
Kinderburgemeester 
Carmen Braak 
neemt afscheid

door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters nam, mede namens de gemeenteraad, af-
gelopen donderdag afscheid van kinderburgemeester Carmen Braak. 

In haar afscheidsspeech verwees Carmen naar de woorden die ze sprak 
bij haar installatie. Carmen had als thema voor haar burgemeester-
schap gekozen voor ‘Buiten spelen’. Carmen wilde dat meer kinderen 
de straat opgaan en de speelplaatsen in De Bilt verbeteren: ‘Kinderen 
krijgen steeds meer een plek in onze samenleving. De jeugd is maar 20 
procent van de bevolking, maar 100 procent van de toekomst.’ 

Afronding
Carmen gaf aan een leuke tijd gehad te hebben en noemde een ontmoe-
ting met koningin Maxima als één van de hoogtepunten, maar noemde 
ook andere ontmoetingen: ‘Zo heb ik Sinterklaas mogen ontvangen, 
Kinderdisco bij Zwembad Brandenburg mogen openen’. Carmen ver-
telde ook bij allerlei vormen van overleg te zijn geweest; haar laatste 
offi ciële handeling was de speeltuinopening aan de Lindenlaan in Bilt-
hoven. Zij eindigde met haar opvolgster Feline veel succes te wensen: 
‘Feline je gaat iets doen wat uniek is, maar vooral heel erg leuk. Ik wens 
je een heel fi jne tijd aankomend jaar.

Carmen Braak: ’Het was een 
super ervaring die ik voor geen 
goud zou willen missen.
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Hiske Alting & Pauline Res
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Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten
Lees er alles over
op pagina 7 t/m 14

Dienstregeling 
Bilthoven Noord gewijzigd

door Henk van de Bunt

De wijk de Leijen krijgt met ingang van de nieuwe dienstregeling een fl exibele busdienst om 
de overlast van het openbaar vervoer te verminderen. Aanleiding is het beperkte 

gebruik van U-OV lijn 78 en de hinder die bewoners langs de route 
van lijn 77 ervaren van de bussen in hun straat.

De route van lijn 77 wordt met in-
gang van 12 december verlegd naar 
de Leyenseweg en lijn 78 wordt 
vervangen door U-fl ex, een fl exi-
bele busdienst op afroepbasis. Met 
de aanpassing rijdt lijn 77 niet meer 
door De Leijen, waardoor de hal-
tes Walnootlaan en Rembrandtlaan 
vervallen. Reizigers kunnen ge-
bruik maken van U-fl ex en stappen 
op station Bilthoven over op lijn 77.

Vragen
In de gemeenteraadsvergadering 
vergadering van 30 september 
stelde Forza De Bilt hierover vra-
gen, zoals: ‘Is het college tevreden 
met deze oplossing? en ‘Is het col-
lege bereid hierover te overleggen 
met de busmaatschappij zodat De 
Leyen en De Bremhorst goed be-
reikbaar blijven met lijn 77? Ook 
Theo Aalbers (CU) stelde hierover 
vragen: ‘Is het college op de hoogte 
van de voor De Leijen essentiële 
wijziging in het aanbod van bus-
vervoer? en ‘Had de wijk niet beter 
geïnformeerd moeten worden over 
de vervoerswijziging?’

Vervoersplan
In het conceptvervoerplan 2022 
staat hierover vermeld: ‘In het Ver-
voerplan 2021 is aangekondigd dat 
medio 2021 gewerkt zal worden 
aan een nieuw voorstel voor lijn-
voering in Bilthoven-Noord, waar 
nu lijn 77 en 78 rijden. Aanleiding 
is dat bewoners veel overlast erva-

ren van de grote bussen van lijn 
77. Daarnaast ziet U-OV kansen 
om de weinig gebruikte lijn 78 te 
vervangen door een belbus U-fl ex. 
De afgelopen maanden is middels 
een enquête onder inwoners van 
De Bilt onderzocht welke OV-be-
diening het meest passend is voor 
Bilthoven. De enquêteresultaten 
bevestigen het beeld dat er veel 
overlast ervaren wordt van lijn 
77. Veel respondenten geven aan 
een belbus te zien als een goede 
mogelijke vervoersoplossing voor 
Bilthoven-Noord, dat goed past bij 
de vervoersomgang in Bilthoven-
Noord en -Zuid en zou voor meer 
bestemmingen in de omgeving 
die niet op alle momenten van de 
dag goed bereikbaar zijn een rol 
kunnen spelen. Op basis van de 
resultaten van de enquête werkt 
U-OV de komende periode in sa-
menspraak met betrokken partijen 
verder aan een concreet voorstel 
voor de lijnvoering in Bilthoven-
Noord en de mogelijke invoering 
van U-fl ex’. Zoals ook beschreven 
in Vervoerplan 2021 is het vertrek-
punt dat lijn 77 minder of helemaal 
niet meer door de Rembrandtlaan 
rijdt. Het voorstel zal na afstem-
ming tussen de betrokken partijen 
dan bij de start van of tijdens Ver-
voerplan 2022 worden ingevoerd’.

Leyenseweg
Wethouder Anne Brommersma 
kon namens het college aangeven 
in te stemmen met dit voorstel en 
noemt het ‘even wennen zijn bij de 
invoering van een belbus’, maar 
wijst verder op het voordeel dat 
deze ’s avonds en overdag rijdt en 
meer haltes gaat aandoen. 
In de versie 15 september 2021 van 
het vervoerplan 2022 op pagina 8 
worden als mogelijke halteplaat-
sen Den en Rust, Hobbemafl at, 
Pieter de Hooghfl at, Schutsmantel 
en de Woudkapel genoemd. Op 
diezelfde pagina in het concept-
vervoersplan worden ook als optie 
haltes op het Berg en Bosch-ter-
rein genoemd. 
Op de aansluitende pagina (9) 
van het conceptplan staat te le-
zen: ‘Gelijktijdig met de start van 
U-fl ex wordt de route van lijn 77 
verlegd naar de Leyenseweg. Lijn 
77 rijdt dan niet meer door Biltho-
ven - Noord, waardoor de haltes 
Walnootlaan en Rembrandtlaan 
vervallen. Reizigers van/naar deze 
haltes kunnen voortaan gebruik 
maken van U-fl ex en stappen dan 
op station Bilthoven over op lijn 
77. De wethouder zal de bericht-
geving door de Provincie Utrecht 
vanaf december hierover nauwge-
zet volgen en monitoren. 

Bij de bedreigde bushalte aan de Walnootlaan een toepasselijk 
reclamebiljet: ‘Een belletje kan het verschil maken’.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Bel 0346 - 21 12 15 
Mail naar info@parelpromotie.nl
of kijk op www.parelpromotie.nl

Vragen?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/10 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/10 • 09.30u - Ds. M.A. Kuijt

10/10 • 18.30u - Ds. M. van Dalen 

Woudkapel
10/10 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Wieke Karsten
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

10/10 • 14.00u - de heer Theo van Duijn

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
10/10 • 10.30u - Gebedsviering K. Vos 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

10/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

10/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

10/10 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar 

R.K. St. Michaelkerk
10/10 • 11.00u - Eucharistieviering; 

Pastor Joachim Skiba

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

dhr. Fred Rhijnsburger

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
10/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/10 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
10/10 • 18.30u - Ds. J.G. Blom

Onderwegkerk Blauwkapel
10/10 • 10.30u - Mevr. Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer                                                                                                                               
10/10 • 18.30u - Ds. J. Tadema

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/10 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

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

St. Maartenskerk  
10/10 • 09.00u - Eucharistieviering; 

Pastor Joachim Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/10 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
10/10 • 18.30u - Dhr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
10/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

10/10 • 18.30u - Ds. L.W. Smelt 

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Hartelijk dank voor alle steun en medeleven na het overlijden
van onze vader, groot- en overgrootvader

Rutger Wessel Baron van Boetzelaer

De bloemen, vele kaarten en warme woorden hebben ons goed gedaan.

Maartensdijk, oktober 2021
Otto en Barbara
Wendela en Henk
Lex en Tineke
klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Dorpsweg 193, 3738 CD Maartensdijk

Lezing liefdevol omgaan met 
boosheid en verdriet

De Week van de Opvoeding van 
4 tot en met 10 oktober draait om 
ontmoeting en uitwisseling van 
kennis - met, voor en door ouders, 
medeopvoeders en professionals. 
Bibliotheek Idea Bilthoven en 
Ouders Lokaal De Bilt organi-

seren op donderdag 7 oktober 
een lezing over liefdevol omgaan 
met boosheid en verdriet. Damiët 
van der Spek van Ferme Vrede 
geeft deze lezing. Zij werkt vanuit 
Aware Parenting, een opvoedfi-
losofie die uitgaat van opvoeden 
zonder straffen, belonen en time-
outs, maar juist vanuit verbinding. 
Meer informatie en aanmelden 
ideacultuur.nl/bibliotheek.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 9 oktober oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur rij-
den. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 9 oktober haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (gebun-
deld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

                      

Maria Neeltje Brink-Langelaar

Het mooiste van herinneringen is
dat niemand ze van je kan afnemen.
Want ze blijven voor altijd in je hart.

in de leeftijd van 92 jaar.

Intens verdrietig, maar ook heel dankbaar voor al het goede  
dat zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen  
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

weduwe van Derk Brink

Maartensdijk: Annemarie & Dennis

Maartensdijk: Denny

Maartensdijk: Tim

Maartensdijk: Florence & Hans

Baarn: Suzanne & Levent
    Kenan & Kadir

Maartensdijk: Niels

Boxmeer: Nadine

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats,  
zoals zij zelf graag wilde.

Correspondentieadres:
Achterweteringseweg 15, 3738 MB  Maartensdijk

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers  
van Wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven.

Al miljoenen lieten zich prikken
soms was het wel even slikken
maar met een app op je phone
kun je wel meer op vertoon 
hoewel er ook zijn die ’t vertikken

Guus Geebel Limerick
Na een arbeidzaam leven, vol liefde, zorg en aandacht voor hen die 
hem lief en dierbaar waren delen wij u met droefheid mee dat door 
de Heere uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa

Willem Bieshaar
13 november 1937 1 oktober 2021

 Maartensdijk: H. Bieshaar-van Maanen
  Kinderen en kleinkinderen

Dorpsweg 141
3738 CC Maartensdijk

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard.

In verband met de huidige omstandigheden zal de rouwdienst op D.V. 
donderdag 7 oktober om 10.30 uur in besloten kring plaatsvinden.

De teraardebestelling, welke vrij toegankelijk is, zal aansluitend aan 
de rouwdienst omstreeks 12.00 uur plaatsvinden op de Hervormde 
Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

U kunt de rouwdienst vanaf 10.30 uur beluisteren via kerkdienstgemist.
nl, Hersteld Hervormde Gemeente Maartensdijk te Maartensdijk.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij uw condoleances en blijken 
van medeleven per post mogen ontvangen.

Geen bloemen



Benoeming 
commissieleden

door Henk van de Bunt

De gemeenteraad van De Bilt stelde in een verordening in 2018 een 
raadscommissie Burger en Bestuur in met o.a. werkzaamheden be-
treffende onderwerpen Bestuurlijke coördinatie, Internationale be-
trekkingen, Openbare ore en Veiligheid enz. en een raadscommissie 
Openbare Ruimte met o.a. Gemeentelijke eigendommen, Ruimte-
lijke ordening en Landschapsbeleid en Wonen en Volkshuisvesting 
in de portefeuille. 

Raadscommissies brengen advies uit aan de raad over die onderwer-
pen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben; zij kunnen advies 
uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen en zij voeren overleg 
met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen 
verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de ge-
noemde onderwerpen. 

Een raadscommissie bestaat uit maximaal twee commissieleden per 
fractie waarvan er één bij een onderwerp het woord mag voeren. De 
commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties be-
noemd. Er kunnen ten hoogste twee personen per fractie, die geen lid 
zijn van de raad, benoemd worden tot lid van de raadscommissie.

In de vergadering afgelopen donderdag van de gemeenteraad werden 
drie commissieleden benoemd: 

Voor het CDA werd Bronne Pot als commissielid benoemd.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Hart voor de 
lokale politiek? 
Word raadslid! 

Voor: bouwen voor 
lokale behoefte,

ons dorpse karakter, luis-
teren naar burgers, meer 

(verkeers)veiligheid

Tegen: windmolens, 
hoogbouw, meer verkeer 

en beton, meer
chemische industrie of 

fusie met Utrecht.

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

Raad akkoord met ruimtelijke 
randvoorwaarden Leyensetuin 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 30 september in met de ‘Ruimtelijke randvoorwaarden voor 
herontwikkeling Leyenseweg 38’ als basis voor uitwerking in een gewijzigd bestemmingsplan 

en een beeldkwaliteitskader. Verder ging de raad akkoord om de grondexploitatie 
Leyensetuin te openen met een eindwaarde per 31 december 2024 van € 657.678 

en de bijbehorende wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 

Een amendement ingediend door 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
om alle appartementengebouwen 
Leyensetuin maximaal twee bouw-
lagen met kap te laten zijn werd 
met zes stemmen voor en 21 tegen 
verworpen. In een motie ingediend 
door Margriet van de Vooren (CDA) 
wordt het college opgeroepen om in 
overleg met de ontwikkelaar en in-
woners een nadere invulling te ma-
ken van de appartementengebouwen 
met starters- en seniorenappartemen-
ten. Verder te bezien of het mogelijk 
is te borgen dat deze woningen ook 
daadwerkelijk door deze doelgroe-
pen betrokken worden. Ook vraagt 
de motie het college zich in te span-
nen dat de woningen grotendeels ter 
beschikking komen van de inwoners 
van onze gemeente. De motie is aan-
genomen. 

Knarrenhof
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) 
dient een motie in waarin aandacht 
gevraagd wordt voor parkeerdruk 
en groen, een spaarzamer gebruik 
van auto’s door bewoners van de 
Leyensetuin en de parkeer- en ver-
keersdruk. Zij pleit onder meer voor 
een lager aantal vierkante meter par-
keeroppervlakte, met gegarandeerde 
plekken voor deelauto’s en minder-
validen, en minder verstening. De 
motie wordt met 10 stemmen voor 

en 17 tegen verworpen. Hanneke de 
Zwart (D66) vindt het evenals Erik 
den Hertog (Bilts Belang) en Connie 
Brouwer (Fractie Brouwer) jammer 
dat een knarrenhof niet gelukt is. Jo-
han Slootweg (SGP) vindt dat er goed 
plan ligt en hij hoopt dat er gauw 
gebouwd kan worden. Gija Schoor 
(PvdA) noemt het een prachtig plan 
en complimenteert de wethouder die 
het gelukt is een nieuwbouwplan bin-
nenstedelijk mogelijk te maken met 
de helft sociale huur en midden-huur. 
‘Dat is precies wat we nodig hebben.’ 

Uitleggen
Wethouder Dolf Smolenaers noemt 
de stap van de ruimtelijke randvoor-
waarden een belangrijke stap in de 
ontwikkeling. ‘Het is ook een eerste 
stap van het ruimtelijke proces en 
binnen die kaders geef je de verdere 

ontwikkeling vorm. Het is de tweede 
grote gemeentelijke locatie waar we 
deze ruimtelijke voorwaarden vast-
stellen en ik vind het prettig en fijn 
om u te kunnen melden dat het een 
plan is dat gebaseerd is op de woon-
wensen van de Biltse inwoners. Het 
is een prachtige wijk in een prachtige 
gemeente en dat blijft het ook. We 
moeten er vanaf dat iedere verande-
ring leidt tot on-dorps en on-groen. 
Er is veel geïnvesteerd in uitleggen, 
maar natuurlijk gaan we evalueren, 
want we moeten blijven leren’, aldus 
de wethouder. ‘Maar participatie be-
tekent niet, dat dit lijdend zou moeten 
zijn in de belangenafweging. Ande-
ren noemen het geven en nemen waar 
ik me heel goed in kan vinden’. De 
wethouder gaat vervolgens in op een 
aantal gestelde vragen. 

In de Leyensehof aan de Leyenseweg is een mooie gemengde buurt te 
realiseren.

Voor de VVD werd Ralph Jacobs 
als commissielid benoemd.

Voor Forza De Bilt werd Fabian 
Vendrig als commissielid benoemd.
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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

Super koopje!!
Hollandse prestige
Aardbeien
Nu 2 dozen                   €4,99

Turkse verse vijgen

4 stuks                   €1,99

Mexicaanse kipschotel 
Met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Hongaarse rundergoulash
met groenterijst

€ 1,75
100 gram

Kabeljauw saltimbocca 
met citroenrisotto en groenten

€ 14,95
Per portie

Najaars verrassings taart

Nu € 14,95
Kom proeven vrij+zat
Onze eigengemaakte
Amandel krullen
Pak € 5,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober.

Hollandse
Broccoli
500 gram                  €0,89

Vers gesneden 
Ananas
Per bakje                   €1,99

Desem
Landbrood

Nu € 2,69

Bruine bollen
Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
Er is weer boerenkool 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

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

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Witlof soep

½ liter                            € 3,95
Notenafdeling:

Soja broad beans

Per bakje nu                       €3,49

Italiaanse gehaktschotel € 1,49
100 gram

Gesneden
Boerenkool

€1,69
Zak 250 gram

Heerlijke
Sappige mandarijnen

€ 2,99
Heel kilo

11
10

12
10

13
10

NIEUW...

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 7 oktober t/m woensdag 13 oktober

Filet Americain 

Ei-Bieslook salade 

Sellerie salade 

Gebraden Rosbief 

Gebraden Gehakt

Gegrilde Kiprollade 

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

SNACKMIX 

100 GRAM

0.99

KLEINE VARKENSHAASJES

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

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

1 KILO

11.98

ANGUS BURGERS
4 VOOR

10.-

100 GRAM

2.25
RUNDERROERBAK 
MET GROENTE 

500 GRAM

6.98

BIEFSTUKSLEETJE
100 GRAM

3.25
1 KILO

12.50

LIVAR SPEKLAPPEN 
NATUREL OF GEKRUID 

RUNDERSCHNITZELS, 
KIPSCHNITZELS OF 
VARKENSSCHNITZELS

4+1
GRATIS

Bestaande uit: Indische balletjes, 
gegrilde kip tv sticks en rokertjes
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Gemeenteraad akkoord met 
Regionale Energiestrategie U16

door Guus Geebel

De gemeenteraad behandelde op 30 september amendementen en moties op de Regionale 
Energiestrategie U16. Het onderwerp zelf stond als hamerstuk op de agenda. De gemeenteraad 

stemde op 30 juni in met de Ontwerp Regionale Energiestrategie U16 met daarin het concept bod om 
1,8 terawattuur aan duurzame elektriciteit op te wekken. De Bilt maakt onderdeel uit van de U16, een 

regionaal samenwerkingsverband van 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. 

Een amendement ingediend door 
Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) om de tekst: ‘Op basis van 
een technische studie is vastgesteld 
waar in de gemeente windenergie 
mogelijk is. Het aantal locaties 
en de omvang daarvan zijn echter 
beperkt in De Bilt. Desalniettemin 
zal de gemeente De Bilt onderzoek 
laten uitvoeren naar de mogelijk-
heid van windenergie langs het 
gebied van de A28’ te vervangen 
door: ‘Gemeente de Bilt is geen ge-
schikte omgeving voor het opwek-
ken van windenergie door middel 
van windturbines’ werd verworpen. 
Bij interruptie constateert Michiel 
van Weele (D66) dat de VVD een 
amendement indient op een voor-
stel over het lokale bod, waar de 
VVD-fractie in mei mee instemde. 
Van Weele zegt zich uitspraken van 
De Jong Schouwenburg te herinne-
ren over bestuurlijke betrouwbaar-
heid en dat we niet steeds op korte 
termijn moeten terugkomen op eer-
der genomen besluiten. ‘En dat was 
uw uitgangspunt.’

Continuïteit
Henk Zandvliet (GroenLinks) zegt 
hierover: ‘We herinneren ons de ver-
gadering waarin ook de voltallige 
VVD-fractie zich heeft uitgesproken 
voor de Biltse bijdrage aan de RES’. 
Zandvliet hoorde in de raadsverga-
dering van 13 juli De Jong Schou-
wenburg het volgende zeggen: 
‘Voor ons telt betrouwbaarheid en 
continuïteit van bestuur. Daar hech-
ten wij aan en daar zullen we ons 
op richten. Je kunt nu eenmaal niet 
elke week eerder genomen besluiten   
gaan heroverwegen. In dat licht vind 
ik het echt ongehoord dat dezelfde 
De Jong Schouwenburg hier afstand 
komt nemen van een eerder geno-
men besluit. Over continuïteit een 
betrouwbaarheid gesproken’. Een 
amendement ingediend door Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt) om aan 
het RES toe te voegen: ‘met dien 
verstande dat windmolens, zonne-
velden en biomassa als ongewenst 
worden beschouwd in onze ge-
meente en daarom hier niet worden 
geplaatst of gebruikt’ werd eveneens 
verworpen.

Energiebehoefte
Een motie van de VVD om geen 
windturbines binnen de gemeente 
te plaatsen en af te zien van verder 
onderzoek naar locaties daarvoor 
wordt verworpen, evenals een mo-
tie om een visie op te stellen met 
randvoorwaarden voor zonnevel-
denlocaties met minimaal 50% 
mede-eigenaarschap van bewoners. 
Menno Boer (SP) vraagt het college 
in een motie zo snel mogelijk een 
inschatting te maken van wat onze 
verwachte energiebehoefte zal gaan 
zijn en bij STEDIN vragen om een 
oplossing. De motie wordt verwor-
pen. Ook de motie van de SP die 
het college vraagt te onderzoeken 
of er energieambassadeurs kunnen 
worden aangesteld wordt verwor-
pen. Een motie van Forza De Bilt 
om de Energieregio U16 te vragen 
deze RES 1.0 in te trekken is ver-
worpen. Werner de Groot (CDA) 
roept het college op om indien het 
onderzoek langs de A28 geen of on-
voldoende resultaat oplevert, alter-
natieven voor windturbines voor te 
leggen aan de raad bij het RES bod 

Het verbaast Michiel van Weele (D66) dat de VVD een amendement 
indient op een voorstel waar de fractie in mei mee instemde. 

Bach blijft baas 
boven baas

‘Nederigheid en gehoorzaamheid kunnen ook gevaarlijke deugden zijn’, 
zei ooit Johann Sebastian Bach, de grootste componist uit de geschie-
denis, godvrezend en devoot, maar ook rebels en opstandig: niet voor 
niets zat hij ooit een maand op water en brood in de gevangenis na het 
trotseren van een machtige werkgever. Zijn preludes en fuga’s zijn voor 
veel muziekliefhebbers ongeëvenaard, niet alleen technisch, maar ook 
emotioneel. En precies dát toonde pianist Marcel Worms aan in een fraai 
concert, afgelopen zondagmiddag in Het Lichtruim in Bilthoven, ten 
overstaan van een geboeid publiek.

Worms legde in een onderhoudende inleiding uit wat fuga’s precies zijn 
en dat die van de barokcomponist Bach navolging kenden in de schit-
terende fuga’s van de romanticus Mendelssohn en die van de modernist 
Sjostakovitsj. Hij speelde het publiek steeds een prelude en fuga van 
Bach voor, gevolgd door een gelijke set van een van de andere compo-
nisten, waarbij vaak duidelijk te horen was dat de navolgers goed naar 
de oude meester hadden geluisterd, maar zijn muziek op volstrekt unieke 
wijze hadden verwerkt.

Worms liet zo, in dit prachtig geconcipieerde programma, de raakvlakken 
maar ook verschillen tussen de drie meesters horen, waarbij zijn grote 
liefde voor de fuga duidelijk werd: de fuga, welk woord in het Italiaans 
‘vlucht, elkaar achterna zitten’ betekent, past hem als een handschoen, en 
is hem vertrouwd als zijn broekzak: nederig in het aanschijn van de oude 
meester, maar gehoorzaam aan zijn eigen interpretatie en gevoel.
Voor wie meer wil weten over de magie van Bach organiseert Het Kun-
stenhuis vanaf 11 november de cursus Bach: Symboliek en Getallenleer. 
                    (Peter Schlamilch)

Pianist Marcel Worms speelt geconcentreerd uit Bachs ‘Das 
Wohltemperierte Clavier’.

Bedrijfsvrijwilligers 
Poonawalla aan de slag 

20 medewerkers van Poonawalla Science Park B.V. hebben vrijwilligerswerk gedaan bij 
Kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. Ze plukten, schilden, sneden, timmerden, 

boorden, schepten en zaagden, zodat er aan het einde van de middag veel werk verzet was.

Dankzij de inspanningen van de 
medewerkers van Poonawalla is 
een groot deel van de appels en 
rozenbottels van het Plukdool-
hof verwerkt tot moes en siroop, 
zijn bomen en struiken gesnoeid 
is de geitenstal uitgemest en heb-
ben de kippen een beter hek ge-
kregen. Reinaerde, beheerder van 
De Schaapskooi, is heel blij met 

de hulp. Zonder de inspanningen 
van Poonawalla hadden ze im-
mers duur betaalde mensen moe-
ten inhuren, of waren de klussen 
blijven liggen.

Leuk en nuttig
Voor het personeel van Poona-
walla is het ieder jaar weer een 
verrassing waar ze terecht komen. 

‘Dit is toch veel leuker dan laser 
gamen’, zegt medewerker Her-
man, terwijl hij vakkundig een tak 
van een rozenbottelstruik knipt. 
‘Nu doen we iets leuks én iets nut-
tigs tegelijk’. Voor het derde jaar 
op rij levert Poonawalla met hun 
teamuitje een concrete bijdrage 
aan de Biltse samenleving.
           (Judith Boezewinkel) 

2.0. Ook deze motie is verworpen. 
Krischan Hagedoorn (PvdA): ‘Wij 
kunnen en mogen nu niet meer af-
wachten maar moeten snel in actie 
komen voor het te laat is en daarom 
steunen we deze RES.’ 

Stemverklaringen
Wethouder Anne Brommersma 
duidt de moties en amendementen. 
In een stemverklaring zegt Erik 
den Hertog (Bilts Belang) tegen 
het voorstel te zullen stemmen. 
Kleine windmolens ziet hij wel zit-
ten. Als er een verzoek voor een 
zonnepark zou komen dan wil hij 
inwoners laten meedoen in plaats 
van meedenken. Johan Slootweg 
(SGP) ziet vooral een papieren 
werkelijkheid ontstaan die in de 
praktijk buitengewoon weerbarstig 
zal blijken te zijn. Ook is hij te-

gen de haast om van het gas af te 
gaan. Slootweg heeft er grote twij-
fels over dat er in Nederland geen 
toekomst zou zijn zonder zonne-
velden en windmolens. Hij stemt 
tegen. Pim van de Veerdonk (Beter 
De Bilt) stemt eveneens tegen het 
voorstel. Hij noemt de doelstelling 
van 1,8 terawattuur te ambitieus 
en niet realistisch. ‘Wij zien liever 
eerst zon op dak en begrijpen niet 
waarom dit niet meetelt. Daarnaast 
zien we meer in bezuinigen en iso-
leren. Tenslotte zien we liever niet 
dat de lusten naar bedrijven gaan 
en de lasten naar burgers.’ Michiel 
van Weele noemt het dictum van 
de CDA-motie sympathiek maar 
voorbarig om als alternatief voor te 
leggen en hij steunt de motie daar-
om niet. Henk Zandvliet sluit zich 
daarbij aan.

Kees en Winette hebben grote schik op De schaapskooi.                     (foto Wilma Witkamp)
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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.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883,vaarderhoogt.nl  
zie ook: webshop.vaarderhoogt.nl
Aanbieding geldig t/m dinsdag 12 oktober
Ook zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

ALLE BOLLEN 

KASSA
KORTING 20%

Nu de bollen in de grond betekent een prachtig 
kleuren-tuintapijt in uw voorjaarstuin.

Laat u verwonderen door de macht, kracht en pracht van de 
natuur. Ons assortiment is enorm, u kunt de meest 

fantastische combinaties in soorten en kleuren toepassen!

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

De hond Bo die vorige keer asieldier 
van de maand was zit helaas nog 
steeds bij ons in het asiel.

Hierbij dan weer een nieuw asieldier van de maand. Deze keer 
de kater Karel. Karel is een hele lieve, super aanhankelijk kater 
van ca. 5 jaar oud. Helaas heeft hij kattenaids en is daardoor 
moeilijker plaatsbaar.

Op zoek naar een nieuw huisgenootje? Dan is Karel wellicht 
degene die u zoekt. Karel werd, toen hij gevonden was, eerst 
naar de dierenarts gebracht omdat hij een abces bij de keel had. 
Dit is toen behandeld en hij is daarna naar het asiel gebracht. 
Er was aanvankelijk twijfel of hij wel tam zou zijn maar hij 
bleek niet alleen tam te zijn maar ook nog eens een hele lieve, 
kletsgrage, aanhankelijk kater. 

Tot zover alles goed, maar helaas is er een addertje onder het 
gras. Karel blijkt namelijk kattenaids te hebben. Nu hoeft dat 
voor de plaatsing geen probleem te zijn, hij mag alleen niet naar 
buiten omdat hij andere katten kan besmetten. Kattenaids is niet 
besmettelijk voor mensen. Het allermooiste 

voor Karel zou zijn als hij bij mensen geplaatst kan worden die 
een volledig afgezette tuin hebben zodat hij wel nog naar buiten 
kan maar niet uit de tuin kan komen. 

Wie laat zich niet afschrikken door de kattenaids en wil deze 
lieve, vriendelijke kater een 
lekker nieuw thuis geven. 
Hij verdient dit zeer 
zeker en wij willen 
u graag alles 
vertellen over 
kattenaids. Op 
dit moment 
weten we nog 
geen leeftijd van 
Karel, dat moet 
de dierenarts nog 
bepalen.

Dier van de maand: Karel

20 september tot
25 oktober 2021
Open voor inzameling

16 oktober 2021
Grote inzameldag

Locatie
Talinglaan 10, Bilthoven

Voor de WVT rommelmarkt van 29 en 30 oktober 2021 zamelen wij
herbruikbare goederen in. We hanteren enkele minimale
kwaliteitseisen voor de goederen die we inzamelen: schoon, geen
grote beschadigingen, werkend en compleet. De goederen kunnen
ingeleverd worden tijdens onze reguliere openingstijden in het
gebouw van WVT. Op de grote inzameldag van 16 oktober tussen
10.00 en 15.00 uur staan wij met een team klaar om de goederen in
ontvangst te nemen.

INZAMELING
ROMMELMARKT

www.vvsowvt.nl | 030 228 4973 | bazar@vvsowvt.nl

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

ALLE HARDE 
BROODJES

CHEESECAKE

Nu
€ 7,95

3 + 1 
GRATIS

7,95

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

Volg jij een kappersopleiding?
Zoek je nog een stageplek of
ben je toe aan een switch?
Kom dan ons gezellige team 
versterken!

Wij zijn erkend leerbedrijf, en helpen jou 
graag  verder in je opleiding!
Loop even binnen, je bent van ♥ welkom!!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Juniorstylist/ leerling kapper opgelet!!

Of bel voor meer info: O346-213711
CV kun je sturen naar: cy.spaan@live.nl
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Maak kennis met 

duurzaamheid

De wethouder noemt een aantal 
maatregelen zoals zonnepanelen 
op het dak en isolatie die meteen 
besparingen opleveren en waarvan 
de investering in enkele jaren is 
terugverdiend. ‘Voor het opwekken 
van energie melden zich investeer-
ders en als gemeente vinden we 
het belangrijk dat er 50% lokaal 
eigendom is. Als het gaat om geld 
van het Rijk gaat het vooral om van 
het aardgas af en klimaatadaptatie. 

Zij vindt het goed dat er particuliere 
regelingen zijn zoals voor elektrisch 
rijden. ‘De gemeente hee�t daar niet 
de middelen voor.’ 
Anne Brommersma wijst op de 
website jouwhuisslimmer.nl. ‘Dat is 
ons energieloket waar je alles kunt 
vinden. Op dit moment lopen er twee 
subsidieregelingen. Een voor kleinere 
en een voor grootschaliger maatre-
gelen.’ Zij hoopt dat veel mensen daar 
gebruik van maken. 

HERGEBRUIK
Brommersma merkt dat energie 
opwekken vergeleken met tien jaar 
geleden bij ons allemaal nu wel tussen 
de oren zit. Circulaire economie staat 
nog een beetje in de kinderschoenen. 
Als voorbeeld noemt zij materialen 
hergebruik. ‘Het simpelst is afval 
scheiden en plastic hergebruiken.’ 
De wethouder noemt een voorbeeld 
waar ze heel trots op is. ‘Bouwbe-
drijven en aannemers hebben heel 

vaak materialen over. Die moeten 
bijvoorbeeld een badkamer bete-
gelen en voor de zekerheid kopen ze 
wat meer in. In containers zie je die 
niet gebruikte tegels vaak liggen. Wij 
konden geen bouwkringloop reali-
seren waar aannemers hun materi-
alen heen zouden kunnen brengen en 
particulieren er wat uithalen. Er was 
geen businessmodel te bedenken om 
dat in de gemeente op te zetten, maar 
de eigenaar van de Hubo in Bilthoven 
vond het initiatief zo mooi dat hij in 
de winkel een schap maakt waar dit 
restmateriaal heen kan.’ Anne vertelt 
dat zij dit schap op dinsdag 12 oktober 
om 17:30 uur gaat openen. Toen zij dit 
initiatief bij de provincie vertelde was 
iedereen enthousiast en ze zeiden er 
te gaan kijken. 

CIRCULAIR
‘De milieustraat wordt uitgebreid met 
een deel van de gemeentewerf zodat 
we meer circulair kunnen inzamelen. 

Naast de gemeentelijke inzamelcon-
tainers voor kleding die overal in de 
gemeente staan, gaat de BIGA ook 
oude kleding inzamelen en huis aan 
huis ophalen. Daardoor kunnen we 
tweemaal zoveel inzamelen, blijkt uit 
ervaring in Utrechtse Heuvelrug.’ 

Er zijn tijdens de Week van de Duur-
zaamheid tal van activiteiten en 
Anne Brommersma wil graag de acti-
viteit band op spanning onder de 
aandacht brengen. ‘Een band op de 
juiste spanning scheelt heel veel in 
energieverbruik. Tegenover de ingang 
van zwembad Brandenburg staat een 
pomp en op 8 oktober zijn mensen 
aanwezig die het voor je doen.’ Op 
10 oktober is de Dag van de Duur-
zaamheid. Er zijn verhalen gemaakt 
voor alle lee�tijdsgroepen op scholen 
waaruit gekozen kan worden bij welke 
groep een verhaal past. Kinderburge-
meester Feline Lauret is die dag ook 
actief.

Duurzaamheidsmaatregelen vaak 
dicht bij huis te realiseren
door Guus Geebel

Voor de Week van de Duurzaamheid van 8 tot en met 16 oktober hebben in de gemeente De Bilt 
vijf organisaties voor de vijfde keer het initiatief genomen. Dat zijn energiecoöperatie BENG!, 
Biltsheerlijk, Samen voor De Bilt, Wereldwinkel en Werkgroep Fairtrade De Bilt. ‘Je ziet dat er heel 
veel samenwerking komt met organisaties die met duurzaamheid bezig zijn’, aldus wethouder 
Anne Brommersma.

Op dinsdag 12 oktober opent wethouder Anne Brommersma om 17:30 uur bij 
de Hubo in Bilthoven een schap voor bruikbaar bouwrestafval.

Zonnepanelen op het dak leveren een fl inke besparing op. Werkgroep Fairtrade 
zoekt versterking
Dit najaar is het precies 10 jaar geleden dat De Bilt zich Fairtrade-
gemeente mocht noemen. Sindsdien vind je in steeds meer winkels 
eerlijke producten en ook kregen verschillende scholen en verenigingen 
vanwege hun inzet het Fairtrade keurmerk. Voor een belangrijk deel is dit 
het resultaat van de werkgroep Fairtrade De Bilt, in nauwe samenwerking 
met de gemeente en de Wereldwinkel. 

De werkgroep wil zich ook de komende jaren blijven inzetten voor eerlijke 
handel om zo bij te dragen aan het verbeteren van het inkomen en de 
arbeidsomstandigheden van de producenten in ontwikkelingslanden. 
Dat betekent vooral het organiseren van steeds nieuwe, verrassende 
promotie-acties om de consument te stimuleren zich ‘eerlijk’ te gedragen. 
En daarvoor zoekt de werkgroep naar nieuwe vrijwilligers. Belangstel-
lenden kunnen een e-mails sturen naar fairtradedebilt@gmail.com. 

Biltse Scholieren in debat
over duurzaamheid
Scholieren van vier middelbare scholen in de gemeente De Bilt gaan op vrijdag 8 oktober met 
elkaar in debat. De deelnemers discussiëren met elkaar over onderwerpen rond duurzaamheid 
als energie, voedsel en kleding. 

Leerlingen van Berg en Boschschool, De Werkplaats, Keenschool en Het Nieuwe Lyceum gaan in verschillende 
rondes met elkaar in debat, onder het toeziend oog van een jury van gemeenteraadsleden. Het Scholierendebat 
is de start van de Week van de Duurzaamheid. Van 8 tot en met 16 oktober zijn er tientallen acties, bijeenkomsten 
en activiteiten om aandacht te vragen voor duurzaamheid. 

Meer informatie hierover vindt u op https://www.duurzaamdebilt.nl/agenda/.

Eerste Bouwkringloop opent in Bilthoven P. 9

Nieuwe kinderburgemeester gaat voor duurzaamheid P. 10

Duurzaamheidsactiviteiten in de Centrumkerk P. 11

Excursie Biodiversiteit in Groenekan P. 12

Radio, broodrooster, ventilator, blender en nog veel meer P. 13

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Maartensdijk P. 14



 De Vierklank 8 6 oktober 2021

AG
EN

D
A 

BI
LT

SE
 W

EE
K 

VA
N

 D
E 

D
U

U
RZ

AA
M

H
EI

D

Wanneer Activiteit Lokatie

vr 8 okt (besloten) Scholierendebat - Aftrap Week van de Duurzaamheid Besloten

vr 8 okt 08:00 - 20:00 uur Actie Band op Spanning AH De Bilt & De Markt Planetenbaan Bilthoven 

vr 8 okt 09:00 - 15:00 uur De Boswerf leest voor op basisscholen Basisscholen in De Bilt

vr 8 okt (besloten) KNMI geeft gastlessen aan kinderen van lagere scholen in gemeente De Bilt Besloten

vr 8 okt Gratis boodschappen netjes Winkels aan de Hessenweg, De Bilt

vr 8 okt Snuffelfietsen Online aanmelden

vr 8 okt - za 16 okt Grote inzamelingsactie van oude mobiele telefoons en cartridges Wereldwinkel, De Bilt

za 9 okt Nationale boomspiegelfeest Online aanmelden

za 9 okt 09:00 - 10:30 uur Natuurwandeling Oostbroek Landgoed Oostbroek, De Bilt

za okt 11:00 - 16:00 uur Duurzaamheidsmarkt Centrumkerk, Bilthoven

• Kledingmarkt

• Kledingreparatie Centrumkerk

• Repaircafé Centrumkerk

• Boekentafel Bilthovense Boekhandel Duurzaamheid

za 9 okt 11:00 - 16:00 uur Doe mee aan de Veggie Challenge van de Centrumkerk en eet één week géén vlees! Centrumkerk, Bilthoven

za 9 okt 14:00 - 15:30 uur Duurzaam ontspullen: creëer een oase van rust Centrumkerk, Bilthoven

zo 10 okt 10:00 - 12:00 uur Kerkdienst met als thema Duurzaamheid Oosterlichtkerk, Bilthoven

zo 10 okt 10:30 - 11:30 uur Ik kan de wereld redden! Centrumkerk, Bilthoven

ma 11 okt 14:00 - 15:30 uur Duurzaam ontspullen: creëer een oase van rust Centrumkerk, Bilthoven

ma 11 okt 19:00 - 22:30 uur Vegetarisch Diner Van der Valk hotel & restaurant, De Bilt

ma 11 okt 20:30 - 21:30 uur Webinar 'Verduurzaam je woning met Ikwoon' Online

di 12 okt 10:00 - 17:00 uur De dood als nieuw begin PCB Uitvaartwinkel Bilthoven

di 12 okt 17:15 - 18:00 uur Opening Bouwkringloop Hubo Bilthoven

wo 13 okt 10:00 - 17:00 uur De dood als nieuw begin PCB Uitvaartwinkel Bilthoven

wo 13 okt 14:00 - 15:30 uur Lezing Verantwoord vegetarisch koken Centrumkerk, Bilthoven

wo 13 okt 19:30 - 21:00 uur Duurzaam ontspullen: creëer een oase van rust Centrumkerk, Bilthoven

do 14 okt 15:30 - 16:30 uur Informatie Bijeenkomst - Project Grote Biltse Zonnedaken Online

do 14 okt 19:30 - 21:00 uur Extra ledenvergadering BENG! - Zonneweide Voordaan Online

do 14 okt 19:30 - 21:00 uur Online informatiebijeenkomst vervangen asbestdakje Online

do 14 okt 20:00 - 22:00 uur Lezing duurzaamheid door Ebbe Rost van Tonningen Centrumkerk, Bilthoven

vr 15 okt 10:00 - 14:00 uur Klimaatrechtvaardigheid Markt Planetenbaan, Bilthoven

vr 15 okt 10:00 - 17:00 uur De dood als nieuw begin PCB Uitvaartwinkel Bilthoven

vr 15 okt 15:00 - 20:00 uur Biltse streekmarkt - Duurzaam editie Kinderboerderij, De Schaapskooi

za 16 okt 13:30 - 15:30 uur Excursie biodiversiteit Boerderij Beukenburg, Groenekan

za 16 okt 14:00 - 16:00 uur Werk in de Toekomsttuin Toekomsttuin, Bilthoven

za 16 okt Programmadagdag duurzame steden en gemeenschappen Buro Lou, Bilthoven

• Circulaire café

• Workshop (Plog it up & Martien) Afval verzamelen en daar creatief mee aan de slag 

• Open dag - maak kennis met onze kippen!

Kijk voor een up-to-date overzicht op www.duurzaamdebilt.nl

De Biltse Week van de Duurzaamheid
DOE MEE EN BEZOEK DE ACTIVITEITEN DIE JE LEUK VINDT!  

VOORLOPERS
Veel mensen in onze gemeente maken 
al het verschil. Denk aan Samen voor 
De Bilt die al sinds jaar en dag maat-
schappelijke organisaties koppelt 
aan bedrijven. Door deze inspanning 
geeft het KNMI gastlessen aan basis-
scholen. Of Biltsheerlijk die met hun 
Biltse streekmarkt een plek biedt aan 

duurzame (voedsel)ondernemers 
en je als inwoner ook (h)eerlijk kunt 
shoppen. Dan wel de Wereldwinkel, 
die meer en meer hub wordt om de 
duurzame doelen te bereiken en de 
Fairtrade werkgroep van gemeente De 
Bilt die organisaties blijft inspireren 
op eerlijk en duurzaam inkoopbeleid. 
Of BENG! die echt alles op alles zet 

om onze gemeente te bewegen naar 
een energie neutrale gemeenschap. 
Zulke voorlopers zijn belangrijk. Zij 
trekken anderen met zich mee. Het 
bekende sneeuwbaleffect wat leidt 
tot een duurzamer De Bilt.

JIJ OOK. WAAROM NIET?
Het is weer bijna zover en de Week 

van de Duurzaamheid zit ook dit jaar 
vol prachtige activiteiten. Kijk maar in 
de agenda op deze pagina. Voor meer 
informatie over de activiteiten, om je 
aan te melden én de actuele agenda 
kijk je op www.duurzaamdebilt.nl 
Wie weet organiseer jij volgend jaar 
wel een activiteit en maak je zo een 
verschil. Waarom niet?

INITIATIEFNEMERS
Initiatiefnemers van de Biltse 
Week van de Duurzaamheid zijn 
Beng!, Biltsheerlijk, Samen voor 
De BIlt, Wereldwinkel en Werk-
groep Fairtrade De Bilt. 

De Gemeente De Bilt onder-
steunt het initiatief met subsidie 
én zet dit jaar o.a. uw banden op 
spanning!

Herken je dat supermarkten steeds vaker laten zien hoe duurzaam ze zijn? Merk je ook dat het op het journaal geregeld over 
duurzaamheid gaat? En hoor je ook mensen zich zorgen maken over klimaatverandering? Misschien denk je wel eens: ‘Ik zou ook een 
steentje willen bijdragen’. … en daarom is er de Biltse Week van de Duurzaamheid.
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ZO’N BOUWKRINGLOOP KLINKT 
PRACHTIG, MAAR WAT IS HET? 
‘Het is een manier om te voorkomen 
dat goed bruikbare middelen worden 
weggegooid, terwijl een ander er 
misschien nog iets aan heeft. Ik 
spreek veel aannemers en als een 
klus gedaan is gooien ze vaak alles 
weg. Sloten, deurkrukken, het gaat 
zo de container in, want je kunt er 
nergens anders mee naar toe. Bouw-
onderneming Van Bekkum heeft ons 
al een prachtig assortiment gegeven 
als start.’

GAAT DAT OVER VEEL SPULLEN? 
‘Waanzinnig veel. Zeker nu er veel 
geklust wordt. Iedereen is z’n huis 
aan het verbouwen. Dus er blijft heel 
veel materiaal over.’

WAT VOOR DINGEN KUN JE KOMEN 
BRENGEN? 
‘Alles wat met verbouwen te maken 
heeft. Denk aan gereedschap, hout 
wat je over hebt, tegels, kranen. Soms 
verhuizen mensen en zit in het huis 
een bijna nieuwe keuken, of net 
nieuwe deurkrukken. Als je die gaat 
vervangen, kun je de oude ook bij ons 
brengen.’ 

MAAR JE WILT VAST NIET ALLES 
HEBBEN. HOE WEET JE VAN TEVO-
REN OF IETS GESCHIKT IS? 
‘We hebben de TEUN-app, daarmee 
kun je met foto’s laten zien wat het 
is. Wij kijken dan of het verkoopbaar 
is, want een twintig jaar oude en 
versleten kraan schiet natuurlijk niet 
op. We moeten het wel weer kunnen 

verkopen natuurlijk.’

WAT VERWACHT JE VAN DE BOUW-
KRINGLOOP? 
‘Ik wil laten zien dat het kan, dingen 
verkopen die anders vernietigd 
zouden worden. Als de één een goed 
stuk hout weggooit en een ander 
koopt een nieuw kozijn, dan is dat 
twee keer zonde. Je moet goed hout 
vernietigen én er moet een boom 
gekapt worden voor dat nieuwe 
kozijn. Als we die twee bij elkaar 
brengen scheelt dat zoveel. Het 
mooiste zou zijn dat we de cirkel rond 
krijgen: alles wat over is heeft een 
goede andere plek gevonden. En het 
zou fantastisch zijn als meer onder-
nemers zien dat het werkt.’ 

Eerste Bouwkringloop
opent in Bilthoven 
Hubo Bilthoven heeft met de eerste Bouwkringloop bij een bouwmarkt de primeur. In de Week van 
de Duurzaamheid vindt de officiële opening plaats van de ruimte waar bouw- en klusmaterialen die 
na een verbouwing of project over zijn een tweede leven krijgen. Ivo Klekamp van HUBO Bilthoven: 
‘Ik wil laten zien dat het kan!’

Geef je klusmateriaal een tweede leven.

Een week
van mooie verbinding
Anne Brommersma is wethouder Duurzaamheid in de 
gemeente De Bilt. We kijken met haar vooruit naar de Week 
van de Duurzaamheid. ‘We gaan laten zien hoe belangrijk én 
hoe makkelijk het is om duurzame keuzes te maken.’  

WAAR KIJK JE ZELF HET MEEST NAAR UIT? 
‘Ik vind het zo mooi dat we het samen doen. De Week van de Duurzaam-
heid is een initiatief van vijf organisaties in onze gemeente en je ziet er 
dat er hele mooie verbindingen ontstaan. Niet alleen tussen de vijf die 
het in handen hebben genomen, maar ook tussen mensen. Je kunt in je 
eentje van alles doen, maar als je het samen doet heeft het groot effect.’

WAAROM IS HET NODIG DAT WE 
WAT DOEN AAN DUURZAAM-
HEID? 
‘Het klimaat verandert. We hebben 
deze zomer best veel wateroverlast 
gehad, bijvoorbeeld. Daar kunnen 
en moeten we als gemeente maat-
regelen voor nemen, maar ook op 
kleine schaal kunnen we goede 
dingen doen. En daar is de Week 
van de Duurzaamheid een goed 
middel voor: we kunnen allemaal 
wat doen. 

WAT HOOP JE DAT HET OPLEVERT? 
‘Het geeft extra aandacht voor een 
belangrijk onderwerp. Duurzaam-
heid gaat over zoveel dingen. Het 
is breder dan bijvoorbeeld alleen 
energie. Ook afvalscheiding, lokaal 
boodschappen doen, hergebruik, de circulaire economie: er is heel veel 
te doen. Zo’n Week van de Duurzaamheid gaat helpen om te laten zien 
hoe belangrijk én makkelijk het is om duurzame keuzes te maken.’

MERK JE VEEL ENTHOUSIASME BIJ INWONERS OM HIERMEE AAN DE 
SLAG TE GAAN? 
‘Absoluut. We hebben eens een burgerpeiling gedaan en je ziet dat 
veel inwoners het belangrijk vinden om goed voor de aarde te zorgen. 
Misschien komt het wel omdat we zo’n mooie, groene gemeente zijn: 
mensen willen dat graag behouden.’

BEN JE ZELF EEN BEETJE DUURZAAM? 
‘Ik doe absoluut mijn best, zoals denk ik heel veel mensen. Sommige 
dingen zijn echt heel gemakkelijk, zoals je afval scheiden of je huis 
isoleren. En een aantal andere dingen kosten me meer moeite, bijvoor-
beeld stoppen met vlees eten. Maar we eten al wel veel minder vlees dan 
vroeger. En op vakantie blijven we meestal in Europa, er is dichtbij zoveel 
moois te zien.’

Anne Brommersma doet haar best 
om duurzaam te zijn.

Snuffelfietsen
Nederland is een echt fietsland. En wat is er fijner dan fietsen in de frisse 
lucht? Om de luchtkwaliteit te meten is de snuffelfiets ontwikkeld: een 
speciaal kastje dat je aan je fiets hangt. Terwijl je rondrijdt meet het 
kastje de luchtkwaliteit. Met deze informatie krijgt de provincie Utrecht 
een duidelijk beeld waar de lucht goed of minder goed is. Zo kunnen 
gerichte plannen gemaakt worden om de kwaliteit lokaal te verbeteren. 

WIL JE MEEDOEN?
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar c.dejong@debilt.
nl. Deze snuffelkastjes zijn tijdens de Week van de Duurzaamheid, van 
8 oktober tot en met 16 oktober, bij de informatiebalie op het gemeen-
tehuis op te halen. Meer informatie over de snuffelfiets is te vinden via: 
https://snuffelfiets.nl/

Hiermee kun je, na het invullen van 
een aantal vragen, precies zien wat 

de slimste, snelste en goedkoopste 
oplossingen zijn om je woning te 

verduurzamen. En je kunt met Ikwoon 
inspelen op je eigen woonwensen. 

Wil je bijvoorbeeld een extra slaap-
kamer op zolder maken? Of wil je 
juist graag gelijkvloers gaan wonen? 
Dit zijn voorbeelden van mooie 
momenten om ook direct je woning te 
verduurzamen. Zo woon je in één keer 
comfortabeler én duurzamer!

MAANDAG 11 OKTOBER
VAN 20.30 – 21.30 UUR
Haico van Nunen, de Lector Duur-
zame Renovatie bij de Hogeschool 
Rotterdam gidst je tijdens dit 
webinar door de nieuwe Ikwoon 
web-app terwijl hij je vragen beant-
woordt. Ook leer je meer over het 

grotere plaatje van de geschiedenis 
van duurzaamheid, de opgave waar 
Nederland voor staat en wat dat 
betekent voor jouw woning. Wil je 
meer weten over verduurzaming? 

Meld je dan snel aan door een mail 
te sturen naar info@ikwoon.io met 
als onderwerp ‘Inschrijven Webinar’. 
Je ontvangt dan de Zoom-link op  
11 oktober.

Aankondiging webinar: 
‘Maak een verduurzamingsplan 
voor jouw woning’ 
Gemeente De Bilt verduurzaamt. Eén van de pijlers hierbij is het aanpakken van woningen. Om 
woningbezitters te helpen een verduurzamingsplan voor hun woning te maken is de app Ikwoon 
ontwikkeld.

Wil je alvast met IKwoon aan de slag? 
Kijk dan op www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt/. 
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TUINADVIES TUINONDERHOUD TUINAANLEG

Wilt u van uw tuin een groene oase maken? Hendriksen Hoveniers helpt u 

graag met advies, aanleg en onderhoud. 

Wij zijn Hendriksen Hoveniers, een hoveniersbedrijf uit Hollandsche Rading, 

waarbij natuurlijke processen altijd centraal staan. Wij werken met natuurlijke 

materialen en stimuleren hiermee het bodemleven en de biodiversiteit. 

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 035 577 17 57 of 06 11 84 71 01

Feline Lauret (13 jaar) uit De Bilt 
overtuigde bij de selectieprocedure 
door haar presentatie en had al een 
plan uitgedacht hoe ze haar thema 

duurzaamheid onder de aandacht 
wilde brengen. Ze kijkt goed naar wat 
haalbaar is en is gedreven om het 
thema ‘Duurzaamheid’ op een prakti-

sche manier op te pakken en andere 
kinderen hierbij te betrekken en te 
enthousiasmeren.

DUURZAAMHEID
Feline noemt het in haar ‘inaugu-
ratierede’ in de gemeenteraadsver-
gadering van 30 september een eer 
om de nieuwe kinderburgemeester 
van gemeente De Bilt te mogen zijn: 
‘Ik mocht nu al even uitkijken naar 
dit avontuur en verheug me erg op 
het komende jaar nu ik het stokje 
mag overnemen van Carmen. Ik hoop 
ook haar te leren kennen zodat ik 
van haar ervaring kan leren. Ik zal 
met trots deze keten dragen en wil 
mij, namens alle kinderen, inzetten 
voor het thema duurzaamheid. Onze 
gemeente hee�t dit thema al op haar 
agenda staan en er zijn al vele initia-
tieven en ontwikkelingen op dit vlak, 
daar ben ik trots op. Maar we kunnen 
meer, want dit lee�t niet alleen voor 
mijzelf en ons gezin, maar voor ons 
allen en het is ook noodzaak dat we 
met elkaar nog meer verduurzamen 
en uitdagingen zoals plasticafval en 

klimaatveranderingen aangaan. De 
reden waarom ik graag kinderburge-
meester wilde worden is om vooral 
het bewustzijn over dit onderwerp te 
vergroten’. 

GENERATIE
‘Mijn overtuiging is dat wanneer 
iedereen iets kleins in zijn gedrag 
verandert, door er even bij stil te 
staan wat de impact is van onze 
eigen keuzes, we heel veel meer 
kunnen bereiken dan wanneer 
slechts enkelen grote veranderingen 
teweeg brengen. Hoe maken we dit 
grote thema duurzaamheid behap-
baar en toegankelijk voor iedereen? 
Zodat we met plezier en zelfs gemak 
willen en kunnen bijdragen aan een 
groene toekomst. Want juist samen, 
met kleine stapjes kunnen we echt 
een groot verschil maken, door onze 
krachten en gedachten te bundelen. 

Ik hoop de stem van mijn generatie, 
in het bijzonder de kinderen van de 
gemeente de Bilt, voor een groene 
toekomst te laten horen en vorm te 
geven in daadwerkelijke plannen 
waaraan ook wij kinderen kunnen 
meedoen’. 

DRAAGVLAK
‘Ik wil dan ook graag komend jaar 
hier met u meedenken en draagvlak 
creëren op dit gebied en alle inwo-
ners van onze gemeente, jong en oud, 
inspireren en enthousiast maken 
voor nieuwe manieren, die minder 
belastend zijn voor het milieu. Ik kijk 
er naar uit om met u allen te mogen 
samenwerken en in het bijzonder met 
u burgemeester Potters, omdat u mij 
aan de hand wilt nemen. Dank u wel 
voor deze mooie kans en ik beloof 
dat ik mij met hart en ziel zal inzetten 
voor dit ambt en een gezonde wereld’. 

Nieuwe kinderburgemeester
gaat voor duurzaamheid
door Henk van de Bunt

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de gemeente De Bilt werd er een benoemde 
kinderburgemeester in een gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. Uit diverse aanmeldingen 
en een selectieprocedure was Feline Lauret uit de kern De Bilt uitverkoren om het ambt van 
kinderburgemeester voor het schooljaar 2021/2022 te gaan bekleden. Feline zal zich met name 
inzetten voor het door haar aangedragen thema duurzaamheid.

Wethouder Madeleine Bakker hee�t even haar plaats afgestaan naast duur-
zaamheidswethouder Anne Brommersma.

Burgemeester Sjoerd Potters hee�t zijn jongeren-collega het ambtsketen 
omgehangen.

Boerderijwinkel Nieuw Toutenburg
Dorpsweg 85, 3738 CB Maartensdijk

Open:  ma, di, do, vr, za
 9.00 - 17.30 uur

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Geniet van
eerlijke, verse lokale producten
bij boerderijwinkel Nieuw Toutenburg!

•  Verse groenten uit eigen tuin
•  Limousin rundvlees van onze koeien
•  Groot aanbod van heerlijke producten uit de buurt
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Klimaatrechtvaardigheid 
op Planetenbaanmarkt
Op vrijdag 15 oktober staat de SP tussen 10.00 en 14.00 
uur op de Planetenbaanmarkt, met informatie over 
klimaatrechtvaardigheid. 

Het grote thema van de duurzaamheidsweek bestaat uit de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, op wereldschaal het 
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

STELLING SP
Rijke mensen stoten meer CO2 uit dan arme mensen. Ze wonen vaker in 
grote huizen, verbruiken meer energie, rijden vaker in hun auto, boeken 
vaker verre vliegreizen en investeren hun geld vaker in vervuilende 
industrieën. De rijkste 1% van de wereldbevolking stoot 30x meer CO2 
uit dan de armste 50%. Ook grote bedrijven dragen onevenredig veel bij 
aan klimaatschade: Wereldwijd is 70% van de CO2-uitstoot afkomstig van 
de 100 grootste bedrijven. De 10 grootste bedrijven stoten in Nederland 
3x zoveel CO2 uit als alle Nederlandse huishoudens samen. De verhou-
dingen zijn totaal scheef. Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we 
dus ongelijkheid en onrecht aanpakken.

SP gaat hierover graag in gesprek op de Planetenbaanmarkt, maar ook 
over betaalbare huren, aanpak van schimmelwoningen en stijgende 
energieprijzen. 

Hessingactie SP in duurzaamheidsweek 2020 nog steeds actueel.

‘Heb je daar een voorbeeld van’? 
Oechies: ‘Ik ben altijd een echte vlees-
eter geweest. Maar vlees kost heel 
veel grondstoffen en betekent veel 
CO2-uitstoot. Toch heb ik nog steeds 
graag een lekker stukje vlees. Maar 
laatst was ik bij een bijeenkomst van 
dominees in een klooster in Huessen 
en daar was ik erg verrast door hoe 
lekker het vegetarisch eten daar was. 
En dat is veel milieuvriendelijker. Met 
een beetje aanpassen kun je dus veel 
doen voor het klimaat en toch lekker 
eten’.  

AFVALBAK OM
Ellen Kieviet, lid van de kerkcom-
missie Inspireren, was er vroeger bij: 
‘In de oliecrisis al vroegen we ons 
af ‘waarom hebben we eigenlijk nu 
dat licht aan?’ Ellen heeft in Wage-
ningen gestudeerd en een paar jaar 
milieukunde gegeven aan MTS-ers en 
volwassenen. ‘Dan gaf ik studenten 
wel eens de opdracht om de afvalbak 
om te kieperen. Ze verbaasden zich 
er dan over hoeveel eten en verpak-
kingsmateriaal daarin zat’. Voor Ellen 
is het een zekerheid dat het anders 
kan. ‘Bij ons eten 4 van de 6 vegeta-
risch. Vooral de jongste is fanatiek.’ 

INTERESSANT PROGRAMMA
Harold en Ellen zijn blij dat ze met 
kerkleden een groot interessant 
programma in elkaar konden zetten 
voor de Week van de Duurzaamheid. 
‘Als kerk organiseren we dat wel, 
maar het is voor iedereen. We heten 
niet voor niks Centrumkerk en zitten 
niet voor niks in het winkelgebied’, 
zegt Harold Oechies.

VEGETARISCH KOKEN
Op zaterdag 9 oktober is er voor de 
deur van de Centrumkerk een grote 
markt. Je kunt er vegetarische hapjes 

proeven, recepten krijgen, vegeta-
risch leren koken, er is een Repair 
café waar je kapotte dingen kunt 
laten repareren, een kledingrepara-
tietafel, een kledingbeurs, boeken-
tafels, en je kunt ook gewoon koffie 
komen drinken. 
Verder zijn er tot 16 oktober inter-
actieve lezingen over hoe je tegen-
over de natuur kunt staan en over 
hoe jij het verschil kunt maken. 
Een professional organizer geeft 
een paar workshops over ‘onts-
pullen’, enz. Het programma staat op  
www.pgbilthoven.nl/centrumkerk.
  (Lex Linsen)

Duurzaamheidsactiviteiten 
in de Centrumkerk
Harold Oechies is nog niet zo lang overtuigd van het nut om in je dagelijks leven rekening te houden 
met het klimaat: ‘Ik dacht altijd wat maakt dat nou uit wat ik doe? Ondertussen stoken ze in China 
en Polen massa’s kolen, varen tankers op zware stookolie over oceanen, … dus wat? Maar nu snap 
ik dat wij met elkaar heel veel kleintjes zijn, die samen een hele grote vormen. Langzaam is er bij 
mij iets open gegaan’. 

Ellen Kieviet en Harold Oechies hebben zin in de week van de Duurzaamheid. 
(foto Lex Linsen)

De deelauto’s worden geplaatst bij 

laadpalen waar capaciteit over is. 

Een auto wordt geplaatst aan de 

Leijenseweg en de andere auto aan 

de Lijsterlaan. Beiden in Bilthoven, 

maar je kunt natuurlijk vanuit de hele 

gemeente naar de locaties toe fiet-

sen en vervolgens met de auto verder 

gaan. “Zo gaat dat ook in Zeist” ver-

telt initiatiefnemer van Samen Slim 

Rijden Zeist, Arnout van Dijk.

Na de herfstvakantie op donderdag 

28 oktober organiseert BENG! een 

proefrittendag in Bilthoven. Het con-

cept wordt dan uitgelegd en je kunt 

ervaren hoe zo’n auto rijdt.

Meer informatie? 

Mail ons info@beng2030.

nl of maak alvast een 

proefrit online via: https://

youtu.be/42KUYCvmSag. 

BENG! is de lokale energie-

coöperatie van en voor

inwoners van De Bilt.

Kijk op www.beng2030.nl voor 

informatie over projecten, 

activiteiten en meer.

“WOW, wat rijdt dat fantastisch, comfortabel en luxe! En fijn dat dat ook nog 

eens goedkoper én duurzaam is”. Aldus een nieuw lid na de proefrittendag in Zeist. 

BENG! wil het elektrisch deelrijden mogelijk maken in Gemeente De Bilt. Door een 

samenwerking met Samen Slim Rijden Zeist kunnen we nu twee deelauto’s plaatsen.

Een elektrische deelauto, 
is dat iets voor jou?
BENG! en Samen Slim Rijden Zeist

bundelen de energie

8 T/M 16 OKTOBER

Duurzaamheidsweek

op alle
drinkbekers
en fl esjes

20%
KORTING

Bij aankoop van € 15,00
een gratis muskietnettasje

Hessenweg 168, 3731 JN De Bilt
tel.: 030-2342472 | 06-11497102

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Openingstijden: maandag 13.30 – 17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.30 uur  |  zaterdag 9.30 – 17.00 uur
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Stem voor het Groene Lintje 2021

Ook dit jaar reikt GroenLinks De Bilt weer het Groene Lintje 
uit aan een organisatie, bedrijf of persoon die een bijzondere 
bijdrage levert aan een sociaal en duurzaam De Bilt. 

Drie genomineerden komen hiervoor in aanmerking en alle inwoners van 
de gemeente De Bilt kunnen tot en met 14 oktober op hen stemmen via 
de website debilt.groenlinks.nl. 

GENOMINEERDEN
•  De bestuursleden van de VvE van de Kruisbekfl at zijn genomineerd, 

omdat zij de vernieuwing van het dak van de fl at meteen aangrepen 
om te verduurzamen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want je moet 
veel uitzoeken en alle medebewoners meekrijgen. Er ligt nu een 
duurzaam dak met zonnepanelen, de verlichting die 24 uur per dag 
brandde, is vervangen door ledverlichting met bewegingssensoren en 
de verwarmingsbuizen in de kelderboxen zijn geïsoleerd. Kortom: een 
hele mooie bijdrage aan minder en schonere energie én een mooi 
voorbeeld voor andere VvE’s. 

•  Duurzaam De Bilt is een netwerk van 5 koplopers: namelijk BENG!, 
BiltsHeerlijk, Samen voor De Bilt, Wereldwinkel en Werkgroep Fair-
trade De Bilt. Het netwerk organiseert dit jaar voor de vierde keer de 
Biltse Week van de Duurzaamheid. De week is bedoeld om mensen 
een steuntje in de rug te geven om in actie te komen en samen te 
werken aan een betere leefomgeving voor nu en voor toekomstige 
generaties, en met resultaat. Vorig jaar zijn er tijdens de week twee 
werkgroepen ontstaan met enthousiaste inwoners die zich inzetten 
voor een circulaire economie en voor biodiversiteit. Het initiatief 
hee�t ook elders navolging gekregen, zo vindt er bijvoorbeeld ook in 
onze buurgemeente Zeist volgende week een Duurzame Week plaats. 

•  Voedselbank De Bilt bestaat al 10 jaar, maar zou eigenlijk niet nodig 
moeten zijn, aldus voorzitter Jolanda van Hulst. De vrijwilligers van 
de Voedselbank helpen wekelijks meer dan 140 huishoudens (ruim 
380 personen) met voedselhulp. Het gaat hier om huishoudens die te 
weinig geld over hebben om voedsel en kleding te kopen. Daarnaast 
wil de Voedselbank verspilling van voedsel tegengaan. 

UITREIKING GROENE LINTJE 2021
De winnaar krijgt het Groene Lintje 2021 Groene Lintje 2021 uitgereikt op 
vrijdag 15 oktober rond 17.30 uur, tijdens de Biltse streekmarkt bij kinder-
boerderij De Schaapskooi (achter het Lichtruim) in Bilthoven.

Biodiversiteit is de verscheidenheid 
van plant- en diersoorten en een 
goede balans daarin. Dat evenwicht is 
zo belangrijk want hoe meer soorten 
zeldzamer worden des te gevoe-
liger wordt de natuur voor plagen 
en extreme weersinvloeden. Bart 
Specken, ecoloog en inwoner van De 

Bilt, gee�t een simpel voorbeeld: ‘We 
kennen allemaal de eikenprocessie-
rups. Daar kregen we last van omdat 
er te weinig natuurlijke vijanden 
waren, zoals vogels en sluipwespen 
die de rupsen eten, maar ook vleer-
muizen die de uitgekomen vlinders 
eten’. Bart vervolgt: ‘Om de balans 

weer te herstellen is het goed om 
het leefgebied van deze soorten te 
herstellen. Dat betekent niet alleen 
nestkastjes ophangen, maar ook 
meer natuurlijk openbaar groen, waar 
deze soorten goed in gedijen’.

EXCURSIE 
Teus Spelt, agrariër in Groenekan, laat 
u graag met Bart Specken op zijn land 
zien wat biodiversiteit in de praktijk 
betekent. Trek uw laarzen aan en laat 
u inspireren door hun verhalen. Teus: 
‘Ik ben trots op mijn land en zie dage-
lijks hoe biodiversiteit werkt of niet. 
Het is zo mooi wat daar zich afspeelt 
op mijn land. Dat deel ik graag’. De 
excursie is zaterdag 16 oktober van 
13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden graag 
via info@anvnoorderpark.nl. 

WERKGROEP BIODIVERSITEIT
Al eerder gingen Teus en Bart het 
land op met leden van de Werkgroep 
Biodiversiteit. In diverse wijken in de 
gemeente De Bilt zetten mensen met 
kennis en passie zich in voor biodi-
versiteit in hun woonomgeving. Die 
ervaringen delen ze met elkaar in de 
Werkgroep. Wilt u in uw wijk ook aan 
de gang. Laat het weten via: info@
duurzaamdebilt.nl 
 (Maaike Noorlander)

Excursie Biodiversiteit
in Groenekan
Van 8 tot 16 oktober gonst het van duurzame activiteiten in de gemeente De Bilt. Activiteiten die zich 
allemaal richten op een van de 17 Global Goals. Doelen zoals duurzame productie en consumptie, 
maar ook biodiversiteit.

Teus Spelt (l) en Bart Specken (r) op het land van Teus.

Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie ondernemen 
vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. Soms zijn aanpassingen 
echter kleiner. Het formaat van een Quooker om precies te zijn. Een Quooker-
kraan voorziet u op elk gewenst moment van kokend water, en wordt opge-
borgen in uw gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote 
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én op water. 

Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel energie kost. 
Maar wie meerdere keren per dag kokend water gebruikt, verbruikt niet 
meer energie dan met een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in 

een hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waar-
door er slechts 10 watt nodig is om het op temperatu-
ur te bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel en-
ergie als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water 
ook niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt 
voor de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, 
en de waterkoker vervolgens nog een keer aan moet 
zetten? Door binnen een paar seconden kokend water 
te hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk 
niet, zoals bij een waterkoker, meer water dan u nodig 

heeft, wat vervolgens door de gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt 
u precies zoveel water als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet 
alleen kokend, maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water 
weg te laten stromen tot het eindelijk warm is.

Minder plastic afval
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen kan 
de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker Cube 
ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat u plastic flessen 
(bruisend) water koopt, heeft u dit water ook altijd binnen handbereik, zo 
uit de kraan. 

Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in Westbroek. 
Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een die ook koud en 
warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek bij ons de Quooker 
die bij u past! 

In de maand oktober krijgt u van ons een Quooker waterfles en het eerste uur 
montage cadeau.

Quooker: een duurzame keuze
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De inzamelactie is onderdeel van 
een jaarlijkse landelijke Wecycle 
campagne, waar basisscholen 
verspreid over heel Nederland aan 

deelnemen om de inzameling en 
recycling van afgedankte elektrische 
apparaten te stimuleren. De filo-
sofie achter de actie is dat overal in 

Nederland afgedankte elektrische 
apparaten liggen, ook wel e-waste 
genoemd, die al lang ingeleverd 
hadden kunnen worden voor recy-

cling, maar het er vaak niet van komt. 
De leerlingen van de Bosbergschool 
gaan hun ouders en/of grootouders 
nu een handje helpen.

LESSEN DUURZAAMHEID
Kevin Ferwerda, leerkracht van groep 
7-8, vertelt over het belang van deze 
actie die past in het beleid van de 
school om het over duurzaamheid te 
hebben met de kinderen: ‘Wij passen 
dit thema in onze lessen over duur-
zaamheid, milieu en in dit geval recy-
clen in. We vinden dat erg belangrijk. 
De hele school doet mee. Sinds een 
week hebben we twee verzamelboxen 
in de gang staan waar de afgedankte 
elektrische apparaten in verzamelen’. 
De stichting OPEN (Organisatie 
Productenverantwoorde-lijkheid 
E-wast Nederland) is verantwoorde-
lijk voor de inzameling en recycling 
van de apparaten. ‘Bovendien levert 
het ook nog iets op voor de school’ 
aldus Kevin:’ Al naar gelang de 
hoeveelheid apparatuur die we inle-
veren mogen we een cadeau voor de 
school uitzoeken zoals boekenpak-
ketten of een camera’.

MILIEU
Sven en Noor uit groep 7-8 hebben 
inmiddels al een aantal afgedankte 

elektrische apparaten ingeleverd en 
in de verzamel-box opgeslagen. Sven: 
‘Ik doe graag aan deze actie mee 
omdat het goed is voor het milieu. 
Anders komen de apparaten op een 
vuilnisbelt terecht en wordt het 
vernietigd waardoor er geen nieuwe 
producten van gemaakt kunnen 
worden en dat vind ik zonde. Ik heb 
inmiddels een tosti-ijzer, een radio, 
een broodrooster, een ventilator, een 
blender en een telefoon ingeleverd’. 

MINDER AFVAL
Noor is net zo gemotiveerd als haar 
klasgenoot en heeft thuis al de 
nodige apparatuur verzameld en in 
de verzamel-box gedeponeerd zoals 
een radio, een blender, een ventilator 
en een broodrooster. En ook Noor 
weet waarom deze actie belangrijk is. 
‘Het is heel goed voor het milieu dat 
deze apparaten niet op de vuilnis-
hoop terecht komen maar gerecycled 
kunnen worden. Daardoor krijgen we 
weer minder afval en helpt het ook 
mee het CO2-probleem te vermin-
deren’.
Met deelname aan deze inzamelactie 
van oude elektrische apparaten geeft 
de Bosbergschool blijk dat milieu en 
duurzaamheid belangrijke thema’s 
zijn in de filosofie van de school.

Radio, broodrooster, ventilator, 
blender en nog veel meer 
door Kees Diepeveen

Vol trots vertellen Sven en Noor uit groep 7-8 van de Bosbergschool in Hollandsche Rading wat zij 
al hebben ingeleverd aan afgedankte elektrische apparaten voor de landelijke recycleactie van 
Stichting OPEN en Wecycle waar de school aan deelneemt.

Sven en Noor van de Bosbergschool vinden recycling belangrijk.

‘Wij passen dit thema in onze lessen over 
duurzaamheid, milieu en in dit geval recyclen in. 

We vinden dat erg belangrijk. De hele school doet 
mee. Sinds een week hebben we twee verzamelboxen 

in de gang staan waar de afgedankte elektrische 
apparaten in verzamelen’.  

- Kevin Ferwerda

BENG! zoekt 60 grote Biltse zonne-

daken in gemeente De Bilt. Hierbij 

kunt u denken aan daken van boer-

derijen, maatschappelijk vastgoed, 

winkelcentra, bedrijven en flatgebou-

wen. Heeft u een groot dak en bent 

u geïnteresseerd in zonnestroom 

projecten? BENG! kan u van begin 

tot eind kosteloos begeleiden. Op 

donderdag 14 oktober om 15.30 uur 

vertelt Dorien Bartels, projectleider 

Biltse Zonnedaken, u hier graag meer 

over. Deze informatiebijeenkomst is 

online. Na uw aanmelding via info@

beng2030.nl , ontvangt u de link. 

Ook onderzoeken we op dit moment 

de mogelijkheid voor een zonneweide 

in Groenekan, waarmee Groenekan in 

een klap energieneutraal kan zijn én 

waar we met inwoners ook echt een 

Groenekans’ initiatief van kunnen 

maken. Op 14 oktober vragen we 

onze leden om raad en daad.

BENG! is de lokale energie-

coöperatie van en voor

inwoners van De Bilt.

Kijk op www.beng2030.nl voor 

informatie over projecten, 

activiteiten en meer.

Tijdens de Week van de Duurzaamheid vraagt BENG! aandacht voor twee 

zonnestroom projecten, waarbij het mogelijk is voor inwoners in gemeente De Bilt 

om daarin te participeren en daarvan te profiteren.

BENG! 
zet ons in het zonnetje
Zonne-energie voor iedereen door collectieve 

initiatieven op onze daken én in de wei

In de week van de duurzaamheid:
Op de markt op de Planetenbaan kunt u in onze marktkraam 
informatie halen en gesprekken voeren over klimaatrecht-
vaardigheid. Kom gezellig langs voor een gesprekje. Mis-
schien kun je via de SP een bijdrage leveren aan een klimaat-
rechtvaardige wereld! 

Markt Planetenbaan Bilthoven
Vrijdag 15 oktober 10.00 – 14.00uur

Laat zien wat je wilt
en doe mee met de

Maak kennis met de standpunten
op www.sp.nl

en word vriend of lid.
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Met het amendement, ingediend door 
Johan Slootweg (SGP), beoogt de raad 
nader te onderbouwen, vooral als 
het gaat om de ongewenste afwijking 
van het bestemmingsplan, waarom 
de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor het realiseren van een 
zonnepark daar moet worden afge-
wezen. ‘Dat is omdat de raad geen 
verklaring van geen bedenkingen 
afgee�t voor het afwijken van de ruim-
telijke regels en voor het realiseren 
van een zonnepark met een maxi-
male instandhoudingstermijn van 30 

jaar. Dat is de reden waarom vooral 
dus toegespitst is op de ongewenste 
afwijking van het bestemmingsplan. 
Daar komt nu iets meer nadruk op 
te liggen dan in het voorstel van het 
college’, aldus Slootweg. 
In een stemverklaring zegt Henk 
Zandvliet (GroenLinks) dat er een 
goed plan ligt om in een natuurarm 
weiland een zonneweide te maken. 
’Er is van alles bijgesleept om dit plan 
tegen te houden. Wij zijn tegen het 
collegevoorstel en het amendement.’ 
John van Brakel (D66) ondersteunt het 

betoog van Zandvliet op grote lijnen. 
Hij noemt het een gemiste kans. ‘Als 
we deze locaties niet gaan benutten, 
hoe denken we het RES-bod dan te 
gaan halen.’ D66 is tegen het voor-
stel en het amendement. Christiaan 
van Nispen tot Sevenaer (VVD) dankt 
het college dat het is meegegaan met 
de raad om tegen dit voorstel te zijn. 
‘Een van de belangrijke argumenten 
is dat draagvlak ontbreekt. Wij vinden 
dit een slechte ruimtelijke locatie.’ 
Het gewijzigde voorstel werd aange-
nomen.

Bos Park Bilthoven is partner 
voor Nederland Schoon

Nederland Schoon, Stichting Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug en Bos Park Bilthoven slaan de handen ineen om 
zwerfafval te verminderen in het Nationaal Park. 

Tijdens de Beleefweek in de herfstvakantie (16 t/m 24 okt) - organiseren 
Nederland Schoon en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een 
opschoonactie waarmee tot wel 200 kilometer aan wandelpaden volledig 
zwerfafvalvrij gemaakt wordt. Tijdens deze week zullen zogenaamde clean 
teams samen met vrijwilligers zwerfafval opruimen dat op en rondom 
de paden ligt. Bos Park Bilthoven stimuleert haar eigen recreanten en 
mensen daarbuiten om hier in te participeren en zal de benodigde mate-
rialen (grijpers, handschoenen, afvalzakken en een banier) ter beschik-
king stellen en het verzamelde vuil inzamelen. 

MEEDOEN 
Er worden zoveel mogelijk vrijwilligers gezocht, die in de herfstvakantie 
willen helpen met opruimen. Samen met de clean teams kan iedereen 
een steentje bijdragen. Aanmelden kan op np-utrechtseheuvelrug.nl/
opschoonactie. Door gebruik te maken van app Litterati, wordt in kaart 
gebracht wat voor type afval waar 
ligt. Die informatie helpt bij het 
doen van onderzoek naar zwerf-
afval, waarmee het zwerfafval-
probleem bij de bron kan worden 
aangepakt. 

OVER NEDERLAND SCHOON
Nederland Schoon werkt al 30 jaar 
intensief samen met bedrijven, 
burgers, maatschappelijke instan-
ties en overheid om zwerfafval aan 
te pakken en ervoor te zorgen dat 
een schone omgeving de norm 
wordt. Door middel van onder-
zoeken, samenwerkingen, het 
delen van kennis en het geven van 
advies creëren zij bewustwording 
en verantwoordelijkheidsgevoel.

Verklaring van geen bedenkingen 
zonnepark Maartensdijk
door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot op 30 september geamendeerd geen verklaring van geen bedenkingen 
af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het realiseren van een zonnepark met 
een maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar aan de Koningin Wilhelminaweg Maartensdijk.

De Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk.

Jong en oud kan tijdens de 
herfstvakantie meedoen met de 
opschoonactie in de natuur.

Uw keuken is de plaats waar u elke dag uw maaltijden bereidt. 
Logisch dat u de keuken in topconditie wilt houden en dat als 
er iets aan mankeert, u een vakman wilt inschakelen om dit op 
te lossen. Een deskundig iemand die met u meedenkt over de 
renovatiemogelijkheden van keukenonderdelen. Iemand die 
advies geeft over een aanpassing in uw keuken. Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres!

Bij Rekitchen maken we keukens – alleen geen nieuwe. We nemen 
uw huidige keuken als uitgangspunt en geven ons deskundige 
advies over de reparatie van uw keukenonderdelen. We kunnen 
bijvoorbeeld de deurtjes vervangen, nieuwe handgrepen 
plaatsen en eventueel nieuwe apparatuur inbouwen. Het kan 
ook zijn dat u verder wilt gaan en een hele nieuwe look in uw huis 
wilt creëren. In zo’n geval kunnen wij uw keuken vernieuwen. 
Daarbij blijft de basis bestaan, maar wordt het uiterlijk van de 
keuken aangepast naar uw wensen.

Waar niks mis mee is, dat hoeft ook niet weggegooid te worden. 
Bij Rekitchen denken we graag met u mee over een duurzame 
oplossing. Van reparatie tot renovatie: we komen vrijblijvend 
bij u langs om alle mogelijkheden met u te bespreken. Als alles 
uitgedacht is, gaan wij aan de slag. Wij zorgen ervoor dat uw 
vertrouwde keuken weer als nieuw wordt.

Uw ver tr ! keuken weer als nieuwdewou

3615 AE Westbroek
www.rekitchen.nl

Pr. Christinastraat 3
Tel. 0346-28 12 09



Workshop 
familierelaties en 

mantelzorg
Iedereen die broers en/of zussen heeft is het waarschijnlijk wel eens 
opgevallen dat er onderlinge relaties en patronen zijn ontstaan. 
Deze zijn vaak bepalend voor hoe we ook op latere leeftijd met el-
kaar omgaan. Als er dan de mantelzorg voor een van de ouders bij 
komt, kunnen deze relaties onder druk komen te staan. 

Mantelzorgers die meer willen weten over hoe je daar me om kan 
gaan kunnen meedoen aan de workshop ‘Blaren op de Hiel’ door An-
net Peetoom. Annet Peetoom was mantelzorger voor haar vader, sa-
men met haar broers en zus. Dat had grote gevolgen voor hun onder-
linge verhoudingen. De een doet meer dan de ander, de een kán meer 
doen dan de ander en hoe vind je met elkaar de weg? Wijzer geworden 
van haar ervaringen schreef zij het boek ‘Blaren op de Hiel’ waarin 
ze de verhalen van broers en zussen als mantelzorgers optekent. Op 
geestige, ontroerende en vaak beklemmende wijze laat ze zien hoe 
familierelaties veranderen. 

Workshop
Bij mantelzorg is er veel te leren over jezelf, de relatie met je broers 
en zussen en de waarde van familiebanden. In de workshops voor 
mantelzorgers krijgen de deelnemers inzicht in hun plaats in het ge-
zin, de ingesleten gewoonten en patronen en leren zij met verwonde-
ring, aanvaarding en relativering te kijken naar het eigen gedrag en 
dat van hun familie. 
De workshop is op dinsdag 12 ok-
tober vanaf 19.30u in het Coach-
huis Lokaal 68 aan de Frans Hal-
slaan 68 te Bilthoven. Deelname 
is gratis; vooraf aanmelden via 
mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 
06 13071129.
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Aan de Koffietafel ging het over 
Tiendesprongen

Zaterdag 2 oktober zaten Jos Heuer en Henk Willems aan de koffietafel in de boekhandel 
aan de Julianalaan om vragen van belangstellenden over hun onlangs 

verschenen boek ‘Tiendesprongen’ te beantwoorden. 

In dit boek beschrijven zij het ont-
staan en de ontwikkeling van dit 
idee van Kees Boeke over het uni-
versum en de plaats van de mens 
hierin. Jos en Henk waren beiden 
leraar aan de Werkplaats te Bilt-
hoven, de school die in 1926 door 
Kees Boeke is opgericht.

Buitenland
Een van de belangstellenden stelde 
de vraag of de Tiendesprongen 
van Boeke ook in het buitenland 
bekend was. Het antwoord was: 
ja, zijn boek ‘Cosmic View’ ver-
scheen als eerste in de Verenigde 
Staten en zijn idee vond daar voor-
al navolging door de film ‘Powers 
of Ten’, gemaakt door het bekende 
architectenechtpaar Eames. In 
Nederland werd de architect van 
het huidige gebouw van Voortge-
zet Onderwijs van De Werkplaats 
weer door die film geïnspireerd. 

Een andere vraag was: Speelt onze 
nietigheid in het grote heelal ook 
in de Tiendesprongen van Kees 
Boeke’? Ja, hij vond dat we veel 
zaken in het grote kosmische ge-
heel moeten zien en daarbij zeker 
ook de plaats van de mens daarin. 
Weer een andere vraag was: leggen 
de Tiendesprongen ook relaties in 
het eigen leven van de mens? Ja, 
door in- en uit te zoomen kunnen 
mensen zich blijvend afvragen wat 
hun eigen plaats in het leven is in 
relatie tot het grote geheel. 

Didactiek
Ook kwam de didactiek van Kees 
Boeke aan de orde. Hij vond dat 
kinderen verder moesten kijken 
dan alleen Bilthoven. Hij had het 
plan voor een Internationale Kin-
dergemeenschap. En hij vond dat 
kinderen ook naar het buitenland 
moesten gaan om met de maat-

schappij aldaar kennis te maken en 
de taal te leren, om zo hun visie op 
het geheel te verbreden. Heeft het 
idee van de Tiendesprongen ook 
invloed gehad op de manier van 
lesgeven van Kees Boeke? Ja, in 
zijn tijd waren er Tiendesprong-
projecten op De Werkplaats. Na 
zijn vertrek is er met de Tiende-
sprongen in het onderwijs niet veel 
meer gebeurd. Dat is wel jammer. 
Hopelijk biedt de verschijning van 
het boek nieuwe inspiratie. Tot slot 
werd gevraagd of er een relatie is 
tussen de onderwijsvernieuwings-
beweging van Kees Boeke en de 
Tiendesprongen. Ja, de Tiende-
sprongen zou je kunnen zien als de 
rode draad en ook hierbij werden 
en worden leermiddelen met de 
kinderen zelf ontwikkeld.
            (Frans Poot) 

Levendige discussie aan de koffietafel in de Bilthovense boekhandel.

Vriendenavond in Huize 
Gaudeamus 

Donderdagavond was er weer een Vriendenavond in Huize Gaudeamus met filosoof Hans 
Achterhuis als gastspreker. Er was een muzikaal optreden van 3 leerlingen van 

de Amsterdamse vioolpedagoge Carmen Eberz. 

De violisten, meisjes in de leeftijd 
van 12 en 13 jaar, speelden werken 
van Julius Röntgen, begeleid op de 
vleugel. De jonge meisjes toonden in 
hun vioolspel een begaafdheid en en-
thousiasme die een mooie muzikale 
toekomst belooft 

Lezing
Daarna was het woord aan Hans 
Achterhuis. Hij was in 2011 de eerste 
Denker des Vaderlands. Het thema 
van zijn verhaal ‘Geloof in geweld’, 
de titel van zijn onlangs verschenen 
boek, dat handelt over geweld en re-
ligie. Hij noemde daarin ook de over-
eenkomst tussen het Christendom en 
de Islam. Achterhuis stond uitgebreid 
stil bij de rol van Jezus in de Bijbel. 
Jezus gebruikte geen geweld en heeft 
het ook nooit gestimuleerd. Latere 
volgelingen gebruikten de religie wel 
als motief om geweld toe te passen 
(denk aan de kruistochten, heksen-
verbrandingen etc.).         (Frans Poot) Hans Achterhuis vertelt over zijn boek ‘Geloof in geweld’.

De Zonnebloem trekt er op uit
Met een bustocht heeft de Zonne-
bloem, afdeling Maartensdijk, weer 
een uitstapje gemaakt. Donderdag 
30 september vertrokken 31 deel-
nemers en vier vrijwilligers voor 
een tocht over de Utrechtse Heu-
velrug. Chauffeur Sjaak kon tijdens 
de route leuke anekdotes vertellen 
over bezienswaardigheden. Bij te-
rugkomst in Dijckstate stond kof-
fie met gebak klaar om de dag af te 
sluiten. Syscon PTC uit Westbroek 
heeft er voor gezorgd dat de deelne-
mers een ontspannen en gezellige 
middag hadden.        (Sofia Gijzen)

Zonnebloemgasten op weg naar de Utrechtse Heuvelrug.

‘Aan De Keukentafel’ 
herstart

Het concept van ‘Aan de Keukentafel’ is samen gezellig aan tafel, el-
kaar opscheppen en onder het eten de dingen van de dag doornemen. 
Om mensen met elkaar te verbinden en iedereen een luisterend oor te 
bieden, om contacten te leggen, te hernieuwen en te versterken. 

‘Aan de Keukentafel’ is een maandelijks pop-up restaurant in De Vier-
stee in Maartensdijk, waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten en spreken 
in een warme, openhartige sfeer. Waar men openstaat voor alle maat-
schappelijke en culturele achtergronden en bereid is om te luisteren en 
elkaar op weg te helpen. Het restaurant is geopend vanaf 18.00 uur. Op 
14 oktober kunt u weer aanschuiven. Aanmelden kan via de website 
www.vierstee.nl tot de zondag voor de aangegeven datum.

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

Uw lokale
drukwerkspecialistdrukwerkspecialist
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl
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3+1
gratis

Burendag in Noord-Oost De Bilt
Zaterdag 25 september was het landelijke burendag; Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt 

organiseerde een buurtfeest voor de hele wijk. Met een speurtocht door de wijk 
-zowel voor kinderen als voor volwassenen- nodigden ze bewoners uit 

hun eigen buurt beter te leren kennen.

Bij verschillende bewoners konden kinderen een 
spelletje doen, zoals blikgooien, sjoelen en spij-
kerslaan. Voor volwassenen was er een uitdagende 
speurtocht om meer kennis over de buurt te vergaren. 
Het grasveld naast het gezondheidscentrum was als 
start- en eindpunt van de speurtocht de ontmoetings-
plek voor alle buren. Het springkussen en de pop-
cornmachine, dat van stroom werd voorzien dankzij 
medewerking van Gezondheidscentrum De Bilt, was 
populair bij de jeugd. Met zo`n 125 bezoekers die el-
kaar ontmoetten was de burendag een enorm succes!

Wijkvereniging
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt is opgericht 
voor en door bewoners, die willen dat de wijk een 
plek is waar men zich thuis voelt. Er is een nieuws-
brief voor alle leden, en de vereniging organiseert  
allerlei activiteiten waar buren elkaar kunnen ont-
moeten. Het bestuur wil graag meer leden om de 
wijk met elkaar nóg leuker te maken. www.noord-
oostdebilt.nl

Even uitrusten van de speurtocht bij de Troelstraweg, waar bewoners voor een hapje en een drankje 
zorgen.

Kamerkoor De Bilt 
zoekt leden

Kamerkoor De Bilt zingt klassieke en modernere muziek uit allerlei tijden en 
landen. Er is elke 2 jaar een concert, er zijn soms optredens als een ‘Evens-
ong’, of in de Domkerk in Utrecht bij de ‘Night of Lights’, en bij allerlei 
andere gelegenheden die op het pad van het koor komen. Het koor zoekt 
versterking; vooral mannen zijn welkom. De repetities zijn op maandagen 
vanaf 20.00 uur in het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Info 
via kamerkoordebilt.nl

Kamerkoor De Bilt kan versterking gebruiken 

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

SLAGERS GEHAKTBALLEN
Om zelf te braden; vers voor u gemaakt; lekker gekruid
& rondom gepaneerd. Laat ze maar rollen in de pan!!
Ca. 12 - 15 min. zachtjes in ruim boter... 3 stuks 3,75

VARKENS PROCUREURLAPJES
Om kort te bakken of zachtjes te sudderen. Wordt niet
droog! Ook lekker voor saté, door de nasi, pulled porc,
uw eigen babi pangang, u mag het zeggen!! 500 gram 4,95

HYBRIDE BURGERS
Half vlees en half champignons; mild gekruid en super
lekker; probeer deze heerlijke Innovatieve Burger!!
Lekker kort en krokant bakken; ± 3 tot 4 min. 3 stuks 4,80

RUNDER ENTRECOTE
Van de Utrechtse Heuvelrug dus lekker lokaal.
Heerlijk mals en huis gerijpt, zeer smaakvol!!
Ca. 2 tot 4 min. fel bakken.... 100 gram 2,85

MAGRET DE CANETTE
De originele Franse. Met een klein randje vet bedekt...
Ca. 2 ons per stuk; met gratis recept!
Kort rosé bakken, beginnen op het vet 100 gram 2,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 oktober t/m zaterdag 9 oktober. 

Zetfouten voorbehouden.

KIP LOEMPIA's
20 minuten i/d oven op 180°C. Met kip & groente 2 stuks 3,90
RUNDER ENTRECOTE BURGERS

100% rundvlees met lekkere kruiden. Rosé bakken 100 gram 1,45

ROOKWORSTEN ( GROF & FIJN )
Opening van het rookworst seizoen!
Met goud bekroond. Alleen nog even warm maken!!
Alleen deze week: 3 stuks 7,50
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Opening Buro Lou
Sinds de zomer van 2020 is er weer leven in het verlaten politiebureau aan de 

Leyenseweg in Bilthoven. Stichting LOU (Leegstand Oplossers Utrecht) werkt samen met 
projectontwikkelaars en verzorgt tijdelijk leegstandsbeheer met een maatschappelijk oogpunt.

Onder de naam Buro Lou zijn er 
ruim 55 lokale ondernemers en 
kunstenaars in het pand getrokken 
om een ontmoetingsplek te creëren 
voor alle inwoners van De Bilt en 
Bilthoven. Zo komt een verlaten 
plek weer tot leven en wordt er 
waarde toegekend aan een gebied 
dat wacht op ontwikkeling.

Buurtinitiatieven
Een van de belangrijke pijlers van 
LOU projecten is het ondersteunen 
van lokale initiatieven en buurt-
projecten. Alle gebruikers zetten 
zich in ruil voor een betaalbare 
werkruimte in om gedurende de 
looptijd iets te betekenen voor om-

wonenden. Buro Lou heeft zich tot 
een bruisende plek ontpopt, voor 
en door bewoners van de Bilt.

Multifunctioneel 
Door COVID-19 moesten evene-
menten en buurtinitiatieven voor-
lopig wachten, maar daar komt nu 
er meer mogelijk is ook snel veran-
dering in. Zo is in samenwerking 
met de gemeente een ontheffing 
gerealiseerd voor kleinschalige 
tijdelijke horeca en een micro-
bakkerij. Ook mag een aantal en-
thousiaste bewoners hun geluk be-
proeven met een yoga en meditatie 
studio onder de naam ‘Bij Lou’. 
Verder huisvest het pand o.a. een 

fietsenmaker, kunstenaars, een ke-
ramiek-studio, een schilderschool, 
een kapper, diverse coaches, web-
siteontwerpers, een muziekschool 
en het lokale initiatief ‘Plog-it 
Up’. In de oude ME-Loods op het 
achter terrein organiseert Stichting 
Watdajel een cultureel ontmoe-
tingscentrum, met ruimte voor be-
sloten evenementen, workshops, 
vergaderingen en een heuse buurt-
bioscoop.

Wijkraad 
Buro Lou werkt samen met de di-
verse buurtverenigingen en wijk-
raad de Leijen en zet samen met 
hen buurtinitiatieven op zoals 
insectenhotels, hondenpoep bord-
jes, een buurttuin en een educatief 
project rondom een circulaire kip-
penren.

Opening
Op 9 oktober van 10.30 tot 22.30 uur 
start Buro Lou met een opening ge-
volgd door een veelzijdig program-
ma vol workshops, rondleidingen 
langs de oude schietbaan en gevan-
genis, open ateliers en heerlijk eten 
en drinken van de Bakkert en House 
of Toast.
Informatie en het volledige program-
ma is te vinden op www.burolou.nl. 

Er zijn rondleidingen langs de oude schietbaan

Lezingen bij 
Profeminae

Profeminae is een vereniging voor vrouwen uit de Gemeente De 
Bilt en omstreken. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen 
van saamhorigheid, borg staan voor gezelligheid en waar wenselijk 
steun aan elkaar verlenen. 

Op de tweede woensdagavond van de maand komen wij bijeen in Dorps-
huis De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. De avonden hebben 
een wisselend karakter: lezingen, creatieve en gezamenlijke activiteiten. 
Zo komt op 13 oktober 2021 Rob van Eck een lezing verzorgen over 
twaalf wereldvrouwen en notaris Frans van Beek van Notarissen Hou-
wing Van Beek uit De Bilt ons op 10 november 2021 van alles over het 
Levenstestament vertellen. U bent van harte welkom een avond bij te 
wonen. U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaris van Profemi-
nae, tel. 0346-212 685, e-mail profeminae2019@gmail.com. Meer infor-
matie over de activiteiten kunt u vinden op profeminae.nl.

Bij Profeminae staan regelmatig activiteiten op de agenda.

ingezonden mededeling 

Het Meldpunt zoekt 
vrijwilligers

Vrijwilligers van Het Meldpunt rijden mensen die geen eigen vervoer heb-
ben en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, met eigen 
auto, naar afspraken op medisch gebied, kapper etc. Vanaf 4 oktober is Het 
Meldpunt weer van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.30 t/m 12.30 
uur op tel.nr 030 2287799. Tot 4 oktober is Het Meldpunt nog op maandag, 
woensdag en vrijdag bereikbaar van 14.00 t/m 17.00 uur.

Vrijwilligers, zowel flexibele chauffeurs die inwoners uit gemeente De Bilt 
naar hun afspraken willen rijden en telefonisten om de ritten te organiseren 
zijn van harte welkom. Ook voor een mede-coördinator, die samen met 
andere vrijwilligers alles in goede banen leidt, is nog plek.

Voor informatie over de diverse vrijwilligersfuncties kan contact opgeno-
men worden met coördinator Djouke Reitsma d.reitsma@mensdebilt.nl of 
vanaf 4 oktober tel. 030 2287799. 

De specialist voor het 
bewegingsapparaat

door Henk van de Bunt

Fred Houtman Orthopedisch Manuele Therapie is sinds maart 2020 aan de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading gevestigd. Houtman: ‘In het mooie dorp aan het bos. Helaas moest de 

praktijk direct wegens corona 6 weken dicht, dus eigenlijk ben ik pas open sinds eind april 2020’. 

Houtman is afgestudeerd in 1992 en 
werkte op verschillende plekken in 
Nederland maar ook 15 jaar in het 
(verre) buitenland; ‘Twee jaar in 
Duitsland, 1,5 jaar in Marokko, 6,5 
jaar in Sri Lanka en 5 jaar in Ethio-
pië. Vanaf 2012 waren IJsselstein en 
Nijkerk het werkgebied. Houtman 
woont sinds 2012 in Hollandsche 
Rading en heeft daar nu een één-
manspraktijk: ‘Dus u wordt altijd 
door dezelfde therapeut behandeld. 
Met mijn praktijk aan huis heb ik 
een grote flexibiliteit in behandeltij-
den. Bij een speciale reden kan een 
keer een behandeling in het week-
end gepland worden, maar ook een 
afspraak in de vroege ochtend is 
mogelijk’.

Kraken
In het logo van de praktijk vallen 
verschillende kernbegrippen op: 
’Orthopedisch manuele therapie 
gaat over het beweeglijk maken van 
gewrichten. Dit kan met langzame 
en met snelle bewegingen gedaan 
worden. De snelle beweging heet 
manipulatie en is bekend onder de 
naam ‘kraken’ vanwege het spe-
cifieke geluid dat er gehoord kan 
worden. Met de manipulatie kunnen 
de kleine gewrichten van de wervel-
kolom, hand en voet heel snel weer 
beweeglijk gemaakt worden. Dry 
needling is een zeer effectieve ma-

nier van behandeling van verkram-
pingen of knoopjes in de spieren 
door het inbrengen van de naald in 
specifieke punten van de spier. Spie-
ren waar langdurig knoopjes inzitten 
zijn slecht te trainen, zijn verkort 
en kunnen veel meer pijnklachten 
veroorzaken dan algemeen gedacht 
wordt. Ook bij bijvoorbeeld kaak-
klachten kan dry needling heel veel 
effect hebben’.

Echografie
Bindweefselmassage behandelt de 
verminderde beweeglijkheid tussen 
de huidlaag en het vlies dat over de 
spieren ligt. Het geeft rek in het ge-
bied waar vanuit zenuwen de huid en 
de oppervlakkige spieren ingaan. In 
sommige gevallen reageren mensen 
beter op dry needling en anderen be-
ter op bindweefselmassage of druk-
puntbehandeling om ontspanning 
en pijnvermindering te krijgen. De 
finishing touch is door oefening de 
behandelde spieren weer fit maken; 
‘In mijn praktijk staat een uitstekend 
echografieapparaat, waarmee ik al-
lerlei structuren van het bewegings-
apparaat in beeld kan brengen zoals 
spieren, pezen, botten etc. Echogra-
fie vraagt een zeer uitgebreide ken-
nis van anatomie en ziektebeelden. 
De uitgebreide studie, die ik hier-
voor gedaan heb en nog doe heeft 
mijn kennis weer sterk uitgebreid’. 

Vroeger was de echografie voor-
behouden aan radiologen en was 
de kwaliteit van de apparatuur veel 
minder. De prijs van de apparatuur 
is gezakt en er is een enorme hoe-
veelheid studiemogelijkheden bijge-
komen. Hierdoor is echografie bin-
nen het bereik van de fysiotherapeut 
gekomen.

Verwijzing
Houtman heeft geen contract met 
verzekeraars, maar de aanvullende 
verzekering vergoedt wel een flink 
deel van de behandeling. Verzeke-
raars stellen steeds meer eisen aan de 
fysiotherapeuten, die naar zijn idee 
zeer negatief uit kunnen pakken voor 
de behandeling. Houtman: ‘Wan-
neer het geld voor de behandeling 
bij de verzekeraar vandaan komt ga 
ik luisteren naar de druk die de ver-
zekeraar op mij zet om bijvoorbeeld 
maar 6x te behandelen bij lage rug-
klachten. Ik luister naar degene die 
betaalt: de klant. Ik geloof in het zo 
goed en volledig mogelijk klachten 
oplossen. Ik zie vaak mensen van 45 
jaar en ouder, waarbij blijkt dat heel 
veel klachten van vroeger opeens 
weer opkomen of dat deze klachten 
samen een heel ingewikkeld klach-
tencomplex zijn gaan vormen. In 
deze situatie worden mensen vaak 
afgescheept door artsen en therapeu-
ten, omdat de klachten niet begrepen 

De praktijk van Fred Houtman is gelegen aan de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading.

worden of dat het benodigde aantal 
behandelingen het gemiddelde van 
de therapeut te ver omhoog brengt. 
Mensen kunnen zonder verwijzing 
bij mij komen. Er is slechts 1 ver-
zekeringsmaatschappij die een ver-
wijzing vraagt voor de declaratie 
van het onderzoek. Na een diagnose 
van de huisarts wil ik toch dat men-
sen in eigen woorden hun klachten 
beschrijven. Ik luister naar hen om 
te begrijpen hoe hun klachten in 

elkaar steken en of er meer mee-
speelt dat de klachten beïnvloedt of 
onderhoudt. Dit vormt de basis van 
mijn onderzoek. Met het lichamelijk 
onderzoek wil ik uitvinden welke 
structuren en processen meespelen 
in de klacht en dit duidelijk maken 
aan de persoon in kwestie. Hierna 
komt een voorstel voor behandeling, 
waarbij de klant zijn of haar voor-
keuren kan inbrengen’.



Nootjes
De Vierklank 18 6 oktober 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop aangeboden
20 legpuzzels (meerdere per 
doos) van 1000 stukjes €10,-. 
Tel. 06-11268432

Rode kruis- en Wereld 
Natuurfonds kerstboek samen 
€1,-. Tel. 06-14040516

De Acht  van Katherine 
Neville €1,-. Tel. 
06-14040516

Legende van de 
Keltische steen, gehei-
men van Schotland van 
Michael Philips €1,-. Tel. 
06-14040516

3 magneet zwaailampen 12 
volt € 15,-. Tel. 0610367169

Gratis af te halen vraagbaak 
voor Citroën 2 cv4, Dyane en 
Dyane 6 1969-1971. Tel.06-
10367169

4 klapstoelen kunststof/
metaal €20,-, 2 verstelbare 
sport wandelstokken €15,-. 
Tel. 030-2290428 Bilthoven

Grote Retro, mid Century , 
Scheurich Keramik ,Duitse 
bruin/Beige vloervaas met 
groot oor 44 cm hoog,-  
Nr 491-42. €50,-.  Tel. 
06-36101523

14 nieuwe Sony mini DVD-R 
,DVD recordable /enregis-
trable 100xmore scratch 
resistant 1.4 GB. 30min. 
€15,-. Tel. 06-36101523.

Koekoeksklok, werkend, 
geheel origineel, H: 40 
cm, B: 23 cm €20,-. Tel. 
06-44822861

Laptoptas merk: tech 
air weinig gebr. inh.17 
inch zwart veel nnenvak-
ken  verstelb.schouderb. 
b470xd90xh320mm. €15,-. 
Tel 06-44822861

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

Activiteiten
Luister, zing en speel je mee? 
Kinderclub de Regenboog 
wordt a.s. zaterdag  9 oktober 
gehouden bij Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg in 
Maartensdijk. Geef je op 
via bijbelclubderegenboog@
gmail.com

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waarde-
ring. Ga dan De Vierklank 
bezorgen op woens-
dag bijv op de Bachlaan, 
Handellaan, Mozartlaan, 
Schubertlaan en Wagnerlaan 
of de Kamperfoeliestraat, 
Meidoornpad, Tuinstraat en 
de Witte Swaen. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

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

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

BEKENDMAKINGEN
week 40 ¾  6 oktober 2021

Het college van B & W van de gemeente De 
Bilt maakt bekend dat zij gaat starten met 
de m.e.r.-procedure voor de opstelling van 
een milieueffectrapport (MER) bij de Omge-
vingsvisie De Bilt 2040. De Omgevingsvisie 
moet straks een richtinggevend kader vor-
men voor de gewenste ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving van de gemeente De 
Bilt. Om de effecten van de Omgevingsvisie 
op het milieu en de leefbaarheid mee te ne-
men, start het college deze procedure. Hier-
voor is allereerst een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie 
beschrijft welke relevante milieu- en omge-
vingsaspecten in het MER onderzocht wor-
den (reikwijdte). Daarnaast geeft de notitie 
informatie over de manier waarop de effec-
ten van de Omgevingsvisie onderzocht zul-
len worden en met welke diepgang (detail-
niveau). 

Aanleiding
De gemeente De Bilt is in 2020 begonnen 

met het opstellen van een Omgevingsvisie. 
Hiervoor heeft de gemeenteraad in decem-
ber 2020 een Startnotitie vastgesteld. Daar-
in staat hoe de gemeente stapsgewijs en 
participatief met verschillende tussenpro-
ducten naar een breed gedragen Omge-
vingsvisie wil toewerken. Tijdens dit traject 
worden vier vergezichten voor de gemeente 
De Bilt uitgewerkt. De meest waardevolle 
componenten uit de verschillende verge-
zichten worden uiteindelijk opgenomen in 
de Omgevingsvisie. Daarbij zijn verschillen-
de opgaven, zoals op het gebied van wo-
nen, werken en energie, die keuzes vragen 
met de nodige verwachte impact op de leef-
omgeving. 

MER
De gemeente wil bij het proces om tot een 
integrale visie te komen, de milieu- en om-
gevingsbelangen zo goed mogelijk meewe-
gen. Daarom is het doorlopen van de m.e.r.-
procedure noodzakelijk. Bewust is gekozen 

voor de opstelling van een zogenoemd ‘ont-
werpend MER’ in plaats van een (achteraf) 
‘toetsend MER’. In een ontwerpend MER 
worden de omgevingskwaliteiten vanaf het 
begin goed in beeld gebracht. Eerst worden 
de milieu- en omgevingseffecten van de vier 
vergezichten bepaald. Het doel is om daar-
bij inzichtelijk te maken welke effecten al-
ternatieve ontwikkelingen hebben op de 
leefomgeving. Hierna vindt een tweede 
toets plaats van de uiteindelijk Kern van de 
Omgevingsvisie.

Inspraak Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau (NRD)
De NRD ligt van 7 oktober tot en met 3 no-
vember 2021 ter inzage. U kunt de NRD 
downloaden via www.doemeedebilt.nl. 
Daarnaast kunt u de NRD op papier inzien 
in het gemeentehuis van De Bilt op werkda-
gen tijdens kantooruren. 

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld 

om binnen de inzagetermijn te reageren op 
de NRD. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder ver-
melding van uw naam en adresgegevens, 
indienen bij de gemeente De Bilt: 
omgevingsvisie@debilt.nl, 
onder vermelding van Zienswijze NRD 
Omgevingsvisie De Bilt 2040. 
Of per post naar Gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 

Voor vragen en meer informatie kunt u te-
recht op onze website 
www.doemeedebilt.nl.
 
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
Nota van Beantwoording en worden betrok-
ken bij het op te stellen MER. 

College van B & W van de gemeente De Bilt, 
28 september 2021

Openbare Kennisgeving Milieueffectrapport (MER) Omgevingsvisie 
De Bilt 2040 

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

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

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

HULP in de huishouding 
gevraagd voor 2-3 uur 
p/w in Maartensdijk. Tel. 
06-54270141

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-

soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

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

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

HULP nodig bij boodschap-
pen, gezelschap, ophalen, 
wegbrengen andere ritjes? 
Bel 068518 4832 in bezit van 
eigen auto.

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

ZATERDAG 9  OKTOBER
15:30 UUR - DOS WESTBROEK

DOS 1 KVA 1

advertentie

Bijzondere voetbalwedstrijd 
bij SVM

door Kees Diepeveen

Op woensdag 29 september heeft het team van Oranje LD bij SVM in Maartensdijk een oefenwedstrijd 
gespeeld tegen The Golden Boys. Het team van Oranje LD is in voorbereiding op het 

Europees kampioenschap, dat volgend jaar in Parijs wordt gespeeld. 

De Stichting Pro Talents heeft het 
team van Oranje LD onder zijn 
hoede. De stichting staat los van de 
KNVB. Het team bestaat uit de beste 
spelers vanaf 15 jaar die praktijkon-
derwijs volgen of hebben gevolgd. 
Praktijkonderwijs is bedoeld voor 
leerlingen met een leerbeperking die 
zijn gescout op voetbaltoernooien 
voor de praktijkscholen. Wanneer 
speelsters talentvol zijn en hoger op 
kunnen, staat de stichting de speler 
bij in de contacten met de mogelijke 
nieuwe vereniging. Het LD team 
traint regelmatig in Maartensdijk

Ter voorbereiding op het Europees 
kampioenschap voor LD-teams in 
Parijs speelt Oranje LD een oefen-
wedstrijd tegen The Golden Boys. 
Dat is een team met allemaal oud 
spelers rond de 40 jaar met een 
Ajaxverleden. Dit team is ontstaan 
uit het hoogste jeugdteam van Ajax 
– de A1 - lichting 1997/1998. De be-
kendste speler uit die lichting die is 
doorgebroken bij Ajax is Andy van 
der Meijden. Twee bekende spelers 
die tegen Oranje LD meespelen zijn 
Pascal Heije en Arno Splinter. 

De eerste helft gaf een tweeledig 
spelbeeld. Golden Boys combineer-
den heel behendig. Oranje LD moest 
alle zeilen bijzetten om mee te kun-
nen blijven voetballen. Ajax kreeg 
kansen maar de keeper van Oranje 
wist zijn doel schoon te houden. Tot 
de 20ste minuut toen een vrije trap 
prachtig in de kruising werd gescho-
ten en niet veel later uit een diepte-
pas de 2-0 werd aangetekend. In het 
tweede deel van de helft draaide het 
spelbeeld. De Ajaxieden raakten wat 
vermoeid en de tegenstander rook 

zijn kansen. In en tijdsbestek van 10 
minuten draaide het spelbeeld ge-
heel. Oranje kwam beter in de wed-
strijd en scoorde drie maal op rij. De 
2e helft gaf hetzelfde beeld te zien 
met dat verschil dat Ajax niet meer 
wist te scoren en Oranje door een 
betere conditie, meer snelheid en 
goed combinerend de wedstrijd kon 
controleren. Dat werd uitgedrukt in 
nog drie treffers wat de einduitslag 
bracht op 6-2 voor Oranje LD. Een 
goed resultaat in de oefencampagne. 

Voor aanvang op de foto.

Nova pakt 
geen punten

Na een goede wedstrijdbespreking vertrok Nova jl. zaterdag vol goede 
moed naar tegenstander Telstar in Hoevelaken. Na de goede trainin-
gen hadden de staf en de selectie vertrouwen in de wedstrijd. Iedereen 
vond het tijd om nou eindelijk punten mee naar huis te nemen. 

Het was een doelpuntrijk begin van de wedstrijd. Al snel stond het 4-3. 
Het ging gelijkmatig op tussen de twee ploegen. In beide vakken van 
Nova werden er goede acties gemaakt en kwamen veel spelers aan sco-
ren toe. Verdedigend stond het goed en was er veel controle. Nova ging 
de rust in met een kleine achterstand (8-7).

Na de rust en na een goal vanaf Nova’s kant waren de spelers uit Bilt-
hoven niet scherp genoeg en kregen ze steeds gelijk weer een doelpunt 
tegen. Hierdoor kon de ploeg de voorsprong niet pakken en bleef het 
telkens op achterstand staan. Er waren genoeg mogelijkheden, maar het 
rendement lag te laag. Met nog 10 minuten te gaan was de stand 13-10 
Het was dus een spannende wedstrijd, met een mindere eindstand van 15-
13. De volgende tegenstander is Rust Roest.       (Milou van der Weerdt)

Een spannende wedstrijd, maar wederom geen punten voor NOVA. 
(foto Renske van Kempen)

FC De Bilt verliest van sv. Huizen 
Na meer dan een jaar speelde FC De Bilt eindelijk weer een competitiewedstrijd op het eigen 

complex. Afgelopen zaterdag kwam het gerenommeerde Huizen op bezoek. Vorige week 
won deze tegenstander met 6-0 van sv. Woudenberg, dus FC De Bilt kon 

weer een zware middag verwachten. 

In de 8e minuut leek een pass op 
de Huizense buitenspeler net iets 
te hard, waardoor de bal gewoon 
over de achterlijn rolde. Helaas gaf 
een Biltse verdediger de aanval-
ler een onhandig schouderduwtje. 
De aanvaller greep deze kans door 
met veel kabaal te gaan liggen; de 
scheidsrechter van dienst zag er een 
strafschop in en de Biltse doelman 
Tim van Dompselaar dook naar de 
goede hoek, maar de bal ging net 
langs zijn handen in het doel: 0-1. 
In het vervolg van de eerste helft 
hielden de twee ploegen elkaar 
aardig in evenwicht. Huizen had 
het iets betere van het spel, maar 
De Bilt had enkele serieuze kan-
sen op de gelijkmaker. Kopballen 

van Jonas en Robin en een mooie 
schietkans van Steven waren net 
niet goed genoeg en het bleef 0-1. 
Tim heeft eigenlijk niet veel te doen 
gehad, want Huizen heeft behou-
dens enkele corners geen gevaar 
gesticht. Vlak voor rust viel Jesse 
Oliekan geblesseerd uit, hij werd 
vervangen door de net van een bles-
sure herstelde Pier Veldman. 

In de tweede helft begon Huizen 
duidelijk als de betere ploeg, maar 
toch was het Pier die via een mooie 
steekbal werd weggestuurd om ver-
volgens de bal langs de keeper van 
Huizen in het doel te schieten. De 
grensrechter had buitenspel gecon-
stateerd en de scheidsrechter nam 

dit advies over. Kort daarna scoor-
de een aanvaller van Huizen na een 
mooie aanval de 0-2. De Biltse trai-
ner bracht vers bloed in de ploeg en 
het leek er even op dat de aanslui-
tingstreffer in de lucht hing, maar 
toen halverwege de tweede helft 
de 0-3 op het scorebord verscheen, 
hoefde De Bilt niet meer de illusie 
te hebben op een ander resultaat. 
Na 90 minuten kon Huizen de ver-
diende drie punten bijschrijven en 
met twee gewonnen wedstrijden 
stevig aan kop gaan. 
Volgende week speelt FC De Bilt 
uit tegen SVL in Langbroek en op 
16 oktober begint om 14.00 uur de 
thuiswedstrijd tegen Almkerk. 

FC De Bilt aast op de gelijkmaker.

Nieuwe reclameborden 
bij DOS

De vernieuwde korfbalvelden bij DOS waren voor Dirk van Vulpen 
van Transportonderneming D. van Vulpen aanleiding om de beide be-
staande borden van een nieuwe opdruk te voorzien. 

Dirk en Anette van Vulpen met hun beide dochters bij de twee borden.
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Pas op voor overstekende egels
door Henk van de Bunt

Het NMCX is een Centrum voor Duurzaamheid; een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor 
het verduurzamen van de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving. NMCX heeft meer dan honderd 
lesprogramma’s, leskisten en projecten voor alle groepen van het basisonderwijs. Het lesmateriaal - 

excursies, natuurlessen en duurzaamheidsprojecten - gaat over duurzaamheid in de 
breedste zin van het woord; water, afval, natuur, voedsel, energie etc. 

In het pakket is ook een leskist 
‘Vraag het de egel’ opgenomen. 
Met deze leskist leren de leerlin-
gen hoe egels zich gedragen, wat ze 
eten, wat ze nodig hebben en hoe er 
voor gezorgd kan worden. Ze kun-
nen aan hun ouders vertellen hoe de 
tuin aantrekkelijk wordt voor egels, 
bijvoorbeeld door een hoop dode 
bladeren te laten liggen en daar 
bijvoorbeeld slakken (voedsel voor 
de egel) te laten leven. Of door de 
egels bij te voeren met kattenvoer 
en een schoteltje water. 

Overstekende egels
In Park Arenberg in De Bilt werd er 
afgelopen maanden in korte tijd een 
aantal egels overreden. Inwoonster 
en ‘egelhotelier’ Charlotte Olthof-
Juta kwam op het idee om waar-
schuwingsborden te plaatsen in de 
straat. De lokale fracties Groen-
Links De Bilt en Beter De Bilt heb-
ben die handschoen opgepakt en 
voor verkeersborden gezorgd. Op 
4 oktober, Werelddierendag, zijn 
deze samen met de bewoners ge-
plaatst.
Dieren - dus ook egels - hebben 
recht op een fijne, veilige omge-

ving. Daarnaast zijn ze nuttig en 
belangrijk voor de biodiversiteit. 
Maar met veel dieren gaat het he-
laas slecht. Ook met egels: per jaar 
gaan er zo’n 135.000 dood in het 
verkeer. Egels hebben steeds meer 
moeite om te overleven in de nette, 
versteende tuinen. Organisaties als 
de Dierenbescherming en Stichting 
Egelbescherming Nederland heb-
ben de noodklok hierover geluid. 
Ze roepen mensen op om hun tuin 
egelvriendelijk te maken, egels bij 
te voeren en ze schuilplaatsen te 
bieden. Hopelijk kunnen de egeltjes 
in Park Arenberg door het plaatsen 
van de waarschuwingsborden nu 
veilig oversteken en straks in een 
heerlijke winterslaap gaan. 

Verkeersborden
Anne Marie ‘t Hart, raadslid 
GroenLinks De Bilt: ‘Zijn dit niet 
de leukste verkeersborden die je 
ooit hebt gezien. Ik las het bericht 
van Charlotte over de verongelukte 
egeltjes en de reactie van de ge-
meente daarop en dacht: ‘Dat rege-
len we zelf. Ik vind het fantastisch 
dat bewoners zich zo bekommeren 
om het lot van de dieren, we zien 

dit als een leuke actie om aandacht 
te vragen voor de dieren in onze 
gemeente. We presenteren vandaag 
ook een allereerste ‘Dierenwelzijn-
snota de Bilt’ waar iedereen in de 
gemeente over mee mag denken en 
die wij daarna zullen voorleggen 
aan de gemeenteraad’.’
Pim van de Veerdonk, fractievoor-
zitter Beter de Bilt: ‘Beter De Bilt 
waardeert het initiatief dat Char-
lotte heeft genomen voor het wel-
zijn van de egels. Automobilisten 
worden nu op een leuke wijze ge-
attendeerd op hun aanwezigheid. 
Egeltjeswijsheid: heeft u een tuin 
met schutting, verwijder dan de on-
derste plank zodat egels ruim baan 
hebben’. Initiatiefnemer Charlotte 
is blij: ‘Egels zijn schemer- en 
nachtdieren en scharrelen dus voor-
namelijk in de schemer en het don-
ker rond. Ook op de weg. Mensen 
kunnen egels helpen door bijvoor-
beeld een opening in de schutting te 
maken en een bordje kittenbrokjes 
en een schaaltje water neer te zet-
ten. Nooit melk, want dat verdragen 
de egeltjes niet. Hartelijk dank na-
mens alle egeltjes.’

Inwoners, kinderen, lokale en landelijke media en natuur- en milieuorganisaties bij Bij de officiële onthulling 
van het bord.

Werkgroep 
biodiversiteit Westbroek

Alle beetjes helpen …
Biodiversiteit is een belangrijk aspect van duurzaamheid dat vaak over 
het hoofd wordt gezien. We leren steeds meer hoe belangrijk de sa-
menwerking is van alle dieren, planten, bacteriën en schimmels om ons 
heen. Als de bijen sterven worden de bloemen en de fruitbomen niet be-
stoven. Als er te weinig insecten rondvliegen hebben de zwaluwen niets 
meer in ons dorp te zoeken. Als er te weinig muizen zijn verdwijnen de 
uilen en de torenvalken. Als er geen brandnetels zijn komen veel van 
onze vlinders in de problemen. Alles draait om de variatie in insecten, 
amfibieën, reptielen, vissen en bloemen.

Biodiversiteit is van groot belang voor de gezondheid van onze aarde. 
We zijn onderling volledig verbonden met de natuur en vertrouwen op 
gezonde ecosystemen voor de materialen die we elke dag gebruiken, 
van voedsel en medicijnen tot schone lucht en schoon water.

De werkgroep biodiversiteit in Westbroek, probeert daar een steentje 
aan bij te dragen. Dit doen ze door de bermen in te zaaien en biologi-
sche bloembollen te poten. Het afgelopen jaar was het zichtbaar langs 
de Burgemeester Huydecoperweg en de Korssesteeg. Ook de wal bij de 
insteekweg (Korssesteeg) werd ingeplant en onderhouden. De komen-
de herfst worden bollen gepoot in het gras voor de NH Kerk en op het 
einde van de Kerkdijk. Door bloemen te planten en te zaaien op stuk-
jes land en in bermen - ook door minder te maaien - krijgen insecten, 
waaronder wilde bijen, de mogelijkheid om voedsel te vinden en zich 
te vermeerderen. Belangrijk voor alle levende wezens, maar natuurlijk 
ook gewoon mooi om naar te kijken en van te genieten. Het kost niet 
veel, het is een kleine moeite en biedt veel plezier. En het draagt ook 
nog een beetje bij aan de duurzaamheid van de aarde.

Iedereen kan een (kleine) bijdrage leveren; denk bijvoorbeeld aan rom-
melhoekjes in de tuin (voor de brandnetels en de vlinders), zo min mo-
gelijk tegels en verharding zodat het water beter kan worden opgeno-
men (voor de bomen en tegen de verdroging), een regenton aansluiten 
op de hemelwaterafvoer (besparing drinkwater) en het wordt nog mooi-
er als de rest van het regenwater losgekoppeld wordt van de riolering en 
in de sloot kan lopen. 
Wie meer wil weten over biodiversiteit of contact wil met de werk-
groep kan dat doen door contact te zoeken met Yvonne Mathot (tel: 06 
10333054 of e-mail: yvonnemathot@gmail.com). (José Stortelder)

De berm langs de Huydecoperweg is aantrekkelijk gemaakt voor 
insecten.

Schuilplaats
Stil is het die ochtend langs het 
natuurpad. Zwanen blijven rustig 
zitten als ik passeer, maar purper-
reiger, blauwe- en zilverreiger en 
zelfs een roerdomp slaan op de 
vlucht bij mijn verschijning. In een 
stofwolk hebben maaimachines 
het gebied onlangs verlaten. Deze 
‘grote grazers’ namen de taak over 
van de koeien en schapen die hier 
vroeger liepen. Alles vanwege de 
grote optelsom rond afvalstoffen. 
Bloemen van leverkruid, beren-
klauw en kattenstaart verdwenen 
tussen de messen van de grasmaai-
er, namen vlinders, libellen, kevers 
en zweefvliegen mee. Verloren 
hoopjes dood gras liggen langs het 
pad, maar binnenin broeit wellicht 
leven. Het doorzicht over de kale 

polder is overigens geweldig.
Obstakels markeren het platte land. 
Zowel nuttige hekken en banken, 
als overtollige paaltjes en borden 
met een boodschap die niet meer 
van toepassing is. In de luwte van 
die obstakels werd niet gemaaid, 
houdt natuur zich schuil. Perzik-
kruid bloeit daar nog uitnodigend 
voor achtergebleven insecten. Uit-
gebloeid koninginnekruid laat hier 
haar zaden vallen. Verscholen in 
de strak geschoren akkers fonkelen 
als met een knipoog frisse dauw-
druppels. 

Een belofte voor groei 
Dan worden er opnieuw rijplaten 
binnen geloodst. Nieuwe wegen 
worden gezocht om de natuur in 

toom te houden. Nieuwe machi-
nes doen hun intree. Ronkende 
motoren doorkruisen opnieuw de 
‘kwetsbare vegetatie’, leggen on-
derhoudspaden aan. Brede, ste-
vige paden van gemalen beton, 
restanten van overtollige obstakels 
/ hoogbouw uit de stad. Nog eens 
wordt de natuur afgestemd op de 
nieuwe tijd, wordt bos gekapt ten 
bate van een grote parkeerplaats. 
Ruimte voor bezoekers met een 
auto. Zo banen wij ons een weg 
om te leven in harmonie met de 
natuur.                 (Karien Scholten)

In haiku:
Loze obstakels
Bieden schuilplaats voor natuur
Net na de kaalslag 

“Wat schaft de pot?”
Woe.
6-10
Do.
7-10
Vr.

8-10
Za.

9-10
Zo.

10-10

Betuwse beenham met 
honing-mosterdsaus

Gebakken doradefilet 
met Mexicaanse salsa

Bietjes met appel, 
noten en brie
uit de oven

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
13-10
Do.

14-10
Vr.

15-10
Za.

16-10
Zo.

17-10

Wildstoof, rode kool, 
aardappelpuree

en stoofpeer

Gebakken roodbaars 
met bieslooksaus

Groentenrol
met kaas en honing

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Toetje van de week:
Tiramisu met slagroom

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