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Raad wil geen uitbreiding bedrijfsactiviteiten 
in Ambachtstraat De Bilt

door Guus Geebel

De gemeenteraad nam dinsdag 2 juni tijdens de voortzetting van de geschorste vergadering van 
28 mei met 17 stemmen voor en 9 tegen een motie aan waarin het college wordt opgeroepen 

geen besluiten te nemen over de uitbreidingsplannen van MSD Intervet aan de 
Ambachtstraat in De Bilt. Portefeuillehouder wethouder André Landwehr kwam 

daarbij niet aan het woord wegens gebrek aan spreektijd voor het college.

Raadslid Menno Boer (SP) consta-
teert dat het college een positieve 
grondhouding heeft over de uit-
breiding van Intervet MSD. In het 
verleden zijn met medewerking 
van de gemeente verschillende be-
drijven, ook uit de Ambachtstraat, 
naar Larenstein gegaan. Er is nog 
steeds geen duidelijke visie op de 
toekomst van de Ambachtstraat, 
maar in de structuur- en woonvisie 
van de gemeente is deze straat be-
doeld voor wonen en kleinschalige 

bedrijvigheid. Achtergebleven be-
drijfspanden worden toch weer in 
gebruik genomen maar niet volgens 
de bedoeling. De moskee met on-
derliggende grond is nog in eigen-
dom van de gemeente.

Woningbouw
Bij beëindiging van de bedrijfsac-
tiviteiten mag volgens het bestem-
mingsplan geen bedrijf uit catego-
rie 3 terugkeren, maar zijn alleen 
bedrijven uit de categorieën 1 en 
2 toegestaan. Er is nog steeds een 
groot tekort aan binnenstedelijke 
woningbouwlocaties, waar dit ge-
bied zich voor leent. In de motie 
spreekt de raad uit om vast te hou-
den aan de structuur- en woonvisie 
voor de Ambachtstraat en zich ne-

gatief op te stellen bij nieuwe ont-
wikkelingen gericht op groei van 
bedrijfsactiviteiten. Het college 
wordt gevraagd om na het zomer-
reces een toekomstvisie voor de 
Ambachtstraat en omgeving aan 
de raad voor te leggen en tot die 
tijd te wachten met de verkoop 
van gemeentelijke eigendommen 
bij de Ambachtstraat. ‘Tijdens 
het vragenuur op 28 mei gaf wet-
houder André Landwehr aan een 
raadsavond over deze zaak te wil-
len organiseren maar dat het in juni 
niet ging lukken. Intussen loopt het 
proces gewoon door’, aldus Menno 

Boer. Hij vindt het daarom nodig 
dat er tot nader order niets gedaan 
wordt. Boer vindt het niet kunnen 
dat het college een positieve grond-
houding inneemt. Het is in strijd 
met het bestemmingsplan en daar 
past geen positieve grondhouding 
bij.’

Bezorgd
Initiatiefnemer Anne Marie ’t Hart 
(GroenLinks) stelt dat de motie bij 
de laatste wijziging wat milder ge-

maakt is. ‘De raad spreekt zich uit 
vast te houden aan de structuur- en 
woonvisie die al bekend was en te-
gen uitbreiding van bedrijfsactivitei-
ten in de Ambachtstraat. We vragen 
het college alleen te wachten met de 
verkoop van de grond van de mos-
kee en na de zomer te komen met 
een toekomstvisie. Omwonenden 
zijn bezorgd en vragen zich af wat 
er allemaal gebeurt in de Ambacht-
straat. Ze zijn bang dat het een MSD 
straat wordt.’ Bij een stemming of 
het college en de raadsleden extra 
spreektijd kunnen krijgen staken de 
stemmen, dus komt die er niet. 

Anne Marie ’t Hart deelt de bezorgdheid van omwonenden.

De raad wil geen onomkeerbare besluiten.

5 jaar geleden

Het is precies 5 jaar geleden dat het stationsgebied in Bilthoven 
feestelijk heropend werd. Kijk op pag 6. voor meer foto’s.

Onomkeerbaar
In de tweede termijn stelt Erik den 
Hertog (Bilts Belang) dat het de 
bedoeling was dat bedrijven aan de 
Ambachtstraat naar Larenstein zou-
den gaan om woningbouw moge-
lijk te maken. We zien nu dat er be-
drijfsuitbreiding plaats gaat vinden 
en geen ruimte meer is voor wonin-
gen. Theo Aalbers (ChristenUnie) 
wil niet dat er onomkeerbare be-
sluiten worden genomen. ‘Ik zal het 
de wethouder kwalijk nemen als dat 
straks wel gebeurt. Fred van Lem-
men (VVD) had een raadsavond 
een charmante oplossing gevonden 
om tot een oordeel te komen. Gija 
Schoor (PvdA) zou in de Ambacht-
straat het liefst kleine ambachten en 
woningen zien en wil niet dat er on-
omkeerbare stappen gemaakt wor-
den. Michiel van Weele (D66) vindt 

het college heel goed heeft gehoord 
wat de raad heeft gezegd en heeft 
geen behoefte om de motie nu in-
houdelijk te behandelen. Krischan 
Hagedoorn (PvdA) vindt het argu-
ment dat de motie uitgesteld moet 
worden omdat het college geen 
spreektijd heeft apart van iemand 
die tegen uitbreiding van spreektijd 
heeft gestemd. Jette Muijsson (Be-
ter De Bilt) en raadslid Boer sluiten 
zich daarbij aan. De motie wordt na 
hoofdelijke stemming aangenomen 
met 17 stemmen voor en 9 tegen.

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?
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De redactie kiest er vooralsnog voor 
te volstaan met het vermelden van de 
(on-)mogelijkheden  m.b.t. het volgen 

van reguliere kerkdiensten in/vanuit de 
kerkgebouwen.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

De diensten zijn alleen via de 
kerkomroep mee te maken. 

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten kunnen worden gevolgd via 

kerkomroep.nl en livestream: https://
www.pgbilthoven.nl/de-ark/.

Vrijz. gem. Woudkapel
Er zijn tot nader order geen ‘live’-
bijeenkomsten. Zie verder https://

woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
De vieringen in juni gaan nog via 

kerkomroep.nl.
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
De ochtenddiensten worden uitgezonden 

via diverse media. ’s Avonds is er een 
herhaling van een eerder uitgezonden 

dienst via diverse media.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

De (besloten) kerkdiensten kunnen 
worden gevolgd kerkomroep.nl. 

R.K. St. Michaelkerk
Tot 1 juli zijn er geen vrij-toegankelijke 

vieringen. 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14 jun 10.00u: spreker 

Adri van der Mast 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
Vanaf heden zijn er weer om 15.30 uur 

erediensten met een gemaximeerd aantal 
(30) bezoekers. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

Vanaf 7 juni tot 1 juli zijn er niet vrij-
toegankelijke erediensten op indeling/
afspraak met maximaal 30 personen, 

welke worden uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
Ook na 7 juni zullen de oecumenische 

onderweg-diensten in het kerkje 
Blauwkapel niet worden hervat; nadere 

berichtgeving volgt 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Zie de berichtgeving bij PKN 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Er is iedere zondag om 10.00 uur en 
18.30 uur een internetdienst; deze zijn 
te beluisteren via kerktelefoon en via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Nog in ieder geval gedurende de 

maand juni zijn er niet toegankelijke 
kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.

com/t2sk5y9. 

St. Maartenskerk
Tot 1 juli zijn er geen vrij-toegankelijke 

vieringen. 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

De ochtenddienst(-en) met alleen 
voorganger, ouderling, diaken, organist 

en technieker zijn te volgen via 
livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant 

- ouderling - diaken - koster en 
organist) kunnen worden gevolgd via 

kerktelefoon en internet.  

‘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

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Ook onder de huidige omstandigheden. 
denk ik graag.met u mee. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 13 juni oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 13 juni haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Gratis Beleefkaart

Utrechts Landschap merkt dat 
veel mensen de natuur in hun 
eigen omgeving beter willen 
le-ren kennen en geeft daarom 
een Beleefkaart cadeau. Op de 
kaart staan de mooiste natuur-
gebieden en tips voor wandel- en 
fietsroutes. Utrechters kunnen de 
Beleefkaart aanvragen via www.
utrechtslandschap.nl/ontdek. De 
provincie Utrecht is afwisselend, 
met heide, bos-sen, zandverstui-
vingen, veenweide en rivierna-
tuur. Er zijn volop mogelijkheden 
om te wande-len en fietsen. 

Praat Lokaal Autisme

Op donderdag 11 juni is er het 
Praat Lokaal Autisme. Een plek 
voor vaders en moeders of ande-
re betrokken opvoeders, van kin-
deren met (een vermoeden van) 
autisme. Op verzoek kunnen 
specifieke thema’s besproken 
worden of gasten uitgenodigd 
worden. We ontmoeten elkaar 
via Zoom.us. Kijk voor informa-
tie op: https://cjgdebilt.nl/praat-
lokaal-autisme

SP huuractie vrijdagmarkt

Op vrijdag 12 juni van 09.00 
tot 14.00 uur staat er een kraam 
van de SP afdeling De Bilt op 
de markt Planetenbaan. Daar is 
informatie te krijgen voor huur-
ders en andere sympathisanten 
over de actie huurverhoging 0%. 
Tevens informeren zij over de 
verdere plannen van de SP.

Open tuin Westbroek

Komende zaterdag 13 juni zal 
de Moeras- en Stinzenplanten-
tuin in Westbroek weer vrij toe-
gankelijk zijn. De stinzenplan-
ten zijn nu in zomerrust. Maar 
de rietorchidee bloeit volop, 
evenals veel andere inheemse 
moeras- en oeverplanten, zoals 
het zeldzame blaasjeskruid. De 
ingang is op Kerkdijk 132, de 
openstelling van 10.00 tot 17.00 
uur. Parkeren alleen aan de 
weilandkant. De eerstvolgende 
openstelling is op zaterdag 27 
juni en t/m september elke laat-
ste zaterdag van de maand. 

ZOOM Mama Lokaal

Mama Lokaal gaat door via 
beeldverbinding, 17 juni is het 
thema: Grensgevalletjes. Net 
zoals bij een ‘normaal Mama 
Lokaal’ kun je elkaar zien, met 
elkaar praten en ook chatten 
en elkaar zo veilig ontmoeten 
vanuit huis. Zoom is eenvoudig 
te gebruiken vanaf desktop of 
laptop, maar er zijn ook apps 
beschikbaar voor smartphone 
en tablet. Zoom is gratis. Meer 
informatie ga naar de website: 
debilt.ouderslokaal.nl / agenda 
17 juni

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Met veel belangstelling heb ik het artikel gelezen over de ‘Startbijeen-
komst wonen’ in De Vierklank van 5 februari; ik heb echter met verba-
zing de conclusie gelezen.

Er staat in, dat een woningzoekende ruim 12 jaar moet wachten op een 
huurwoning. Algemeen is bekend dat starters en jonge gezinnen geen 
woning kunnen kopen. De hoge woonlasten kunnen zij niet betalen. 
De bank stelt hoge eisen e.d. En wat is de conclusie van de startbijeen-
komst: ‘Bouw kleine betaalbare koopwoningen voor starters en seni-
oren. Er is meer behoefte aan koopwoningen dan aan huurwoningen’. 

Er is een wachtlijst van 12 jaar in onze gemeente omdat er bijna al-
leen maar (goedkope, maar wat is goedkope? ) koopwoningen worden 
gebouwd. Op het terrein van Het hof van Bilthoven wordt 80% koop-
woning. 
Iemand in een relatief goedkope huurwoning kan in de gemeente geen 
andere woning vinden omdat bij verhuizing de huur misschien wel 2x 
zo hoog wordt. Iedereen blijft lekker zitten in zijn eentje in een 5-kamer 
woning (zie centrum II).
Als er kleine goedkope huurwoningen worden gebouwd zal er een 
doorstroom op gang komen. Mensen in grote huizen gaan naar een klei-
nere woning. De grote woningen komen vrij voor gezinnen, die weer 
een woning achter laten voor een starter. 

Ik begrijp de gemeente wel. Er moet budgetneutraal gebouwd worden 
en dan kan alleen met koopwoningen. Door deze opvatting laat de ge-
meente de huurders in de steek. 

Yvonne Korthals, De Bilt

Online informatie avond  
Zonnepanelen 

Woensdag 17 juni van 20.00 
uur tot 21.30 uur organiseren de 
vrijwilligers van het Maartens-
dijkse Zonnepanelen Collectief, 
in samenwerking met de vaste 
leverancier, een online zonnepa-
nelen informatieavond. Tijdens 

de live presentatie is er de moge-
lijkheid tot het stellen van vra-
gen. De link om mee te kijken 
en te doen is: https://us02web.
zoom.us/j/83631399107, eventu-
eel met Mee-ting ID: 836 3139 
9107. Deelname is gratis. Vragen 
kunt u ook al vooraf stellen via 
e-mailadres zonnecollectiefmaar-
tensdijk@gmail.com.

Knobbeltenen

Tijdens een wandeling in de Wilhelminalaan in De Bilt kwam Joyce 
Hooft deze boom tegen: ‘Met zulke knobbeltenen moet de pedicure er 
aan te pas komen’.  



Meer woningen in De Bilt
De gemeente De Bilt wil de komende jaren, naast de lopende bouw-
projecten, een versnelling in de woningbouw realiseren. De gemeente 
zoekt hiervoor locaties binnen de bebouwde kom en ook daarbuiten. 
Eind juni bespreekt de gemeenteraad hoe inwoners zo goed mogelijk 
bij deze zoektocht betrokken kunnen blijven. Daarnaast wil de raad 
een kennisteam van deskundige inwoners vormen.

De zoektocht naar nieuwe locaties is slechts een van de maatregelen om 
iets te doen aan de wooncrisis. Er zijn ook al andere maatregelen geno-
men: zo wordt van projectontwikkelaars geëist dat zij huizen bouwen 
die passen bij de Biltse woonwens, en wordt ingezet op bouwen buiten 
de bebouwde kom. Over dit laatste is de gemeente in gesprek met de 
provincie. Raad en college willen 845 woningen bouwen tussen 2016 
en 2026 met een aanzienlijk deel midden-huur-woningen en 450 sociale 
huurwoningen tussen 2016 en 2030. Een deel van deze opgave is al 
gerealiseerd en lopende bouwprojecten gaan gewoon door. 

Inwoners betrekken
Bij de zoektocht naar nieuwe locaties worden inwoners betrokken. Dolf 
Smolenaers, verantwoordelijk wethouder voor wonen, kan niet wach-
ten: ‘De woningnood is schrikbarend hoog, en veel van onze inwoners 
kunnen door de grote tekorten aan woningen simpelweg geen huis vin-
den.’ Anne Brommersma als wethouder voor participatie ziet toe op 
het proces: ‘Heel goed dat de raad onze inwoners op deze manier nog 
intensiever bij deze lastige opgave wil betrekken. We zullen dat graag 
organiseren’. 

Nieuwe start
Eind januari maakten inwoners, bewonersverenigingen, belangenor-
ganisaties en gemeente een nieuwe start met elkaar. Per dorp of wijk 
bespraken zij de mogelijkheden voor het vervolgproces en het bereiken 
van de woningbouwopgave. Hierop voortbouwend spraken raadsleden 
elkaar in de tweede helft van april over de inrichting van het verdere 
participatieproces en de opdracht aan het kennisteam. Bij een positief 
besluit hierover in juni gaat het college na de zomer verder in gesprek 
met inwoners en met het formeren van een kennisteam. Daarnaast zal 
het college de mening peilen van de honderden leden van het digitale 
inwonerpanel, dat binnenkort start. 

Goede gesprek
Het nieuwe participatieproces biedt de kans aan inwoners om niet al-
leen samen met de gemeente op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe 
locaties, maar ook om voor hun eigen buurt of kern aan te geven wat 
de behoefte is: wat voor soort huizen willen we, en voor wie? Bij het 
bouwen van zoveel woningen en het kiezen van locaties spelen ook 
andere belangen, thema’s en uitdagingen, die de keuze voor locaties 
ingewikkeld maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omgevingsvisie, 
een nieuw woningbehoefteonderzoek en de behoefte aan ruimte voor 
het opwekken van duurzame energie. Het goede gesprek met elkaar 
voeren is daarom heel belangrijk. 

Iedereen
De druk op de woningmarkt in onze regio is enorm. De wachttijd voor 
een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 
10 jaar. De gemiddelde huizenprijs neemt hand over hand toe. We zijn 
als De Bilt de meest vergrijsde gemeente in de regio. Niet alleen omdat 
er veel ouderen blijven wonen, maar ook omdat er door de lange wacht-
lijsten en hoge koopprijzen relatief weinig of minder jongere mensen 
kunnen wonen. ‘We willen er daarom voor zorgen, dat wonen in De Bilt 
ook bereikbaar blijft voor bijvoorbeeld verzorgenden, leerkrachten en 
politieagenten’, aldus Smolenaers.

Meer informatie en vervolg
Meer informatie over de woningbouwopgave en de Startbijeenkomst 
Wonen van 28 januari jl. vindt u op www.debilt.nl/woningbouwopga-
ve. Het raadsvoorstel Participatieproces en kennisteam woningbouw-
opgave, inclusief de bijlagen notitie Kennisteam Wonen en notitie 
Participatieproces woningbouw-
opgave zijn vanaf donderdag 28 
mei te vinden via https://debilt.
raadsinformatie.nl/. De raad be-
spreekt het voorstel in de com-
missie Openbare Ruimte op 11 
juni en besluit erover op 25 juni.

Door de beperkingen als gevolg 
van de coronamaatregelen is het 
in elk geval op 11 juni nog niet 
mogelijk om in fysieke aanwe-
zigheid uw inspraakreactie in 
de commissie te geven over de 
inrichting van het participatie-
proces en het kennisteam. U kunt 
uw inspraakreactie mailen aan de 
gemeenteraad via raadsgriffie@
debilt.nl. 
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Over de laatste drie burgemeesters
Op het Oneline museum De Bilt verschijnen steeds meer interessante thema’s; zo zijn er 

de laatste tijd korte lezenswaardige artikelen verschenen over de laatste drie 
burgemeesters, die ‘het bewind’ over Maartensdijk mochten voeren: 

Burgemeester Schuller mocht in 
1948 de Maartensdijkse ambts-
keten omhangen. Anne Doedens 
vermeldt hierover: ‘Hans Heinrich 
Schuller (1908 - 1994) werd gebo-
ren als zoon van de predikant J.C. 
Schuller. Hij werd in juni 1936 
benoemd tot burgemeester van 
het Zeeuwse Sint-Maartensdijk en 
vanaf mei 1946 was hij ook bur-
gemeester van Scherpenisse. In 
juni 1948 volgde zijn benoeming 
tot burgemeester van Maartensdijk 
in de provincie Utrecht. Schuller 
bleef dat tot zijn pensionering in 
mei 1973. Midden 1994 overleed 
hij op 86-jarige leeftijd.
Tijdens Schullers burgemees-
terschap werden Westbroek en 

Achttienhoven bij Maartensdijk 
gevoegd en werd Overvecht door 
de stad Utrecht geannexeerd. In 
juni 1963 haalde Schuller de lan-
delijke pers door met achttien bur-
gemeesters op de Veluwe te gaan 
kamperen. In 1967 kreeg Schuller 
opnieuw landelijke aandacht toen 
in Groenekan een zilverschat werd 
gevonden. Een donkere periode 
uit Schullers Maartensdijkse jaren 

was de affaire rond de toenma-
lige gemeenteontvanger die, zoals 
bleek in 1969, 90.000 gulden uit de 
gemeentekas wist te ontvreemden. 
Kort voor het einde van Schullers 
burgemeesterschap werd begon-
nen met de aanleg van de A27.

Burgemeester Panis
Hierover schrijft Anne Doedens: 
‘A.L.W.J. (Fons) Panis (1932-) 
begon zijn ambtelijke carrière op 
de afdeling Algemene zaken van 
de provincie Utrecht. Later werd 
hij  secretaris van de kring Mid-
den-Utrecht en vervolgens was hij 
waarnemend secretaris van het sa-
menwerkingsorgaan agglomeratie 
Eindhoven. 

In mei 1973 werd hij burgemees-
ter van Maartensdijk om midden 
1987 burgemeester van Leusden 
te worden. Tijdens zijn burge-
meesterschap van de gemeente 
Maartensdijk kwamen nieuw-
bouwbuurten aan de zuidkant van 
het dorp Maartensdijk tot stand, 
zoals de ‘Kruidenbuil’, evenals 
de nieuwbouwwijken van Groene-
kan (Versteeglaan) en Westbroek 
(Holsblokkenweg en omgeving, 
zie Westbroek en zijn nieuw-
bouw.) Panis was tegenstander 
van de opheffing van de gemeente 
Maartensdijk.
In 2013 schreef oud-burgemeester 
Panis bij de herdenking van ‘Ne-
gen Eeuwen De Bilt’: ‘Koester de 
agrarische belangen in het Biltse 
gebied. Het is nu 25 jaar geleden 
dat ik Maartensdijk, toen een zelf-
standige, mooie, veelzijdige, goed 
bestuurde plattelandsgemeente, 
verliet. Ik was daar 14 jaar met 
veel voldoening en plezier burge-
meester. […] Ik blijf van mening 
dat Maartensdijk niet had hoeven 
te worden geannexeerd. Dat is in 
de jaren zeventig al geprobeerd 
en toen effectief verhinderd. […] 
Nieuwe gemeente De Bilt koes-
ter en bescherm de agrarische (in 
deze omvang nieuw voor De Bilt) 
en milieubelangen in dit belang-
rijke gebied.’

Burgemeester Diepenhorst
De laatste burgemeester van Maar-
tensdijk is de heer ing. P.A.D.H. 
Diepenhorst. Peter Anthonie Die-
derik Hoyte Diepenhorst (Den 
Haag, 28 juni 1942) werd geboren 
als lid van de familie Diepenhorst 
en zoon van I.N.Th. Diepenhorst 
die toen burgemeester van Epe 
was. Na de hogere landbouw-
school ging ing. P.A.D.H. Die-
penhorst werken bij de Provinci-
ale Waterstaat van Overijssel en 
later werd hij ambtenaar bij de 
Provinciale Planologische Dienst 
van Overijssel. Eind 1975 werd 
hij de burgemeester van Domburg 
en in 1987 volgde zijn benoeming 
tot burgemeester van Maartens-

dijk. Op 1 januari 2001 ging die 
gemeente op in de gemeente De 
Bilt waarmee aan zijn functie een 
einde kwam.

Ex-libris van de Maartensdijkse 
burgemeester Schuller, ontworpen 
door Adri Pieck. (beeldmateriaal 
gemeente De Bilt)

In 1978 opende de toenmalige kroonprinses Beatrix de Vierstee. Rechts burgemeester Panis. (beeldmateriaal 
gemeente De Bilt.)

Diepenhorst in het ambtskostuum 
dat burgemeesters tussen 1849 en 
1994 mochten dragen, maar wat hij 
nooit in functie aangetrokken heeft. 
(1976)
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 juni
t/m woensdag 17 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 6.50

Gebraden kiprollade
Gebraden rosbief
Gebraden gehakt

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Kip-walnoot salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Runder cordonbleu

Houthakker steak

Dikke riblap

500 gram gehakt +
4 slavinken

500
GRAM

500
GRAM

500
GRAM

Procureurlapjes

SAMEN
VOOR 10.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

1
KILO 9.-

6.98

6.98

KIPDIJFILET

6.98

4 + 1
GRATIS

500
GRAM 5.50 3.98250

GRAM

BOEREN 
GRASKAAS

SAMEN
VOOR 8.-

GRILLWORST + 
LEVERWORST

Alle vlugklaar
Hamburgers, rundervinken,
slavinken, gehaktstaven

4 + 1
GRATIS

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

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

Moussaka 
€ 1,49
100 gram

Roerbak superieur
€ 2,99
400 gram

Hollandse
Jonagold  handappels

€ 0,99
500 gramAanbiedingen met een * geldig op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 juni.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Heerlijke
Sappige wilde 
perziken
500 gram € 1,49
Hollandse
Courgette
Per stuk € 0,79

--- nieuw --- 
Uitgebreid assortiment
Vers fruit taarten
Nu € 14,95
Onze bekende
Bokkenpootjes
Pak € 3,99

Desem spelt – 
walnoot brood
Nu € 3,49
Vrijdag en zaterdag
Foccacia
Olijf / tomaat
Nu € 3,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Pasta Bresaola
€ 1,75
100 gram

Curry scampi
met basmatirijst

€ 1,75
100 gram

Tuinbonenschotel
met kip

€ 1,49
100 gram

Vers van de traiteur

Vanaf donderdag
groot assortiment

voorgerechten
 en LUXE 

HOOFDgerechten!

Zie Facebook / 
Instagram voor 
foto’s en meer 

info!!!

Zomerkoopje
Pitloze
Watermeloenen
Per kilo € 0,99
Gewassen
Hollandse spinazie
Zak 300 gram € 0,99

Alleen Ma Di Wo
17
06

16
06

15
06
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Een schip met 
kostbaarheden strandt

door Henk van de Bunt

In maart 2019 bezochten de Maartensdijkse historicus Anne Doedens en de Vlielander 
geschiedschrijver Jan Houter het Nationaal Archief in Den Haag. Zij vonden 

unieke kaarten (vanaf de zestiende eeuw) van het Waddengebied en 
het door de golven verzwolgen dorp West-Vlieland. 

Bij toeval deden zij een bijzondere 
ontdekking; ze vonden een dos-
sier met vele tientallen verhoren 
van Vlielanders uit 1704, over een 
merkwaardige stranding van een 
opvallend schip. Een eeuw voor 
de ondergang van de Lutine bij het 
eiland was een ander rijk beladen 
schip ondergegaan, een scheeps-
ramp die tot nu toe onopgemerkt 
bleef. 

Boek
In hun nieuwe boek Strandroof. 
Een tragisch Godsgeschenk voor 
West-Vlieland wordt door beide 
auteurs de geschiedenis van het in 
de golven verdwenen dorp verteld. 
In het middelpunt staat daarbij de 
stranding van de Mary and Sara. 
De lading - bezit van een beroemde 
Duitse veldmaarschalk - spoelt aan 
land. Van de 80 opvarenden verliest 
meer dan driekwart het leven. De 
dorpelingen weten wel raad met 
de kostbaarheden, goud, zilver en 
diamanten. Een paar maanden la-
ter staat een klokkenluider op: de 
dominee en zijn vrouw zouden 
kostbaarheden in hun schuur ver-
borgen hebben. In december 1704 
komt daarom een onderzoekscom-
missie van het Hof van Holland in 
Den Haag naar het eiland om uit 

te zoeken wie zich allemaal aan 
deze strandroof schuldig hebben 
gemaakt. De Haagse heren moeten 
door een muur van stilzwijgen en 
verhulling heen zien te breken want 
de waarheid komt niet vanzelf bo-
ven water.
 
Gegrild
Acht dagen lang worden de dorpe-
lingen van West-Vlieland ‘gegrild’ 
door de onderzoeksrechters. Hoe 
dat ging weet men uit het gevonden 
dossier, in klad geschreven stukken, 
snel neergepend tijdens de verho-
ren. Deze verslaglegging geeft de 
rechtstreekse werkelijkheid weer 
van West-Vlieland, een dorp in zijn 
nadagen. Met eronder gekrabbelde 
handtekeningen van dorpelingen en 
kruisjes van wie niet schrijven kon. 
Van hoog tot laag had men zich 
schuldig gemaakt aan de verdwij-
ning van de kostbaarheden. Van 

burgemeester en dominee tot aan 
eenvoudige visserlieden toe. Deze 
verhoren geven op die manier een 
uniek inzicht in de dorpssamenle-
ving en de eilander verhoudingen.
In hun boek pellen Anne Doedens 
en Jan Houter de verhoren als het 
ware af, totdat de gang van zaken 
glashelder aan het licht is geko-
men. Het verhaal van een grote 
strandroof en de ondergang van 
een schip in de zwaarste storm van 
de achttiende eeuw. De auteurs re-
construeerden de gebeurtenissen 
van december 1703, tegen de ach-
tergrond van vele eeuwen historie 
van West-Vlieland. Met behulp 
van de nog niet eerder gepubli-
ceerde stukken en kaarten van het 
eiland, krijgt het door de zee ver-
zwolgen dorp een gezicht, vanaf 
de middeleeuwen tot na de onder-
gang. Een zandvlakte, de Vliehors, 
is alles wat er nog rest.

Lezersactie
Voor geïnteresseerden is er een aantal exemplaren van een ander boek 
van Anne Doedens beschikbaar. Samen met dr. Marijke van der Vrugt, 
schreef hij: ‘Moord en doodslag. 16 Verjaarde zaken’. In dit boek ver-
halen zij zestien moorden die de geschiedenis veranderden, van die van 
een farao tot een Israëlisch minister-president. Wilt u kans maken op 
een boek stuur dan een mail naar info@vierklank.nl onder vermelding 
van ‘Moord en Doodslag’. 

De omslag van het ‘actie’-boek.
Strandroof is nog niet verschenen 
en is beschikbaar vanaf 16 juni.

Drankje op de Molenweg

Blijkbaar had deze egel zo veel behoefte aan wat vocht in deze droge tijd dat hij op klaarlichte dag in een tuin 
aan de Molenweg in Maartensdijk zijn dorst kwam lessen. (foto Esther Luytjes)

Mens zoekt vrijwilligers
Na al het binnen zitten bestaat er grote behoefte om weer samen iets te gaan doen. Mens wil 

vraag en aanbod graag samenbrengen en is daarom op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om er, in samenwerking met Mens, voor alle 

thuisblijvers toch een leuke zomer van te maken. 

Er is inmiddels door inwoners ge-
vraagd om: creatieve activiteiten, 
kinderactiviteiten, samen bewe-
gen, koffiedrinken, sjoelen, fiet-
sen, wandelen, film kijken, bingo, 
vreemde talen leren en foodtruck 
en/of ijskar. Wellicht zijn er ook 
lokale ondernemers, die interesse 

hebben om met Mens samen te 
werken.

Voor binnen-activiteiten wordt uit-
gegaan van groepjes van maximaal 
zes personen. Voor alle activiteiten 
geldt, dat men zich straks vooraf 
moet aanmelden. 

Wie ideeën heeft of bij bepaalde 
activiteiten wil organiseren of hel-
pen kan contact opnemen met so-
ciaal werker Wilma van Poelgeest; 
dat kan telefonisch 06 47296337 
of per e- mail w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl

De zin van het bestaan
‘Alles kan van iemand worden afgenomen behalve één ding, de 
laatste van de menselijke vrijheden, en dat is dat iemand in alle 
gegeven omstandigheden kan kiezen welke houding hij aanneemt. 
Elk moment is een keuze.’ 

Deze zin van Auschwitz-overlever Viktor Frankl, uit diens boek ‘De 
zin van het bestaan,’ was een openbaring voor de Hongaarse Edith 
Eger, ook holocaust-overlevende, bijgenaamd ‘De ballerina van Aus-
chwitz.’ Pas op haar 90ste besloot Eger haar verhaal aan het papier toe 
te vertrouwen, want, zo zegt ze zelf:  ‘Er brandde iets in me.’ Het ver-
haal van een Joods meisje dat met haar zus en moeder Josef Mengele in 
de ogen keek, en met een ‘verkeerd’ antwoord haar eigen moeder tot de 
gaskamer veroordeelde, terwijl zijzelf mocht dansen voor de beruchte 
kampbeul, die tevens kunstfanaat was en graag de ‘Blauwe Donau-
wals’ mocht horen. ‘Hij doodde die dag in Auschwitz mijn moeder, 
maar hij besloot ook mij te laten leven…’

Egers beklemmende boek, ‘De Keuze,’ stond centraal in de Biltse 
Boekenbabbel van afgelopen zaterdag, waarin Bea Rigter online in 
gesprek ging met Biltse literatuurliefhebsters en die tot soms verras-
sende inzichten leidde. Zo citeerde een van de deelneemsters een zin 
van Deepak Chopra: ‘Tussen de gedachten liggen de antwoorden,’ en 
misschien benadert die uitspraak hoe Eger met het lot van haar moeder 
leerde omgaan: ‘Hoe dan ook denk ik elke dag aan dat fatale moment 
en kom ik er nooit meer overheen. Ik heb alleen een manier gevonden 
om ermee te leven’.                (Peter Schlamilch)

Bea Rigter en (op de computer) Ike Bekking presenteren a.s. vrijdag 
weer een Biltse Boekenbabbel.

Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op
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BEKENDMAKINGEN
week 24 ¾  10 juni 2020

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 beschikking tot het opleggen van 
(een) maatwerkvoorschrift(en) hebben af-
gegeven:

besluitdatum: 10 juni 2020

adres: Alfred Nobellaan De Bilt

betreft: het lozen van grondwater in ver-
band met de aanleg van een nieuw riool-
stelsel in een vuilwaterriool

Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-
te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 

Het bezwaarschrift moet uiterlijk 22 juli 
2020 bij de gemeente zijn ingediend. 
Dit kan digitaal alleen via de website  

www.debilt.nl. Het is niet mogelijk een be-
zwaarschrift per e-mail in te dienen. 

Als u een toelichting wenst op het genomen 
besluit, kunt u hiervoor contact opnemen 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 
088 – 022 50 00.

Wet milieubeheer

Resultaten onderzoek beleid 
en klanttevredenheid

Inwoners van De Bilt zijn, net als twee jaar geleden, over het algemeen tevreden over wonen 
en leven in de gemeente De Bilt. Over het woningaanbod is de waardering gedaald. 

De dienstverlening van de gemeente scoort een ruime voldoende. De waardering 
voor het college en de gemeenteraad is afgenomen. Dit blijkt uit het 

onderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd onder inwoners.  
Om te weten hoe mensen tegen 
de voorzieningen, leefbaarheid 
en sociale kwaliteit in hun buurt 
aankijken, voert de gemeente De 
Bilt tweejaarlijks onderzoek uit 
onder de bewoners, de zogenaam-
de GemeenteBeleidsMonitor. De 
gemeente gebruikt de uitkomsten 
om een leefbare en veilige woon-
omgeving te creëren en deze waar 
nodig en mogelijk te verbeteren, 
samen met bewoners en organi-
saties. In dezelfde periode doet 
de gemeente onderzoek naar de 
klanttevredenheid met het oog op 
de verbetering van de dienstverle-
ning.
 
Monitor
De GemeenteBeleidsMonitor is 
in samenwerking met andere ge-
meenten ontwikkeld. Het doel 
is om de sociale veiligheid en 
leefbaarheid eenduidig te kun-
nen meten en met de resultaten 
beter beleid te kunnen maken. 
Het onderzoek naar de sociale 
kracht wordt op verzoek van de 
meerdere gemeentebesturen in de 
regio uitgevoerd. Naast dit onder-
zoek voerde de gemeente ook een 
klanttevredenheidsonderzoek uit. 
De resultaten van de Gemeente-
BeleidsMonitor worden op www.
debilt.nl gepubliceerd.

Tweejaarlijks
De Gemeente BeleidsMonitor 
wordt elke twee jaar uitgevoerd 
in de gemeente De Bilt. Voor de 
monitor wordt een steekproef van 
de inwoners van de kernen van de 
gemeente benaderd. Doel van de 

GBM is betrouwbare uitspraken 
te doen op kernniveau. Daarom is 
de steekproef verdeeld over de zes 
kernen van gemeente De Bil.
In totaal zijn 2600 inwoners aan-
geschreven. Daarvan hebben er 
977 de enquête ingevuld, een 
respons van 38%. Dit wijkt nau-
welijks af van de respons in 2017 
(36%) en is vergelijkbaar met die 
in 2015. Om een zo hoog en re-
presentatief mogelijke respons te 
kunnen behalen, is een combinatie 
van methoden ingezet: online, te-
lefonisch of op papier. De meeste 
enquêtes zijn online ingevuld 
(87%), 11% is telefonisch afgeno-
men en 2% op papier.

Dienstverlening
Voor het onderzoek naar de ge-
meentelijke dienstverlening zijn 
apart enquêtes gehouden; hier-
voor zijn inwoners benaderd die 
aan de balie, telefonisch of via de 
website contact hebben gehad met 
de gemeente. 
In totaal hebben 416 respondenten 
meegewerkt aan het onderzoek. 
Klanten die een bezoek brachten 
aan de balie Publiekszaken zijn 
in het gemeentehuis benaderd 
voor het invullen van de vragen-
lijst. Aan dit onderzoek hebben 
155 baliebezoekers meegewerkt. 
Daarnaast is telefonisch con-
tact gezocht met klanten die het 
Klantencontactcentrum van de 
gemeente hebben gebeld met een 
vraag. In totaal hebben 104 perso-
nen hieraan meegewerkt. Tot slot 
hebben klanten die via het digitale 
loket contact hadden met de ge-

meente, een e-mail ontvangen om 
deel te nemen aan het onderzoek. 
Uiteindelijk zijn 157 personen in-
gegaan op deze uitnodiging.

Enkele verschillen ten opzichte 
van de GemeenteBeleidsMonitor 
van twee jaar geleden:
Leefbaarheid en veiligheid
•   Het algemene rapportcijfer voor 

de gemeente is gedaald van 6,6 
naar 5,9. Het valt op dat het ver-
trouwen in het college (van 42% 
naar 32%) en het zich vertegen-
woordigd voelen door de ge-
meenteraad (van 24% naar 18%) 
is gedaald.

•  De verschillen in tevredenheid 
over de diverse voorzieningen 
zijn marginaal ten opzichte van 
twee jaar geleden. De gezond-
heidsvoorzieningen scoren het 
hoogst. Opvallend is lage tevre-
denheid over het woningaanbod 
welke ten opzichte van 2017 is 
gedaald van 40% naar 31%.

•  Bij de belangrijkste problemen 
in de buurt zien we over het alge-
meen een lichte tot matige toena-
me. Koploper blijft hondenpoep 
met een stijging van 72% naar 
78%. Agressief verkeersgedrag 
(van 14% naar 23%) en wonin-
ginbraak (van 15% naar 23%) 
vertonen de grootste stijging.

•  57% van de respondenten heeft 
tijdens de jaarwisseling 2018-
2019 vuurwerkoverlast ervaren 
en wil uitbreiding van vuurwerk-
vrije zones. Van degenen die 
meer vuurwerkvrije zones wil-
len wenst 58% een totaal verbod 
op particulier vuurwerk.

Het stationsgebied 
vijf jaar verder 

’t Is precies 5 jaar geleden, dat het werk aan het stationsgebied in Bilt-
hoven gereed kwam. ProRail en de gemeente De Bilt bouwden in drie 
jaar tijd twee nieuwe onderdoorgangen onder het spoor door voor auto’s, 
fietsers en voetgangers. Op zaterdag 30 mei 2015 was de feestelijke her-
opening van het vernieuwde stationsgebied. [HvdB]

Bij de trappen van de onderdoorgang naar het stationsgebied is beplanting 
aangebracht waarmee een stuk nieuwe natuur is ontstaan bij het station. [foto 
2015 Henk van de Bunt]

De beplanting bij de onderdoorgang naar het stationsgebied is in die vijf jaar 
goed ontwikkeld. [foto 2020 Henk van de Bunt]

De Werkplaats 
Kindergemeenschap 

Teamassistent
Il [!]_ . 

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is op zoek naar 
een Teamassistent.  Kijk voor deze vacature op onze website 
www.wpkeesboeke.nVvo 

Enkele verschillen ten opzichte van 
het Klanttevredenheidsonderzoek van 
twee jaar geleden:
Dienstverlening
•  De gemeente heeft de hoge waarde-

ring voor het contact via de webiste 
weten vast te houden. Over de be-
grijpelijkheid van de website is men 
iets positiever (van 72% in 2017 naar 
76% in 2019). Over het gemak van 
aanvragen of voorleggen van zaken 
is men iets negatiever (75% in 2017 
en 70% in 2019). Deze kleine ver-
schuiving zou ermee te maken kun-
nen hebben dat men steeds meer en 
daarmee ook meer ingewikkelde 
aanvragen digitaal afhandelt.

•  Vergeleken met 2017 en 2015 zijn 
inwoners over alle aspecten van een 
bezoek aan de balie positiever. In-
woners waarderen het dat zij snel en 
kundig worden geholpen. Vergele-
ken met 2017 is men positiever over 
de vriendelijkheid, deskundigheid en 
inlevingsvermogen van de medewer-
kers.

•  Telefonisch contact met de gemeente 
wordt over het algemeen iets minder 
positief beoordeeld dan in voorgaan-
de jaren, mogelijk als gevolg van de 
toenemende complexiteit in klant-
vragen. 

(Bron Gemeente De Bilt)

advertentie



 De Vierklank 7 10 juni 2020

Dat we weer allen meer mogen
maakt  iedereen nu opgetogen
lekker weer op het terras
met een goedgevuld glas
maar groet wel met je ellebogen

Guus Geebel Limerick

Dijkstate doet proef 
met keukenbakje

door Kees Diepeveen

De bewoners van Woon- en zorgcentrum Dijckstate in Maartensdijk gaan een jaar lang meewerken 
aan een proef om groente-, fruit- en tuinafval en met name etensresten gemakkelijker 

naar de container te brengen. Hiervoor is op donderdag 4 juni 
aan de bewoners een keukenbakje verstrekt.

Uit onderzoek is gebleken dat een 
derde van het restafval uit GFT-
afval bestaat. De gemeente vindt 
dat zonde en heeft ingezet op een 
betere afvalscheiding zodat grond-
stoffen beter hergebruikt kunnen 
worden. Van GFT-afval wordt 
bijvoorbeeld compost en biogas 
gemaakt en wordt groene stroom 
opgewekt. Waar deze problemen 
zich extra manifesteren is bij hoog-
bouw met centrale scheidingsfa-
ciliteiten op de begane grond. Om 
voortdurend heen en weer geloop 
te vermijden, wat een hinderpaal 
is voor gedegen afvalscheiding, is 
aan de bewoners van het Woon- en 
zorgcentrum Dijckstate dat uit drie 
verdiepingen bestaat gevraagd om 
gedurende een jaar ervaring op te 
doen met het gebruik van de uitge-
reikte keukenbakjes.

Fruitvliegjes
De keukenbakjes zijn luchtdoorla-
tend van gerecycled kunststof. In 
het bakje komt een speciaal zakje 
van composteerbaar plastic. De 
ventilatieopeningen in het bakje 
zorgen ervoor dat het keukenafval 
uitdroogt. Hierdoor worden geu-
roverlast en fruitvliegjes beperkt. 
Indien nodig kan het bakje in de 
vaatwasser. Van de uitreiking van 
de keukenbakjes maakten gemeen-
te en bewonerscommissie Dijck-
state er een feestelijke bijeenkomst 
van die door de bewoners vanwege 
coronamaatregelen vanaf de balus-

trade voor hun appartementen werd 
bijgewoond. Om 14.00 uur startte 
de bijeenkomst met een optreden 
van zangeres Marian, die vanuit het 
atrium de bewoners toezong, wat 
zeer in de smaak viel. 

Terug naar 100
Wethouder Anne Brommersma was 
aanwezig om luister bij te zetten 
aan de bijeenkomst en ook vanuit 
het atrium aan de bewoners uit te 
leggen hoe belangrijk het is om af-
val te scheiden en vooral etensres-
ten in de Gft-container te krijgen. 
Gemeente De Bilt hecht zeer aan 
afvalscheiding vanuit milieudoe-
len en heeft een campagne ingezet 
onder het motto: terug naar 100. 
Twee jaar geleden werd 200 kg 
restafval per jaar per huishouden 

weggegooid. Maar trots meldde 
de wethouder dat 1 jaar later dit al 
was teruggebracht naar 130 kg per 
huishouden in De Bilt. Piet Bur-
gerink, adviseur van de gemeente 
vertelde de bewoners nog dat 5 jaar 
onderzoek heeft uitgewezen dat 
afvalscheiding in hoogbouw echt 
een landelijk probleem is. Daarom 
is deze proef om groente- fruit- en 
etensresten te scheiden en middels 
de keukenbakjes makkelijker naar 
de container te brengen van belang. 
Nadat Coby Merkens van Mens De 
Bilt en betrokken bij deze proef de 
bewoners nog verraste met een te-
goedbon van de gemeente voor de 
zorgboerderij van €3,50 sloot zan-
geres Marian de feestelijke bijeen-
komst af. 

Vanaf de balustrade volgen de bewoners van Dijckstate de feestelijkheden.
.

Knarrenhof in De Bilt
Ooit de droom gekoesterd om je oude dag door te brengen in een klein huis aan een hof, 

omgeven door behulpzame en gezellige buren en koester je die droom nog. Of zou 
je zelfs al zo willen wonen terwijl je nog niet zo oud bent. Dan zou 

Knarrenhof zomaar iets voor je kunnen zijn.

Knarrenhof: het woord knar zal 
iedereen bekend voorkomen die 
oud genoeg is om zich de pro-
grammareeks ‘Krasse knarren’ van 
Koot & De Bie te herinneren. De 
naam klinkt grappig en geeft die 
droom in één woord weer. Het is 
een stichting van en voor mensen 
van 55+ die proberen in allerlei 
plaatsen zo’n woonvorm tot stand 
te brengen. Op de website (www.
knarrenhof.nl) staat het duidelijk:

‘Knarrenhof’ is de combinatie van 
de hofjes van vroeger met het ge-
mak van heden. Hierdoor ontstaat 
een uniek concept van veilig wo-
nen met veel privacy en tegelij-
kertijd alle voordelen van samen-
wonen. Knarrenhof is namelijk 
bedoeld voor mensen die het leuk 
vinden elkaar af en toe te helpen, 
maar hierin geen verplichting wil-
len. Het is immers geen woon-
groep. Wel is het een vrijblijvende 
gemeenschap waar je van elkaars 
kennis/kunde en gezelschap profi-
teert. Dit is ideaal voor de moderne 
senior die zelfstandig wil blijven, 
en die steeds minder op mantel-
zorg en kinderen kan terugvallen.’ 

Knarrenhof werd opgericht in 
2016 door een bevlogen team uit 
de vakwereld. Deze mensen wor-
den geholpen door een groot aan-
tal deskundige en enthousiaste 
vrijwilligers. Er zijn al Knarren-
hoven in Zwolle en Hardenberg en 
vergevorderde plannen in Gouda, 
Groningen, Oldenzaal, Zeewolde, 
Zwolle (tweede hof) en Zutphen. 
Elders zijn tientallen groepen be-
zig met plannen. Zo’n woonvorm 
tot stand brengen gaat niet van-
zelf en heeft nogal wat voeten in 
de aarde. Mensen verzamelen, een 

groep vormen, contact leggen met 
bestuurders en bouwers, plannen 
maken… het kan jaren duren voor 
er zo’n leuk hofje staat.

Nu is er kort geleden ook in de ge-
meente De Bilt een groep ‘knarren’ 
begonnen met plannen voor een 
Biltse Knarrenhof, en daar kunnen 
nog wel mensen bij. Belangstel-
ling? Schrijf je in op de website 
en kies voor gemeente De Bilt. De 
Biltse groep neemt dan contact op. 
Eerst even praten? Bel Mieke Vo-
gelpoel, 06 22058224.

In Zwolle is al een Knarrenhof gerealiseerd.

Ontroerende liedjes 
bij Weltevreden

Afgelopen week traden Susan Blokhuis en Robert Molema op 
voor de deur van woonzorgcentrum Weltevreden. In de stralende 
zon klonk de prachtige stem van Susan, terwijl Robert haar bege-
leidde op gitaar. 

Ook veel bewoners van Weltevreden ervaren een lastige tijd nu ze geen 
bezoek mogen ontvangen. De zelfgeschreven en persoonlijke liedjes 
van Susan en Robert brachten vreugde en ontroering bij de bewoners. 
Als dank voor het optreden kregen Susan en Robert van Tap Dela ie-
der een prachtige bloeiende plant. Een mooie herinnering aan een fijne 
middag.

Wie ook iets wil weten of doen - op afstand - voor een ander kan contact 
opnemen met Judith Boezewinkel van Samen voor De Bilt via: judith@
samenvoordebilt.nl of tel. 06 11564957

Susan Blokhuis zingt voor ouderen over troost, hoop en liefde 

Burgemeester bezoekt 
Samen Buiten

door Henk van de Bunt

Maandag 8 juni bezocht burgemeester Sjoerd Potters het project 
Samen Buiten; een gezamenlijk initiatief van Mens De Bilt, Kun-
stenhuis, Samen Voor De Bilt en de SSW. 

De buurtsportcoaches van Mens De Bilt en twee muzikanten van Kun-
stenHuis Muziekschool De Bilt brengen in deze tijd van corona elke 
maandag live muziek bij bewoners van verzorgingshuizen en service-
flats en nodigen de mensen uit om in beweging te komen - in de tuin 
of op het balkon - op veilige afstand van elkaar. Het project is opgezet 
om verlichting te brengen en gewoon even wat contact met muziek en 
beweging, van mens tot mens. 

Applaus van burgemeester Sjoerd Potters voor bewoners, buurtsport-
coaches en muzikanten. [foto Henk van de Bunt]
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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.

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

BOEREN ROLLADE
Van een magere speenvarken buik. Lekker gekruid &
gezouten; hand geknoopt; verrassend smaakvol!!
ca. 75 á 90 minuten braden, in de oven 150°C 100 gram 1,25

CARPACCIO ROLLADE
Met o.a. mals rundvlees, kruiden crème, bieslook, onze
 pestomarinade & Parmezaanse kaas schilfers!
Mag rosé blijven; ca. 30 tot 35 min. op 150°C 100 gram 2,35

DUITSE BIEFSTUKJES
Super mager, gekruid & gezouten met een topping van
uitjes & bieslook; kan rauw op een broodje of 
kort en fel rosé bakken!! 100 gram 1,50

BLACK ANGUS SUKADELAPJES
120 dagen graan gevoerd. Smelt op de tong, een
delicatesse voor u en uw gasten!!
Ca. 2½ uur stoven en dan heerlijk genieten! 100 gram 2,95

BOOMSTAMMETJES
Op veler verzoek. Lekker gekruld half om gehakt; met
ham & kaas gevuld en rondom gepaneerd.
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 12 - 15 min. 3 stuks 3,30

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tips van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 juni t/m zaterdag 13 juni. 

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER RIB-EYE
Bakken als biefstuk, smelt op de tong 100 gram 3,50
GEHAKT HALF OM HALF
Ouderwets lekker, om zelf ballen van te draaien 500 gram 3,60

GEPANEERDE SCHNITSELS
Van de bovenbil gesneden dus lekker mals & mager.
Gemarineerd & gepaneerd, heerlijk krokant laagje!!
Ruim boter en zachtjes braden; ca. 3 tot 5 min. 4 stuks 6,00

ALLE ROZEN20%KASSA
KORTING

Dorresteinweg 72b Soest 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Geldig van woensdag 
10 juni t/m dinsdag 16 juni. 

Rozen zijn de topjuwelen in menig tuin ... altijd opvallend, altijd 
vorstelijk, altijd sierlijk. En als het om rozen gaat is ‘t Vaarderhoogt 

bijna vanzelfsprekend uw topjuwelier, met een zéér uitgebreide 
en  kwalitatief hoogstaande rozencollectie.

Ze zijn er allemaal: struikrozen, stamrozen, 
potrozen, klimrozen en nog veel meer.

Wilt u óók zo’n kroonjuweel in uw tuin, of 
wilt u uw rozencollectie uitbreiden, dan is 
NU het moment om dat te doen, want 
deze week neemt u ze mee met een 

rooskleurige korting!

Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58MENS is ook…
VACATURE

MENS De Bilt zoekt een Teamleider frontoffice 
en Wmo-indicatieteam (32 uur). Heb je veel 
kennis van de WMO en kan je ook inspirerend 
een team leiden; reageer dan vooral. Volledige 
vacaturetekst staat op onze website: www.
mensdebilt.nl

Zomerprogramma 2020 tijdens coronacrisis
Ook dit jaar zouden wij graag willen weten welke 
activiteiten inwoners (van jong tot oud) van 
gemeente De Bilt in de zomer willen doen. Wat 
is er allemaal mogelijk, rekening houdend met 
een afstand van 1,5 meter? Hoe kunnen we er 
samen, voor en met de thuisblijvers, een leuke 
periode van maken? Heeft u ideeën of wilt u zelf 
iets organiseren? Neem contact op met Wilma 
van Poelgeest, sociaal werker, w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl of 06-47296337.

FRIES SUIKERBROOD

HEERLIJKE 
LEMONCAKE

Nu  € 4,25

Nu
€ 2,50

NIEUW!!!

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

De Vierklank wordt mede mogelijk gemaakt door 
onze "lokale" adverteerders! Laat weten dat u dat 
op prijs stelt en koop lokaal. Dank zij u en onze 
adverteerders kan De Vierklank blijven bestaan.

GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS

HUUR VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE,

TUINFREES, ETC. MOGELIJK! WELKOM IN ONZE SHOWROOM!

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

GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS

VADERDAGACTIE
Bij besteding van
minimaal € 25,- krijgt u
een stoffer en blik cadeau!*

*Geldig van 11 t/m 20 juni • Max 1 per klant
m.u.v. lopende acties, brandstoffen en oliën
(zolang de voorraad strekt).

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Op www.vierklank.nl/bedrijven vindt u lokale 
ondernemers die graag voor u aan de slag gaan. 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht
Gelegen in een bosrijke omgeving in het hart van Ne-
derland, op fietsafstand van de stad Utrecht, bieden wij 
u 102 luxe hotelkamers, voorzien ....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

KIK 
accountants & belastingadviseurs 
Teamwork kenmerkt ons bedrijf al 
sinds 1985. Ieder lid van ons team is 
gespecialiseerd in kennis op het ge-
bied van administratie/accountancy 
en/of belastingen ... [lees meer]

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    
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Ondernemen in coronatijd
- LMB Van Ginkel - 

door Henk van de Bunt
‘LMB Van Ginkel is er voor professional en particulier’; dit was de openingszin van een artikel 

van precies een jaar geleden van collega Kees Diepeveen, waarin hij aandacht schonk 
aan Landbouwmechanisatiebedrijf Van Ginkel, wat verscholen liggend 

aan de Dorpsweg 47b in Maartensdijk.  

De showroom annex winkel is 
vanaf de weg wat minder zicht-
baar, maar door juist wat meer aan 
die weg te timmeren weten meer 
mensen dat ze naast grote land-
bouw- en parkmachines ook ander 
tuingereedschap leveren bij het be-
drijf van Maarten Klein en mede-
eigenaar Jeroen Nieuwenhuize. 
Naast kleiner tuingereedschap als 
snoei- en heggenschaar, kanten-
knipper, bezem en ook losse stelen 
is er ook een uitgebreide keuze aan 
bijv. sproeiers en slangen in het as-
sortiment. Het is het bedrijf aardig 
gelukt de slogan van 2019: ‘We 
willen een partner zijn voor zowel 
professional als particulier’ waar 
te maken.

Reparaties
Ook de corona-tijd is LMB van 
Ginkel niet zomaar voorbijgegaan. 
Medewerker Bernard Nieuwen-
huis vertelt hierover: ‘Wij heb-
ben direct met de klant de RIVM-

richtlijnen goed in acht genomen. 
Ondanks de corona-beperkingen 
zijn de reparaties aan machines 
en materieel gewoon door blijven 
gaan. De levering van machines 
en onderdelen laat langer op zich 
wachten, veel mensen hebben daar 
begrip voor. Grote investeringen 
blijven wat achter; een particulier 
gaat zelf aan de slag. Men schaft 
zelf machines aan en investeert 
in de tuin. Nieuwenhuis bevestigt 
ook de indruk dat mensen nu ook 
wel wat anders aan hun hoofd had-
den en misschien nog hebben dan 
de tuin: ‘Toch zijn er ook mensen, 
die juist nu ze thuis zijn en het 
weer wat beter wordt, wel met de 
tuin aan de slag gaan. Maar dan 
zelf. Veel mensen met kinderen 
zien het als een welkome afwisse-
ling van thuis zitten. Gelukkig is 
er bij ons meestal voldoende voor-
raad; wij zien ze graag komen. De 
assortiment-uitbreiding heeft ons 
goed gedaan. Wij hebben de parti-

culier meer te bieden; van hark tot 
robotmaaier. Hand-, elektrisch-, 
accu-gestuurd en gemotoriseerd 
materiaal. We hebben het alle-
maal.’

Vaderdag
Het bedrijf en de medewerkers zijn 
zeer klantgericht bezig; gezamen-
lijk adviseren ze bij een keuze voor 
en eventuele aankoop; er kan in de 
showroom gekozen worden uit vele 
modellen. Indien nodig en gewenst 
kan het advies - bijvoorbeeld over 
aansluiting en werkwijze - verder 
worden geoptimaliseerd. 
Bij van Ginkel kan er ook gehuurd 
worden; bijvoorbeeld een verticu-
teermachine, kloofmachine, ver-
snipperaar, onkruidborstelmachine, 
hogedrukspuit, zitmaaier en zoveel 
meer.
Voor Vaderdag krijgt men van 11 
tot en met 20 juni bij besteding van 
tenminste 25 euro een tuin-stoffer-
en-blik cadeau. 

Bernard Nieuwenhuis staat voor wat hij verkoopt.

Tandartspraktijk in Coronatijd
door Henk van de Bunt

Tandartsen en mondhygiënisten mochten in deze coronatijd hun deuren sinds woensdag 22 april 
2020 al weer openen om de reguliere mondzorg op gepaste wijze te hervatten. De meeste 

tandartsen en mondhygiënisten zijn de periode daarvoor nooit helemaal gesloten 
geweest. Wel werd de reguliere zorg in het begin van de coronacrisis opgeschort 

en waren de meeste praktijken uitsluitend open voor spoedgevallen. 

Al maanden houdt het Coronavirus 
de wereld in haar greep. Vanaf 16 
maart heeft Verhaeg Tandartsen 
(Maartensdijk) uit voorzorg alle 
reguliere tandheelkundige behan-
delingen opgeschort en werden 
ook daar alleen nog spoedgevallen 
behandeld. Praktijkmanager Tho-
mas de Haan vertelt: ‘Het was een 
hele operatie, om van een regulier 
geplande agenda in een keer om te 
moeten schakelen naar een geheel 
ander scenario. Maar mede door de 
wendbaarheid van onze medewer-
kers en het begrip van onze patiën-
ten is dit goed gelukt’.

Behandelingen
Thomas de Haan is mede-eigenaar 
en levenspartner van eigenaresse 
Daniëlle Verhaeg. Hij vervolgt: ‘In 
de periode na 16 maart hebben wij 

de adviezen vanuit de overheid en 
ons tandheelkundig adviesorgaan 
goed in de gaten gehouden. Aan 
de hand van die adviezen zijn onze 
tandartsen en medewerkers met el-
kaar gaan uitwerken wat de beste 
manier zou zijn om in het ‘nieuwe 
normaal’ te gaan opstarten. Na een 
periode van ongeveer 5 weken was 
het, net als in de ziekenhuizen en 
in de ambulante zorg weer tijd om 
de uitgestelde en reeds geplande 
behandelingen weer voorzichtig 
op te pakken. Eén ding was zeker 
in deze opstart dat de gezondheid 
en veiligheid van onze medewer-
kers en patiënten op geen enkel 
moment in het geding zou mogen 
zijn. Om deze veiligheid te waar-
borgen stellen we bijvoorbeeld 
voor een behandeling een aantal 
vragen aan onze patiënten (triage): 

op deze manier proberen wij de 
kans op een bezoek van een coro-
na-besmette patiënt zo klein mo-
gelijk te houden. Daarnaast dragen 
alle behandel-medewerkers een 
extra gezichtsscherm en worden 
deur, toiletten en andere besmet-
tingsbronnen nog vaker schoonge-
maakt dan normaal’.

Gewenning
De eerste week na de (her-)open-
ging was het ‘even’ wennen aan de 
nieuwe situatie en was er ook dui-
delijk sprake van een gewennings-
periode voor het gehele team. Maar 
al snel merken ze dat de situatie - 
buiten het feit dat de wachtkamer 
een stuk ongezelliger is geworden, 
kuchschermen op de balie, een spe-
ciale routing door de praktijk en het 
handen wassen en desinfecteren 
- er niet zoveel veranderd is voor 
de patiënten. De Haan: ‘Dit komt 
mede door het feit dat de hygiëne- 
en infectiepreventie altijd onze 
hoogste prioriteit is geweest. Deze 
beleving is ook merkbaar bij onze 
patiënten en we zien dan ook snel 
dat de behoefte van de patiënten 
om naar de praktijk te komen weer 
toeneemt. Op dit moment merken 
we ook erg goed dat iedereen veel 
begrip heeft voor alle nieuwe spel-
regels en dat dit erg prettig werkt. 
Het was voor Verhaeg Tandartsen 
een hele omschakeling om zomaar 
5 weken stil te staan, maar door het 
aanpassingsvermogen van de pati-
enten en medewerkers is de inte-
gratie naar het ‘nieuwe normaal’ in 
de tandartspraktijk wat ons betreft 
goed gelukt’.

V.l.n.r. Floryth Mulder, Anita Piso, Daniëlle Verhaeg, Thomas de Haan en 
Willie van Voorst.

Groenekan, een dorp 
met één winkel 

Op het Online Museum De Bilt plaatste Anne Doedens onlangs 
een artikel met deze titel. In 1934 startte Izaäk van der Neut in 
Groenekan een winkel in levensmiddelen. Het bedrijf bestaat 
nog steeds, maar de supermarkt maakte in 2007 plaats voor een 
‘Groene Vakwinkel’. 

Jan, de zoon van Izaäk van der Neut, vertelde in 2013: ‘In onze be-
gintijd was er volop concurrentie. Het dorp telde twee bakkers, twee 
groenteboeren, twee fietsenmakers, een slager, een melkboer, fournitu-
renzaak De Vlijt. Met name Ravenstein bij het andere spoor en De Vries 
verkochten ook levensmiddelen en bezorgden aan huis net als wij. Dan 
kwam ik ‘s morgens de boekjes halen bij de mensen en moest ik zelf de 
bestellingen vaak nog opschrijven. Uiteraard werden ze dezelfde dag 
nog bezorgd. Toen ik in 1966 met Ineke trouwde, bestond de klandi-
zie nog voornamelijk uit de vele boeren en tuinders uit de omgeving. 
Melkwatten, koedekken en - touwen en vele andere typisch agrarische 
artikelen waren hardlopers in het assortiment.’

‘Toen de Copijnlaan gebouwd werd, in het begin van de jaren zestig, 
ging ik er direct op af als een nieuwe woning betrokken werd. Op die 
manier heb ik huis-aan-huis de klandizie van de nieuwe bewoners 
gekregen. En bij de aanleg van het viaduct over de Groenekanseweg 
kwam de aannemer niet alleen bij ons voor koffie en toebehoren, maar 
ook voor materialen als tape, regenpakken, laarzen en schoppen. Als 
het er niet was zorgde ik wel dat het er kwam en zo was de aannemer 
anderhalf jaar lang een goede bron van inkomsten voor ons. In dezelfde 
periode werd ook de wijk Overvecht gebouwd. Ik herinner me nog de 
uitgestrekte weilanden die eerder bij de gemeente Maartensdijk hoor-
den, met de watertoren er middenin. Eind jaren zestig was er sprake van 
dat er een station tussen Tuindorp en Overvecht zou komen’. 

‘Neut’ is niet weg te denken uit Groenekan en je kan het zo gek niet 
bedenken of ze hebben het wel. Het mag dan geen supermarkt meer 
zijn, maar voor aardappels, wat lekkere snacks en ijsjes kan je er nog 
steeds terecht.

De winkel in de jaren zestig van de vorige eeuw. (foto Jan van der Neut)
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 
producten. Alle combinaties mogelijk.

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

BUGLES, DORITO’S OF LAY’S 
PARTYPACK
2 zakken Bugles à 180 gram, 
Doritos à 272 gram of Lay’s à 335 gram

a2,60 - a3,48

2 VOOR

3503

SHOARMA
Varkensvlees shoarma of flakes 
grootverpakking 800-900 gram, 
kipshoarma 295 gram of 
Jumbo vegetarische shoarma 175 gram

2,85 - 6,50

+ GRATIS
PITABROODJES

JUMBO BIOLOGISCHE 
WIJNEN
2 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

 2 VOOR

649
a7,18 - a8,38

DANIO VEGAN 
OF KWARK
2 verpakkingen à 350-450 gram

2 VOOR

3.–
a3,50 - a5,98

ZALMFILET MET HUID
Schaal 2 stuks

550
a6,50

550

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5.–

DREFT, SUN OF FINISH 
VAATWASTABLETTEN
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

KIES & MIX FRUIT
Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 
bakje à 125 gram, druiven rood of wit pitloos 
bak à 500 gram of galiameloen per stuk

 3 VOOR

499
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Uitbreiding Schoonderwoerd 
valt in slechte aarde

door Walter Eijndhoven

Donderdag 11 juni behandelt de Raadscommissie Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt 
de bestemmingsplanwijzing om een eventuele uitbreiding van vleesverwerker Schoonderwoerd 

op Larenstein mogelijk te maken. Een gelopen race is het nog niet. Omwonenden en 
natuurorganisaties maken ernstig bezwaar tegen de plannen van het College.

In de paragraaf ‘Cultuurhistorie’ van 
het bestemmingsplan is vermeld dat 
een gedeelte van de te kappen bos-
strook, te weten zeven eiken, on-
derdeel uitmaakt van het zogeheten 
Eikenlaantje. Het Eikenlaantje heeft 
de status ‘hooggewaardeerd’ op 
Cultuurhistorische Waardenkaart. 
Daarnaast is de bosstrook (in totaal 
56 bomen) onderdeel van het groene 
casco van Bedrijvenpark Larenstein, 
een gebied rijk aan flora en fauna. 
Het gebied dient onder andere als 
foerageerplek voor vleermuizen en 
dassen. Het College schrijft: ‘In de 
verschillende ecologische onder-
zoeken is dit aspect uitgebreid on-
derzocht en is geconcludeerd dat de 
beoogde bedrijfsuitbreiding de eco-
logie niet navenant verstoort’.

Geschiedenis
De eventuele uitbreiding van 
Schoonderwoerd kent een lange 
geschiedenis. Het Biltse familie-
bedrijf vestigde zich al in 2012 op 
het bedrijventerrein. Vier jaar later, 
in januari 2016, diende Schoonder-
woerd een principeverzoek in om 
het bedrijf uit te breiden, zowel ten 
aanzien van productiecapaciteit en 
logistiek, als voor meer opslagruim-
te. Hierdoor zou het bedrijf worden 
vergroot en zou groen worden ge-
rooid. In juni 2016 besloot het toen-
malige College geen positief advies 
te geven, ten aanzien van de beoog-
de uitbreiding, omdat het niet in het 
bestemmingsplan paste.

Compensatie
In april 2017 nam het bedrijf Schoon-
derwoerd wederom het initiatief om 
de voorgestelde uitbreidingsplannen 
toe te lichten aan de gemeenteraad; 
dat leidde tot een Raadsmotie op 18 
mei 2017 om vanuit een positieve 
grondhouding voortvarend mee te 
werken aan de beoogde uitbreiding 
en de compensatie voor groen dat 
verdwijnt ten gevolge van de uit-
breiding bij voorkeur buiten bedrij-
venpark Larenstein te zoeken.

Bezwaren
Omwonenden en natuurorganisa-
ties als de Vogelwacht maken ern-

stig bezwaar tegen het voornemen 
van College van B&W. Tijdens de 
Raadscommissie Ruimtelijke Or-
dening (RO) op donderdag 11 juni 
willen zij hun standpunten graag 
verdedigen. ‘Veel van de ingediende 
standpunten in de zienswijzen wor-
den weerlegd door de gemeente’, 
vertelt omwonende Tonneke Wil-
mink. ‘Het ziet er naar uit dat de 
gemeente liever een uitbreiding van 
een vleesdistributeur ziet, dan het 
behoud van een cultuur-historisch, 
zeer waardevol gebied en dat finan-
ciën weer eens prevaleren boven 
kwaliteit van de leefomgeving’.

Omwonenden
Omwonenden uiten hun zorg en 
boosheid. Wilmink: ‘Het distributie-
centrum voor internationale vlees-
handel mag nu waardevol groen 
laten kappen voor nog meer vlees-
handel. En dat in 2020 in een col-
lege met D66 en Groen Links. Twee 
partijen, die pleiten voor een beter 
klimaat en meer groen. Er wordt wel 
een tunnel onder de Biltse Rading 
aangelegd om wild veilig te laten 
oversteken, maar men kapt vervol-
gens wel meer dan honderd jaar 
oude bomen’. Nog veel meer pun-
ten steken de omwonenden. In 2017 
mocht Schoonderwoerd inspreken 
in de Raadscommissie, terwijl om-
wonenden en natuurorganisaties niet 
tijdig werden gewaarschuwd ook 
hun zegje te doen. Volgens mij zijn 
hiermee de grenzen van behoorlijk 
bestuur overschreden’.

Vogelwacht
Behalve omwonenden maakt de Vo-
gelwacht Utrecht zich ook grote zor-
gen. ‘Onze organisatie is reeds lange 
tijd betrokken bij onderzoek naar, en 
bescherming van de avifaunistische 
betekenis van Larenstein’, vertelt 
Wigle Braaksma uit De Bilt. ‘Op 
23 april hebben wij een zienswijze 
ingediend inzake het bestemmings-
plan en de omgevingsvergunning. 
Helaas was dit te laat en derhalve 
procedureel niet-ontvankelijk. Ook 
onze toelichting op de reden hier-
voor is helaas niet-verschoonbaar 
gebleken’. Ondanks dat wil de Vo-

gelwacht Utrecht toch op donderdag 
11 juni haar zienswijze presenteren. 
De Vogelwacht Utrecht staat voor 
educatie, alsmede onderzoek en 
bescherming van wilde vogels te 
bevorderen. Al vanaf midden jaren 
zestig deed zij onderzoek naar de 
vogels op het Larenstein-terrein. In 
de 21e eeuw broedden op het terrein 
o.a. buizerd, steenuil, bosuil, groene 
specht, grote bonte specht, grote 
lijster, goudhaan, glanskop, boom-
klever, boomkruiper, appelvink en 
goudvink. Braaksma: ‘Bescherming 
van wilde vogels kan op verschillen-
de wijzen worden gerealiseerd, maar 
betreft bij de Vogelwacht veelal na-
leving en handhaving van bestaande 
natuurbeschermingswet- en regelge-
ving door overheidsinstanties.

Onderzoek
‘In het geval van het Ontwerp-Be-
stemmingsplan Larenstein is recent 
ecologisch onderzoek verricht door 
Econsultancy’, vertelt Braaksma. 
‘Opmerkelijk is dat er vogels broe-
den waarvan nesten jaarrond be-
schermd zijn, maar dat er - zo wordt 
geconcludeerd - voor deze soorten 
in de omgeving voldoende nest-
gelegenheid beschikbaar zou zijn. 
De eindconclusie dat er derhalve 
op de lokale broedvogelpopulatie 
geen negatieve effecten zijn, lijkt 
ons onwaarschijnlijk. Mede door 
het ontbreken van strenge winters 
is de wintersterfte van bijvoorbeeld 
spechten en boomklevers recent ge-
daald en zijn voor deze soorten ge-
schikte broedbiotopen in veel geval-
len maximaal bezet. Dit betekent dat 
de broedvogels, die door de kap van 
oude bomen gedwongen worden te 
migreren, in de directe omgeving 
worden geconfronteerd met gebrek 
aan nestgelegenheid en voedsel 
naast reeds aanwezige soortgenoten, 
die hun bestaande territoria zullen 
verdedigen tegen de nieuwkomers’, 
legt Braaksma uit.

Roofvogels
In de winter zijn op Larenstein 
veel duiven, lijsters, mezen en vin-
ken aanwezig. Braaksma: ‘Al deze 
vogels trekken roofvogels aan als 
sperwer en havik. Voor deze vogels 
(zonder binding met nest, gevuld 
met eieren/ jongen, is het uitwijken 
naar andere locaties minder complex 
dan voor broedvogels. Maar, helaas 
geldt voor trek- en wintervogels die 
gebruik maken van oude bomen/ 
boscomplexen, dat ook voor hen 
het beschikbare/ geschikte biotoop 
in omvang afneemt. Meer vogels op 
beperktere ruimte resulteert in meer 
onderlinge agressie en concurrentie, 
stress, predatie en in hogere sterfte 
en lagere reproductie’.
De Vogelwacht Utrecht onder-
schrijft de inhoud van de door 
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. in-
gediende zienswijze en vraagt aan 
het College en de raad zich nader 
te bezinnen over de vragen rondom 
‘nut en noodzaak’ van het ruimte 
bieden aan uitbreidingswensen van 
een vleesimporteur.

Dit beeld van de achterzijde van C. de Haasweg 6 zal na realisatie in 
noordelijke richting verdubbelen.

Tegen de uitbreidingsplannen, die nu voorliggen is weerstand en vooral 
tegen het kappen van de bomen. Daarnaast wordt de toename van verkeer 
genoemd als risico.

Energieplan Utrechtse regio 
voorgelegd aan gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt op 25 juni het ontwerp-energieplan 
van de Utrechtse regio. In dit voorstel staat, dat de regio in 2030 
duurzame energie wil opwekken voor een half miljoen huishou-
dens. Hiermee draagt de regio bij aan de landelijke opgave.

In Nederland is in de Klimaatwet afgesproken, dat de uitstoot van kool-
dioxide in het jaar 2050 bijna helemaal tot nul is teruggebracht. De 
eerste helft wil men vóór 2030 gehaald hebben. 

Regionale Energie Strategie
De klimaatdoelstellingen kunnen gehaald worden als men de energie 
duurzaam gaat opwekken via zon en wind. De gemeente De Bilt draagt 
daaraan bij, samen met 4 waterschappen, de provincie en 15 andere ge-
meenten. Zij hebben daarvoor een ontwerpplan gemaakt: de Regionale 
Energie Strategie (RES). Van de landelijke doelstelling om in 2030 in 
totaal 35 TWh op een duurzame manier op te wekken, stelt de regio in 
de ontwerp-RES met elkaar 1,8 terawattuur (TWh) te kunnen bijdragen 
. Dat is ongeveer gelijk aan de energie die een half miljoen huishoudens 
verbruikt;  oftwel 5% van de landelijke doelstelling voor 2030. Een 
klein deel hiervan is al gehaald of in concrete plannen vastgelegd. 
In het plan staan de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en 
duurzame warmte; het is een tussenstand van verkenningen. In het 
ontwerpplan staat nog niet hoeveel duurzame energie de regio en de 
gemeente De Bilt waar en op welke manier willen gaan opwekken. 
De gemeente zal inwoners raadplegen bij het in kaart brengen van de 
kansrijke zoekgebieden op gemeentelijk grondgebied. Deze staan in 
het definitieve plan, dat op 1 juli 2021 klaar moet zijn. Er zijn in totaal 
30 regio’s die een Regionale Energie Strategie maken. 

Van ontwerp naar definitief
De gemeenteraad debatteert 25 juni over de ontwerp-Regionale Ener-
gie Strategie. Als alle besturen in de regio akkoord zijn, moet het ont-
werpplan vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. Op rijksniveau wordt 
bekeken of het gezamenlijk bod van de 30 regio’s voldoende is om de 
klimaatdoelstellingen te halen, anders moet het worden aangepast. Het 
plan – de Regionale Energie Strategie – moet uiterlijk 1 oktober 2021 
worden ingediend, goedgekeurd door alle besturen.

Verder verkennen
Tussen het ontwerpplan van 1 oktober 2020 en het indienen van het 
definitieve plan voor 1 juli 2021 ligt een periode van gesprekken en 
verkenningen met inwoners en andere belanghebbenden. Zonnevel-
den of windmolens en waar dan? En hoe ziet dat er dan uit? Kan het 
technisch? Is het maatschappelijk haalbaar en is het betaalbaar? Welke 
(agrarische) ondernemer of inwoner ziet mogelijkheden voor zonne-
panelen op eigen gebouwen of op eigen grond? Over dat soort vragen 
zal de gemeente zich samen met inwoners en andere belanghebbenden 
buigen.

Participatie
In de vergadering van de commissie Openbare Ruimte van donderdag 
11 juni kan men inspreken en een mening geven over de ontwerp-RES. 
Men kan zich hiervoor aanmelden via raadsgriffie@debilt.nl of tel. 030 
2289164. Begin 2019 hebben diverse belangengroepen en maatschap-
pelijke instellingen meegedacht bij het maken van het ontwerpplan. 
Vervolgbijeenkomsten met inwoners zouden aanvankelijk in het voor-
jaar van 2020 starten, maar dat moment is vanwege de coronabeperkin-
gen verschoven naar het najaar.  

Meer informatie
De raadsvergadering van 25 juni begint om 20.00 uur en is te volgen 
via raadsinformatie.debilt.nl.
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1.49 
 PER STUK

 3.99 
 PER STUK 

 4 FLESSEN 

 5.99 

NU 

 1+1
GRATIS 

 Andy, Glorix of Cif 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /2.50 - /5.98
 Voor 1.25 - 2.99

Tunupa cabernet sauvignon rosé
Chileense wijn 
Fles van 0.75 liter 
Van /4.99

 Multikorn 
Van /1.99

 Grillworst 
 Naturel of met kaas 
 Alle stukken van 200 - 280 gram 
 Van /2.58 - /3.61
Voor 1.29 - 1.80
Van de versafdeling

 Coca-Cola 
 4 fl essen van 1.5 liter 
Van /7.35 - /8.76  

 2.49 
400 GRAM

Hollandse aardbeien

 3.99 
 3 ZAKKEN 

 G’woon koffi epads 
 3 zakken met 36 stuks
Van /7.35 - /7.95

9.99 
PER FLES

 Bacardi 
 Alle fl essen van 0.7 liter
Van /17.49 - /18.99
M.u.v. Añejo 4

 3.49 
 PER STUK 

 Verse pizza  
Alle soorten 
Van /5.29 - /5.49
Niet in alle fi lialen verkrijgbaar

 Per kilo 
6.23

 50%
KORTING 

NU 



 De Vierklank 13 10 juni 2020

Wandelen in coronatijd
door Walter Eijndhoven

Wandelen is een mooie manier om de directe omgeving eens goed te verkennen en in deze tijd 
te bewegen. En laat er nu net een geweldige website zijn met heel veel wandelingen in de 

omgeving van de gemeente De Bilt met Maartensdijk als middelpunt. En voor wie de 
omgeving goed kent, de site beschrijft ook diverse wandelingen iets verder weg.

Voor zijn werk zit softwareontwik-
kelaar Gert van Ginkel uit Maar-
tensdijk de hele dag achter de lap-
top. Bewegen is er nauwelijks bij. 
En bewegen is goed voor lijf en 
leden, zo vindt ook Van Ginkel. 
‘Overal hoor je dat zwemmen één 
van de beste sporten is voor je ge-
zondheid’, vertelt hij. ‘Je gebruikt 
al je spieren, je longen en je hart’. 
Maar zwemmen voor zijn plezier 
deed Van Ginkel niet. ‘Al die baan-
tjes had ik uiteindelijk wel gezien, 
ik wilde iets anders’. Van Ginkel 
ging aan de wandel. ‘Veel wande-
lingen haal ik van de websites van 
Natuurmonumenten, Het Utrechts 
Landschap of anderen’, legt hij 
uit. ‘Langere wandelingen kort ik 
soms in. Ook maak ik zelfbedachte 
wandelingen, bijvoorbeeld degenen 
langs de Vecht en de Oude Rijn’. 
Het idee ontstond om alle wande-
lingen te registreren op zijn eigen 
website.

Maandagavond
Iedere maandagavond liep Van 
Ginkel een route, vaak vergezeld 
van dochter, zoon of vrouw en alle 
wandelingen zette hij op zijn ei-
gen website, compleet met foto’s 
en beschrijvingen. ‘Ik woon hier 
al mijn hele leven, maar wist niet 
dat Maartensdijk en omgeving zo 
mooi is. Je komt met zo’n wande-
ling op de mooiste plekken. Per-
soonlijk houd ik erg van verge-
zichten en water. Dus ook aan de 
Lek ben ik wezen wandelen. Op 
mijn lijstje staan onder andere nog 
Het Leersumse Veld in Leersum, 
De Kaapse Bossen in Doorn, de 
Amerongse Berg in Amerongen, 
de Grote Melm en de Kleine Melm 
in Soest, maar ook Landgoed Stou-

tenburg in Amersfoort en De Treek 
in Leusden wil ik nog een keer be-
zoeken’.

Stadswandelingen
Van Ginkel wandelt niet alleen in 
de vrije natuur, ook het stedelijk 
gebied heeft zijn warme belang-
stelling. ´Utrecht heeft ook mooie 
wandelingen in petto voor de 
wandelaar´, legt Van Ginkel uit. 
´Stadswandelingen zijn heel leuk 
en je komt op de mooiste stekjes 
van Utrecht en iedere wijk is weer 
anders. De Trajectum Lumenroute 
is heel mooi, vooral in de avond-
uren met al die lichtjes´. De site 
laat niet alleen de mooiste plekjes 
van Utrecht zien. Ook in steden als 
Amersfoort, Bunschoten- Spaken-
burg, Wijk bij Duurstede, Naarden, 
Kampen en Leeuwarden kan de 
wandelaar zijn of haar hart ophalen.

Avond
Op de site staan veel mooie 
avondwandelingen. Een rondje 
langs de Vecht, een rondje Pan-
bos bij Bosch en Duin, een rondje 
door de polders van Eemland of, 
iets verder weg, het Oostvaar-
dersplassenrondje Zeearend met 
vijf vogelkijkhutten. ´Hoewel iets 
verder weg, vind ik de wandeling 
rond de Oostvaardersplassen wel 
één van de mooiste´, geeft Van 
Ginkel aan.

Voor wie een leuk avondwande-
lingetje zoekt tussen vijf en tien 
kilometer, kan uitstekend terecht 
op de website www.avondwan-
delingen.nl. De hele route wordt 
aangegeven via de mobiele tele-
foon, dus verdwalen kan niet.

Een totaaloverzicht van Gert’s korte wandelingen.

Aeres Mavo Bilthoven on Tour
Alle geslaagde leerlingen van de Aeres Mavo Bilthoven hebben op 4 juni bezoek gekregen van 

school. Al vroeg ’s ochtends ging de ‘Aeres MAVO Bilthoven geslaagden-tour’ op pad om langs 
alle geslaagde leerlingen te gaan. Zes met strikken, vlaggen en ballonnen versierde auto’s 

vervoerden de afdelingsleiders, docenten en mentoren door Bilthoven en omgeving.

Normaal gesproken wachten de 
leerlingen spannend het telefoontje 
af van hun mentor. Dit jaar was het 
anders: De mentoren en docenten 
van Aeres Mavo Bilthoven bezorg-
den 4 juni alle geslaagde leerlingen 

een onvergetelijke dag. In versier-
de auto’s zijn zij bij de leerlingen 
langs gegaan om op 1,5 meter af-
stand, de voorlopige cijferlijst aan 
te bieden. Naast de cijferlijst wer-
den er ook symbolisch Kanjerkoe-

ken uitgedeeld en de mooie Aeres 
Mavo Bilthovenvlag om te onder-
strepen dat een diploma behalen in 
deze bijzondere tijd een kanjer van 
een prestatie is.
                (Jamila El Koudia)

Alle geslaagden van Aeres Mavo ontvingen een vlag.

Snacken in de kerktuin 
Dorpskerk De Bilt

door Walter Eijndhoven

De begraafplaats rond de Hervormde kerk aan de Dorpsstraat in 
De Bilt is idyllisch gelegen tussen het eeuwenoude groen. Ooit een 
rustige plek voor overledenen en nabestaanden. Nu is van die rust 
echter niets meer te merken. Voorbijgangers genieten van hun ijsje 
en bakje patat op de rand van de soms eeuwenoude zerken.

Een doorn in het oog van Wilma Blaak uit De Bilt. ‘Het valt mij al een 
tijdje op dat steeds meer mensen zitten te snacken op grafstenen in de 
kerktuin’, vertelt zij. ‘Hele gezinnen, maar ook senioren en jongeren, 
halen een ijsje hier tegenover en eten dat op, zittend op één van de 
grafstenen. Ik vind dat respectloos naar de overledenen. Van sommigen 
van hen wonen nog nabestaanden in De Bilt. Hoe voelen zij zich als zij 
dit zien?’

Wijn
Blaak verbaast zich over het gedrag van al die mensen. ‘Het is een 
mooie begraafplaats en iedereen is van harte welkom om hier te wan-
delen of te zitten’, vertelt zij, ‘maar om nu met een fles wijn op een 
grafsteen te moeten zitten? Afgelopen week hingen ook jongeren rond 
op de begraafplaats. Ik begrijp dat zij hun vrienden ook ergens moeten 
ontmoeten, maar moet dat daar?’ Tijdens het bezoek aan de kerktuin, 
doen diverse gezinnetjes en ouderen zich tegoed aan ijs en/of patat. 

Patat
Naast één van de oude grafstenen ligt een eenzaam patatje. Een over-
blijfsel uit deze tijd. Tussen de struiken zwerft afval rond. ‘Onze buurt 
probeert de tuin en omgeving te onderhouden’, vertelt Blaak. ‘Wij plan-
ten struiken voor bijen en vlinders en overal groeien wilde bloemen, 
maar als direct omwonende vind ik het nu lastig om in deze buurt te 
wonen. Jammer’. Ondanks dat de tuin eigendom is van de kerk, vraagt 
Blaak zich toch af of gemeente De Bilt hierin niets kan betekenen.

Uitzonderingsrecht
De Dorpskerk dateert uit 1652. Direct na de bouw werd de kerk in ge-
bruik genomen om overleden lidmaten te begraven. Nog in datzelfde 
jaar vond de eerste begrafenis plaats en in 1814 werd de laatste overle-
dene bijgezet. Van alle graven zijn uiteindelijk nog zestien zerken be-
waard gebleven. Het kerkhof werd in 1900 gesloten. Vanuit het uitzon-
deringsrecht vindt nog een enkele begrafenis plaats bij de Dorpskerk. 
Na 1900 zijn vele graven geruimd, zijn op het kerkhof nog 90 grafmo-
numenten aanwezig.

Bezoekers aan de kerktuin laten afval achter.

IJsbaan in de mist

De ijsbaan in De Bilt ontwaakt in het voorjaar. (foto Claire 
Vleeshouwer-Blom)



Inbouw diepvrieskastje, 3 
laden, lxbxh: 56 x 56 x 72 cm.
Goed funct. (zonder opbouw-
deur). Vr.pr. €45,-. Tel. 
06-50859323”

Ronde (keuken)eettafel 105 
cm doorsnede 6 personen, 
kleur beuken. €45,-. Tel. 
06-53851041

Fietsendrager voor Renault 
Espace. Weinig gebruikt. Nu 
andere auto waarop deze fiet-
sendrager niet past. €48,-. Tel. 
06-13563125

Te koop gevraagd
Met SPOED te koop gevraagd 
woningen tot €500.000 in De 
Bilt. Info vreeswyk.wte@
ziggo.nl, tel. 030-2730744 of 
06-20969631

Gezocht. Tussen-, hoek- of 2 
onder 1 kap WONING. Tel. 
06-33695091

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.

Gevraagd: TUINMAN wie 
kan mij komen helpen om 
mijn tuin te onderhouden? 
Vind je het leuk en heb je 
groene vingers? Graag perso-
nen die nog student zijn. Voor 
info kunt u contact op nemen: 
06-38789382

BOEKHOUDER gezocht. 
Op korte termijn zoeken 
wij een boekhouder, bij 
een leuk bedrijf. Graag 
verzoeken wij u om uw CV 
te mailen naar: blauwkapel@
tandartspraktijk.nu

Nootjes
De Vierklank 14 10 juni 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop aangeboden
PAPAGAAI. Praat + nw. 
kooi. Tel. 06-33695091

Stofzuiger met afn. 
Kruimeldief €15,-. 2 venti-
latoren €10,- per stuk. Radio 
draagbaar €7,50 Tel. 030-
2717487

Dubbele fietstas zwart 
merk Fast Rider €10,-. 
Terraskachel rood aarde-
werk vaasvorm diam. 38cm. 
hoogte incl. losse metalen 
standaard 75cm. €5,- Tel. 
035-5771601

Eros in Pompeji, Terug naar 
Pompeji, Het dagelijkse 
leven in Pompeji, Steden 
onder Lava, Pompeji samen 
€3,-. Tel. 06-14040516

Nicci Fench: Verloren, Het 
geheugenspel en De Rode 
kamer samen €5,-. Tel. 
06-140405156

Twee boeken van Coetzee: 
Elizabeth Costello en 
IJzertijd samen €3,-. Tel: 
06-14040516

Nw. hobbyboeken ondori o.a. 
knuffeldieren van vilt en lap-
penpoppen van stof €5,- per 
stuk. Tel. 030-2202996

Witte kledingboy 108cm h. 
€5,- Tel. 030-2202996

Originele Monopoly clipper 
als nieuw €8,-. Script-o-gram 
van Jumbo €4,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe puzzelmat met land-
schapspuzzel van 1000 stuk-
jes met opblaasbare puzzel-
rol €5,-. Tel. 030-2202996

Buggy, rood zitgedeel-
te, gebruikt, € 7,50, Tel. 
06-48782494

Fisher Price Little People 
garage (meerkleurig en werkt 
op batterijen, incl. gebruiks-
aanwijzing), incl. vijf Little 
People autootjes (meer-
kleurig), z.g.a.n., €25,-. Tel.  
06-48782494

Chico Xpace autostoeltje, 
kleur zwart, gewichtsklasse 
van 9 tot 18kg, gebruikt, incl. 
gebruiksaanwijzing, €37,50. 
Tel. 06-48782494

Nieuwe terrasverwarming 
Cosiscoop gaslantaarn 
(twv 99 euro) Nu €49,- Tel. 
06-40231810

Div. metalen witte planken-
dragers €1,- p/st, rails €2,50 
p/m. Tel. 06-40231810

Luxe glazen bowlset met 10 
glazen, ook geschikt voor 
ijs en toetjes €12,50 Tel. 
06-16641083

Klassieke metalen buitenlan-
taarn voor aan de muur. Afm  
L 21,5 x B 21,5 x H 36 cm  
€19,00 Tel 06-16641083

Tuintafelkleden van weer-
bestendig vinyl, oker/geel, 1 
rond 160 cm en 1 rechthoekig 
130 cm x 160 cm. nieuw per 
stuk €7,50  tel. 06-16641083
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Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Op ’t bankje
Het is weer een mooie zomerse dag en ik kom steeds meer 
mensen met of zonder rollator tegen die een ochtendwandeling 
maken. Sommigen lopen met een grote bocht om mij heen en 
nemen de anderhalve meter ruim bemeten. Af en toe loopt er 
iemand bij met een mondkapje en plastic handschoenen. Mijn 
rondje gaat natuurlijk langs het bankje waar nu niemand zit maar 
waar plotseling een kat langs me heen holt en de bosjes ingaat. Ik 
schrik even maar het doet me ook weer denken aan een echtpaar 
waarmee ik misschien wel vijftien jaar geleden op het bankje 
zat. Ze zaten te kibbelen over een kat. Het waren wel dierenlief-
hebbers en ze hadden een aquarium, konijnen en een vogel, maar 
de vrouw wilde al heel lang een kat maar de man wilde dat nooit. 
Hij zei om haar te plagen dat ze zelf al genoeg op een poes leek 
en dat hij soms ’s nachts wakker werd omdat ze lag te snorren. 
Ze reageerde toen hevig verontwaardigd en zei dat ze er soms 
wel drie keer per nacht uitging omdat hij zo hard snurkte dat 
de ramen ervan gingen trillen. De man vond het wel grappig en 
hoorde het met een glimlach aan. Maar hij maakte de vrouw heel 
blij toen hij zei dat ze de volgende dag samen een kat in het asiel 
zouden gaan ophalen. Hij had al een afspraak gemaakt. Natuur-
lijk was ze blij, maar ze vertelde ook waarom er nu opeens wel 
een kat mocht komen. Ze ging er toen maar eens goed voor zitten 
en vertelde dat het kwam door een muis. Toen ze op een avond 
televisie keken had de vrouw bij de vogelkooi opeens een muis 
zien zitten knabbelen op zaadjes die buiten de kooi van de vogel 
gevallen waren. Toen ze opstond schoot de muis weg rakelings 
langs haar man en verdween in een holletje bij de plint. Hij was 
ontzettend geschrokken. Ze zei nog treiterend dat hij bang voor 
muizen was en natuurlijk was hij geschrokken, maar hij wilde 
niet toegeven dat hij bang geweest was. Hij had muizentarwe 
willen neerleggen maar dat wilde de vrouw niet. Hij wilde echter 
ook geen muizenplaag in huis, dus mocht er toen eindelijk een 

kat komen. De vrouw zag er al heel erg naar uit. Ze had ook al 
een naam voor de poes. Ik weet nog dat het Micky werd, want 
zo heette de poes die ze als kind ook had gehad. Ze vertelde ook 
dat de vogel die ze hadden af en toe los in huis mocht vliegen 
en dan op haar schouder kwam zitten, maar of dat met een kat in 
huis ook nog kon wist ze nog niet. Ik herinner me dat kennissen 
van mijn ouders een hond, een kat en een vogel hadden die heel 
vredelievend met elkaar omgingen. De hond en de kat sliepen 
in één mand en de vogel zat regelmatig op de rug van de hond. 
Ik vond het altijd heel leuk om te zien. Ik zou ook best willen 
weten hoe het met de kat van het echtpaar verder gegaan is. Het 
al heel lang geleden maar toch ben ik er nieuwsgierig naar. De 
kat kwam uit het asiel dus was vast al wat ouder, dus denk ik 
niet dat die nog leeft, maar misschien heb-
ben ze nog steeds een kat. Ook 
zou ik wel willen weten hoe het 
met de muis afgelopen is. Als 
ik na mijn rondje weer langs 
het bankje kom loopt de kat 
die de oorzaak was waar-
door ik aan die ontmoeting 
terugdacht nog steeds op 
straat. 

Maerten

Jasper van Peursem 
tekent bij DOS 

Jasper van Peursem (wit overhemd) heeft zijn contract voor twee seizoenen 
bij Dos (2) getekend in aanwezigheid van de gehele selectie en collega-trainer 
Maarten van Brenk (blauw trainingsjack). 

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

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

PEDICURE vakkundig voor 
de makkelijke en moeilijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben tevens verpleeg-
kundige, Bent u gezond, 
ja, verkouden, nee. Ik werk 
op basis van genezing in 
3 a 4 behandelingen!! Tel. 
0648566394

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985
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Topsport op een laag pitje 
tijdens Coronacrisis

- Shorttrack -
door Kees Diepeveen

Wat doen topsporters in deze moei-
lijke tijden, waarin de sportagenda 
geheel is geschrapt voor de aanko-
mende maanden. Veel grote toer-
nooien zijn uitgesteld, wedstrijden 
afgelast of uitgesteld en compe-
tities gestopt. Wat voor een ritme 
bouwen topsporters op om de con-
ditie en de focus vast te houden. 

Ditmaal geeft de 20 jarige short-
tracker en lid van het Nederlands 
team Bram Steenaart uit West-
broek een inkijkje in zijn aange-
paste dagelijkse sportleven. Voor 
de shorttrackers kwam de corona-
crisis relatief op een gunstig mo-
ment. Het shorttrackseizoen loopt 
meestal af rond half maart. Precies 
de periode, dat Nederland in de 
lockdown ging. In maart en april 
hoeven de shorttrackers daarom 
nog niet heel veel te trainen voor 
het nieuwe seizoen. Wel fit blijven 
en de conditie op peil houden. 

Studie
Bram woont in Heerenveen en 
traint in Thialf. Hij komt soms in 
het weekend en meestal 1 x per 

week naar huis in Westbroek. Hij 
studeert Rechten aan de Universi-
teit van Utrecht. Een studie, waar-
bij veel zelfstudie komt kijken, 
met minder contacturen. Bram 
krijgt van de universiteit goede 
medewerking. Hierdoor kon hij tot 
nu toe het sporten en studeren - op 
een aangepast programma - goed 
combineren. 
 
Hoogtekamer
Bram is heel duidelijk over zijn 
passie voor shorttrack: ‘Wat ik daar 
zo gaaf aan vind is de combinatie 
van kracht, techniek, tactiek en 
snelheid. Het is een super gevoel 
om met bijna 50 km per uur schuin 
door de bocht te gaan, soms ook 
nog met een spectaculaire inhaal-
actie. Als lid van het Nederlands 
team train ik fulltime. Voor de co-
ronacrisis stonden wij elke dag van 
maandag tot en met zaterdag op 
het ijs. Daarnaast hadden wij op 
maandag en vrijdag krachttraining. 
We fietsten tweemaal per week en 
hadden ook 1x per week fietssprint-
jes in een hoogtekamer (ingesteld 
op 3000m)’. Hoogtetraining is een 

bewezen methode om de algehele 
conditie en het prestatievermo-
gen van het lichaam te verbeteren. 
‘Voor de afwisseling hebben we 
3 of 4 keer gefietst op de baan in 
Apeldoorn. Trainen bij mijn club 
SVU (gevestigd op de Vechtse-ba-
nen) is er niet meer bij. Ik probeer 
nog wel elk jaar mee te doen aan de 
clubkampioenschappen als dat in 
mijn schema past’. 

Thialf
‘Voor ons was het tijdens corona 
natuurlijk zaak om toch te blijven 
bewegen’ vervolgt Bram. ‘Geluk-
kig mochten we nog wel buiten fiet-
sen. Heb ik veel gedaan. Daarnaast 
kreeg ik materialen van Thialf thuis 
in bruikleen om zelf de krachttrai-
ningen te kunnen afwerken. Ook 
doen wij al een tijdje droogtrainin-
gen op anderhalve-meter-afstand. 
Eerst in groepjes in het bos, tegen-
woordig op de atletiekbaan. Geluk-
kig is Thialf nu weer geopend voor 
topsporters dus kunnen wij daar, 
onder strenge voorwaarden (een-
richtingsverkeer, desinfecteren en 
anderhalve-meter-afstand), weer 

Het Nederlands Shorttrackteam heren en dames. Staand: 4e van rechts: 
Bram Steenaart, geheel rechts: Sjinkie Knegt. Zittend: 4e van links: 
Suzanne Schulting

Bram Steenaart in actie voor het Nederlands team waarin hij met een snelheid van 50 km door de bocht gaat.

onze krachttrainingen doen. Eind 
juli hopen wij ook weer het ijs op te 
gaan in Thialf en wellicht al eerder 
ergens in het buitenland’.

Hartslagmeter
Wekelijks krijgen de shorttrackers 
een mail met het schema voor de 
daaropvolgende trainingsweek. 
Bram: ‘Wij werken met Smarta-
base, een programma waarin je al 
je trainingen moet loggen zodat 
onze staf daar de nodige informatie 
uit kan halen en trainingen kan ana-
lyseren. Je vult daar in hoe lang de 
training was, wat voor training het 
was (fietsen/ijs/kracht), hoe zwaar 
je de training vond (cijfer 1-10) en 
hoe je de training vond gaan (cijfer 
1-10). Ook moeten wij dagelijks in 
Smartabase een wellnes-formulier 
invullen, waarin je aangeeft hoe 
goed (cijfer 1-10) en hoe lang je 
hebt geslapen en of je je hersteld 
voelt. Daarnaast trainen wij op de 
fiets met een fietscomputer met ver-
mogensmeter, hartslagmeter, snel-
heidsmeter etc. die alle resultaten 
ook uploadt naar het programma 
Trainingpeaks waar onze staf naar 
kan kijken. We hebben ook nog 
een sporthorloge met hartslagmeter 
en GPS die we omdoen bij droog-
trainingen en op het ijs die onze 
activiteiten uploadt naar Training-

peaks. We worden dus goed gemo-
nitord . Er wordt door de staf veel 
tijd gestoken in het analyseren van 
alle data om aan de hand daarvan 
te zoeken naar verbeterpunten. Het 
contact met trainers en ploeggeno-
ten verloopt via mail, whatsapp en 
andere sociale media. Alleen op de 
droog-, en krachttrainingen zien we 
elkaar nu en tegenwoordig mogen 
we ook weer in kleine groepjes fiet-
sen’.

Rotterdam
Voor de aankomende 2 jaar staan er 
vele uitdagende toernooien op de 
shorttrack-kalender. Voor de lan-
gere termijn traint Bram natuurlijk 
voor een ticket naar de Olympi-
sche Spelen in 2022. Voor de korte 
termijn vooral om zich te plaatsen 
voor de wereldbekerwedstrijden 
aankomend seizoen. Als die door-
gaan. Maar dat is niet alles. In janu-
ari 2021 is het EK in Polen. Maar 
het hoogtepunt van het komende 
seizoen is natuurlijk het WK in 
Rotterdam in maart. Mogelijk dat 
ook de Winter Universiade in fe-
bruari 2021 in Luzern, Zwitserland 
nog op de agenda komt. 
Een volle shorttrackagenda dus 
voor de komende winterperiode 
voor Bram. Tenminste wanneer de 
corona geen roet in het eten gooit.

Veranderde Nova-selectie
Komend seizoen verwelkomt Nova acht andere spelers; Job Paauw komt van hoofdklasser 

HKC uit Hardinxveld-Giessendam en Aranka Akkermans speelde een aantal jaren bij MIA. 
Rogier Pluim komt over van DOS Westbroek. 

In het afgelopen seizoen hebben 
A-junioren Milan van den Berg, 
Mart Kockelkoren, Vera Bessems, 
Suzanne van Rie en Hannah Fles-
sner laten zien klaar te zijn om tot 

de seniorenselectie toe te treden. 
Wanneer de echte selectieprocedu-
re voor Nova 1 en 2 gaat starten, is 
nog niet duidelijk. 

Vertrek
Nova neemt afscheid van Marloes 
van Ettikhoven (naar DOS) en 
van Romée van den Brink (naar 
Victum). 

V.l.n.r. Job Paauw, Mart Kockelkoren, Hannah Flessner, Pascal Frank (Coach), Vera Bessems, Jasper van 
Rooijen (Assistent Coach), Milan van den Berg, Suzanne van Rie en Rogier Pluim. 

Postduivenwedvlucht
De vogels van Postduivenvereniging De Bilt vlogen dit weekeinde te-
rug van een wedstrijdvlucht vanaf het Franse Etroeungt.
De duif/duiven van Edith Muller werden 1,4 en 7; van Peter van Bun-
nik 2; van Ron Miltenburg 3, 5, 9 en 10; van J.P.H. Stas Sr. 6 en van 
M.J.J. van Zelst 8

Jeugdtennis Meijenhagen 
ook voor niet-leden

Op zondag 14 en 21 juni organiseert tennisvereniging Meijenhagen 
van 10.00 tot 12.00 uur tennisochtenden voor de jeugd; ook niet-leden 
zijn dan van harte welkom. Aanmelden kan via jeugd@meijenhagen.
nl. Daarnaast is er op zondag 5 juli een ouder-kind-toernooi: ook 
daarvoor zijn aanmeldingen nu al mogelijk.



De gezonde tuin
Het inrichten van de groentetuin is als het opstellen van een per-
soonsgerichte menukaart. Je zaait en plant er enkel groenten en 
fruit, die je zelf lekker vindt. Tegelijkertijd trek je daarmee dieren 
aan met dezelfde voorkeur.

Dientengevolge heeft iedere dag verrassingen in petto. De bietenplant-
jes, na het zaaien mooi opgekomen, verdwijnen plotseling, opgegeten. 
Aardbeien worden geplukt of aangepikt al voordat ze echt rijp zijn. En 
ook kleine mee-eters als rupsen, vliegen en slakken komen af op de 
tijdelijke overvloed.

Tuinieren met een moestuin wordt overgedragen van generatie op gene-
ratie, evenals het uitwisselen van plantjes, van kennis en van de oogst. 
Zo leerde ik de pas gekregen koolplantjes te beschermen met een kool-
kraag (van schuurpapier) rond de voet zodat de koolvlieg daar geen 
eitjes kan leggen. De geur van dropplanten houdt koolwitjes op afstand, 
dus minder rupsen in de kool. Maar tegen de droogte helpt alleen een 
gieter.

Na het grote plezier van zaaien en planten zien opgroeien, volgt de 
vreugde van het uitdelen van de rijkdom. De tijd van oogsten. Want 
natuurlijk heb ik de bieten opnieuw ingezaaid en blijven er, ook voor 
ons genoeg aardbeien over                   (Karien Scholten)

In haiku:
De gezonde tuin
Draagt vruchten uit traditie
Voedert mens en dier
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advertentie

Ecologisch kapitaal 
en boerenwijsheid

door Henk van de Bunt

Dit weekeinde was er eindelijk weer wat regen; volgens de weerlieden niet meer dan een ‘druppel’ 
op de gloeiende plaat, maar toch? Voor Westbroeker Wim Baas - samen met zijn Marianne 

bekend van de open Stinzenplantentuin - eindelijk even niet werken in hun tuin, maar 
weer eens even wat tijd over om het kaartsysteem bij te werken. 

Wim Baas heeft gewerkt als che-
micus aan de Universiteit Utrecht; 
hij heeft zich gespecialiseerd in de 
‘chemie’ van planten en hun om-
geving. In de oude hortus aan de 
Lange Nieuwstraat in Utrecht (nu 
universiteitsmuseum) had hij vroe-
ger zijn werkplek: ‘Een gouden 
tijd’. Hij heeft jarenlang onderzoek 
gedaan naar de driehoek van bo-
demschimmels, mieren en planten; 
deze hebben elkaar nodig: ‘Samen 
vormen zij een world wide web’. 

Stins
Dr. Wim Baas begon vele tiental-
len jaren geleden met de aanleg van 
een stinzentuin en was daarmee zijn 
tijd ver vooruit. Deze prachtige tuin 
kent vele variëteiten stinzenplan-
ten, die van oorsprong met name 
voorkwamen bij versterkte huizen 
van edelen, op landgoederen, boe-
renhoven, pastorietuinen en der-
gelijke. Een stins is letterlijk een 
stenen huis, versterking of een kas-
teel van een edelman of ridder. In 
de tuin past Wim zijn wetenschap-
pelijke inzichten toe. Hij kan zeer 
boeiend vertellen over de samen-
hang tussen bodemfactoren (kalk, 
humus/veen, mineralen, bacteriën 
en bodemschimmels) en de plan-
tengroei.

Gras
‘Ik kwam bij die herschikking van 
mijn kaartsysteem een kaart tegen 
over blauwgrasland, een zeldzaam 
type nat hooiland. Nu alleen nog 
aanwezig in natuurreservaten, zo-
als de Westbroekse Zodden. In de 
tekst op de systeemkaart (uit ‘onze 
eigen TUIN’, winter 2018) verwijst 
de bekende plantkundige Eddy 
Weeda naar een proefschrift van 
Paul Swagemakers van tien jaar 
eerder, getiteld ‘Ecologisch kapi-
taal’. Daarin vertelt een boer over 
het verschil tussen hypotheekhooi 
en apotheekhooi: Hypotheekhooi 
is het ‘snelle’ gras dat genoeg melk 
levert om rente over investeringen 
te betalen. Apotheekhooi is krui-
denrijk gras, waarmee zieke bees-
ten beter kunnen worden gemaakt. 
Het beste medicinale hooi komt van 
blauwgrasland’.

Scheidslijn
Baas vervolgt: ‘Toen ik dit (her-)
las, besefte ik dat de Kerkdijk, 
waaraan wij wonen, letterlijk de 
scheidslijn vormt tussen het snelle 
gras van de Molenpolder en het me-
dicinale gras van de blauwgraslan-
den in de Westbroekse Zodden. In 
het westen de grootschalig beheer-
de Molenpolder. Met, dankzij zwa-
re bemesting meerdere maaibeurten 
per jaar, puur hoogproductief gras 

zonder ‘onkruid’. Aan de oostkant 
de Westbroekse Zodden met de 
schaarse, éénmaal per jaar gemaai-
de en niet-bemeste kruidenrijke 
blauwgraslanden. Het verschil: 
grootschalige natuuronvriendelijke 
landbouw tegenover kleinschalige, 
weinig productieve natuur’. 

Voeding
Helaas is volgens Baas de gezonde 
voeding door middel van klein-
schalige landbouw bij lange na niet 
in staat om de miljarden mensen en 
hun vee wereldwijd te voeden. Bo-
vendien wonen de meeste mensen 
vooral in miljoenensteden, ver ver-
wijderd van de natuur. Natuur, die 
wereldwijd zienderogen verdwijnt 
om plaats te maken voor meer 
grootschalige landbouw en vee-
teelt: ‘Ontbossing leidt tot ontwa-
teren en verdwijnen van de vrucht-
bare teelaarde waardoor grote delen 

van de aarde onleefbaar worden. 
De problemen met het klimaat zijn 
volgens veel wetenschappers voor-
al daaraan te wijten’. 

Medicijnen
‘Miljoenen jaren was de natuur 
onze betrouwbare bron van voed-
sel, energie en onze apotheek voor 
medicijnen. Verlies van natuur be-
tekent verlies van overlevingsmo-
gelijkheden. Want ook mensen zijn 
onderworpen aan de wetten van de 
natuur: teveel mensen ten koste van 
natuur lopen risico’s, zoals we die 
nu aan den lijve ondervinden. Men-
senmassa’s in miljoenensteden, of 
dierenmassa’s in de bio-industrie, 
voor virussen maakt het geen ver-
schil. Daarom moeten wij ons nu 
bezinnen op onze toekomst: uit-
breiden of beperken, verder globa-
liseren of lokale korte kringlopen, 
welvaart of welzijn? Hopelijk heeft 
de jongere generatie geleerd van 
onze fouten? Oplossingen kunnen 
komen van alternatieve voedsel-
productie via biotechnologie en het 
combineren van landbouw met na-
tuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer 
zou in de toekomst ook voor lokale 
boerenbedrijven van belang kunnen 
worden’.

Agrarisch weiland met aan de einder de kerk en de molen van Westbroek. 
(foto Karien Scholten)

Blauwgrasland. (foto Karien Scholten)

Hooi van kruidenrijk blauwgrasland 
wordt ook wel apotheekhooi 
genoemd. (foto Karien Scholten)

Buurtbewoners 
verzorgen bloemenpracht

De grond van de mooie buurttuin in De Bilt (hoek Aeolusweg/
Cirrusweg) is door de gemeente ter beschikking gesteld en wordt als 
buurttuin beheerd door meerdere omwonenden. De bloemenpracht is 
overweldigend. (Frans Poot)

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Toetje van de week:
Aardbeienbavarois met slagroom

Komt u weer buurten
bij Naast de Buren?

We hebben jullie gemist.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
10-06
Do.

11-06
Vr.

12-06
Za.

13-06
Zo.

14-06

Souvlakisteak
van de grill

met knoflooksaus

Paëlla
met vis, schaal-
en schelpdieren

Prei-quiche met brie

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op website.
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