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Het gesprek blijft gaande over
nieuwe golfbaan Ruigenhoek
door Henk van de Bunt
Ineens was er midden maart die onverwachte wending in de zaak rondom het golfcentrum
in Ruigenhoek (Noorderpark); er zou ‘vooralsnog’ geen horeca komen in golfcentrum
Chi Chi The Golf Venue in het Noorderpark tussen Groenekan en Utrecht. Dat
verklaarde de exploitant bij de bestuursrechter, waar kritische omwonenden
een bouwstop eisen van het gebouw in het natuur- en recreatiegebied.
Omwonenden waren er desondanks
niet gerust op. De exploitant verklaarde toen zich te beraden op
alternatieven en merkte op dat het
schrappen van horeca uit het plan
niet onherroepelijk was; hij had de
horeca alleen teruggetrokken om
een bouwstop te voorkomen.
Gesprek
Op 12 mei was er een gesprek geïnitieerd door en in aanwezigheid
van de gemeente De Bilt -wethouder Madeleine Bakker met Daphne
van Hekken en Franko ZivkovicLaurenta als ambtelijke ondersteuning Ruimtelijke Ordening tussen

de ondernemers en de omwonenden. Met als doel duidelijkheid te
krijgen wat er nu precies aan horeca
en bezoek gaat komen en gebruiksafspraken in een juridisch kader
vast te leggen.
Tekeningen
Louise Geurtsen en Bob van Ginkel (omwonenden) vertellen: ‘De
ondernemer heeft met een tekening
laten zien hoe het originele plan eruitzag. Dus hoe hij het wenst(te) te
realiseren. Dat betekent, voor nu,
beneden 30 afslagplaatsen voor de
geoefende golfer. Boven nog eens
30 afslagplaatsen waarbij groepen

één afslagplaats delen. Dat betekent dat er 150 man tegelijk de afslagplaatsen op de 1ste verdieping
kunnen bemannen tot wel 22.00
uur in de avond. Verder zijn er restaurants op de beide verdiepingen
met bar en tafels. In totaal komen
er 300 zitplaatsen, een keuken en
nog enkele facilitaire ruimtes. Iedereen is welkom, maar de doelgroep, en daarmee het concept en
de prijsstelling, is hoogopgeleid
met modaal of hoger inkomen. Op
de afslagplaatsen kan gedronken
en gegeten worden. Beide vleugels
zijn volledig terras, zoals bezorgde
bewoners aldoor beweerd hebben.

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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En dat brengt het totaal aan m2 ho- horeca-maximalisatie tot 2500m2
reca op 2500’.
en geen sport met ondersteunende
horeca, maar horeca met sportenGemeente
tertainment. Dit heeft niets met de
Wethouder Madeleine Bakker ver- golfsport te maken en lijkt dan ook
klaart de betrokkenheid van de ge- in niets op wat eerder beschreven is
meente: ‘De gemeente is vergun- dat er zou komen. Met deze masningverlener en werd daarom door saliteit aan horeca en bezoekers,
inwoners gedaagd bij de rechter. waaronder de afslagterrassen zal
Bij de rechter bleek dat de vergun- onze achterban nooit akkoord gaan.
ning-verkrijger een wijziging had Men is woedend nu ondernemer
aangevraagd, nl het schrappen van zijn ware plan, wat hij altijd heeft
horeca bij de bouwvergunning. Wij willen maskeren, heeft laten zien’.
willen nu het gesprek voeren en
afspraken maken om problemen te Afspraken
voorkomen als er toch horeca in Louise Geurtsen tenslotte: ‘Afkomt nadat de bouw is afgerond’.
gesproken is dat alle partijen zich
Geurtsen en van Ginkel: ‘Er waren beraden en dat wij na Hemelvaartterechte vragen vanuit de gemeen- dag weer samenkomen’. Op de
te: ‘Hoe is een concentratiesport vraag wat nu de huidige stand van
te verenigen met groepsgeluid? En zaken is en waar een gesprek na
hoe is sport te verenigen met alco- Hemelvaartsdag op uit kan komen
hol, tijdens het beoefenen van die antwoorden Bob en Louise: ‘In het
sport?’ De ondernemer deed geen gesprek heeft de ondernemer zijn
enkel voorstel omtrent afspraken oorspronkelijke plannen gepresenom het gebruik, de horeca en de teerd, daar zijn inhoudelijk door
herrie te beperken en maakte op- de gemeente en ons vragen over
merkingen als: ‘De golfer is van gesteld om een duidelijk beeld te
nature een nette persoon, die maakt krijgen van wat er nu werkelijk gaat
geen herrie’ en ‘Wij hebben geen komen. Wij hopen dat het gesprek
belang bij herrie, daar kunt u gerust na Hemelvaartsdag kan leiden tot
op zijn’.
concrete gebruiksafspraken, waar
alle partijen zich in kunnen vinden.
Maskeren
Deze worden dan privaatrechtelijk
Volgens omwonenden Bob van vastgelegd en bestuursrechtelijk
Ginkel en Louise Geurtsen is het ondersteund. Deze afspraken moevolstrekt duidelijk wat de intenties ten vervelende en kostbare handhavan ondernemer zijn en hoe omwo- vingsprocedures voorkomen’.
nenden én de gemeente een loer ge- Van de kant van de ondernemer was
draaid is en wordt: ‘Het is geen ex- niemand voor commentaar bereiktensieve horeca zoals beloofd, maar baar.
Na zo’n tien weken formeren
komt er een college van heren
met één vrouw die kordaat
vast haar mannetje staat
dat gaan we gauw constateren

Limerick

Guus Geebel
De bouw van het golfcentrum in Ruigenhoek (Noorderpark) gaat inmiddels gewoon door.

Verdwaalde schoonheid

Gesloten
De dag na Hemelvaartsdag slaan we een bruggetje voor een lang weekend. Dus vrijdag 27 mei is ons kantoor gesloten. U kunt ons wel per
mail bereiken: info@vierklank.nl
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Eenzame maar mooie klaproos in de Kwinkelier in Bilthoven.
(foto Jannie Smits)
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Pr. Gem. Zuiderkapel
26/05 • 09.30u - Proponent J.A. de Kruif
29/05 • 09.30u - Ds. A. J. Mensink
29/05 • 18.30u - Ds. M. van Dalen
De Woudkapel
29/05 • 10.30u - Geen dienst
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
29/05 • 14.00u - de heer Herman Kesting
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/05 • 10.30u Voorganger Martin Meijer
29/05 • 10.30u Voorganger Astrid Veldhuis
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
26/05 • 10.15u - Ds. C v.d. Berg
29/05 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
Besloten bijeenkomsten
De Bilt
Alive De Bilt
(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
29/05 • 10.30 uur Spreker Douwe Tiemersma
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
29/05 • 10.00 uur spreker dhr. Fred Rhijnsburger
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
26/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
29/05 • 10.00u - Ds. W.J. de Hek
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
26/05 • 10.00u - Ds. J.E. Riemens
29/05 • 10.00u - Ds. J.E. Riemens
R.K. St. Michaelkerk
26/05 • 10.00u Woord- en Communieviering
K. van Gestel en W. Eurlings
29/05 • 10.00u Eucharistieviering J.Skiba
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
26/05 • 15.30u - Geen dienst
29/05 • 15.30u - Ds. J. Belder
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
26/05 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
29/05 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
29/05 • 18.30u - Dhr. J. de Boer
Onderwegkerk Blauwkapel
29/05 • 10.30u - Pastor B. van Empel
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
29/05 • 09.30u - Oecumenische Viering
in Ontmoetingskerk Maartensdijk
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
26/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
29/05 • 10.00u Proponent N.C. van de Voet
29/05 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
26/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
29/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
29/05 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder
PKN - Ontmoetingskerk
29/05 • 09.30u - Oecumenische Viering
in Ontmoetingskerk Maartensdijk
St. Maartenskerk
26/05 • 10.30u - Woord- en
Communieviering A. Kolfschoten
29/05 • 10.30u - Oecumenische Viering
in Ontmoetingskerk Maartensdijk
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
26/05 • 10.00u - Ds. A.J. Krol
29/05 • 10.00u - Ds. J. Winter
29/05 • 18.30u - Dhr. H. Bijl
PKN - Herv. Kerk
26/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan
29/05 • 10.00u - Ds. P.J. Stam
29/05 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging
voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren
Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten
Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

Voor de mooiste
herinneringen
en kaarten

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Parel Promotie
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Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

Culinaire fietstocht
Donderdag 26 mei organiseert
Rotary De Bilt-Bilthoven &
Rotary Zandzegge een culinaire
ontdekkingsreis langs de lokale
horeca op de fiets. Je fietst via
een uitgezette route langs fraaie
historische plekken en door
prachtige natuur. Onderweg kun
je genieten van ambachtelijke
hapjes bij vijf plaatselijke restaurants. Start is tussen 8.00 en
10.00 uur bij Van der Valk Hotel
De Biltsche Hoek, De Holle Bilt
1 in De Bilt. De gehele opbrengst
gaat naar de ondersteuning van
vluchtelingen. Aanmelden op
www.proefdebilt.com.
Werkochtend
in het Van Boetzelaerpark
Zaterdag 28 mei is de eerstvolgende werkochtend in het Van
Boetzelaerpark. De werkochtend
is zoals gebruikelijk van 9.30 tot
en met 12.30 uur. De start is zoals
altijd met koffie en er is ook een
tussentijdse pauze. Juist in deze
lenteperiode is er heel veel werk
te verzetten. Graag vooraf aanmelden via info@vriendenboetzelaerpark.nl.
Open tuin
Zaterdag 28 mei is de Moeras- en
Stinzenplantentuin in Westbroek
weer van 10.00 tot 17.00 uur
vrij toegankelijk. Er bloeien dan
al veel rietorchideeën. Ook het
geel van ratelaars en gele lissen
en het wit van waterlelies en
Gelderse roos geeft dan kleur
aan de tuin. Ingang: Kerkdijk
132. De volgende (tussentijdse)
openstelling is op zaterdag 11
juni (orchideeën).
Ontdek Fort Ruigenhoek
Ga op zaterdag 28 mei mee met
de gids van Staatsbosbeheer en
ontdek Fort op de Ruigenhoekse
Dijk. De gids vertelt alles over
het fort en hoe de soldaten er
vroeger leefden. Maar ook over
de bomen en planten rond het
fort, en hoe die een rol speelden

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

bij de verdediging van het fort.
Starttijd is 13.30 uur, duur ca. 1,5
uur kosten €6,-. Meer informatie
en tickets via staatsbosbeheer.nl/
activiteiten.
Concert in Blauwkapel
Stichting Vrienden van Blauwkapel organiseert op zondag 29
mei van 15.00 tot 16.00 uur een
gratis toegankelijk concert in het
kerkje Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21 Utrecht. Het betreft een
dubbelconcert, uitgevoerd door
de Franse ensembles ‘Les menus
Plaisirs’, met zang, luit en viola
da gamba én gitaar-duo DE Si
De La met een mix van oude en
hedendaagse muziek. Er is een
vrijwillige deurcollecte na afloop
en bij droog weer gelegenheid
om op het terras na te praten evt.
onder het genot van een drankje.
Zie ook www.onderwegkerkblauwkapel.nl.
Leefstijlevent in De Vierstee
Op maandag 30 mei wordt er een
leefstijlevent georganiseerd in De
Vierstee van 15.30 tot 20.30 uur.
Wil je aan de slag met je leefstijl
maar weet je niet goed waar te
beginnen en zoek je inspiratie ga
dan eens kijken. Op het leefstijlevent komen alle thema’s aanbod denk aan voeding, bewegen,
ontspanning, slaap en nog veel
meer. Daarnaast is er ook nog
om 19.00 uur een workshop positieve gezondheid. Meld je aan op
www.gezonddorpmaartensdijk.nl
of mail naar m.rijdes@mensdebilt.nl. Let op er zijn beperkte
plaatsen per uur!

De Bilt, tel: 0346-214161 of via
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl.
Open avond Samuze
Samuze, huismuziekorkest De
Bilt, houdt op woensdag 1 juni
Open Avond voor belangstellenden die graag in een gezellig
orkest willen spelen. De repetitieruimte is in de Regenboogschool, Aeolusweg 8 in De Bilt.
Samuze repeteert tweewekelijks
op woensdag van 20.00 tot 22.00
uur onder leiding van dirigente
Noortje Braat. Als je je tevoren aanmeldt krijg je de muziek
thuisgestuurd en kun je al meedoen. Zie ook www.samuze.nl
Zomerbridge BCC’86
Na het lustrumfeest en hun slotdrive op 1 juni gaat Bridgeclub
BCC’86 in het H.F. Witte-centrum (Henri Dunantplein 4 in De
Bilt) nog een aantal weken op de

woensdagavonden door; in dit
geval met Zomerbridge. De data
zijn 8, 15, 22 en 29 juni, 6 juli en
24 augustus. Vooraf aanmelden
is niet nodig; inschrijving is op
volgorde van binnenkomst. Ook
niet leden zijn welkom. Wel het
verzoek om uiterlijk 19.20 uur
aanwezig te zijn.
Zomerbridge
in Hollandsche Rading
In de zomermaanden (juni, juli
en augustus) worden in het
Dorpshuis (Dennenlaan 57) in
Hollandsche Rading op donderdagavonden vrijblijvende bridgeavonden zonder verplichtingen
georganiseerd. De eerste avond
is op donderdag 2 juni. Aanmelden kan per avond als paar
per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch
naar wedstrijdleider Toon Smits
via 06 33769391. Aanmelden per
paar kan ook nog ter plaatse voor
19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 mei wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de weg te
zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u de handgreep van de
kliko naar de straat wilt zetten.
Westbroek
Zaterdag 28 mei zamelen leden van muziekvereniging De Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de
vertrouwde plek neer te zetten.

Wandelaars opgelet
Op woensdag 1 juni 2022 organiseert Tjerk Oosterhuis in samenwerking met Mens De Bilt, een
wandeling van station Baarn naar
station Bussum-zuid; een stukje
van het Trekvogelpad. Verzamelen om 10.00 uur op station Baarn,
perron 4. De route is ongeveer 17
kilometer lang en loopt via ‘t
Bluk. Na ca 8 kilometer komt
is er een terrasje tegen. Vooraf
aanmelden - is gewenst- bij Mens
U bent altijd
welkom voor een
open gesprek.

praten
over
afscheid
geeft
rust

Bel 030 - 695 14 44
of ga naar
monuta.nl/zeist.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
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informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

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/

Berna Hofmans

Zeist

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

of bel Kees van Asselt:

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl
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Duurzame agenda
in concept coalitieakkoord
door Henk van de Bunt
‘Ruimte voor morgen; naar een eerlijke groene toekomst’; dat is de titel
van het concept coalitieakkoord, dat vrijdag 20 mei werd gepresenteerd
door GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP.
Dat de uit zes kernen bestaande
gemeente De Bilt progressief gekozen heeft bij de afgelopen verkiezingen (maart 2022) is terug te
zien in dit akkoord. Het laat een
uitgesproken duurzame agenda
zien en inzet op gelijke kansen
voor alle mensen.
GroenLinks
GroenLinksfractievoorzitter Anne
Marie ’t Hart presenteerde het
slechts vier pagina’s tellende akkoord, waarin op hoofdpunten concrete afspraken zijn gemaakt over
duurzaamheid, wonen, mobiliteit,
participatie en financiën: ‘De klimaatcrisis is de grootste opgave van
onze tijd. We zetten in op verduurzaming van woningen en bedrijven
en energiebesparing. In 2030 moet

meer dan de helft (55%) van het
Biltse energiegebruik uit zelf opgewekte energie bestaan. Er wordt
onderzoek gedaan naar windenergie aan zowel de A28 als de A27 en
we bestemmen zonnevelden. Ons
deel van het Leijense bos dragen
wij over ter verdere ontwikkeling
als natuurgebied. De natuur en het
groen in onze gemeente worden
verder versterkt. De ‘groene gordel’
van natuur die onze dorpen aan elkaar knoopt en scheidt van de stad
wordt gekoesterd en verstevigd.
We planten bomen bij en hebben
meer aandacht voor biodiversiteit
en dierenwelzijn. Fiets en openbaar
vervoer gaan vóór de auto: waar het
kan gaat de maximumsnelheid naar
30 km/uur, er komen geen nieuwe
autowegen bij’.

Bouwen
‘Er wordt gebouwd voor de Biltse
woningbehoefte. De belangrijkste
doelgroepen zijn starters en senioren. Naast 30% sociale huur en
20% middenhuur zetten we in op
betaalbare koopwoningen. Woningzoekenden en inwoners worden actief bij woningbouw betrokken. Natuur en open ruimte worden
beschermd, we bouwen - behalve
bij Maartensdijk - niet buiten de
bebouwde kom (’rode contour’) en
sparen parken en trapveldjes zoveel
mogelijk. We bouwen niet zonder
dat het verkeerskundig past’.
Sociaal gezicht
‘Deze coalitie kiest voor zo eenvoudig mogelijke procedures bij
de gemeente. Door snelle hulpver-

Ook de pers en het publiek konden vragen stellen; hier interviewt
communicatieadviseur Sander van Oorspronk één van de aanwezigen.
lening bij schulden en actief tegengaan van (energie-)armoede wordt
sociaal beleid gevoerd. Er komen
basisbanen bij, we onderzoeken het
basisinkomen en bijverdienen in
de bijstand. Investeringen in goed
onderwijs, breedtesport en speeltuinen maken De Bilt hechter en
sterker’.
Participatie
‘De inwoners van De Bilt krijgen
een sterke stem door nieuwe vormen van participatie zoals bijvoorbeeld een burgerberaad, waarbij
ook jongeren en woningzoekenden
expliciet worden betrokken. Daarnaast wordt een participatiecoördinator aangesteld. Er wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie
om tekorten op te vangen en inwoners beter en sneller van dienst te
kunnen zijn. De deuren van Jagtlust
gaan letterlijk en figuurlijk open:
het gebouw krijgt in samenwerking
met de inwoners een nieuwe, openbare functie’.

deel in het college; de fractie laat
zich vertegenwoordigen door de
PvdA-wethouder. De SP-fractie
is bij de verkiezingen van maart
opnieuw beperkt gebleven tot een
zetel. Toch is de hoofdreden van
de delegatie volgens SP-raadslid
Menno Boer, dat binnen het Lokaal
Sociaal Verbond, waarin overigens
ook de ChristenUnie deelneemt,
uitstekend met de PvdA is samengewerkt. Boer laat desgevraagd
optekenen dat wat hem betreft het
thema armoedebestrijding bovenop
de stapel beleidsdossiers ligt met
klimaatarmoede in het bijzonder.

Tijdlijn
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid gekregen om suggesties
tot toevoegingen te doen aan het
conceptakkoord die - wanneer dit
akkoord is bij de coalitie partijen worden toegevoegd, waarna het coalitieakkoord definitief zal worden
gemaakt. Op 31 mei is vervolgens
de openbare gemeenteraadsvergaAnne Marie ’t Hart presenteert het conceptakkoord. Haar gehoor v.l.n.r. formateur John Does, D66dering over het definitieve coalionderhandelaar Dolf Smolenears, Krischan Hagedoorn (fractievoorzitter PvdA), Pim van den Veerdonk (Beter SP
tieakkoord. Die dag worden ook de
De Bilt en Bilts Belang), raadslid Menno Boer (SP) en burgemeester Sjoerd Potters.
Ook de Socialistische Partij neemt wethouders geïnstalleerd.

Nationale Dag van Aandacht
voor Sterven
door Walter Eijndhoven
Dinsdag 24 mei was de nationale Dag van Aandacht voor Sterven. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven, een organisatie die meer bewustzijn en kennis rondom de dood wil creëren,
staat op deze dag stil bij alles wat hier omheen komt kijken. Ook in De Bilt besteedt
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg de Biltse kernen (VPTZ) hieraan aandacht.
VPTZ de Biltse kernen is lid van
het Cirkelteam, waarin zij samenwerkt met huisartsen, thuiszorgorganisatie Santé Partners en hospice
Demeter. Samen zorgen zij 24 uur
per dag, zeven dagen in de week
voor deskundige zorg, begeleiding
en liefdevolle ondersteuning aan
alle palliatief en terminaal zieke
patiënten en hun naasten. Eén van
die patiënten is Anja Savelkouls uit
Hollandsche Rading.

‘Uiteindelijk was hij totaal bedlegerig, kon niets meer en kreeg hij
ook zuurstof en sondevoeding. Met
mijn gezin heb ik al vaak gesproken
over de toekomst. Eindigen zoals
mijn vader wil ik niet’.
Inmiddels heeft het gezin geaccepteerd dat zij straks verder moet zonder Anja. Vincent: ‘Nu het nog kan,
willen wij er vaak op uit, daarom
hebben wij een auto gekocht, speciaal voor de rolstoel. Afgelopen
weekend zijn wij nog met de famiPLS
lie naar Drenthe geweest. Daar konDrie jaar geleden constateerden art- den wij onze dagen doorbrengen in
sen bij haar Primaire Laterale Scle- een aangepast huis en ook komende
rose (PLS). ‘PLS is een aandoening zomer willen wij er vaak op uit’.
van het ruggenmerg, die leidt tot
stijfheid en spasticiteit van de be- Vrijwilligers
nen en soms ook de armen’, ver- Het gezin heeft iedere werkdag
telt Vincent, echtgenoot van Anja. hulp vanuit Santé Partners en de
‘Helaas werd afgelopen maart toch buren bieden regelmatig hulp aan.
geconstateerd dat zij Amyotrofi- En ook VPTZ biedt ondersteuning.
sche Laterale Sclerose (ALS) heeft, Vrijwilligster Gokie vertelt: Om de
een ziekte waarbij je sneller ach- week ga ik naar Anja. De andere
teruitgaat dan bij PLS’. Ervaring week komt een collega vrijwilligmet ALS heeft het gezin al. ‘Mijn ster. Behalve een luisterend oor,
vader heeft tien jaar lang geleden doen wij aan diamond painting en
aan ALS’, vult Anja haar man aan. puzzelen wij veel. Het is heel in-

tensief, maar vrijwilliger zijn geeft
ook veel energie’. Geza Mobers,
coördinator bij VPTZ geeft aan:
‘Veel mensen zijn onbekend met
onze organisatie. Dat is jammer,
want wij kunnen veel voor patiënten betekenen. Onze stichting telt
22 vrijwilligers. Wij bieden hulp
in De Bilt, Bilthoven, Groenekan,
Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading. Voorafgaand ga
ik altijd op huisbezoek, zodat ik kan
kijken welke vrijwilliger past in de
situatie´.
Vincent is blij met alle hulp vanuit
Santé en VPTZ. ‘Ik werk vier dagen als zzp’er. Dan is het fijn als
je weet dat er voor Anja wordt gezorgd en dat zij aanspraak heeft. Op
dinsdag en donderdag komt er een
vrijwilliger. Tijdens mijn werk kan
ik mijn zorgen dan even loslaten’.
VPTZ
Mobers: ‘Onze organisatie werkt
met speciaal opgeleide vrijwilligers met gevoel, inzicht, begrip
en geduld. De aanvragen bereiken

Vaak komen vrijwilligers langs voor een spelletje (v.l.n.r. Vincent, Anja
en Gokie).
ons via de huisarts, thuiszorg, gespecialiseerd verpleegkundige of
een verpleeg-/ verzorgingshuis.
Ook mensen zelf of de familie kan
ons inschakelen. Onze hulp wordt
in nauw overleg met de patiënt,
familie en de professionele zorg
afgestemd. Afhankelijk van de behoefte kan het gaan om één of meer
vrijwilligers voor één of meerdere
dagdelen per week. “Er zijn” kan
betekenen: waken bij de zieke, een

luisterend oor, voorlezen of een
helpende hand bij eten, drinken en
toiletgang. Een vrijwilliger kan zowel overdag als in de avond worden
ingezet. In uitzonderlijke gevallen
waken wij ‘s nachts.’
Voor informatie of een aanvraag
kunt u contact opnemen met de
coördinator Geza Mobers, 06-134
29 515 of via de website: www.
vptz-debiltsekernen.nl.
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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

Er zijn weer volop
Hollandse aardbeien,
bramen, frambozen
en kersen.

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei
Gesloten!!

Scherpe dagprijzen..!!

Uniek lekker….
Smaak galia meloenen
Proef de zomer…

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

Van onze bakker

Desem donker grof
volkoren
Nu

g:

Van onze notenafdelin

Suikerbrood

Macadamiamix

zooooo lekker....

Gezouten of ongezouten
Per bak

€ 3,49

€ 4,99

Nu

€ 2,99

Vers van de traiteur

Asperge tijd……
We hebben alles in huis om
uw asperge maaltijd
compleet te maken.
Ham, eieren, boter, eigengemaakte Hollandaise en
Bearnaise saus en
fantastische wijnen…..

Kip in hoisinsaus

€ 1,59

met basmati rijst

100 gram

Kippenragout
met rijst of aardappels

€ 1,59

Asperge maaltijd

€ 9,95

100 gram

Wij schillen gratis uw asperges..!!!

Scherpe dagprijzen!!

Van onze patissier

met beenham of kabeljauw koekjes

Onze bekende
Chipolata taart

30
05

31
05

Per portie

01
06

€ 1,49

€ 18,95 Pasta carne a la bolognese

Nu

Het lekkerste....
Bananenbrood

€ 0,99

Gewassen

€ 3,99

Nu

100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei.

Spinazie

Zak 300 gram

€ 2,99

Nieuwe oogst

Kiwi Gold

500 gram

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

0346 - 211330

DONDERDAG

MAANDAG & DINSDAG

DONDERDAG ZIJN
WIJ GESLOTEN I.V.M.
HEMELVAART

WEEKVOORDEEL

3 BIEFSTUKJES
5 HAMBURGERS
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

VRIJDAG & ZATERDAG

7.7.7.-

WOENSDAG
WOENSDAG GEHAKTDAG

BAVETTE SPIESJES

4+1
GRATIS

VARKENSHAASSATÉ

4+1
GRATIS

GEMARINEERDE
BIEFSTUKJES
SPEKLAPJES

LIVAR BBQWORSTJES

100 GRAM

2.98

500 GRAM

6.98

4+1
GRATIS

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

SAMEN

GRILLWORST + LEVERWORST

8.

50

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg | 8.50
1 Kg | 9.50
1 Kg | 9.50

ONZE SPECIALITEITEN
VLEESWAREN TRIO
Gebraden rosbief
Beenham
Fricandeau

KAAS
3 X 100
GRAM

STOMPETOREN GRASKAAS

5.98

SALADE TRIO
Filet Americain
Hammousse
Ei-bieslooksalade

3 X 100
GRAM

4.98
Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 26 mei t/m woensdag 1 juni

500 GRAM

5.98
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Oppositie reageert op
concept coalitieakkoord

lang. Zonder dat is het akkoord een CU
papieren werkelijkheid’.
Connie Brouwer: ‘We hebben de
inhoud van het coalitieakkoord
VVD
gezien. We hebben de gelegenheid
Ralph Jacobs: ‘Thema voor de om inhoudelijk te reageren, dus
door Henk van de Bunt
VVD deze periode is ‘De basis op dat gaan we ook doen. Tip van de
orde’. De ambitieuze en soms ab- sluier: woon- en energiebeleid lijEén van de beloften in het conceptakkoord ‘Ruimte voor Morgen’, dat de nieuwe coalitiesurde coalitieplannen zullen we ken hun uitvoering in onze groene
partners van D66, PvdA, Groen Links. Lokaal De Bilt en SP vrijdag presenteerden in
kritisch maar optimistisch volgen. kernen te vinden. De CU ziet er
bijzijn van pers en publiek was in gesprek te gaan met Verwelius over het HessingOnze nadruk ligt op: integrale plan- kritisch op toe dat dan ook juist de
terrein. Inzet is een plan binnen de rode contour zo dicht mogelijk bij de
nen waarbij ontsluiting goed moet inwoners van deze kernen goed er
uitspraak van de gemeenteraad bij het bestemmingsplan.
zijn, betere zorg door preventie en bij worden betrokken. We wensen
vroegdetectie en dat 100% van de de coalitie succes met de uitvoeForza
Nieuw is de positie van ‘in de op- CDA
duurzaam opgewekte energie ge- ring van het coalitieakkoord in de
positie’ voor de fracties van VVD Werner de Groot: ‘Het CDA is blij Peter Schlamilch: ‘Dit coalitieak- bruikt moet worden! Naast ambitie verwachting dat we goed kunnen
en CDA en zij beraden zich nu dat er een akkoord ligt en het col- koord is een Communistisch Mani- moet de basis op orde’.
samenwerken’.
daarop. Sommige fracties waren bij lege aan de slag gaat. Er ligt een fest. Basisinkomen, grondpolitiek,
de presentatie aanwezig, anderen stevige ambitie voor duurzaamheid veel nieuwe schulden en amblieten zich vertegenwoordigen of en woningbouw. Het CDA ziet de tenaren, allerlei woke-geneuzel,
reageerden ‘op afstand’. Een enke- natuur echter altijd in samenhang 50 zinloze Melkertbanen, betaald
ling al liet via de sociale media van met de zorg voor mensen in onze parkeren, en de wethouders gezich horen en weten. De Vierklank gemeente. We missen hier aandacht ven zichzelf 15% loonsverhoging.
vroeg (op volgorde van binnen- voor vitale kernen, zorg voor elkaar Grote dossiers weggegeven: wind- Vrijdag organiseerde de Werkgroep De Bio Bijtjes van Samen voor
komst) aan die fracties, welke niet en lokale economie. Daarnaast heb- molens worden (gelukkig) slechts Hollandsche Rading een markt voor biologische zaadmengsels en bijbij de totstandkoming van het con- ben we vragen bij uitvoerbaarheid onderzocht, toch bouwen in de na- enplantjes bij het Dorpshuis aldaar. Het doel is dat er in de tuinen een
ceptakkoord waren betrokken om en (financiële) haalbaarheid van dit tuur, Hessing niet geregeld, Scha- leefomgeving gecreëerd wordt waar bijen, maar ook vlinders en insecpenweide toch weer vol bedrij- ten hun voedsel vinden. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd
een eerste reactie.
akkoord’.
ven, onze dorpen volbouwen met aan de biodiversiteit. Het is bekend dat o.a. bijen onmisbaar zijn voor
hoogbouw en containerwoningen de groei en voortplanting van veel gewassen.
(Frans Poot)
in groenstroken. Een kneiterlinks
akkoord, dat vele miljoenen gaat
kosten, betaald door de schulden
te verhogen van 80 naar 100% die
onze kinderen terugbetalen’.

Biodiversiteitsmarkt
in Hollandsche Rading

Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) bij de presentatie van het concept
coalitieakkoord: ‘Onze hand is uitgereikt. De deuren staan open. In
Jagtlust, het huis van onze gemeente, gaan de deuren letterlijk open. Waar
nu het college van B&W kantoor houdt, zullen wij samen met inwoners
gaan kijken hoe we deze plek nog meer een huis voor de gemeente kunnen
maken’.

SGP
Arie Vonk Noordegraaf: ‘Positief is
dat het coalitieakkoord kort is; wel
staan er veel details in. In de praktijk
moet blijken hoeveel ruimte er nog
blijft voor de raad. De SGP mist in
het coalitieakkoord voldoende aandacht voor de groene kernen. In het
akkoord staan veel dure plannen,
ook worden de wethouderfuncties
allemaal voltijd in plaats van deeltijd, maar de SGP mist een financiële
paragraaf. Juist in deze economisch
onzekere tijd is dit wel van groot be-

Misdaad in De Bilt, een rondleiding
Het Online Museum De Bilt presenteert een virtuele rondleiding langs de misdaden die gepleegd zijn
in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Het
museum heeft de meest opvallende en kleurige gevallen uitgekozen zoals een
doodslag in het Vrouwenklooster, de inbrekende dichter en de Blauwkapelse
bijendief. En dan is er natuurlijk de drol in de hoge hoed.
U kunt daar zien hoe de misdaad
een ander karakter kreeg toen de
samenleving veranderde. In de
middeleeuwen was je voor bescherming op je familieleden aangewezen dus vechtpartijen werden
beschouwd als een kwestie tussen
families. Die voelde zich dan ook
verplicht om wraak te nemen en zo
ontstonden er vetes. Dat kon je dan
weer afkopen door schadevergoeding te betalen, de zogeheten zoen.
Strenge straffen werden alleen in
uitzonderlijke gevallen opgelegd.
Doordat er maar weinig geld in
omloop was, stalen dieven vooral
landbouwproducten zoals schapen,
paarden, graan en turf.
Paardeveld in Utrecht, waar veroordeelde mensen werden opgehangen
in 1720.
Na 1500 kregen de mensen meer
bezit en geld en er werden meer Het agrarische karakter was in de kwamen in de twintigste eeuw niet
kostbaarheden gestolen. De straf- negentiende eeuw nog goed te zien: vaker voor dan elders, maar de pers
fen werden strenger. Boosdoeners diefstal ging vooral om paarden, besteedde veel aandacht aan zaken
uit de dorpen werden in Utrecht schapen, een konijn, een geit en zoals de drievoudige moord in de
opgehangen en in Zeist op het gal- zelfs aardappels. Aan het einde van wijk Vogelzang en de dood van Els
genveld ten toon gesteld. Er waren de eeuw ontstonden Groenekan, Borst in Bilthoven.
in de dorpen van De Bilt geen ket- Bilthoven en Hollandsche Rading
terprocessen, maar er werden wel als dorpen. In de villa’s in Biltho- Het begin van de rondleiding Misdorpelingen als heksen verbrand. In ven zou in de twintigste eeuw vaak daad vindt u in het startmenu op onWestbroek werd de kerk meerma- worden ingebroken en dan ging het linemuseumdebilt.nl.
len beroofd.
om kunst, antiek en geld. Moorden
(Dick Berents)

Enthousiaste bezoekers op op biodiversiteitsmarkt.

Markt Samen Leuke Dingen Doen

Vrijdag organiseerde de werkgroep Samen Leuke Dingen Doen van
Mens De Bilt weer een markt voor belangstellenden, die met gelijkgestemden iets willen ondernemen.
In de hal van de Oosterlichtkerk werden matches gemaakt om samen
een museum te bezoeken, te wandelen, samen te koken etc. Deze keer
was er ook voor LHBTI’ers een gelegenheid om met elkaar iets te ondernemen en hiermee ook een bijdrage te leveren aan de maatschap(Frans Poot)
pelijke acceptatie van deze groep.

Ondanks het minder goede weer die middag was er toch een goede
opkomst.
advertentie

HET JUISTE ADRES VOOR:
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
d op
Ook onderhou
sis!
ba
ts
en
abonnem

Renovatie
Boomverzorging

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

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
RUSTIEK LANDBROOD

Krachtinstallaties

met extra
lange rijstijd
voor meer
smaak.

Lichtinstallaties
Beveiliging
Telefooninstallaties

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE

OOG

■ RADIATORBETIMMERINGEN

voor detail

Van € 2,90 nu €

Computernetwerken

2,40

BOTERKOEK

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

EN UW WENSEN

Van € 5,90
nu € 4,95

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

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •
• computernetwerken •

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

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

Uw lokale drukwerkspecialist

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

Kwaliteit is standaard . g!
Meedenken doen we graa

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Kon. Wilhelminaweg 461 • 3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan
0346 21 19 92

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie
ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen.
Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een
Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk
gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw
gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én
op water.
Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel
energie kost. Maar wie meerdere keren per dag kokend
water gebruikt, verbruikt niet meer energie dan met
een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in een
hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor
er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te
bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie
als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water ook
niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt voor
de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, en de
waterkoker vervolgens nog een keer aan moet zetten?
Door binnen een paar seconden kokend water te
hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk niet, zoals bij een
waterkoker, meer water dan u nodig heeft, wat vervolgens door de
gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt u precies zoveel water
als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet alleen kokend,
maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water weg te
laten stromen tot het eindelijk warm is.
Kokend, koel bruisend en gefilterd
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen
kan de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker
Cube ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat
u flessen (bruisend) water koopt, heeft u dit water altijd binnen
handbereik, zo uit de kraan.
Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in
Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een
die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek
bij ons de Quooker die bij u past!
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Kandidaat-wethouders stellen zich voor
door Henk van de Bunt
Vrijdag 20 mei presenteerden GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP
het conceptcoalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen - Naar een eerlijke groene toekomst’. Op
31 mei is de openbare gemeenteraadsvergadering over het definitieve coalitieakkoord.
Het nieuwe college krijgt vier fulltime wethouders: Anne Marie ’t
Hart (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66), Pim van de Veerdonk
(Beter De Bilt en Bilts Belang)
en Krischan Hagedoorn (namens
PvdA en SP). Op 31 mei zullen zij
ook worden geïnstalleerd.

op dit moment zorgen over hun toekomst. Over de opwarming van de
aarde, of ze nog wel een huis kunnen krijgen, of hun kinderen wel
dezelfde kansen krijgen als zij zelf
hebben gehad. De oorlog in Oekraïne geeft nog meer urgentie aan het
loskomen van fossiele brandstof.

GroenLinks
Namens Groen Links is dat Anne
Marie ’t Hart (40 jaar). Afgelopen
verkiezingen was zij lijsttrekker
voor GroenLinks De Bilt: ‘Samen
met mijn twee kleine meisjes en
vriend woon ik (weer) met veel plezier in De Bilt, waar ik ook ben opgegroeid. Er liggen heel wat voetstapjes van mij in deze gemeente.
Op het gemeentehuis kwam ik
echter niet vaak tot ik maart 2018
in de gemeenteraad kwam. Ik ben
naar school gegaan op De Werkplaats in Bilthoven. In Utrecht heb
ik Rechten gestudeerd; sinds mijn
studie werk ik als belangenbehartiger met specialisatie arbeidsvoorwaarden waarvan de laatste tien
jaar als hoofd beleidszaken bij de
landelijke branchevereniging voor
cultuureducatie’.
Anne Marie zal de portefeuilles ruimtelijke ordening, kunst en
cultuur, natuur en milieu, omgevingswet, recreatie en toerisme en
monumenten gaan ‘beheren’; ‘De
groeiende ongelijkheid en werking
en botsing van grondrechten fascineren me. Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. Een
fatsoenlijk dak boven het hoofd bijvoorbeeld, is daarvoor essentieel.
Dit moet weer een realistische mogelijkheid worden voor mensen’.

Ik mag binnen het college de portefeuilles financiën, wonen, gemeentelijke bouwlocaties, onderwijs,
sport en gezondheid gaan doen.
Met betrekking tot financiën: de
investeringen die nodig zijn, omdat
onze kinderen anders de rekening
betalen. Met ambitie en realisme:
want we stellen grenzen aan hoe
hoog onze schulden mogen oplopen. We verhogen de belastingen
jaarlijks met niet meer dan de inflatie.
Over wonen: we continueren ons
beleid, met een tandje erbij: we
gaan ook voor betaalbare koopwoningen en betrekken woningzoekenden bij het maken van plannen
op onze gemeentelijke bouwlocaties.
Bij onderwijs: we maken een lokale
educatieve agenda, gaan voor onderwijs en kinderopvang dichtbij,
in de dorpen en gaan investeren
in goede schoolgebouwen en bij
sport: er wordt sinds de coronacrisis aanzienlijk minder gesport. Ook
door kinderen. Daarom doen we
extra inzet op het aanmoedigen van
bewegen en uitnodigende speelplekken’.

Lokaal
Pim van de Veerdonk vertegenwoordigt de samenwerkende lokale
partijen Beter De Bilt en Bilts Belang: ‘Ik ben 64 jaar; ik woon met
Karen sinds 1987 in De Leijen in
Bilthoven en onze kinderen van 30
en 28 jaar zijn inmiddels het huis
uit en wonen in Utrecht. Op Het
Nieuw Lyceum behaalde ik mijn
VWO- diploma en in Utrecht heb
ik Sociologie gestudeerd. Ik ben
werkzaam geweest als managementopleider, HR Manager en ITconsultant bij diverse internationale
bedrijven. Op sportief gebied heb
ik gevoetbald, gefietst en speel nog
graag een potje tennis. Op cultureel
gebied bespeel ik toetsen in enkele
bandjes (heerlijk om samen muziek
te maken). Op maatschappelijk gebied zat ik in de wijkraad De Leijen
en ben vrijwilliger / mantelzorger.
Ik heb 8 jaar ervaring als gemeenteraadslid van Beter De Bilt, waarvan
vele jaren als fractievoorzitter. Ik
ga me vol plezier inzetten voor de
portefeuilles burgerparticipatie en
gebiedsgericht werken, verkeer en
mobiliteit, beheer openbare ruimte,
de omgevingsvisie en jeugdzorg’.
Drijfveer bij Van de Veerdonk is:
‘Inwoners staan op één, de mens
centraal’: ‘Denk mee, doe mee.
Laten we gebruik maken van de talenten en kennis die velen van ons
hebben en bereid zijn in te zetten.
Ons wacht een paar grote opgaven
en daar hebben we iedereen bij nodig’.

Smolenaers is heel blij, dat deze coalitie hier forse ambities op heeft:
‘Want die deel ik, en dat drijft me.
We gaan meters maken met betaalbare woningen, schone energie en
gelijke kansen in het onderwijs.
Met extra aandacht voor de mensen
die niet zo gemakkelijk de weg naar
het gemeentehuis weten te vinden’.

Lokaal Sociaal
Krischan Hagedoorn is beoogd
wethouder namens PvdA en SP;
twee partijen die al drie jaar samen werken in het lokaal sociaal
verbond; een samenwerking die
nu zal worden voortgezet: ‘Ik ben
49 jaar en woon in Brandenburg
West met mijn vrouw en 4 kinde-

D66
Dolf Smolenaers is 38 jaar en
woont, samen met zijn vriendin,
met veel plezier in De Leijen (Bilthoven): ‘Veel mensen maken zich

Hemelvaartsdag tuin-winkelen
Met de niet mis te verstane oproep ‘Opstaaaaan’ nodigt ’t Vaarderhoogt vroegerikken uit
om te komen ontbijten en groeninkopen doen met een exclusieve algehele korting.
Wie tussen 07.00 uur en 08.00 uur
bij de poort van ’t Vaarderhoogt
arriveert krijgt een bewijs van
aankomst. Een waardevol document, want met dat bewijs kunnen
aankopen worden gedaan met een
overall korting van 20%. Hierbij

gelden géén maximum of andere
voorwaarden. Zelfs levend goed
en andere producten, die al een
aanbiedingsprijs op het prijskaartje
hebben staan vallen ook onder deze
exclusieve
Hemelvaartskorting.
Da’s derhalve dubbelop. Ook de

‘t Vaarderhoogt is op hemelvaartsdag klaar voor vroege vogels.

hoeveelheid maakt niet uit. Of je
nu één plantje meeneemt of drie
vrachtwagens vol.
Bewijs
Wie eenmaal het bewijs van aankomst in handen heeft kan de rest
van de ochtend rustig aan doen,
want het bewijs geldt tot 12.00 uur.
Dat geeft bezoekers de kans om
ruim de tijd te nemen voor het ontbijt dat voor een klein bedrag geserveerd wordt bij Herberg De Kastelein op ’t Vaarderhoogt. Het ontbijt
kan genuttigd worden tot 10.00 uur.
Deze
Hemelvaarts-gebeurtenis
hoort bij de diverse tradities van ’t
Vaarderhoogt. Al vele jaren staan
enthousiaste klanten op Hemelvaartsdag om 07.00 uur voor de
poort om te kunnen profiteren van
de korting, maar zeer zeker ook om,
samen met zeer veel anderen, het
gezellige ontbijt te nuttigen.

V.l.n.r. Anne Marie ‘t Hart, Pim van de Veerdonk, Krischan Hagedoorn
en Dolf Smolenaers.
ren (18, 17, 14 en 12 jaar oud). In
het dagelijks leven ben ik al 18 jaar
werkzaam voor hetzelfde internationale bedrijf. Op dit moment ben ik
verantwoordelijk voor onze dienstverlening in een ziekenhuis en een
instelling voor gehandicaptenzorg
en verpleeg- en verzorgingshuizen
in West Friesland’.
Vervolgens gaat Hagedoorn in op
de zijns inziens belangrijkste punten in de hem toegedachte portefeuilles: ‘Bij Energietransitie natuur en biodiversiteit - één van de
belangrijkste opgaven, waar wij de

komende jaren voor staan - zetten
we in op een CO2 reductie in 2030
van 60% t.o.v. 1990. Dit doen we
o.a. door wijk voor wijk van het
aardgas af te gaan. Dit betekent, dat
we inzetten op zonnevelden, maar
ook op wind langs de grote infrastructuur in onze gemeente, lokaal
eigenaarschap van 50% is hierbij
heel belangrijk voor ons, als dat niet
met inwoners bereikt kan worden,
dan stapt de gemeente in’. Ook de
portefeuilles Sociaal Domein/werk
en inkomen, Economie en Beheer
Vastgoed en accommodaties maken
onderdeel uit van zijn takenpakket.

Gluren in de Buur(t)tuinen
Zaterdag 21 mei vond een speciale editie van Gluren
bij de buren plaats; artiesten en bezoekers werden
op 8 buitenlocaties gastvrij ontvangen, waar ca.
30 minuten durende optredens plaatsvonden.
Zowel artiesten als gastvrouwen en -heren deden belangeloos mee;
de optredens waren gratis, maar een vrijwillige bijdrage was welkom.
De opbrengst was bestemd voor Stichting Steunpunt Vluchtelingen
De Bilt.
Optredens
In de achtertuin van zijn woning in Bilthoven speelde Kees van der
Poel op de akoestische gitaar nummers uit een divers genre, zoals jazz,
folk en blues. Bij meerdere nummers nam hij ook de vocale partij voor
zijn rekening. Het voltallig toegestroomde publiek zong met plezier
meerdere nummers mee. Op de kinderboerderij aan de Melkweg in
Bilthoven speelden de leden van het Schoolorkest van de Muziekschool, onder leiding van Jolanda de Koff, muziek uit de barok, jazz
en bekende filmmuziek. De kinderen hadden zichtbaar plezier in hun
optreden. In de fraaie achtertuin van de Bilthovense woning vertolkten
Andrea Hessing (zang) en Paul Deneer (gitaar), nummers van o.a. John
Lennon en Bob Dylan. Voor menig toeschouwer herkenbare nummers
uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In de binnentuin van Lugtensteyn (Bilthoven)trad het trio Treasore op. Zij speelden lekkere in het
gehoor liggende muziek. Tevens was er in dit atrium een expositie van
het werk van 3 kunstenaars. Ook was er zaterdag een open huis voor
belangstellenden in deze woongroep. In de tuin bij Buro Lou aan de
Leijenseweg in Bilthoven trad Ankie de Niet met haar saxofoonkwartet, XASAXA, op. Zij speelden nummers van o.a. Gerswin en Piazolla.
(Frans Poot)

In de zonovergoten achtertuin zingt Andrea Hessing begeleid door Paul
Deneer. Kijk voor meer foto’s op www.vierklank.nl.

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager

Zet de wekker extra vroeg op Hemelvaartsdag, snel uit bed en
rechtstreeks naar ‘t Vaarderhoogt. Iedereen die arriveert tussen
07.00 en 08.00 uur krijgt bij de poort een aankomstbewijs, waarmee tot
12.00 uur een hemelhoge en onbeperkte korting geldt van:

Wij
maken een compleet
en smakelijk ontbijt voor
u klaar in onze gezellige
Herberg De Kastelein
€

2,50 p.p.

BIEFSTUK WOK REEPJES

20%op álles

Pure biefstuk reepjes; gemarineerd met onze peper en
zeezout kruiden olie, aangevuld met sugarsnaps en
prei ringen. Kort en fel roerbakken!!
100 gram

Het maakt niet uit wát en hoevéél u meeneemt.
Een ideale kans om de héle tuin nog eens extra
bij te vullen. Of zoekt u het liever in materialen of
andere producten ... het mag, het kan, doe het.
Neemt u ook een ontbijtje, dan hoeft u geen haast
te maken want met uw aankomstbewijs heeft u tijd
tot 12.00 uur om af te rekenen.

2,25

PORC EYE

Lekker voor op de BBQ en in de pan; gemarineerd of
naturel; van de procureur gesneden; wordt niet droog!
Lekker krokant aanbakken en zacht na garen 500 gram

4,98

AJAM PANGANG

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

Lekker gekruid en gemarineerd; helemaal kant & klaar!
met veel kip, atjar en onze zalige saus. Heerlijk met
nasi, witte rijst... alleen even opwarmen!
100 gram

Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

1,35

RUNDER ENGELSE WORSTJES

De heerlijke smalle magere; 100% rundvlees van de
Utrechtse Heuvelrug en heerlijk mild gekruid!!
Kan kort in de pan en natuurlijk op de BBQ! 100 gram

1,35

LAMS RIB KOTELETJES

Lams delicatesse; met een klein beentje, gemarineerd,
licht gemarmerd; tongstrelend lekker!!
Mag kort en fel, rosé gebakken worden....
100 gram

Scholieren opgelet!

KUIKEN DRUMSTICKS

Met een beentje erin en het vel er omheen! Heerlijk om
zelf te grillen, voor een heerlijke soep; coq au vin....
Ca. 35 tot 40 min. i/d oven op 150°C
500 gram

Doe jij nu examen en wil je graag in
september starten met een kappersopleiding?

Gewoon in De Bilt te

Ook voor een vakantie/ bijbaantje
hebben we nog een plekje vrij.

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

• Curlsys
Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
van maandag 23 april t/m zaterdag 28 april.
• Balayage Aanbiedingen geldigZetfouten
voorbehouden.
• Cool blond
• Beautiful grey
• High & Lowlights
Wij zoeken een huishoudelijk
• Kleurcorrectie
medewerker voor 8 tot 12 uur
per week voor ons Thomashuis.

Je bent van ♥ welkom!

Wij zijn een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke
beperking in Maartensdijk. De nadruk van het werk ligt alleen op het
schoonmaken in en rondom het huis. Je werkt van 8.30u tot 12.30u
en de werkdagen kunnen in overleg, behalve woensdag kan het
niet want dan zijn alle bewoners thuis. Je werkt in een klein team
van medewerkers. Heb jij ervaring met schoonmaken dan kan je ons
mailen of bellen thomashuismaartensdijk@hotmail.com, Nathalie tel
06-5152928 of Dennis 06-51763414

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711
Hairdesque

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
TUIN
ƒ IN TOPVORM
ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 235

ACCUHEGGENSCHAAR

ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 339 C

ACCUKANTENMAAIER

HSA45
€ 169
FSA45€ 329
met geïntegreerde accu
€ 149* met € 299*
geïntegreerde
accu

€ 129

ke

verkrijgen; Super lek

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

Kom gerust even binnen lopen
voor meer informatie!

VOOR EEN

3,50

N TOPPERS:
BINNEN EN BUITE
,25
OTELETTEN
100 gram 1
BARBECUEspK
Grill!!
de
or
vo
l
iaa
ec
e;
De heerlijk dunn
,45
100 gram 1
BEACH BURGERS
re!!!

Wij zijn een erkend leerbedrijf!
En leiden jou met veel passie op
tot professioneel haarstylist!

www.hairdesque.nl

3,95

€ 129

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ACCU
GRASMAAIER
RMA 443 C

ACCU
GRASMAAIER
RMA 448 TC

ACCUBLADBLAZER

BGA45 AP 300 + AL 300
€ 899
met geïntegreerde
accu
€ 599*
€ 749*
AP 200 + AL 101
€ 699

PARTNER
LOGO

L.M.B. VAN GINKEL B.V.

€ 129

De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

DORPSWEG 47B • 3738 CA MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HET IS WEER VOORJAAR… TIJD VOOR UW GAZONONDERHOUD. HUUR DAAROM VANDAAG NOG EEN VERTICUTEERMACHINE.
OOK VOOR ONDERHOUD EN/OF REPARATIE AAN UW (TUIN)MACHINES BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM OP DORPSWEG 47 B.
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Maaike van der Meer
wint eerste Bilthovense Maestro
door Walter Eijndhoven
In het kader van hun 95-jarig bestaan organiseerde het Nederlands Brandweerorkest,
op zondag 22 mei, de eerste Bilthovense Maestro. Vele belangstellenden moedigden
op het Vinkenplein in Bilthoven hun favoriete deelnemer aan.
plankenkoorts of zeiden dat zij geen
noten konden lezen. Toch konden
wij uiteindelijk zeven deelnemers
strikken: Hans Frederiks (Steeds
Beter), Maaike van der Meer (Studio
Pilates en Meer), Ernst Veldkamp
(Brandweer De Bilt), Jolanda van
Hulst (Voedselbank), Hans Stevens
(Kapsalon Stevens), Pauline Pothoven (Biltsche Courant) en Erik van
Heeringen (onze eigen onmisbare
Deelnemers
In januari kwam de commissie voor verzorger in barre tijden)’.
het eerst bij elkaar. Behalve de organisatie van het evenement, moesten Workshop
natuurlijk ook deelnemers worden In april startte de coaching van
gezocht. Van Vliet: ‘Dat viel nog de deelnemers en kregen zij een
niet mee. We vroegen heel wat men- “workshop dirigeren” van Lucisen, maar zij konden niet, hadden ënne de Valk. Zij is al vele jaren
‘Ons brandweerorkest bestond vorig jaar december 95 jaar’, vertelt
commissielid Helen van Vliet. ‘En
dat wilden wij niet aan ons laten
voorbijgaan. Het leek ons leuk een
Maestro te organiseren, maar het
coronavirus strooide vorig jaar roet
in het eten. Maar dit jaar was het
dan toch zo ver’.

dirigent van het Nederlands Brandweerorkest. ‘Twee weken geleden
en afgelopen week mochten de
deelnemers voor het orkest staan
en hun kunsten in de praktijk laten
zien, vertelt Van Vliet’.
Copacabana
In de voorronde konden de Maestro’s kiezen uit een aantal werken
uit verschillende genres, zoals Lord
of the Dance, The Pink Panther,
Money Money, Soldaat van Oranje,
de Radetzky Mars of Rolling in the
Deep. In de finale dirigeerden beide
finalisten Copacabana. Van Vliet:
‘In eerste instantie wilden diverse
deelnemers het finalestuk niet oe-

Maaike van der Meer (l) wint de eerste Bilthovense Maestro .
Copacabana koos de jury unaniem
voor Maaike van der Meer als eerste Bilthovense Maestro. ‘Zaterdag
1 oktober komt nog een film uit
over het brandweerorkest’, vertelt
Van Vliet. ‘Met diverse thema’s zoals reizen en gezelligheid. Van een
aantal beelden uit het archief maFilm
De finale ging uiteindelijk tussen ken wij een film van ongeveer 50
Hans Frederiks en Maaike van der minuten. Deze film tonen wij in HF
Meer. Na het dirigeren van het stuk Witte Dorpshuis in De Bilt.
fenen, omdat zij zeker wisten de
finale niet te gaan halen. Maar uit
ervaring weten wij dat iedereen kan
winnen, zelfs als je geen noten kunt
lezen. Uiteindelijk oefende iedereen toch de Copacabana’.

Brahms’
vervloekte jeugd
De Duitse componist Johannes Brahms (1833-1897), een van de grootste toondichters aller tijden, stond zonder veel vertrouwen in het leven,
waar hij een ‘prachtige puinhoop’ van maakte. De chaos in zijn kop
begon waarschijnlijk op zijn 13e: hij was al een fenomeen, maar met
beperkte en naïeve ouders. Er was weinig geld, en de kleine Johannes
moest piano spelen in ruige bars en bordelen, waar ‘nare dingen’ met
de beeldschone jongeling gebeurden. De rest van zijn leven sprak hij
erover, met woede en angst en soms met een felle trots, omdat hij het
had overleefd. Hij zei dat deze ervaringen vrouwen voor hem hadden
geruïneerd. Hij zei: ‘Men verwacht respect van een man die vervloekt
is met een jeugd als de mijne.’

Hans Frederiks staat in de finale.

Word gids van je eigen leefstijl
door Henk van de Bunt
Het platform Gezond Dorp Maartensdijk organiseert op 30 mei op initiatief van
gemeente De Bilt allerlei activiteiten in De Vierstee. Insteek is meer invloed op
je gezondheid krijgen door het aanpakken van je leefstijl. Voeding, bewegen,
sport, ontspanning en slaap spelen daarbij een grote rol.
Buurtsportcoach Maikel Rijdes
vertelt: ‘Beweging is gezond en belangrijk. Nu we corona grotendeels
achter ons hebben liggen is een
mooie tijd aangebroken om te werken aan je leefstijl. Wil je gezonder leven maar weet je niet waar je
moet beginnen? Of lukt het je niet
om tot actie over te gaan?
Op een leefstijlevent kun jij met al
je vragen terecht bij meerdere professionals. Op zo’n event komen
alle verschillende aspecten van
leefstijl aan bod: beweging, voeding, ontspanning, slaap, verbinding, financiën. Het aanbod wordt Maikel Rijdes: ‘Dit event wordt mede ondersteund en georganiseerd
opgedeeld in 3 thema’s: energie door Annelies van de Goede (links) en Marijke Holleman (rechts) van
inname, energie uitgave en energie- huisartsenpraktijk Maartensdijk.
balans.
Maartensdijk op 30 mei van 15.30 Westbroek wordt in De Vierstee in
Hulp
tot 20.30 uur een leefstijlevene- Maartensdijk gehouden’.
In Maartensdijk wordt lokaal actief ment, waardoor je mogelijk een
samengewerkt door fysiopraktij- gids kunt worden van je eigen leef- O.a. 2Move, buurtsportcoaches,
ken, apotheken, Huisartsenpraktijk stijl. Er is om 19.00 uur een work- JudoKan,
Korfbal TZ, TV
Maartensdijk, de Schaafsma-kli- shop positieve gezondheid, je kunt Tautenburg, Gympo!nt en SVM
niek, Mens De Bilt; samen georga- professionals het hemd van het lijf organiseren activiteiten waarop
niseerd in Gezond Dorp Maartens- vragen. Er is aandacht voor alle vol- ingeschreven kan worden. Er
dijk. Maikel Rijdes vervolgt: ‘Om wassen en 65+’ers. Het evenement is beperkt plaats. Voor meer
daarbij te helpen organiseren deze - ook bestemd voor inwoners van informatie
en/of
aanmelden:
maatschappelijke organisaties in Groenekan, Hollandsche Rading en m.rijdes@mensdebilt.nl.

Brahms stond centraal in een prachtig concert, afgelopen zondagmiddag. De alt José Scholte, altvioliste Annemarie Konijnenburg en pianist
Carl van Reenen brachten een programma van Brahms’ prachtige kamermuziek in een volgepakte Woudkapel. Konijnenburg vertolkte de
prachtige altvioolsonate op. 120, gepassioneerd, zoals dat hoort bij de
wanhopige muziek van de Hamburgse meester.
Op zijn 21e wordt Brahms bijna gek van zijn verliefdheid op de beroemde pianiste Clara Schumann, de vrouw van zijn beste vriend: ‘Ik
kan niets anders doen dan aan je denken... Wat heb je me aangedaan?’
Als haar man, de beroemde componist Robert Schumann, die Brahms
beroemd heeft gemaakt, na enkele jaren in een gekkenhuis sterft, en
hun geluk voor het oprapen ligt, wijst Brahms haar hard, gemeen en
bruusk af, waarop haar ziel ineenkrimpt. Clara zet hem op de trein,
strompelt naar huis en schrijft: ‘Ik had het gevoel alsof ik terugkwam
van een begrafenis.’
De rest van Brahms’ leven is een georganiseerde ‘chaos’, een puinhoop
waarin hij Clara altijd probeert terug te winnen, en spijt had van zijn
harteloosheid. Maar de echte puinhoop lag in Brahms zelf, in zijn relaties met vrouwen en met het emotionele leven in het algemeen. De
chaos van emotie, geketend en ingetogen door een meedogenloos gevoel voor vorm en discipline: dat is Brahms’ grote kunst ten voeten uit.
(Peter Schlamilch)

Altvioliste Annemarie Konijnenburg en pianist Carl van Reenen in de
Woudkapel, waar de geest van Brahms heerste.

BIEFSTUK

ZALMFILET MET HUID

SPARERIBS

Voordeelverpakking
Schaal 3 stuks

Schaal 400 gram

Naturel, gegrild, sweet of hot
Per 500 gram

a8,49
a8,50

50

7

6,-

a6,75

5,-

Kiloprijs 10,00

ASC-C-00007

CALVÉ VARIATIESAUZEN
2 verpakkingen à 250 of 320 ml

2

e
HALVE
PRIJS*

KIES & MIX FRUIT

Pitloze witte druiven bak 500 gram, frambozen bakje 125 gram,
Junami appels zak 1 kilo of Conference peren bak 1 kilo

2 VOOR

3

50

JUMBO GROENE SALADES

WATERVAL

OLA WATERIJS

2 bakken à 250-335 gram

Land van oorsprong: Zuid-Afrika
Alle soorten
2 flessen à 750 ml

2 verpakkingen
M.u.v. losse ijsjes

a5,94 - a8,38

2 VOOR

5,-

a9,98

2 VOOR

7

50

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 21 juni 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
Jumbo Aldo de Voogd, Bilthoven, Neptunuslaan 13
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Brandweer Westbroek
werkte vaker samen

25 mei 2022
De artikelen over de brandweer in Westbroek en Achttienhoven staan
in het tijdschrift van St Maerten (nrs. 59 en 61) van de Historische
Vereniging Maartensdijk. Losse nummers zijn nog verkrijgbaar (info@
historischeverenigingmaartensdijk.nl).

In één van de totaal twee artikelen over de Westbroekse Brandweer verhalen Martin Groot
en Jan Maasen in december 2020 over het wel en wee van de Westbroekse spuitgasten:
‘Geschiedenis genoeg in Achttienhoven en Westbroek. Genoeg voor twee verhalen’.
In deel 1 gaat het met name over de organisatie van de brandweer en over de huisvesting.
De Westbroekse Brandweer is het
samenwerken gewend. Groot en
Maasen vertellen uitvoerig over het
ontstaan ervan en over de samenhang met toenmalig Achttienhoven.
Nu zowel fysiek als organisatorisch
er weer sprake is van samenwerking (nu met Tienhoven) richten
we de schijnwerper wat extra op
die thema’s vanuit de bijdragen van
Groot en Maasen:

gen waren echter niet erg goed en
het plan strandde op het voorstel
van Achttienhoven om de spuit te
financieren uit de kerkrekening.
Daarop besloot het Gerecht Westbroek een vrijwillige inschrijving
te doen, die zoveel geld opleverde
dat Westbroek de investering alleen
kon doen. De brandspuit werd gekocht door het Gerecht en de brandkeur werd opgesteld.

Organisatie
‘Georganiseerde brandbestrijding
was in de geschiedenis aanvankelijk een zaak voor de steden, waardoor de aaneengesloten bebouwing
- het gevaar voor verwoestende
overslaande branden het grootst
was. Bovendien waren de steden
beter georganiseerd.
De eerste georganiseerde vorm
van brandbestrijding waren de
gilden-brandweren; tot 1685 organiseerden de plaatselijke gilden van
handwerklieden op deze manier de
brandbestrijding in de steden. Deze
gilden-brandweren waren vaak ongedisciplineerd. Dit leidde tot veel
onnodige slachtoffers bij brand en
zelfs tot plundering door de brandbestrijders.
In 1685 stelde Amsterdam daarom
een zgn. brandkeur op, waarin werd
bepaald dat er een dienstplicht voor
het werken bij de brandweer werd
ingevoerd. Iedere mannelijke ingezetene tussen de veertig en vijftig
jaar oud, kon voor tien jaar worden
aangezocht.

Deze onorthodoxe werkwijze kreeg
nog een staartje, omdat een aantal
tegenstanders een beroep deed op
gedeputeerde Staten van Utrecht. Er
zijn kopieën van handgeschreven
documenten, die getuigen van felle
discussies over de werkwijze en de
gevolgen voor de burgers, die niet
hadden meebetaald aan de inschrijving. Het Gerecht Westbroek kreeg
ongelijk, maar legde tot twee keer toe
de uitspraak van GS naast zich neer.

Keure
Op het platteland was de organisatiegraad minder en veel meer
gebaseerd op vrijwillige bijstand
van familie, bekenden en buren. In
Westbroek werd pas in 1782 een
brandspuit aangeschaft en daarbij
stelde het Gerecht Westbroek (100
jaar na Amsterdam) eveneens een
‘Brandkeure’ op; dit is het oudst
bekende archiefstuk over de Westbroekse brandweer. In het Gerecht
Achttienhoven ontbreekt een vergelijkbaar stuk. Er is in de jaren
voor 1782 geprobeerd om een gezamenlijke aanschaf te doen voor
het Gerecht Achttienhoven en het
Gerecht Westbroek. De verhoudin-

Plicht
Maar het belangrijkste staat in Artikel 1, namelijk dat Westbroek vanaf
dat moment een plichtbrandweer
had. Naast een aangestelde brandmeester en twee assistenten werden
elke twee jaar dertigtal burgers aangewezen als ‘gemene bediendens
tot de Spuyt, en dat wel naar vervolg van de Huizinge en Hofsteeden’. Er waren in die tijd 145 huishoudens in Westbroek, zodat elk
huishouden eens in de tien jaar aan
de beurt was om gedurende twee
jaar een personeelslid te leveren.
Bij weigering werd een boete van
tien gulden opgelegd. Burgers, die
het zich konden permitteren, werden in de gelegenheid gesteld om
een plaatsvervanger aan te stellen.
Na de Napoleontische tijd veranderde onze staatsinrichting drastisch en vooral de Gemeentewet van
Thorbecke (1851) had grote gevolgen, omdat daarin burgemeester en
wethouders verantwoordelijk werden voor het toezicht op de brandblusmiddelen en de benoeming c.q.
ontslag van de brandmeesters. De
burgemeester had sindsdien ook
het opperbevel bij de brandweer.
Steeds meer gemeenten gingen nadien over tot het oprichten van vrijwillige brandweren om een einde

te maken aan de demotivatie en de
slechte training van de plichtbrandweer. Amsterdam schafte in 1863
de dienstplicht bij de brandweer af.
Weduwen
In Westbroek heeft de plichtbrandweer tot ver in de 20e eeuw bestaan. Een document uit 1867 (85
jaar na de brandkeur) laat zien, wie
de dienstplichtigen zijn en welke
taken zij vervullen. Opmerkelijk is
dat er drie vrouwen vermeld staan
bij het bedienen van de ‘perspomp’;
respectievelijk de weduwe Egbert
de Groot, de weduwe Reinier de
Kruyf en de weduwe Wouter van
Oostrum. Gevreesd moet worden
dat dit geen teken van emancipatie was, maar het simpele gevolg
van de dienstplicht. Als in de aangewezen woning of hofstede. de
heer des huizes overleden was, dan
nam moeder of het oudste kind de
dienstplicht over.

Aan de Laan van Nifterlake 89 in Tienhoven is de huidige brandweerpost
gehuisvest. [foto Henk van de Bunt]
NH kerk in Westbroek. Later werd
het Landbouwhuis in Achttienhoven de plek waar de handspuit en
zelfs nog even de Opel Blitz in
1941 werden geparkeerd. In 1939
viel het besluit tot de bouw van een
brandweerkazerne aan de Kerkdijk
in Achttienhoven (nu dr. Welfferweg). De bouw werd aangevangen

De huidige post Westbroek aan de Dokter Welfferweg 36 te Westbroek.
[foto Henk van de Bunt]
Noch de brandmeester en diens assistenten, noch de dienstplichtigen
kregen salaris of vergoeding. Wél
was er een regeling voor de degenen, die gewond raakten tijdens het
werk en het gerecht kon een premie
uitkeren aan mensen die zich onderscheidden bij gevaarlijke situaties.
Spuithuisje
De brandweer van Achttienhoven
en Westbroek heeft eigenlijk nooit
een echte kazerne gehad. De oudste
handspuit was ondergebracht in de

in 1941 voor een aanneemsom van
ƒ 5264,-. De aanbesteding werd gewonnen door de lokale aannemer
W.J. van den Bunt, die overigens
ook brandmeester was bij het korps
Westbroek. Er was (en is) van een
echte kazerne nauwelijks sprake.
Op de verdieping is er weliswaar
een kleine kantine, maar de huidige

brandweerwagen moest speciaal
worden aangepast aan de doorrijhoogte van de deuren. Het geheel
heeft meer weg van een ouderwets
‘spuithuisje’.
Al in 1937 probeerde de toenmalige
Provinciale Brandweerbond Westbroek, Achttienhoven en Tienhoven
tot één brandweerkorps te krijgen.
Destijds reageerden de gemeentebesturen nog als door een adder
gebeten. Ook vijf jaar geleden was
er weer een onafhankelijk onderzoek nodig om nieuwe stappen te
zetten in de doorontwikkeling van
de brandweerorganisatie; dit keer
kwam de opdracht van de Veiligheid Regio Utrecht. In 2017 werd
- naar aanleiding van het onderzoeksrapport - door de burgemeesters van De Bilt en Stichtse Vecht
een intentieovereenkomst getekend
voor de fusie en de ontwikkeling
van een gezamenlijke post. De fusie tussen Tienhoven en Westbroek
was daarbij - na 80 jaar! - een ondergeschikt punt geworden, omdat
beide brandweerkorpsen al nauw
samenwerkten om de personeelsschaarste op te vangen. Hoofdpunt
van het onderzoek was de locatie
van de nieuwe kazerne. Binnen
zes jaar na het onderzoek kon op
7 februari 2020 de nieuwe locatie
bekend gemaakt worden: aan het
einde van de Kerkdijk, tussen Westbroek en Tienhoven in. [HvdB]

Garagesale
Route Groenekan
De 11e editie van de Garagesale Route Groenekan op zaterdag
28 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Op 42 adressen verspreid door
het dorp zal er weer veel te snuffelen zijn. Huisraad, boeken,
speelgoed, kleding, huisgemaakte spullen en lekkernijen,
plantjes, brocante en meer.
Zo is er bij Molen Geesina (Ruigenhoeksedijk) naast het gewone assortiment meel en bakmixen, ook een rondleiding te krijgen en is er
plaats voor een natje en een droogje. Bij een kraam op Groenekanseweg
9 zijn er volop nieuwe artikelen zoals kleding, rijlaarzen, verf en ijzerwaren voor kleine prijsjes. Op Berkenlaan 12 is er baby-, kinder- en
dames merkkleding te vinden. De opbrengst van de leuke spullen en de
heerlijke, zelfgemaakte koffielikeur op Berkenlaan 2 is bestemd voor
Socialrun (www.socialrun.nl).

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

Misschien iets uit de route maar ook de moeite waard is Nieuwe Weteringseweg 225. En op Groenekanseweg 250 staat niet 1 kraam maar
zo’n 30 kramen met brocante tijdens de Brocante in de kas. De plattegrond met de deelnemende adressen; op garagesalegroenekan.
wordpress.com, facebookpagina en op posters verspreid in het dorp.

Compassie
Een bijzondere verschijning zal vele mensen in Bilthoven Noord zijn opgevallen. Een lange
jongeman, vaak in het donker gekleed, met een hoodie. Ondanks zijn lange gestalte is hij diep
weggedoken in zijn kleding alsof dat een veilige cocon is voor hem. Hij maakt daarmee een
gesloten indruk. Met houterige tred loopt hij langs de Gezichtslaan. Op weg naar of terug van de
Kwinkelier waar hij boodschappen doet. Hij loopt over het fietspad, omdat het voetpad hopeloos
oneffen is door vele boomwortels.
Kinderen fietsen langs de man en
schreeuwen hem toe: ‘Je bent een
gekke drugsverslaafde!’ Proestend
van het lachen fietsen zij zo hard zij
kunnen, door. Heeft hij het gehoord?
Ja, want hij kijkt op. Reageert hij?
Nee. Waarom niet? Misschien raakt
het hem niet. Misschien is hij bang.
Misschien reageert hij niet uit wijsheid. Geen idee. Hij loopt stoïcijns
door.
Hij had de kinderen kunnen naroepen dat ze lafbekken zijn. Maar dat
deed hij niet. Dat had ook geen zin.
Kinderen zijn kinderen. En vooral:
kinderen bedenken zoiets niet zelf.
Zij horen zoiets van hun ouders.
Iemand die zich niet in een Tesla
of op een elektrische fiets, maar te
voet langs de Gezichtslaan tussen
Berg en Bosch, en de Kwinkelier
begeeft, nota bene over het fietspad,
is een ‘gekke drugsverslaafde’. Ze-

ker nu op het terrein Berg en Bosch plaatste groepen in onze bevolking.
de open behandelkliniek van Wier Het onderwerp van verslaving en
is geplaatst.
psychische problematiek, zeker als
dat gepaard gaat met een strafblad,
Toen ik hoorde dat er een TBS-kli- is wel een sterk taboe onder de zoniek dichtbij Bilthoven Noord genaamd hogergeplaatste groepen
kwam, was ik blij. Vast een idee in onze samenleving. Zoals in onze
van onze burgemeester Sjoerd Pot- regio.
ters. Naar goed VVD-principe bij
problemen: opvang in de eigen re- Daarom was de voorspelbare regio. Dus ook ten aanzien van crimi- actie op de komst van een kliniek
naliteit en psychische problematiek. als Wier: wegwezen, dit soort volk
Want aan mensen, die niet eerlijk hoort hier niet! Terwijl bij de inzaaan hun centjes zijn gekomen, geen meling van geld voor nog veel ongebrek in deze regio. Zij zijn ermee bekendere oorlogsslachtoffers uit
weggekomen, maar het blijft wat Oekraïne, ongeacht psychische gehet is: niet eerlijk. En aan mensen steldheid of verslaving en ongeacht
met psychische en verslavingspro- strafblad, de geldkraan wagenwijd
blematiek helaas ook geen gebrek. openstaat. Liefst zolang daarbij
Want verslaving en andere psychi- weer het principe geldt: opvang in
sche problematiek gaan door alle de eigen regio, dus in Polen en niet
lagen van de bevolking heen. Het hier. Een oorlogsslachtoffer uit Oeis niet exclusief voorbehouden aan kraïne lijkt daarom makkelijker te
mensen uit zogenaamd lager ge- omarmen dan de mogelijk angstige

jongeman die diep in zijn kleding
weggedoken langs de Gezichtslaan
loopt om boodschappen te doen in
de Kwinkelier.

ander onder ons, verdient iemand
die zijn of haar straf doorloopt een
nieuwe kans. Dat geldt ook voor
mensen van Wier.

De belangrijkste huidige misdaad
van deze meneer lijkt dat hij ons
een spiegel voorhoudt van onze onvolkomenheden in het leven. Hoe
graag wij allen ook de schijn ophouden dat we het allemaal prima
voor elkaar hebben, zo is het niet.
Ook niet in Bilthoven. Moeilijk te
verdragen misschien, maar zeker
geen reden om onze kinderen mee
te geven dat mensen van Wier niet
deugen. Wees eerlijk: deze man had
ook een eigen zoon kunnen zijn. Of
misschien wel u zelf. En kijk eens
naar de les die deze man ons leert:
lopen is gezond.
Laten wij niet alleen ruimhartig
compassie tonen voor mensen in de
oorlog in Oekraïne, maar ook voor
hen dichtbij, die een oorlog voeren
in hun hoofd. Zoals zovelen van
ons, ook in Bilthoven. Leer onze
kinderen om een onbekend persoon
dat er misschien anders uitziet dan
een ander, te groeten zoals bij een
Misschien heeft de meneer, die ander. Vriendelijkheid helpt altijd
langs de Gezichtslaan loopt, een meer dan schelden.
strafblad. Daarvoor is hij dan in
contact met justitie. Zoals ieder Floris Bijlsma, De Bilt
Natuurlijk is het goed om kritische noten te kraken over de gang
van zaken rondom Wier. Iedereen
was verbaasd over de plotse komst
van de kliniek. En terecht vallen
er harde woorden over communicatie, voorlichting en procedures.
Deze regio is rijk aan mensen met
‘vriendjes’ in de advocatuur of die
er zelf in werkzaam zijn. Zoek elkaar op bij de hockeywedstrijd, tijdens een partijtje golf of in de lokale appgroep. Sla de handen ineen.
Bestrijd de gemeente en Wier met
alle zware juridische geschut dat inzetbaar is.
Maar laat mensen als deze lange
stille jongeman die langs de Gezichtslaan loopt, met rust. Of zeg
gewoon ‘Hallo’. En als u een hele
goede bui heeft: ‘Hoe gaat het ermee?’ Groeten kost niks. Zij zijn als
ieder ander van ons. Ook in Bilthoven.

Dat wil ik
‘effe’ kwijt…
Langs deze weg wil ik graag mijn instemming betuigen met het stukje over de geluidsoverlast vanuit het vliegveld Hilversum bij de trilvenen van
Westbroek.

REUNIE

Zaterdag 18 juni 2022
Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38, Bilthoven

De gelegenheid om terug te blikken en
elkaar te ontmoeten
JIJ KOMT TOCH OOK?
Kijk voor meer informatie op
www.reuniehetnieuwelyceum.nl
Voor vragen of opmerkingen over de reünie kun je contact opnemen met 123Reünie via info@123reunie.nl

Het blijft echter niet alleen bij Westbroek. Ook
in de wijk De Leijen Bilthoven worden we elke
mooie dag, zomer en winter, geplaagd door dezelfde overlast. Vliegtuigen, die urenlang af en aan
vliegen verhinderen dat je rustig in je tuin kunt
zitten genieten van vogels, insecten, bloemen,
visite of een goed boek. Reeds jaren probeer ik
de beheerders van het vliegveld en de provincie
Noord-Holland te overtuigen dat zij de bewoners
van een grote wijk overlast bezorgen. Ze luisteren,
maar doen niets. Ik heb het opgegeven. Vechten tegen de bierkaai. En zo bepalen een paar hobbyisten
dat veel inwoners van de gemeente De Bilt deze
zeer hinderlijke overlast maar moeten accepteren!
Dat is zeer, zeer verkeerd, zelfs in het Nederland
van vandaag.
Jessie Houwer - Bewoner van De Leijen te Bilthoven

Dat wil ik
‘effe’ kwijt…
Bij de februaristormen lagen de lanen en wegen,
vooral in Bilthoven, bezaaid met afgewaaide
takken. De bewoners hebben de lanen weer vrij
gemaakt en het groen verzameld. Daarbij werd
niet gekeken of het van je eigen boom, die van
de buren of van de gemeente kwam.
Tot onze grote verbazing kregen de inwoners
een persoonlijk schrijven van de gemeente om
zelf het groen op te ruimen. Deze onkosten
waren beter besteed door een gemeentewagen
langs te sturen.
Sorry hoor! Dit is overmacht. Daarbij komt, dat
menig inwoner de troep en hondenpoep in de
bermen voor de gemeente opruimt.
Hopelijk wordt dit probleem snel opgelost.
Mevr. T. Werners Bluemink.
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Sporten en bewegen in de
buitenlucht voor 55+
door Kees Diepeveen
Onder de naam Golden Sports sporten en bewegen de deelnemers elke woensdag een uur
op het kunstgras van SCHC in Bilthoven. Het plezier is duidelijk zichtbaar.
Deze ochtend zijn er 10 deelnemers die onder leiding van een professionele
trainer oefeningen doen die op de persoon zijn afgestemd.
Golden Sports is een landelijk overkoepelend orgaan dat zich inzet om
mensen van 55 jaar en ouder buiten
te laten sporten en bewegen in hun
eigen omgeving. Annekarien van
der Leest, Paulien Oskam en Mariëtte van den Hoven hebben de afdeling Bilthoven opgericht en zijn
na 3 pogingen eerder tijdens Coronatijd, in september 2021 van start
gegaan. Tot op heden hebben zich
16 mensen aangemeld. Elke week
zijn er rond de 10/12 deelnemers
bij de trainingen, die onder leiding
van professionele trainer Bart Roth
enthousiast hun oefeningen doen.
De oudste deelnemer is 93 jaar en
beweegt op zijn eigen tempo. De
kracht van het concept is dat iedere
oudere kan meedoen, ook mensen
met lichamelijke klachten.

we het kunstgrasveld. In de winter
mogen we bij slecht weer gebruik
maken van de blaashal die dan op
het sportpark staat’
Spelvormen
Trainer Bart Roth: ‘Ik ben gespecialiseerd in het trainen van mensen
in deze leeftijdsgroep. Ik doe het
met bijzonder veel plezier en krijg
er veel voor terug. Via een collega
op de sportschool waar ik werk
ben ik hierbij betrokken geraakt.
Tijdens de training werk ik o.a.
aan conditie, stabiliteit, mobiliteit,
spierkracht maar we doen ook spelvormen. Daar sluiten we de trainingen altijd mee af’.
De wijze waarop de trainingen worden verzorgd valt in goede aarde
bij alle deelnemers, zoals bij Bert:
’Ik ben aangesloten door de coronaperiode, toen ik niet meer naar
de sportschool kon. Buitensporten
was toen de oplossing. Het bevalt
me uitstekend. We doen leuke oefeningen, hebben een heel gezellige groep die aandacht voor elkaar
heeft. Wat ik zo prettig vind is dat je
je eigen zwaarte en tempo bepaalt.
Zo kan iedereen mee doen. De kosten van deelname zijn minimaal,
daar hoef je het niet voor te laten’.

Sfeer
Annekarien: ‘Het is heerlijk om te
zien met hoeveel plezier de mensen
mee doen. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden en inspanning. Onze
trainer maakt een training op maat
voor de deelnemers. Na afloop is
er gelegenheid om samen een kop
koffie te drinken en op deze wijze
elkaar wat beter te leren kennen.
Iedereen vindt het gezellig en doet
hieraan mee. De sfeer onderling is
heel gemoedelijk. Wij zijn ons er
zeer van bewust dat we boffen met Mentaal
deze accommodatie. In het voor- Rinie is 85 en de oudste dame binjaar en de zomerperiode gebruiken nen de groep. ‘Ik ben heel blij dat ik

eraan begonnen ben. Het is zo goed
voor me. Niet alleen lichamelijk
maar ook mentaal. Ik zeg wel eens:
ik kom zonder zin maar ga opgewekt naar huis en voel me weer De enthousiaste groep sporters met links trainer Bart Roth.
een heel ander mens. Je hebt weer
zin in de dag. Ook onderling is het
heel gezellig. We kunnen allemaal
goed met elkaar. Ik ben even niet
geweest en dat kon ik goed merken.
Vooral met dit mooie weer is het
heerlijk om te sporten’.
Al meer dan 40 jaar bestaat De Hart & Vaat Beweeggroep
De oudste deelnemer is Jan van 93.
De Bilt. Sinds vorig jaar is de groep officieel lid van VV
Hij is al even enthousiast. ‘BeweIrene; de jaren ervoor was er een organisatorische
gen is goed voor een mens. Als je
band met SV Irene zonder echt lid te zijn.
ouder wordt gaat dat steeds meer
op. Het zijn allemaal leuke mensen, De behoefte voor een specifieke Beweeggroep voor voornamelijk (hart)
de sfeer is prettig en ontspannen en patiënten is ontstaan uit de vraag van vele (ex-)hartpatiënten om na de
we krijgen leuke afwisselende trai- revalidatie in het ziekenhuis door te gaan met sporten. Dit is een meningen. Ik herstel binnen een paar disch advies dat tegenwoordig overigens voor alle ouderen geldt. Zouur. Dat komt waarschijnlijk ook doende bestaat de huidige groep uit (ex)hartpatiënten en ouderen die op
omdat ik dagelijks mee doe met een wat lager niveau willen sporten en bewegen. Naast mannen blijken
het televisieprogramma Nederland ook steeds meer vrouwen interesse te hebben om in groepsverband bij
in beweging. Ik kijk er elke week de beweeggroep te sporten.
weer naar uit’.
40+
Elke woensdag van 10.30 tot 11.30 Er zijn leden die vroeger intensief hebben gesport en leden die nooit
uur vinden de Golden Sports trai- aan enige sport hebben deelgenomen. Beweging en een goede conditie
ningen plaats bij SCHC, Kees zijn belangrijk voor iedereen en zeker voor hartpatiënten om herhaling
Boekelaan 1 in Bilthoven. De eer- van hartklachten te voorkomen. Overigens ook mannen en vrouwen
ste keer is deelname gratis. Vooraf met een andere lichamelijke beperking zijn welkom. De leeftijd van de
aanmelden kan via: beweegmee. groep is 40+. Veel sporters hebben het zo naar hun zin bij de groep dat
op.schc@gmail.com. Voor nadere ze al lang lid zijn; tot op een hoge leeftijd. De fitness- en sportactiviteiinformatie contact opnemen met ten zijn divers, maar volleybal is bij de groep favoriet. Het programma
Annekarien van der Leest, tel. 06 is opgebouwd uit fitness-oefeningen (45 min.) gevolgd door spel (45
30233258 of email annekarien. min.). De begeleiding is in handen van gecertificeerde sportbegeleiders
aki@planet.nl.
met een specifieke kennis voor begeleiding van hartpatiënten. De grootte van de groep varieert van 12-20 leden. Dus klein maar gezellig mede
door uitwisseling van elkaars ervaringen.

SVM geeft niks weg tegen Hertha
Met elf tegengoals in de laatste vijf wedstrijden werd het voor SVM wel weer eens een keer
tijd om de nul te houden. Met een verdediging die op beide backposities is gewijzigd
en met een andere keeper op doel, trad SVM thuis aan tegen Hertha.
Wederom lijkt SVM uit de startblokken te schieten en na dertien
minuten spelen, ligt de bal al achter
de doelman van Hertha. Tom Jansen staat op het moment van schieten in buitenspelpositie en het doelpunt wordt afgekeurd.
In de 33e minuut is het weer raak
voor Jansen, die de rebound van
een schot van Tycho Brandon voor
open doel binnenschiet. Alleen de
grensrechter van Hertha staat ook
deze keer met zijn vlag omhoog.
Maar scheidsrechter Adil Kaouass

geeft echter aan het beter gezien te
hebben dan de grensrechter en keurt
het doelpunt terecht goed: 1-0. Drie
minuten later staat de grensrechter
van Hertha weer met zijn vlag omhoog, als Jansen een voorzet van
Brandon prachtig achter zijn standbeen langs tot doelpunt promoveert.
Na overleg tussen scheidsrechter
Kaouass en de grensrechter van
Hertha, blijkt ook dit toch weer een
geldig doelpunt te zijn: 2-0.

weldige reflex de 2-1 weet te voorkomen, om vervolgens minuten later een belangrijke rol te spelen bij
de 3-0 van SVM.
In de blessuretijd van de wedstrijd
stuurt Koops, Mike de Kok weg in
de diepte. De Kok opent op Jansen,
die niet zelfzuchtig is en de bal aflegt op invaller Sam Beckers. Met
een van zijn weinige balcontacten
van de wedstrijd, tikt Beckers de
bal voor open doel binnen. Zo verschijnt in de absolute slotfase de
In de tweede helft is het doelman 3-0 eindstand op het scorebord.
(Coen de Valk)
Glenn Koops, die eerst met een ge-

Tom Jansen zet Sam Beckers voor open doel met zijn lage voorzet.

Hart & Vaat
Beweeggroep De Bilt

Speelavonden
De Hart & Vaat Beweeggroep komt elke woensdag (behalve in de
schoolvakanties) van 19.00 tot 20.30 uur in de Kees Boekehal Bilthoven samen. Voor verdere informatie: Jan Bol bol00401@planet.nl (Tel.
0654377908) of Peter Stadhouder secr.hvbgdebilt@gmail.com (Tel:
(Juul op de Weegh)
0646733452).

Kampioensfeesten
in Maartensdijk

De JO14-1 van SVM heeft aan één punt genoeg om zichzelf kampioen
te noemen, als het thuis aantreed tegen SC ’t Gooi JO14-1. In het begin
van de wedstrijd zijn de zenuwen duidelijk merkbaar in het spel van
SVM, maar na een 6-2 overwinning mag de feestvreugde eindelijk losbarsten en het kampioenschap gevierd worden.
Voordat de wedstrijd van de JO14-1 begon, had de JO8-1 van SVM al
laten zien hoe een kampioensfeest gevierd hoort te worden. Na de hele
competitie ongeslagen te zijn gebleven, mochten ook zij op de ‘platte
kar om een kampioensfeest te vieren.
(Coen de Valk)

De feestvreugde barst los bij de spelers en staf van de JO14-1 van SVM.
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Nootjes
Gepensioneerde
verpleegster zoekt met
spoed WOONRUIMTE.
Eventuele lichte werkzaamheden in overleg zijn
geen probleem!!! Reacties
06-25153784

Te koop aangeboden
Antiek plantentafeltje 80cm
hoog met bolletjes poten
€15,-. Tel. 0346-213501
Tomado huishoudtrap overcompleet in goede staat 5 treden €12,50. Tel. 0346-213501
Adidas dames trainingspak zwart, nieuw mt L confectiemt 40/42 €25,-. Tel.
06-16613197
4 Boeken van Koolhaas;
Tredmolen,
Hagedis,
Goendroen en Andermans
huid. Samen €1,-. Tel.
06-14040516.
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
Meld je aan via info@vier- Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
klank.nl of bel 0346-211992. grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
T U I N M A N / k l u s j e s m a n 0346-212787
gezocht. Onze tuin van ca.
5000 m2 wordt 4 maal per www.bijzondereinterieurs.nl
jaar onderhouden door een Voor al uw (inbouw)kasten, keukens, bedsteden en interieurs
hovenier. Maar voor het tus- op maat.
sentijdse onderhoud zoeken Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
wij een tuinman die ook wat Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
klusjes kan doen. Gemiddeld auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
ca. 6 uur in de week. Tijden Tel. 06- 50897262
zijn flexibel; niet in weekend.
Reacties op 06-10902600 of Door Gods Genade is er hoop voor ieder mens!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur
doura@xs4all.nl
gebracht.
Jong gezin met jongen (7) Evangelische Gemeenschap.
en meisje (5) zoekt OPPAS Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
(m/v). Positief, inlevings- Inl. 030-6035463 / 2283034.
vermogen, natuur, rust,
pro-actief, duidelijk. Voor Kas Brocante 28 mei 2022
maandag van 15-18 uur en Zaterdag 28 mei van 10-16 uur is er weer de halfjaarlijkse Kas
evt andere dagen. Bel/mail: Brocante op Boomkwekerij Jan van Vulpen, Groenekanseweg
0653407442 / oppasbiltho- 250 in Groenekan. In de kas vind je brocante & curiosa van
37 kraamhouders. Er is koffie/thee en taart op ons eigen tervennoord@gmail.com
ras. Buiten de kas kun je heerlijk over de kwekerij lopen met
Personeel aangeboden bomen, struiken, planten en tuindecoraties. Wees welkom!

TUINMAN heeft nog tijd.
Voor al uw snoeiwerk, fatsoeneren, voorjaarsbeurt, bestraten enz. Alles is bespreekbaar.
Boek over Athene door W.W. Altijd vrijblijvende prijsopDavenport, een time-life boek gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl
€1,-. Tel. 06-14040516
8 glazen schaaltjes voor dip- HOVENIER voor al uw
sausjes of pinda’s €1,-. Tel. t u i n w e r k z a a m h e d e n .
Seizoensbeurt, hogedrukrei06-14040516
niging, schuttingen, bestraPak houtvezel van 10 kilo en ting. Bel vrijbl. 06-49377634
zak kattenbakvulling. Gratis
MEUBELSTOFFEERDERIJ
ophalen. Tel. 06-33161541
Kwarten
Koelbox, elektrisch en 12 Uw bank of stoelen weer als
volt, merk Electrolux, afme- nieuw!
tingen 39 x 29 x 42 hoog. Oude Brandenburgerweg 4a
In goede staat. €25,-. Tel. Bilthoven, tel. 030 2600088
0355771587
Rommers SCHILDER- en
Antiek plantentafeltje 80 Klusbedrijf voor al uw schilcm. hoog met bolletjes poten derwerk, houtreparaties enz.
€15,00. Tel.0346-213501
Tel. 06-21909500
Tomado
huishoudtrap Schilder en KLUSBEDRIJF
goede staat 5 treden €12.50. R.Wegman, Voor al uw schilTel.0346-213501
der, saus, behang en kluswerkzaamheden. Ruim 20
jaar ervaring. KVK. ibv VCA.
1e & 2e Pinksterdag staat bij Vrijbl. pr. opgave. Voor meer
RESTAURANT de Egelshoek info tel: 0642709940
in het teken van asperges!
Kom met Pinksteren lekker TUINVREUGDE is de
lunchen! We hebben speciaal natuurlijke hovenier. Kijk
voor u als voorgerecht een op www.tuinvreugde.nl
heerlijke asperge soep en als of bel Marcel: 06 21290891.
hoofdgerecht asperges met
Diversen
keuze uit ham of zalm en
krieltjes. Graag even reser- Oud ijzer- en metaalafveren van te voren via 035- val B.A.S. Recyling 2080982 of via info.restau- Maartensdijk. www.basrecyrantdeegelshoek@gmail.com. ling.nl Tel. 06-40764075

Activiteiten

GARAGESALE
route
Groenekan zat. 28 mei 10.0016.00 uur. Op 42! verschillende adressen heel veel
snuffelplezier. De plattegrond
vindt u op onze website garagesalegroenekan, facebook en
posters verspreid in het dorp.
Auto's/motoren

Fietsen/ brommers
Gazelle DAMESFIETS handremmen, 7 versnellingen met
reservesleutel in goede staat
geen mankementen. Altijd
binnen gestaan €100,-. Tel.
06-12217408

Personeel gevraagd
Help ons De Vierklank
BEZORGEN op woensdag.
Heerlijk buiten in het lentezonnetje, duur (afhankelijk
van de wijk) 1 tot 1,5 uur.
Bezorgen kan vanaf 13 jaar.

25 mei 2022

Mooie
VAKANTIEBUNGALOWS
WIFI
Nog enkele weken vrij juli/
aug/sept.
Goede fiets/wandel omg.
Denekamp
Particulier verhuur.
www.twentehuisjes.nl
tel.0541-626578/0639609666.
Eenvoudige en tijdelijke
WOONRUIMTE gezocht in
Gemeente De Bilt of omstreken voor betrouwbare jonge
Nederlandse vrouw die vanuit
Spanje 3 tot 4 maanden in
Nederland verblijft. Woon/
slaapkamer (mede)gebruik
van keuken, douche en toilet.
Bijvoorbeeld voor vakantiegangers om op huis te passen
of enige zorg voor mensen
die mantelzorg nodig hebben.
Reacties naar 06 53225908

Nieuw, truffel zoeken met je hond!
Niet alleen leuk maar ook goed voor de band met je viervoeter & informatief. Ontdek hoe je de aangeboren talenten van
jouw hond op een speelse manier kunt gebruiken op jacht naar
de truffel. www.timetoplay-debilt.nl

• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

SNUFFELMARKT: ZATERDAG 4 JUNI
Oude tractoren - diverse onderdelen miniaturen - instructieboekjes
en velgen voor een bbq of vuurkorf.
Van 10.00 tot 15.00 uur.
VAN DEN BOSCH TRACTOREN
Otterspoorbroek 2, Breukelen

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏ Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏	Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.	niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2.	1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
€ 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50
Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.
* Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max.
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan
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 ......................................................

Op ’t bankje
Het is de dag voor Hemelvaartsdag en wisselend lenteweer. De
man die al een tijdje naast me zit geniet zwijgend van de rust. Ik
heb ook niet veel zin om een gesprek te beginnen en zo zitten we
zeker een kwartier naast elkaar zonder een woord te zeggen. De
rust wordt verstoord als er een vrouw bij komt zitten en ons luidruchtig begroet. ‘Lekker rustig hier hè’, zegt ze overbodig, want
vinden wij natuurlijk ook wel. Voor de man is de aardigheid er
meteen af. Hij kijkt op zijn horloge om aan te geven dat hij er
vandoor wil gaan en stapt op. ‘Prettige dag morgen’, zegt hij nog.
‘U ook een prettige hemelvaart’, antwoord ik. Meteen realiseer
ik me wat ik gezegd heb en kan een glimlach niet onderdrukken.
De man is al weg dus zal het wel niet tot hem doorgedrongen
zijn, maar iemand een prettige hemelvaart wensen klinkt toch
wel een beetje cru. ‘Binnenpretjes’, vraagt de vrouw en kijkt
me onderzoekend aan. Ik vertel haar dat ik de man zojuist een
prettige hemelvaart gewenst heb, maar dat hij daar zo te zien
nog niet aan toe is. ‘Het ís morgen toch Hemelvaartsdag’, zegt
ze me verbaasd aankijkend. Het is duidelijk dat het grapje bij
haar niet is aangekomen, dus laat ik het er maar bij. We zijn nu
eenmaal een volk van prettige dagen en tussen prettig weekend,
prettige verjaardag, prettige kerstdagen en prettige Koningsdag
valt die prettige hemelvaart niet eens op, in ieder geval niet bij
deze vrouw. Het wordt mij al gauw duidelijk dat zij aan iemand
kwijt moet wat ze op deze vrije dag gaat doen. ‘We hebben pas
een camper gekocht en morgen gaan we voor het eerst met de
jongens naar een camping op de Veluwe met een mooie speeltuin
erbij. Met de vrijdag erbij hebben we een lekker lang weekend.
De jongens zijn zeven en negen en vinden het fantastisch. Ze
hebben crossfietsjes die meegaan en ze kunnen daar crossen op
een crossbaan. Twee jaar geleden zijn we op Hemelvaartsdag
met de auto naar de Efteling geweest en dat vonden ze ook heel
leuk, maar met de camper vinden ze helemaal het einde. Toen
was het heel druk en we hebben ik weet niet hoe lang in een file
gestaan, maar ik hou wel van die drukte’, zegt ze. Gelukkig zijn
we niet allemaal hetzelfde, denk ik. ‘Maar het is toch wel een

beetje zonde van de tijd als je een groot deel van de dag in de file
staat’, zeg ik, maar daar blijkt het gezin van de vrouw niet mee
te zitten. ‘Wij hebben daar geen enkele moeite mee. De kinderen
nemen spelletjes mee en wij kijken naar mooie auto’s en andere
mensen in file. We lachen ons soms een ongeluk.’ Ik weet niet
wat ik hoor. ‘Ik maak liever een mooie boswandeling’, kan ik
niet nalaten te zeggen. ‘Daar krijg je bij ons de handen niet voor
op elkaar’, zegt ze lachend. ‘Wij houden erg van gezelligheid.
In de zomervakantie gaan we met mijn broer en zijn gezin naar
een camping in Frankrijk. Hij heeft al langer een camper en door
hem zijn we enthousiast geworden. Wij gaan al jaren met elkaar
op vakantie en tot nu toe zaten wij in een tent en zij in hun camper. Ik moet nu nog wat spullen kopen voor deze paar dagen en
ik verheug me nu al.’ Omdat ik gemerkt had
dat ze geen bijgedachte bij prettige hemelvaart had, wens ik die
haar ook maar en daar is ze zo
te zien nog blij mee ook.
Maerten
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Tautenburg opent padelbanen

Vele enthousiaste reacties op deze primeur in De Bilt

25 mei 2022

Weer 1e prijs voor
2Move

Afgelopen vrijdag 20 mei ging eindelijk een langgekoesterde wens van vele
Tautenburg-leden in vervulling: de opening van drie padelbanen op
het mooie park aan de Dierenriem in Maartensdijk.
Zowel leden als niet-leden konden
deze avond kennismaken met de
snelst groeiende sport van Nederland. Op het nieuw ingerichte terras met sfeervolle verlichting en
een top klinkende geluidsinstallatie
waren vanaf de eerste minuut tot
aan middernacht alle drie de banen
continu bezet. Onder het genot van
de opzwepende beats van DJ Dave
kwamen de spelers met blosjes van
inspanning en enthousiasme van de
baan, om zich direct weer voor een
volgende ronde aan te melden.
‘Wat is dit leuk. Ik ben helemaal
om’, aldus een fanatieke tennisser
die toegaf eerst nog wel wat bedenkingen te hebben. ‘Het gebruik
van de wanden maakt het een heel
dynamische sport. Het is een heel
ander spelletje dan tennis en toch
voelt het ook vertrouwd. Dit smaakt
zeker naar meer.’
Huzarenstukje
Het bijzondere is dat het startschot voor de aanleg van de banen
nog geen vier maanden geleden
gegeven is. ‘In de algemene ledenvergadering hebben de leden
hiervoor toen toestemming geven’
aldus Tautenburg-voorzitter Sander
Maatman. ‘En dan is het een huzarenstuk dat de banen nu al speelklaar opgeleverd zijn. In korte tijd
heeft Agterberg Bedrijven uit De
Bilt de drie banen aangelegd en
daarmee een complete herinrichting van het sportpark’. Hij heeft
dan ook lovende woorden voor alle
enthousiaste leden van de park- en
padelcommissie die hier de afgelopen maanden tijd en energie in
hebben gestoken. ‘Dit hele project
toont het ware gezicht van onze
vereniging, vrijwillige leden hebben met ongelooflijk veel inzet en

Het selectieteam 2U Crew is onder leiding van Charlotte van Werven
voor de 2e keer 1e geworden bij een danswedstrijd van Shell We Dance.
Dit houdt in dat er een grote kans bestaat dat zij zich hebben geplaatst
voor de Nederlandse kampioenschappen.

De eerste slagen op de nieuwe baan.
toewijding deze upgrade van ons zullen in de eigen toernooien naast
park tot stand gebracht en werkelijk tennis ook padel gaan aanbieden.
tot het kleinste detail alles uitgedacht en georganiseerd’.
Verhuur
Geïnteresseerden die af en toe wilIntroductieprogramma
len padellen of tennissen, maar
Paul de Bruin, die vele jaren als (nog) geen lid willen worden van de
tennisleraar aan Tautenburg ver- vereniging, kunnen een baan huren.
bonden was en nu een enthousiast Dit kan via de ‘Meet & Play’ app.
commissielid is, vertelt over het in- Bram van Eck is hier de laatste wetroductieprogramma. ‘De komende ken druk mee bezig geweest. ‘Om
maanden zullen we een groot aantal het verhuren aan niet-leden mogeinstuifmomenten organiseren waar lijk te maken, moest er een oploszowel onze leden als niet-leden die sing komen voor het beschikbaar
geïnteresseerd zijn in padel, ken- stellen van padelrackets en -ballen.
nis kunnen maken met deze mooie Hiervoor is een Padel Kiosk in het
sport. Om dit laagdrempelig te ma- clubgebouw geplaatst waar je met
ken zal dit kosteloos zijn, en zijn er een pinpas en het betalen van borg
leenrackets en ballen beschikbaar’. rackets kan huren en ballen kan kopen. Het toegangssysteem is hier
Nieuwe naam
inmiddels op aangepast. Bezoekers
Tautenburg zal in het vervolg krijgen bij reserveren een tijdelijke
verdergaan onder een nieuwe pincode om het complex binnen te
naam: Tennis- en Padel Vereniging komen. Alle leden hebben afgeloTautenburg. Dat betekent dat alle pen week in hoog tempo een aangeactiviteiten in de nabije toekomst paste ledenpas gekregen’.
met padel uitgebreid gaan worden. Kijk voor meer info op www.
Tautenburg gaat deelnemen aan de tautenburg.nl/padel.
padelcompetities van de KNLTB en
(Marieke Emmelot)

Zeperd voor DOS
Met de haven in zicht van een naderend kampioenschap liep DOS afgelopen zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Het team
uit Westbroek was op geen enkele wijze opgewassen tegen het fysieke
spel van Dindoa uit Ermelo, dat ook door de fanatieke coaching van
Hugo van Woudenberg, in de 2e speelhelft, boven zichzelf uitsteeg.
Voorafgaand aan deze wedstrijd zat deze angstgegner, na een ongelukkig gelijkspel in Ermelo, al in de koppies van het team uit Westbroek.
Alleen kreeg coach van Brenk het deze middag niet voor elkaar om de
rust in het team te krijgen. Het omgaan met fysiek sterke tegenstanders
blijft een aandachtspunt voor DOS. Het team was meer met de tegenstander bezig dan met lekker te korfballen. Dindoa ging dan ook meer
dan verdiend met de winst van 14-21 terug naar Ermelo.
(Fred van Ettikhoven)

DOS lijdt onverwacht een nederlaag.

Uitslag Wedvlucht
124 duiven van 12 deelnemende leden van PostduivenVereniging De
Bilt kwamen dit weekeinde weerom uit het Franse Nanteuil. De eerste
10 prijswinnende vogels zijn van Ron Miltenburg (1, 4, 6 en 8), van
Peter van Bunnik (2, 3 en 7), van Hennie van Berkel (5), van Michel
van Putten (9) en van Gerard Turk (10).
advertentie

De nieuwe padelbanen van TPV Tautenburg.

Nova pakt volle punten

zaterdag

Nadat Nova 1 en 2 vorige week niet wisten te winnen van koplopers KCR en ODIK,
stond zaterdag de selectie van Telstar als tegenstanders op het programma.
Nova 2 won met 13-12 na een spannende pot.

aanvang: 14.30 uur

Nova 1 opende de score, maar het
lukte niet om dit door te zetten
tot een ruimere voorsprong. In de
eerste helft werd er over en weer
gescoord, totdat Telstar wist uit te
lopen tot een stand van 5-8. Nova
maakte dit gat voor rust nog iets
kleiner. Ruststand: 7-9.

Na de rust werd er sterk gestart.
Twee opeenvolgende goals van Nova
zorgden weer voor een gelijke stand.
Echter, Telstar bleef bij en maakte er
10-12 van. Vanaf dat moment pakte
Nova het initiatief en liet dit niet meer
los. Er werd tot het laatste fluitsignaal
hard gewerkt en de punten zijn ver-

diend in Bilthoven gebleven. Eindstand: 18-15. De selectie van Nova
haalt vertrouwen uit deze wedstrijden en neemt dit mee naar komende
zaterdag. Er wordt dan afgereisd naar
Eindhoven om het op te nemen tegen
de selectie van Rust Roest.
(Esther van Kempen)

28 mei

MATCHDAYSPONSOR:

DE SUPPORTERS

FC DE BILT
SVL
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Theater in ’t Groen
gaat weer optreden
Theater in ’t Groen treedt in het weekend van 10-11-12 juni weer op. Dit keer met het prachtige
tweeluik King Arthur: een tweeluik over één van de meest aansprekende middeleeuwse
legendes, een toneeltekst geschreven door Timon Blok wordt door het gezelschap
Theater in ’t Groen onder de bezielende leiding van regisseurs
Arie de Mol en Maike Pijnappel uitgevoerd.
In de afgelopen twee jaar heeft het
Theater in ’t Groen zich door de
diverse lockdowns moeten beperken tot het opvoeren van een aantal
kleinschalige en intieme voorstellingen; bijvoorbeeld onder de naam
In de Hoofdrol, en stond de ontwikkeling van grotere toneelvoorstellingen stil..
Koning Arthur
Het verhaal van King Arthur is
een van de meest bekende middeleeuwse legendes, dat is bewerkt tot
een prachtig tweeluik; twee bij elkaar behorende voorstellingen, die
op verschillende locaties een visie

op deze legende zullen verbeelden.
Arie de Mol en Maike Pijnappel
hebben zich ieder over één van deze
voorstellingen ontfermd, en hebben
zo samen een prachtig programma
weten te ontwikkelen.
Uitgeput
In deze voorstelling zien we een
Arthur die op het punt staat om
koning te worden. Uitgeput na
een lange en inspannende campagnestrijd vol politiek gekonkel.
Trots maar ook onzeker over wat
hem als koning te wachten staat.
In deze onrustige en moeilijke tijd
weet Arthur zich gesteund door zijn

naaste medewerkers, en dan vooral
door zijn liefdevolle vrouw Guinevere en zijn beste vriend Lancelot.
De onverwoestbare vriendschap
tussen deze drie mensen en hun ge- King Arthur wordt op twee buitenlocaties gespeeld. (foto Jan Erik Kant)
deelde hartstocht in de strijd voor
een betere wereld geeft hem de
kracht voor deze zware taak. De
kaartverkoop is inmiddels gestart;
zie ook www.theaterinhetgroen.nl. De prachtig paarse bloemen van de schubwortel steken tussen de stenen
Als gebruikelijk voor Theater in ’t van het pad omhoog. Deze mysterieuze plant treedt hiermee onverwacht
Groen worden de voorstellingen uit de schaduw. Het is een plant zonder blad, zonder bladgroen, zonder
gespeeld op mooie buitenlocaties. chlorofyl en heeft daarom zelf niet de mogelijkheid om zonlicht om te
Startlocatie is aan de Amersfoortse- zetten in bouwstoffen. Er is altijd verondersteld dat de bijzondere plant
z’n energie krijgt door zich te hechten aan het wortelnetwerk van bomen,
weg 45 in De Bilt.
(Sanne van der Zee) als parasiet. Dit exemplaar, midden in de bestrating, lijkt deze bewering
met voeten te treden. In het tijdschrift Oase (lente 2017) wordt geopperd dat een ondergronds netwerk van bodemschimmels de schubwortel
voedt.

Verborgen leven

Natuur snakt naar neerslag

Het is geruime tijd verontrustend droog geweest en de regen van vorige week zet niet veel
zoden aan de dijk. Agrariërs, fruittelers, maar zeker ook de natuur snakt naar neerslag.
Juist in het voorjaar, nu alles wil gaan groeien en daarvoor water nodig heeft.
‘De weermannen en -vrouwen beloven vooralsnog niet veel verbetering. Er moet wel heel veel regen
vallen om de ontstane tekorten
weer aan te vullen’, meent ULboswachter Jacqueline van Dam.
‘De buien van onlangs zijn slechts
een druppel op een gloeiende plaat.’
Hoge temperaturen, krachtige zonnestralen, maar ook wind leiden ertoe dat de bodem, de natuur en de
landbouwgewassen in een rap tempo verdrogen. De verdamping van
het schaarse water gaat razendsnel.
Water essentieel
‘Water is een essentiële behoefte
voor al wat leeft. In deze periode
van het jaar nóg meer dan anders.
Als bomen geen water krijgen, komen ze ook niet voldoende in blad
waardoor ze niet goed kunnen
groeien. Het gevolg is dat de bomen
verzwakken en gevoeliger worden
voor aantastingen door insecten,
schimmels en bacteriën. Ze kunnen
ook ‘zo maar’ het loodje leggen bij
de eerstvolgende storm. De opwarming van de aarde is misschien niet
meer te voorkomen, maar we kunnen deze wel afremmen’, aldus de
boswachter, die nuttige tips geeft:
‘Dit kan thuis al door het plaatsen
van een regenton, waarmee water
wordt opgevangen voor het be-

een waterbesparingsknop op toilet
en douche of was de auto minder
vaak. Dit advies is niet voor niets:
hierdoor hoeven waterschappen
minder water uit de bodem te onttrekken’.

Dode fijnsparren; een gevolg van
droogte.
sproeien van de tuin. Regenpijpen
kunnen worden afgekoppeld zodat
het kostbare regenwater niet in het
riool verdwijnt. Ook het vergroenen
van de tuin, dus met meer beplanting, helpt in meerdere opzichten.
Tegel eruit, plant erin. Planten houden namelijk water vast en zorgen
voor schaduw op de bodem zodat er
minder verdampt’.
Beperken
Sommige
drinkwaterbedrijven
adviseren hun cliënten om de eigen waterconsumptie te beperken:
‘Douche minder vaak en korter, zet

Lobbyen
Het watergeven wordt door de stichting tot het uiterst noodzakelijke
beperkt. Denk daarbij aan onlangs
aangeplante bomen, anders kunnen
die direct worden afgeschreven. Op
de historische buitenplaatsen, waar
aanplant van niet-inheemse soorten is geoorloofd, wordt sinds een
aantal jaren bewust gekozen voor
droogtebestendige boomsoorten.
Aanplant in bospercelen bestaat uit
heel jonge boompjes, waarbij een
uitval van tien procent wordt geaccepteerd. Waar mogelijk wordt
geprobeerd het water langer vast te
houden. Onder andere door wadi’s,
maar ook door gebruik van stuwen
en dammen.
Samen met andere natuurbeschermerorganisaties lobbyt het Utrechts
Landschap om de waterschappen
ervan te overtuigen dat wateronttrekking uit open water zoveel
mogelijk beperkt moet worden.
Zeker op de van nature al zo droge
Utrechtse Heuvelrug’.
(Suzanne Hendriks)

Mierenwandeling in het Lyensebos
Op zondag 29 mei organiseert het IVN de Bilt e.o. een wandeling
in het Lyensebos met als thema: De Rode kale Bosmier,
dé (mier) bewoner bos.
De wandeling start om 10.30 uur
en begint en eindigt op dagrecreatieterrein De Leyen in Bilthoven:
te bereiken per auto via de Nieuwe
Weteringseweg (N 234) of anderszins via de Dwarsweg (het verlengde van de Jan Steenlaan). De
wandeling duurt plm. 1½ uur en
Mierenhoop in het Leyensebos.

voert over begaanbare paden van
het Leyensebos.
Indien het regent gaat de wandeling
niet door. Bij deze wandeling is er
plaats voor 15 deelnemers, aanmelden vóór 27 mei, via mailadres
mierenwandeling@outlook.com.

Wat weten we nou helemaal van het leven onder de grond. Hoe is onze
bodem samengesteld, het aardoppervlak waarin wij ons voedsel kweken,
de bodem onder ons bestaan... Inmiddels is bekend dat er een belangrijke samenwerking bestaat van de plantenwereld met een wereldwijd
schimmelnetwerk in de bodem. Hierin ruilen planten hun koolhydraten
tegen mineralen en water van de bodemschimmels (mycorrhiza). Deze
samenlevingsvorm is van essentieel belang voor de vruchtbaarheid en de
biodiversiteit van onze bodem.
De mycorrhiza wordt in toenemende mate bedreigd door verstedelijking,
vervuiling, waterschaarste, klimaatverandering en moderne landbouwmethodes wereldwijd. Daarom loopt er sinds vorig jaar een diepgaand
onderzoek naar het complexe netwerk onder onze voeten. Zowel naar de
uitwisseling van voedingsstoffen en water als naar de communicatie van
planten onderling door middel van signalen ondergronds. Tevens hoopt
men een beter zicht te krijgen op het zoetwater reservoir, gebonden aan
de mycorrhiza.
Vastgesteld is dat gewassen zonder contact met bodemschimmels
afhankelijk zijn van chemische
hulp, vatbaarder zijn voor droogte,
bodem erosie, plagen en ziekten.
Dus zodra de grond bloot komt
te liggen beschermt de natuur de
delicate onderlaag tegen uitdroging met snelle plantengroei, vaak
‘onkruid’ genoemd. Totdat de oorspronkelijke begroeiing van vaste
planten zich heeft hersteld. Gaat
deze wetenschap ook onze manier
van tuinieren beïnvloeden? Minder omspitten, schoffelen, minder
tegels. Niet meer de noodzaak om
te sproeien. Scheelt dat ons weer
werk, blijft er meer tijd over om
de natuur te beleven?
(Karien Scholten)
In haiku:
Verborgen leven
Bodem onder ons bestaan
Stof tot nadenken

advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
25-5
Do.
26-5
Vr.
27-5
Za.
28-5
Zo.
29-5
Woe.
1-6
Do.
2-6
Vr.
3-6
Za.
4-6
Zo.
5-6

Kalfspicanha,
knoflooksaus en friet
Gebakken roodbaars,
wittewijnsaus en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Aubergine-shoarma,
salade en friet

Za / Zo
€ 15,00

Zondag 29 mei gesloten.

Griekse kofta,
yoghurtsaus en frietjes
Salade met gebakken
‘fruits de mer’
en frietjes
Salade met gebakken
champignons,
geitenkaas en frietjes

Wo / Vr
€ 13,50
Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Chocoladetaart
met mango-coulis en slagroom € 5,50
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

