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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!
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Inwoners en deskundigen denken 
mee over woningbouwopgave

door Henk van de Bunt

Donderdagavond 25 juni stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de inrichting van het 
participatieproces en het formeren van een kennisteam rond de woningbouwopgave. College en 

raad doen een beroep op de kracht in de samenleving om de woningnood aan te pakken.

Het college wil hier direct na de 
zomer mee beginnen. Hoe de parti-
cipatie er precies uit zal gaan zien, 
kan per dorp of wijk verschillen en 
zal mede afhankelijk zijn van de 
dan geldende coronamaatregelen. 

Kansen
Het woningtekort in Nederland 
blijft stijgen. Wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen zijn lang 
en koopwoningen worden steeds 
duurder. Het college wil ervoor 
zorgen, dat wonen in De Bilt be-

reikbaar blijft, ook voor huishou-
dens met lagere inkomens. Raad 
en college willen 845 woningen 
bouwen tussen 2016 en 2026 met 
een aanzienlijk deel midden-huur-
woningen en 450 sociale huur-
woningen tussen 2016 en 2030. 
Wethouder Dolf Smolenaers van 
Wonen is blij dat de raad beslo-
ten heeft om verder met inwoners 
over de mogelijkheden van wo-
ningbouw in gesprek te gaan: ‘Het 
college is benieuwd waar onze 
inwoners in de gemeente kansen 
zien om meer woningen te kunnen 
bouwen’.

Wensen en bouwstenen
Het participatieproces geeft inwo-
ners de gelegenheid om nieuwe 
voorstellen voor invulling van de 
woningbouwopgave aan te dra-
gen. Ook kunnen zij meegeven 
wat voor hun eigen wijk of dorp de 
belangrijkste behoeften, wensen 
en ideeën zijn. Wethouder Smole-
naers licht toe: ‘We zijn natuurlijk 
op zoek naar meer locaties om wo-
ningen te kunnen bouwen. Daar-
naast halen we graag input op voor 
het nieuwe woonbeleid’.  

Alle belangen aan tafel
In september start de participatie 
in De Leijen, Bilthoven-Noord, De 
Bilt, Maartensdijk en Westbroek, 
gevolgd door de overige dorpen en 
wijken in het vierde kwartaal van 
dit jaar. De gemeente streeft er naar, 
dat de belangen van alle inwoners 
vertegenwoordigd zijn: huurders, 
eigenaren, woningzoekenden, ou-

deren en jongeren. Het resultaat van 
hun inbreng wordt verwerkt in een 
concreet voorstel aan de gemeente-
raad. De participatie kan per wijk 
of dorp anders en op maat ingericht 
zijn, afhankelijk van de wensen van 
inwoners. Ook wordt een digitale 
burgerpeiling gehouden. 

Kennisteam
Voor het kennisteam gaat de ge-
meente op zoek naar kundige pro-
fessionals, die een bijdrage willen 
leveren. Dit team zal fungeren als 
adviesraad voor het college bij het 
maken van beleidskeuzes op het 
terrein van wonen. De werving is 
gericht op deskundigen op het ge-
bied van stedelijke ontwikkeling, 
leefbaarheid, woningbouw en ge-
zondheid. 

Verder na de zomer
De uitnodiging om zich aan te 
melden voor het participatieproces 
gaat direct na de zomer de deur uit. 
Wethouder Smolenaers verduide-
lijkt: ‘Al onze inwoners zijn uitge-
nodigd om mee te doen, direct na 
de zomer start de inschrijving voor 
de eerste vijf wijken en dorpen; de 
overige volgen in het vierde kwar-
taal. Tegelijkertijd start de uitvraag 
voor het kennisteam. De gemeente 
zal dit kenbaar maken via de ge-
meentelijke website en de media’. 
In de tussentijd kunnen inwoners 
terecht bij de gebiedsmakelaars 
van de gemeente. Hun contactge-
gevens vindt men op de dorpspagi-
na via de homepage op de gemeen-
telijke website www.debilt.nl. 

Wethouder Dolf Smolenaers: ‘We missen in de gemeente vooral veel 
appartementen. Die kunnen niet 
overal, maar het kan dus wel’. 

Entree Van Boetzelaerpark klaar
Zaterdag 27 juni stonden wethouder Anne Brommersma en Ben Verwiel, voorzitter van de 

Vrienden van het Van Boetzelaerpark, tijdens een reguliere werkochtend stil bij de 
vernieuwde entree van het park aan de Blauwkapelseweg in De Bilt. 

Het nieuwe toegangshek heeft een 
fraai vormgegeven benaming van 
het park in het smeedwerk. Bo-
vendien is het park aan die zijde 
nu toegankelijk voor scootmobie-
len; een behoefte die veel gehoord 
werd. In nauwe samenwerking van 
de Vrienden van het Van Boet-
zelaerpark met de gemeente en 
financieel ondersteund door meer-
dere fondsen alsook de gemeente, 
is een fraaie entree vormgegeven. 
In het midden van het ronde perk 
staat een fraaie ‘lookalike’ van de 
beroemde Moerkoertvaas.

Moerkoert
In het Van Boetzelaerpark stond tot 
1992, nabij de rotonde Hessenweg, 
een grote tuinvaas. De vaas is prijs-
gevallen aan vandalisme en delen 
van de vaas zijn daarna opgeslagen 

op de gemeentewerf. De vaas is een 
van de weinige nog bekende objec-
ten van cementrustiek vervaardigd 
door de firma F.J. Moerkoert die de 
laatste jaren van haar bestaan was 
gevestigd in De Bilt. Daarom ver-
tegenwoordigt de vaas een belang-
rijke cultuurhistorische waarde. 
De Stichting Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark had gevraagd om 
de vaas weer terug te plaatsen. Ge-
geven echter de kwetsbaarheid van 
de originele vaas werd de Vrienden 
gevraagd om een plan te ontwik-
kelen voor het restaureren van de 
originele vaas en het vervaardigen 
en plaatsen van een replica ervan. 

Corona
In verband de richtlijnen van het 
RIVM m.b.t. corona was er geen 
ruchtbaarheid aan deze opening 
gegeven. Alleen de vrijwilligers, 
die aanwezig waren voor het maan-
delijkse onderhoud aan het park, 
waren getuige van dit feestelijke 
moment.        (Frans Poot)

Toch nog een cérémonie 
protocollaire tijdens de 
maandelijkse werkochtend in het 
van Boetzelaerspark.
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Volstaan wordt met het vermelden van 
de (on-)mogelijkheden  m.b.t. het volgen 
van reguliere kerkdiensten in/vanuit de 

kerkgebouwen.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

De diensten zijn alleen via de 
kerkomroep mee te maken. 

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten kunnen worden gevolgd via 

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

Vrijz. gem. Woudkapel
M.i.v. 2 augustus gaan de deuren van De 
Woudkapel weer open. Zie verder https://

woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Met ingang van zondag 5 juli is men 

weer welkom bij de vieringen in de OLV 
Bilthoven; er mogen 100 geregistreerde 
mensen in het Kerkgebouw. Verzoeken 

dienen in de voorafgaande week te 
worden gedaan via tel. 030 2282655 of 

per e mail vieringenolvbilthoven@gmail.
com 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

Voorlopig wordt qua vormgeving 
vastgehouden aan de online-diensten, 
welke worden uitgezonden via diverse 
media. Zie verder dorpskerkdebilt.nl.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

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

R.K. St. Michaelkerk
Er kan alleen een kerkdienst worden 
bijgewoond, nadat men zich daarvoor 
heeft aangemeld en die aanmelding 

bevestigd heeft gekregen.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
5 juli 10.00u: spreker Adri van der Mast 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

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

erediensten met een gemaximeerd aantal 
(30) bezoekers. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

Er zijn niet vrij-toegankelijke erediensten 
op indeling/afspraak met maximaal 30 

personen, welke worden uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
In verband met de Corona-crisis zijn er 
voorlopig ook na 1 juli geen onderweg-

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

5 juli: 09.30 uur Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
5 juli: 09.30 uur Ds. Piet Vliegenthart 

St. Maartenskerk
Er kan alleen een kerkdienst worden 
bijgewoond, nadat men zich daarvoor 
heeft aangemeld en die aanmelding 

bevestigd heeft gekregen.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

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

en technieker zijn te volgen via 
livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant - 

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

en internet.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Na een leven vol inzet voor anderen is overleden onze 
warme, eigenwijze (schoon-)moeder en lieve oma

Alida Catharina van Dis – Verdam

Ada
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Haarlem, 29 juni 1941 Bilthoven, 25 juni 2020

Decennialang droeg Ada als drijvende kracht van V.V.S.O. 
WVT bij aan verbinding tussen en samenwerking van mensen.
Ze heeft lang genoten van de goede dingen van het leven. 
De laatste periode heeft ze geworsteld met het snelle verloop 
van haar ziekte. Aan het eind kwam toch de berusting.

Hugo van Dis †

Janneke en Erik van Lith-van Dis
Hilda en Bjarne

Roeland van Dis
Isa en Karlijn

De afscheidsbijeenkomst zal vandaag in besloten kring plaats-
vinden.

U kunt ook een herinnering en/of foto’s achterlaten op het 
condoleanceregister dat u vindt op 
https://condoleance.akeruitvaarten.nl, naamcode: Ada

Correspondentieadres:
Vlieland 192
3524 AD  Utrecht

Zoom workshop gezinsbalans

Woensdag 1 juli, aanvang 20.00 
uur. De zorg voor je (jonge) gezin 
combineren met je werk en je 
sociale leven is een behoorlijke 
uitdaging. Hoe houd je in deze 
hectische fase van je leven alle 
ballen in de lucht zonder er zelf 
aan onderdoor te gaan? Tijdens 
deze 1,5 uur durende workshop 
staat deze vraag centraal. Voor 
meer informatie en aanmelden 
ga naar: debilt.ouderslokaal.nl 
Agenda

Meet & Greet 

Zondag 5 juli van 14.00 tot 17.30 
uur vindt een “Meet & Greet” 
borrel plaats in Galerie Mi (Bilt-
hoven) met kunstenaar Marieke 
Hulsegge.  Marieke, wonend in 
Bilthoven en geboren in een kun-
stenaarsgezin heeft een geheel 
eigen ‘handschrift’. Inspiratie 

komt recht uit haar hart en als 
schilder voelt zij zich het meest 
verbonden met zichzelf. ‘Het 
klinkt misschien gek maar vaak 
heeft het schilderij mij te pak-
ken en bepaalt het zelf waar het 
heengaat, hoe het zal gaan raken, 
of dat ik direct moet stoppen,’ 
aldus Marieke.

Telefonisch scheidings- 
spreekuur

Denk je na over scheiden of ga 
je scheiden? Dan kun je  elke 
twee weken op dinsdagochtend 
(in de even weken) je vraag stel-
len op het scheidingsspreekuur. 
Eerstvolgende mogelijkheid is 
dinsdag 7 juli van 9 - 11 uur. 

Het leven is een reis.

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

Graag denk ik.met u mee. 
over muziek, locatie en/of catering. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger.

In memoriam Ada van Dis

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
Ada van Dis op 25 juni jl. Kort na het overlijden van haar geliefde 
echtgenoot Hugo is zij onverwachts van ons heengegaan. 

Ada was een van de grondleggers van het Platform Respectvol 
Samenleven De Bilt in 2005. Door haar enthousiasme en inspiratie 
is zij altijd een drijvende kracht in het Platform geweest.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en andere nabestaanden 
veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt

Let op: het spreekuur is door 
de omstandigheden telefonisch, u 
kunt bellen naar het CJG de Bilt 
op 030-2295050. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Zoom in bij Mama Lokaal

Woensdag 8 juli wordt er weer 
gezongen en voorgelezen bij het 
Mama Lokaal Bilthoven. Zoom 
in via debilt.ouderslokaal.nl

Ontvangt u De Vierklank niet thuis. Op de volgende adressen kunt 
u een exemplaar afhalen:

Westbroek: Cafetaria Koen, De Twaalfgaarden, 
Hollandsche Rading: Perron Peet, Bungalowpark Kleine Bos, 
Maartensdijk: Tankstation van Woudenberg, Bibliotheek Maartens-
dijk, Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate Maertensplein.
Lage Vuursche: Dorpshuis Lage Vuursche, Restaurant de Vuursche 
Boer, Conferentie Centrum Renova,
Groenekan; Van de Neut,
De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, Mens, Zorgcentrum de Bilt, 
H.F. De Witte Centrum, Kwaliteitsslagerij van Loo, Dirk Super,
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, Supermarkt Hoogvliet, Tabakshop 
Roos, Bibliotheek Idea, V.V.S.O. WVT, Gemeentehuis, Zorgcentrum 
Koperwiek, Primera, Bilthovense Boekhandel, Bruna Bilthoven, Plus, 
Spar, (kleine dorp)
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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

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

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

Tap

advertentie

advertentie

Geen begrip voor motie 
van afkeuring

door Guus Geebel

Dieptepunt tijdens de gemeenteraadsvergadering die op 25 juni digitaal werd gehouden was een 
motie van afkeuring die Peter Schlamilch (Forza De Bilt) indiende tegen burgemeester Sjoerd 

Potters, omdat die een al afgesloten agendapuntpunt niet alsnog wilde behandelen. 
Een dergelijke motie is een unicum in de Biltse politiek en werd door geen enkele 

andere fractie gesteund. De fracties gaven wel steunbetuigingen aan de 
burgemeester, die de vergadering ondanks technische haperingen 

uitstekend leidde. Krischan Hagedoorn (PvdA) noemt de 
motie buiten de orde en afkeurenswaardig.

Tijdens het vragenhalfuur beant-
woordt burgemeester Potters vra-
gen van Schlamilch over het mogen 
dragen van een korte wapenstok 
door boa’s. Potters is in principe 
voorstander van het uitrusten van 
de boa’s met geweldsmiddelen 
voor zelfverdediging. ‘Belangrijke 
voorwaarde is dit in de regio samen 
te doen. In gewestverband wordt 
gekeken of we gezamenlijk een 
aanvraag kunnen indienen voor het 
uitrusten van de boa’s met een bo-
dycam en al dan niet een wapenstok 
en peperspray. De boa’s moeten 
wel voldoende geweldsinstructies 
gehad hebben. Het gaat niet om het 
overnemen van taken van de politie 
maar is uitsluitend voor zelfverde-
diging.’ Donja Hoevers (D66) heeft 
een aantal vragen over ondersteu-
ning van de gemeente aan vereni-
gingen die door de coronamaat-
regelen in financiële problemen 
komen. De vragen worden schrifte-
lijk ingediend en beantwoord.

Akkoord
Het voorstel ‘Vaststellen aanvul-
lende bezuinigingsmaatregelen in 
sociaal domein’ is niet opgenomen 
op de agenda, conform het advies 
van de commissie Burger en Be-

stuur van 9 juni jl. om het niet te 
behandelen. De raad stemt daar met 
25 stemmen voor en 2 tegen mee 
in. Met 22 stemmen voor en 4 te-
gen gaat de raad akkoord met het 
verlenen van ontheffing tot 26 juni 
2021 aan wethouder André Land-
wehr van de  verplichting om in de 
gemeente woonachtig te zijn.

U10 Programma 
De raad besluit met 20 stemmen 
voor en 7 tegen in te stemmen 
met het aangescherpte beoorde-
lingskader REP en met de contour 
REP als onderzoeksagenda voor 
een op te stellen integraal ruimte-
lijk perspectief voor de regio. Het 
beoordelingskader en de contour 
vormen een vertrekpunt waarop 
het integrale ruimtelijke perspec-
tief verder wordt uitgewerkt en kan 
worden beoordeeld. Een amende-
ment  ingediend door Johan Sloot-
weg (SGP) en Erik den Hertog 
(Bilts Belang) om ‘in te stemmen’ 
te wijzigen in ‘voor kennisgeving 
aan te nemen’ en ‘te beschouwen’ 
werd met 6 stemmen voor en 21 
tegen verworpen. Een motie inge-
diend door Connie Brouwer (Frac-
tie Brouwer) om de U10 te vragen 
in fase 3 inwoners te betrekken in 
de U10-communicatie via gemeen-
tenieuws, digitale communicatie en 
in regionale participatieve sessies, 
wordt unaniem aangenomen. Een 
motie ingediend door Donja Hoe-
vers (D66) wordt eveneens unaniem 
aangenomen. De motie draagt het 
college op om binnen U10-verband 
aan te dringen op een U10 website 
en nieuwsbrief, de gemeenteraden 

eens per kwartaal op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen, aan 
te dringen op een gelijke informa-
tiepositie voor alle gemeenteraden 
en een transparant en democratisch 
besluitvormingsproces. 

Participatieproces woningbouw
De raad stelde de notitie Partici-
patieproces en kennisteam wo-
ningbouwopgave gewijzigd vast. 
Beoogd effect is het vaststellen 
van het participatieniveau en de 
uitgangspunten voor het inrich-
ten van een wijk- en dorpsgericht 
participatieproces over de wo-
ningbouwopgave en het formule-
ren van rol, taak en opdracht van 
een te formeren kennisteam en de 
bemensing daarvan. Een met 18 
stemmen voor en 9 tegen aangeno-
men amendement ingediend door 
Johan Slootweg en Erik den Her-
tog biedt de mogelijkheid om het 
participatieniveau gebiedsgericht 
op te hogen naar ‘Meewerken’, 
als de participanten in een kern of 
wijk daartoe de wens en de bereid-
heid uitspreken. Wethouder Dolf 
Smolenaers gaat in op de vragen 
en opmerkingen. Balans noemt 
hij het codewoord bij het type 
woningbouw wat inwoners nodig 
hebben. Als we meegaan met de 
inwoners moeten we ook mee-
gaan met de tijd en ook bouwen 

voor hardwerkende inwoners die 
noodgedwongen anders naar een 
andere gemeente moeten verhui-
zen. ‘We komen van ver na jaren 
van stilstand, maar constateren wel 
dat we stappen maken. We hebben 
samen met de raad hard gewerkt en 
nu zijn de inwoners aan zet. Ieder-
een is welkom in het participatie-
traject. We leggen goed uit wat uit 
de onderzoeken komt en geven de 
mensen straks de kans om mee te 
praten, ook via de burgerpeiling.’ 
De wethouder zegt toe wanneer er 
iets over het proces te melden is 
dat ook gaat gebeuren. ‘Doel van 
het traject is versnelling in de wo-
ningbouw realiseren.’ 
Een motie ingediend door Han-
neke de Zwart (D66) waarin ge-
vraagd wordt woningzoekenden 
te betrekken in het participatie-
proces woningbouwopgave wordt 
met 19 stemmen voor en 8 tegen 
aangenomen.

De burgemeester spreekt alvorens 
de vergadering te schorsen tot dins-
dag 30 juni zijn treurnis uit over het 
verloop van de vergadering. ‘Het is 
met digitaal vergaderen af en toe 
best ingewikkeld om alles goed te 
volgen. Ik doe het met een open 
vizier en onpartijdig om u zo goed 
mogelijk te faciliteren en vind zoals 
het nu verliep onbetamelijk.’   

Donja Hoevers krijgt unanieme 
steun voor haar motie om de raad 
bij U10 aan zet te laten blijven.

Wethouder Smolenaers: ‘We komen van ver na jaren van stilstand, maar 
constateren wel dat we stappen maken.’

Veel beweging in 
wijk Vogelzang

Ook de bewoners van wijk Vogelzang in Bilthoven deden mee aan ‘Buiten 
Spelen!’ bewegen voor ouderen onder begeleiding van muzikanten van 
het Kunstenhuis. Het plantsoentje aan de Kruislaan was goed gevuld 
met wijkbewoners die de bewegingen van de buurtsportcoaches van 
Mens De Bilt volgden.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 juli
t/m woensdag 8 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 6.50

Gebakken boterhamworst 
Gebraden fricandeau 
Gebraden rosbief

Gerookte kipsalade
Sellerie salade 
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Dikke riblap 

Speklappen 
gekruid of naturel

Verse hamburgers 

Kipdijsaté

500
GRAM 7.50

500
GRAM

Kipfilet 
naturel of gemarineerd

Vrijdag en zaterdag voordeel

1 
KILO 9.-

SAMEN
VOOR 8.-

6.50

KIPDIJFILET

SHOARMA PAKKET

500 GRAM SHOARMA 
6 BROODJES 
1 BAKJE KNOFLOOKSAUS 

500
GRAM 6.98

CASHEWNOTEN
gezout of ongezout

ZOMERMELANGE

3.98250
GRAM

4 + 1
GRATIS

500
GRAM 6.98

5
VOOR 6.-

3 biefstukjes, 4 gepaneerde 
schnitzels of 6 tartaartjes

6.50

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

Kantonese kipschotel
Met groenterijst

€ 1,39
100 gram

Vers gesneden     fijn of grof

Hollandse andijvie
€ 0,99

zak 400 gram

Sappige wilde 
Perziken

€ 1,49
500 gramAanbiedingen met een * geldig op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juli.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Volop Hollandse
Kersen….

Van eigen teler..!!!

Charlotte taart
Framboos of gemengd fruit

Nu € 15,95
Roomboter 
Fruitcake
Nu € 5,95

Desem donker
Volkoren
Nu  € 2,99
Onze bekende desem
Kaasbol 
Nu € 3,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag

Hebben we weer 
een super mooi 
assortiment met 

luxe voorgerechten 
en hoofdgerechten.

Houd Facebook 
en Instagram 
in de gaten..!!

Vers gesneden
extra sweet

Ananas
Nu 2 bakken € 3,00
Hollandse
Tros-tomaten
Heel kilo € 1,49

Alleen Ma Di Wo
08
07

07
07

06
07

Kapucijnersschotel 
€ 1,25

100 gram

Varkenshaas in champ. 
roomsaus met gebakken aardappels

€ 1,49
100 gram

€ 5,99
per bowl

Vers van de traiteur

Salade 
met warm gerookte zalm

Het mooiste en lekkerste 

zacht fruit….

--NIEUW--



Mensen met passie 
voor planten en dieren

Ben jij degene die zich druk maakt dat het aantal en de verscheiden-
heid aan planten en dieren  achteruit gaat? Omdat je de consequenties  
beseft. Zou je daar iets aan willen doen in je eigen gemeente? Dan is 
dit je kans om in actie te komen. Duurzaam de Bilt brengt mensen rond 
het thema biodiversiteit bij elkaar en stimuleert ze om gezamenlijk een 
bijdrage te leveren aan een duurzaam De Bilt. 

Biodiversiteit is leven. De verschillende soorten dieren en planten op 
aarde houden elkaar in balans. Zo blijft bijvoorbeeld de grond vrucht-
baar, worden de bloemen bestoven en blijven plagen beperkt.   De 
WVF-directeur zei ooit: ‘Biodiversiteit is als een houten blokkentoren. 
Als je er telkens één blokje uittrekt, kan de toren lang blijven staan. 
Maar één blokje teveel en het bouwwerk stort in. Momenteel halen we 
voortdurend blokjes één voor één uit de natuur’.   

De Bilt
In De Bilt zijn al mensen actief rond biodiversiteit. Zoals Sonne Copijn 
uit Groenekan. Ze doet dit o.a. met theatervoorstellingen, cursussen en 
performances. Haar droom is 10.000 hectare aan bijenoases te creëren. 
Ook in Westbroek hebben burgers zich verenigd in de werkgroep Bio-
diversiteit. Zij zetten zich in voor 
bloemrijke bermen en diversiteit 
van beplanting in het weidege-
bied.

Doe jij mee?
Duurzaam De Bilt zoekt meer  
inwoners uit De Bilt die op hun 
eigen manier de handen uit de 
mouwen willen steken voor 
biodiversiteit in De Bilt. Heb-
ben we een groep mensen bij el-
kaar, dan organiseert Duurzaam 
De Bilt tijdens de Week van de 
Duurzaamheid  (9 - 18 oktober) 
een kick off. Daarmee faciliteert 
Duurzaam De Bilt de start. Meld 
je dan aan via info@duurzaam-
debilt.nl.
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advertentie

USP krijgt 3000 zonnepanelen
‘Dat geeft een heel goed gevoel’

Het biotechnologische bedrijventerrein Utrecht Science Park Bilthoven, waar onder meer het RIVM 
nog gehuisvest is, heeft binnenkort drieduizend zonnepanelen op de daken. Dit zonnestroomproject 

is tot nu toe het grootste in de gemeente De Bilt. Het kwam tot stand door de samenwerking 
tussen coöperatie BENG!, projectbureau Greenspread en eigenaar Poonawalla 

Science Park BV. Half augustus is de installatie klaar voor gebruik. 

De zonnepanelen liggen verspreid 
over acht verschillende gebou-
wen op het terrein. ‘Dat maakte 
het plan uitdagend’ vertelt Marin 
Le Loux, vastgoeddirecteur van 
Poonawalla Science Park, ‘want 
voor elk gebouw of bouwdeel 
was een eigen aanpak nodig.’ Sa-
men leveren de panelen jaarlijks 
850.000 kWh, te vergelijken met 
de behoefte van ruim 300 huis-
houdens. De stroom wordt straks 
rechtstreeks gebruikt waar die 
wordt opgewekt, dus in de gebou-
wen zelf. ‘Biotechnologie vraagt 
veel energie. Maar op een mooie 
zonnige dag komt straks zo’n 
15% van ons eigen dak. Dat geeft 
een heel goed gevoel. Na de zo-
mer vieren we het met een feeste-
lijke officiële opening.’

Partners
De kiem voor het project ligt in de 
deelname van Poonawalla Science 
Park aan het Bilts Energie Beraad. 
Dit samenwerkingsverband van 
gemeente De Bilt, BENG! en 18 
grote bedrijven en organisaties 
zet zich in voor een energieneu-
traal De Bilt. Voor dit project 
werkte Poonawalla Science Park 
vanaf het begin nauw samen met 
BENG!, de Biltse energiecoöpe-
ratie van en door inwoners. ‘Zij 
namen het initiatief en hun ken-
nis en vasthoudendheid hielpen 
enorm’, aldus Le Loux. Derde 
partner is projectbureau Green-
spread dat de financiering en de 
exploitatie verzorgt. ‘Ieders rol en 
inbreng was belangrijk. BENG! 
hield steeds het belang voor De 
Bilt voor ogen en bleef de kataly-
sator. Greenspread dacht inventief 

mee en bracht specifieke financi-
ele expertise in.’

Ervaring gebruiken 
Het traject van vooronderzoek, pla-
nontwikkeling en realisatie heeft 
een paar jaar geduurd. Tussentijds 
kwam de toekenning van subsidie 
van de Rijksoverheid (SDE+), ter 
stimulering van meer opwekking 
van duurzame energie. Daardoor 
geldt in de komende 16 jaar een 
vergoeding voor de geproduceerde 
zonnestroom. Poonawalla Science 
Park en BENG! delen graag hun 
ervaringen met dit project. ‘We 
steunen de energietransitie in De 
Bilt daarmee graag, ook voor klei-
nere projecten trouwens.’ Bedrijven 
en instellingen met plannen kun-
nen mailen naar: communicatie@
poonawallasciencepark.nl of info@
beng2030.nl.             (Alies Vos)

Drieduizend zonnepanelen op de daken van Utrecht Science Park Bilthoven. 

Onderzoek interesse in 
elektrische deelauto’s 

BENG! peilt belangstelling in De Bilt
In Zeist zijn er al 17; elektrische leenauto’s, die iedereen kan gebruiken. Is dat ook mogelijk in 

de gemeente De Bilt? BENG! onderzoekt de belangstelling via een enquête.

Bij deelrijden maken bewoners 
samen gebruik van een auto die 
klaarstaat in hun wijk of buurt. Zij 
nemen een abonnement en betalen 
verder alleen per gereden kilometer. 
Vooral elektrisch deelrijden wordt 
steeds populairder. Waarom? Jacob 
Vermeulen van de Biltse energie-
coöperatie BENG!: ‘Het is gemak-
kelijk, goedkoper, en natuurlijk veel 
schoner. Om meer redenen echt een 
overweging waard. Het zou ook 
zorgen voor minder auto’s in onze 
straten. En er is genoeg ervaring om 
ons heen om het ook in De Bilt snel 
mogelijk te maken.’ 

Voordeel
Deelrijden is goedkoper dan een ei-
gen auto bij maximaal 10.000 km 
per jaar, stelt BENG! Ook blijkt 
dat wie op deelrijden overgaat in 
de praktijk 20% minder kilometers 
gaat rijden. Jacob: ‘Een abonnement 
is er al vanaf 10 euro per maand. De 
gebruikers in Zeist kunnen kiezen 

uit verschillende typen auto’s, in 
hun eigen wijk of de aangrenzende 
wijk, die verder niet beplakt zijn met 
logo’s ofzo. We horen ook dat het 
gezellig contact geeft.’

Interesse
Voorafgaand aan verdere inspannin-
gen, wil BENG! peilen of er ook in 

De Bilt voldoende belangstelling is. 
En in welke delen en dorpen binnen 
onze gemeente. ‘Niet dat je je met-
een aanmeldt, maar we horen graag 
wat men ervan denkt. Dan kunnen 
we bepalen of en hoe we verder 
gaan’. De enquête is te vinden op de 
homepage van www.beng2030.nl 
                 (Alies Vos)

Samen Slim Rijden  

Zonnestroom voor 
de Wereldwinkel

Vorige week zijn er op het dak van de uitbouw van de Wereldwin-
kel 44 zonnepanelen gelegd. De hele winkel werkt nu energieneu-
traal en dat past prima in de plannen en de dromen van de nieuwe 
Fairtrade en duurzame cadeauwinkel gevestigd op Hessenweg 168 
in De Bilt. 

Stichting Wereldwinkel De Bilt wil in De Bilt in samenwerking met an-
dere betrokken organisaties een actieve rol gaan spelen in het promoten 
van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Ver-
enigde Naties. Onder het motto ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’ 
werken zij nu met 0 op de meter en heeft de hele winkel door optimale 
isolatie en volledige led verlichting energielabel A. 

Tijdens de week van de duurzaamheid in oktober a.s. zal het hele plan 
rond de Global Goals aan de inwoners van de gemeente worden ge-
presenteerd. Ook zal dan de speciale Global Goals ruimte achterin de 
winkel worden geopend.                (Aad van der Meer)

Op het dak van de wereldwinkel liggen 44 zonnepanelen.
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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.

Alle leerlingen van Aeres VMBO 
Maartensdijk die geslaagd zijn: 
Gefeliciteerd! Top gedaan.

Dierenriem 2, Maartensdijk 
088 - 020 5500
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

  

REGENWATER + HOGE KORTING

Dorresteinweg 72b Soest 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

GRAT
IS

De héle maand juli helpen wij u met de beheersing van de belangrijkste 
levenselementen in uw tuin: WATER EN VOEDING. Met HOGE 

KORTINGEN op álle soorten regentonnen, op compostvaten en op 
Bokashi-emmers (om zelf aan de slag te gaan met de super-

gezonde en voedzame effectieve micro organismen).

Personeel gezocht!

Wij zijn opzoek naar
een enthousiaste:

Verkoop-
medewerker/ster

(fulltime / parttime)

Ben jij klantgericht, flexibel, spontaan 

en zorg jij voor een fijne sfeer? 

Heb jij een passie voor vlees van 

ambachtelijke kwaliteit en kun jij dit 

overbrengen naar onze klanten? 

Vraag naar Theo of Gerwin

Slagerij Spoelder
s i n d s  1 8 8 5

Dolderseweg 95 A, Den Dolder
030 2283401

www.spoelder.nl
dendolder@spoelder.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

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

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/
kwaliteit verhouding zijn de ken-
merken van hoveniersbedrijf Cor 
van Vliet. We werken met een 
vaste....  [lees meer]

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Dutch Quality Gardens van Ginkel tuinspecialisten
Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt en 
omstreken. Met de aandacht en passie uit grootvaders 
tijd en de technieken van nu, .... [lees meer]

van Ginkel tuinspecialisten

Kapper Hans (De Dorpsbarbier) 
gaat er een weekje tussenuit.

Van 21 t/m 28 juli is hij afwezig. 
Bel nog snel voor een afspraak.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Openingstijden:
MA: 13.00 - 18.00 u. | DI: t/m VR 8.30 - 18.00 u. | ZA: 8.30 t/m 17.00 u.

Komt u liever buiten onze openingstijden om?
Bel dan 0346-211711 om een afspraak te maken.

op geselecteerde 
artikelen*

* m.u.v. basis artikelen en zomercollectie* m.u.v. basis artikelen en zomercollectie* m.u.v. basis artikelen en zomercollectie

TOT 

50%
KORTING

KWARKBOLLETJES

Heerlijke “Dubbeldekker”
TOMPOUCEN

nu
€ 1,80

4 stuks 
€ 3,75

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Inschrijvingen KunstenHuis gestart
KunstenHuis is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe creatieve seizoen. Vanaf nu 

kunnen kinderen, jongeren en volwassenen zich inschrijven voor het nieuwe 
cursusjaar, dat in september van start gaat.

Naast de vertrouwde cursussen op 
het gebied van muziek, beeldende 
kunst, dans en theater zijn in het 
cursusaanbod allerlei interessante 
nieuwkomers te vinden. Zo is er 
theatersport voor volwassenen, 
techlab voor creatieve kinderen, 
dansstijlen urban commercial en 
urban/show/funk en Première mu-
ziek- en samenspel-les voor kinde-
ren.

Zin
De afdeling Beeldende Kunst van 
het KunstenHuis startte van ouds-
her als eerste met de voorinschrij-
vingen voor de huidige cursisten. 
Hoofd van de afdeling Beeldende 
Kunst Maaike Kramer ziet tot haar 
tevredenheid dat er veel animo on-
der cursisten is om zich weer aan te 
melden voor volgend seizoen. ‘De 
zin om weer te gaan schilderen, 
beeldhouwen of pottenbakken is 
groot’, aldus Kramer, en deze sig-
nalen geven ook vertrouwen voor 
de andere afdelingen.    

Zomercursussen
Voor wie niet kan wachten tot sep-
tember - of op zoek is naar leuke, 
kunstzinnige vakantieactiviteiten - 
biedt het KunstenHuis gedurende 
de zomervakantie een origineel 
programma voor diverse leeftijden. 
De inschrijvingen voor de cursus-
sen beeldende kunst in de unieke 
buitenlocatie Fort Ruigenhoek in 
Groenekan, inmiddels een jaar-

lijkse traditie, zijn reeds gestart. 
Bij de Theaterschool kunnen kin-
deren tussen 7-11 jaar in 3 dagen 
een mini-musical maken (Zomer-
kriebels). Binnenkort komt ook het 
zomeraanbod voor muziek en dans 
online.
Zie voor meer informatie over de 
cursussen, inschrijven, het volgen 
van proeflessen en voor persoonlijk 
advies www.kunstenhuis.nl

Bij de cursus Muziekplezier van 1 tot 4 maken kinderen op een speelse 
manier kennis met muziek. 

Cultureel weekend atelier 
Jits Bakker

De jaarlijks terugkerende open dagen tijdens de zomerperiode vinden aankomend weekend 
plaats in atelier ‘de kooi’ en het aangrenzende beeldenlabyrint van kunstenaar Jits Bakker. 

Ondanks de versoepelingen die de 
regering onlangs heeft aangekon-
digd, heeft de Stichting Jits Bakker 
Collectie gekozen voor een aanpak 
waarbij de veiligheid van de be-
zoekers gewaarborgd kan worden. 
Geïnteresseerden kunnen kosteloos 
een zogeheten ‘tijdslot’ reserveren 
op 4 of 5 juli via een formulier op 
Facebook of via de website jitsbak-
kercollectie.com.

Zomeratelier
Het ‘open zomeratelier’ vindt vrij-
wel ieder jaar plaatst in het atelier 
van de beroemde kunstenaar, het 
kunstdomein waar de beeldhouwer, 
schilder, glaskunstenaar, graficus 
en sieradenmaker ruim vijftig jaar 

werkte aan uiteenlopende opdrach-
ten. De open dagen bieden, mede 
vanwege de mogelijkheid om een 
uitgebreide rondleiding van circa 
veertig minuten te volgen, een 
uniek inkijkje in het reilen en zeilen 
van een van Nederlands’ bekendste 
beeldend kunstenaars.

Tijdslot
‘Een groot gedeelte van de col-
lectie is in de openlucht te bezich-
tigen, daar hebben we geluk mee. 
Het beeldenlabyrint is zelfs groot 
genoeg om meerdere groepen te 
kunnen ontvangen. Ondanks dit 
gegeven, houden wij graag zicht 
op het aantal bezoekers, aangezien 
het op sommige momenten in het 

verleden opeens erg druk kon wor-
den’, vertelt Tibo van de Zand van 
de Stichting Jits Bakker Collectie. 
‘Bij aanvang van het tijdslot wordt 
er een interessante rondleiding ver-
zorgd, bij grotere groepen vinden er 
twee rondleidingen plaats. Men kan 
uiteraard ook zelfstandig rondkijken 
in het atelier en het beeldenlabyrint’, 
aldus Van de Zand. Rondleidster 
Wilma van der Veen ziet uit naar de 
open dagen: ‘Naast het feit dat we 
gebruik maken van een tijdslot, heb-
ben we ook de routing aangepast en 
hebben we allerlei andere maatrege-
len getroffen. Zo kan iedereen rustig 
genieten van de veelzijdige kunst-
collectie’. Gratis aanmelden kan via 
info@jitsbakker.com. 

Bezoekers ontdekken het beeldenlabyrint bij het atelier de kooi van Jits 
Bakker in De Bilt.

10 jaar ArtTraverse
Afgelopen 10 jaar zijn er door de ArtTraverse veel prachtige exposi-
ties georganiseerd in het gemeentehuis van De Bilt. Om Rita Maas, 
na 10 jaar voorzitter te zijn geweest, een blijvende herinnering mee 
te geven, is een magazine uitgegeven over de afgelopen jaren. 

Op 1 juni heeft de ArtTraverse een nieuwe voorzitter gekregen. Na 10 
jaar heeft Rita Maas het voorzitterschap overgedragen aan Lucie Mus-
terd. Rita heeft zich afgelopen jaren zeer intensief bezig gehouden met 
de ArtTraverse: het onderhouden van contact met de kunstenaars en de 
gemeente De Bilt en het reilen en zeilen van de werkgroep. De werk-
groep heeft veel waardering en is dankbaar voor haar grote inzet. Mede 
hierdoor werd de ArtTraverse zeer succesvol.
Wanneer en op welke wijze er weer exposities georganiseerd kunnen 
gaan worden is nu nog niet duidelijk. 

Magazine
De nu afgesloten periode is uitvoerig beschreven in een speciaal voor 
deze gelegenheid vervaardigd magazine. Het bevat 100 pagina’s en is 
rijk geïllustreerd. Het bevat bijdragen van vele kunstenaars en andere 
betrokkenen. De werkgroep heeft het magazine aan Rita aangeboden 
tijdens een afscheidsfeestje. Het magazine is in beperkte oplage ge-
drukt, maar is op www.arttraverse.nl als pdf te downloaden.

De mens als zeepbel
‘Homo bulla est, de mens is maar een zeepbel’, schreef de Nederlandse priester, augustijner 

kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist Desiderius Erasmus rond 1500. 
Vijfhonderd jaar later zei John Lennon: ‘Life is what happens to you, 

while you’re busy making other plans.’ En Charles Bukowski 
vatte het nog korter samen: ’Shit happens’. 

Allemaal uitspraken die de Va-
nitas van het leven, de ijdelheid, 
tijdelijkheid en zinloosheid van 
het aardse bestaan uitdrukken. En 
Prediker zei het in zijn Bijbelboek, 
millennia eerder, nog cynischer: 
‘IJdelheid der ijdelheden, alles is 
ijdelheid’. 

Pieter Bruegel de Oude, de Bra-
bantse kunstschilder uit de 16e 
eeuw schilderde het bellenblazen al 
in zijn fascinerende schilderij ‘Kin-
derspelen’ (1560), waarop hij maar 
liefst 80 verschillende kinderspelle-
tjes afbeeldde: zo oud is dit kinder-
vermaak dus kennelijk al.

Kindervermaak of niet, de bewoners 
van De Bremhorst in Bilthoven ge-
noten vorige week woensdag met 
volle teugen van de bellenblaaskunst 
van Myra Steens, die in de open 
lucht de prachtigste vormen wist te 
toveren. Met haar clowneske ver-
schijning en fysieke spel wil ze bij 
de ander in beeld te komen, waarna 
ze gaat zoeken naar aansluiting aan 
de belevingswereld van die ander, 
om met rust en afstemming, muzi-
kaliteit en zonder woorden veel te 
zeggen...                  (Peter Schlamilch)

Bellenblaaskunstenares Myra Steens 
voor verpleeghuis De Bremhorst in 
Bilthoven

SP voert actie tegen 
huurverhoging bij SSW

door Guus Geebel

Woensdag 24 juni hield de SP bij woonstichting SSW een actie regen 
de huurverhoging die per 1 juli wordt doorgevoerd. De aanwezigen 
werden op anderhalve meter afstand van elkaar toegesproken door 
organisatiesecretaris Frans de Ruiter die vertelde dat de SSW al 
meer dan 250 bezwaarbrieven tegen de verhoging had ontvangen.

De Ruiter heeft op de markt ook nog een pakketje handtekeningen ver-
zameld die hij aan directeur Danny Visser had willen overhandigen, 
maar die was op dat moment verhinderd. ‘Het is duidelijk dat heel veel 
mensen problemen hebben met de huurverhoging. Er zijn mensen die 
niet van zich laten horen maar wel zijn aangewezen op de voedselbank.’ 
Hij vindt het schandalig dat miljarden kunnen worden betaald aan de 
KLM en andere grote bedrijven en de huurders worden vergeten. ‘Het-
zelfde kan ik zeggen over de zorgmedewerkers. Een motie van SP en 
PvdA om daar structureel wat aan te doen werd door de coalitiepartijen 
verworpen. De Ruiter noemt het na het applaus dat overal klonk een 
grof schandaal. Moties die in de Eerste Kamer zijn aangenomen wei-
gert de minister uit te voeren. Met een aangenomen motie van afkeuring 
tegen minister Ollengren ingediend door de SP wordt ook niets gedaan.’ 
Marieke Overeem communicatieadviseur van woonstichting SSW nam 
de handtekeningen in ontvangst. Directeur Danny Visser ontving later 
die dag een kleine delegatie van de SP.

Marieke Overeem neemt de handtekeningen in ontvangst.
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DUBBEL ZOMER
VOORDEEL!

& BIJ AANKOOP 
VAN EEN 

ZONNEBRIL 
OP STERKTE, 

1 ZONNEGLAS 
CADEAU!*

DOOSJES 
DAGLENZEN: 

6 HALEN, 
5 BETALEN!

DOOSJES 

KOM SNEL NAAR 
VAN EIJKEN OPTIEK 
VOOR DE MOOISTE 
(ZONNE)BRILLEN EN  
BESTE OOGZORG! 

Reclamebord2440x610mm.indd   2 14-04-16   16:01

*Vraag naar de voorwaarden.

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

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

SATÉ SCHNITZELS
Gekruid gehakt met een wolkje satésaus, omwikkeld 
met een laagje paneermeel, verrassend lekker!
Zachtjes braden in ruim boter; ca 8 tot10 min. 2 stuks 3,00

PIRI PIRI SATÉ
Hand geregen, malse gemarineerde magere kipfilet, 
iets zoet van smaak! Kan in de pan, oven , op de BBQ!
ca. 8 tot 10 min. bakken.... 100 gram 1,35

KIP SHOARMA VLEES
Pure magere malse dunne kipreepjes, origineel gekruid!
Lekker op een broodje met een beetje sla bijvoorbeeld!
heel kort en heel fel bakken!! 100 gram 1,15

YAKITORI SATÉ
De allerlekkerste! Gemarineerde kippendijen, super
lekker mals en wordt niet droog!! Kan in de pan, op de
BBQ en uit de oven, dus kan elke dag!! 100 gram 1,65

VARKENSHAASFILET LAPJES
De zeer gewaardeerde malse magere lapjes, zalig
gemarineerd; lekker bij alles dus smullen maar!
Ca. 3 tot 5 minuten bakken... 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste Slager!

Zalige zomerse aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli.

Zetfouten voorbehouden

PORCHETTA BURGERS
Met o.a. ui, tijm, knoflook, lekker bijzonder!! 3 stuks 3,75
SLAGERS GEHAKT BALLEN
Gekruid gehakt met paneermeel omwikkeld 3 stuks 3,30

COTE DE BOEUFF
Stoer stuk mals vlees met een beentje eraan! Lekker 
van de BBQ of uit de oven, Wie durft het aan??
Mag lekker rosé gegeten worden!! 100 gram 2,05

Wij gaan stoppen!

40%
kassakorting

op alle
nieuwe collecties

Houten kleerhangers 10 voor € 5,00

MUZIEKLES

ZINGEN

SCHILDEREN

BEELDHOUWEN 

PEUTERDANS

MODERNE DANS

THEATER

MUSICAL

EN NOG VEEL MEER!

Wat ga jij doen?

kunstenhuis.nl

MUZIEKLES

Start
inschrijvingen

2020-2021
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Rechtszaak bouwhoogte 
nieuwbouw Vinkenplein
Hoger beroep gemeente ongegrond 

Beroep Hart VOOR Bilthoven afgewezen
door Henk van de Bunt

De Raad van State (RvS) heeft afgelopen week beslist dat het hoger beroep van het College van B&W 
van De Bilt tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland over de ver-gunningverlening 

van de nieuwbouw aan Vinkenplein, niet gegrond is. Hart VOOR Bilthoven (HVB) kreeg 
opnieuw gelijk met haar bewering dat de goothoogte aan de Melchiorlaan niet 

voldoet aan de wettelijke regels van het bestemmingsplan. 

‘Ergens in het proces had het col-
lege een nieuw besluit genomen, 
op grond van nieuw vast-gestelde 
beleidsregels, die het college veel 
méér mogelijkheden gaven om af 
te wijken van een bestemmings-
plan. Tegen dat nieuwe besluit 
ging HVB in beroep bij de Raad 

van State met vragen als: ‘Hoe valt 
aan bewoners uit te leggen dat bij 
grote bouwprojecten zoveel mag 
worden afgeweken van de bouw-
regels?’ Maar HVB heeft daarin 
geen gelijk gekregen. Met de 
nieuwe regels, met name de ‘maat-
werkbepaling’ mag (hoeft niet!) 

het college afwijken van door de 
gemeenteraad vastgestelde regels’. 
In een uitvoerige brief van HVB 
wordt hierop nog eens ingegaan; 

Plicht
‘Daarom wil HVB bereiken dat 
er een actieve informatieplicht 
komt voor het college wanneer 
in de WABO-vergunningen (Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht) wordt afgeweken van be-
leidsregels met toepassing van de 
kruimelgevallenregeling en in het 
bijzonder de maat-werkbepaling; 
zeker bij projecten waarbij inten-
sieve participatie heeft plaats ge-
vonden. Het serieus nemen van 
bewonersparticipatie is dus niet 
alleen een kwestie van het vast-
stellen van een participatieniveau, 
maar is ook een kwestie van op een 
volwassen manier met elkaar om-
gaan zowel in de visievorming als 
bij de uitvoering’.  

Einde
Met de uitspraak van de RvS is een 
einde gekomen aan een meer dan 
twee jaar durende juridische strijd 
tussen het college en HVB. De in-
zet van HVB was de rechtszeker-

HVB: ‘Grootste technisch twistpunt was de goothoogte aan de 
Melchiorlaan. Volgens het be-stemmingsplan mochten de goten 7,5 
meter hoog zijn; de afgegeven bouwvergunning liet ruim 9,5 meter toe, 
waardoor er meer bouwmogelijkheden op de derde verdieping kwamen 
wat eerder juist door de resultaten van de participatie onmogelijk leek’.

heid van bewoners te borgen en 
het serieus nemen van participatie. 
Jarenlang heeft de nieuwbouw aan 
het Vinkenplein en de Melchior-
laan de gemoederen bezig gehou-
den. De nieuwbouw was de inzet 
van veel discussie en juridische 

strijd en nu het gebouw er staat 
verzuchten volgens HVB veel be-
woners: ‘Het is zó veel groter en 
hoger dan ik had gedacht. Past dit 
wel in ons dorp? Waar is ons be-
loofde plein gebleven? De huiska-
mer van Bilthoven?’

HVB: ‘De stelling van het college was dat de goten geen goten waren, maar 
onderdeel van de dakvorm. De gemeentelijke commissie bezwaarschriften 
en de rechtbank Midden-Nederland gaven HVB gelijk dat er wél sprake 
was van goten; om de simpele reden dat er water door zou gaan stromen’.

De Cholesterol Check hervat
door Henk van de Bunt

Bij DA-drogist Van Rossum in Maartensdijk wordt vanaf woensdag 8 juli weer een 
cholesterolcheck gehouden. Ook wordt weer bloedsuiker geprikt en bloeddruk gemeten

Een lichaam heeft cholesterol no-
dig als bouwstof voor lichaamscel-
len; zonder cholesterol is het niet 
mogelijk om nieuwe celwanden en 
zenuwvezels te maken. Een klein 
gedeelte komt rechtstreeks uit de 
voeding. Normaal gesproken maakt 
het lichaam precies zo veel choles-
terol aan als nodig is. Een teveel is 
schadelijk. Teveel cholesterol ver-
hoogt het risico op hart- en vaat-
ziekten.
Jannie van Rossum vertelt: Wij 
geven na een ‘coronabreak’ weer 
de mogelijkheid je cholesterol te 
checken. Je ontdekt binnen enkele 
minuten of je cholesterolniveau in 
orde is. Als je cholesterolniveau 
aandacht nodig heeft, dan is het be-
langrijk om dat te weten. Op basis 
van de meting krijg je een persoon-
lijk leefstijladvies’. 

Vervolgacties 
Nathalie Schaafsma (fysiothera-
peut en lifestyle expert) zal er op de 
woensdagen 8, 15 juli en 29 juli van 
16.00 tot 18.00 uur ook bij zijn om 
vragen te beantwoorden. Zij kan 
nog andere belangrijke waarden 
meten en advies op maat geven. 
Nathalie vertelt: ‘Op de dagen dat 
ik er ben bij DA-Van Rossum kun-

nen mensen ook hun gezondheid 
laten checken (vetpercentage, BMI, 
orgaanvet, bloeddruk, buikomvang) 
en er is ruimte om vragen te stellen 
op het gebied van leefstijlverande-
ring en/of klachten. Uiteraard geef 
ik ook tips én is er een aanbieding, 
waarvoor mensen zich kunnen in-
schrijven. 

Gezondheidrisico
Jannie van Rossum: ‘Doordat wij 
de mogelijkheid geven om cho-
lesterol te testen kunnen onnodige 
gezondheidsrisico’s mogelijk voor-

komen worden. Afhankelijk van 
de uitslag krijgt men na de meting 
een persoonlijk leefstijladvies over 
eventuele vervolgstappen. Met aan-
passingen in de voeding, meer be-
wegen en stoppen met roken kun 
je namelijk stappen maken je risico 
op hart- en vaatziekten te verlagen’. 
Graag van tevoren een afspraak 
maken zowel voor Nathalie Schaaf-
sma als voor Agaath van Klaveren 
of Jannie van Rossum (beiden van 
de DA-drogisterij) via info@dro-
gisterijvanrossum.nl.

Jannie van Rossum (links) en Nathalie Schaafsma zijn er klaar voor.

Bilthovense ster 
op het doek

Zaterdag 4 juli gaan diverse amateurkunstenaars onder begelei-
ding van Dioni ten Busschen een bekende Bilthovenaar portrette-
ren. De opbrengst van deze bijzondere actie komt ten goede aan 
een mooi, lokaal initiatief. 

De schildersessie vindt plaats in KunstindeKelder; de benedenverdieping 
van de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan. Vanaf 11.00 uur bent 
u welkom om een kijkje te komen nemen. 

Doel
 Bart van Gerwen, acteur, verhalenverteller, zanger en muzikant, gaat een 
muzikaal en feestelijk optreden verzorgen voor personeel en bewoners 
van een zorginstelling in gemeente De Bilt.  Ike Bekking, eigenaresse 
van KunstindeKelder en de Bilthovense Boekhandel:  ‘Bart heeft de 
afgelopen weken meerdere muzikale gastoptredens bij zorginstellingen 
verzorgd. Hij zorgde hiermee voor vrolijkheid en afleiding in Corona-
tijd. Bart deed dit geheel voor eigen rekening. Met de opbrengst van de 
portret schilderactie kunnen we Bart eenmalig financieel ondersteunen 
in ruil voor een gezellig, muzikaal optreden in een zorginstelling.  Op 4 
juli maakt Bart van Gerwen bekend welke zorginstelling dit gaat worden.

Leerlingen brengen 
muziekhulde 

Begeleid door verschillende muziekinstrumenten brachten leerlingen 
van de Julianaschool  op 25 juni een muziekhulde aan bewoners en 
zorgmedewerkers van woonzorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 
De muziekdocenten hadden met de groepen 3, 4 en 5 op de melodie 
van Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy 
een lied ingestudeerd. In drie coupletten werd een beeld bezongen van 
de coronatijd waar iedereen nu mee te maken heeft. De toehoorders, 
waaronder de ouders van juf Rita, beloonden het optreden met een luid 
applaus. Juf Rita kon die middag voor het eerst sinds lange tijd bij haar 
vader en moeder op bezoek die in De Koperwiek wonen. Ze zou ze dan 
vragen hoe ze het optreden gevonden hadden.       [GG]

Leerlingen van de Julianaschool zingen bij De Koperwiek.
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Aeres MAVO Bilthoven feliciteert 
haar geslaagde leerlingen met hun 
diploma. Prima resultaat.

Overboslaan 15, Bilthoven
 088 - 020 56 00
www.aeresmavo-bilthoven.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

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)

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

De kracht 
van lokaal is 
voor ons heel 

normaal!
Even snel iets 

regelen of 
overleggen? 
Het kan bij 

ons allemaal 
en je hoeft 
er niet veel 

kilometers voor 
af te leggen!

Meer info?
Bel of 
mail , 

we staan 
voor u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

In verband met 
vakantiedrukte is
het verstandig om op tijd 
een afspraak te maken.
Wij blijven de HELE ZOMER OPEN,
maar gaan wel om de beurt op vakantie:

Miranda  16 juli t/m 10 juli
Christa  28 juli t/m 10 aug
Femke  11 aug t/m 24 aug
Esmee  16 aug t/m 25 aug

Uitslag Wedvlucht 

De eerste tien vogels 
van de leden van Post-
duivenvereniging De 
Bilt kwamen dit week-
einde na een wedstrijd-
vlucht van plm. 360 
kilometer vanuit Point 
Sint Maxence (Frank-
rijk) terug. Michel van 
Putten 1, Peter van 
Bunnik 2, 5, 8 en 10, 
Edith Muller 3 en 9, 
Ron Miltenburg 4, W. 
de Ruiter 6 en J.P.H. 
Stas Sr. 7.  

Leerlingen van het basisonderwijs 
sporten buiten

De laatste weken was op meerde-
re grasveldjes in de gemeente het 
geluid van spelende kinderen te 
horen. Vrijdag jl. kregen de leer-
lingen van basisschool De Regen-
boog hun gymles op het veld aan 

de Neptunuslaan in Bilthoven. 

Alle scholen van Stichting Delta 
geven hun leerlingen op deze ma-
nier gymles, ondersteund door 
hun vakleerkrachten. Het doel is 

de leerlingen een (corona-)veilige 
gymles te bieden. Het buiten spor-
ten heeft ook andere voordelen, 
zoals frisse lucht en zon. De leer-
lingen genoten hoor- en zichtbaar 
van hun gymles.       (Frans Poot)

Sebastiaan Klok, 
vakleerkracht van 
o.a. Regenboog, 
is heel enthousiast 
om op deze manier 
les te geven.
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Het Nieuwe Lyceum in coronatijd
door Walter Eijndhoven

Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei kwam eindelijk het verlossende woord vanuit 
het kabinet. De scholen kunnen weer volledig open. Het voortgezet onderwijs gedeeltelijk 

vanaf dinsdag 2 juni en het basisonderwijs de week erop. Ook Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) in Bilthoven heette haar leerlingen weer van harte welkom.

Het onderwijs moet voldoen aan 
allerlei strenge eisen vanuit het ka-
binet en dat vraagt veel aanpassin-
gen van de scholen, zowel van het 
onderwijzend personeel als van de 
leerlingen. Net als andere scholen 
voldoet ook HNL aan het hele ei-
senpakket vanuit het kabinet.
Bij het betreden van het schoolpand 
moet iedere leerling zijn handen 
desinfecteren met een pompje en 
desinfecterende zeep. Voordat de 
lessen starten, moet iedere leerling 
zijn handen nogmaals desinfecteren 
met diverse schoonmaakmiddelen. 
Na de les zorgt iedere leerling er-
voor dat zijn tafel schoon achter-
blijft, ook weer met desinfecteren-
de zeep. De school heeft ook haar 
lokalen zo ingedeeld, dat de ander-
halve meter wordt gewaarborgd en 
overal zijn vaste looproutes aange-
bracht op de grond.

Lockdown
‘Al vanaf de lockdown waren wij 
de hele dag open voor onze leer-
lingen. Wij vingen veel van hen 
op, anders redden zij het misschien 
niet’, vertelt Philip Wind, rector aan 
Het Nieuwe Lyceum. ‘Nu, vanaf 2 
juni volgen leerlingen van de on-
derbouw hun lessen tijdens de och-
tenduren, in de middag volgen de 
leerlingen van de bovenbouw hun 
lessen. Dat vergt natuurlijk wel veel 

van de docenten op school. Geluk-
kig zijn zij erg flexibel’. Naast de 
klassikale lessen krijgen leerlingen 
ook digitaal les’.

Dingetje
‘Dat is nog best een dingetje’, vult 
Luciënne van de Sluis haar collega 
aan. ‘Wij geven ook digitaal les aan 
leerlingen, maar het is voor ons 
moeilijk te zien of een leerling, aan 
de andere kant van de computer, de 
lesstof begrijpt. Ook de thuissitu-
atie is voor ons lastig te achterha-
len. Hoe ziet deze eruit? Hebben zij 
een eigen studeerkamer? Moeten 
zij hun kamer delen met een broer 
of zus? Of misschien zitten zij met 
meerderen in de huiskamer ach-
ter de boeken? Wij inventariseren 
momenteel of de leerlingen hiaten 
hebben als gevolg van tien weken 
digitaal thuisonderwijs’.

Ziekteverzuim
Na de intelligente lockdown op 15 
maart schakelde HNL snel over op 
digitaal onderwijs. Wind: ‘Deze 
stap heeft onze school geen wind-
eieren gelegd. Een zieke docent 
meldt zich nu niet meer ziek, maar 
geeft les op afstand. Daardoor is 
de lesuitval op school zienderogen 
gedaald. En nog steeds schakelen 
wij continu. Dat vraagt veel denk-
werk van ons personeel, maar wij 

gaan door tot het bittere einde. Ook 
ouders betrekken wij bij de school, 
zodat wij samen optrekken, daar-
naast hebben wij veel contacten 
met scholen in de omgeving, in ge-
meente De Bilt, Zeist en Het Gooi’.

Nieuw
Eind september begint het nieuwe 
schooljaar. De schoolleiding is al 
druk bezig met het samenstellen 
van twee lesroosters, een gewoon 
basisrooster en een coronarooster. 
Van de Sluis: ‘Je weet nooit of het 
coronavirus in het najaar opnieuw 
toeslaat, dus hebben wij in ieder ge-
val een extra lesrooster. Maar eerst 
komt de vakantie eraan. De meeste 
leerlingen zijn door naar het vol-
gende schooljaar, op basis van hun 
resultaten tot de lockdown inging. 
Natuurlijk kijken wij niet alleen 
naar die cijfers. Samen met de ou-
ders wordt bepaald of een leerling 
over gaat. Verder zijn wij heel trots 
op onze eindexamenkandidaten. Zij 
hebben een heel vreemd jaar achter 
de rug, waarbij zij geen eindexamen 
hoefden te doen. In de media hoor je 
veel over een coronadiploma, alsof 
leerlingen een diploma in de schoot 
geworpen krijgen. Ik kan iedereen 
verzekeren, dat is pertinent niet 
waar. Het was een zwaar schooljaar 
en ik ben trots op onze leerlingen en 
geef hen graag mijn complimenten’.

Ook in de klas zitten leerlingen op afstand van elkaar.

-Fysiotherapie in Coronatijd- 
De beweging moet er in blijven

door Henk van de Bunt

Eind april kwam er weer een begin 
van goed nieuws voor de ongeveer 
27.000 fysiotherapeuten in Neder-
land. Hen werd toen in het vooruit-
zicht gesteld dat ze op korte termijn 
weer meer patiënten mochten gaan 
ontvangen, van dichterbij behan-
delen en aanraken, wanneer dat 
nodig zou zijn. Daarnaast kregen 
de fysiotherapeuten toegang tot de 
landelijke voorraad beschermings-
middelen.

Zo ook bij de bij Fysiotherapie 
en Beweegcentrum Karstens & 
van der Meijden in Maartensdijk. 
Ron van der Meijden vertelt: ‘Het 
is goed dat het weer is opgepakt. 
Wanneer fysio maanden stil ligt, is 
er straks een probleem bij huisarts 
en ziekenhuis. We moeten mensen 

blijven behandelen. Hoe langer ie-
mand stil staat, hoe langer het duurt 
voor hij weer op niveau is. Vanaf 
half maart was de praktijk voor 
90% en het Beweegcentrum voor 
100% gesloten. Normaal gespro-
ken zie wij in de praktijk dagelijks 
meerdere patiënten. Nu waren dat 
er drie tot vier, op gepaste afstand. 
Een erg vreemde situatie, waar we 
snel op moesten anticiperen; zo-
wel praktisch als zakelijk. In die 
tijd van ‘geslotenheid’ hebben wij 
allerlei klussen opgepakt, die er al 
lang lagen en de - ook stilgelegde 
- gymgroepen kregen wekelijks oe-
fenadviezen. Er waren nu ook veel 
telefonische consulten en er was 
veel vraag naar beweegadviezen. 
Ook begonnen wij heel voorzichtig 
plannen te maken voor een herstart 

(wanneer dan ook) en PBM’s (Per-
soonlijke beschermingsmiddelen) 
zien te regelen’.

Gesprekken
Tot dan waren fysiotherapeuten 
vaak vooral en alleen aangewezen 
op video- en telefoongesprekken. 
Ze mochten patiënten alleen in 
de praktijk ontvangen als dat echt 
niet anders kon. Bij een behande-
ling moesten ze anderhalve meter 
afstand houden. Aanraken was dus 
ook geen mogelijkheid, tot onvrede 
van veel fysiotherapeuten in Ne-
derland. Op de grens van april en 
mei kwam er dus die nieuwe richt-
lijn over het gepast gebruik van 
persoonlijke beschermingsmoge-
lijkheden binnen de paramedische 
zorg en later mochten patiënten 

weer naar de praktijk komen als de 
fysiotherapeut dat nodig vond. Een 
behandeling van dichtbij werd ook 
weer mogelijk als de patiënt niet in 
een risicogroep zat en de kans op 
besmetting dus klein is. Ook patiën-
ten, die wel in de risicogroep vallen 
konden weer behandeld worden, 
maar dan moesten en moeten de 
behandelaars beschermingsmidde-
len dragen. De KNGF verwacht dat 
er nog wel een stuk minder mensen 
naar de praktijk zullen komen dan 
voor de coronacrisis.

Medisch noodzakelijk
Alleen patiënten voor wie medische 
behandeling noodzakelijk was, wa-
ren in de praktijk en zo nodig in het 
Beweegcentrum welkom. Ze kwa-
men na verwijzing door de huisarts 
of het ziekenhuis. Bijvoorbeeld 
iemand die net geopereerd is aan 
zijn kruisband. Van der Meijden: 
‘Wanneer je dat niet meteen goed 
behandelt, loopt iemand schade op. 
Dan is er kans dat hij de rest van 

zijn leven zijn knie niet goed kan 
strekken. Zo iemand moet gezien 
worden en die gaat dan eventueel ‘in 
de bewegingszaal’ aan de slag met 
speciale trainingsfaciliteiten’. Het 
Beweegcentrum mag nu ook weer 
- eerst in aangepaste vorm- volle-
diger open. ‘Van der Meijden zegt 
hierover: ‘Het is allemaal binnen de 
richtlijnen van het RIVM vervat in 
een aantal opgestelde regels, zoals 
het ontbreken van verkoudheids-
klachten (hoesten, benauwdheid, 
griep of koorts), handen desinfec-
teren, maximale groepsgrootte en 
trainen in groepsverband alles zo-
veel als mogelijk op de anderhalve-
meter-afstand. Thuis omkleden en je 
eigen handdoek meenemen. Er zal 
in een strikt tijdsplan op vaste tijden 
worden gewerkt, de training zal 55 
min duren om de groepen zonder 
problemen te laten wisselen. We zul-
len erop toezien, dat na gebruik een 
trainingsapparaat door de gebruiker 
zelf wordt schoongemaakt met de 
aanwezige desinfectans’.

De beweging kan er weer ingebracht worden.

Vleermuizenkolonie 
gespot in Maartensdijk

Het Oostveensepad - het landelijke fiets- en looppad tussen Maar-
tensdijk en Groenekan - is ’s-avonds rustig genoeg voor veel Maar-
tensdijkse wandelaars om een ‘rondje Prinsenlaan’ te maken. Maar 
ook veel hondenbezitters pakken die route voor het ‘laatste rondje’ 
met de hond. 

Een van die hondenbezitters is Maartensdijker Ed Buitenhek. Samen 
met zijn Franse waterhond Dibba geniet hij iedere avond van het op-
groeiende mais, de schapen van de boer en - sinds kort - van de vleer-
muizenkolonie, die daar boven de weilanden jaagt.

Zwaluwen
Buitenhek is geen nieuwe inwoner van het dorp: ‘Ik woon al ruim 16 
jaar in Maartensdijk en nooit eerder heb ik die ‘Oostveense vleermui-
zen’ gezien. Een passerende wandelaar met kennis van vleermuizen 
vertelde me dat het geen vogels waren maar vleermuizen. Dat was echt 
een verrassing omdat ik altijd dacht het zwaluwen waren’.
 
Zonsondergang
Dat ze alleen ‘s-avondS zichtbaar zijn boven het weiland is niet raar. 
Overdag slapen vleermuizen en pas na zonsondergang vliegen ze rond 
om insecten te vangen en op te eten. Volgens Buitenhek kan een vleer-
muis in een nacht zo’n 1.000 insecten eten en zijn het dus nuttige die-
ren: ‘Het IVN heeft heel veel informatie over vleermuizen en organi-
seert regelmatig bezichtigingen met echte vleermuisdeskundigen. Die 
kunnen met een vleermuisdetector precies vertellen welke soort vleer-
muizen er hier jagen. Maar ik gok op de dwergvleermuis want die komt 
het meeste voor’. 

Vleermuizentocht
Bij voldoende belangstelling or-
ganiseert hij na de zomer een 
vleermuizentocht over het Oost-
veensepad, de Planetenlaan en de 
Prinsenlaan. Een intekenformulier 
heeft hij opgehangen bij het rust-
bankje op het Oostveensepad.  
                      [HvdB] 

‘s Avonds worden de vleermuizen 
langs het Oostveensepad actief.
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HOOGVLIET.COM

 4.99 

WELKOM OP 
CAMPING HOOGVLIET

EEN ZOMER VOL VOORDEEL

9.-
pick&mix BBQvlees  Alle soorten met een  3 voor € 9.- sticker 

Maximaal 6 keer de aanbieding per klant 

Nectarines 
 Schaal van 1 kilo 
Van /2.99

 Koggelandse 
kaasstukken 
Per 500 gram 
Van /6.37 - /7.90
 Voor 3.18 - 3.95 
Van de versafdeling

 Pepsi, SiSi, 
7UP of Ranja 
 2 fl essen of 
pakken van 1.5 liter 
Van /2.86 - /3.58
 Voor 1.43 - 1.79

 Heineken of 0.0 
 Alle kratten of dozen met 
24 fl esjes van 0.25 - 0.3 liter 
Van /15.19 - /16.49

 NU 

 50%
KORTING 

 1+1
GRATIS 

 NU PER SCHAAL

1.99 
PER STUK

8.99 
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Buitenplaats-project 
basisschool groep 7

door Rob Klaassen

Buitenplaatsen? Wat zijn dat eigenlijk en wie woonden daar? In de provincie Utrecht 
staan veel buitenplaatsen. De een nog mooier en groter dan de andere. 

Vaak pronkend langs de weg of het water. 

In een project van Kunst Cen-
traal (de provinciale organisatie in 
Utrecht op het gebied van kunst- 
en cultuureducatie, o.a. voor circa 
90% van de scholen in het primair 
onderwijs) maken de leerlingen 
kennis met het fenomeen ‘buiten-
plaats’, met de mooie huizen, riante 
tuinen en vele bijgebouwen. De 
leerlingen onderzoeken en bezoe-
ken een buitenplaats in hun eigen 
gemeente. Ook gaan ze op zoek 
naar de waarde van deze plek voor 
hun eigen omgeving en maken een 
plan voor de toekomst.

Waarde
De leerlingen van groep 7 en 8 be-
kijken wie er woonden en hoe het 
leven was op zo’n buitenplaats. Ze 
leren ze over het leven van (rijke) 

burgers in de 17de en 18de eeuw, 
die de zomers doorbrachten in hun 
riante huizen vol kunst en met een 
prachtige parktuin. Ze bedenken 
welke waarde dit culturele erfgoed 
heeft voor de omgeving en henzelf.

Gedragsregels
Donderdag 25 juni gingen de beide 
groepen 7 van de Julianaschool in 
Bilthoven op de fiets naar Eycken-
stein in Maartensdijk. Leerlinge 
Felien Cremer Eindhoven vertelt: 
‘Daar stonden de baron en de baro-
nes al op ons te wachten. Ze stelden 
zich aan ons voor en legden ons de 
gedragsregels uit. Een van de regels 
was dat we, als we iets wilden zeg-
gen, onze vinger ten hemelen moes-
ten richten en dan zeggen: ‘Pardon 
Baron’ of ‘Pardon Barones’. 

Flats
Felien vertelt verder: ‘De reden 
voor ons bezoek was dat de ge-
meente op het landgoed flats en 
appartementen wilden bouwen. De 
baron en barones waren hier heel 
boos over en wilden aan ons laten 
zien dat het landgoed heel mooi is 
met veel natuur en geschiedenis 
en dat het zonde is om alles ‘plat’ 
te leggen. We gingen het park be-
kijken, maar het was ten strengste 
verboden om op het gras te lopen. 
Het park zag er prachtig uit. Veel 
groen en mooie bloemen en grote 
oude bomen. De baron en barones 

vertelden ons veel dingen over de 
geschiedenis en ook veel familie-
geheimen. We deden nog een quiz 
met veel leuke vragen’.

Bijzonderheden 
De baron en barones vertellen, dat 
de geschiedenis van het landgoed 
Eyckenstein terug gaat naar het be-
gin van de 17e eeuw. Eerst was het 
nog een herenboerderij met trapge-
vels. Geleidelijk is het uitgebouwd 
tot het huidige Eyckenstein. Sedert 
1969 staan het gebouw en het park 
op de Rijksmonumentenlijst. Het 
park is 12 ha groot en ligt hoofdza-
kelijk aan de noordzijde achter het 
gebouw en is ontworpen door de 
Nederlandse tuinarchitect Leonard 
Anthony Springer; het is vormge-
geven in de Engelse Landschapstijl. 
De baron en barones informeren de 
leerlingen over veel details en ach-
tergronden van het park en spreken 

nogmaals duidelijk hun afschuw uit 
over het plan om woningen en flats 
te bouwen op deze plek. 

Zelf aan de slag
De rondleiding door de baron en 
de barones in deze prachtige om-
geving voerde uiteindelijk naar het 
theehuisje. Hier was het toegestaan 
dat iedereen op het gras mocht zit-
ten en lopen. Volgens baron en 
barones is hier sprake van een bij-
zonder inspirerende locatie. Veel 
schilders, dichters en schrijvers 
hebben op deze plek de inspiratie 
gekregen om mooie kunstwerken 
te maken. Felien vertelt daarover: 
‘Omdat de omgeving zo mooi is 
werden vroeger op buitenplaatsen 
vaak schilders, dichters en schrij-
vers uitgenodigd, omdat ze op deze 
plek veel inspiratie kregen. Wij 
mochten ook bij het theehuisje gaan 
zitten en daar mochten we gedich-
ten gaan schrijven. Daarna mochten 
we onze gedichten voordragen. De 
baron had ook een gedicht geschre-
ven. Het was heel kort. Het ging 
over een eik’.

Advies
Felien tenslotte: ‘Het was een hele 
leuke ochtend en de baron en baro-
nes maakten ook veel leuke grapjes. 
De groepen 7 van de Julianaschool 
adviseren de gemeente hier geen 
flats of appartementen te bouwen. 
‘Eyckenstein for ever’.

P.S. De baron en barones (Rick en 
Jolijn), waren 2 acteurs van het 
KunstenHuis en de gemeente is niet 
echt van plan hier flats te bouwen. 
Gelukkig maar…’

De klas wordt door de baron en barones ontvangen.

De leerlingen bekeken niet het huis, maar wel de tuin erachter.

De leerlingen maken zich op om gedichten te schrijven op ‘inspiratieplek’: 
het theehuisje achter Eyckenstein.

Afsluiting Bakpret 
Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Bakpret Maartensdijk is een bakcursus, waarbij kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar gedurende 8 lessen van 1,5 uur diverse zoete en har-
tige lekkernijen hebben kunnen maken. Na elke les namen ze wat 
lekkers mee naar huis.

Deze cursus werd verzorgd door vrijwilligers, zodat de kosten laag 
konden blijven. Uitsluitend de kosten van de ingrediënten werden door 
de cursisten betaald. Mens De Bilt heeft dit initiatief ondersteund en 
gefaciliteerd.

Bakpret
5 jaar bakpret in Maartensdijk; je zou bijna zeggen: ‘Wie is er niet groot 
mee geworden?’ Het afscheid van Brigitte van der Heijden en Bianca 
Kerkhof had niet passender kunnen zijn, een warm afscheid, in een 
warm Dijckstaete: voor de gelegenheid omgedoopt tot de Maartens-
dijkse Hortus Botanicus. De rode hoofden van de puberende hulpbak-
kers die graag even tijd maakten voor dit afscheid spraken boekdelen. 
Brigitte sprak mooie woorden over de start vanuit Bakpret De Bilt, en 
de samenwerking hierin met Mens Be Bilt om bakpret Maartensdijk 
op te zetten. Over de lichte paniek bij het zien van de wachtlijst bij de 
eerste cursus. Over Menno Kant, die vanaf de eerste cursus, bijna elke 
editie meemaakte, en doorgroeide tot hulpbakker. 

Bedrijf
Na bijna 100 kinderen les gegeven te hebben en nog 3 hulpbakkers op-
geleid te hebben, is het tijd voor Brigitte om haar pijlen op iets anders te 
richten: ze is een eigen bedrijf gestart om zorgvraag en mantelzorgers 
bij elkaar te brengen. En dat vraagt haar volledige aandacht. Op de 
vraag van de jeugdige razende reporter van RTV De Bilt Noah van der 
Lek, of zij nu stopt met bakken, zegt zij: ’De creativiteit zal er nooit 
uitgaan, maar het zal een tandje minder zijn’. 

Boek
Ter gelegenheid van 5 jaar Bakpret Maartensdijk, hebben Brigitte en 
Bianca een ‘bakboek’ gemaakt met meer dan 50 gerechten, die allemaal 
tijdens de lessen gemaakt zijn voor en door kinderen van 8-12 jaar. Het 
eerste exemplaar werd overhandigd aan Carmen Braak, jeugdburger-
meester van gemeente De Bilt. Het was voor haar de eerste ‘daad’ na de 
Corona lockdown, welke zij in haar officiële functie weer uitoefende.

Op de flanken Brigitte (links) en Bianca: zij kijken samen met veel 
plezier terug op Bakpret met op de achterste rij de laatste helpende 
handen en voorste rij de laatste cursisten.

Eet thuis eens mee

Op donderdag 25 juni is er door het ‘Eet es mee’-team van WVT  een Chi-
nese maaltijd gemaakt voor de groep mensen die maandelijks bij WVT 
komen eten. Er was besloten vanwege corona deze laatste maaltijd van 
dit seizoen bij de clientèle thuis te bezorgen. Het initiatief werd enorm ge-
waardeerd en aanleiding elkaar binnenkort nog eens onderling te bezoe-
ken en/of met elkaar te gaan eten.           (Hanneke Robberegt)



gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op zoek 
naar schoolverlaters/vakantie-
werkers in het grondwerk of 
in de groenvoorziening (hand-
werk of chauffeur). Voor info: 
06-47150210

Gezocht VRIJWILLIGER die 
zwemvijver (10mx10mx50cm 
diep) wil onderhouden op bun-
galowpark de Egelshoek in 
Hollandsche Rading. Dit tegen 
kleine vergoeding (€10,- per 
keer). Het gaat om 5 (werk)
dagen in de week tot onge-
veer midden september tijd 15 
tot 30 min. Werkzaamheden: 
blad verwijderen m.b.v. groot 
schepnet, chloorgehalte op 
niveau houden, dagelijks fil-
ter doorspoelen. Lijkt je dit 
wat? Stuur dan een mail naar 
Ad Wennekes: priveadwenne-
kes@gmail.com

Personeel aangeboden

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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

PIANOLES, ervaren docente 
aan huis info 06-13715245

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

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

Nootjes
De Vierklank 14 1 juli 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Te koop aangeboden
Nw. blank houten kindermeet-
lat met gekleurde beertjes €5,-. 
Grote plastic zak met inpak- 
en cadeaupapier, ook nieuwe 
rollen €5,-. Tel. 030-2202996

Originele Pim-Pam-Pet 
van Jumbo €5,- Originele 
Monopoly van Clipper €8,-. 
Tel. 030-2202996

Nw. hobbyboeken Ondori o.a. 
knuffeldieren van vilt en lap-
pen poppen van stof €5,- per 
stuk. Script-o-gram van Jumbo 
€5,-. Tel. 030-2202996

Italiaanse taal en land 10 boe-
ken o.a. Dizionario garantie, 
Ravenna, Midden Italië en 
Vissioni del Tigullio totaal 
€5,-. Tel. 06-14040516

Teddy’s world, een Engelstalig 
boek van Mirja de Vries met 
heel veel speelgoedberen op 
de foto €2,- Tel. 06-14040516

6 boeken van Roald Dahl o.a. 
Solo, Gelijk oversteken en De 
boekhandelaar en de chirurg 
€2,-. Tel. 06-14040516

Een voeder/vogelhuisje op 
staande voet met dakje €25,-. 
Tel. 06-30427794 

Maaskeien te koop €9,50 per 
kruiwagen. Heb eigen kruiwa-
gen. Tel. 0346-212614

Tuinposter van een kabouter 
om op te hangen aan de schut-
ting. €7,50. Tel. 0346-243758

Geborduurde ki koord met 
vogeltjes. leuk om op te han-
gen €5,-. Tel. 0346-243758

Het grote kookboek van 
C1000, als nieuw. €7,50. Tel. 
0346-243758

Franse cursusboeken: A bien-
tôt 1 en 2, beide incl. werk-
boek; Panorama 2, incl. werk-
boek; C'est ça 1, incl. werk-
boek. Prijs:.bosje bloemen. Tel 
030-2288994, Bilthoven

Betonstenen, Excluton color-
line geel/zwart.15x15x6 cm, 
gebruikt. Ruim 200 stuks. 
Gemakkelijk in te laden. 
Fancy Paving? Vraagprijs: 
bloeiende plant. Tel 030-
2288994, Bilthoven

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

MODELTREINEN en/of 
toebehoren voor mijn hobby. 
Loop of sloop 030-2202965 
www.modeltreinbaan.nl

Activiteiten
Mooi VAKANTIEHUIS 
4-5 pers, ruime tuin, groot 
terras. Graubünden-dorp 
Alvaschein. Goed bereik-
baar. 0041816811405. Silvia.
tanno@bluewin.ch

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Pedicure, vakkundig, voor de moeilijkste voeten, komt 
aan huis, blijf niet tobben, Genezende behandeling, advies, 
ook steunzolen op maat, 0648566394

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

Op ‘t bankje
Het is zomers weer en je ziet alweer veel vakantiefietsers voor-
bij komen. De ouderen hebben bijna allemaal een e-bike, de 
jongere vakantiegangers rijden op sportieve fietsen. Ik zie dat 
op het bankje een seniorenpaar is neergestreken dat hun mee-
genomen proviand aan het nuttigen is. Graag was ik er even bij 
gaan zitten, want ze hebben vast wat te vertellen. Ik zou wel 
willen weten waar ze vandaan komen en waar ze verblijven. 
Mogelijkheden genoeg. Het kan een bed en breakfast zijn, maar 
het kan ook zijn dat ze op het huis van een van hun kinderen 
passen. Dat maakte ik tien jaar geleden op het bankje mee. Een 
ouder echtpaar reed toen al op een elektrische fiets en ze bleken 
op het huis van een dochter die in deze buurt woonde te pas-
sen. Die was met man en kinderen op vakantie in Frankrijk. 
Zelf woonde het echtpaar in een seniorenappartement in Doe-
tinchem. Ze vertelden dat ze zes kinderen hadden die allemaal 
bij hen in de buurt woonden, behalve de dochter waar ze op 
het huis pasten. Sinds ze de elektrische fiets hadden was fietsen 
hun hobby geworden en in deze buurt konden ze fijn genieten 
van de vele mogelijkheden. Ze hadden proviand bij zich voor 
onderweg en waren toe aan de lunch met koffie en broodjes. Ik 
kreeg ook een broodje aangeboden, maar toen ik dat afsloeg 
moest ik in ieder geval een beker koffie met ze meedrinken. Een 
zoon had ze met een busje hierheen gebracht want hoewel fiet-
sen hun lust en hun leven was vonden ze het van Doetinchem 
naar hier toch wat te ver, maar ook omdat er voor drie weken 
extra spullen mee moesten. Over hun eigen huis hoefden ze zich 
geen zorgen te maken want twee kleinkinderen hielden de post 
en de planten bij. Ze waren ook blij nu wat te kunnen tuinieren 
want ze hielden ook de tuin bij. Ook hun kat verzorgden ze. Die 
was eigenlijk van hun kleindochter. Ze vertelden dat het een 
leuk beest was dat erg aan ze gehecht was en iedere keer wan-
neer ze thuiskwamen kopjes bleef geven. Ze hadden ook een 

mobiele telefoon en berichten versturen ging toen nog met een 
sms’je. Dat kregen ze toen van de kleindochter die wilde weten 
hoe het met haar kat ging die ze zo miste. Nu, tien jaar later, zou 
dat wel een whatsappje geweest zijn en dan zouden ze een foto 
van de kat hebben kunnen sturen. Die kleindochter had haar toen 
al geleerd hoe ze kon sms’en. Ze vond het fijn dat die mogelijk-
heid er was en ze stuurden iedere dag wel een berichtje. Het gaf 
haar een rustig gevoel dat ze elkaar gemakkelijk konden bereiken 
als er wat is. Ze vertelde dat toen haar kinderen voor het eerst 
alleen op vakantie gingen ze altijd ongerust was, want in die tijd 
hoorde je nooit iets van ze. Ze vertelde trots dat ze allebei best 
met de tijd meegingen en dat het vooral kwam omdat ze veertien 
kleinkinderen hadden die ze wegwijs op de computer maakten 
en als ze er een keer niet uit konden komen 
altijd zo voor de deur stonden. Dat 
was allemaal tien jaar geleden en ik 
ben ervan overtuigd dat ze nieuwe 
ontwikkelingen hebben bijgehou-
den. Ik hoop dat ze de afgelopen 
tien jaar gezond gebleven zijn en 
nog vaak fietstochten in deze om-
geving gemaakt hebben. De man 
en vrouw die nu op het bankje 
hun lunch nuttigen zijn denk ik 
van een generatie later maar als ik 
het zo bekijk is er toch 
niet veel veranderd in 
de manier van vakan-
tie houden.  

Maerten

Feestelijke 
seizoensafsluiting

Voor de laatste keer van het seizoen renden, schop-
ten, dribbelden en sprintten ze, de jonge voetbal-
lertjes van de Champions League van FC De Bilt. 
Vol overgave deden ze afgelopen zaterdag mee 
aan de laatste wedstrijd voor de zomerstop.

Speciaal voor deze laatste training kwam Tom 
Claassen de voorzitter van FC De Bilt. Hij ver-
raste alle spelertjes met een prachtige beker. Voor 
meer informatie en aanmelding, neem contact op 
met de coördinator van de Champions League via 
coordinator-cl@fcdebilt.nl. 

Bekers voor de spelers van de Champions League.
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Judo en karate in de openlucht 
door Kees Diepeveen

Het seizoen van alle sportverenigingen is in maart abrupt beëindigd door de coronacrisis. Toen 
duidelijk werd dat deze periode wel eens heel lang kon duren gingen verenigingen na de eerste 

versoepelingen van de bepalingen op zoek naar manieren om wel te kunnen sporten. En hoe 
doen de echte contactsporten dat dan? Judovereniging Judokan uit Maartensdijk en 

de karate afdeling van VVSO WVT uit Bilthoven geven een inkijkje.

Berichtgeving en richtlijnen rond 
Corona worden nauwlettend ge-
volgd door het bestuur en bij elke 
ontwikkeling worden waar nodig 
aanvullende besluiten genomen. 
Via nieuwsbrieven blijven de le-
den op de hoogte. Secretaris San-
der Janssen van Judokan:’ Toen de 
richtlijnen ten aanzien van buiten-
sporten voor de jeugd versoepeld 
werden zijn we op zoek gegaan naar 
alternatieven voor de trainingen. 
Dit vonden we bij Scouting Agger 
Martini in Maartensdijk waar we 
gebruik mogen maken van hun bui-
tenterrein. Een mooi voorbeeld hoe 
verenigingen elkaar helpen’

Judotechnieken
Elke dinsdagavond vindt de bui-
tentraining plaats voor de jeugd tot 
en met 12 jaar op het terrein van 
de scouting. Sander Janssen: ’Ge-

middeld zijn het 12 kinderen per 
groep verdeeld over de groepen 
Tuimels, Judo 1 en Judo 2. Het zijn 
trainingen, waarbij de jeugd onder-
ling contact mag hebben. We doen 
voornamelijk spelletjes waarbij een 
combinatie wordt gezocht met ju-
dotechnieken. Zo kan bijvoorbeeld 
prima geoefend worden met houd-
grepen en kanteltechnieken. Ge-
zien de Corona richtlijnen hebben 
wij besloten de trainingen alleen te 
geven aan de eigen jeugdleden en 
aspirant jeugdleden. We hopen per 
1 september onze trainingen weer 
binnen te kunnen starten. De moge-
lijkheden en protocollen hiervoor 
worden momenteel door de Judo-
bond Nederland uitgewerkt’. 
Via nieuwsbrieven houdt Judokan 
de leden op de hoogte van de ont-
wikkelingen. Daarnaast lopen er 
diverse persoonlijke lijntjes om le-

den te betrekken in het zoeken naar 
alternatieven in deze bijzondere pe-
riode. De Judobond stuurt af en toe 
een nieuwsbrief en daarnaast zijn er 
nu accountmanagers beschikbaar 
om daar waar nodig te ondersteu-
nen. Karate en jiu-jitsu liggen stil.

VVSO WVT Bilthoven
Op 9 maart was de laatste karate-
les in de Talingzaal van het WVT-
gebouw. Toen moest het gebouw op 
slot en werden alle activiteiten ge-
staakt. Mark Krähe karateleraar bij 
de WVT: ’Uiteindelijk kwam het 
heuglijke nieuws dat vanaf 29 april 
de jeugd tot en met 18 buiten mocht 
gaan trainen. Daar konden we wat 
mee en begon het geregel. Ik ben 
erg blij met de medewerking die we 
van de gemeente De Bilt hebben 
gekregen. Daardoor train ik vanaf 
11 mei elke maandagavond aan de 
Soestdijkseweg Zuid, op het gras-
veld tegenover het gemeentehuis. 
Van 19.15 tot 20.15 uur voor be-
ginners vanaf 12 jaar en van 20.15 
tot 21.15 uur voor gevorderden en 
sinds 18 mei ook voor volwasse-
nen. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Maar die moeten zich van 
tevoren wel aanmelden via de web-
site. De karatelessen moesten wel 
worden aangemeld bij Sjors Spor-
tief. Een overzicht met jeugdsport-
aanbod in de gemeente De Bilt’. 

Krachtoefeningen
Met karate was er in het begin hele-
maal geen lichamelijk contact mo-
gelijk tussen de leerlingen. Maar 

De kinderen van de judogroep 1 van Judokan oefenen de houtgreep op 
elkaar.

Uiterst geconcentreerd worden de traptechnieken geoefend.

vanaf 1 juni mogen jongeren t/m 
18 jaar wel weer contact hebben bij 
georganiseerde sportactiviteiten. 
Dus kon er weer gespard worden 
tussen de jongeren. Mark Krähe:’ Ik 
heb ook een oudere leerling wiens 
zoon af en toe nu mee doet. Die 
mag dus wel met zijn zoon oefenen 
want die komen uit één gezin. Maar 
de meeste oefeningen zijn toch 
solo-oefeningen: conditietraining, 
krachtoefeningen, rekoefeningen, 
losse technieken, combinaties en 
andere solo-oefeningen. We hopen 
trouwens vanaf 1 juli weer binnen 
te mogen trainen. Maar waarschijn-
lijk maak ik dit seizoen buiten af 
en ga mogelijk in de zomervakan-
tie door met buiten lesgeven. Ook 
om een beetje de verloren lessen te 
compenseren. De volwassen leer-

lingen blijven op 1,5 meter afstand. 
Net als ikzelf. We doen alles vol-
gens de coronaregels’. 
Bij WVT wordt niet aan wedstrijd-
karate gedaan maar zijn de lessen 
meer gericht op zelfverdediging 
en op de traditionele karate-oefe-
ningen. Bij karate leer je door mid-
del van technieken de natuurlijke 
wapens van het menselijk lichaam, 
o.a. de handen, de voeten effectief 
te gebruiken om jezelf of een ander 
te verdedigen tegen één of meer 
aanvallers. Er wordt vooral getraind 
op conditie, lenigheid, kracht, snel-
heid, balans, concentratie en coör-
dinatie. Mark Krähe:’ Je bouwt met 
karate niet alleen een goede licha-
melijke conditie op maar ook je ge-
voel van eigenwaarde neemt toe’. 

Groepslessen JKE Sports in 
open lucht populair 

door Kees Diepeveen

Het seizoen van alle sportvereni-
gingen is in maart abrupt beëindigd 
door de coronacrisis. Toen duide-
lijk werd dat deze periode wel eens 
heel lang kon duren gingen vereni-
gingen na de eerste versoepelingen 
van de bepalingen op zoek naar ma-
nieren om wel te kunnen sporten. 

Er werden allerlei creatieve opties 
ontwikkeld waardoor verenigin-
gen en sportscholen hun leden toch 
sportief konden bezighouden. Eén 
van die sportscholen is JKE Sports 
uit De Bilt, een sportschool voor 
kickboxen, die dagelijks groepsles-
sen in de open lucht organiseerde 
op het grasveld tegenover het ge-
meentehuis.

De ondernemer in Joey Echter (ei-
genaar van JKE Sports in De Bilt) 
kwam direct naar voren toen bleek 
dat de coronacrisis wel eens lang 
kon gaan duren. De sportschool 
moest op slot en inkomsten ble-
ven uit. Thuis op de bank zitten 
was geen optie. Al snel was Joey 
actief met oplossingen bezig voor 
zijn klanten. Zoals met online trai-
ningen, gratis persoonlijke pro-
gramma’s en voedingstips. Toen 

ontstond het idee om buiten groeps-
lessen te gaan aanbieden aan leden 
van de sportschool. 

Gemeente
Om dit plan ten uitvoer te kunnen 
brengen werd contact opgenomen 
met de gemeente. Ook het idee om 
de groepslessen te gaan geven op 
het grasveld tegenover het gemeen-
tehuis werd daar direct neergelegd. 
Joey Echter: ‘We hebben construc-
tief overleg gehad met de gemeente 
die ook heel goed en snel meedacht 
over oplossingen en mogelijkhe-
den. Leidraad waren natuurlijk de 

veiligheidsmaatregelen van het 
RIVM en vooral de 1,5 meter af-
stand. We waren heel blij dat alles 
zo snel geregeld kon worden’. 

Stootzakken
De groepslessen buiten bleek een 
schot in de roos. Het rooster zoals 
dat in de sportschool gold werd nu 
buiten gehanteerd. De leden kon-
den dagelijks 2 x per dag inschrij-
ven op groepslessen. Het enthou-
siasme was overweldigend. Per les 
waren er 30 tot 40 deelnemers en 
alles verliep in een hele leuke sfeer. 
Joey Echter: ’Ik heb wel extra kos-

ten moeten maken voor materiaal 
en stellages met stootzakken wat 
ik na 1 juli weer moet vervangen. 
Maar dat is het me wel waard. De 
lessen zijn altijd doorgegaan, weer 
of geen weer. De meeste leerlingen 
willen zelfs buiten doorgaan’  

‘De hoge opkomst had ook te 
maken met de lessen die nooit 
hetzelfde waren’ aldus. Joey Ech-

ter: ‘Elke les is anders waardoor 
het spannend blijft, de motivatie 
hoog is en de deelnemers er lol in 
houden. In mijn lessen komt al-
tijd conditie en kracht naar voren, 
maar wel op eigen niveau en dat 
maakt het geschikt voor iedereen. 
Ook voor jeugd. Het enthousiasme 
van iedereen en de goede onderlin-
ge contacten geeft mij volop vol-
doening en plezier in mijn werk’.

Ook de allerkleinsten kwamen trouw trainen.

De training ging ook bij minder weer door.

Clinic bij Nova

Korfballer Nena Ellermeijer speelt in oranje onder de 21 jaar en 
speelt in het eerste van KV Wageningen. Zaterdag 27 juni verzorgde zij 
voor de E, D, C - teams en hun vriendjes en vriendinnetjes een clinic 
bij Nova. De dertig deelnemende kinderen vonden het erg leuk. 
(Renske van Kempen)



Markant
Moeraseik, markante boom aan de waterkant. Tussen de wortels leven 
zoetwatermosselen. De kruin combineert rustpunt en uitkijkpost in de 
hoogste takken voor vogels als aalscholver, kraai, buizerd en spreeuw. 
In het najaar prachtig gekleurd. Helaas ging deze boom dood. Ontwor-
teld aan de tijd. 
In de polder staat nu een markante dode boom. Als monument van de 
natuur. Nog maar een schaduw van wat ‘ie ooit was, maar ook in deze 
vorm bezocht door velerlei vogels. Tegelijkertijd verteren schimmels 
het dode hout. Insecten als mieren, kevers en wilde bijen verorberen de 
houtvezels. Aan de voet van de boom ontkiemt een rozenstruikje. Die 

kale, dode boom vormt zodoende 
een basis voor nieuw leven. Een 
ander soort leven met andere 
waarden.              (Karien Scholten)

In haiku:
Kale, dode boom
Markering in de polder
Woonplaats voor velen
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advertentie

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
01-07
Do.

02-07
Vr.

03-07
Za.

04-07
Zo.

05-07

Ossenhaaspuntjes 
op Oosterse wijze

Gebakken 
zeewolffilet met 
witte wijnsaus

Groentetaart met 
kaassaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
08-07
Do.

09-07
Vr.

10-07
Za.

11-07
Zo.

12-07

Saté van varkensfilet 
met kroepoek

Gamba's
op Thaise wijze

Groenteburger
met kruidenrisotto

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.

De magnifieke eiken van Houdringe
Na de vele positieve reacties over het herstel van de Baronbrug op Houdringe kan ik natuurlijk 

niet achterblijven. Velen schreven over het bruggetje zelf, maar ook over de
 mooie bomen op dit oude landgoed.

Hierbij mijn duit in het zakje, want 
Houdringe herbergt een schat aan 
prachtige bomen waaronder eeu-
wenoude eiken. Welke soortgenoten 
een kilometertje verderop op het in-
dustriekwartier Larenstein ten dode 
zijn opgeschreven door wederom 
een gemeentelijke dwaling. Geluk-
kig is veel groen niet in bezit van 
de gemeente maar van particuliere 
landgoedeigenaren zoals Eycken-
stein in Maartensdijk of Utrechts 
Landschap, die heel wat zorgvuldi-
ger omgaan met de longen van de 
aarde.

Terug naar Houdringe. De ‘Grote 
Eik’ rechts voor Huize Houdringe 
is een echte kanjer. In 2018 is de 
boom gemeten. Hij was toen 483 cm 
in omtrek en 25 m hoog. De eik is 
hiermee de een na dikst bekende eik 
in de gemeente. De dikste staat, hoe 
kan het ook anders, op Eyckenstein 

in Maartensdijk (548 cm in 2017). 
En dan de vraag die iedereen stelt: 
‘Hoe oud is de Grote Eik?’ Zelfs 
onder kenners is over leeftijden 
van bomen altijd veel discussie. 
Sommigen zeggen dat de Grote Eik 
‘maar’ ca. 160 jaar is. Persoonlijk 
houd ik de schatting rond de 200 
jaar of meer. De prachtig vrijstaan-
de eik maakt deel uit van de land-
schappelijke aanleg van het rijks-
monument Houdringe. Omdat het 
park rijksmonument is, is de boom 
dat automatisch ook.
Onlangs hebben we een landschap-
pelijk passend hek gezet rondom 
de eik omdat deze te lijden had 
onder het geschuur van de stier-
tjes die daar met enige regelmaat 
lopen. Ook heeft hij een voedings-
impuls gekregen vanwege een iets 
verminderde conditie. Door de 
monumentale eik wat extra aan-
dacht te geven hoop ik hem door 

de zware tijden van klimaatveran-
dering en droogte heen te loodsen 
zodat hij nog wel 500 jaar mee 
kan. Wie zal het zeggen?
In het bos achter het huis, ook wel 
het Baronnen- of Nieuwe bos ge-
noemd, miegelt het van de reuzen-
eiken. Het bos is omstreeks 1770 
aangelegd en de eiken zijn dus om 
en de nabij de 250 jaar. In een ei-
kenleven nog maar net volwassen. 
We vervolgen de route over de Ba-
ronbrug en slaan rechts af naar de 
vrijstaande beuk, die we nu ‘links’ 
laten liggen. Het gaat vandaag over 
magnifieke eiken, niet over beuken. 
Aanbeland bij een soort T-splitsing 
staat ‘ie. Mijn favoriet! In het voor-
malige Schaaphokskamp staat deze 
eik die honderd jaar geleden al tot 
de verbeelding sprak. Het is niet 
de grootste, misschien niet eens de 
oudste, maar wel de meest luister-
rijke. In het begin van de 20e eeuw 
liet de bekende uitgever Nauta uit 
Velsen de boom al vastleggen op de 
gevoelige plaat. De eik is er nog, 
gepokt en gemazeld. Sommige 
takken door vuige winden uitge-
waaid. Met dikke knobbels op de 
stamvoet, her en der een gat, maar 
springlevend. 

Toen ik er eens langs liep met mijn 
collega Jan-Willem riep hij: 
‘Joris, deze noemen we De Magni-
fiek! Hoe oud zal hij zijn?’ 
‘Ach JW, wat doet het er toe, hij is 
immers de Magnifiek.’ 
En zo staat hij daar, de Magnifiek 
onder de magnifieken, al honderden 
jaren.

Joris Hellevoort
boswachter Utrechts LandschapDe magniefieke oude eik in het Baronnenbos.

De oude eik op een ansichtkaart uit 1930.

Koninklijke Onderscheiding 
voor boomspecialist

Burgemeester Sjoerd Potters reikte vrijdag 26 juni in gemeentehuis Jagtlust  de versierselen uit 
die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau aan de heer 

Hendrikus Albertus van Scherpenzeel: een enthousiast persoon, die weet te stimuleren en te 
verbinden. Het boomspecialisme vaart wel bij zijn grote inzet en betrokkenheid.

De heer van Scherpenzeel is naast 
zijn functie als directeur van Boom-
totaalzorg al ruim 40 jaar een gro-
te toegevoegde waarde voor het 
boomverzorgingsvak. Door weten-
schappelijk onderzoek veranderden 
inzichten rondom de boomverzor-
ging radicaal. Als gevolg van deze 
nieuwe inzichten begon het nieuwe 
boomverzorgingsvak te ontstaan. 
Deze totale nieuwe inzichten vroe-
gen om specifieke kennis over 
bomen en - nog belangrijker - dat 
deze kennis werd gedeeld. Van 
Scherpenzeel stond aan het begin 
van verschillende initiatieven in het 
vakgebied, en zet zich hier tot op 
heden nog steeds voor in.

Delen
Zo heeft hij in 1982 de Kring 
Praktiserende boomverzorging en 
in 1993 de Nederlandse Vereni-
ging van Taxateurs van Bomen 
en houtige gewassen opgericht. 
Tot op heden is hij nog steeds ac-
tief hierbij betrokken. Voor van 

Scherpenzeel is een belangrijke 
drijfveer om kennis en innovatie te 
delen met het vakgebied; zo geeft 
hij al jaren les als gastdocent bij 
verschillende onderwijsinstellin-
gen. Met enige regelmaat wordt hij 
gevraagd om zijn expertise en des-
kundigheid te delen tijdens bewo-

nersbijeenkomsten ten aanzien van 
bomenkwesties. Vanuit de Euro-
pean Arbocultural Council (EAC) 
is hij betrokken bij de examinering 
als supervisor van de examens Eu-
ropean Tree Worker (ETW) en Eu-
ropean Tree Technicican.

De heer van Scherpenzeel en echtgenote voor de tafel, burg. Potters 
achter de tafel en de onderscheiding op de tafel. [foto Henk van de Bunt]

Over de dikste populier 
van Houdringe

De redactie van De Vierklank ontvangt allerlei berichten, documenten en 
ervaringsverhalen over de ‘Populier op Houdringe’ die volgens allerlei 
bronnen is gekapt in 1953.
Het is de bedoeling in het najaar met een uitgebreid artikel te komen over 
deze bijzondere populier die volgens (andere) bronnen zelfs een eigen 
naam gehad zou kunnen hebben. 
Er zijn plannen in datzelfde najaar om op dezelfde plek zijn opvolger 
planten. 
Gelet op de opgeleefde belangstelling zou het mooi zijn wanneer er meer 
mensen zouden zijn die de populier ‘gekend’ hebben of bij het (om-)hak-
ken aanwezig zijn geweest en daar informatie over zouden willen delen.
Info s.v.p. naar info@vierklank.nl onder vermelding van Populaire 
Populier
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