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  LIEVER EEN ANDERE KLEUR?  
WIJ HEBBEN (ZONNE)BRILLEN  
    IN ALLE KLEUREN! 

ORANJE 
BOVEN! 

Manifest energietransitie 
wordt aangeboden 

door Henk van de Bunt

Inwoners van de gemeente De Bilt hebben elkaar gezocht en gevonden in hun gedeelde zorg over de 
gevolgen van het plaatsen van windturbines. Zij hebben zich daarom verenigd in Energie De Bilt 

(www.energiedebilt.nl) en hebben een Manifest opgesteld, dat op 23 april om 15.00 uur aan 
het gemeentebestuur van De Bilt zal worden aangeboden. Vanwege de coronaomstandigheden 

zal de inontvangstneming buiten voor gemeentehuis Jagtlust plaatsvinden. 

Energie De Bilt bestaat uit inwo-
nersgroepen uit Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek, uit 
leden van verenigingen, die zich 
inzetten voor het behoud van cul-
tuurhistorisch landschap in de ge-
meente De Bilt, uit organisaties die 
zich inzetten voor duurzaamheid, 
natuurbehoud en biodiversiteit, 
bescherming van bedreigde dier-
soorten en uit inwoners, alsook het 
bewonersoverleg van Lage Vuur-
sche, gemeente Baarn. Er is daar-
door sprake van een duidelijke en 
representatieve afvaardiging van de 
gehele bevolking van de gemeente 
De Bilt.

Taak
In het  opgestelde Manifest stelt de 
groep rondom de energietransitie 
in samenhang met de Regionale 
Energie Transitie van de U16 vast, 
dat er een gezamenlijke taak is te 
vervullen, met daarbij de zorg om 
een leefbare wereld na te laten aan 
de generaties na ons: ’Onze ener-
giebehoefte zal verder toenemen 
en de energievoorziening zal fun-
damenteel gaan veranderen. Wij 
staan aan het begin van een ener-
gietransitie die zorgvuldig, intel-
ligent en uitgevoerd moet worden 
met een voorkeur voor op lange 
termijn houdbare oplossingen’. 

Tegen
In het manifest wordt ook een op-
somming gegeven van zaken waar 
Energie De Bilt zich tegen ver-
klaart, zoals het thans door de ge-
meente De Bilt gevoerde (deels 
verkennend) beleid waarin betrok-
kenheid van burgers in de gehele 
besluitvorming ontbreekt en bur-

gerparticipatie in de voorgestelde 
uitvoering onvoldoende tot hele-
maal niet is gegarandeerd; dit alles 
tegen een eerder genomen raadsbe-
sluit in (ten minste 50% participa-
tie). Ook wordt het onder druk zet-
ten van de burgers van de gemeente 
De Bilt om in een onrealistisch 
korte periode met ondeugdelijke 
en onvolledige informatie, loca-
tiebepalende uitspraken te doen in 
de (eventuele) uitvoering van zon-
neparken en plaatsing van windtur-
bines als onjuist aangemerkt. Meer 
specifi ek spreekt men zich meer 
dan duidelijk uit tegen de bouw van 
(industriële) windturbines binnen 
de gemeentegrenzen van De Bilt. 

Draagvlak
Onder de inwoners van de gemeen-
te De Bilt bestaat geen draagvlak 
voor windturbines. Anno april 
2021 is er sprake van een over-
weldigend gebrek aan draagvlak. 
Dit blijkt uit ingezonden stukken 
in de lokale pers, de grote protest-
borden in Groenekan, Maartens-

dijk en Hollandsche Rading, de 
posters voor de ramen, de petities 
met 14.000 handtekeningen, de 
digitale ‘participatie’ avonden en 
het burgerinitiatief van de heer 
De Bruin dat is ondertekend door 
ruim 900 inwoners. De lande-
lijke politiek van de rechter- tot 
de linkerkant van het spectrum 
is (inmiddels) ook in meerder-
heid van mening dat windenergie 
bij voorkeur op zee moet worden 
gewonnen; er zijn ook voldoende 
plannen voor de bouw van wind-
parken op zee. De landelijke po-
litiek is in meerderheid ook van 
mening dat zonne-energie bij 
voorkeur op het dak moet worden 
opgewekt. Nederland bevat ook 
ruim voldoende dakoppervlakte 
om (ruim) te kunnen voldoen aan 
de maximaal haalbare opwekking 
van zonne-energie. Voor commer-
ciële zonneparken in de gemeente 
De Bilt ontbreekt ook draagvlak 
onder haar inwoners, zo blijkt uit 
de veelvuldig ondertekende lo-
kale petitie. 

Vragen
In het aan te bieden manifest vraagt 
Energie De Bilt het gemeentebe-
stuur geen overhaaste en door de 
inwoners niet gedragen beslissin-
gen te nemen in het kader van de 
energietransitie, in het geheel af te 
zien van opwekking van energie 
via windturbines in de gemeente 
De Bilt en alleen steun te geven 
aan lokaal breed gedragen energie-
initiatieven en initiatieven die geen 
natuur-, cultuur-, recreatie- en land-
bouwwaarden aantasten, energie-
opwekking via zonnepanelen alleen 
op daken of andere zich daartoe 
lenende terreinen of infrastructuur 
toe te laten, met toepassing van de 
zogenaamde ‘zonneladder’ en ver-
der met ‘een open vizier’ en zonder 
vooraf opgelegde kaders verder 
met de inwoners in overleg te gaan 
over de energietransitie.

Vaak wordt geroepen dat windenergie prima is; ‘zolang het maar niet in mijn achtertuin is’.

Zaterdag 17 september 2016 werd het zonnepark met 1000 panelen op de 
rioolwaterzuivering in De Bilt offi cieel geopend. 

Kijk voor het hele programma, in het hart van de krant

ORANJEKRANTORANJEKRANT
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

25/04 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/04 • 09.30u - Ds. G.F. Willemse

25/04 • 18.30u - Ds. A.J. van den Herik

Woudkapel
25/04 • 10.30u - OntMoeten

Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
25/04 • 14.00u - de heer Jan Pindus  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
25/04 • 11.00u - Eucharistieviering 

M. Menese 
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
25/04 • 10.00u - Ds. M.P.D. Barth

Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

25/04 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
25/04 • 09.00u - Gebedsviering 

I. Elsevier en J. van Gaans
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/04 • 10.00u - spreker Jaap Engberts

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
25/04 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/04 • 10.00u - Ds. J.G. Blom
25/04 • 18.30u - Ds. G.J. van Asperen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/04 • 09.30u – Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/04 • 18.30u - Ds. S.J. Verheij
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/04 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
25/04 • 09.30u – Ds. R. Alkema

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
25/04 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/04 • 10.00u - Ds. W.J. van der Linde
25/04 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk
25/04 • 10.00u - Ds. C. van der Graaf
25/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

 

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Sam’s kleding actie

Op zaterdag 24 april van 10 tot 
12 uur kan gebruikte kleding en 
schoenen worden gebracht bij de 
Maartenskerk op de Nachtegaal-
laan in Maartensdijk. De kleding 
wordt verkocht en de opbrengst 
gaat naar noodhulpprojecten 
van Cordaid. Het inzamelpunt is 
buiten en de coronamaatregelen 
worden in acht gehouden.

Collectanten gezocht

Van 28 juni t/m 3 juli vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte 
van het Nationaal MS Fonds 
plaats. Het fonds is hard op zoek 
naar collectanten in De Bilt. Col-
lectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf 
de bank te collecteren. Nederland 
telt ca. 25.000 mensen met Mul-
tiple Sclerose Meer informatie en 
aanmelden: www.nationaalms-
fonds.nl/collecteren 

Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 24 april wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen 
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papier-
containers 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.

Oud papier Westbroek
Zaterdag 24 april zamelen leden van muziekvereniging De Vrienden-
kring 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.

Online kindercollege 

Schrijfster Manon Sikkel geeft 
op 28 april van 14.00 tot 15.00 
uur tijdens een online kindercol-
lege (voor kinderen van 8-12 
jaar) heel veel tips over hoe je 
een boek kan schrijven of een 
verhaal kan bedenken. . Daar-
naast wil zij samen met de deel-
nemers een nieuw verhaal beden-
ken voor haar volgende boek. 
Aanmelden kan via de website 
www.ideacultuur.nl/kindercol-
leges. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Vergeten verhalen WO II

In aanloop naar Bevrijdingsdag 
vertoont RTV De Bilt een serie 
met vergeten verhalen en ver-
geten mensen uit de oorlog. De 
opnames van de eerste afleve-
ring (afspelend in Hollandsche 
Rading) zijn afgerond en zullen 
in week 17 worden getoond.

Praat mee over de 
toekomst van De Bilt

In april tijdens de Maand van de Leefomgeving organiseert de ge-
meente onder andere voor iedere kern een online bijeenkomst over 
de leefomgeving. 

Wat gaat goed, wat kan beter, hoe moet de toekomst van gemeente 
De Bilt er uit zien? Inwoners en ondernemers zijn van harte uitgeno-
digd mee te praten tijdens 6 digitale bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 
uur: Eerder praatten De Bilt, Bilthoven en Groenekan al. Westbroek is 
vanavond 21 april aan de beurt, Maartensdijk 28 april en Hollandsche 
Rading 29 april. Aanmelden via omgevingsvisie@debilt.nl. 

Op doemeedebilt.nl kunnen bezoekers een enquête invullen. De resul-
taten krijgen uiteindelijk een plek in de Omgevingsvisie gemeente De 
Bilt 2040. Deze visie moet over 2 jaar klaar zijn.                       [HvdB]

Voor de vele blijken van belangstelling en uw hartelijk meeleven 
tijdens de laatste jaren van zijn leven en na het heengaan van onze 
geliefde vader, opa en super opa

 

Cornelis Lam
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uw medeleven is ons tot steun en troost geweest.

 Bep en Steven
Johan en Geertrui

Wim en Netty
Willy en Cor

Adrie en Sjaak
Klein- en achterkleinkinderen

Achttienhoven, april 2021

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

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

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

Bestrijding 
eikenprocessierups begint

Ieder voorjaar zorgen de eikenprocessierupsen voor veel overlast bij 
mensen. De gemeente De Bilt begint daarom vanaf 26 april preventief 
met de bestrijding ervan. Inwoners bij wie in de straat bestreden wordt, 
worden per brief geïnformeerd. Voor de preventieve bestrijding van de 
eikenprocessierups vernevelt een speciaal voertuig nematoden. Dit zijn 
minuscuul kleine aaltjes, die de rupsen in een vroegtijdige fase doden. 
Deze wijze van bestrijding is onschadelijk voor mens, plant en dier. 
De werkzaamheden vinden in twee rondes plaats. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden wordt er rond 26 april met de bestrijding begon-
nen. Elke geselecteerde eik wordt tweemaal behandeld. De werkzaam-
heden beginnen na 20.00 uur en lopen door tot maximaal 6.00 uur, be-
halve in het weekeinde. Kijk op www.debilt.nl/eikenprocessierups voor 
meer informatie over de rups en 
wat men zelf tegen de overlast kan 
doen of neem contact op met Ton 
van den Brink van de gemeente 
De Bilt (tel 030 2289411, e-mail 
t.vandenbrink@debilt.nl).

Processierupsen zien er schattig 
uit, maar kunnen aardig overlast 
veroorzaken.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Ook achter gesloten 
deuren is er activiteit!

Blijf uw lokale 
ondernemers steunen.

SCHAPEN-
WEIDE:

WONINGEN,
GEEN

BEDRIJVEN!
Raad: steun morgen

motie van Forza!

Meer weten:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

advertentie

Commissie heeft veel vragen 
over aanpak Schapenweide

door Guus Geebel

Maar liefst 18 insprekers voerden het woord in de commissie Openbaar Bestuur bij de behandeling 
van het raadsvoorstel Ontwikkelperspectief Schapenweide. De vergadering die op 13 april 

om 19.00 uur begon werd rond half een na de eerste termijn van de commissieleden 
en wethouder André Landwehr geschorst tot dinsdag 20 april. De goed leidende 

voorzitter Henk Zandvliet kon op dat moment nog niet constateren wat het 
advies van de commissie voor de raadsvergadering op 22 april zal zijn. 

Wel of niet behandelrijp, uitstel of een bespreekstuk.

De insprekers kregen elk drie minu-
ten om hun mening kenbaar te ma-
ken. Onderwerpen die als een rode 
draad in de inspraakronde naar vo-
ren kwamen hadden voor een groot 
gedeelte betrekking op de verkeers-
afwikkeling rond de Schapenweide. 
Op de Groenekanseweg is die nu al 
problematisch. Verder ging het over 
inspraak, participatie en wat met 
de inbreng van omwonenden is ge-
daan, de regierol van de gemeente 
en voorselectie van ontwikkelaars. 
Er was veel aandacht voor de natuur 
en ook life science was onderwerp 
in de bijdragen. Inspreker Patrick 
Greeven van IVM-De Bilt vertelt 
eerst iets over de geschiedenis van 
de Schapenweide. Hij ziet kansen 
op dit terrein. ‘Concentreer life sci-
ence op het huidige RIVM-terrein. 
Het gebied van de Schapenweide 
zou dan tot een fraai binnenstede-
lijk landschaps- en gezondheidspark 
kunnen worden getransformeerd.’ 
Voor zo ver dan toch een bepaalde 
stedelijke ontwikkeling op de Scha-
penweide gewenst wordt geacht, wil 
hij een groene ecologische woon-
wijk laten ontwikkelen waarvan in 
het land vele voorbeelden zijn.

Begraafplaats
Inspreekster mevrouw Agnes 
Scheerboom vindt dat in het ont-

wikkelperspectief de begraafplaats 
Brandenburg onderbelicht wordt. 
Zij bezoekt met kinderen en klein-
kinderen regelmatig de begraaf-
plaats waar haar man begraven ligt. 
‘Na afloop zitten we graag bij de 
vijver om van de natuur en de rust te 
genieten en ons te bezinnen op het 
leven en de dood.’ Zij stelt de vraag 
wat waardevoller is, de ruimte be-
nutten voor gebouwen voor onder-
zoek naar het leven of de ruimte 
benutten voor bezinning en natuur 
en je verzoenen met de dood. ‘De 
gebouwen kunnen wel dienen om 
de economie op te schalen, maar op 
een gegeven moment houdt het op.’ 
Mevrouw Scheerboom stelt dat er 
in Nederland weinig begraafplaat-
sen als Brandenburg zijn en vindt 
dat we daar zuinig op moeten zijn. 
‘Flora en fauna gedijen hier goed.’ 
Zij concludeert dat rust en ruimte 
nodig is voor bezinning en dat de 
aanwezigheid van gebouwen dat 
zullen verstoren. Zij sluit af met: 
‘Wat verdient de voorkeur, wijsheid 
voor de lange termijn of winstbejag 
ten koste van alles.’

Eerste termijn commissie
De commissieleden gaan in op de 
inbreng van de insprekers en heb-
ben veel vragen voor wethouder 
André Landwehr. Krischan Hage-

doorn (PvdA) vindt dat het college 
voor een ouderwetse insteek geko-
zen heeft. ‘Er worden leegstaande 
bedrijfsgebouwen gebouwd en 
parkeerplekken aangelegd met ou-
derwetse parkeernormen.’ Hij pleit 
voor een autoluwe ecowijk. Pim 
van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
gaat voor herontwikkeling van de 
ruimte die het RIVM achterlaat. Hij 
stelt uitstel voor, evenals Erik den 
Hertog (Bilts Belang) die wil we-
ten hoe de participatie is verlopen. 
Martijn Koren (CDA) stelt vragen 
over de ontwikkelingen bij begraaf-
plaats Brandenburg. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) vindt dat de Scha-
penweide een mooi stukje De Bilt 
moet worden. Michiel van Weele 
(D66) wil weten hoe het te realise-
ren programma wordt beperkt door 
recente regelgeving en wat de even-
tuele risico’s daarvan zijn.

Participatie
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
blijft inzetten op 100% woning-
bouw. Geen life science. Connie 
Brouwer (Fractie Brouwer) ziet 
geen punten om de leefbaarheid 
te verbeteren. Anne Marie ’t Hart 
(GroenLinks) wil bouwen voor de 
toekomst op de Schapenweide. Zij 
wil weten of de parkeernorm met 
een amendement kan worden aan-

gepast en hoe de wethouder de re-
gierol ziet. Johan Slootweg (SGP) 
vraagt hoe de wethouder de parti-
cipatie beoordeelt. Hij ziet het stuk 
dat voorligt meer als een startnoti-
tie om te komen tot een ontwikkel-
perspectief en pleit daarom voor 
uitstel. Slootweg denkt dat door 
corona een andere situatie is ont-
staan. Dat vindt ook Menno Boer 
(SP). De SP stelt voor bij inspraak-
procedures vooraf in overleg te 
gaan met omwonenden. Kees Le-
livelt (VVD) vraagt de wethouder 
hoe gezamenlijk met het Rijks-
vastgoedbedrijf tot een gedragen 
ontwikkelingsplan gekomen kan 
worden, met meeweten en mee-
werken van bewoners.   

Verkeer
Wethouder André Landwehr gaat 
in zijn eerste termijn in op de vele 
vragen en opmerkingen van in-
sprekers en commissieleden. Een 
tramlijn naar station Bilthoven 
ziet hij niet gebeuren zegt hij over 
een opmerking daarover. ‘Wij zijn 
ook voor een voorselectie en gaan 
daarover in overleg met het Rijks-
vastgoedbedrijf. Mevrouw Scheer-
boom heeft echt uit het hart ge-
sproken. Ik vond het aangrijpend 
en het doet ook wel wat.’ Over de 
vragen van de PvdA, te veel par-
keerplaatsen en ouderwetse par-
keernormen, zegt de wethouder 
alleen uit te gaan van staand be-
leid. Verkeersafwikkeling ligt niet 
bij de toekomstige eigenaar. ‘Die 
gaat alleen over het terrein en de 
ontsluiting daarvan. Verkeer is bij 
binnenstedelijke projecten erg be-
langrijk. In de combinatie wonen 
werken zijn mensen die er wonen 

De rotonde Soestdijkseweg – Groenekanseweg. 

overdag aan het werk en hebben 
daarna een parkeerplaats nodig. 
Dat is de achterliggende gedachte.’ 
De wethouder stelt dat participa-
tie op verschillende momenten is 
vormgegeven en noemt een aan-
tal momenten. ‘Natuurinclusief 
bouwen is niet opgenomen in het 
raadsbesluit van 2019 en daarom 
ook niet in het ontwikkelperspec-
tief.’ Landwehr gaat ook in op vra-
gen over openbaar vervoer. Door 
corona is daar een afname van 30% 
ontstaan met financiële gevolgen. 
‘Als je naar autoluw wilt moet er 
wel goed openbaar vervoer zijn.’

Voorselectie
Landwehr zegt dat over voorselec-
tie niets is afgesproken, maar hij 
gaat wel in overleg met het Rijks-
vastgoedbedrijf. ‘Of een bedrijfs-
gebouw uitkijkt op graven is nog 
niet aan te geven. Het verstevigen 
van de groene structuur is een ver-
plichting. Het is niet onlogisch om 
de stevige bomenrij op de begraaf-
plaats te waarborgen. Dat is het 
minste dat we kunnen doen uit res-
pect voor de overledenen.’ De wet-
houder gaat ook in op de vraag van 
Forza De Bilt, waarom life science 
in een woonwijk. ‘Onze ambitie is 
Utrecht Science Park Bilthoven te 
ontwikkelen tot een hoogwaardig 
science park. Life science is niet ge-
lijk aan de industrie die naar Laren-
stein is verhuisd. Er worden kaders 
gesteld in het ontwikkelperspectief 
Schapenweide en zo wordt de regie 
gepakt.’ Vanwege het late uur be-
sloot de commissie de vergadering 
op 20 april met een tweede termijn 
voort te zetten en daarna een advies 
voor de gemeenteraadsvergadering 
twee dagen later te geven. 



4

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 april
t/m woensdag 28 april

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipshoarma

Varkenshaas spiesen

Kipkrokant

500
GRAM

Black Angus burgers

Vrijdag en zaterdag voordeel

7.50

Kipdijsate

MAANDAG VOORDEEL

500
GRAM 6.50

500
GRAM

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.50

BOEREN STOLWIJKER 
BELEGEN 

KAAS

4+ 1
GRATIS

7.98

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde entrecote
Honingham

Filet Americain
Hammousse
Beenham salade

4
VOOR 10.-

4 + 1
GRATIS

500
GRAM 6.98SAMEN

VOOR 8.-

SHOARMA PAKKET
500 GRAM SHOARMA 
6 BROODJES 
1 BAKJE KNOFLOOKSAUS 

1
KG 11.98

KLEINE 
VARKENSHAASJES

VLEESWAREN TRIO

Vanwege Koningsdagzijn wij dinsdag
27 april gesloten

Gehaktstaven, slavinken
rundervinken

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april.

Alle rauwkost salades 
en stamppotten
 100 gram € 0,90

Van onze vaste teler….
Asperges de beste kwali-
teit en gratis geschild..
Scherpe dagprijzen..!!

Kas bloemkool, 
kasbonen, rabarber, 

raapstelen, aardbeien 
en nog veel meer lekkere 

voorjaars producten.

Chocoladetaart 
met vanille en framboos

Nu € 15,95
Brownie 
Melk of puur
Nu € 5,99

Desem 
Landbrood
Nu € 2,49

Desem
afbak-stokbrood
Pak 2 stuks € 2,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Hollandse
Komkommers
Nu € 0,79

Hollandse 
Trostomaten
500 gram € 1,25

Echte ossenhaas stroganoff
Met krieltjes Bonne femme 

€ 2,49
100 gram

Asperges met kabeljauw 
en morieltjes of met Beenham 

€ 14,95
Per portie

Boeuff bourguignon 
met rode kool en puree 

€ 1,69
100 gram

Vers van de traiteur

Notenafdeling:

Stoere
vrouwenmix
Per bakje € 4,99

Culinair genieten!!!
Donderdag, vrijdag en 

zaterdag 
hebben we weer een 

mooi assortiment met 
luxe voorgerechten en 

hoofdgerechten.

Nieuw...

Openingstijden
Op maandag 26 april is Landwaart 

Culinair open van 08.00 tot 18.00 uur.
 

Op Koningsdag is Landwaart Culinair 
open van 07.00 tot 12.00 uur.

We hebben alles in huis voor een 
geweldige Koningsdag..!!!
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Zonnepark-kansen in 
de Biltse gemeenteraad

door Henk van de Bunt

De gemeenteraad van De Bilt wordt door het College van Burgemeester en Wethouders 
gevraagd in de vergadering van 22 april een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

af te geven voor het realiseren van een zonnepark voor maximaal 30 jaar aan de 
Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk door IX Zon. 

Ondanks breed verzet van burgers, 
natuurinstanties en een groot deel 
van de plaatselijke politiek tegen 
de komst van een groot zonnepark 
in Maartensdijk, loopt het college 
van De Bilt een stapje harder om de 
beoogde exploitant aan zijn vergun-
ning te helpen. In de vergadering 
van de Raadscommissie Openbare 
Ruimte - met veel insprekers - van 
donderdag 15 april stond het voor-
stel ter bespreking geagendeerd. 
Donderdag 22 april valt de beslis-
sing; het college heeft de raad nog 
niet op een lijn en er zal nog een 
pittige discussie plaatsvinden op 
weg naar een ongewisse uitkomst. 
Een scala van insprekers zetten hun 
marsroute al vast uit:

Wijn
Edwin Plug uit Maartensdijk noemt 
deze inspraakronde ‘Oude wijn in 
nieuwe zakken’ en ‘Hoe een com-
mercieel zonnepark-ontwikkelaar 
en het college iedereen ‘voor de gek’ 
kunnen houden ten behoeve van 
winstoptimalisatie van de ontwik-
kelaar’. Plug spreekt ook namens de 
meer dan 940 ondertekenaars van 
een petitie: ‘Niet na 6, maar al na 3 
maanden zitten we hier weer en kan 
de balans opnieuw opgemaakt wor-
den: Nog steeds 0% lokaal eigen-
dom, terwijl 50% lokaal eigendom 
noodzakelijk was’. 
Inspreekster Antoinette Oud-Weber: 
‘Ik spreek hier namens familie, en-
kele buren en mensen die je ontmoet 
n.a.v. gesprekken over de heg en bij 
winkels. Toen ik tegen mijn kinde-
ren (8 en 10 jr.) zei, dat er hier zon-
nepanelen kwamen was hun reactie: 
‘Dan zien we niet meer de ooie-
vaars, reigers, hazen, zwanen, gan-
zen en andere vogels! Kan natuur, 
biodiversiteit, opname van Co2 sa-
mengaan met een zonnepark’? Ons 
mooie, historische en nuttig land-
schap wordt verkwanseld voor snel-
le winst van de projectontwikkelaar 
en het afvinklijstje van de gemeente 
in het kader van de belofte aan U16 
betreffende de RES’.

Omgeving
Buurtbewoner Hein Vendrik denkt, 
dat deze locatie alleen gekozen 
is omdat er een stroomkabel ligt: 
‘Wanneer de kabel drie km. de 
andere kant op moet, dan kost dat 
geld; aan alles zit een verdienmo-
del’. Vendrik wil een heroverwe-
ging bij zo’n locatiekeuze: ‘Denk 
nog eens goed na over deze locatie 
met prachtig uitzicht op de oude 
spoorbogen, ooievaars en andere 
fauna, die zich te goed doen. In 
plaats van het weinige groen, dat 
we in Nederland hebben vol te zet-
ten met zonnepanelen lijkt het mij 
veel beter te beginnen met het vul-
len van de daken. Daar zitten mis-
schien wat meer kosten aan vast, 
maar het levert geen beschadiging 
op aan onze leefomgeving. Spijt 
krijgen doen we altijd achteraf en 
dat gebeurt vaak in de politiek’.
Maartensdijker Kees Mudde sprak 
namens Energie De Bilt: ‘Wat is 
de impact van windturbines van 
240m hoog op onze gezondheid? 
Wat doen vele hectaren grote zon-
nevelden met onze leefomgeving 
en die van de toekomst? Hoe gaan 
wij met de beschikbare subsidiaire 
middelen om die de energietran-
sitie mogelijk moet maken? Deze 
vragen worden gesteld door steeds 
meer bezorgde burgers in onze ge-
meente. Die zorgen verbindt een 
snel groeiende groep burgers uit 
alle kernen en grensgebieden van 
onze gemeente, verenigd onder de 
naam Energie de Bilt. Ik ben lid van 
het collectief Energie De Bilt, maar 
ik ben vooral ook een bezorgde in-
woner van deze mooie gemeente. 
Wij willen dat er in dit ingrijpend 
proces gebruik wordt gemaakt van 
duurzame, logische en breed gedra-
gen oplossingen met behoud van de 
natuur, versterking van de biodiver-
siteit en behoud van onze groene en 
open leefomgeving. IX Zon heeft 
geen belang bij een lokale samen-
werking want dat is uitsluitend een 
derving van inkomsten. Om deze 
redenen diskwalificeert IX Zon 

zich wat mij betreft als de te prefe-
reren partner in het ontwikkelen en 
exploiteren van een zonnepark bin-
nen onze gemeente grenzen’. 

Algemeen belang
Frans Poot sprak in als voorzitter 
van Brigida (bescherming cultuur-
historisch erfgoed tussen de stad 
Utrecht en het Gooi): ‘Brigida is 
zich bewust van de noodzaak van 
duurzame energietransitie, maar 
dan wel volgens het principe van de 
zonneladder. Dus te beginnen met 
zonnepanelen op daken, stallen, 
loodsen en andere bedrijfsgebou-
wen. In de Volkskrant van woens-
dag jl. stond een uitgebreid artikel 
over dit onderwerp. Een Groningse 
wetenschapper pleit hierin o.a. voor 
het hanteren van de zonneladder en 
het voordeel van participatie. Ook 
waarschuwt hij voor het winstbejag 
van marktpartijen. Precies de be-
zwaren, die wij ook hebben’. Poot 
wees ook op de schimmige financi-
ele constructies bij veel zonnepar-
ken, waarin alleen al in 2019 meer 
dan 1 miljard euro subsidie werd 
verleend: ’Meer dan de helft van 
die parken verdwijnt uiteindelijk in 
buitenlandse handen’.
Voor Peter van de Water uit De Bilt 
waren er verschillende redenen om 
die avond in te spreken, zoals een 
artikel in De Vierklank en bijv. een 
uitspraak van Master Yoda; ‘Angst 
is de weg naar de zwarte kant’: ‘Het 
punt dat ik wilde bijdragen is voor-
al dat de belangen van omwonen-
den hier, bij deze besluitvorming, 
niet van doorslaggevend belang 
mogen zijn. Het algemeen belang 
gaat hier boven belang van allerlei 
privé-groepsbelangen’ In deze zin 
antwoordde Van der Water ook la-
ter op een vraag van commissielid 
Frans de Ruiter (SP). 

Bidsprinkhaan
Toen Jankees Vendrik in 1963 op 
de Kon. Wilhelminaweg 126 kwam 
wonen waren er 9 broedparen kie-
viten en twee broedparen grutto’s 

langs die weg. De A 27 bestond nog 
niet. In het slagen-landschap tussen 
Groenekan en Maartensdijk waren 
honderden broedparen weidevo-
gels: Jankees: ‘Die zijn nu bijna 
allemaal weg. Voor de duidelijk-
heid: niet door de boeren of andere 
gebruikers maar door onbekwame 
politieke keuzes. Ik ben niet tegen 
het gebruik van zonnepanelen en 
windmolens. Ik ben zelfs bezig met 
mijn eigen windinstallatie - ver-
ticaal, en maar 8 meter hoog - en 
mijn eigen draaibaar zonnepaneel. 
Het voorgestelde plan (zonnepa-
nelen en windmolens op natuur-
gronden installeren) vindt Vendrik 
volmaakte landschapsvernietiging: 
‘Het is aan u een statement te ma-
ken: ‘Daar doen wij niet aan mee’! 
Vendrik tenslotte: ‘We moeten eerst 
alle zonnepanelen op daken leggen; 
dan blijven ook die subsidiegelden 
in ons land. Ik blijf mij inspannen 
voor onze directe omgeving. De 
bidsprinkhaan is terug en er heeft 
een bosuil in ons bos gebroed, vlak-
bij het nest van een buizerd. Het 
duidt op een plaatselijk, gezonde 
situatie. Maar dat willen wij toch 
allemaal’
 
Bioloog
‘Niet zo lang geleden sprak mijn 
dorpsgenoot Arie van der Vlies na-
mens Natuurlijk! Maartensdijk. Dat 
het onderwerp nu weer op de agen-
da staat, is eerder dan gedacht’, al-
dus Maud van der Pas, voorzitster 
van Natuurlijk! Maartensdijk. Wij 
zijn niet in gesprek geweest met 
IX zon. Had het zin gehad? Nee. 
Er is geen draagvlak voor het plan. 
Het lijkt erop dat het college dit 
niet aanvoelt. Er wordt opnieuw 
ruimte geboden aan IX Zon. Ons 
standpunt is niet gewijzigd. We zijn 
niet tegen zonnepanelen, maar wel 
wanneer ze goede grond bedek-
ken. Op 16 juli 2019 besloot de 
Biltse gemeenteraad om biodiver-
siteit voortaan te hanteren als een 
belangrijk uitgangspunt. Daarnaast 
stelde de raad vast dat het zich in 
de U10 sterk maakt voor concrete 
maatregelen, die gericht zijn op de 
instandhouding van plant en dier-
soorten. Deze motie werd vrijwel 
unaniem aangenomen. In de ge-
meente de Bilt is geen bioloog in 
dienst. Het resultaat? De raad zegt 
dat ze de biodiversiteit heel belang-
rijk vindt. Maar hoe geven ze hier 
uiting aan? Niet door het aanleg-
gen van een zonneveld. Het team 
Natuurlijk! Maartensdijk roept u 
- commissieleden en raadsleden 
- met klem op om op geen enkele 
wijze in te stemmen met iets wat 
ook maar enigszins toestemt in het 

realiseren van dit zonneveld. Laat 
de boodschap nu eens binnen ko-
men dat er wat gedaan moet wor-
den aan de biodiversiteit! Stop met 
dit omslachtige proces. Neem een 
bioloog in dienst, en volg jullie zelf 
opgestelde participatieplan’.

Overbuurman
Frank Harbers sprak in namens 
overbuurman Landgoed Persijn: 
’Wij vinden het echt jammer om 
te moeten constateren dat IX Zon 
niet extra tijd heeft genomen voor 
het participatietraject, en zo snel 
alweer een bouwaanvraag heeft 
ingediend. Het niet benutten van 
deze herkansing, lijkt ons echt een 
gemiste kans. Zoals eerder dan ook 
aangegeven: minimaal 50% (echt!) 
lokaal eigendom, betere ecologi-
sche en kleinere inpassing en een 
kortere instandhoudingstermijn, 
naast wat andere te bespreken za-
ken, daar zouden we achter kunnen 
staan. Helaas lijkt IX Zon daar niet 
voor open te staan’. Landgoed Per-
sijn kreeg geen antwoord op vragen 
over de geluidsconclusie. Zonnepa-
nelen reflecteren toch geluid? Wan-
ner je in ogenschouw neemt dat 
de A27 ongeveer een meter boven 
het park ligt, kan men toch beden-
ken dat er toch wat met het geluid 
gebeurt? Hetzelfde geldt voor het 
zicht op de Rijks-monumentale 
spoorbogen: die kun je straks he-
lemaal niet neer zien wanneer de 
zonnepanelen twee meter hoog 
worden?
Directeur Sven Kamphues van IX 
Zon benutte zijn drie minuten (in-)
spreektijd niet om op allerlei afge-
vuurde vragen in te gaan, maar gaf 
duidelijk ‘not amused’ te zijn met 
de zijns inziens vele onterechte 
aantijgingen van insprekers en het 
kwade daglicht waar IX Zon naar 
zijn mening in gesteld was.

Deze locatie kan bedekt worden met 10 hectare zonnepanelen aan de rand 
van het Noorderpark en energie opwekken voor 2200 huishoudens.

De oude monumentale spoorbogen zorgen voor commotie in combinatie met de plannen voor het zonnepark 
aan de Kon. Wilhelminaweg.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Koningsdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur

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

Bij ‘t Vaarderhoogt is het Lentefeest losgebarsten en ú bent 

uitgenodigd!!! MAAR WÉL EVEN LATEN WETEN DAT U KOMT 

HOOR ... bel voor een afspraak 035 - 6012883  of stuur een 

mailtje naar info@vaarderhoogt.nl.  U krijgt volop de ruimte 

én minstens een uur de tijd om te genieten van ál dat nieuwe, 

jonge groen. Ons terrein staat er bommetjevol mee, een 

assortiment dat u nergens anders aan zult treffen.

Dinsdag 27 april, Koningsdag, een ideale gelegenheid om al 

uw tuininkopen te doen. Maak er een feestje van ...  

        bij ‘t Vaarderhoogt!!!

Koningsdagprogramma 
Groenekan
9.00 tot 11.00 uur - Tompoucen Drive Thru

Koningsdag start op 3 locaties in Groenekan met een heuse 
tompoucen Drive Thru van 9.00u tot 11.00 uur. Ga langs met 
je gezin in de auto voor heerlijke oranje tompoucen bij de 
Nijepoort, onder het viaduct (A27) of bij de jeu de boule 
baan (Beukenburgse bosje, Vijverlaan 51). Bij elke locatie 
wordt ook de fietsversiering uitgedeeld.
 
10.00 tot 11.00 uur - Spelen op straat (je fiets versieren)

Versier met papa en/of mama je fiets en speel met alle buurkinderen lekker 
veilig op straat. Fietsversiering is te verkrijgen tot 11.00 uur op alle tompoucen-
locaties (zie hierboven).
 
14.00 tot 15.00 uur -  Online Groenekan Pubquiz

Inloggen vanaf 13.45 uur vanuit huis voor de enige echte online Groenekan 
Pubquiz. Om 14.00 uur wordt gestart met de eerste vraag.  Voorafgaand aan 
de quiz zal er online in zoom een jaarvergadering (ALV) zijn van 13.30 tot 13.45 
uur. Ook daar ben je van harte welkom.

(Maurits Jongens)

Kroontjesspeurtocht
Op Koningsdag en op de dagen er voor kan er in De Bilt - geheel corona-proof 
- meegedaan worden met een speurtocht naar oranje en gouden kroontjes in 
de omgeving van het Oude Dorp te De Bilt, Hessenweg/Looijdijk, Planeten-
baan, Brandenburg West/De Leyen, Julianalaan/De Kwinkelier en het Kleine 
Dorp aan de Bilderdijklaan; daar zullen op Konings-
dag en tijdens de dagen voorafgaand aan Konings-
dag in ramen van winkels en woningen en gebouwen 
oranje en gouden kroontjes worden opgehangen.

De tegel bij de familie Kroon (Zorgvliet in De Bilt) doet 
niet mee bij de speurtocht, maar is wel toepasselijk. 

Adverteren
in De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

ORANJECAKE
een vleugje sinaasappel

6 WITTE BOLLEN

nu 
€ 1,50

nu 
€ 4,60
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Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Als het van de regering mag, 
is op Koningsdag rond 

koffietijd het terras open 
bij Kapper Hans 

(afspreken hoeft niet)

www.van-vulpen-facilitair.nl
Van Vulpen Facilitair

035 - 582 72 77

Wij zoeken per direct een 

schoonmaaker(ster)
Voor 32 uur in de week.

De werkzaamheden zijn voor diverse 
opdrachtgevers in Loosdrecht en Omstreken.

Rijbewijs B is vereist.

Is je interesse gewekt neem dan contact op met
 info@van-vulpen-facilitair.nl

of bel met Tel. 0654635503 graag na 18.00 uur



www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

ORANJEKRANTORANJEKRANT

Voorwoord voorzitter
Heeft  u er ook weer net zo veel zin in als wij, om Koningsdag – zij het op een wat aangepaste manier 
– te vieren? 

Als Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 
hadden we graag Koningsdag 2021 
met elkaar willen vieren op bijvoor-
beeld het terrein bij het Gemeen-
tehuis, of op de Kindervrijmarkt op 
de Hessenweg. Helaas moeten deze 
feestelijke acti viteiten nog even 
wachten. Maar niet getreurd. We 
hebben toch, met name voor kinde-
ren, wat leuke acti viteiten bedacht 
die zeer goed – coronaproof! – door 
u en jou te doen zijn. Je moet dan 
denken aan een heuse wedstrijd 
“Wie versiert zijn/haar huis of tuin 
het mooist?” en “wie bedenkt een 
leuk alternati ef Koningsspel”. En wie 
doet er mee om voor de Koning een 
digitale verjaardagswens in te spre-
ken en te fi lmen (een vlog dus!)?

Deze Oranjekrant geeft  u alle infor-
mati e over deze alternati eve acti -
viteiten. Doet u/doe je ook mee!? 
Maar houd je bij alles natuurlijk wel 
aan de coronamaatregelen.

Ook is alle informati e over deze al-
ternati eve acti viteiten te vinden op 
onze website: www.oranjecomité-
debilthoven.nl

WEDSTRIJDEN 
Laten we er een hele leuke, gezel-
lige en vooral FEESTELIJKE dag van 
maken. Haal daarom maar lekkere 
oranjetompoucen in huis, maak de 
puzzels uit deze Oranjekrant, ga lek-
ker een Oranjetaart bakken en doe 
vooral mee met de “versier je tuin”-

wedstrijd en met de wedstrijd “wie 
bedenkt een leuk alternati ef Ko-
ningsspel?”
Bij deze wedstrijden worden mooie 
prijzen verloot en uitgereikt door 
onze Burgemeester de heer Sjoerd 
Pott ers én door onze Kinderburge-
meester Carmen Braak.

Veel leesplezier met deze Oranje-
krant en bij deze alvast een hele leu-
ke, gezellige Koningsdag toegewenst!
Hopelijk kunnen we elkaar volgend 
jaar weer ontmoeten om met elkaar 
Koningsdag te vieren.

Namens het bestuur van het Oranje-
comité De Bilt-Bilthoven
Frans van Beek

Haakpatroon kroontjes

De kroon heeft  een grove netsteek (aantal deelbaar door 3) en een halve 
kroontjessteek (deelbaar door 7). In theorie kun je dus een kroontje op-
zett en met 21 steken, maar dan wordt de kroontjessteek niet mooi. In 
het voorbeeld op de foto zijn 36 steken opgezet; als het aantal maar 
deelbaar is door 3. Bij 42 Steken is de diameter is dan ongeveer 7 cm. 
In het voorbeeld is gehaakt met katoen. Maar hij is natuurlijk in alle 
kleuren te haken.

L = losse
V = vaste
ST= stokje
HV = halve vaste

Zet 42 L op. Sluit met een HV.
Toer 1: 3 L = 1e ST, in alle L een ST, tot einde toer. Sluit met een HV.
Toer 2: 3 L, ST in alle volgende ST, tot einde toer. Sluit met een HV.
Toer 3: 5 L, sla 2 ST van de vorige toer over, ST in 3e ST vorige toer. * 1 ST 
in volgende ST, 2 L, 2 ST overslaan*. Herhaal * tot *, tot einde toer. Sluit 
met HV in 3e L van 1e 5 L.
Toer 4: 3 L, 2 ST in de opening, *ST in ST van vorige toer, 2 ST in ope-
ning*, herhaal * tot * einde toer. Sluit af met HV in 3e L.
Toer 5:  1 L, 1 V in volgende 6 V, *keren, 7 L, 5 V overslaan, 1 V in vol-
gende V, keren, (6V, 5L, 6V) in opening, 1 V in volgende 7 V*, herhaal * 
tot *, eindigen met 1 V in laatste V, hecht af. 

VOOR HET STIJVEN VAN HET HAAKWERK:
Los 1 blaadje gelati ne op in een beetje warm water of texti el verharder.
Laat het haakwerkje drogen om een vorm. 

Veel plezier!

BENODIGDHEDEN:
- haakgaren
- haaknaald nr. 3
- gelati ne of texti elverharder
- glaasje of potje 

Recept “Oranjeboventaart”
Hierbij het recept voor een heerlijke Oranjetaart. 

INGREDIËNTEN
-1- 
4 eieren 
350 ml zonnebloemolie 
150 gr suiker 
1 tl zout 
1 tl vanille aroma 

-2- 
300 gr zelfrijzend bakmeel 
2 tl bakpoeder 
2 tl kaneel

-3- 
450 gr fi jn geraspte wortel 
50 gr gehakte walnoten (hoeveelheid 
naar smaak) 
150 gr rozijnen (hoeveelheid naar 
smaak) 

Wedstrijd

Voor degenen die de taart gaan 
bakken, is een prijs te winnen. 
Stuur vóór 1 mei een foto van 
de gebakken taart naar info@
oranjecomite-debilt-biltho-
ven.nl. 
Onder de inzendin-
gen worden de in-
grediënten voor 
het bakken van één 
taart verloot, zo-
dat jullie de taart 
nog een keer kun-
nen bakken!!!

Alles klaarzett en en in volgorde mixen werkt het snelst! 
Bakvorm (24-26 cm) of 2x 18 cm als je wilt stapelen 
Bekleden en randen invett en 
Hetelucht oven 160 graden. Tijd: 60 minuten 
Cream cheese 
100gr Monchou 
100 gr Magere kwark 
100 gr Basterdsuiker wit 
1 tl vanille aroma 
Eerst de monchou met de handmixer tot zacht en glad mixen. Daarna de 
rest ingrediënten erdoor. Dit wordt enigszins vloeibaar. 
Als de taart is afgekoeld kan de cream cheese erover. Als het goed is loopt 
het niet erg uit. De cream cheese is voor 1 grotere taart. 
Als stapeltaart kun je de cakes snijden in verschillende lagen en ertussen 
een laagje cream cheese. In dit geval is het misschien beter 
om een dubbele hoeveelheid te maken. 
Hierna versieren naar keuze. Voor Koningsdag heb ik 
oranje hagel gebruikt en opgeleukt met vlaggetjes, 
hele walnoten en stukjes chocolade. 

EET SMAKE-LIJK!

Met dank aan Margot Schenk-Janssen voor het recept.

Oproep:

Digitale verjaardagswens 
voor de Koning!

Voor iedereen tot en met 
12 jaar hebben we eerder de 
oproep gedaan een digitale 
verjaardagswens voor de Koning 
in te spreken en/of te fi lmen. 
Vind je het leuk om dus 
voor de Koning een vlog te 
maken!?. Het Oranjecomité 
zal van alle ingezonden vlogs 
een compilati e maken en het 
videomateriaal aanbieden aan 
de Koning.

-  maak een fi lmpje/vlog van maxi-
maal 1,5 minuut, waarin je de Koning op een zo origineel mogelijke 
manier feliciteert met zijn verjaardag;

-  houd er rekening mee dat we een compilati e van fi lmpjes maken, en 
dat het dus kan zijn dat we in het fi lmpje knippen;  

-  stuur het fi lmpje uiterlijk vrijdag 23 april naar: info@oranjecomite-
debilt-bilthoven.nl, onder vermelding van je naam, adres en telefoon-
nummer.



Kroontjes-
speurtocht 

Op Koningsdag en op de dagen er voor kun 
je - geheel coronaproof – meedoen met een 
speurtocht naar oranje en gouden kroontjes.

In de omgeving van de navolgende winkelcentra: Oude 
Dorp te De Bilt, Hessenweg/Looijdijk, Planetenbaan, 
Brandenburg West/De Leyen, Julianalaan/De Kwinke-
lier en het Kleine Dorp aan de Bilderdijklaan, zullen op 
Koningsdag en tijdens de dagen voorafgaand aan Ko-
ningsdag in ramen van winkels en woningen en gebou-
wen oranje en gouden kroontjes worden opgehangen.

Zoek zoveel mogelijk gouden kroontjes! Maak daar-
van een foto en mail die foto onder vermelding van 
je naam en adres en telefoonnummer, naar: info@
oranjecomite-debilt-bilthoven.nl Onder alle goede 
inzenders worden prijzen verloot. Deze prijzen wor-
den beschikbaar gesteld door Winkeliersvereniging 
Hessenweg-Looijdijk.

Wedstrijd

Wie heeft het mooist versierde 
Oranjehuis-/tuin in De Bilt of Bilthoven?
Om de gemeente rond Koningsdag een gezellig en vrolijk 
Oranje tintje te geven, hebben we iedereen opgeroepen 
om zijn of haar huis/tuin/balkon/terras te versieren in 
het thema: Koningsdag. Ook de Burgemeester, de heer 
Sjoerd Potters, heeft een oproep gedaan om de gemeen-
te op Koningsdag een feestelijk tintje te geven, juist nu 
we door de corona aan huis gekluisterd zijn. Vandaar 
dat we de Burgemeester bereid hebben gevonden om 
samen met de Kinderburgemeester Carmen Braak, een 
mooie prijs uit te reiken aan de winnaar met de mooiste 
versierde tuin of het mooiste versierde huis.
Uiteraard kan je ook met een hele straat meedoen! De 
prijs zal hier dan op worden aangepast. 

SPELREGELS:
-  de versiering moet van buitenaf te zien zijn, en mag 

zich niet op de ‘openbare weg’ bevinden; 
-  meld je vóór vrijdag 23 april vóór 12:00 uur aan via 

het emailadres info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl, 
onder vermelding van ‘wedstrijddeelname versiering’ 
en onder vermelding van je naam, adres en telefoon-
nummer. Er wordt dan contact met je opgenomen;

-  zorg dat de versiering uiterlijk op zaterdagochtend 24 
april klaar is, hierna kan de jury namelijk langskomen;

-  het is de bedoeling dat de versiering ook op Konings-
dag zichtbaar moet zijn, want dan kan de Burgemees-
ter namelijk bij je 
langskomen, om aan 
jou misschien een 
prijs uit te reiken!Er is een prijs te winnen ter 

waarde van minstens € 150,00!!!
Zeer de moeite waard dus. IEDEREEN

KAN NOG
MEE DOEN!

Wedstrijd voor de jeugd:

Wie heeft het leukste 
Corona-proof Koningsspel of 
Koningssport voor thuis bedacht? 
Voor de jeugd tot en met 15 jaar, hebben we ook 
een leuke activiteit bedacht. In deze tijd van Co-
rona is niets belangrijker dan bewegen en actief 
zijn. Dit is goed voor ieders gezondheid. Omdat er 
op Koningsdag 2021 geen activiteiten met (grote) 
groepen kunnen plaatsvinden en we daarom geen 
spellenfestival kunnen organiseren, hebben we 
jullie allemaal opgeroepen om een ‘Coronaproof’ 
spel- of sportactiviteit in de tuin te organiseren. 

SPELREGELS:
-  het spel of de activiteit moet buiten te zien zijn, en 

mag zich niet op de ‘openbare weg’ bevinden; 
-  meld je vóór vrijdag 23 april vóór 12:00 uur aan 

via het emailadres info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl onder ver-
melding van ‘wedstrijddeelname sport en spel’ en onder vermelding 
van je naam, adres en telefoonnummer. Er wordt dan contact met je 
opgenomen;

-  geef bij de aanmelding ook een omschrijving van de activiteit of het 
spel, het liefst ook met foto’s of een filmpje;

-  er zal contact met je worden opgenomen over de voorselectie;
-  op Koningsdag komen de Burgemeester en de Kinderburgemeester bij 

een aantal geselecteerden langs, zodat je aan hen jouw corona-proof 
bedachte spel kan laten zien. Op dat moment dient de activiteit of het 
spel uiteraard te worden gedemonstreerd.

De winnaar wint toegangskaarten tot zijn of haar 
favoriete pretpark of attractie naar keuze ter 
waarde van € 100,00!!!

SPEUR
JE

MEE?



Tulpenactie

De tulpenactie wordt mede mogelijk gemaakt door Planta Groencentrum 
De Bilt.

Haakpatroon (oranje) mondkapje

In de even toeren wordt niet gemeerderd
De steekmarkeerder kan gezet op de middelste vaste van de meerdering van 3 vasten, maar hoeft niet. 

Je begint met de smalle zijkant, met haaknaald nummer 3
Start met een ketting van 15 losse + 1 losse
Toer 1: in de 2de v vanaf de haaknaald 1v, 14 v,1 kl.=(15)
Toer 2: v in iedere v, 1 kl =(15)
Toer 3: 8 v in iedere v, 3 v in de volgende v(= 9e),8 v in iedere v,1 kl, = (17)
Toer 4: v in iedere v, 1 kl =(17)
Toer 5: 9 v in iedere v, 3 v in de volgende v(=10e v,9 v in iedere v,1 kl, = (19)
Toer 6: v in iedere v, kl =(19)
Toer 7: 10 v in iedere v, 3 v in de volgende v(= 11e v),10 v in iedere v,1 kl, = (21)
Toer 8: v in iedere v, kl =(21)
Toer 9: 11 v in iedere v, 3 v in de volgende v(= 12e v),11 v in iedere v,1 kl,=(23)
Toer 10: v in iedere v, kl =(23)
Toer 11: 12 v in iedere v, 3 v in de volgende v(= 13e v),12 v in iedere v,1 kl,=(25)
Toer 12: v in iedere v, kl =(25)
Toer 13: 13 v in iedere v, 3 v in de volgende v(= 14e v),13 v in iedere v,1 kl,=(27)
Toer 14: Toer 4: v in iedere v, kl (27)
Toer 15: 14 v in iedere v, 3 v in de volgende v(= 15e v),14v in iedere v,1 kl,=(29)
Toer 16: v in iedere v, kl =(29)

Voor een breder kapje op de oneven toeren in de middelste vaste 3 vasten haken.
Ga verder met het tussenstuk:
Zet de steekmarkeerder in de eerste steek.
Toer 1 t/m 14: v in iedere v, 1kl = (29).
Meer toeren voor een langer kapje).
Ga verder met de andere smalle zijkant:
Plaats de sm weer in de middelste steek

Toer 1: 13 v in iedere v ,3 vsh, 13 v in iedere v, 1 kl (27)
Toer 2: v in iedere v, plaats telkens sm in middelste steek, kl (27)
Toer 3: 12 v in iedere v ,3 vsh, 12 v in iedere v, 1 kl (25)
Toer 4: v in iedere v, kl (25)
Toer 5: 11 v in iedere v ,3 vsh, 11 v in iedere v, 1 kl (23)
Toer 6: v in iedere v, kl (23)
Toer 7: 10v in iedere v ,3 vsh, 10 v in iedere v, 1 kl (21)
Toer 8: v in iedere v, kl (21)
Toer 9: 9 v in iedere v ,3 vsh, 9 v in iedere v, 1 kl (19)
Toer 10: v in iedere v, kl (19)
Toer 11: 8 v in iedere v ,3 vsh, 8 v in iedere v, 1 kl (17)
Toer 12: v in iedere v, kl (19)
Toer 13: 7v in iedere v ,3 vsh, 7 v in iedere v, 1 kl (15)
Toer 14: v in iedere v, kl (15)

WERK NIET KEREN!
Haak 1 losse en vaste langs de lange kant als afwerkrand.
Op de hoek van de smalle zijkant haak je 1 hv en een ketting van 36 losse, deze haak je met een hv
vast op de ander hoek van de smalle zijkant (= oorlus). Evt meer of minder losse, even passen.
Herhaal dit op de andere lange zijkant.
Draad afknippen en weg werken.

Je kan nu de binnenvoering haken. Dan haak je het patroon nog een keer, maar dan op haaknaald 2.5mm. Sla 
het eerste stuk over en begin bij Toer 7 met een ketting van 21 lossen. Nu toer 8, in toer 9 meerderen enz. Eindig 
als je 21 steken (Toer 10) hebt aan het eind van het patroon. De afwerkrand en oorlussen laat je achterwegen. 
Naai de lange zijkanten tegen je andere gehaakte lapje. De smalle zijkanten laat je open zodat je er evt nog een 
filter tussen kan doen.

BENODIGDHEDEN:
-  Garen: Katoen garen geschikt voor haaknaald nr 3 bijvoorbeeld 

Cotton Kings 8/4 soft print of Catania
-  Haaknaald: haaknaald nr 3mm en evt 2.5mm
-  Naainaalden, schaar, filters (zie voor uitleg filters onderaan pa-

troon) en naaigaren

GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN TEKENS:
v = vaste kl = keerlosse hv = halve vaste [in dezelfde vaste haken]
sm = steekmarkeerder vsh = vaste samen haken

FILTERS:
Voor de filters kan je stukken van 
een stofzuigerzak, keukenpapier, kof-
fiefilterzakjes, wc papier, zakdoekjes of 
filters van drogisterij gebruiken.
Vervang de filters elke 4-5 uur!

BELANGRIJK:
Was je handen voor het opdoen en na 
het afdoen 20 seconden met zeep. Pak 
de kapjes alleen vast bij de “oorlussen”.

VEILIG
HAAK PLEZIER

EN HOU JE 
HAAKS!

ORANJE-
SUDOKU 
In deze sudoku moet je de letters O, R, A, N, J en E zo-
danig invullen, dat in elke rij de letters maar één keer 
voorkomen en dat in elke kolom de letters maar één 
keer voorkomen. Veel succes!

Koning Willem-Alexander 
en koningin Maxima 
bezoeken Eindhoven
Het koningspaar bezoekt dit jaar Eindhoven, maar 
dan wel zonder koninklijke familie. Haal lekkere oran-
jetompoucen in huis en ga lekker met zo’n tompouce 
en een kop koffie kijken naar de televisie, naar het be-
zoek van het koningspaar aan Eindhoven.

Nationale toost 
tijdens uitzending 
Max Koningsdag
Op de televisie wordt Koningsdag afgesloten met een speciale uitzen-
ding ‘MAX Koningsdag’, uitgezonden vanuit Paleis Soestdijk, om 16:15 
uur tot 17:50 uur. Tijdens die uitzending wordt uitgebreid teruggeblikt 
op het Koninklijk bezoek aan Eindhoven. Hoogtepunt van de uitzending 
is de Nationale Toost om 16:30 uur, op de verjaardag van Zijne Majesteit 
en op de gezondheid van iedereen.

Sla een lekker oranjebittertje in om 
te toosten of pak nog een lekkere 
oranje-tompouce om heerlijk van deze 
uitzending te genieten.

R J

A N E

N J O

E

N

O E



Cocktail zonder alcohol

Recept voor 
een Oranje 
‘Mocktail’
INGREDIËNTEN VOOR
2 MOCKTAILS 
• ijsblokjes
• (ongeveer) 400 ml tonic 
•	 schijfjes	verse	sinaasappel

ZO MAAK JE DE MOCKTAILS
1.		Doe	de	ijsblokjes	in	twee	glazen.	
2.		Giet	in	elk	glas	tonic.	
3.		Knijp	het	sap	van	een	paar	schijfjes	sinaas-
appels	in	de	tonic.	

4.		Zet	op	elk	glas	een	half	schijfje	sinaasappel	
en	roer	ook	twee	schijfjes	door	de	tonic.

Heerlijk	verfrissend	voor	op	een	hopelijk	zon-
nige	Koningsdag!

PROOST!

U vlagt
toch ook?
Om	Koningsdag	een	feestelijk	
tintje	te	geven,	hopen	we	dat	
u	de	vlag	uithangt.	Met	wim-
pel,	natuurlijk!	

Het	zou	toch	mooi	zijn	dat	alle	
straten	 in	de	gemeente	 volhan-
gen	met	de	rood-wit-blauwe	vlag	
met	de	oranjewimpel!

Colofon:
Deze	 Oranjekrant	 is	 opgemaakt	 en	 uitgegeven	 in	 opdracht	 van	 het	 Oranjecomité	 De	 Bilt-Bilthoven	 i.s.m.	
De	Vierklank.	Vragen	over	de	georganiseerde	activiteiten	kunt	u	stellen	aan	de	leden	van	het	bestuur	te	weten:	

Voorzitter:	Frans	van	Beek
Secretaris: Yvonne Hoogvliet
Penningmeester:	Han	Lucas	Luijckx
Overige bestuursleden:	Albert	Agterberg,	Jollie	
Agterberg,	Corrie	van	Vliet	en	Lotte	Jansen
E-mail:	info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl
Website:	www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Contactpersoon De Vierklank:
Tel.:	Cor	Groenen	of	Saskia	van	Driel	0346-211992
 
Schriftelijke reacties te richten aan: 
Oranjecomité	De	Bilt-Bilthoven
Postbus	681,	3720	AR	Bilthoven
E-mail:	info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl	

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van fouten/onvolledigheden 
niet worden ingestaan en kan géén aansprakelijkheid deswege worden aanvaard. Aan deze uitgave kunnen 
géén rechten worden ontleend.

Koningsdag in de De Bilt – Bilthoven, 
wordt elk jaar, dus ook dit jaar weer 
mogelijk gemaakt door:

Administratiekantoor	 Ton	 Elders,	 Architectenbureau	 Van	 Verseveld	 &	
Partners,	Agterberg	Bedrijven,	Autobedrijf	De	Rooij,	Restaurants	Amis,	
De	 Witte	 Zwaan	 en	 Meneer	 Vink,	 Aspergekwekerij	 Familie	 Buijs,	 De	
Bie	Groentenverwerking,	De	Bilthovense	Boekhandel,	 Bakkerij	 Krijger,	
Bloemsierkunst	Haasjes,	Biltse	Administratie	Kantoren,	Biltse	Boer,	Bur-
gersdijk	 Makelaars,	 De	 Botter	 Zeevishandel,	 Carwash,	 Dapper	 Direct,	
Van	Eijken	optiek,	Sportschool	Fit4Life,	Gilde	Personeel,	Manege	Groe-
nesteijn,	G.J.Fabrics	BV,	Hubo	Bilthoven,	Notarissen	Houwing	van	Beek,	
Huussen	Elektro,	Hehenkamp	Herenmode,	Heemstaete,	Hoefakker	B.V.,	
Banketbakkerij	van	Ingen,	John’s	de	Bilt,	Kooklust,	Jan	Klok	glas	&	spie-
gels,	Landwinkel		de	Hooierij,	Living	BV,	Slagerij	van	Loo,	J.Meijerink	en	
Zn.B.V,,	Eetcafe	van	Miltenburg,	Nijland	Makelaars,	On	route,	Bouwbe-
drijf	van	Oostenbrugge,	Puur	Ik	Wellness,	Planta,	Ploeger	Delicatessen,	
Plusmarkt	Bilthoven,	Rocketstyle,	Rembrandt	Beheer	BV,	Ing	Jo	Rijksen	
makelaardij,	 Robouw	&	 Stichtseloodgieters,	 Rabobank	 Rijn	&	Heuvel-
rug,	Reeg,	Ruyssenaars	Makelaars,	 Steeds	Projectmanagement	&	Pro-
jectcoordinatie,	Schildersbedrijf	Cornelle,	Joh	van	Doorn,	Strukton	Rail,	
Tuinspecialisten	Van	Ginkel,	Top’s	Edelgebak,	Verkerk	Volvo	Bilthoven,	
Whisky-en	wijn	handel	Verhaar,	Van	der	Valk	De	Bilt-Utrecht,	de	Vier-
klank,	Visser	Groenten	en	fruit,	Wierda	Scoots	and	Bikes,	Weba	Design,	
Winters	Duurzame	Klimaattechniek

Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 
dankt hierbij alle sponsors!

Oranje Kruiswoordpuzzel
Voor de oplossing kunt u ons een mail sturen

Donatie
Het	spreekt	vanzelf	dat	het	Oranjecomité	jaarlijks	donaties	kan	gebruiken	om	alle	festiviteiten	te	kunnen	orga-
niseren.	We	doen	dan	ook	graag	een	beroep	op	u	om	het	jaarlijkse	Koningsfeest	geldelijk	te	ondersteunen	door	
donateur	van	ons	Oranjecomité	te	worden.	Vul	daarom	de	bon	in	deze	Oranjekrant	snel	in	en	steun	ons!	U	wilt	
toch	ook	dat	Koningsdag	volgend	jaar	weer	gewoon	door	gaat!?

Hierbij geef ik mij op als donateur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven voor €   per jaar.

Dhr/Mevr.:	 

Adres:	 

Postcode:	 	 Woonplaats: 

Ik	zal	mijn	toezegging	t.n.v.	het	Oranjecomité	De	Bilt-Bilthoven	na	toezending	van	de	acceptgiro	
overmaken op: NL24 RABO 0308 3860 00 (Rabobank)
 
Bon uitknippen en opsturen naar: Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.
Of aanmelden via email: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven.
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GEMEENTENIEUWS
week 16   21 april 2021

Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

Corona

Gewijzigde openingstijden rondom feestdagen
In verband met de komende feestdagen zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis in Bilthoven en de milieustraat in De Bilt gewijzigd.

Het gemeentehuis is gesloten op:
• Dinsdag 27 april (Koningsdag)
• Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 14 mei
• Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

De milieustraat is gesloten op:
• Dinsdag 27 april (Koningsdag)
• Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

Door de maatregelen rond het coronavirus 
hebben we de openingstijden van het ge-
meentehuis vorig jaar tot twee maal toe 
teruggebracht. Met de nodige maatrege-
len in het pand en verschuivingen in capa-
citeit is verruiming van de openingstijden 
(van 8.30 tot 17.00 uur) inmiddels weer 
mogelijk. De mogelijkheden voor het ma-
ken van een afspraak zijn daarmee ook 
verbeterd. Wel blijft de telefonische be-
reikbaarheid beperkt tot de ochtenden 
(van 8.30 tot 13.00 uur) en is er nog geen 
avondopenstelling op de dinsdag.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:    •  Melkweg: vanwege werkzaamheden afgesloten t/m 21 mei  2021.
 •  Kruising Talinglaan-Korhoenlaan is vanaf 8 maart 2021 afgesloten.

De WVT is dan bereikbaar via de Waterman-Pluvierenlaan.
 •  Pluvierenlaan tussen de Zwanenlaan en de Melkweg tot 23 april 2021, de 

aansluiting op de Melkweg is pas eind april gereed.
 •  Tot eind april is de Pluvierenlaan tussen de Zwanenlaan en de Melkweg 

alleen bereikbaar via de Orionlaan en de Zwanenlaan.
 •  Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden 

tot voorjaar 2021. Verkeer wordt omgeleid. 
 •  Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor bestem-

mingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer mo-
gelijk.

 • Meer informatie op de projectpagina: Vinkenplein.
 •  Soestdijkseweg Noord (komend vanaf Soestdijkseweg Zuid) tot Gezicht-

slaan vanwege wegwerkzaamheden afgesloten van 22 april 19.00 u tot 
23 april 7.00 u.

 •  Antonie van Leeuwenhoeklaan is vanaf heden voor onbepaalde tijd 1 rich-
tingsverkeer.

 •  Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van Leeuwen-
hoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor doorgaand verkeer.

De Bilt:   •  Vervanging armaturen aan de Biltse Rading van 19 t/m 22 april 2021. Dit 
kan enige verkeersoverlast veroorzaken.

Maartensdijk:   •  De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met juli 2021 vervangen.
 - Werkzaamheden Bovenkruier 62 tot en met 74 sinds week 2, 2021.
 -  Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruis-

punt Molenwiek/Bovenkruier sinds week 2, 2021.
 Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk 
Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Ecologisch maaien
De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, 
grassen en kruiden een kans te geven: we gaan meer ecologisch maaien. Dit houdt 
in dat bepaalde delen maar 2x per jaar gemaaid worden i.p.v. regelmatig. Op deze 
manier vergroten we de biodiversiteit en trekken we meer insecten en vogels aan.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Vorig jaar zijn we begonnen met het ecolo-
gisch beheer bij enkele gazons. Dat waren 
met name locaties waar ook eikenbomen 
staan i.v.m. de bestrijding van de eikenpro-
cessierups. Op sommige plekken beheren 
we de bermen nu al jaren ecologisch, zoals 
bijvoorbeeld op de Biltse Rading (binnen en 
buiten de bebouwde kom). We zien hier al 

een reactie in de natuur op dit ecologisch 
beheer: opvallend is bijvoorbeeld de aanwe-
zigheid van de rupsen van de Jacobsvlinder 
op het Jacobskruid.

Zie voor meer informatie:
www.debilt.nl/maaibeheer

Wist u dat u zich kunt abonneren op nieuwsbrieven van de gemeente De Bilt? Er zijn 
nieuwsbrieven over de laatste stand van zaken over Duurzaamheid, Ondernemers,
Woningbouw en de Omgevingsvisie. De nieuwsbrieven komen over het algemeen 2 tot 
4 keer per jaar uit. 
U meldt zich eenvoudig aan op www.debilt.nl/nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven gemeente De Bilt: meld u snel aan!

Kent u iemand die een lintje verdient?

Maandag 26 april a.s. zal burgemeester Pot-
ters en wethouder Bakker-Smit een aantal 
inwoners, van de gemeente De Bilt, verras-
sen met een Koninklijke onderscheiding. De 
gelukkigen hebben zich allen op één of 
meerdere manieren langdurig en vrijwillig in-
gezet voor de maatschappij. 

Kent u ook iemand waarvan u denkt: die ver-
dient een lintje! Lees dan verder.

Hoe werkt een aanvraag voor een lintje?
Het begint met het invullen van een kort on-
line verzoekformulier. Dit formulier kunt u 
downloaden op de site www.lintjes.nl. Dit 
formulier komt bij de gemeente binnen (An-
nemiek Bovée). Zij zal het verzoek beoorde-
len of er voldoende aanleiding is om over te 
gaan tot voordracht. Het kan zijn dat zij nog 
met u contact opneemt om een en ander 
door te spreken. Daarna krijgt u per e-mail 
een link naar het complete digitale voorstel-
formulier. Dit formulier met de steunbetui-
gingen moet u vóór 1 juni 2021 indienen.

Nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande 
vragen dan kunt u contact opnemen met An-
nemiek Bovée, Kabinet burgemeester Pot-
ters. Zij is aanwezig op maandag tot en met 
vrijdagochtend en telefonisch bereikbaar op 
(030) 228 9569 of via e-mail:
a.bovee@debilt.nl. 

Elk jaar is er voor inwoners van de gemeente de mogelijkheid om in aanmerking 
te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u iemand die een lintje 
verdient? Dan kunt u tot 1 juni 2021 een aanvraag indienen.

Bestrijding eiken-
processierups begint
Ieder voorjaar zorgen de eikenprocessierup-
sen voor veel overlast bij mensen. De losla-
tende brandharen van de rupsen kunnen 
met name in juni en juli zorgen voor jeuk en 
een branderig gevoel wanneer deze in con-
tact komen met de huid.
De gemeente De Bilt begint daarom vanaf 
eind april preventief met de bestrijding van 
deze eikenprocessierups. Wanneer precies 
hangt van het weer af. Door de rupsen pre-
ventief te bestrijden, hoopt de gemeente la-
ter in het jaar de overlast te beperken. Ook 
blijft de gemeente later in het jaar reeds ont-
stane nesten wegzuigen. Op eigen terrein 
zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor 
eventuele bestrijding. Zie voor meer infor-
matie: www.debilt.nl/eikenprocessierups

Hoe groen is uw tuin? Bereken nu uw 
tuinlabel

Het belang van een groene tuin
Steeds vaker krijgen we te maken met ex-
treem weer: hoosbuien, hitte en lange droge 
periodes. Met kleine aanpassingen kunnen 
we de gevolgen van deze weersextremen 
verminderen. Haal bijvoorbeeld wat tegels 
uit de tuin en vervang dit voor groen. Hier-
door warmt uw tuin minder op en zakt re-
genwater makkelijk weg in de bodem en 
voorkomt u wateroverlast. Met extra groen 

helpt u ook dieren zoals vogels, bijen en vlin-
ders.

Tuinlabel: hoe scoort uw tuin?
Op klimaatklaar.nl kunt u voor uw tuin het 
tuinlabel berekenen. Het label geeft inzicht 
hoe goed uw tuin scoort. Na het berekenen 
van uw tuinlabel krijgt u tips om aan de slag 
te gaan om uw tuinlabel te verbeteren en uw 
tuin nog groener te maken. 

Winactie
Inwoners van de gemeente De Bilt maken in 
de periode van 1 april tot 31 mei kans op de 
Nationale Tuinbon ter waarde van €25 met 
het berekenen van hun tuinlabel. Op kli-
maatklaar.nl zijn de voorwaarden van de ac-
tie te vinden.

Bepaal met het bereken van uw tuinlabel eenvoudig hoe goed uw tuin bijdraagt 
aan een groene toekomst. Het tuinlabel is te vergelijken met het energielabel, 
alleen dan voor uw tuin. Hoe ‘groener’ uw tuin, hoe beter uw label. 
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 18 mei 2021

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appelen zak 1 kilo, handsinaasappelen net 1,5 kilo, 
witte pitloze druiven bak 500 gram, blauwe bessen 
bakje 125 gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

499

HOLLANDSE AARDBEIEN 
2 bakjes à 400 gram

2 VOOR

5,-

RUNDERGEHAKT, BIOLOGISCH 
GEHAKT OF LEKKER 
VEGGIE VERS GEHAKT
2 schalen rundergehakt à 500 gram, biologisch 
of Lekker Veggie vers gehakt à 300 gramof Lekker Veggie vers gehakt à 300 gram

a6,38 - a7,38

2 VOOR

5.–

DR. OETKER 
RISTORANTE PIZZA
3 dozen à 280-390 gram

a5,97 - a11,85

3 VOOR

5.–

LUXE HALVE VLAAIEN 
Alle soorten halve vlaaien 

a6.-

5.–

OPTIMEL DRINKYOGHURT
3 verpakkingen à 1 liter3 verpakkingen à 1 liter

a3,87 - a4,29

3 VOOR

3.–

GATO NEGRO WIJNEN
Land van oorsprong: Chili
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

a14,97 - a15,51

3 VOOR

10.–

TUINHORTENSIA XL
Pot 23 cm

699
a8,99

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

INDISCHE SATÉ
Mild gemarineerde blokjes kipfilet, hand geregen op 
onze bekende houten stokjes; misschien op de BBQ?
Ca. 12 tot 15 min. in de pan, oven op 150°C 100 gram 1,45

RUNDER ENGELSE WORSTJES
Heerlijk mild gekruid, gemaakt van puur Black Angus
rundvlees en allergeenvrije kruiden melange!!
Mag rosé blijven; ca. 5 tot 7 min. braden 100 gram 1,65

KALFSRIBLAPJES 
Licht doorregen en iets grof van structuur, voor een 
super kalfsstoofpot! Lekker bijv. op zijn Italiaans...
Ca. 1½ tot 2 uur sudderen onder vocht! 100 gram 2,10

SUCADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug, fijn van structuur en met
het bekende zeentje; super smaakvol sudderen!!
Krokant aanbakken & ca. 2½ - 3 uur stoven 100 gram 1,65

KIP GAMBA SPIESEN
Kiphaasjes omwikkeld met gerookt ontbijtspek en 
gemarineerd met honing mosterd marinade...
Zachtjes braden in ruim boter; ca 8 tot 10 min 100 gram 1,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slagerij!!

Nog meer lekkere aanbiedingen:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 19 april t/m zaterdag 24 april.

Zetfouten voorbehouden.

KALFS VERSE WORST
100% kalfsvlees, kruiden en verse bieslook! 100 gram 1,95
CHEESE BURGERS
100% rundvlees met blokjes kaas; mild gekruid.... 100 gram 1,35

BIEFSTUK WOK REEPJES
Malse smaakvol gemarineerde biefstukreepjes 
gemengd met sugarsnaps en prei ringen; super combi!
Kort roerbakken in de wok!! mag rosé blijven 100 gram 1,65

BEKENDMAKINGEN
week 16 ¾  21 april 2021

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Wet milieubeheer (Wm) en de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij een verzoek tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

Ontvangstdatum verzoek: 25 maart 2021
Inrichting: Dela uitvaartverzorging N.V.
Adres: Frans Halslaan 27 Bilthoven
Betreft: Het plaatsen van een elektrische 
crematieoven.

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot de afdeling Juridische zaken en Ver-
gunningverlening van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 
50 00).

Het verzoek tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften ligt niet ter inzage en 
hier is geen bezwaar of beroep tegen moge-
lijk.

Wet milieubeheer

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
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, REPARATIE EN VERKOOP VAN AL UW TUINGEREEDSCHAP BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES*
ACCU
GRASMAAIER
RMA235

VANAF

€ 199

BENZINE
GRASMAAIER
RM248

€ 304

€ 289

HOGEDRUK-
REINIGER
RE110

€ 269

€ 239

*acties zijn geldig tot 30-6-2021



Nootjes
De Vierklank 14 21 april 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie maakt de bewoners van 
de Lassuslaan, Strausslaan, 
Sweelincklaan 62-115 en 
Verhulstlaan blij? Woon je in 
de buurt en overweeg je een 
krantenwijk. Wij zijn per direct 
op zoek naar een BEZORGER 
die wekelijks daar de krant wil 
bezorgen. Je verdient €7,40 
per week. Liever een andere 
wijk? Laat het weten. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992.

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen op 
woensdag. Bijv. in Bilthoven 
op de Plutolaan en Steenen 
Camer €5,16 per week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992.

Ik ben op zoek naar een 
betrouwbare huishoudelijke 
HULP in Maartensdijk voor 
5 uur p.week (in toekomst 
ook naar meer uren ) voorkeur 
is dinsdag/donderdag. Tel: 
06-420 37 854

Gezocht Vierklank 
BEZORGER voor de straten: 
Fitislaan, Goudhaantjeslaan, 
Koperwieklaan, Kwik-
staartlaan, Lijsterlaan, 
Roodborstlaan, Staartmees-
laan, Winterkoninglaan en 
Zwaluwlaan. Brengen kranten 
bij je thuis! Lekker even bui-
ten zijn en €6,16 verdienen 
per week.

Gezellige tennisvereniging
LTV Meijenhagen in De Bilt,
zoekt een SCHOONMAKER 
m/v.
Wil je weten of het wat voor
je is? We geven met ple-
zier meer informatie op 
06-21946225

Hulp in de TUIN gezocht: 
middelbare scholier 16/18 jr. 
3 à 4 uur per week voor onder-
houd van de tuin en lichte 
werkzaamheden rondom het 
huis. Beschikbaarheid zelf 
in te delen, leuke verdienste, 
motivatie belangrijk, vind 
je buitenwerk leuk, bel ons 
06-53510087

Personeel aangeboden

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

Ervaren vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
06-87308640

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

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

Te koop aangeboden
Graven in bijbelse bodem, 
De archeologie van de lan-
den van de bijbel €1,-. Tel. 
06-14040516

De mens in wording van 
Bronowski €1,-. Tel. 
06-14040516

Grote godsdiensten €1,-. Tel. 
06-14040516

Grijs-Lila konijnenhok 
z.g.a.n. (3,5wk bewoond) 
L111xB45xH78 2 verdiepin-
gen. Nieuwprijs €99,95 nu 
€49,-. Tel. 0346-214322

Gratis maar zelf uit te gra-
ven: apenboom (slangen den) 
hoogte ca. 243 cm , diameter 
ca. 150cm. Tel. 06-30693144

Spelletje voor Playstation 
4: Persona 5. Het spel is 
in nieuwstaat. €15,-. Tel: 
06-42448590

Houtbak / plantenbak. Ronde 
geelkoperen bak met ijzeren 
beslag voor uw haardhout. 
Diameter 38 cm, hoogte 28 
cm. In prima staat.  Vraagprijs 
€18,-. Tel. 0302288994

Haakse slijper, zwaar model 
178 mm. Incl. beschermring 
en diverse schijven. Deels 
nieuw. Vraagprijs €24,-. Tel. 
0302288994

Witte wieg met spijlen en 
matras, kan schommelen. 
Event. met witte broderie 
bekleding. €50,-. Tel. 06- 
10645364

Boekje over mooie manden 
zelf bekleden. van Cantecleer. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Oud cremekleurig voeten-
bankje/krukje met nette 
ouderwetse bloemenstof. 
€40,-. Tel. 0346-243758

Auto van toen en nu. groot 
boek met kleurige foto's €10,-
. Tel. 0346-243758

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

Flinke HUISHOUDELIJKE 
hulp
een ochtend per week
ervaring
(redelijke)kennis van de Ned. 
taal
bij (gebleken) geschiktheid 
goede betaling.
Reacties graag onder M. 
06-51356797

BEZORGER voor de Noorder 
Apotheek. 3 tot 5 middagen 
per week. Rijbewijs nood-
zakelijk. Interesse? Bel naar 
030-2283491 of mail naar 
adminnoap@ezorg.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Maar ook voor 
een nieuwe 
website 
of restyle!
Kom eens langs.0346 211215

info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Een auto met zonnepanelen
zal zeker in laadkosten schelen
en achterop op de fiets
lijkt me ook nog wel iets
en met een tandem kun je ze delen

Guus Geebel

Limerick

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. 
Alle personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor geko-
zen opdat niemand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van 
de ingebouwde grappen bewaard blijft. Een goed verstaander 
heeft slechts een half woord nodig en zal het lokale karakter in 
dit spannende en grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel 
gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 12 Vondst in Vikingstad 

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van Dudok voor 
de architectuur in Heuvellust, is boekhandelaar Wieke van Beek 

verdwenen. Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de 
Heuvelkoerier, gaat samen met boekverkoopster Maaike op on-
derzoek uit. Maaike ontdekt de tas van Wieke op het dak en de 
politie wordt ingeschakeld. Tipgever Simon Spinhoven beweert 
dat de boekhandelaar ontvoerd is naar Friesland. Dan belt re-
chercheur Prinsen over een vondst in de rivier bij Vikingstad..

Kees-Jan schrok. 'Het lichaam van een vrouw?' Maar zijn 
journalistenbloed begon meteen sneller te stromen. Hoe tra-
gisch ook, het was een prachtkans op een primeur met een 
groot mediastrategisch effect. Met de Heuvelkoerier als bron 
zou het verhaal door alle landelijke kranten worden opgepikt, 
het zou alle televisiejournaals halen en wie weet de actuali-
teitenrubrieken. Als het lichaam van Wieke inderdaad in de 
rivier dreef, dan moest dat trieste verhaal toch als eerste in de 
Heuvelkoerier. En wel zo snel mogelijk!  
Veel sneller dan verantwoord was, reed hij even later over de 
heuvels via Zilverdorp en Naaldhoven naar Vikingstad. De 
straten in het centrum waren smal en hij reed zich klem in 

een pittoresk steegje van het oude vestingstadje. Dit was de 
kortste weg naar de rivier, wist hij van ritten op zijn toerfiets, 
maar deze snelle route gold blijkbaar niet voor de auto. Hij 
zou moeten omrijden om bij de rivier te komen. Vloekend 
reed hij achteruit, rakelings langs de gevels van de gerestau-
reerde monumentenpandjes met hippe kleding en sieraden. 
Hij scheurde het centrum uit en reed over de provinciale weg 
om het stadje heen naar de dijk, voorbij de historische graan-
molen en de ruïnes van de oude stadspoort. Zo bereikte hij de 
Veerhaven, waar het lichaam gezien zou zijn door een oudere 
man die zijn hond uitliet. Er liepen politiemensen rond die zo 
nadrukkelijk onopvallend hun werk probeerden te doen dat ze 
wel moesten opvallen. 
Kees-Jan parkeerde zijn auto overdwars in twee vakken en 
liep naar de politiemensen. Een daarvan bleek Prinsen. Hij 
schoot op de rechercheur af. ‘Wat zei die man precies toen hij 
jullie belde?’
‘Bellen?’ vroeg Prinsen. ‘Het was een oude man, hè. Hij had 
geen smartphone. Hij heeft gewoon een politieauto aangehou-
den die toevallig langskwam. Hij zei dat hij iets in het water 
had zien drijven. Het lichaam van een vrouw, dacht hij. Maar 
toen we gingen kijken, was er niets te zien.’
Kees-Jan was zowel teleurgesteld als verontwaardigd. ‘Hoe 
laat was die melding?’
‘Ruim een uur geleden. Je weet het niet, die man kan zich vergist 
hebben. Of het lichaam kan zijn afgedreven. In de richting van de 
sluis of misschien verder stroomafwaarts.’
‘Moeten jullie dan niet dreggen?’ vroeg Kees-Jan. 
‘Dreggen? Dan moeten we toch eerst meer aanwijzingen hebben.’
Kees-Jan probeerde nog de naam en het adres van de oude 
man met de hond los te peuteren, maar die informatie wilde 
Prinsen hem niet geven. ‘Ik wil je wel tippen, maar je gaat 
niet voor rechercheur spelen,’ zei Prinsen. ‘Ieder zijn vak.’  

(Wordt vervolgd)

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen. Hedra (klimop) 80-100 
cm €2,25. 2.00+ cm €5,50. Portugese Laulier 40-50 cm €3,50. 
Rododendron vol knop maat 60-70 Ø €24,50.

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

Adullam molen- en kringloopwinkel Westbroek
Iedere woensdag en zaterdag geopend.
Afspraak maken? 06-57283785 (gecorrigeerd nr.)
Wij zien uit naar uw komst

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

Dinsdag 13 april was het Nationale Buitenlesdag. Voor de Martin Luther Kingschool uit 
Maartensdijk was het de vijfde keer dat zij hieraan deelnamen. Alle kinderen van de school 

hebben deze dag minimaal één les buiten gevolgd.

Eigenlijk hebben ze het hele jaar 
buitenlesdagen. Ook op andere da-
gen kiezen ze regelmatig voor een 
les in de frisse lucht. Uit diverse on-
derzoeken blijkt dat regelmatig naar 
buiten gaan goed is voor de leer-
prestaties. Wetenschapsjournalist 
Mark Mieras heeft onderzocht dat 
niet alleen buiten spélen, maar ook 
buiten léren positieve effecten heeft 

op kinderen. Kinderen presteren be-
ter op het gebied van lezen, schrij-
ven, rekenen en overige vakken. 
Door buitenles hebben kinderen de 
mogelijkheid om zelf dingen uit te 
zoeken, op een andere manier sa-
men te werken en meer te bewegen. 
En meer beweging op school helpt. 
Sterker nog, gebrek aan beweging 
remt juist de cognitieve ontwikke-

ling. Daarnaast heeft alleen al de 
blootstelling aan natuurlijk daglicht 
en frisse buitenlucht een positief ef-
fect op het leer- en concentratiever-
mogen van kinderen.

Dierenweide
Daarom worden de buitenlessen niet 
alleen tot deze dag beperkt. Ook op 
andere dagen gaan de kinderen re-
gelmatig naar buiten. In ieder ge-
val tijdens de pauzes, maar ook de 
gymlessen en andere lessen worden 
regelmatig buiten aangeboden. De 
school werkt al een aantal jaren sa-
men met Dierenweide Maartensdijk. 
De kleutergroepen hebben tijdens de 
Nationale Buitenlesdag een bezoek 
gebracht aan de dierenweide. Andere 
groepen hebben de verwerking van 
een les spelling in de buitenlucht ge-
daan of heerlijk in het zonnetje een 
boek gelezen.            (Arjan Dam)Groep 1-2 C brengt een bezoek aan de Maartensdijkse Dierenweide.

Online cursussen 
muziekgeschiedenis

Vanaf dinsdag 25 mei start de KunstenHuis Muziekschool met twee online cursussen 
muziekgeschiedenis. Dirigent Peter Schlamilch vertelt vol bezieling in zes lessen 
over de schoonheid van de klassieke muziek en de betekenis achter de muziek.  

De lessen vinden volledig online 
plaats op zes dinsdagavonden. Er 
is keuze uit twee cursussen: ‘Bach: 
symboliek en getallenleer’ van 
18.30 tot 20.00 uur en ‘Introductie 
in de klassieke muziekwereld’ van 
20.15 tot 21.45 uur. 

Naam
De meeste musici en muzieklief-
hebbers weten dat Bach zijn eigen 
naam componeerde. Sommigen 
menen dat Bach geheime bood-

schappen componeerde in zijn gro-
te werken, zoals de Mattheüs- en 
Johannespassie en de Hohe Messe. 
Aan de hand van verschillende me-
thoden wordt er naar deze werken 
gekeken en worden verbanden ont-
dekt, die bijna geen toeval kunnen 
zijn. 

Introductie  
De wereld van de klassieke muziek 
is voor velen een kostbaar goed, 
maar niet iedereen weet precies hoe 

hij of zij daar de weg in moet vin-
den. Wat betekenen al die titels en 
opusnummers nu en welke werken 
moet je écht gehoord hebben? Wel-
ke stijlen zijn er en hoeveel violen 
zitten er in een symfonieorkest? En: 
hoe ontwikkel ik mijn eigen smaak 
en verdiep ik mijn liefde voor klas-
sieke muziek? Kijk voor meer in-
formatie op www.kunstenhuis.nl 
voor informatie over de ‘nieuwe 
workshop muziekgeschiedenis’.

Irene-jeugd 
badmintont voor het 

gemeentehuis
Door het coronavirus is de Kees Boekehal voor de spelers van Irene 
Badminton al geruime tijd gesloten. Op initiatief van ouders is de 
buurtsportcoach Niels van Veelen benaderd om mee te denken over 
een sportieve invulling voor de jeugdleden.

Sinds begin maart is Niels elke vrijdagmiddag op het grasveld tegen-
over het gemeentehuis met de jeugdleden actief. Niels slaagt er telkens 
weer in om met bootcampoefeningen de jeugd opnieuw uit te dagen. En 
natuurlijk wordt er ook volop badminton gespeeld. De mogelijkheden 
om buiten deze badmintonsport te beoefenen blijken voldoende te zijn.

Sinds 3 weken is de badminton-jeugd ook te vinden op de beachvolley-
balvelden op sportpark Larenstein in Bilthoven. Daar ervaren ze hoe deze 
binnensport ook buiten beoefend kan worden. Irene Badminton wil graag 
de jeugd inspireren en stimuleren om meer te gaan sporten. Nieuwe bad-
mintonners kunnen info verkrijgen via jc@irenebadminton.nl.
          (Henk Wallach)

Elke vrijdagmiddag is Niels van Veelen op het grasveld tegenover het 
gemeentehuis met de jeugdleden actief.

Kinderopvangorganisatie 
Topkids verder 

onder SKO

Kinderopvangorganisatie Topkids uit Soest en omgeving is per 1 april on-
derdeel geworden van Samenwerkende Kinderopvang. Samenwerkende 
Kinderopvang (SKO) bundelt de eigenheid van kleine en middelgrote 
kinderopvangorganisaties met de kracht van een grote overkoepelende 
organisatie. Bij Topkids staat huiselijkheid, flexibiliteit en kwaliteit hoog 
in het vaandel dus dat sluit daar mooi bij aan. Voor meer informatie over 
Topkids verwijzen we graag door naar: www.topkids.nl.

ingezonden mededeling 

Uitslag Wedvlucht
PV De Bilt hield een wedvlucht vanaf Asse Zellik.15 deelnemers schre-
ven 281 duiven in. De eerste (10) prijswinnende duiven zijn van E en 
K van Oostenbrugge (1, 2 en 3), van Ron Miltenburg (4)  en van Anton 
Spanjer (5, 6, 7, 8, 9 en 10).

Baltsende futen
Futen komen als broedvogel voor in allerlei soorten wateren in Nederland. Op mooie vroege 

voorjaarsdagen kun je getuige zijn van een van de mooiste taferelen in de Nederlandse 
natuur. De baltsende futen leveren een geweldig mooi schouwspel op, waarbij 

het mannetje en vrouwtje elkaar het hof maken. 

Het mannetje komt snel aangezwom-
men, recht op het vrouwtje af, met 
de kop en hals laag op het water met 
waterplanten in de bek en zwemmen 
tegen elkaar op, met de borst uit het 
water geheven waarna ze op het wa-
ter dansbewegingen uitvoeren. Dan 

gaat het mannetje er opeens vandoor 
om op een afstand zich in vol ornaat 
aan het vrouwtje te tonen. 

Zomerkleed
Daarna gaan de partners aan de slag 
om hun drijvende nest te bouwen. Ze 
zijn in zomerkleed goed herkenbaar 

aan witgemaskerde kop met bruin-
rode krans, overlopend in zwart, en 
verlengde, zwarte kopveren met fel-
rode ogen. Bovenzijde bruin, onder-
zijde wit. Mannetje en vrouwtje zien 
er identiek uit. De jongen zijn zwart-
wit gestreept.
De foto’s zijn begin maart gemaakt in 
de Eempolder.    (Eugene Jansen)

Het mannetje komt snel 
aangezwommen. 

Het mannetje gaat er opeens 
vandoor. 

In vol ornaat toont hij zich weer 
aan het vrouwtje. 



Rode tulpen
Dankzij een goede vriend staat onze tuin vol met vurig rode tulpen. 
Royaal strooide hij in zijn omgeving tulpenbollen rond, als uiting 
van vriendschap. Zijn vrienden zijn daarmee in het voorjaar duide-
lijk te herkennen.
Tulpen staan bekend als oer Hollands, maar komen oorspronkelijk uit 
het Verre Oosten, uit Afghanistan, Kazachstan en Iran. Als exotisch ge-
schenk van de sultan van Turkije kwamen ze in Nederland terecht. Met 
open armen werden ze ontvangen, opgekweekt in botanische tuinen, 
exclusief en kostbaar. In de Gouden Eeuw stonden tulpen zó hoog in 
aanzien dat er krankzinnige bedragen voor werden betaald. Het verhaal 
gaat dat een tulpenbol in die tijd meer waard kon zijn dan een grachten-
pand aan de Amsterdamse grachten. Een economische bubbel die drie 
jaar duurde voordat de regering er een einde aan maakte.
De tulp werd meer algemeen en kwam beschikbaar voor arm en rijk, 
in de tuin en in de vaas. Tulpen in allerlei kleuren. Bossen rode tulpen 
worden traditioneel op 1 mei uitgedeeld onder socialisten, de Dag van 
de Arbeid. Een ‘rode’ feestdag ter herinnering aan de Internationale 
Manifestaties voor een 8-urige werkdag op 1 mei 1890. In verschillen-
de landen kwamen die dag grote mensenmassa’s op de been om samen 
te demonstreren voor arbeidsrechten en gelijkheid. Hun inspanningen 
legden de basis voor een gelijkwaardiger samenleving. De rode tulpen 
symboliseren hun idealen van solidariteit en saamhorigheid, voor ver-
bondenheid en vrede wereldwijd.
Rijen rode tulpen in de tuin. Het kleine meisje plukt er gretig van. Om 
uit te delen. Steeltjes schuin afsnijden.                  (Karien Scholten)

In haiku:
Rode tulpentuin
Vanuit een rijk verleden
Meer dan een geschenk
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Energietransitie is ook letten 
op de centen

door Henk van de Bunt

We zijn er allemaal wel van overtuigd dat we de komende jaren op een andere manier moeten 
gaan voorzien in onze energiebehoefte. De hele gemeente staat op scherp en het onderwerp 

is Energietransitie. Of beter gezegd: commerciële windturbines en zonneparken. 
Onder de bevolking is er veel weerstand, om allerlei redenen: zorgen om 

gezondheid, natuur, landschap, enzovoort.

Niet alleen in onze gemeente maar 
in heel veel gemeenten staan voor- 
en tegenstanders lijnrecht tegen-
over elkaar. Vaak wordt geroepen 
dat zon- en windenergie prima is; 
‘zolang het maar niet in mijn ach-
tertuin is’. Dit verklaart deels de 
vaak scherpe discussies want tja.. 
achtertuinen zijn er meer dan wind-
turbines’.

Financiën
Kees Mudde is ondernemer in IT 
en Communicatie en woont al vele 
jaren in Maartensdijk. In De Vier-
klank van 10 februari gaf Mudde al 
blijk van zijn bezorgdheid: ‘Mijn 
grote zorgen zijn de plannen, hoe 
Gemeente De Bilt uitvoering wil 
gaan geven aan de Energietransi-
tie met megawindturbines en een 
zwaar gesubsidieerd zonnepark’. 
Nu wil hij ook graag een andere 
kant van de kwestie belichten: ‘Dit 
betreft de financiële kant van de 
energietransitie. Want laat iets heel 
duidelijk zijn: deze kost ontzet-
tend veel geld. Elke burger zal een 
aandeel moeten gaan leveren. Dat 
doet men trouwens al een geruime 
tijd door het betalen van een extra 
premie op de maandelijkse ener-
gienota (pakweg 8%). Deze premie 

financiert de SDE (Stimuleringsre-
geling Duurzame Energie) en dat 
is al-met-al een hele flinke pot met 
geld; hierin gaan tientallen miljar-
den euro’s per jaar om’. 

Goede vrede
Energie De Bilt (EDB) is met be-
hulp van deskundigen gaan reke-
nen hoeveel gemeenschapsgeld 
gebruikt wordt in de Energietran-
sitie plannen van de gemeente De 
Bilt. Er is specifiek gekeken naar 
het plan om windturbines binnen de 
gemeentegrenzen neer te zetten. Al 
rekenend is men gekomen tot een 
bedrag van dik € 60 miljoen over 
een periode van 20 jaar. Mudde: 
‘Dit bedrag is samengesteld uit ver-
schillende posten: de aan de molen-
bouwer/exploitant uitgekeerde sub-
sidie (verreweg het grootste deel), 
compensatie voor waardevermin-
dering van woningen, schadeclaims 
(natuur, medisch, e.d.) en omdat 
niet alles in goede vrede zal verlo-
pen ook een post juridische kosten. 
Het subsidiedeel dat richting de ex-
ploitant gaat is ongeveer gelijk aan 
de door diezelfde partij beoogde 
brutowinst. Exploitatie vindt vaak 
plaats door energiebedrijven, maar 
ook (buitenlandse) investeerders 

vinden windturbines en zonnepar-
ken (financieel) interessant. Ofte-
wel, met de door inwoners betaalde 
energietoeslag wordt de winstposi-
tie van een energieconcern of het 
rendement van (buitenlandse) in-
vesteerders ondersteund. 

Vreemd
Mudde is niet de enige, die dit best 
vreemd vindt: ‘Hetzelfde ener-
gieconcern exploiteert zeer waar-
schijnlijk ook windturbines op 
zee en dit gebeurt al enkele jaren 
zonder een cent subsidie. Wind op 
zee is veel efficiënter en het geeft 
ook beduidend minder maatschap-
pelijke onrust dan windturbines op 
land. Dus wanneer we op de centen 
gaan letten vraag je je af of we hier 
de subsidiegelden niet heel dom in-
zetten? Want zou de gemeente De 
Bilt niet veel beter kunnen inzetten 
op de aankoop van windenergie, 
die op zee wordt opgewekt? Dat 
scheelt een flinke pot (subsidie-)
geld, en een hoop onrust en ellende 
in de tent’. 

Niet vreemd
De suggestie is volgens Mudde he-
lemaal niet vreemd: ‘De uitbaters 
van zee-windparken zijn juist op 

Kees Mudde ziet meer in ‘zon-op-dak’-energie, zoals dit participatieproject 
i.s.m. Biltstroom en Beng! bij Zorgboerderij Toutenburg in Maartensdijk.

zoek naar solide afnemers. De ver-
zamelde gemeentes in de RES-regio 
U16 kunnen goede zaken doen en 
enkele van hen zijn hier ook al over 
aan het nadenken. Op zee is ruimte 
voldoende om het op land geplande 
aantal windturbines te plaatsen. 
Dan blijft er voor een gemeente als 
De Bilt € 60 miljoen in de pot zit-
ten die slim kan worden ingezet om 
meer zon-op-dak te realiseren én te 
besteden aan isolatie. Dat is pakweg 
€ 2000 netto per huishouden en een 

aanvullend potje voor de gemeente 
om haar eigen gebouwen in orde te 
brengen. Dan let je toch een stuk be-
ter op de centen. Het collegestand-
punt is, dat we het met zon op het 
dak alleen niet gaan redden. Deze 
stelling geldt in ieder geval niet voor 
De Bilt - er is ruim geschikte dak-
capaciteit beschikbaar en nog maar 
een klein deel is hiervan benut. Met 
extra stimuli-pakketten kun je op dit 
punt heel snel veel meters maken; 
zonder discussie en onrust’.

Ecologisch maaien
De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en 

kruiden een kans te geven. Dit houdt in, dat bepaalde delen 1 of 2x per jaar gemaaid 
worden i.p.v. regelmatig. Op deze manier wordt de biodiversiteit vergroot en 

worden er meer insecten en vogels aangetrokken.

Vorig jaar is er een begin gemaakt 
met het ecologisch beheer bij en-
kele gazons. Dat waren met name 
locaties waar ook eiken staan i.v.m. 
de bestrijding van de eikenproces-
sierups. Op sommige plekken wor-
den de bermen nu al jaren ecolo-
gisch beheerd, zoals bijvoorbeeld 
op de Biltse Rading. Hier is al een 
reactie in de natuur op dit ecolo-
gisch beheer merkbaar; opvallend 
is bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van rupsen van de Jacobsvlinder op 
het Jacobskruid.

Uitbreiding locaties
Dit jaar gaat de gemeente De Bilt 
het aantal locaties waar ecologisch 

wordt gemaaid uitbreiden. Indien 
het maaibeheer van grote gazons 
wordt aangepast, worden omwo-
nenden hierover apart geïnformeerd 
of betrokken. Bij het aanpassen van 
het maaibeheer dient o.a. rekening 
gehouden te worden met de functie 
van het gazon (als het ook gebruikt 
wordt als speelveld, wordt er wel 
vaker gemaaid). 

Methode
Op de geselecteerde locaties wordt 
één of twee keer per jaar gemaaid 
en wordt het maaisel afgevoerd. 
Standaard blijft langs de randen van 
het huidige gazon een smalle strook 
kort; deze strook blijft frequent ge-

maaid om ervoor te zorgen dat het 
groenvak er verzorgd uit blijft zien. 
Bovendien zorgt de variatie aan 
hoogte van de gras- en kruidenve-
getatie, dat voor de verschillende 
soorten flora en fauna een geschikte 
leefomgeving ontstaat.

Eikenprocessierups
Door het vergroten van de biodiver-
siteit worden ook meer natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups 
aangetrokken, waardoor de plaag-
druk van de eikenprocessierups kan 
afnemen. Daardoor dient het aan-
passen van het maaibeheer ook als 
bestrijdingsmethode voor de eiken-
processierups. 

De Bilt krijgt meer variatie in gras- en kruidenvegetatie.
Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl

Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
21-4

Do.
22-4

Vr.
23-4

Za.
24-4

Zo.
25-4

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

Geconfijte 
eendenbout, groenten 

en friet (€ 15,00)

Thaise visschotel, 
roerbakgroenten

en nasi

Vegan rendang-
kroketjes, pittige 

komkommer en nasi

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Witte chocolade-
mousse met cantuccinikoekjes en 

slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50
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