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College wil duidelijke afspraken 
met Rijk over financiën

door Guus Geebel

In een persgesprek op vrijdag 24 september gaven burgemeester Sjoerd Potters en wethouder 
Anne Brommersma een toelichting op Prinsjesdag en de financiële gevolgen van maatregelen 

waarmee middelgrote gemeenten te maken hebben. De burgemeester en wethouder gaven 
daarnaast een toelichting op de subsidieaanvraag voor woningbouw in de spoorzone.

Burgemeester Sjoerd Potters de-
monstreerde onlangs met zo’n veer-
tig burgemeesters en wethouders 
van middelgrote gemeenten in Den 
Haag over de zorg van die gemeen-
ten over de financiële bijdrage van 
het Rijk voor taken die de gemeente 
op zijn bordje heeft gekregen. Ze 
spraken met Kamerleden van ver-
schillende fracties en vonden goed 
gehoor. De bijdrage van het Rijk 
fluctueert en maakt het moeilijk af-
spraken te maken. De burgemees-
ters pleiten voor een vaste bijdrage 
over een periode van vijf jaar, zodat 
gemeentebestuurders weten waar 
ze aan toe zijn. Ze willen op ge-
lijkwaardige wijze behandeld wor-
den als de vier grootste gemeenten. 

‘Nederlandse gemeenten moeten 
van de Europese landen ongeveer 
de meeste taken uitvoeren en zijn 
het meest afhankelijk van de Rijks-
overheid’, aldus Potters. ‘Door de 
bezuinigingsmaatregelen hebben 
we ook geen investeringsmoge-
lijkheden. We moeten investeren 
in duurzaamheid, woningbouw en 
infrastructuur en dan is het van be-
lang dat je dat vijf jaar met bekende 
budgetten kunt doen en dat het niet 
steeds over bezuinigen gaat. Daar 
worden nu wel weer wat pleisters 
opgeplakt, maar dat moet heel wat 
meer zijn. We denken dan onder 
meer aan het afschaffen de opscha-
lingskorting en aan de constante te-
korten op de jeugdzorg. Wij willen 

investeren in woningbouw en daar 
is geld voor nodig.’

Besparingen
Wethouder Anne Brommersma 
vertelt dat het abonnementstarief 
bij hulp in het huishouden vier ton 
meer kost. De gemeente De Bilt 
heeft veel 75-plussers die daar 
gebruik van maken. ‘Sinds 2015 
worden gemeenten geconfronteerd 
met een korting op het gemeente-
fonds. Deze opschalingskorting is 
opgelegd omdat gemeenten door 
gedwongen maar niet gerealiseerde 
opschaling kosten zouden bespa-
ren. Bij het sociaal domein wordt 
ervan uitgegaan dat alle proble-
men alleen in de grote steden zijn 

Wethouder Anne Brommersma en burgemeester Sjoerd Potters.

en dat is niet zo. ‘In onze regio zijn 
veel grote jeugdzorginstellingen 
die veel extra geld voor jeugdzorg 
kosten. Jongeren die daaruit komen 
hebben een grotere kans om dak-
loos te worden.’

Spoorzone
Over de spoorzone zegt burgemees-
ter Sjoerd Potters: ‘Er ligt nog geen 
plan. We hebben subsidie aange-
vraagd voor de regio woningbou-
wimpuls waarvoor landelijk 250 
miljoen euro beschikbaar is. Die 
aanvraag moest voor 17 september 
worden ingediend. Op 31 augus-
tus is er een technische briefing 
geweest waarin het college aan de 
raad heeft uitgelegd dat gelet op 
de ruimtelijke plannen in het cen-
trum, wij over de bestaande plan-
nen een subsidie willen aanvragen.’ 
Anne Brommersma: ‘Wij denken 
dat als we die bestaande plannen 
realiseren, we een mooie woning-
bouwbijdrage kunnen leveren. Dit 
geld is beschikbaar gesteld zodat 
er sneller sociaal en middenhuur 

gebouwd kan worden. Wij zagen 
een kans om dat binnen het bestem-
mingsplan wat er ligt te realiseren 
met een hogere kwaliteit door geld 
van het Rijk.’ 

Subsidieaanvraag
‘Wij willen helemaal niet aan de 
gang zonder dat we met de bewo-
ners en de raad daarover gespro-
ken hebben. Er zijn dus nog geen 
plannen, we doen gewoon wat 
binnen het bestemmingsplan kan. 
Bij elkaar opgeteld kom je tot 670 
nieuwe woningen, maar het kan 
straks best heel anders worden. 
Het enige is dat als je het geld van 
het Rijk wilt hebben, het om mi-
nimaal 500 woningen moet gaan. 
Het is ook nog alleen maar een 
subsidieaanvraag, maar het zou 
jammer zijn als wij niet van deze 
kans gebruik maken om goede 
kwaliteit woningen te realiseren. 
Het moet helemaal nog bedacht 
worden, maar binnen de bestaande 
bestemmingsplannen kunnen we 
dit aantal woningen realiseren.’Een drone-foto van de spoorzone. (foto Nienke van Weele)

De Bilt is Open
Zaterdag 25 september was een ontmoetingsdag met dans, muziek, 
sport, creativiteit, kunst, koffieochtend en diverse workshops. 
Direct na de opening werd er op het plein een masterclass slagwerk 
gehouden. Belangstellenden werden uitgenodigd om op twaalf grote 
kunststof vaten hieraan mee te doen. (zie ook pag. 7)

Groot enthousiasme bij de percussieworkshop. (foto Hans Lebbe) 

VOLT
Startbijeenkomst De Bilt
Lid of belangstelling voor Volt?

1ste bijeenkomst in De Bilt 
op maandagavond 4 oktober 
in Buro Lou, Leyenseweg 38 

Bilthoven
van 19.30 tot 22.00 uur

Aanmelden vóór 1 oktober a.s.
rob.cortjens@volteuropa.org
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

03/10 • 10.30u - Mevr. Ds. Marjolein 
Cevaal - Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/10 • 09.30u - Ds. J. C. Schuurman
03/10 • 18.30u - Ds. H. van den Belt 

Woudkapel
03/10 • 10.30u - Johan Goud

Maximaal 30 personen; aanmelden via 
opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

03/10 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
03/10 • 10.30u - Gebedsviering J. Noten 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/10 • 10.15u - Ds. C. Van de Berg
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

03/10 • 10.00u - Ds. W.P. Vermeulen
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

03/10 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar 

R.K. St. Michaelkerk
03/10 • 10.00u - Gebedsviering 

J. van Gaans en W. Eurlings

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
03/10 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
03/10 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/10 • 10.00u - Ds. C.M. Visser
03/10 • 18.30u - Kandidaat 

H. van de Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
03/10 • 10.30u - Ds. E.J.W. van Leersum

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer                                                                                                                               
03/10 • 18.30u - Ds. A. C. Borsje

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/10 • 10.00u +18.30u - Ds. R.J. Oomen

PKN - Ontmoetingskerk
03/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk  
03/10 • 10.30u - Open Huis- c.q. 

Gebedsviering I. Goossens
Reserveren via vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/10 • 10.00u - Ds. W.J. van der Linde
03/10 • 18.30u - Dhr. J. van Ooijen

PKN - Herv. Kerk
03/10 • 10.00u - Ds. H. Overeem

03/10 • 18.30u - Ds. A. Stijf 

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

 Passend, waardig en correct.
Nabestaande over Kees van Asselt
Wij vinden het een eervolle opdracht om ervoor te zorgen dat alles 
rondom de begrafenis precies verloopt zoals u dat wenst. 

Lees de ervaringen op: kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/

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

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

                      

Wil de Graaf-van Ek
echtgenoot van

Henk de Graaf

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons  
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

mijn lieve man, onze vader, schoonvader, grootvader
en mijn overgrootvader

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

in de leeftijd van 88 jaar.

Maartensdijk, 21 september 2021 

Correspondentieadres:
Kievitlaan 99
3738 ER  Maartensdijk

Ilona en Robbert -Jan
Roy & Hans
Mike & Kelly
      Milas

Harold & Joyce
Lindsey & Jarno

De crematieplechtigheid heeft heden 
te Zeist plaatsgevonden.

 

Je bent niet meer daar waar je was, 
maar overal waar wij zijn. 

 
De wil was er nog wel, de kracht niet meer. Met intens verdriet nemen 
wij afscheid van mijn lieve maatje, onze zorgzame vader, trotse opi, 
broer, zwager en oom 
 

Ruth Beijen 
 

Soest, 30 juli 1947                                         Bilthoven, 24 september 2021 
 
 Adrie Beijen – Brouwer 
 

 Diana en Leendert 
     Steffie 
 

 Simone en Jan 
     Esmee 
 

 Familie Beijen 
 Familie Brouwer 
Liguster 6 
3723 TM  Bilthoven 
 
Ruth is opgebaard in Afscheidshuis Beek & Royen, Laan van Beek en 
Royen 40 te Zeist. 
 

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 1 oktober om 15.30 uur 
in de Lichtzaal van Crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden. 
 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium. 
 

U kunt de dienst ook volgen via de livestream waarvoor u de link  
kunt vinden in het digitale condoleanceregister voor Ruth op: 

www.voorneveld-uitvaartzorg.nl 

Bingo bij WVT

Vrijdag 1 oktober is er van 19.30 
tot 21.30 uur Bingo bij WVT, 
Talinglaan 10 Bilthoven. Er 
worden vijf rondes gespeeld en 
er zijn prijsjes te winnen. Kosten 
deelname €4,-. 

Koffieconcert in  
Huize Gaudeamus

Vanaf a.s. zondag vindt er op elke 
eerste zondag van de maand om 
12.00 uur weer een koffieconcert 
plaats in Huize Gaudeamus (Gerard 
Doulaan 21, Bilthoven). Op 3 
oktober wordt het koffieconcert 
verzorgd door de Engelse harpiste 
Victoria Davies, die composities 

zal spelen van Paul Hindemith, 
Gabriel Fauré, Carl Philip Emanuel 
Bach en George Frideric Handel. 
Kaartenreservering via concerten.
huizegaudeamus@gmail.nl. 

Wandelen op Beerschoten

Op zondag 3 oktober organiseert 
Utrechts Landschap een wandeling 
op Landgoed Beerschoten in De 
Bilt. In het gebied komen reeën, 
de das, de vos en vele vogels 
voor zoals de raaf. Tijdens deze 

wandeling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed.  De 
wandeling duurt anderhalf tot twee 
uur. De start is vanuit Paviljoen 
Beerschoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 in De Bilt. De Vertrektijd 
is 14.00 uur. Vooraf aanmelden 
kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’.  
Deelname is gratis.

Je kind op  
Voortgezet Onderwijs

Op dinsdag 5 oktober om 20.00 
uur is er in het Lichtruim in 
Bilthoven een inspirerende work-
shop voor ouders van kinderen 
in de brugklas die nog zoekende 

zijn naar een overzichtelijk plan 
van aanpak. Ook geschikt voor 
ouders van oudere kinderen op 
VO. De workshop wordt bege-
leid door Karin Loogman. Karin 
heeft ervaring als docent, bege-
leidt kinderen bij hun huiswerk 
en heeft zelf drie pubers. Deelna-
me is gratis na aanmelding. Voor 
meer informatie of aanmelden 
debilt.ouderslokaal.nl of mail 
naar debilt@ouderslokaal.nl.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

w w w . k o o p g e e r s i n g . n l 0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5

Uitvaart
Het is half twee ‘s nachts. De telefoon gaat. Ik schrik op uit mijn eerste 
slaap, voel waar mijn bril ligt en zie op mijn telefoon een onbekend 
nummer in beeld. Ik neem op. Iemand stelt zich voor als Mieke: ‘Mijn 
moeder is overleden en ik wil u vragen de uitvaart te verzorgen’. Ik loop 
inmiddels door het donkere huis naar mijn computer en Mieke en ik 
praten over het overlijden. Ik vraag of Mieke bij haar moeder is. Dat 
is ze en ik stel voor dat ik meteen op pad ga om elkaar te ontmoeten. 

Een half uur later maakt Mieke 
koffie voor me. Ze is enig kind. 
Moeder is thuis overleden 
en het enige dat Mieke van 
haar moeder weet is dat ze 
begraven wil worden bij haar 
man. Miekes vader is tien jaar 
geleden overleden en begraven 
in Zeist. ‘Wat zou je nu willen? 
We kunnen ervoor zorgen dat 
je moeder thuis kan blijven tot 
de dag van de begrafenis. Zullen 
we haar samen verzorgen en 
kleden?’ vraag ik. Er komt geen 
antwoord. ‘Ik weet het niet’, 
zegt Mieke. ‘Wat zijn de andere 
mogelijkheden?’

Bij het nadenken over je eigen 
uitvaart denk je vooral aan de dag 
van de begrafenis of de crematie. 
De tijd direct na het overlijden is 
niet altijd in beeld. Zelf hanteer ik 
na een overlijden een bepaalde 
volgorde, die ik altijd persoonlijk 
begeleid. We beginnen met 
verzorgen en kleden van de 
overledene. Dat kan op de 
plek waar u dat wenst. De 
overledene kan vervolgens thuis 
worden opgebaard, of in een 
afscheidshuis of uitvaartcentrum, 
tot aan de dag van de uitvaart. 

Hierna volgt een gesprek waarin 

diverse opties worden besproken 
en keuzes gemaakt: hoe ziet u 
de dag van de uitvaart voor zich, 
op welke dag wordt die gepland? 
Wordt het een begrafenis of een 
crematie? Is er sprake van een 
kerkdienst of een plechtigheid 
elders? Waar vindt die plaats? 
Dat leggen we ook vast.

Vervolgens bespreken we de 
inhoud van een rouwkaart en/of 
advertentie. Die maak en druk ik 
zelf en kan dan meestal dezelfde 
dag nog geleverd en verstuurd 
worden. Ik breng de rouwkaarten 
voor u naar het sorteercentrum 
van PostNL en verzorg ook het 
aanleveren van een advertentie 
bij de krant. Verder verzorg ik de 
wettelijke formaliteiten.

Twee dagen voor de dag van de 
uitvaart bespreken we de inhoud 
van een eventuele plechtigheid 
in een aula of bijeenkomst op 
een andere locatie. Deze dag 
moet perfect verlopen, want we 
kunnen het maar één keer goed 
doen. Daarom nemen we alle 
details zorgvuldig door. Vanaf 
het moment van het vertrek 
met de rouwauto tot en met 
de aankomst, het plaatsnemen 
in een zaal en het inhoudelijke 

programma. Wie spreken er? 
Spreekt u zelf? Wilt u mij laten 
spreken? Welke muziek wilt u 
ten gehore laten brengen? Wilt 
u foto’s of video’s vertonen? Ik 
help u bij dat proces en maak 
een draaiboek, zodat alle partijen 
op de hoogte zijn van onze 
afspraken. En op de dag van de 
uitvaart hoeft u zelf nergens 
meer aan te denken, want die 
verloopt dan zoals we hebben 
afgesproken. 

Mieke heeft bij de laatste 
verzorging van haar moeder zelf 
actief meegedaan. ‘Dat heeft 
me enorm geholpen’, zegt ze 
achteraf. ‘Ik ben blij dat ik dat 
nog voor haar kon doen’. Daarna 
hebben we haar moeder naar 
een afscheidshuis gebracht, 
waar Mieke dagelijks even een 
bezoekje aan haar bracht. Op 
de dag van de uitvaart hebben 
we haar moeder in een klein 
gezelschap naar haar laatste 
rustplaats gebracht. In dit geval 
zonder plechtigheid of nazit. 
Passend bij Mieke, passend bij 
wie haar moeder was.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

Eerste bijeenkomst Volt in De Bilt
Maandag 4 oktober vindt er een 
eerste kennismakingsbijeenkomst 
plaats voor leden van Volt afdeling 
De Bilt. Ook belangstellenden die 
overwegen lid te worden van Volt 
zijn van harte welkom. Het doel is 
vooral een onderlinge kennisma-
king en een verkenning van de lo-
kale politiek in de gemeente De Bilt 
in verband met de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022. 

In De Bilt spelen belangrijke poli-
tieke thema’s zoals klimaat, natuur 
en biodiversiteit, bouwen en wo-
nen. Dit zijn stuk voor stuk onder-

werpen die voor de toekomst van 
de samenleving van groot belang 
zijn. Volt heeft op jongere mensen 
een sterke aantrekkingskracht. Als 
daarnaast ouderen bereid zijn om 
hun kennis te delen en ruimte te 
scheppen voor jongeren dan kan er 
een mooie mix ontstaan.

Samenwerking
Binnen Volt leeft de visie dat de 
grote problemen van vandaag al-
leen opgelost kunnen worden door 
meer Europese samenwerking. 
Maar ook geldt: denk globaal, han-
del lokaal. Het gemeentelijke poli-

tieke terrein is bij uitstek geschikt 
om de noodzakelijke veranderingen 
in de samenleving in gang te zetten. 
Hoe groter de problemen hoe groter 
de noodzaak voor samenhang in de 
besluitvorming. De gemeenteraad 
in De Bilt blinkt tot nu toe niet uit 
in een samenhangede toekomstvi-
sie en besluitvaardigheid. 
Kom langs! De bijeenkomst vindt 
plaats op maandag 4 oktober in 
Buro Lou, Leyenseweg 38 Biltho-
ven en duurt van 19.30 tot 22.00 
uur Aanmelden op emailadres: rob.
cortjens@volteuropa.org vóór 1 
oktober a.s.

Volt wil jongeren een toekomst geven. 

Vervolg dorpsvisie 
Westbroek

Dit voorjaar heeft het Dorpsberaad Westbroek een enquête gehouden 
onder de inwoners van het dorp Westbroek. Vervolgens zijn de uitkom-
sten van deze enquête op 8 juli jl. gepresenteerd. Een grote groep be-
trokken inwoners was deze avond aanwezig om mee te denken en te 
praten over een nieuwe omgevingsvisie voor het Dorp. Met de informa-
tie die deze avond is opgehaald, is het Dorpsberaad aan de slag gegaan. 

Op 14 oktober is er opnieuw een bewonersavond. Tijdens deze avond 
zal er dieper ingegaan worden op de verschillende tegenstellingen die 
tijdens de eerste informatie avond naar boven zijn gekomen welke nu 
zijn uitgewerkt.

Tijdens de bijeenkomst van 8 juli hadden veel mensen de moeite genomen 
om naar deze bijeenkomst te komen. Nu er verder wordt ingegaan wordt 
op de verschillende thema’s, hoopt het Dorpsberaad wederom op een goed 
bezochte bijeenkomst. 
Deze avond voor de inwoners van Westbroek wordt gehouden op 14 okto-
ber in het Dorpshuis van Westbroek en start om 20.00 uur. Inloop is vanaf 
19.45 uur. Voor meer informatie zie: www.dorpsberaadwestbroek.nl

Vier bijeenkomsten over 
de laatste levensfase 

Gezondheidscentrum De Bilt, Huisartsenpraktijk Orionlaan, Steun-
punt Mantelzorg en Stichting Het Bezinningshuis organiseren in ok-
tober en november gezamenlijk vier bijeenkomsten over de laatste le-
vensfase in H.F. Witte Centrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt.

Nadenken en praten over de laatste levensfase met mensen in uw om-
geving is belangrijk. Met uw naasten of uw huisarts. Bij deze bijeen-
komsten krijgt u goede info. De bijeenkomsten vinden plaats in het 
kader van een landelijk onderzoek door Amsterdam UMC en worden 
gesubsidieerd door ZonMw.

Mantelzorg
‘Toen ik gevraagd werd om mee te werken aan deze bijeenkomsten, 
heb ik geen moment getwijfeld’, aldus huisarts Toosje Valkenburg. Ook 
collega-huisarts Jolanda Nijboer was meteen enthousiast: ‘Het is zo be-
langrijk om mensen goed te informeren en tijdig in gesprek te gaan!’. 
Ook zal Marianne Houkamp, mantelzorgconsulent van Steunpunt Man-
telzorg aanwezig zijn om te vertellen over de mogelijkheden van het 
Steunpunt en vragen te beantwoorden. 

Aanmelden
De bijeenkomsten vinden plaats op 5 en 28 oktober en op 9 en 11 no-
vember om 15.00 uur. Deelname is gratis. Er is slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij de eigen huisarts voor 
de bijeenkomsten van 5 oktober of 11 november: (administratie@
ghcdebilt.nl), voor de bijeenkomsten van 28 oktober en 9 november 
(assistente@orionlaan.nl) of telefonisch bij Stichting Het Bezinnings-
huis(085 0043088)

Start leesclub literatuur 

In Bibliotheek Bilthoven is op maandag 4 oktober om 13.30 uur een in-
formatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om moderne lite-
ratuur te (gaan) lezen en daardoor in contact willen komen met andere 
liefhebbers. Meer info is te vinden op www.senia.nl. Graag vooraf aan-
melden  via brigter@ideacultuur.nl.

Zonder afstand van anderhalve meter
lijkt het leven weer ‘n heel stuk beter
en zo langzamerhand
met een knuffel of hand
wordt de omgang ook weer completer

Guus Geebel Limerick
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 30 september t/m woensdag 6 oktober

Filet Americain 

Pulled pork

Kip-walnoot salade

Gebraden Rosbief 

Runder rookvlees

Gebakken boterhamworst

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

SHOARMA PAKKET

100 GRAM

0.99

KIPDIJFILET

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

BIJ AANKOOP VAN EXTRA BOEREN 
BELEGEN KAAS GRATIS PAKJE 
ROOMBOTER (GELDIG VANAF 500 GRAM)

1 KILO

8.98

VARKENSHAAS SLEETJE
100 GRAM

2.25

500 GRAM

6.98KIPFILET OF POULET

GEHAKTE BIEFSTUK
500 GRAM

11.-
SAMEN VOOR

8.-

RUNDERSCHNITZELS 4+1
GRATIS

LET OP! PIGGY PUNTEN 
ZIJN IN TE LEVEREN T/M 

31 OKTOBER 2021

RUNDER CORDON BLEU
KIP CORDON BLEU
GEHAKT CORDON BLEU

4+1
GRATIS

Bestaande uit: 500 gram shoarma
6 broodjes en een bakje knoflooksaus

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

Hollandse 
Bloemkool
Nu                   €0,99
Nieuwe oogst
Hollandse elstar 
handappels
Heel kilo                   €1,49

Herten goulash 
met rodekool en puree

€ 1,99
100 gram

Spaghetti
met scampi’s, rucola en tomaat

€ 6,95
Per portie

Preischotel
met gehakt

€ 1,39
100 gram

Peren - caramel
Taart
Nu € 15,95
Roomboter assorti
Koekjes

Pak € 3,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 30 september, vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober.

Het is weer 
Paddenstoelen tijd….

We hebben een mooi 
assortiment met deze week de 

Cantharellen 
En 

Pied de mouton 

100 gram                           € 1,99

Desem
Donker grof volkoren

Nu € 2,99

Witte bollen
Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
Er is weer hutspot 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Mosterd soep

½ liter                            € 3,95
Notenafdeling:

Honey red pepper mix

Per bakje nu                       €3,49

Alle lasagnes
Paddenstoelen–pompoen lasagne

€ 1,39
100 gram

Mooie
Witlof

€0,79
500 gram

ze zijn er weer
Comice handperen

€ 1,99
Heel kilo

04
10

05
10

06
10

NIEUW...

Er is weer...
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Adviezen voor de omgevingsvisie
door Henk van de Bunt

Stichting Brigida werd in 1996 opgericht met als doel het cultuurhistorisch erfgoed tussen 
de stad Utrecht en het Gooi te beschermen. Aanleiding voor de oprichting was indertijd het 
voorkomen van sloop van de inundatiekom in de Kanonsdijk, die diende, als onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ter bescherming van het waterliniefort Ruigenhoek. 

Stichting Brigida vraagt nu aan-
dacht voor haar notitie ‘Behoud 
het landschappelijk en cultureel 
erfgoed in het Noorderpark’. In 
de notitie beschrijft de Stichting 
haar zorgen over de bescherming 
van het landschappelijk en cultu-
reel erfgoed in het gebied tussen 
Utrecht en het Gooi, maar hoopt 
op deze wijze ook een bijdrage te 
leveren aan concrete waarborgen 
voor het behoud van de waarde-
volle leefomgeving met 22 con-
crete adviezen voor de omgevings-
visie, waaraan in alle gemeenten 
gewerkt wordt. De notitie richt 
zich vooral op de gemeente De 
Bilt, maar is ook verstuurd aan de 
gemeentebesturen van Utrecht en 
Stichtse Vecht. Gezien de actua-
liteit van het onderwerp burger-
participatie én van het onderwerp 
omgevingsvisie in genoemde ge-
meenten, is besloten de notitie di-
rect in de openbaarheid te brengen. 

Waarom nu
Secretaris Jan Maassen: ‘We heb-
ben de bewonersbijeenkomsten 
voor het project DoeMee De Bilt 
gevolgd en ons verdiept in de ge-
volgen van de nieuwe omgevings-
wet. Daarna hebben we besloten 
dat het belangrijk was om ook een 
geluid te laten horen dat de nadruk 
legt op ons landschap en onze ge-
schiedenis. Omdat de gemeente 
volgens de planning in deze peri-
ode gaat werken aan een concept 
van de Omgevingsvisie hebben we 
besloten om onze notitie te schrij-
ven en in te dienen bij de gemeen-
te. Er was overigens in april een 
zogenaamde ‘stakeholdersbijeen-
komst’ geweest, waarbij Brigida 
niet is uitgenodigd. Dat is jammer 
want dan hadden wij nog eerder 
ons geluid kunnen laten horen’. 

Economie en wonen
Voorzitter Frans Poot vult aan: ‘Er 
is een goede reden om bezorgd te 
zijn over de bescherming van land-
schap en erfgoed. Sowieso gaat het 
om zogenaamde ‘zachte waarden’. 
Economie, wonen, energie en ver-
keer en vervoer hebben direct te 
maken met geld. Ons landschap en 
onze geschiedenis gaat over onze 
wortels, over wat mooi is en waard 
om te behouden. Daarom hebben 

we in het document ook een soort 
waardenschaal opgenomen, waar-
in je kunt zien wat er belangrijk is 
náást die economische factoren. 
We proberen niet alleen naar het 
verleden te kijken. Als je onze no-
titie leest, zie je dat we ook voor-
uitkijken en op de economie let-
ten. We snappen dat woningbouw 
nodig is en we sluiten ons daarom 
helemaal aan bij de opmerkingen 
die uit de bewonersbijeenkomsten 
zijn gekomen en die door een re-
dactiecommissie aan het gemeen-
tebestuur zijn aangeboden. Ook 
wonen gaat om veel meer dan 
geld en stenen: het gaat om onze 
leefomgeving. We snappen ook 
dat bedrijvigheid nodig is, maar 
we zoeken oplossingen die passen 
bij onze agrarische gemeenten. De 
Bilt is niet geschikt voor grote be-
drijven, die veel ruimte nodig heb-
ben, het milieu belasten of zwaar 
vervoer aantrekken’.

Dorpsniveau
Bestuurslid Hugo Mutsaers: ‘We 
staan ook achter de noodzaak van 
een energietransitie; we moeten 
echt alles doen om het klimaat en 
de wereld te redden. Maar we ver-
bazen ons er wel over dat de rijks-
overheid het beleid overlaat aan 
provincies en gemeenten. Energie 
is een nutsvoorziening. Ons ge-
meentebestuur lijkt daarbij aan te 
sturen op een beleid van groot-
schaligheid: grote zonneparken 
van meer dan 10 hectare en onder-
zoek naar de allerhoogste wind-
molens. Tegelijk horen we dat een 
boer die een bedrijfswindmolentje 
aanvraagt geen vergunning krijgt 
van de gemeente. Wij roepen op 
om de oplossingen te zoeken in 
kleinschaligheid. De kernen van 
de gemeente zijn uiteindelijk alle-
maal kleine dorpen. Zoek daarom 
oplossingen op dorpsniveau’.

Noorderpark
Bestuurslid Anne Kim Copijn: 
‘Het Noorderpark is volgens de 
Stichting ooit een begrip gewor-
den als bufferzone tussen de stad 
Utrecht en de Goois/Amsterdamse 
bebouwing. Groene zones zijn be-
langrijk voor stedelingen om te re-
creëren en van de natuur te genie-
ten. Op die basis is er in de jaren 

negentig een groot landinrichtings-
project geweest. Dat landinrich-
tingsproject is de redding geweest 
voor grote natuurgebieden als de 
Westbroekse Zodden. Maar het 
heeft misschien ook wel een beetje 
meegeholpen bij het besluit van 
Utrecht om de stadsuitbreiding 
in Leidse Rijn te plaatsen. In dat 
opzicht is Het Noorderpark niet 
alleen vanuit het verleden belang-
rijk, maar ook voor de toekomst. 
Op onze website staat ‘Brigida: Op 
de bres voor het cultuurhistorisch 
erfgoed tussen de stad Utrecht en 
het Gooi’. Op die website (www.
stichtingbrigida.nl ) zie je waar we 
de afgelopen jaren onze mening 
over hebben gegeven’. 

Samenvatting adviezen
In de samenvatting gaat context 
en volledigheid verloren. De vol-
ledige tekst van de adviezen geldt: 
‘Leg in bindende gemeentelijke re-
gelgeving de basis voor burgerpar-
ticipatie vast, zodat besluiten over 
onze leefomgeving altijd tijdig en 
open genomen kunnen worden. 
Gebruik de omgevingsvisie als ba-
sis voor het daadwerkelijk bescher-
men van cultureel en landschappe-
lijk erfgoed. De Erfgoedtoets, de 
Cultuurhistorische Waardenkaart 
en de Landschapswijzer zijn daar-
bij goede instrumenten. Bestem-
mingswijzigingen zijn in principe 
blijvend; (tijdelijke) constructies 
als een noodwoning of zonnepark 
moeten juridische beter begrensd 
worden. Hanteer een restrictief 
beleid bij de afgifte van vergun-
ningen voor schuren, loodsen en 
(mega)stallen. Bescherm doorzicht 
of zichtlijnen. Specificeer en on-
derbouw woningbehoefte per kern 
op basis van bewonersonderzoek. 
Geef de historische dorpskernen 
Groenekan, Maartensdijk ((Dorps-
weg) en Westbroek status van 
beschermd dorpsgezicht en geef 
cultuurhistorische wegen, door-
zichten en belangrijke solitaire en 
laanbomen een status als monu-
ment. Beperk doorgaand verkeer 
en handhaaf door de weginrichting 
ook in lintbebouwing de 30 km als 
maximumsnelheid. Beperk de aard 
en omvang van nieuwe bedrijven 
in de industrie, transport en logis-
tiek. Ondersteun lokale onderne-
mingen, maar stel bindende gren-
zen aan de groeiambitie. Bevorder 
in alle gevallen aanleg, herstel en 
beheer van (kleine) landschapsele-
menten. Gebruik de Landschaps-
wijzer van Landschap Erfgoed 
Utrecht als leidraad. Neem bij de 
energietransitie geen voorschot 
op verplichtingen in de toekomst, 
maar organiseer het burgerpartici-
patietraject iedere 10 jaar. 
Beperk de ambitie voor energieop-
wekking tot kleinschalige installa-
ties. Geef daarbij absolute prioriteit 
aan ‘zon op het dak’. Gebruik daar-
bij maximaal de mogelijkheden om 
bedrijven daartoe te verplichten, 
maar ondersteun ondernemers waar 
nodig met startsubsidies’.

V.l.n.r. Jan Maassen, Anne Kim Copijn en Frans Poot bij de stuw in de 
watergang noordzijde Groenekanseweg, daterend uit de periode 1850-
1900. De stuw functioneert al sinds de vervening en inpoldering van dit 
gebied.

Een foto van een mogelijk initiatief van LC energy voor een Zonneveld in 
Groenekan aan het einde en ten oosten van de Vedldlaan. 

Tafeltje Dekje zoekt 
urgent rijders

Stichting Tafeltje Dekje-de Bilt bezorgt al meer dan 50 jaar warme 
maaltijden bij thuiswonende ouderen voor wie zelf koken moeilijk is. 
Ook brengen de rijders wekelijks vriesverse maaltijden rond.

Het werk houdt in dat u op een door uzelf gekozen dag rond de middag, 
de warme maaltijden rondbrengt in Bilthoven en De Bilt. Bij meerdere 
klanten is het slechts afgeven maar sommigen hebben uw hulp nodig 
voor het open maken van de verpakking en eventueel het opscheppen 
van de warme maaltijd.

De maaltijden staan klaar bij de Koperwiek van maandag tot en met 
vrijdag en het rondbrengen vergt ongeveer één tot anderhalf uur. De 
vries-verse-maaltijden worden op maandagochtend bij het kantoor aan 
de Molenkamp opgehaald en van daaruit rond gebracht, ook dit vergt 
niet meer dan twee uur.
Voor meer info info@tafeltjedekje-debilt.nl of tel: 030 2288000

Burendag in 
Hollandsche Rading

Burendag op 25 september werd in Hollandsche Rading aangegrepen 
om het eerder dit jaar wegens corona uitgestelde NLDoet te organiseren 
met een lunch/high tea in het Dorpshuis. Bewoners uit Maartensdijk en 
Hollandsche Rading wisten de weg naar het dorpshuis weer te vinden 
en genoten van gesprekken en hapjes en drankjes. Kees Floor)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

WEEK TEGEN EENZAAMHEID

Servicecentrum De Bilt
Aanmelden: 030-7440595
•  Donderdag 30 september 14.30-17.00 uur 

Tekenen/Schilderen met Maartje.
•  Vrijdag 1 oktober 10.00-12.00 uur 

Koffieconcert Kitty Donker.
•  Vrijdag 1 oktober 14.00-15.30 uur 

Markt Samen Leuke Dingen Doen Buurtkamer 
Kometenlaan. Aanmelding niet nodig.

•  Dinsdag 5 oktober 14.00-16.00 uur 
Spelletjes spelen. 

•  Woensdag 6 oktober 12.45-14.00 uur 
Samen Lunchen.

Servicecentrum Maartensdijk
Aanmelden: : 0346-214161
•  Donderdag 30 september 14.00-16.00 uur 

Samen Breien.
•  Vrijdag 1 oktober 10.00-12.00 uur 

Koersballen.
•  Vrijdag 1 oktober 10.00-11.00 uur 

Engels (conversatie). 
•  Zaterdag 2 oktober 10.00-11.30 uur 

Koffie, thee drinken.
•  Maandag 4 oktober 10.00-11.30 uur 

Koffie, thee drinken met dierendagtraktatie.
•  Dinsdag 5 oktober 10.00-12.00 uur 

Jet’s Shoeshop schoenenverkoop.
•  Dinsdag 5 oktober 15.00-16.30 uur 

Quiz en Zo (geheugentraining)
•  Woensdag 6 oktober 10.00-11.30 uur 

Koffie, thee drinken.

MENS is ook…

IEDEREEN GAAT ER 25% OP VOORUIT
Wij hebben de begroting voor de laatste 5 dagen van onze actie klaar

Wij nodigen u uit voor de ALGEMENE BESCHOUWINGEN van ons assortiment tuin-
planten, de meest uitgebreide en rijke keus in Midden-Nederland, dat ziet u 

direct als u bij ons het terrein oploopt. Van woensdag 29 september tot en met 
zondag 3 oktober kunt u nog gebruik maken van onze tuinplanten- actie:

Wij doen dit elk jaar 
traditiegetrouw, 
omdat de omstandig-
heden voor nieuwe 
aanplant in uw tuin nu 
ronduit ideaal zijn!!!

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, 
vaarderhoogt.nl • zie ook: webshop.vaarderhoogt.nl

ALLE  

TUINPLANTEN

KASSA
KORTING 25%

Elke zondag open 

van 12.00 tot 17.00 uur

PRIJS
9.99

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Nieuw van
SALLY HANSEN:
Vegan nagellak
zonder o.a. formaldehyde, aceton, 
kamfer en dierlijke ingrediënten.

28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

Vind een winkel bij jou in de buurt op www.da.nl/winkels

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

kamfer en dierlijke ingrediënten.

ROGGEKNAR
lekker gevuld
met rozijnen

SPECULAASTAARTJE
met amandelspijs

€ 2,95

€ 7,50

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

Zoek jij een leuke job in een 
gezellige werkomgeving?
Of ben jij student, scholier 
en heb je tijd over?
We zoeken iemand die 
enthousiast is, graag met 
mensen werkt en goed kan 
aanpakken!
Lijkt het jou leuk, bel ons!

Assistentie gezocht!

Maertensplein 33 • Maartensdijk 

0346-213711 • www.hairdesque.nl  

 Hairdesque

Paddenstoelen

Woensdag 6 oktober organiseert KinderNatuur-
Activiteiten een les over paddenstoelen: Zijn 
schimmels vies of nuttig? Buiten wordt er op 
zoek gegaan naar deze wonderlijke wezens en hun 
vruchten......de paddenstoelen. Geschikt voor de 
leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar, van 14.30 tot 16.30 
uur, op Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 in De 
Bilt. Aanmelden kan tot en met zaterdag 2 oktober 
via kindernatuuractiviteiten@gmail.com

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl
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Sprankelende dag vol activiteiten
Op 25 september bruiste het weer 
in de kernen van de gemeente De 
Bilt. Door de coronacrisis was 
de samenleving in De Bilt al an-
derhalf jaar ‘op slot’. Het was de 
hoogste tijd om weer voorzichtig 
‘open’ te gaan en elkaar weer te 
ontmoeten, te bewegen, te sporten, 
het culturele leven weer te beleven 
en er zelf mee aan de slag te gaan. 
Zaterdag 25 september was een 
ontmoetingsdag met dans, mu-
ziek, sport, creativiteit, kunst, kof-
fieochtend en diverse workshops. 

De bekende entertainer Bart van 
Gerwen heet eerst iedereen welkom 
en spreekt zijn vreugde uit met deze 
dag. Daarna spreekt kinderburge-
meester Carmen Braak; zij vertelt 
dat zij het contact met haar vrien-
dinnen en vrienden heel erg gemist 
heeft. Zij signaleerde ook eenzaam-
heid om zich heen en is heel blij 
met deze dag. Vervolgens spreekt 
wethouder Dolf Smolenaers zijn 
vreugde uit met deze dag, waarop 
de maatschappij weer open gaat, na 
deze zware tijd en waarin vooral de 
cultuursector het zwaar heeft ge-
had. Vervolgens opent hij officieel 
deze feestelijke dag.

Buurtsportcoach Niels van Veelen 
gaf op het Cruyff Court in De Bilt een 
les in blikwerpen. (foto Frans Poot)

Bart van Gerwen zong een eigen compositie, waarbij hij het veelvuldig 
aanwezige publiek uitnodigde om mee te zingen. 

Die dag was het ook het 10 jarig jubileum van het Repair Café. Kapotte 
apparaten (zoals deze fiets) kregen weer een tweede leven. (foto Frans Poot)

Fanfare Vriendenkring 
brengt kleur in Westbroek

‘De Bilt gaat open’, zo heette het cultuurfestival dat afgelopen zaterdag in de gehele gemeente te 
bezoeken was: talloze culturele verenigingen vierden het feit dat ze, na corona, weer 

mochten optreden voor publiek en lieten zien dat ze nog springlevend waren.

In Westbroek gaf de sympathieke 
Muziekvereniging Vriendenkring 
voor het dorpshuis, in de open lucht, 
haar eerste concert sinds de corona-
crisis: na bijna twee jaar konden de 
musici van dit fanfareorkest hun in-
strument weer aan het publiek laten 
horen. Bijzonder is dat zij sinds en-
kele maanden een nieuwe dirigent 
hebben. Olaf Schipper, die naar ei-
gen zeggen ‘het orkest een nieuwe 
impuls wil geven, waarbij de com-
binatie van kwaliteit, hard werken 
en speelplezier voorop staan’.
Hij roept alle oud-leden op om zich 
te melden voor het grote reüniecon-
cert dat volgend jaar gegeven wordt 
in het kader van het 100-jarige be-
staan van de vereniging, dat groots 
gevierd moet gaan worden. Ook 
nieuwe leden die mee willen doen 
zijn van harte welkom, want bij alle 
instrumenten kunnen nog nieuwe 

spelers worden geplaatst. De ver-
eniging verzorgt ook lessen op de 
meeste instrumenten, en wie nog 

geen instrument bezit kan er voor 
heel weinig geld een huren bij de 
vereniging.          (Peter Schlamilch)

Muziekvereniging Vriendenkring onder leiding van de nieuwe dirigent Olaf Schipper.

Aan het einde van deze bruisende dag gaf de Big Band geeft o.l.v. Anita 
van Soest een concert in Het Lichtruim. Het publiek reageerde enthousiast 
op de swingende muziek. (foto Frans Poot)

Burendag in 
Westbroek

Na de succesvolle hervatting van Burendag Westbroek vorig 
jaar hebben de initiatiefnemers Ineke de Groot, Antoinette Ver-
hoef en José Stortelder ook dit jaar - op 25 september - de orga-
nisatie op zich genomen. 

Natuurlijk werd er gestart met koffie/thee en iets lekkers. Het pleintje 
was versierd met hulp van het Oranje fonds. Het werd een gezellig ont-
moeten, waarna even later in groepjes de handen uit de mouwen wer-
den gestoken. De twee speelplaatsen in de wijk zien er weer netjes uit. 
En ook het zwerfafval in de wijk werd verzameld. Dit jaar was er een 
stuk minder te verzamelen dan vorig jaar. Zijn er meer bewoners die 
hun eigen straatje schoon houden na de Burendag vorig jaar? Of laten 
we het afval minder slingeren? Er is nog wel een verbeterpunt: bij de 
glasbak was wel veel aandacht nodig, door gebroken glas en zelfs een 
achtergelaten tv-toestel.

Biodiversiteit
Het thema van de Burendag was biodiversiteit in en om huis. Tijdens 
het schoonmaken hebben kinderen daarom insectenhotels, zaadbom-
metjes en oorwormpotjes gemaakt. De kinderen hebben genoten van 
het maken en natuurlijk hebben ze het resultaat mee naar huis genomen 
voor in de tuin.     (José Stortelder)

Burendag startte met koffie, thee en iets lekkers.

U wilt een nieuwe website of 
uw website kan een opfrisbeurt 
gebruiken? En u weet niet waar 
te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan.
0346 - 21 12 15,  info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist

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

VLEES KRABBETJES
Mooie grote stoere, met een beentje erin, lekker voor 
de soep maar ook heerlijk om te stoven in de pan, of
langzaam op de BBQ, u mag het zeggen!! 500 gram 3,75

GYROS
Hele dunne magere malse reepjes varkensfricandeau,
gekruid en gemengd met prei en ui-ringen
Kort ene fel roerbakken in een grote pan/ wok 500 gram 4,95

KIP SLEETJE
Zachte magere malse stukjes kipfilet, gemarineerd en
aangevuld met zontomaatjes, brie en courgette...
Ca. 25 min. op 170°C in voorverwarmde oven 100 gram 1,69

RUNDER RIBLAPPEN
Van de Utrechtse Heuvelrug; "lekker lokaal"! Grof van 
draad en licht doorregen, super voor goulash, hachee..
Stevig aanbakken en dan ca 2½ tot 3 uur... 100 gram 1,69

FRENCHED RACKS
Vers uit Nieuw Zeeland; puur natuur, zeer smaakvol en
zalig zacht! kan in de oven, de pan of de BBQ...
Krokant rondom aanbakken en rosé afgaren 100 gram 5,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

NA ZOMERSE AANBIEDINGEN:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 27 september t/m zaterdag 2 oktober.

Zetfouten voorbehouden.

BOSCHE BOLLEN
Gekruid gehakt met een jasje van gekibbelde uitjes 100 gram 1,25
KIPPEN VERSE WORST
100% Kip, mild gekruid, zachtjes braden... 100 gram 1,75

GEKONFIJTE EENDENBOUT
Langzaam gegaard in ganzenvet, helemaal klaar om 
alleen even op te warmen, heerlijk met onze 
cranberry compote; ca. 25 min. op 175°C 100 gram 1,89

Bibliotheek organiseert 
Corona-Check-App dag

Bibliotheek Idea (Planetenplein 2 te Bilthoven) 
organiseert een Corona-Check-app dag. Heb je 
hulp nodig bij het installeren en activeren van de 
corona-check-app of wil je een QR-code printen? 
Vrijwilligers van SeniorWeb staan klaar om te 

helpen. Op 12 oktober van 10.00 tot 14.00 uur kan 
iedereen vrijblijvend binnenlopen voor hulp.  Om 
deze app te installeren is een DigiD nodig. Het is 
daarom belangrijk om de gegevens van de DigiD 
mee te nemen. Wie nog geen DigiD heeft kan hulp 
krijgen bij het aanvragen van de DigiD. 

Wandelen op 13 oktober

Tjerk Oosterhuis organiseert in 
samenwerking met Mens De Bilt 
op woensdag 13 oktober een wan-
deling naar Hilversum Mediapark 
via de wijk Kerkelanden. De start 
van deze ongeveer 15 km lange 
route is om 10.10 uur vanaf station 
Hollandsche Rading. Neem zelf wat 

eten en drinken mee. Voor de trein-
rit terug naar Hollandsche Rading 
heb je een OV kaart en een mond-
masker nodig. Vooraf aanmelden 
via servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl of tel. 0346 214161 is 
noodzakelijk.

Planetenbaan 9  |  Bilthoven  
Telefoon: 06 40724314 

 100% Halal vlees beste kwaliteit van de 
op een na beste slager!! 

  100% Verse AGF hoge kwaliteiten.
  Eerlijke prijzen en extra aanbiedingen.
  Alle markten thuis 

(breed assortiment).
  Diverse belegde broodjes.
  Hoge klantenbeoordeling.

Freshplaza030

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
08.00 - 19.00 uur. Zondag 12.00 - 17.00 uur.

!!Extra aanbiedingen!!!!Extra aanbiedingen!!
Uien kilo € 0,49
Bananen kilo € 0,89
Appels kilo € 1,99
Maïs per stuk € 0,49

Mango’s  3 voor € 2,-
Avocado’s  3 voor € 2,-

1 Tray Energy drink  € 6,99

1 Tray € 11,99
2 Trays voor € 19,99 

Kipfi let
2 kg € 9,99
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Manuele Therapie
Fysiotherapie
Dry Needling
Echografie

Tolakkerweg 21
Hollandsche Rading
06 28 163 143
www.fredhoutman.nl

KENNIS  |  KUNDE  |  ERVARING

advertentie

Banketbakkerij Van Ingen viert samen 
met de klanten het 25-jarig jubileum

door Rob Klaassen

Vrijdag 1 oktober viert banketbakkerij Van Ingen dat deze in 1996 - dus 25 jaar geleden - zich 
vestigde aan de Hessenweg als opvolger van banketbakkerij Van Esch. De komende weken 

wordt dit jubileum gevierd door de klanten te verrassen met diverse mooie 
aanbiedingen. Zelfs kunnen er twee fietsen worden gewonnen.

Johan van Ingen, inmiddels al 43 
jaar banketbakker: ‘Ik was toen ik 
de zaak overnam chef banket bij 
een bakker in Brabant. Het was 
mijn wens om ooit een eigen ban-
ketbakkerij te beginnen. Toen hier 
in De Bilt zich de gelegenheid 
voordeed, heb ik die met beide han-
den aangepakt. En zo is het hier in 
De Bilt begonnen. Er is sinds 1996 
heel veel veranderd. We begonnen 
toen met in feite 2 personeelsleden, 
m’n vrouw en ik, samen met een 
hulp in de winkel. Inmiddels heb-
ben we een vaste staf van 8 perso-
nen, 4 banketbakkers en 4 dames 
voor in de winkel. Zaterdags ko-
men er daar nog eens 2 mensen bij. 
Het mooie is: het blijft nog steeds 
verder groeien’.

Concept
‘Toen we de zaak hier overnamen 
werd er in feite gewerkt volgens 
een wat verouderd concept. We 
hebben in die begintijd heel hard 
moeten werken. Alle recepten en 
dus het hele assortiment is in de 
loop van de tijd totaal vernieuwd. 
Toen we alle producten op een ni-
veau hadden zoals dat ons ooit voor 
ogen stond zijn we een volgende 

fase ingegaan. In 2009 hebben we 
zowel de winkel als de bakkerij 
grondig verbouwd. Door de toene-
mende vraag waren we gedwongen 
om steeds meer kwaliteit te leve-
ren. Door deze verbouwing kon die 
kwaliteit worden gerealiseerd. Je 
wilt je producten zo goed mogelijk 
tonen aan de klant. Doordat we nu 
een voor iedereen zichtbare bakke-
rij hebben, geeft dit tevens ook een 
stuk extra beleving voor de klant’.

Patisserie College
‘We maken deel uit van het zoge-
noemde ‘Patisserie College’. Dit is 
een genootschap van echte kwali-
teit banketbakkers. Een college dat 
garant staat voor een continue hoge 
kwaliteit van hun producten. Dit 
wordt o.a. gedaan door jaarlijks het 
hele bedrijf van top tot teen door te 
lichten. Tien collega’s beoordelen 
dan de producten, het opleidingsni-
veau van het personeel, de hygiëne 
en de administratie. Daarnaast wor-
den wij allemaal driemaal per jaar 
bezocht door een ‘mystery guest’. 
Door dit zo te doen, houden we 
elkaar vlijmscherp om zo de beste 
kwaliteit te blijven leveren. Als een 
zaak onder het niveau presteert, 

wordt er in eerste instantie een 
waarschuwing gegeven en vervol-
gens, bij geen verbetering, volgt er 
uitsluiting’.

Bekendste producten
Op de vraag wat de bekendste pro-
ducten, de toppers, van banketbak-
kerij Van Ingen zijn, stelt Johan 
dat dit zeker in de eerste plaats het 
’Biltse Zonnetje’ is. ‘Het ‘Biltse 
Zonnetje’ is nog door mijn voor-
ganger ontwikkeld. Dit product is 
ooit ontstaan toen Koningin Juli-
ana het KNMI bezocht. Wij heb-
ben het recept in de loop van de 
tijd wel wat aangepast. Toen het 
KNMI een aantal jaren geleden een 
internationaal congres had, werden 
alle deelnemers getrakteerd op dit 
product. Heden ten dage tref je dan 
ook overal ter wereld van Japan tot 
Amerika mensen aan die dit pro-
duct kennen. Bij ons jubileum bie-
den we de zonnetjes aan in een spe-
ciale cadeauverpakking. Een ander 
succesnummer zijn onze saucijzen-
broodjes. Deze worden gemaakt 
volgens ons eigen recept met het 
beste vlees van slagerij Van Schie. 
Deze saucijzenbroodjes hebben een 
speciale onderscheiding gekregen. 

Team Van Ingen kijkt er naar uit om 3 weken lang samen met klanten het 
jubileum te vieren.

Kick off BasisMaatWerk De Bilt
Donderdag 16 september vond in de theaterzaal van het Lichtruim in Bilthoven de Kick Off 
plaats van het project BasisMaatWerk De Bilt. Willeke Colenbrander, coördinator Cultuur 

en Samenleving van het KunstenHuis De Bilt, opende de bijeenkomst.

‘Het is een nieuw lokaal initiatief, 
waarin men op een alternatieve 
manier bijstandsgerechtigden naar 
een participatiebaan wil begeleiden 
bij organisaties en bedrijven in de 
gemeente De Bilt. Loopbaancoa-
ching is onderdeel van het traject 
en maatwerk is hierbij het sleutel-
woord, omdat elke deelnemer eigen 
talenten en vaardigheden heeft die 
ingezet kunnen worden voor de sa-
menleving’.

Wethouder Anne Brommersma ver-
telt over het ontstaan ervan: ‘Het 
was een initiatief van enkele ge-
meenteraadsleden in navolging van 
een project in Groningen rondom 
de Basisbaan. Het KunstenHuis 
heeft in de uitvoering een belang-
rijke rol, omdat de projecten vanuit 
de afdeling Cultuur & Samenleving 
op creatieve wijze ingevuld wor-
den. Rob Schouw, directeur van het 
KunstenHuis, benadrukt het belang 
van kunst en cultuur bij participa-
tie. Belangrijke partners zijn ver-
der Mens De Bilt, Samen voor de 
Bilt en de RSD (Regionale Sociale 
Dienst).

Deelnemer
Vervolgens vertelt deelnemer Na-
omi over haar ervaringen als bij-
standsgerechtigde en de hulp die 
ze daarbij kreeg. Ook wat haar 
aantrekt in het project: ‘Kijken naar 
nieuwe mogelijkheden die aan-

sluiten bij wensen en talenten van 
deelnemers, in combinatie met in-
tensievere begeleiding. Maatwerk 
dus’. Zij benadrukt het belang om 
partijen samen te brengen en samen 
te werken in het begeleiden van 
mensen in de bijstand. 
Bernice Ruiter, directeur van de 
Regionale Sociale Dienst (RSD), 
is zeer verheugd met dit project 
en prijst de unieke aanpak ervan. 
Vooral het naar elkaar luisteren en 
naast de deelnemer gaan staan, ziet 
zij als winst. Zij hoopt dat andere 
gemeenten van de RSD ook zullen 
oppakken.

Vlinder
Tot slot biedt Naomi iedere bezoe-
ker een natuursteen met licht me-
talen vlinder aan; een kunstwerkje 
met een symbolische boodschap: 
samen een steentje bijdragen en 
de vlinder staat voor ontwikkeling, 
groei en transformatie. Het enthou-
siasme in de zaal was duidelijk 
voelbaar.
Bedrijven, organisaties of bijstands-
gerechtigden die in het project ge-
interesseerd zijn kunnen contact 
opnemen met Willeke Colenbran-
der (willeke@kunstenhuis.nl) 
           (Frans Poot)

BienB conceptstore 
Bilthoven bestaat 5 jaar

 
BienB conceptstore gevestigd aan De Kwinkelier in Bilthoven be-
staat 7 oktober 5 jaar. Dit wordt gevierd! Van 4 tot en met 9 oktober 
ontvang je als klant een special gift twv € 12,95 en op donderdag 7 
oktober is het extra feest! Op deze dag is er tussen 16.00 en 18.00 
een DJ bij de winkel en zijn er extra leuke aanbiedingen.
 
BienB begon 5 jaar geleden als een van de eerste een winkel in het 
vernieuwde deel van De Kwinkelier. De oprichtster Babine Kleykamp 
werd destijds genomineerd als starter van het jaar in Bilthoven/De Bilt. 
Toen Babine na enige tijd zelf een 
andere richting op wilde heeft 
haar moeder en huidige eigenares-
se Ricky Buitendijk het overgeno-
men. Inmiddels is de winkel, die 
zich kenmerkt door de originele 
merken en lifestyle producten, 
een begrip in Bilthoven. Er is he-
laas nog steeds veel leegstand op 
De Kwinkelier waardoor het niet 
altijd even druk is, meldt eigena-
resse Ricky Buitendijk, maar dat 
heeft haar er niet van weerhouden 
om deze mijlpaal te behalen en 
de winkelformule uit te bouwen 
en door te zetten. Vieren jullie dit 
mee? BienB is gevestigd aan De 
Kwinkelier 8 in Bilthoven.

Bij elke test komen ze doorgaans 
als beste uit de bus. Als derde spe-
cialiteit - en de tijd ervoor breekt zo 
langzamerhand weer aan - zijn de 
speculaasbrokken. We zijn hiermee 
kampioen van de provincie Utrecht 
geworden en landelijk tweede. Ook 
voor dit product komen mensen van 
heinde en verre om het te bemach-
tigen. Het gaat ons gelukkig heel 
erg goed. We moeten daarbij vooral 
niet vergeten dat dit allemaal mo-
gelijk is geworden vooral dankzij 
de enorme inzet van ons hele team’. 

Jubileumweken
‘We zijn erg blij dit jubileum te 
kunnen vieren. Er zijn zoveel men-
sen die de weg naar onze winkel 

in de loop der jaren hebben weten 
te vinden. Vandaar dat wij dit ju-
bileum dan ook samen met onze 
klanten willen vieren. De komende 
weken bieden wij daarom een veel-
heid van onze producten tegen zeer 
gereduceerde prijzen aan. Men treft 
deze aanbiedingen in de komende 
weken in De Vierklank aan. Ook 
vallen er in samenwerking met 
‘Profile Rene’ in totaal twee fietsen 
te winnen. Als er in onze winkel 
iets wordt gekocht en de aankoop-
bon wordt vervolgens ingeleverd 
dan bestaat de kans men zo’n fiets 
wint. Ook kan facebook.com/ban-
ketbakkerij.vaningen worden ge-
volgd. Het gaat zeker wat worden 
met dit jubileum.’

Willeke en Naomi vertellen over participatiebanen.

ingezonden mededeling
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Eind augustus zijn we weer getroffen door een hevige regenbui. Veel
straten stonden hierbij blank. Woningen en winkels kregen water binnen.
Straten werden afgezet, omdat de weg niet meer zichtbaar was. Door de 
klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optre-
den. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstel-
sel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen
verwerken. De riolering is bedoeld om bij normale neerslag hoeveelheden 
het water in de openbare ruimte en/of gebouwen af te voeren. Om bij grote 
hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Bijvoorbeeld infi ltratie in de bodem, afvoer naar open water en kortdurende 
berging op straat of in de openbare ruimte. 

Het rioolstelsel van de gemeente de Bilt 
stamt uit 1950 en is aangelegd op basis 
van het aantal woningen en bedrijven op 
dat moment. 70 jaar later zijn er veel wo-
ningen, bedrijven, wegen en parkeer-
plaatsen bijgekomen. Dit heeft uiteraard 
invloed op de capaciteit van het rioolstel-
sel. Het kan dan ook voorkomen dat tij-
dens extreme buien de wegen blank ko-
men te staan. 

Acceptatie water op straat
We moeten accepteren dat door toename 
van hevige buien vaker water op straat zal 
staan. Wat wel en niet acceptabel is en 
hoeveel geld aan maatregelen wordt uit 
gegeven, zijn lokale keuzes. In het alge-
meen is het niet acceptabel als water ge-
bouwen instroomt of doorgaande wegen 
blokkeert. Per situatie moet de meest ef-
fectieve maatregel worden bepaald. Hier-
in heeft de gemeente een centrale rol. Zij 
zorgt voor alle regenwater voorzieningen, 
zowel het traditionele riool als de andere 
voorzieningen in het openbare gebied. De 
waterschappen voeren oppervlaktewater 

af en gebouweigenaren beschermen hun 
eigendom tegen indringend water. Schade 
is nooit helemaal te voorkomen.

Uitdaging
De balans tussen verharding, groen en 
water vormt dé uitdaging voor onze ge-
meente, maar eigenlijk ook voor de rest 
van Nederland. Voor elke situatie zullen 
waterschappen, gemeenten, ontwerpers 
en burgers moeten zoeken naar de beste 
oplossing. 

Het gemeentelijk rioolstelsel
Doel van het riool is het afvoeren van af-
valwater van bedrijven en huishoudens. 
De gemeente voert ook regelmatig onder-
houd uit door met regelmaat het riool te 
reinigen en te inspecteren. Ook worden
2 keer per jaar de kolken gereinigd zodat 
het water wat op de wegen terecht komt 
bij regenval tijdig kan worden afgevoerd. 
Ook de aanleg van een gescheiden stelsel 
is een maatregel die er voor zorgt dat het 
hemelwater via het oppervlaktewater 
wordt afgevoerd en niet allemaal op het 

vuilwaterriool terecht komt. Door regel-
matig de wegen te vegen kan het water 
ook zo optimaal mogelijk zijn weg vinden 
richting straatkolk. Naast het afvalwater 
komt er echter ook veel schoon water in 
de vorm van hemelwater, afkomstig van 
daken van woningen en bergingen, in het 
gemeentelijke stelsel terecht. Ook zie je 
dat tuinen vaak voor een groot gedeelte 
van verharding zijn voorzien. Dit zorgt dat 
water niet op een natuurlijk wijze opgeno-
men kan worden in de bodem. Vooral met 
hevige regenval kan dat zorgen voor een 
overbelasting van het gemeentelijke riool-
stelsel. Die hevige regenbuien gaan in de 
toekomst steeds vaker voorkomen. Dit re-
sulteert weer in overlast zoals ondergelo-
pen bergingen, garages en water wat in 
woning omhoog komt via o.a. het toilet. 
Maar gelukkig kun je zelf veel doen om te 
zorgen dat het stelsel niet overbelast 
raakt.

Tips voor een slimme afvoer van re-
genwater
Staat uw tuin ook blank na een fl inke re-
genbui? Dan hebben we slecht én goed 
nieuws voor u. Die hevige regenbuien 
gaan in de toekomst steeds vaker voorko-
men. Maar gelukkig kunt u zelf veel doen 
om te zorgen voor een goede afvoer van 
regenwater.

Wat kunt u zelf doen?
Regenwater kunt u het beste afvoeren. 
Afvoeren is het gecontroleerd laten weg-
stromen van het regenwater dat u op-
vangt. Hierdoor stroomt het niet meer het 
riool, maar uw tuin in. Dit gebeurt vaak 
via een afvoergoot. Zo’n afvoergoot loopt 
natuurlijk ergens heen. Het beste leidt u 
een goot naar een plek waar regenwater 
wordt opgevangen. Of waar het water 
rustig de bodem in kan trekken. Dat kan 
op verschillende manieren.

Plaats waterdoorlatende tegels of 
grind
U kunt regenwater ook rustig uw tuin in 
laten trekken. In veel moderne tuinen is 
dit lastig, omdat ze vaak voor een groot 
deel betegeld zijn. Een oplossing hiervoor 
is het aanleggen van een afvoergoot. 
Maar het is nog beter om gras of grind in 
uw tuin te leggen, omdat water hier mak-
kelijk doorheen trekt. Hebt u een kleine 
tuin, of bent u gewoon een groot fan van 
tegels? Dan bestaan er ook waterdoorla-
tende tegels.

Meer tips
Voor meer tips en mogelijkheden om re-
genwater op een zo goed mogelijke ma-
nier af te voer kunt u vinden op
www.klimaatklaar.nl/thema/wateroverlast

Klimaatverandering in
gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Rioolproblemen: wie is verantwoordelijk?
Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk 
voor een juist gebruik van het riool. Ook moet 
u zelf alle schade aan de rioolvoorzieningen in 
uw huis tot en met de aansluiting op het riool 
herstellen. Vanaf dat punt neemt de gemeente 
het over. 

Wat is juist gebruik van het riool?
Het riool is bestemd om ontlasting van mensen 
op te vangen en af te voeren. Ook droog 
toiletpapier en afvalresten die klein genoeg zijn 
om door de zeef van de afvoer te kunnen 
verdwijnen, kunnen door het riool. Vochtig 
hygiënepapier, damesverband, papieren luiers, 
maar ook chemische- en vetproducten horen 
niet in het riool. Ze kunnen het rioolstelsel en 
de waterzuivering ernstig verstoren.

Schade aan riool: Wie is verantwoordelijk?
Door verzakkingen of trillingen van de grond, 
kunnen mankementen aan de riolering ont-
staan. Zeker als de woning al oud is, als er 
werkzaamheden in de wijk worden uitgevoerd 
of als er zwaar verkeer door de straten rijdt. 
Het is vaak lastig om uit te zoeken wat precies 
de oorzaak van lekkages en breuken in de 
riolering is en wie er dus voor de kosten moet 
opdraaien. Als er werkzaamheden in de straat 
worden uitgevoerd, is het verstandig om vooraf 
een inspectie aan het riool te laten doen. Mocht 
er schade door de werkzaamheden ontstaan, 
dan is de afwikkeling hiervan een stuk eenvou-
diger als je kunt aantonen dat er voorafgaand 
aan de werkzaamheden nog geen problemen 
waren. Ga hierover als woningeigenaar tijdig in 
gesprek met de opdrachtgever en aannemers.

Wie herstelt een verstopping?
Als er geen sprake is van schade, maar van een 
verstopping, is het belangrijk om te weten 
waar deze zich precies bevindt. Ligt de 
verstopping nog voor de erfafscheiding op 
particuliere grond? Dan bent u als huiseigenaar 
zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het 
probleem. Zit de verstopping in een deel van 
het riool dat op gemeentegrond ligt? Dan is de 
gemeente in principe verantwoordelijk voor het 
herstel. Tenzij blijkt dat de oorzaak onjuist 
gebruik van het riool is. Dan kan de gemeente 
de kosten op de veroorzaker verhalen. 
Let op: de meeste gemeenten bepalen de 
grens tussen het particuliere en het gemeente-
lijke riool op of nabij de erfgrens. Een aantal 
andere gemeenten bepalen de eigendom en 
het beheer van de huisaansluiting tot aan het 
hoofdriool bij de eigenaar van het gebouw. 
Alvorens de gemeente actie onderneemt om 
het rioolprobleem op te lossen moet het 
ontstoppingsputje t.h.v. de erfgrens vrij 
gegraven te zijn door de bewoner.

Ik heb waterschade in mijn woning. Hoe 
moet ik handelen?
Heeft u schade, maak dan foto’s en fi lmpjes en 
meld dit met een uitgebreide beschrijving van 
de schade bij uw verzekeringsmaatschappij. Als 
u een huurwoning heeft, kunt u contact opne-
men met uw verhuurder (woningcorporatie).

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

Hevige buien en riolering
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WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen

- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

HOOFT Kaas Delicatesse Bilthoven
De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven

030 – 7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

We bestaan 1 jaar en geven daarom
vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober

10% kassakorting
Luxe Zorgvilla’s 

waar mensen met 
geheugenproblemen 
zichzelf mogen zijn.

Utrechtseweg 370, 3731 GE  De Bilt
Telefoon: 030 - 200 49 50 
info@zorgvillasteinenburgh.nl
www.claris-zorggroep.nl

Claris Zorgvilla Steinenburgh

advertenties

Genomineerd voor Kinderprijs en 
gestaakt voor het klimaat

door Henk van de Bunt

De Stadsschouwburg in Utrecht was woensdag 22 september het decor voor de derde editie van 
de Nationale vfonds Kinderprijs 2021. Kinderen die zich op eigen initiatief in hebben gezet 
met een bijzondere actie en daarmee echt het verschil hebben gemaakt, maakten kans op 

deze eervolle prijs. Ook Bram Zeilmaker uit De Bilt behoorde tot de genomineerden. 

De Nationale vfonds Kinderprijs 
is een initiatief van vfonds en de 
Kindercorrespondent. Hun geza-
menlijke doel is om de stem van 
de jeugd te laten horen en daarmee 
jong en oud te inspireren om zich 
in te zetten voor een vreedzame 
samenleving. Een samenleving 
waarin iedereen vrij is om te zijn 
wie hij wil zijn, waarin we tolerant 
en respectvol met elkaar omgaan, 
begrip hebben voor het anders zijn 
van de ander en voorkomen dat 
verschillen leiden tot conflict. 

Klimaat
Bram Zeilmaker (9) stond met 17 
kinderen uit De Bilt en Utrecht 
vrijdag 27 augustus jl. op het 
Binnenhof in Den Haag voor een 
heuse Kinderklimaatwake. Ze 
droegen shirts die de samen de 
tekst ‘Stop CO2’ vormden en hiel-
den foto’s van uitstervende natuur 
omhoog. Bram vertelde toen: ‘In 
de kranten en in het (Jeugd-)jour-
naal wordt er telkens over ver-
teld: als we zo blijven doorgaan, 
dan heeft dat grote gevolgen voor 
onze aarde. Ik maak me erg zor-

gen over het klimaat en hoop dat 
politici zullen luisteren naar kin-
deren en klimaatwetenschappers 
en niet alleen naar grote bedrij-
ven. Ik hoop dat zij keuzes zullen 
maken die ervoor zorgen dat de 
opwarming van de aarde zo snel 
mogelijk wordt gestopt.’

Fridays For Future 
Vrijdag 24 september deden 
Bram en Ynthe uit De Bilt samen 
met hun klasgenoten mee aan de 
wereldwijde Fridays for Future 
schoolstaking voor het klimaat. 
Fridays for future is geïnspireerd 
op de schoolstaking van Greta 
Thunberg. In Berlijn waren af-
gelopen vrijdag 100.000 mensen 
op de been. Meer dan 3500 Ne-
derlandse scholieren en studenten 
waren diezelfde dag naar Utrecht 
gekomen om mee te lopen in een 
indrukwekkende optocht door de 
stad. Dit jaar waren er ook veel 
jonge kinderen bij. Bram en Yn-
the (10 jaar) hebben samen met 
hun klasgenoten toestemming ge-
vraagd om mee te doen aan hun 
ouders en aan de school. 

Opwarming
De belangrijkste reden voor Bram 
en Ynthe om mee te doen is dat 
zij hopen dat de politiek alles op 
alles zal zetten om de opwarming 
van de aarde onder de 1,5 graden 
te houden. Volgens het IPCC-rap-
port moeten we de komende 10 
jaar minimaal 50% minder CO2 
uitstoten om dat te halen. Dat 
is een hele grote verandering in 
een hele korte tijd. De komende 
10 jaar zijn cruciaal. Wanneer 
de aarde meer dan 1,5 graad op-
warmt kan er een domino-effect 
ontstaan. Het lijkt soms wel of 
maar heel weinig mensen dat 
beseffen. Bram en Ynthe maken 
zich daar zorgen over. Het gaat 
om de toekomst van kinderen. Ze 
hopen daarom dat mensen gaan 
nadenken over het klimaat en in 
actie komen. Minder vlees eten, 
minder vliegen en overstappen 

op duurzame energie is belang-
rijk. ‘Het maakt niet uit op welke 
partij je stemt of waar je woont in 
Nederland. Klimaatverandering 
raakt ons allemaal’, stellen zij’.

Prijs
Bij de uitreiking van de Nationale 
vfonds Kinderprijs in Utrecht la-
ter op die vrijdag is de 13-jarige 
Amsterdamse Imane Valk eerste 
geworden. Ze kreeg de onder-
scheiding voor haar inzet om de 
stem van jongeren te laten horen. 
Met de Nationale Kinderprijs 
Award wint de Amsterdamse een 
bedrag van 1000 euro, dat ze mag 
besteden aan een van haar initia-
tieven. Imane hoopt een deel er-
van te kunnen besteden aan het 
opzetten van een kinderraad in 
Nieuw-West in Amsterdam. Ima-
ne: ‘Zodat onze stemmen blijvend 
gehoord worden’. 

Later is te laat. (foto H.v.d.Woerd)

Nu moet er iets gebeuren. (foto H.v.d.Woerd)
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Wij zoeken collega’s (volwassenen en/of scholieren) voor de volgende afdelingen:

Verkoopmedewerker DKW
(droog- en kruidenierswaren en diepvries)

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

Medewerker verslijn
(brood, vleeswaren/kaas, slagerij en groente)

- Produceren, vullen en bestellen van producten
- 2 tot 40 uur per week

- Zowel overdag als ’s avonds, inzetbaar van maandag t/m zaterdag

Kassamedewerker
- 2 tot 40 uur per week

- Zowel overdag als ’s avonds, inzetbaar van maandag t/m zaterdag

Eisen:
Vriendelijkheid, een verzorgd uiterlijk, klantgericht kunnen werken en van 15 tot 99 jaar.

Wat we bieden:
Een marktconform salaris, ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een gezellige collegiale sfeer.

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures?
Stuur dan een brief om je voor te stellen naar mam@jumbo.com of geef deze persoonlijk af in de winkel bij 

de servicebalie. Als jij degene bent die wij zoeken, zullen wij je zo snel mogelijk uitnodigen voor een gesprek.

Hallo!
Wij zijn nieuw!
Jij ook?
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Giga Kangoeroedag 2021 bij Nova
‘Dit was echt de mooiste dag van de wereld’, zei een meisje toen zij aan het einde van de Giga 

Kangoeroedag van het veld liep. Dat is zo’n beetje het grootste compliment dat Nova 
kon krijgen toen woensdag 22 september 900 kinderen kwamen sporten 

bij de korfbalvereniging in Bilthoven

Het was alweer de vierde keer dat 
Nova deze dag organiseerde voor 
kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van 
basisscholen uit De Bilt en Biltho-
ven. Na afloop ontvingen alle kin-
deren een welverdiende medaille en 
een stickerkaart. Met deze sticker-
kaart kunnen ze nog drie keer gratis 
meetrainen op zaterdagochtend met 
de Kangoeroes bij Nova. Afgelopen 
zaterdag kwamen er al 25 kinderen 
meedoen. 

Ouders
Naast de kinderen genoten ook de 
aanwezige ouders en leerkrachten 
van de Giga Kangoeroedag. ‘Wat 
een superdag voor de kinderen. Al 
die blije gezichtjes en wat een super 
geoliede organisatie’, was de reactie 
van één van de juffen die met haar 
klas bij de Giga Kangoeroedag was. 
Organisator Annemiek van der Ploeg 

hoorde achteraf meerdere van deze 
geluiden en blikt terug: ‘Er overheerst 
bij ons een gevoel van grote trots. Het 
is zo gaaf dat we dit met elkaar heb-
ben neergezet voor de kinderen. Het 
is echt teamwork geweest.’

Hulp
Organisator Tjitske Frank benadrukt 
dan ook alle hulp die Nova kreeg. 
‘Nova had deze dag niet kunnen or-
ganiseren zonder de subsidie van de 
Biltse Sportfederatie en een bijdrage 
van sponsoren.’ De club kreeg hulp 
van tientallen vrijwilligers. ‘Er hiel-
pen 75 studenten mee van Sport 
College Utrecht en Sportacademie 
Amersfoort, dat was enorm fijn.’ Ook 
(ouders van) Nova-leden droegen 
hun steentje bij. ‘Allen hebben zich 
enorm ingezet om deze dag tot een 
succes te maken.’  
              (Renske van Kempen)

Gooien, vangen, schieten op de 
korf; alles kwam voorbij tijdens de 
Giga Kangoeroedag. (foto: Bianca 
Berger - van Eck)

Jongeren geven kleur aan 
De Voedselbank

Een groepje jongeren dat deelneemt aan het Project Launch Your Future heeft afgelopen zaterdag 
onder de bezielende leiding van docent Lourens, een mooie maatschappelijke creatieve bijdrage 

aan De Voedselbank in De Bilt geleverd. De buitenkant van De Voedselbank hebben zij 
aan de hand van een eigen ontwerp letterlijk kleur gegeven met graffiti.

Launch Your Future is een project 
speciaal voor jongeren tussen de 
15 en 30 jaar die zich verder wil-
len ontwikkelen en op innovatieve 
wijze willen ontdekken wat bij ze 
past. Met een groep van maximaal 
tien jongeren gaan vakdocenten en 
jongerencoaches drie maanden lang 
met de jongeren aan de slag. Jonge-
ren maken kennis met verschillende 
facetten van kunst, cultuur en bewe-
ging. Zoals bijvoorbeeld multime-
dia, muziek, beeldende kunst, dans, 
techniek, muziek, etc. Ze volgen 
trainingen en workshops en luiste-
ren naar inspirerende sprekers. Dat 

doen ze in groepen, maar daarnaast 
krijgt de jongere ook individuele be-
geleiding. Een ander onderdeel van 
het project is het doen van vrijwil-
ligerswerk bij een culturele of maat-
schappelijke organisatie. Op deze 
manier doen de deelnemers nuttige 
vaardigheden op en leren nieuwe 
mensen kennen. Het belangrijkste is 
dat de jongere ontdekt waar hij of zij 
blij van wordt en wat bij hem of haar 
past. Zo leren ze hun talenten ken-
nen. Deelname is gratis. Kijk voor 
meer informatie op https://www.
mensdebilt.nl/launch-your-future. 
              (Astrid Kloosterziel)

De Voedselbank wordt gepimpt.

Stichtsche Rugby start voortvarend
Het oudste team van SRFC, de jongens van 12 en 13 jaar ook wel U14 of Cubs genoemd, is 

voortvarend van start gegaan dit seizoen. Ze spelen dit seizoen in de Shield competitie waarin 
ze 4 wedstrijden spelen waarna bepaald wordt of ze promoveren of degraderen. De eerste 

wedstrijd, vorige weekend op eigen terrein, werd een mooie overwinning op URC. 

Afgelopen weekend speelde Sticht-
sche uit in Leiden. Een grote beken-
de club die recent nog landskampi-
oen was in een andere categorie. De 
Stichtsche Wolven lieten zien dat het 
team een goede basis heeft. Vanaf 
de eerste minuut was het duidelijk 
dat DIOK Leiden geen partij kon 
bieden. Hun verdediging liet gaten 
vallen en zo werden er vele Tries en 
tevens een paar mooie conversies 
gemaakt door Stichtsche. De verde-
diging van SRFC was zo sterk dat er 
geen enkele speler van Leiden door-
heen kwam. Bij 0-45 werd de score 
beëindigd en vierde het team met 
een enorme Squeeze yell z’n tweede 
winst op rij! Nog twee wedstrijden 
en de voorronden zitten erop.
             (Toine van der Poel)

SRFC verdedigt goed en neemt de bal over van DIOK Leiden om aan een 
nieuwe aanval te beginnen.

Schoolschaatsen 
vroeg van start

De komende weken schaatsles 
op Biltse basisscholen

De zomer is nauwelijks voorbij en de leerlingen van 14 Biltse basis-
scholen staan alweer op het ijs. Op dinsdag 21 september gaven leer-
lingen van basisscholen De Rietakker en Wereldwijs de aftrap. De ko-
mende weken volgen de andere scholen. 

De leerlingen uit groep 5 of 6 gaan twee keer naar de ijsbaan. Ze krij-
gen schaatsles van vrijwilligers van IJsclub het Biltse Meertje op de 
Vechtsebanen in Utrecht . Tijdens de eerste lessen was het enthousi-
asme van de kinderen enorm en het werd ook duidelijk dat ze beter 
schaatsen dan voorgaande jaren. Dit is vast het gevolg van een week 
natuurijs afgelopen winter.                    (Paul van Haren)
 

Met zomerse temperaturen buiten bereidt de jeugd zich voor op het 
winterseizoen.

‘t Kompas winnaar 
Schoolkorfbaltoernooi 

Afgelopen vrijdag werd het Jumbo Jelle Farenhorst Schoolkorf-
baltoernooi georganiseerd door en gespeeld op de velden van korf-
balvereniging Tweemaal Zes in Maartensdijk. De winnaar van de 
daaraan verbonden wisselbeker is basisschool Het Kompas uit 
Westbroek geworden. 

Het schoolkorfbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement dat 
al vrijwel vanaf de oprichting van de vereniging (1968) georganiseerd 
is. Het volledige programma is onder schooltijd zodat alle kinderen in 
plaats van een lesdag een heerlijke dag sporten hebben Alle uitslagen, 
standen en foto’s van de winnaars zijn na te kijken op de site van de 
club: www.tweemaalzes.nl en op de Facebookpagina en Instagram van 
Tweemaal Zes

In de poule van de basisschoolgroep 5 ging het uiteindelijk om de 1ste 
plaats tussen twee  teams van de Martin Luther Kingschool uit Maar-
tensdijk. Uiteindelijk hebben de Brullende Beren gewonnen en hebben 
een beker ontvangen. In de poule van de basisschoolgroep 6 ging het 
uiteindelijk om de 1ste plaats tussen de Martin Luther Kingschool en t’ 
Kompas. Uiteindelijk heeft het team van de MLK de Vrolijke Oerang- 
Oetangs gewonnen en hebben ook een beker gekregen.

In de poule van groep 7 ging het uiteindelijk om de 1ste plaats tussen 
obs De Kievit uit Maartensdijk  en ’t Kompas. Uiteindelijk na strafwor-
pen nemen ging de beker naar het team van de Kievit de Duckies. In de 
poule van groep 8 ging het uiteindelijk om de 1ste plaats tussen twee 
teams van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading. Uiteindelijk heb-
ben de Beatles gewonnen en hebben ook een beker gekregen.

Over de gehele dag genomen werd als winnaar met een nipte meerderheid 
t’ Kompas. Zij kregen de grote wisselbeker mee naar school.



Nootjes
De Vierklank 14 29 september 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Op ’t bankje
Blijmoedig komt een man aangelopen en bij het bankje aan-
gekomen groet hij joviaal. Even verderop draait hij zich om 
en zegt: ‘Weet je wat, ik kom even bij je zitten. Ik heb al een 
flinke wandeling gemaakt dus een rustpauze heb ik wel ver-
diend.’ Als hij relaxed is neergestreken vertelt hij dat hij net 
van de verjaardag van een nicht komt. ‘Ze is heel royaal en of 
ik wilde of niet, ik moest twee stukken taart eten, dus kreeg 
ik weer heel wat calorieën naar binnen. Die wilde ik er maar 
meteen aflopen, dus ben ik gelijk aan het wandelen geslagen.’ 
Een beetje onderuit wrijft hij over zijn buik om te laten zien 
dat de wandeling meteen voor resultaat gezorgd heeft. Ik zie 
in ieder geval niets dat op een buikje lijkt. Ik zeg dat ik zo 
te zien niet de indruk heb dat hij met overgewicht zit. Hij 
begint te lachen. ‘Daar zorg ik ook wel goed voor hoor. Ik 
ga twee keer per week naar de sportschool en loop heel veel. 
Daarnaast let ik ook goed op wat ik eet, geen vette hap dus. 
Maar ik was dus bij mijn nicht en op een gegeven moment 
kwam daar ook een kleindochter van haar. Eva is studente en 
woont in Utrecht. Ze vertelde dat ze langs een kinderboerderij 
liep en zag dat er allemaal geiten om een andere geit stonden. 
Ze wist niet wat er aan de hand was, maar vond het toch wat 
vreemd. Er hing een bordje aan het hek met een telefoon-
nummer van de oppasser en ze besloot toch maar even dat 
nummer te bellen. Ze kreeg de oppasser aan de lijn die vroeg 
of het een zwarte geit was waar ze omheen stonden. Toen ze 
dat bevestigde zei hij dat het een drachtige geit was die moest 
lammeren. Hij had het nog niet verwacht, maar was heel blij 
met haar telefoontje. In mum van tijd was hij bij de kinder-
boerderij. Eva is erbij gebleven en zag dat er twee geitjes wer-
den geboren. Ze vertelde het verhaal heel enthousiast en was 
blij dat ze erbij was. Ze was vooral verbaasd dat de geitjes 
al meteen op hun poten stonden en mekkerden. De oppasser 
was heel blij met Eva en zei dat hij een van de geitjes naar 
haar zou vernoemen, dus daar was ze heel trots op. Eva was 

nog steeds erg onder de indruk van wat ze had meegemaakt. 
Ze heeft een zus Sophie dus stelde ik voor dat ze de oppasser 
zou vragen om het andere geitje Sophie te noemen. Dat leek 
haar helemaal mooi en ze zou het hem gaan vragen.’ De man 
zit nog zichtbaar na te genieten van het verhaal. Als hij een 
appje op zijn telefoon krijgt zie ik hem weer glunderen. ‘Mijn 
nicht. De oppasser heeft het andere geitje de naam Sophie 
gegeven. Wat zullen ze blij zijn.’ Ik vind het een prachtig ver-
haal dat zeker nog een vervolg gaat krijgen want ze zullen als 
adoptieouders vast aandacht aan de geitjes blijven besteden. 
De man vertelt dat de kinderboerderij vlakbij de woning van 
zijn nicht ligt en dat zij haar kleindochters daarom ook vaker 
zal gaan zien. Hij vertelt dat ze allebei heel veel van dieren 
houden en ook vegetarisch zijn. Ik zeg 
dat het wel een sprookje lijkt. 
Eva en de jonggeboren geitjes. 
De man vindt het wel wat. 
‘Misschien gaat ze er wel 
een verhaal over schrijven, 
want ze is erg creatief. Ik zal 
het in elk geval voorstel-
len.’ Waarschijnlijk blij dat 
hij het voorval aan iemand 
heeft kunnen vertellen ver-
volgt hij zijn wandeling.

Maerten

Te koop aangeboden
Friese STAARTKLOK, erf-
stuk goede staat €190,-. Tel. 
06-52603301 
GOLFSET met karre-
tje goede staat € 90,-. Tel. 
06-52603301

Nokia C1-01 nieuw en 
ongebruikt in doos geen 
smartphone. Afhalen voor 
een doos tompouces. Tel. 
06-11225867

VirtuFit V3 stoelfiets/fiets-
trainer met computer, nieuw, 
€10,-. Tel. 06-11225867

2 kunststof Agu sport achter 
fietstassen voor een sport-
fiets €1,-. Tel. 06-14040516

Kleine lage platte zwarte 
BBQ €1,-. Tel. 06-14040516

2 stenen vazen zandkleur 
met tekening hoogte 24,50 
en 30,50cm samen €2,-.Tel. 
06-14040516

Zeer oude glas in lood raam 
,zonder omlijsting.64x60cm. 
Ruitjes zijn 16cmx 14,5cm. 
Oude kleuren okergeel, 
oud roze, lila, grijs ,groen. 
1 los ruitje extra €40,- Tel. 
06-36101523

Nieuwe Brennenstuhl, 
aufroll-automatiek kabelhas-
pel 50m snoer, 250v. Kabel 
1= 900 watt, kabel 2=1300 
watt €50,-. Tel. 06-36101523

Luxaflex Grijs 25mm BR.71 
cm. Hoog 131 cm. + beves-
tigingsmateriaal €35,- Tel. 
035-6241475

Rolgordijn Geel BR. 202 cm. 
Hoog 170 cm €25,- Tel. 035-
6241475

Vuurkorf met onderplaat 
€15,- Tel. 035-6241475

Plm 100 jaar oude werkende 
handnaaimachine Met houten 
stofkap met slotje , & schuit-
jesspoel. Merk Dürkopp. € 
50.00. Tel. 06-36101523.

50 champions bougies €45, 
nieuw van jachthaven. € 
06-2519481

Staafmixer Braun, klopper/
garde, hakmolen, maatbeker 
500ml, 300W, alleen enkele 
keren voor slagr.kloppen 
gebr. €20,-. Tel. 06-44822861

4 klapstoelen kunststof/
metaal €30,-, 2 verstelbare 
wandelstokken €15,-. Tel. 
030-2290428

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
Wie maakt de bewoners 
van de Julianalaan 102 t/m 
282 en Paltzerweg BLIJ. 
Of Burg. Fabiuspark en 
Konijnenlaan? Wij zijn per 
direct op zoek naar bezorgers 
die daar wekelijks de krant 
willen bezorgen. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke bij-
verdienste dichtbij?  Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Wills Notenbar zoekt voor 
de vrijdagmarkt in De Bilt 
(Planetenbaan) een gezel-
lige COLLEGA vanaf 16 
jaar, werktijden: 8.30-15.00 
uur. Voor meer info bel naar 
Marco 06-55863254 www.
peanutpower.nl

Jongen 14 a 15 jr gevraagd 
om plastic modellen 1:35 
voor mij te maken goede 
VERDIENSTE. Bel 0346-
830120 vraag naar Rob

Tenniscentrum Groenekan 
zoekt een enthousiaste 
HORECAMEDEWERKER 
(m/v) voor avond en/of week-
end. Bel met Kees Overvest 
(0651269772) voor info,

Personeel aangeboden

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw 
T u i n w e r k z a a m h e d e n 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting Bel vrijbl. 06-49377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

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

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

DIEREN-therapie. Is er 
iets met uw hond, kat  of 
paard, waar een dierenarts 
weinig aan kan doen? Bel 
of mail Jeanine. Zij is gedi-
plomeerd Emmett-therapeute 
(zachte manuele therapie) en 
Quantum energie therapeute. 
Beide therapieën werken op 
fysieke mankementen en 
gedragsproblematiek. Tel. 
0620137957 of mail met 
info@andersbeter.nl

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

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

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

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

Bowlen op donderdag

De Senioren Bowling Sociëteit speelt iedere don-
derdagochtend vanaf ca. 10.00 uur tot ca. 12.30 
uur te komen bowlen en bij MITland-bowling te 
Utrecht (nabij de Berekuil). Ervaring is niet vereist 
het gaat vooral om de gezelligheid en de sociale 
contacten. Belangstellenden kunnen contact opne-
men met Warner Belger (tel. 030 2291454 of 06 
15104403 of wabelger@casema.nl
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DOS sterker dan ASVD uit Dronten
Zaterdag 25 september kwam ASVD uit Dronten op bezoek in Westbroek. ASVD had pas 1 

wedstrijd gespeeld en was zich ervan bewust dat dit een pittig potje zou worden 
tegen de Westbroekse opponent.

De Westbroekers traden aan zonder 
Jeroen de Groot die tijdens het in-
schieten een lichte kuitblessure op-
liep. Coach van Brenk wilde geen 
enkel risico nemen en liet De Groot 
daarom op de bank plaats nemen. 
Net als in de twee voorgaande wed-
strijden startte DOS weer erg stroef. 
De Groen/Witten van ASVD haak-
ten zeker de eerste speelhelft goed 
aan. Want ondanks het sterke verde-
digen van DOS, vlogen met name 
de afstandsschoten van ASVD toch 
goed binnen. Om al eerder afstand 
te nemen zou het schotpercentage 
van DOS iets hoger moeten zijn. 
Hierdoor zou er misschien ook 
wat meer rust in het spel komen. 
Met een 15-11 ruststand gingen de 
teams aan de thee.  

De Drontenaren gingen in de twee-
de heft als een dolle van start en 
met 4 doelpunten op rij knokten zij 
zich terug naar 16-16.Toen vond 
DOS het wel mooi geweest. Na 

een paar goede aanwijzingen van 
de trainer, tijdens de time out werd 
er een tandje bijgeschakeld. Met 
een paar mooie afstandsschoten en 
prachtige doorloopballen was het 

gedaan met de aspiraties van Dron-
tenaren. DOS liep vervolgens uit 
naar een mooie 29-20 eindstand en 
pakte hiermee de koppositie over 
van KVA in de overgangsklasse B.

Stroeve start van DOS wordt goed afgemaakt.

Nova verliest ondanks goed spel
Nova 1 begon de wedstrijd tegen 
KCR 1 met vertrouwen. Er was 
de afgelopen week goed getraind 
en duidelijke afspraken waren ge-
maakt. De beginfase van de wed-
strijd was in het voordeel van Nova. 
Zij kwamen op een voorsprong van 
4-2. De ploeg uit Ridderkerk gaf 
gelijk gas bij en kon door 4 doel-
punten op rij de voorsprong over-
nemen naar 4 - 6. Door prima com-

binaties in het spel en een goede 
afronding kon Nova hier weer een 
gelijke stand van maken: 6-6. Na 
nog wat goals aan beide kanten gin-
gen de ploegen de kleedkamers in 
met een stand van 8-10.

Een snelle goal na rust aan de kant 
van KCR maakte het gat weer wat 
groter: 8-11. Hoewel Nova goed 
mee bleef scoren en de juiste perso-

nen wist uit te spelen, lukte het niet 
om het gat te dichten. Met nog 6 mi-
nuten op de klok was de stand 12-
16. Nova wist hier nog 14-16 van te 
maken, maar trok na een boeiende 
en spannende wedstrijd toch aan 
het kortste eind. Eindstand: 15-17. 
NOVA mag tevreden zijn over de 
stijgende lijn die in het spel zit en is 
klaar om volgende week de eerste 
punten te verdienen.

Nova wist een goede wedstrijd neer te zetten. (foto: Renske van Kempen)

Rode kaart doet wedstrijd kantelen
Afgelopen zaterdag begon FC De Bilt de competitie middels een uitwedstrijd tegen FC 

Breukelen. De trainer van FC De Bilt, moest nog wel wat improviseren, 
omdat er nog steeds aardig wat spelers geblesseerd zijn.

In de eerste helft was De Bilt de bo-
venliggende partij en het was dan 
ook terecht dat het in de 21e minuut 
op voorsprong kwam door een mooi 
doelpunt van Jesse Oliekan. Er had 
nog wel meer in gezeten voor de 
mannen, maar ook de Breukelaren 
hadden zo hun kansjes. In de rust 
stond er 0-1 op het scorebord.

Kort na rust sloeg FC De Bilt weer 
toe. Nu was het buitenspeler You-
ness Akhiat, die voor een prima 

doelpunt zorgde. Daarna leek de 
0-3 in de maak en was de wedstrijd 
beslist geweest. Alleen gebeurde er 
in de 60e minuut iets, waardoor de 
wedstrijd kantelde. Mike Versloot, 
oud spits van FC De Bilt kwam in 
botsing met FC De Bilt doelman 
Menno Vink. De arbiter van dienst 
gaf rood waardoor Menno van het 
veld moest. Voor FC Breukelen was 
dit een omkeerpunt en het kreeg 
nieuwe energie om de tien man van 
De Bilt te bestrijden. Het duurde 

nog tot de 75e minuut, maar toen 
was het Mike, die de aansluitings-
treffer scoorde: 1-2. In het laatste 
kwartier hing de gelijkmaker in de 
lucht en vlak voor tijd viel die ook, 
eindstand 2-2.

Zaterdag 2 oktober begint om 14.00 
uur de thuiswedstrijd tegen het ge-
renommeerde sv Huizen met kee-
per Jaime Hensen (ook oud FC De 
Bilt). Supporters zijn van harte wel-
kom en de toegang is gratis.

Jubilarissen bij DOS 
Westbroek

DOS Westbroek is trots op haar trouwste leden, die al jarenlang met 
veel plezier sporten en vrijwilligerswerk doen bij deze korfbalvereni-
ging. In 2021 viert de vereniging met een aantal leden een lidmaat-
schapsjubileum van 25 of 40 jaar, die tijdens de openingsdag van het 
seizoen al in het zonnetje zijn gezet: (Lisa Rademakers) 

V.l.n.r. Carla Volmer, Tanya de Graaf, Petra de Rooij, Marcella 
Bouwman, Ingrid Stekelenburg en Michael van Bemmel.

Midgetgolftoernooi 
voor senioren

Aan de Julianalaan 282 te Bilthoven werd bij mooi weer op 24 sep-
tember het jaarlijks terugkerend midgetgolftoernooi voor senioren ge-
speeld door 18 senioren. 1e werd Mw. Marijke Penning, gevolgd door 
dhr. Jaap Noorlander (2de). De derde prijs was voor mw. Ineke van 
Marlen en op de vierde plaats eindigde de winnaar van vorig jaar Bram 
Hund. 
De 5e prijs werd overhandigd aan dhr. Harry Boonstra.

De prijswinnaars: zittend v.l.n.r. Bram Hund, Ineke van Marlen, 
Marijke Penning, Jaap Noorlander en staand Harry Boonstra. (foto 
Erik Polders)

zaterdag
2 oktober

aanvang: 14.00 uur
ADMINISTRATIEKANTOOR 

TON ELDERS

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

HUIZEN

advertentie
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Aanleiding
Het was op een heerlijke avond in het voorjaar dat ik kennis maakte 
met de Haiku. De natuur kleurde lichtgroen en stond nadrukkelijk in 
het teken van de voortplanting. De Westbroekse polder trilde van in-
tens verlangen in geluid en in geuren. Vogels zongen uit volle borst, 
de avondlucht resoneerde met het kwaken van de kikkers en het flui-
tenkruid geurde zoet. Met een groepje vrienden kwamen we die avond 
voor de vogels. We zagen jonge zwaluwen de omgeving rondom hun 
nest verkennen, we hoorden de roep van de roerdomp vanuit het hoge 
riet en met een blik door de telelens konden we de rietgors haast aan-
raken.
In een poëtische stemming zochten we de juiste toon. Onze vogelvriend 
opperde de Haiku, een van oorsprong Japanse dichtvorm in drie regels 
van 5-7-5 lettergrepen. Toepasselijk omdat de Haiku vaak een natuur-
beleving beschrijft waarbij alle zintuigen op scherp staan. Niet rijmend, 
maar ritmisch en kort, raakte ik in de ban van de Haiku. Schilderen 
met woorden tilt de tekst uit z’n vertrouwde betekenis, wat voor onver-
wachte associaties zorgt. Dat jaar nam ik de Haiku mee de bergen in en 
het bracht me nieuwe inzichten. En de heerlijke uitdaging om dat in een 
paar woorden weer te geven.
Om die dichtvorm toegankelijker te maken schreef ik er een verhaaltje 
bij. Het schetsen van de sfeer met woorden. Daarmee is het eenvoudi-
ger om anderen mee nemen in sprongen door de polder, door de tijd en 
de seizoenen. De combinatie foto, Haiku en tekst werd mijn wekelijkse 
bijdrage aan De Vierklank. Op verzoek van een aantal lezers zijn de 
eerste honderd binnenkort te koop in boekvorm: Polderproza in hon-
derd Haiku’s. 

Ter illustratie dit keer een groepje kraanvogels die de polder bij West-
broek in 2018 bezochten. Al sinds de oudheid is deze bijzondere vo-
gel in veel culturen de boodschapper van vrede, vrijheid en geluk. Een 
oude Japanse legende belooft dat met het vouwen van 1000 kraanvo-
gels een grote wens in vervulling zal gaan. Heden ten dage worden er 
daarom veel kraanvogels gevouwen voor de wereldvrede. 
                     (Karien Scholten)

In haiku:
Lezen langs de lens

Laat natuur zich vertalen
In honderd Haiku’s

Foto Jack Folkers

Initiatief voor zonnestroomveld 
in Groenekan

Omwonenden open voor onderzoek naar 
mogelijkheden ‘Zonneweide Voordaan’ 

In Groenekan komt een perceel 
beschikbaar naast de A27 dat ge-
schikt lijkt voor de ontwikkeling 
van een zonneveld. Dit blijkt uit 
een oriëntatie van de Biltse ener-
giecoöperatie BENG! en BHM So-
lar. Zij organiseerden onlangs twee 
gespreksavonden met direct omwo-
nenden om wensen, ideeën en zor-
gen daarover te horen. De ruim 30 
omwonenden staan open voor het 
idee en kijken uit naar een volgende 
stap. Op 25 oktober worden álle in-
woners van Groenekan uitgenodigd 
om ook in gesprek te gaan. 
 
Het gaat om een stuk grasland ten 
noorden van de Groenekanseweg, 
tussen de A27 en de sportvelden 
van Voordaan. De huidige grond-
eigenaren zien een zonneweide 
als een goede nieuwe bestemming 
voor hun perceel nu zij eraan toe 
zijn om hun eigen activiteiten af 
te bouwen. BENG! en BHM Solar 
deden daarom een eerste onderzoek 
naar ‘Zonneweide Voordaan’. Hun 
conclusie is dat er genoeg plek is 
om heel Groenekan van duurzame 
stroom zou kunnen voorzien.

Draagvlak en zeggenschap
De eerstvolgende stap waren twee 
avonden met direct omwonenden. 
Daar is het idee voorgelegd en zijn 
alle aanwezigen om hun reactie ge-
vraagd. “Een belangrijke peiling. 

Want steun en animo in Groene-
kan zijn belangrijk voor verdere 
ontwikkeling van het plan.” aldus 
projectleider Niek Willemsen voor 
BENG!“ En als we verder gaan, blij-
ven zeggenschap en minimaal 50% 
mede-eigenaarschap van inwoners 
twee belangrijke uitgangspunten.” 
Naast voldoende draagvlak zijn 
ideeën van bewoners nodig om tot 
een goed plan te komen.

Verandering biedt kansen
Tijdens de eerste twee avonden met 
omwonenden zijn er al veel vragen 
gesteld en zorgen gedeeld. De aan-
wezigen zagen zelf ook kansen om 
bestaande problemen in het gebied, 
zoals overlast van de snelweg en 

verkeershinder aan te pakken. Deze 
mogelijkheden worden natuurlijk 
onderzocht. Niek Willemsen: ‘Juist 
in zulke koppelkansen ligt een be-
langrijke meerwaarde voor Groene-
kan en voor het project’. 

Inwonersavond 
De bevraagde direct omwonenden 
bleken open te staan voor het idee 
en voor vervolgstappen. BENG! en 
BHM Solar raadplegen nu graag 
ook andere inwoners van Groene-
kan over het initiatief. Daarvoor 
is een bewonersavond gepland op 
maandag 25 oktober in De Groene 
Daan vanaf 20.00 uur. Vooraf aan-
melden is nodig en kan via www.
zonneweidevoordaan.nl 

In Groenekan ontvouwt zich een nieuw initiatief voor een zonnestroomveld.

Paddenstoelenwandeling 
Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. Wanneer en 

in welke aantallen ze precies boven de grond komen, hangt onder andere af van lichtintensiteit, 
temperatuur en vochtigheid. Vorig jaar was het voor de paddenstoelen door de droge 

zomer een slecht jaar. Deze zomer was koel, maar wel veel natter. 

Wat dat voor (positieve) gevolgen 
heeft voor al die wonderlijke ver-
schijningsvormen die paddenstoelen 
kunnen hebben kan men op zondag 3 
oktober tijdens een (paddenstoelen-)
wandeling ontdekken; de ervaring 
leert dat Het Ridderoordse bos (ter-
rein van Het Utrechts Landschap), 
een grote variatie aan paddenstoelen 
herbergt. Tijdens de wandeling wordt 

verteld over het ontstaan en de func-
tie van paddenstoelen en hoe u de 
verschillende soorten kunt herken-
nen. De wandeling is gratis. Aanmel-
den kan bij Jaap Milius (j.milius@
casema.nl. Het maximumaantal 
deelnemers is 32. Volwassenen en 
kinderen zijn welkom, honden kun-
nen niet mee. Het vertrek is om 11.00 
uur vanaf de parkeerplaats aan de Ge-
zichtslaan in Bilthoven. Info bij Ina 
van den Berge (06 54660713). 

Op het eerste gezicht denk je aan 
weggeworpen sinaasappelschillen 
langs het pad. Het blijkt bij nader 
inzien een zwam te zijn: het is de 
bekerzwam. Zo langs een pad 
groeien is best gewoon voor 
deze soort, hij houdt van een 
beetje verstoorde open plekken 
op zandgrond. Zelden groeien ze 
alleen, vaak zie je er meer in de 
buurt als je even zoekt. De kleur is 
onmiskenbaar. (foto Wim Westland)

De sombere honingzwam infecteert 
de boom via wonden aan wortels. 
Vaak gaat de aantasting over in 
houtrot van de wortels en stamvoet. 
Na verloop van tijd zal de conditie 
van de boom achteruit gaan en dit 
kan uiteindelijk resulteren in het 
afsterven van de boom. (foto Wim 
Westland)

Als iemand je vraagt een 
paddenstoel te tekenen, hoe zou 
die er dan uit zien? Waarschijnlijk 
had je een rode paddenstoel met 
witte stippen in je hoofd, of niet? 
Dat is de vliegenzwam. Hij groeit 
niet alleen in Nederland, maar ook 
op veel plekken in Noord- en Zuid-
Amerika. De vliegenzwam lijkt 
een oude bekende, maar hij is wel 
giftig. (foto Wim Westland)

Bonnetjes uit 2020 doen ook mee!

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

dineren, stop dan je kassabon voorzien 
van je naam en telefoonnummer en/of 

mailadres in ons speciale 
Naast de Buren vogelhuisje.

 
Op 20 december (op Teds verjaardag) 

zullen er 3 bonnetjes worden uitgehaald. 
Deze geluksvogels winnen een leuke 
prijs. Die prijs kan zelfs een geheel 

compleet 'diner voor twee' zijn!
Wil je meer weten ga dan naar onze 

website: www.naastdeburen.nl

N
A

AST DE BUREN

NAJAARSACTIE

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

“Wat schaft de pot?”
Woe.
29-9
Do.
30-9
Vr.

1-10
Za.

2-10
Zo.

3-10

Gebakken 
runderdiamanthaas 

met truffel-roomsaus

Visragout
met rijst en groenten

Quiche
met gedroogd fruit en 
blauwschimmelkaas

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
6-10
Do.
7-10
Vr.

8-10
Za.

9-10
Zo.

10-10

Betuwse beenham met 
honing-mosterdsaus

Gebakken doradefilet 
met Mexicaanse salsa

Bietjes met appel, 
noten en brie
uit de oven

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Vanaf 1 oktober:
Nieuwe 'maandspecial'.

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl
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