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Jeugd houdt Kinderklimaatwake 
in Den Haag

door Henk van de Bunt

Bram Zeilmaker (9) maakte al meerdere spreekbeurten over de klimaatproblemen waar de wereld 
mee te maken heeft. Met 17 kinderen uit De Bilt en Lunetten stond hij vrijdagmiddag op het 

Binnenhof in Den Haag voor een heuse Kinderklimaatwake. Ze droegen shirts die samen 
de tekst ‘Stop CO2’ vormden en hielden foto’s van uitstervende natuur omhoog.

Bram vertelt: ‘In de kranten en in 
het (Jeugd-)journaal wordt er tel-
kens over verteld: als we zo blij-
ven doorgaan, dan heeft dat grote 
gevolgen voor onze aarde. Ik zie 
bijvoorbeeld de bosbranden in 
Griekenland en Californië. Alle 
wetenschappers zeggen het en het 
IPCC-rapport ook. Dus daarom 
vind ik het heel belangrijk dat we er 
nu iets tegen doen. Ik maak me erg 
zorgen over het klimaat en hoop dat 
politici zullen luisteren naar kinde-
ren en klimaatwetenschappers en 
niet alleen naar grote bedrijven. Ik 
hoop dat zij keuzes zullen maken 
die ervoor zorgen dat de opwar-
ming van de aarde zo snel mogelijk 
wordt gestopt.’

Ministers
Het jeugdjournaal heeft alles ge-
filmd. Alle kinderen, waaronder 4 
andere kinderen uit De Bilt (Simon, 
Sarah, Ynthe en Sep) hebben 5 mi-
nisters gesproken. Moeder steunt 
zoon Bram: ‘Overstromingen, bos-
branden, met uitsterven bedreigde 
diersoorten. Bram ligt wakker van 
de gevolgen van klimaatverande-
ring en zette daarom deze actie 
op touw. Samen met andere jonge 
klimaatwakers wachtte hij afge-
lopen vrijdag de ministers op tij-
dens de wekelijkse ministerraad. 
Bram sprak er met vijf ministers: 
Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Ca-
rola Schouten, Wouter Koolmees 
en Stef Blok. En ’s avonds was de 

actie van Bram en zijn vrienden te 
zien op het Jeugdjournaal’.

School
Onlangs verscheen het klimaat-
rapport van IPCC. De belangrijk-
ste conclusie is dat klimaatver-
andering onomkeerbaar is. Maar, 
zo concludeert het rapport, het is 
niet te laat om drastische maatre-
gelen te nemen. Die oproep heeft 
Bram letterlijk op zich genomen. 
‘Ik kan niet stilzitten en blijven 
afwachten’, aldus de jonge ac-
tievoerder. Hij probeert daarom 
leeftijdsgenoten aan te wakkeren 
om ook actie te ondernemen. ‘In 
groep 5 heb ik een spreekbeurt ge-
houden over de dieren die uitster-

De groep luistert naar minister Wopke Hoekstra.

Bram onderhoudt zich met demis-
sionair minister Stef Blok.

De KinderKlimaatwakers in Den Haag. (foto NOS Jeugd Journaal)

ven door klimaatverandering. Op 
school praten we ook vaak over 
wat er gebeurt in de wereld.’

Laat
Nu de formatie van een nieuw ka-
binet maar niet van de grond komt, 
is Bram bang dat het klimaatak-
koord van 2050 uit het oog verlo-
ren wordt. Volgens hem gaat het 
allemaal veel te traag. ‘Ik wil de 
ministers wakker schudden. Het 
is nog niet te laat. We kunnen het 
nog omkeren’, zegt de negenja-
rige hoopvol. Maar het moet ook 
niet te lang duren, vindt hij. ‘Als 
we zo doorgaan, dan kan het over 
een paar jaar niet meer: Later is te 
laat!’ Om de politici te alarmeren, 
heeft Bram geprotesteerd. En dat 
deed hij niet alleen. De jonge kli-
maatwakers zetten een groot ver-
keersbord in het politieke centrum 
neer. Op het bord staat dat je twee 
kanten op kunt. Daarmee lieten 
ze het verschil zien tussen wel of 
geen maatregelen nemen.

Koekjes
Bram doet zelf ook veel dingen 
om het verschil te kunnen maken. 
‘Ik ben vegetariër. Als je vlees eet, 
komt er veel CO2 vrij dat zorgt 
voor opwarming van de aarde. 
Ook eet ik geen koekjes of snoep 
met palmolie erin. Er moeten veel 
bossen voor worden gekapt en 
daardoor verdwijnt het leefgebied 
van dieren zoals tijgers en Orang-
oetans’. Het liefst zou Bram niet 
willen staken en gewoon met zijn 

vrienden spelen. ‘Maar als politici 
niet snel genoeg in actie komen, 
dan vind ik dat ik zelf iets moet 
doen. De ministers waar ik mee 
gepraat heb, zeiden allemaal dat 
ze meer tegen klimaatverandering 
willen doen. Ik hoop echt dat ze 
dat gaan waarmaken!’. De uitzen-
ding op het Jeugdjournaal is te 
zien op YouTube

Afgelopen maandag werd in een weiland aan de Nieuwe Weteringseweg 
een rode Ibis gespot. De vogel heeft er de hele dag vertoefd en zijn weg 
inmiddels vervolgd. Vorig jaar al ontsnapte een tiental exemplaren uit een 
Belgische dierentuin waarvan dit er waarschijnlijk één is. De vogels zijn 
inmiddels op meerdere plekken in Nederland gesignaleerd.
(foto Sjan van Maanen)
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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

05/09 • 10.30u - Mevr. Ds. Marjolein 
Cevaal-Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/09 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse, 

Viering Heilig Avondmaal
05/09 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse, 

Dankzegging en Nabetrachting Heilig 
Avondmaal 

Woudkapel
05/09 • 10.30u - Marien van den Boom
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

05/09 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
05/09 • 10.30u - Gebedsviering 

René Grotenhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

05/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

05/09 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

05/09 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
05/09 • 10.00u - Gebedsviering 

I. Elsevier en W. Kremer
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/09 • 10.00 uur - spreker dhr. 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
05/09 • 15.30u - Ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

05/09 • 10.00u - Kandidaat D.A. Pater
05/09 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/09 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
05/09 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/09 • 10.00u +18.30u - Ds. J.G. Blom

PKN - Ontmoetingskerk
05/09 • 09.30u - Ds. René Alkema, 

Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading

St. Maartenskerk  
05/09 • 10.30u - Open huis-, 
Gebedsviering M. Sloezarwij
Reserveren via vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/09 • 10.00u - Dhr. A. Knevel
05/09 • 18.30u - Dhr. J. Veltrop

PKN - Herv. Kerk
05/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

05/09 • 18.30u - Ds. K.C. Kos

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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).

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.nl

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

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

SKC Filmhuis vertoont 
“Green Book” 

Wanneer zwarte pianist Don 
Shirley in 1962 op tournee gaat 
door het Amerikaanse Zuiden, 
waar nog strenge segregatiewet-
ten gelden, huurt hij witte uit-
smijter Tony Lip in als chauffeur 
en lijfwacht. Twee tegenpolen die 
noodgedwongen moeten samen-
werken en onvermijdelijk naar 
elkaar toe groeien. Oscars voor 
beste film, beste scenario en beste 
bijrol. Voor meer info raadpleeg 
www.skc-debilt.nl. Kaarten via 
www.theaterhetlichtruim.nl

Collecteweek 

Van 13 t/m 18 september is de 
collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds in Maartens-
dijk. Het is de grootste jaarlijkse 
actie voor mensen met een spier-
ziekte in Nederland. Ruim 30.000 
vrijwilligers gaan landelijk op 
pad om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. Er is ook behoefte 
aan nieuwe collectanten. Info P. 
van Hartingsveldt (0346 211238 
of pvanhartingsveldt@ziggo.nl)

Wandelen naar Baarn

Tjerk Oosterhuis organiseert 3 
september een wandeling vanaf 
station Hollandsche Rading. De 
start is om 10.00 uur voor een 
route vans ongeveer 12 kilome-
ter via het Boetzelaerveld en 
het Bosbad naar het station van 
Baarn. Onderweg is er geen ter-
ras; dus neem zelf wat te drin-
ken mee. Voor de treinrit terug 
naar Hollandsche Rading is een 

OV kaart en een mondkapje. Voor 
info c.q. aanmelden: Mens De Bilt, 
Servicecentrum Maartensdijk, tel: 
0346 214161 of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl

Repair Cafe bij WVT 

Op zaterdag 4 september is er 
van 11.00 tot 14.00u een Repair 
Café bij WVT (Talinglaan 10) in 
Bilthoven. Bij het Repair Cafe kun 
je kapotte spullen komen (laten) 
repareren met hulp van ervaren 
reparateurs van bijv. kleding, elek-
trische apparaten, computers, fiet-
sen, houtwerk en speelgoed.  Het 
is niet nodig om vooraf aan te 
melden; de toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Bijeenkomst ProFeminae 

ProFeminae is een vereniging voor 
vrouwen; opgericht op 1 januari 
2019 als zelfstandige vereniging 
voor vrouwen uit de Gemeente De 
Bilt en omstreken. Op woensdag 
8 september is een ledenavond 
gepland met o.a. de Algemene 
Ledenvergadering. De rest van 
de avond zal worden gevuld met 
gezellig samen zijn en bijpraten.
Wie eens kennis wil komen 
maken kan contact opnemen met 
de secretaris van ProFeminae (tel. 
0346 212 685 of e-mail profemi-
nae2019@gmail.com).

Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn
(Jesaja 43:1, meegegeven bij Gerda’s belijdenis)

Onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder, de zorgende spil 
van onze familie, is overleden. We zijn dankbaar voor al het goede 
dat ze ons gaf.

Gerda Zanting - van de Stouwe
* 18 mei 1931 † 27 augustus 2021

echtgenote van Harry Zanting †

dochter van Teunis van de Stouwe en Grietje van der Stouwe

Marca en Elco
    Frank en Janine, Faber
    Thijs en Irene
    Doret en Ate
    Marijn en Lisette

Harm Albert en Jantine
    Bart
    Ruurd en Nele

Teun en Karin
    Esther en Rebecca
    Jeroen

Victor en Jeanette
    Martijn
    Emiel en Esmée

Op vrijdag 3 september nemen wij afscheid van Gerda. Vanwege 
de coronaomstandigheden zal dat in besloten kring plaatsvinden.
U kunt de afscheidsdienst vanaf 14.00 uur via de livestream 
bijwonen: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2275-PKN-Maartensdijk/events

Correspondentieadres: Pr. Beatrixlaan 12, 3738 VH  Maartensdijk.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Open monumentendag 
ook langs huize 

Gaudeamus
door Henk van de Bunt

Het landelijk thema voor de Open Monumentendag is dit jaar ‘Mijn 
monument is jouw monument’. In de gemeente De Bilt is dit door het 
plaatselijke Comité Open Monumentendag vertaald als ‘Mi casa es 
su casa’ ofwel ‘Mijn huis is jouw huis’, waarbij gastvrijheid centraal 
staat. 

Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om deze locaties op zaterdag 11 sep-
tember tussen 10.00 en 16.00 uur te bezoeken. Vaak kunnen de huizen in de 
tuin van alle kanten bewonderd worden, en zullen bewoners meer vertellen 
over de achtergronden van hun bijzondere huis.

Monumenten
Een twintigtal bijzondere en monumentale woonhuizen in de gemeente kan 
op zaterdag 11 september bezocht worden. Ze weerspiegelen verschillende 
ontwikkelingen in de gemeente, zoals 17e eeuwse boerderijen in Maar-
tensdijk, forensenvilla’s uit het begin van de vorige eeuw in Bilthoven en 
Groenekan, sociale woningbouw in ‘Tuindorp De Bilt’ uit de jaren twintig 
en een verrassende villa ontworpen door Gerrit Rietveld.

Muziekhuis
Een van de te bezoeken gebouwen is Huize Gaudeamus aan de Gerard 
Doulaan te Bilthoven. Het huis in Amsterdamse School stijl is ontworpen 
door Frants Edvart Röntgen, zoon van de componist Julius Röntgen, die 
hier in 1925 ging wonen. Het is altijd een ontmoetingsplaats van musici ge-
weest, onder de hoede de stichting Gaudeamus voor moderne muziek. Het 
is een muziekhuis vol verhalen. De rondleiders zullen deze graag vertellen. 

Geschiedenis
Toen Julius Röntgen in 1924 op zeventigjarige leeftijd stopte als directeur 
van het Amsterdams Conservatorium zocht hij een rustiger omgeving om 
te wonen, te componeren en les te geven dan de hoofdstad. Aanvankelijk 
wilde hij net achter de duinen in Catrijp bij Schoorl gaan wonen, maar 
vrienden overtuigden hem ervan naar Bilthoven te komen, vlakbij Hil-
versum waar, bij de zich ontwikkelende omroep, van alles op muziekge-
bied aan de hand was. Frants, een van zijn zes zonen, die geen muziek 
studeerde, maar architectuur, ontwierp een huis volledig in de stijl van de 
Amsterdamse School. Julius noemde het ‘Gaudeamus’ (laten we blij zijn) 
en schreef er in de zeven jaar tot zijn dood in 1932 niet minder dan 100 
composities. In september 1924 legde Julius Röntgens kleinzoon Frithjof 
op 10-jarige leeftijd de eerste steen voor Huize Gaudeamus. Daarmee werd 
een begin gemaakt met de bouw van een huis met een rijke muziekge-
schiedenis, maar ook met een oorlogsgeschiedenis waarover meer in de 
informatie over Walter Maas. Huize Gaudeamus is een rijksmonument en 
in 1999 ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd.

Architectuur
Qua architectuur voldoet Huize Gaudeamus in alle opzichten aan de karak-
teristieken van de Amsterdamse School, een vormentaal, die nauw verwant 
is aan de internationale Art Deco. In Huize Gaudeamus is ook de Stichting 
Gaudeamus ontstaan; in 1951 door Walter Maas en Henk Stam opgericht 
en tot de dag van vandaag actief ten behoeve van jonge componisten. Toen 
de stichting in de zeventiger jaren naar Amsterdam was vertrokken (inmid-
dels is ze in Utrecht gevestigd) is het een tijdje stil in het Huis geweest. 
Daar kwam verandering in toen Walter in contact kwam met componist/
cellist Bart van Rosmalen die tot 2011 tal van bijeenkomsten, workshops, 
laboratoria e.d. met name gerelateerd aan muziek in het Huis heeft geor-
ganiseerd. 

Bram Dolman toverde dit schilderij van Huize Gaudeamus in 2009 uit 
zijn penseel.

Kunstroute BeeKk
door Henk van de Bunt

In het weekend van 4 en 5 september is er een explosie van kunstwerken te zien. Nadat vorig jaar 
de Kunstroute in het water viel, wordt nu alles uit de kast gehaald om de schade in te halen. De 

Kunstroute BeeKk 2021 gaat door zolang de mogelijkheden gunstig zijn.

Bezoekers kunnen tussen 12.00 en 
17.00 uur terecht op 21 verschil-
lende adressen waar soms meerdere 
kunstenaars exposeren of soms één. 
In totaal zijn er 41 exposanten, le-
den en gasten, die graag hun werk 
tonen. De locaties zijn herkenbaar 
aan de BeeKk-vlag. Op http://www.
kunstkringbeekk.nl/ is een folder met 
gedetailleerde informatie over de 
verschillende locaties. De toegang 
is gratis. Voor mensen die geïnteres-
seerd zijn om lid te worden van de 
kunstkring BeeKk is dit een mooie 
kans om inzicht te krijgen en/of con-
tact te leggen. 

Overzichtstentoonstelling
Een dag voor de Kunstroute start, 
begint de Overzichtstentoonstelling 
‘Reflectie’ met van elke deelnemen-
de kunstenaar aan de Kunstroute één 
kunstwerk; van 3 t/m 15 september 
in Het Lichtruim te Bilthoven, Plane-
tenplein 2, tijdens openingstijden.

Dolman
In Brasserie Olivier, Emmaplein 2 in 
Bilthoven exposeert Bram Dolman. 
Hij vertelt: ‘Al vanaf mijn jeugd 
bestaan er voor mij drie hobby’s: 
schaatsen, schaken en schilderen. 
Bij het schaatsen en schaken gaan 
de jaren tellen, maar schilderen doe 
ik nog met evenveel plezier als vroe-
ger. Landschap, stilleven en portret, 
elk thema heeft mijn interesse, maar 
landschap het meest. Van mijn vader, 
die kleurmaker was, kreeg ik mijn 
eerste lessen. Hij leerde mij de gehei-
men van het kleur mengen’. 

Water
Bram Dolman schildert o.a. stadsge-
zichten en landschappen. Het schil-
deren in olieverf heeft hierbij nog 
steeds de voorkeur: ‘In deze techniek 
werk ik al sinds mijn jeugd. Mijn 
eindresultaten in olieverf, acryl of 
pentekening zijn altijd realistisch van 
karakter. De laatste jaren is het portret 
eveneens een interessant thema voor 
mij geworden. Inspiratie ontstaat 
vaak tijdens museumbezoek. Het 
landschap heeft altijd mijn voorkeur 
gehad, vooral als er water in voor-
komt. Op de meeste landschappen 
die ik maak is dus water te zien’.

Gebouwen
Bram Dolman is veelzijdig: ‘Het 
schilderen van monumentale gebou-
wen heeft nog altijd mijn interesse. 
Jagtlust heb ik sinds 1980 al menig-
maal getekend, geschilderd of ge-
aquarelleerd, meest in opdracht. Het 
fraaie gebouw blijft mij boeien omdat 
elke weergave vanuit verschillende 
gezichtspunten toch steeds weer an-
ders van sfeer wordt’. Naast Jagtlust 
vereeuwigde Dolman o.a. ook Eyc-
kenstein (1780) in Maartensdijk en 
de Zuiderkapel (1916) in Bilthoven. 

Bram Dolman naast de Biltse Dorpskerk (Peperbus) en de Hervormde Kerk 
in Westbroek (r). Tijdens de Kunstroute is ander werk van hem te zien.

‘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
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 2 september t/m woensdag 8 september

Gebraden rosbief

Gegrilde fricandeau

Boeren achterham

Filet Americain

Kip-walnoot salade

Beenham salade

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

ANGUSBURGERS
4 VOOR

10.-

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

HEERLIJKE BAVETTE 
SPIESJES OF VARKENSHAAS 
MEDAILLONSPIESJES

RUNDER CORDON BLEU
KIP CORDON BLEU

100 GRAM

0.99

VARKENSHAASJES

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

3+1
GRATIS

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

BOERENKAAS EXTRA 
BELEGEN

500 GRAM

6.75

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500 GRAM

6.50

1 KILO

11.99

SLAVINKEN OF 
RUNDERVINKEN

KIPSHOARMA
500 GRAM

5.50

BIEFSTUKSPIESJES 4+1
GRATIS

RIBLAPPEN
500 GRAM

5.98

4+1
GRATIS

4+1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Hollandse
Prei

Heel kilo € 0,99

Hollandse smaak
Trostomaten

500 gram € 0,99

Pasta bresaola € 1,59
100 gram

Japanse visschotel
met noedels of rijst

€ 1,99
100 gram

Boeuff Boerguignon 
met rode kool en puree

€ 1,79
100 gram

Ze zijn er weer...
Onze speculaasjes
Per pak € 3,99
Nu 2de pak 1/2 prijs

Vernieuwd recept
Pecan Pie
Minder suiker - extra smaak

Nu € 14,95
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 2 vrijdag 3 en zaterdag 4 september.

Ze zijn er weer...
Hollandse

nieuwe oogst
Delbarestival handappels

en
Triomphe handperen

Heel kilo € 1,99

Desem
Spelt walnoot brood
Nu € 3,49
Onze heerlijke
Witte bollen
Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissier
Van onze bakker

Alle stamppotten 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
Japanse miso soep

½ liter                            € 3,95

Notenafdeling:

Maartensdijkse mix

Per bakje nu                       €3,99

Kapucijnersschotel
€ 1,39

100 gram

Gewassen
Spinazie

€ 0,99
Zak 300 gram

Heerlijke sappige
Mandarijnen (zonder pitjes)

€ 1,49
500 gram

06
09

07
09

08
09

Er is weer...
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advertentie

Comité Open Monumentendag 
De Bilt legt laatste hand aan 

programma
door Guus Geebel

Op woensdag 25 augustus kwam het comité dat de Biltse Open Monumentendag organiseert in 
de Julianaschool bijeen om het programma voor zaterdag 11 september verder vorm te geven. 
Voorafgaand gaf voorzitter Romana Engeman met enkele leden van het comité een toelichting 

op de invulling van de dag en hoe een en ander tot stand is gekomen. 

De VriendenLoterij Open Monu-
mentendag is een jaarlijks evene-
ment in de tweede week van sep-
tember en vindt nu voor de 35ste 
keer plaats. Duizenden monumen-
ten in Nederland zijn dan gratis 
toegankelijk voor publiek. Het lan-
delijk thema van de dag ‘Mijn mo-
nument is jouw monument’ werd 
afgelopen najaar bekendgemaakt. 
Romana Engeman vertelt dat het 
Biltse comité in de maanden okto-
ber, november de laatste editie al-
tijd evalueert. ‘In januari beginnen 

daarna de maandelijkse vergade-
ringen weer en gaat het comité te 
brainstormen over de plaatselijke 
invulling van het nieuwe thema. 
Wij kwamen tot de conclusie dat 
als je van het landelijke thema Mi 
casa es su casa (Mijn huis is jouw 
huis) zou maken, het goed in te vul-
len was met de vele monumentale 
woonhuizen in de gemeente. We 
zijn gaan onderzoeken welke Rijks 
monumentale huizen in de gemeen-
te zijn en wat gemeentelijke monu-
menten met drie sterren.’

Schoonheid
Comitéleden zijn daarna door de 
gemeente gaan fietsen en kwamen 
tot een lange lijst met mogelijkhe-
den. ‘Daarna zijn we de bewoners 
gaan benaderen en uiteindelijk wa-
ren 19 bewoners bereid hun huis 
op te laten nemen in de route. We 
hebben nog nooit zoveel deelne-
mende monumenten gehad.’ Pen-
ningmeester Gerrit Bloothooft van 
het comité: ‘Mijn huis is jouw huis 
vinden we heel goed passen bij de 
monumentale woningen in de ge-
meente. Toen het op tafel kwam 
was iedereen meteen enthousiast 
om het op deze manier in te vul-
len. Particuliere monumenten zijn 
niet zo vaak onderdeel van het pro-
gramma. Het heeft een mooie sym-
boliek. Het drukt uit: Je bent gast-
vrij, laat mensen toe tot je erf en je 
bent welkom. Heel toepasselijk op 
woonhuizen.’ Romana Engeman 
vindt het ook een mooie link met 
de discussie in de gemeente over 
wonen en bouwen. ‘Mijn persoon-
lijke missie is: laten we bewust 
zijn van de schoonheid die hier is 
en houd daar bij verdere ontwikke-
lingen rekening mee.’ 

Fietsroute
Burgemeester Sjoerd Potters opent 
de dag op 11 september bij villa Tri-

De aanwezige comitéleden voor het deelnemende huis Nachtegaallaan 
24 Bilthoven. V.l.n.r.: Claudie Douwes Dekker, Gerrit Bloothooft, Abe 
Postema, Annemarie van Beek, Robert Schuller, Marjan Bosma, Ineke 
van Bemmel, Romana Engeman (voorzitter) en Ella Prins.

nari, Soestdijkseweg 329 Bilthoven 
om 10:00 uur. Smartlappenkoor 
Sterk Spul zingt daarbij een toe-
passelijk lied. Van elk monument 
is een beschrijving gemaakt die op 
de landelijke website Open Monu-
mentendag te zien is door De Bilt 
in te tikken. ‘Het buitenwerk van de 
deelnemende huizen is monumen-
taal, maar aan de binnenkant is het 
eigentijds. De huizen zijn daarom 
alleen aan de buitenkant en op het 
erf te bezichtigen’, vertelt Romana. 
Er is op 11 september een fietsroute 
langs de panden uitgezet. Op ver-
schillende plaatsen in de gemeente 

is de route te verkrijgen. Ook is er 
vanaf de tweede week van septem-
ber een online fietstocht die dus ook 
op andere dagen gebruikt kan wor-
den. Te vinden op de website www.
monumentendebilt.nl. ‘Het is met 
de fiets op 11 september een mooie 
tocht langs de monumenten en bij 
de meeste huizen vertellen bewo-
ners daar een en ander over het huis 
en de geschiedenis.’ Bij de huizen 
staan informatieborden over het 
huis en zijn vrijwilligers aanwezig 
met materiaal. Op een zestal plaat-
sen treden die dag ook enkele keren 
muziekgroepjes op. Het zijn niet 
alleen villa’s, ook het Bilthovense 
Tuindorp is in de route opgenomen.

Scholenproject
Drie dagen voorafgaand aan de 
Open Monumentendag vindt een 
scholenproject plaats dat wordt ge-
coördineerd door Marjan Bosma. 
Het scholenproject werd destijds 
in de voormalige gemeente Maar-
tensdijk gestart en heeft gediend 
als pilot voor het landelijk comité. 
De groepen 7 en 8 van de Biltse ba-
sisscholen krijgen een uitnodiging 
om mee te doen op een van de drie 
locaties. Onderwijswethouder Ma-

deleine Bakker opent het scholen-
project op woensdag 8 september 
om 9:00 uur op Landgoed Beer-
schoten, een van de drie locaties. 
De andere zijn Streekmuseum Vre-
degoed in Tienhoven en de groeps-
schuilplaatsen aan de Voordorpse-
dijk in Groenekan. De Stichting 
Streekmuseum Vredegoed is in 
2009 opgericht en in 2010 begon-
nen als een klein museum met per-
manente tentoonstellingen met een 
bijzondere collectie plattelands- en 
boerenvoorwerpen. De voorwerpen 
zijn allemaal gerelateerd aan tradi-
tioneel wonen, ambachtelijk wer-

ken op een boerenbedrijf en veen-
derij en de dorpssamenleving. De 
groepsschuilplaatsen aan de Voor-
dorpsedijk waren onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze 
waren bedoeld als onderkomen bij 
beschietingen en bombardementen, 
als de loopgraven tussen de schuil-
plaatsen niet genoeg dekking bo-
den.  groepsschuilplaatsen werden 
gebouwd in 1939-1940. 

Op 11 september opent burgemeester Sjoerd Potters de Open 
Monumentendag bij villa Trinari aan de Soestdijkseweg in Bilthoven.

De wijk Tuindorp in Bilthoven maakt ook onderdeel uit van de te 
bezichtigen monumentale woningen. 

Taal in de zomer
Begin augustus opende de Zomerschool van Steunpunt Vluchtelingen de deuren. Het idee: 

doorgaan met het leren van onze taal als de taalscholen wegens vakantie gesloten zijn. 
Het was alweer de vijfde editie.

Vorig jaar werd alleen online ge-
werkt en waren er slechts 7 deel-
nemers. Dit jaar konden er met 
kleine groepen in een grote zaal 
weer persoonlijk les gegeven wor-
den. Door corona werd pas eind 
juni de hele organisatie opgestart, 
wat weinig tijd liet voor werving 
van deelnemers. Maar uiteindelijk 
was er toch een groepje van zes 
beginners en een groepje van zes 
gevorderden. 

Op weg naar werk
Drie weken lang werkten de groep-
jes vier ochtenden per week aan het 
verbeteren van hun taalvaardig-
heid in het Nederlands. Het thema 
voor de gevorderden was ‘Op weg 
naar werk’. Daar komt heel wat bij 
kijken: praten over opleidingen in 
eigen land en in Nederland, erva-
ringen, vrijwilligerswerk, hobby’s 
(misschien kun je daar je werk van 
maken), en een persoonlijkheids-
test. Welke eigenschappen heb je 
en welke vaardigheden? Het is een 
bij de meeste deelnemers totaal 
onbekend fenomeen om zo naar je-
zelf te kijken: ben ik een teamspe-
ler of werk ik liever alleen? Kan 
ik onder tijdsdruk werken? Ben ik 
flexibel? Behulpzaam? Heel veel 

nieuwe woorden waarmee zelf-
standig op de computer geoefend 
werd, en die daarna in de klas ge-
bruikt werden in het gesprek met 
elkaar.

Kort
De meeste deelnemers vonden drie 
weken veel te kort. Ze vonden het 
leerzaam, de docenten kregen een 
10, de speciaal gemaakte lesboek-
jes waren prima en ze hadden het 
onderling ook nog eens heel gezel-

lig. Dat was goed te zien bij de uit-
reiking van de certificaten. Ieder-
een had iets lekkers van een recept 
uit eigen land meegebracht.

Steunfonds Vluchtelingen De Bilt 
maakt de Zomerschool financieel 
mogelijk, zodat de deelnemers 
echt een stukje op weg geholpen 
worden in onze maatschappij. 
Meer informatie? Kijk op de web-
site: www.steunfondsvluchtelin-
gendebilt.nl/   (Maud Bredero)

Deelnemers aan de zomerschool zijn trots op hun behaalde certificaat. 
(foto Alwin Porton)
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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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Rasgroep: kruising M
Ras: Geslacht: reu
Leeftijd: Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Onbekend
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

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.

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

Deze keer de hond Bo. Voor Bo is het de tweede keer dat hij in het asiel is 
gekomen. Hij zit nog maar kort bij ons maar hoe eerder hij bij zijn nieuwe 
baasjes geplaatst kan worden, hoe beter. 
Wij zoeken een huisje voor onze ex-asiel hond Bo door veranderende 
omstandigheden bij zijn baasjes. Bo is een vrolijke knuffelbeer die graag bij 
je komt liggen om lekker met je te kroelen. Hij is leerbaar en gaat er graag 
met je op uit in de natuur. Hij is het liefst in een rustige omgeving waar niet 
te veel prikkels zijn. Als hij aan je gewend raakt wordt hij steeds meer speels, 
hij speelt graag met een stok, bal of doet een zoekspelletje. Echter heeft hij 
ook zijn rust nodig en momenten dat hij zich terug kan trekken, een drukke 
omgeving is voor hem zeer onprettig en onbegrip hier voor kan leiden tot 
agressieve uitingen. Bo is bekend met artrose, hij heeft op dit moment alleen 
klachten bij overbelasting. Hierdoor kunnen lange wandelingen of wandelen 
in de bergen een probleem zijn. Wandelingen van 45-90 minuten gaan prima. 
Wanneer nodig gebruikt hij pijnmedicatie. 
Bo vindt kleine kinderen behoorlijk spannend en kan daardoor uitvallen. 
Kinderen vanaf vanaf 12 jaar oud gaat wel goed, mits er voldoende ruimte is 
voor hem om zich terug te trekken. Bo heeft twee jaar bij zijn laatste eigenaren 
gewoond en heeft zo veel geleerd, helaas is zijn (agressieve) gedrag jegens 
andere honden, katten en kleine kinderen niet veranderd. Dit is helaas ontstaan 
door vervelende ervaringen tijdens zijn socialisatie 
periode toen hij nog een kleine Bootje was. 

Zijn vorige baasjes merkten dat het wonen in de stad voor hem veel onrust 
geeft, waardoor hij regelmatig gespannen en onzeker is tijdens het uitlaten. 
Zij kunnen Bo niet meer de rust en de plek bieden die hij nodig heeft, hierdoor 
zijn zij voor Bo met veel pijn in hun hart een nieuwe rustige woonplek aan het 
zoeken. We zijn opzoek naar iemand die bij voorkeur in een rustigere omgeving 
woont. Iemand die geduldig is en de tijd heeft om Bo te laten wennen en hem 
te leren kennen. Ook is het belangrijk dat je ervaring hebt met honden die wat 
extra begeleiding en aandacht nodig hebben. 
Bo is introvert tegenover vreemden, maar als hij je eenmaal kent, is hij 
ontzettend leuk, speels, vrolijk en een heerlijke knuffel, in huis is het een 
heerlijke hond. De foto’s konden niet bij het stukje, maar deze 
kun je opvragen via de mail, dan kunnen wij deze 
mailen.

Dier van de maand: Bo

STEUNPUNT MANTELZORG
Steunpunt Mantelzorg is er voor iedereen die 
zorgt voor een naaste in gemeente De Bilt. Blijf 
op de hoogte van de activiteiten en diensten 
door u in te schrijven. Na inschrijving krijgt u 
een welkomstpakketje en ontvangt u, indien 
gewenst, onze digitale nieuwsbrief, het kwar-
taalmagazine Voor Elkaar en informeren wij u 
bij actuele ontwikkelingen. www.mensdebilt.nl/ 
steunpunt-mantelzorg/aanmeldformulier.

PRATEN OVER LATER
De huisartsen van Gezondheidscentrum De Bilt 
en praktijk Orionlaan organiseren in samenwer-
king met onder andere Steunpunt Mantelzorg, 
bijeenkomsten voor hun patiënten over wensen 
rond het overlijden. Wat is goed om al te regelen? 
Hoe kijkt u terug op uw leven? Wie mag voor u 
spreken als u dat zelf niet meer kunt? Hierover 
nadenken en praten is belangrijk. Meer informa-
tie op de website www.weetuwatuwilt.nl of bij 
mantelzorg@mensdebilt.nl, 030-7271556.

MENS is ook…Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

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

Algemene ledenvergadering 9 september 2021
Donderdag 9 september 2021 organiseert Vereniging Groenekan een openbare 
algemene ledenvergadering. Alle inwoners van de Bilt kunnen zich aanmelden om deze 
bijeenkomst bij te wonen. De aanvang is 20.00 uur en vindt plaats in de Groene Daan 
op de Grothelaan 3 in Groenekan. De agenda vindt u op de website vanaf 6 september.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
•  Jaarverslag
•  Financieel verslag
•  Bestuur (Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe bestuursleden)
•  Windmolens, zonnevelden en 

duurzame energie

•  Noorderpark
•  Koningin Wilhelminaweg
•  Woningbouw en tinyhouses
•  Groene Daan
•  Omgevingsvisie
•  A27

Heeft u belangstelling om mee te praten over de ontwikkelingen in Groenekan, neem dan 
contact met ons op. Dat mag natuurlijk ook als u een onderwerp mist in bovenstaande 
onderwerpen. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst is aanmelden verplicht.
Zie de website van de vereniging Groenekan voor meer informatie.

BREAD BULL 

FORMULE 1 SCHNITT 
MET HEERLIJKE 
BOSVRUCHTEN VULLING

nu € 4,50

nu € 10,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Hehenkamp sluit de deuren 
door Henk van de Bunt

Hehenkamp Herenmode in De Bilt sluit aan het einde van september haar deuren aan de 
Hessenweg 194(B). Harry Hehenkamp: ’Ik word 70 jaar, heb een lieve vrouw Gerda, 

twee lieve dochters en twee lieve ‘kleine Dolly Dots’ kleinkinderen; de hoogste tijd 
om te gaan stoppen en meer tijd aan hen te gaan geven’. 

In 1899 begon zijn overgrootvader 
in Amersfoort een confectiezaak 
(kledingmagazijn werd dat toen ge-
noemd). In 2007 opende Harry zijn 
eigen zaak in De Bilt, in de voet-
sporen van drie generaties Hehen-
kamp met als doelgroep ouderen en 
mensen met een handicap. 

Vader
De vader van Hehenkamp had een 
zaak in Amersfoort, maar omdat 
twee kapiteins op een schip niet 
goed werkt, was hij vele jaren bij 
anderen in dienst. Samen met zijn 
vrouw begon hij op 175 vierkante 
meter de zaak op de Hessenweg. 
Klanten konden kleding op zicht 
meenemen en ook vermaken kon 
altijd worden geregeld. Soms wer-
den mensen thuis bezocht. Op za-
terdag werkte zijn vrouw mee. He-
henkamp Herenmode bood net dat 
beetje meer.

Sponsoring
In De Bilt heeft Hehenkamp zich 
altijd bescheiden maar niet geheel 
onbekend opgesteld. In 2011 was 
hij bij de ‘bestaande winkels’ een 
van de genomineerden voor On-
dernemer van het jaar. Op 29 maart 
van het jubileumjaar ‘900 jaar De 
Bilt’ ondervond ook de voorzitter 
van het bestuur van 900 jaar De Bilt 
(Marius van den Bosch) dat een pak 
van Hehenkamp als gegoten zit, 
toen hij op de Biltse Hessenweg na 
het gebruikelijke persoonlijke en 
vooral deskundige advies bij He-
henkamp voorzitterskledij van de 
juiste snit vond. Als bijdrage aan 
jubileumactiviteiten in 2013 spon-
sorde Harry Hehenkamp deze voor-
zittersoutfit. 

Topmerken
Hehenkamp: ‘In de Biltse jaren 
hebben wij hier een ruime en tevre-
den klantenkring opgebouwd, die 

in onze zaak een breed assortiment 
van topmerken aantreft. Niet al-
leen in De Bilt, ook veel klanten uit 
Groenekan, Maartensdijk, Utrecht 
Tuindorp, Loosdrecht en Hilver-
sum vinden hier wat zij zoeken’. 
Naast de grote merken en kwali-
teitskleding kunnen klanten ook re-
kenen op een persoonlijk en vooral 
eerlijk advies.

Actie
September is dus de laatste maand 
van de herenmodezaak; sluiting be-
tekent veelal ook ‘opruiming’. Zo 
ook bij Hehenkamp op de Biltse 
Hessenweg. Harry Hehenkamp 
hierover: ‘Alles mag - nee moet - 
weg. Op alles geven wij 50% kor-
ting. Dan is er toch sprake van een 
waardig afscheid van een mooie pe-
riode hier in De Bilt’. Wat er hierna 
met het gehuurde pand gaat gebeu-
ren is bij Hehenkamp niet bekend.

Harry en Gerda Hehenkamp tijdens het 10-jarig bestaan van de zaak aan 
de Hessenweg. [foto Walter Eijndhoven]

Straatconcert
door Walter Eijndhoven

Voor het eerst in 2021 werd er in de gemeente De Bilt met toestemming van de gemeente weer 
een straatconcert gegeven; na een saaie coronatijd volgde eindelijk weer In de bocht van 

de Albert Schweitzer weg in De Bilt een gezellig zomerstraatconcert door 
gelegenheidsband ‘A.S. Streetband’.  

 
De A.S. Streetband bestaat uit de 
volgende Biltenaren Andrea Hes-
sing (zang), Rob Veerman (slag-
werk), Gert van Nek (gitaar), San-
der Loog (saxofoon), Gerard Vogel 
(toetsen/zang) en Wil Roelofsen 
(gitaar/zang) 

Ondanks de vele regen kwamen 
omwonenden met eten, drinken 
en paraplu’s om te luisteren naar 
nummers van de A.S. Streetband. 

Verfraaiing bij 
Watertappunt 

Hollandsche Rading
Nadat het Watertappunt in Hollandsche Rading in 2020 van nieuwe be-
strating en beplanting was voorzien, besloot Samen voor Hollandsche 
Rading om ook de KPN-kast te verfraaien. 

In het voorjaar van 2021 werd kunstenares Jet Broekstra uit Enschede 
gevraagd of ze deze opdracht wilde uitvoeren; in maart zijn er foto’s ge-
maakt en vervolgens ontwerpen beoordeeld. Op 20 augustus werd de kast 
door Jet en haar man beplakt met verschillende foto’s; aan de noordkant 
is een afbeelding van Het Watertappunt met de beplanting en het bankje. 
Aan de zuidzijde is een afbeelding van bomen met forsythia’s die een 
overgang naar het bos vormen.

De KPN-kast ziet er nu prachtig uit, maar helaas is dat niet het geval 
met de beplanting van Het Watertappunt. Blijkbaar is in december met 
de nieuwe grond een verontreiniging met ridderzuring meegekomen. 
Dit heeft inmiddels geleid tot het vele malen tevergeefs uitgraven van 
honderden stekken ridderzuring en dat is mede ten koste gegaan van de 
nieuw geplante struikjes. In september wordt hopelijk het besluit geno-
men om de grond een flink stuk af te graven om de ridderzuring kwijt te 
raken; naar onze mening de enige afdoende manier om dit probleem op 
te lossen. In oktober worden in ieder geval de struikjes vervangen die het 
niet gered hebben.

Eind oktober/begin november worden daar ook biologische narcissen en 
krokussen in de grond gezet zodat Het Watertappunt voortaan van febru-
ari tot november voedsel zal bieden voor bijen en andere insecten en een 
fraaie aanblik voor dorpsbewoners en passerende recreanten.  
           (Oot Verharen)

Vanaf de Vuursche Dreef zijn nu twee waterpunten. [foto Henk van de 
Bunt]

Opruimtoer door de hele Gemeente
door Henk van de Bunt

Afgelopen zondag was de laatste etappe van de Groene Toer. In 5 etappes zijn vrijwilligers 
door de hele gemeente gelopen en hebben ze zwerfafval opgeruimd. 

De start was op 7 augustus in Bilt-
hoven en elk weekend werd er een 
etappe gedaan. De opruimers zijn 
via De Bilt, Groenekan, Maartens-
dijk en Hollandsche Rading uitein-
delijk geëindigd bij Buro Lou in 
Bilthoven. 

Opruimactie
Anke Hazeleger van Plog it Up De 
Bilt bedacht deze Toer. ‘Het is eens 
wat anders dan een eenmalige op-
ruimactie en zo ga je een keer de 
hele gemeente door, we hebben 
mooie routes gelopen en mensen 
enthousiast gemaakt.’ Elke etappe 
konden mensen zich aanmelden om 
mee te doen. Ze konden een stukje 
meelopen of de hele etappe. Het 
was een groot succes. Anke: ‘Met 
extra dank aan alle deelnemers van 
dit event’.

Wie ook een keer mee wil doen met 
een opruimactie of er zelf eentje 
wil organiseren kan zich aanmel-
den voor World Clean Up Day De 

Bilt op zaterdag 18 september. Kijk 
voor meer informatie op www.
sportiefinhetgroen.nl.

Eindpunt van de Groene Toer bij Buro Lou (voormalig politiebureau).

Nu de scholen weer zijn begonnen
is het devies rijd niet onbezonnen 
want bedenk hoe het gaat
kinderen spelen op straat
met rustig rijden is dan veel gewonnen

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

GEHAKT HALF OM HALF
Heerlijk vers gedraaid voor u; helemaal puur zonder
toevoegingen: 80% rund en 20% varkensvlees; voor in
uw ovenschotel, balletje gehakt,.... 500 gram 3,50

BISTRO SPIESEN
De lekkere lange spiesen: met spek, paprika, ui en
gemarineerde varkensfricandeau; heerlijke combi!!
In de oven, pan of toch nog de BBQ??? 2 stuks 7,00

RIBEYE
Puur gras gevoerde ribeye; vers uit Nieuw Zeeland!!
en dat proeft u; iets doorregen en heerlijk mals!
Mag rosé gebakken worden; kern 47°C 100 gram 3,98

KIPDIJ SCHNITZELS
Lekker anders: van malse kippendijen met rondom een
laagje paneermeel, wordt niet droog, zeer smaakvol!
Zachtjes braden in ruim boter; krokant korstje 100 gram 1,25

LIMOUSIN STOOFLAPJES
Vers uit Frankrijk, fijn van draad en mooi mager! Voor 
heerlijk stoofvlees aan lappen of even klein snijden??
Ca. 2½ tot 3 uur stoven onder vocht... 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heerlijke panklare producten:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 30 augustus t/m zaterdag 4 september.

Zetfouten voorbehouden.

BLACK PEPPER TARTAAR
Stoer mager smaakvol gekruide tartaar 100 gram 1,85
GEHAKT CORDONBLEU
Gekruid gehakt met daarin ham en kaas.... 2 stuks 3,30

THAISE KIPWOKBLOKJES
Magere malse gemarineerde blokjes kipfilet, gemengd
met courgette en paprika, super lekkere combinatie!
Even kort roerbakken in de wok of grote pan 100 gram 1,25

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Eind sept 2021 starten weer bridgelessen. Voor 
beginners 12 lessen op do-avond (na Kerst vervolgcursus 
mogelijk). Voor semi-gevorderden op vr-morgen. Ook 
privélessen voor alle niveaus met grote flexibiliteit. Wij 
hebben kleine groepen van max. ca 10 pers., waardoor 
persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. www.bridge-
school-bilthoven.nl, ciska.zuur@gmail.com, 030281121, 
0655193649 in Bilthoven. 

Te koop aangeboden
JVC mini component systeem 
DX-50 radio, dubbele cas-
settedeck en CD speler met 
boxen en 40 musicassettes 
€50,-, Tel. 035-5771587

Partytafel inklapbaar 
184x78,5x74cm. Ingeklapt 
184x78,5x5 cm gewicht 25kg 
metalen frame €50,-. Tel. 
035-5771587

8 klapstoelen, in een koop, 
bekleed met zwart/grijze 
kunststof €30,-. Tel. 035-
5771587

2 Hindenlopen stoelen met 
biezen matten gratis afhalen. 
Tel. 0346-212463

2 ronde zware van glas waxi-
nelichtjeshouder €10,-. Tel. 
0346-243758

Werkoverall, nieuw, maat 54. 
€20,-. Tel. 0346-243758

Handige combi kinder-/wan-
delwagen. Handig voor bij 
oma, alles zit erbij. €50,-. Tel. 
0346-243758

Moderne 3 zitsbank ( licht-
beige )  plus 2 bijbehorende 
stoelen voor €40,-.Tel. 06 
43059825

3x VWO 6 "samengevat" 
Gs-Ak-Eco igst €7,50. Tel. 

06-21415798/ 06-45937138

Zagg slim book iPad Air 2 
(toetsenbord) igst €17,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Complete LOI cursus Duits 
€15,00. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

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

Personeel gevraagd
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

Wie maakt de bewoners 
van de Bilthovenseweg, 
Burgemeester de Withstr, 
Ds.Sanderuslaan, Kerksteeg 
(Pand REMU) en Zorgvliet 
BLIJ, Woon je in de buurt 
en overweeg je een kranten-
wijk. Wij zijn per direct op 

Nootjes

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

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

Cursussen/ trainingen 

zoek naar een bezorger die 
wekelijks daar de krant wil 
bezorgen. Je verdient €7,28 
per week. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Personeel aangeboden

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

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

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 
Tuinwerkzaamheden
Seizoensbeurt, hogedrukreini-
ging, schuttingen, bestrating
Bel vrijbl. 06-49377634
Betrouwbare KLUSJESMAN 
biedt zich aan voor alle voor-
komende klusjes in en rondom 
het huis. Voor informatie mag 
u bellen naar 06-43825128

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

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

Woning of garagebox in 
Mdijk snel VERKOPEN? Bel 
06-18554620

Open TUIN rondom De 
Oude School in De Bilt, 
Burgemeester de Withstraat op 
Monumentendag 11 september

Alleen op de maandagavondenreeks (vanaf 6 september) 
van de (her-)start van de bridgeopleiding voor beginners 
is nog plaats. Kosten € 90,- voor alle theorie- en trai-
ningsavonden. Bridgeopleiding Koetsiersbridge: E-mail 
bridgeopleiding@ziggo.nl, tel. 06 23718384.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

VakantieBijbelFeest 
Op 25 en 26 augustus werd er rondom De 
Dorpskerk in De Bilt het VakantieBijbelFeest 
gevierd met het thema ‘Duik erin’. 

Na een digitaal jaar kon er weer lekker gezongen 
worden, geknutseld, pannenkoeken gegeten en 
een vossenjacht gehouden worden. De organisatie 
had nog wel te kampen met de nodige beperkin-
gen i.v.m. Corona maar kon er mede dankzij de 
meer dan 30 vrijwilligers toch twee leuke dagen 
van maken.  (Mariska van der Kuil)

De jeugd vermaakt zich prima tijdens het VBF. 
(foto fam. de Heer)

Hairdesque staat voor kwaliteit, vakkundigheid, 
goed advies en service!
Jouw haar is bij ons in goede handen!
Je bent van ♥ welkom!!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

• Curlsys gespecialiseerd

• Coolblond

• Kleurcorrecties

• Balayage

• High en lowlight technieken

• Afmatteringen

• Feestelijke updo

Maak tijdig een afspraak i.v.m. onze vakanties

Beginnerscursus EHBO met AED
30 september start EHBO vereniging De Bilt-Bilthoven 
een beginnerscursus EHBO. Hierin worden o.a. reanimatie, 
bediening van de AED en EHBO bij kinderen behandeld. De 
cursus bestaat uit 9 lessen gevolgd door een examen. U krijgt 
een erkend diploma van het Oranje Kruis. Zie onze website 
www.ehbodebilt.nl/contact. De cursus start bij een minimum 
deelname van 6 personen. Opgeven voor 15 september via 
info@ehbodebilt.nl.

Tuinderij Eyckenstein/Agnes Kruiden
 Dorpsweg 264A  3738 CN Maartensdijk.

Zaterdag 4 september 15.30 uur tot 16.30 uur

CONCERT IN HET GROEN 

Saxofoon & Slagwerk
Aukelien Kleinpenning & Mervyn Groot 

Een nazomer-concert met Aukelien Kleinpen-
ning, veelzijdig klassiek saxofonist, bekend van 
haar optreden vorig jaar in de tuin met haar saxo-
foonkwartet Syrene. 
Mervyn Groot is Master Klassiek Slagwerk aan 
het Conservatorium van Amsterdam 

Kaarten € 15,00 inclusief 1 consumptie vooraf  te 
reserveren via info@agneskruiden.nl of telefonisch 
via 06-47608868.

Programma:

B. Bartók – Roemeense Dansen
I. Jocul cu Bâtà
II. Brâul
III. Pe Loc
VI. Mânuntelul

M. de Falla - Nana

D. Shostakovich - Drehorgelwalzer I & III

D. Milhaud – Scaramouche
I. Vif
II. Modéré
III. Mouvement de Samba

G. Gershwin – Summertime
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Informatieavond over het 

Hessingterrein
door Henk van de Bunt

Donderdag 2 september organiseert Het Lokaal Sociaal Verbond (SP, PvdA, ChristenUnie 
en de Fractie Brouwer) een avond voor omwonenden van het (voormalig) Hessingterrein en 

andere belanghebbenden. Deze partijen maken zich, sinds het aannemen in de gemeenteraad 
van de ruimtelijke randvoorwaarden in 2018, zorgen over de ontwikkelingen in dit gebied. 

Naar alle waarschijnlijkheid ligt vanaf dezelfde da-
tum het bestemmingsplan voor de Utrechtseweg 341 
officieel ter inzage bij de gemeente. Dat betekent, 
dat de gemeenteambtenaren de plannen van de firma 
Verwelius bestudeerd hebben en dat ze gekeken heb-
ben of die overeenkomen met de bestemming die de 
gemeenteraad heeft bepaald voor dit gebied. 
Ze hebben gepraat met Het Utrechts Landschap, dat 
belang heeft bij dit gebied omdat zij eigenaar zijn 
van het beschermde natuurgebied Sandwijck, ze 
hebben gepraat met de provincie, omdat die gaat 
over het grotere plaatje van de ruimtelijke ordening 
en ze hebben natuurlijk gepraat met de projectont-
wikkelaar. Aan de hand daarvan hebben ze een ont-
werp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan. 

De gemeente moet het ontwerp voor het nieuwe be-
stemmingsplan ter inzage leggen in een inzagepro-
cedure. Iedereen mag daar dan wat van zeggen. De 
mensen die er nu wonen, de omwonenden, de natuur-
organisaties, mensen die zich bezighouden met de cul-
tuurhistorie, noem maar op. Elke belanghebbende mag 
een zienswijze indienen. 
Op deze avond zal worden verteld wat voor het LSV 
opvallende zaken zijn en waar de zorgen zitten. Ook 
wordt kort uitleg gegeven hoe een zienswijze werkt. 
Het indienen van een zienswijze is voor belangheb-
benden immers een belangrijke mogelijkheid om hun 
mening over dergelijke plannen tijdig in te brengen.  

Anderen
Niet alleen het LSV maakt zich zorgen; ook Groen-
Links, Beter de Bilt en Forza De Bilt hebben in 2018 

tegen de ruimtelijke randvoorwaarden gestemd. Met 
andere woorden de plannen van Verwelius hadden de 
voorlopige steun van slechts 15 van de 27 raadsleden. 
Gezien de steun voor amendementen om de ‘rode con-
tour’ te bewaken ging het vooral om bezwaren tegen 
aantasting van de natuur. Voor degenen die menen dat 
zij belanghebbende zijn is het nog steeds mogelijk een 
uitnodiging voor deze avond te ontvangen via een ver-
zoek aan amineur@sp.nl.

Straatfeest

Bewoners van de Steenen Camer in Bilthoven 
organiseerden een gezellig straatfeest; ze hadden 
aan het einde van de vakantieperiode elkaar 
genoeg te vertellen. De sfeer was weer prima. Ook 
de kinderen hadden het naar hun zin met o.a. een 
groot springkussen. [Frans Poot] 

M
ET EEN LEKKER KOPJE KOFF

IE

30%
TOT 70%

KORTING

WIJ GAAN STOPPEN

HEHENKAMP HERENMODE 
BEDANKT U VOOR HET 
VERTROUWEN GEDURENDE 
16 JAAR IN DE BILT.

HET WAREN
16 BIJZONDERE JAREN!

DUS: GEVEN WIJ U

Hessenweg 194 B  |  3731 JN  De Bilt  |  Telefoon: 030 221 00 07 
Openingstijden: ma 13:00 - 18:00  |  di t/m do 09:00 - 18:00  |  vr 09:00 - 20:00  |  za 09:00 - 17:00

OP:  DRESSLER – BUGATTI – OLYMP – MÄRZ 
LACOSTE – MENS – HILTL – ALAN PAINE

Een warm thuis voor mensen
met geheugenproblemen.

Welkom thuis.
Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 
Wanneer thuis wonen echter niet meer gaat biedt 
Claris Zorgvilla Steinenburgh een plek waar de ver-
trouwde levenswijze zoveel mogelijk voortgezet kan 
worden. Een plek waar bewoners zichzelf kunnen 
zijn, waar ze acti viteiten kunnen ondernemen die 
ze leuk vinden en waar ze liefdevolle, warme ver-
zorging krijgen van mensen die de bewoners en hun 
levensgeschiedenis kennen.
Dit zijn belangrijke ingrediënten om bewoners zich 
thuis en pretti  g te laten voelen. Dit alles in een zeer 
fi jne, sti jlvolle en huiselijke ambiance waar vers 
gekookt wordt en de koffi  e heerlijk smaakt.

Claris Zorgvilla Steinenburgh
Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt
Telefoon: 030 - 200 49 50
info@zorgvillasteinenburgh.nl
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BEKENDMAKINGEN
week 35 ¾  1 september 2021

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat het ont-
werpbesluit hogere waarden voor het be-
stemmingsplan ‘Utrechtseweg 341 te De 
Bilt’ en de bijbehorende stukken van don-
derdag 2 september 2021 tot en met 
woensdag 13 oktober 2021 ter inzage lig-
gen.

Doel besluit hogere waarden
Het bestemmingsplan voorziet in de realisa-
tie van maximaal 130 grondgebonden wo-
ningen op de voormalige bedrijfslocatie aan 
de Utrechtseweg 341 in De Bilt. Omdat bin-
nen het bestemmingsplan geluidsgevoelige 

bestemmingen worden gerealiseerd, moet 
het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. 
Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitge-
voerd naar de geluidsbelasting op de ge-
vels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluids-
niveau op de gevels van woningen binnen 
het plangebied, vanwege het wegverkeer 
op de Utrechtseweg (N237), hoger is dan 
de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de 
Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid 
om, onder voorwaarden, ontheffing te ver-
lenen van deze voorkeurswaarde en hogere 
waarden toe te staan op de gevels van de 
woningen. Het college van burgemeester en 

wethouders wil voor het plan gebruik ma-
ken van deze mogelijkheid en heeft het ont-
werp van het besluit hogere waarden opge-
steld.

Inzien stukken
Het ontwerpbesluit hogere waarden en de 
bijbehorende stukken kunt u binnen de ge-
noemde termijn inzien bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Indienen zienswijzen
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen 
belanghebbenden binnen de genoemde ter-

mijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere waarden indienen. Bent u belang-
hebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: 
College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente De Bilt, p/a Omgevings-
dienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 
LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding 
van uw naam, uw adres en zaaknummer 
Z/19/125190.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio 
Utrecht, telefoon (088) 022 50 00

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Utrechtseweg 341 te De Bilt

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan:

•  Bestemmingsplan Utrechtseweg 341 te 
De Bilt. 

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Utrecht-
seweg 341 te De Bilt. 

Aanleiding
Met voorliggend bestemmingsplan wordt de 
locatie Utrechtseweg 341 te De Bilt (het 
voormalige “Hessing”-terrein) herontwik-
keld. Het bestemmingsplan maakt maxi-
maal 130 grondgebonden woningen moge-

lijk. Tegelijk met het ontwerpbestem- 
mingsplan gaat ook het concept beeldkwali-
teitsplan ter inzage.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Utrechtse-
weg 341 te De Bilt met de daarbij beho-
rende stukken ligt gedurende zes weken ter 
inzage, van donderdag 2 september tot en 
met woensdag 13 oktober 2021. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20010BP0020-ON01. 

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpbestemmingsplan in-
dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u rich-
ten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-

stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad en op de ge-
meentelijke website worden gepubliceerd. 
Indieners van een zienswijze worden hier-
van schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink, beleidsmedewerker ruimte-
lijke ontwikkeling van de gemeente De Bilt 
via telefoonnummer (030) 228 94 11.

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Utrechtseweg 341 te De Bilt 

De maand 
september

30 Ideale dagen om samen 
met ons uw tuin te 

vergroenen en verfraaien! 
Elk jaar roepen wij het van de daken: 
september is de meest ideale maand 
om te planten. De bodem is warm, 
de wortels kunnen zich prima ont-
wikkelen, de weersomstandigheden 
zijn mild. U kunt lekker aan de slag 
en wij dragen ons steentje bij met 
een ‘uit de kluiten gewassen’ korting 
op álle tuinplanten. Doet u mee? 
Dan maken wij samen ons stukje 
Nederland groener, mooier, 
gezonder en vitaler.

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nlZie ook: webshop.vaarderhoogt.nl

ALLE 

TUINPLANTEN

KASSA
KORTING 25%

DE HELE MAAND SEPTEMBER

Waterdiertjes
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Land-
schap en IVN De Bilt.

Woensdag 8 september gaat 
het over Waterdiertjes. Op 
Beerschoten wordt een be-
zoek gebracht aan de vissen-
kom, een watertje in het bos. 
Dus laarzen aan en vang de 
meeste diertjes. Het is voor 
de leeftijdsgroep 6 t/m 10 
jaar, het duurt van 14.30 tot 
16.30 uur en het vindt plaats 
bij Paviljoen Beerschoten, 
de Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden kan per email 
tot en met zaterdag 4 sep-
tember naar kindernatuurac-
tiviteiten@gmail.com 
(Trees Althues)

Nieuwe slootexperts mogen in de vissenkom 
op Beerschoten vissen.
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Nova wint KorfbalTotaal Regio Cup
De selectie van Nova mocht afgelopen zaterdag spelen op de KorfbalTotaal Cup bij 

korfbalvereniging Het Bosch in Lexmond. Hoogtepunt van de dag was dat het 
eerste door de winst op VIKO 150 euro binnenhaalde.

De dag begon met een ‘normale 
wedstrijd’ tussen Nova 2 en Viko 
2. Nova had een moeizame start, 
maar wist zich zeer goed te herpak-
ken en speelde een leuke wedstrijd. 
De wedstrijd werd uiteindelijk nipt 
verloren met 16-15.

Daarna was het de beurt aan de 
beide eerste teams. Onder begelei-
ding van een DJ speelden de teams 
vier sets van 12,5 minuten. Elke set 

was er 50 euro te verdienen en de 
totale winst betekende nog 50 euro 
extra. Eindigde een set in een ge-
lijkspel, dan volgde een shoot-out. 
Hierin moest één speler van het ene 
in 45 seconden zoveel mogelijk 
doelpunten maken tegen een spe-
ler van het andere team. In de 45 
seconden daarna waren de rollen 
omgedraaid. Wie de meeste punten 
had gescoord, won de set. De eerste 
set ging naar Viko, de tweede naar 

Nova en de derde eindigde in een 
gelijkspel. Viko won de shoot-out, 
waardoor Nova 2-1 achter kwam 
in sets. Maar Nova was strijdlustig 
en haalde de vierde set binnen. Met 
een einduitslag van 2-2 volgde een 
allesbeslissende shoot-out. Nova 
won de shoot-out en won hiermee 
de KorfbalTotaal Regio Cup.

Tijdens de KorfbalTotaal Regio Cup werd er een nieuwe wedstrijdvorm 
geprobeerd. (foto Cisca Pluim)

Nieuwe korfbalvelden
door Kees Diepeveen

Korfbalvereniging Dos uit Westbroek beschikt weer over twee moderne kunstgrasvelden. Begin 
dit jaar heeft de gemeente De Bilt het verouderde kunstgrasveld vervangen. De velden hebben 

een eigentijdse uitstraling gekregen met het oranje van Dos prominent aanwezig. 

Op zaterdag 28 augustus vond de 
officiële opening van de nieuwe 
velden plaats door sportwethouder 
Madeleine Bakker. Daarna werd 
door DOS een oefenwedstrijd ge-
speeld tegen ZKV uit Zaandam.

Dos in actie op het nieuwe veld.

Scoutinggroep Ben 
Labre 90 jaar

Afgelopen zaterdag heeft scoutinggroep Ben Labre in De Bilt het 
nieuwe seizoen geopend. Speciaal voor de 90e verjaardag kwam op-
richter Ben Labre zelf weer eens kijken wat er zoal op zaterdag bij 
scouting gebeurt. 

Met een postenspel in het van Boetzelaerpark ging Ben Labre samen met 
alle leden van de groep op bezoek bij elke speltak. Zo werd er ren-je-rot 
gespeeld, balspelletjes gedaan, een smokkelspel gespeeld en kon je erva-
ren hoe het is om te backpacken. 

Scoutinggroep Ben Labre organiseert elke week voor jongens en meisjes 
van 5 tot 18 jaar allerlei leuke activiteiten. Lekker actief, waarbij vriend-
schap voorop staat. Er is veel aandacht voor samenwerken, of dat nou is 
bij een smokkelspel, een hike, het opzetten van tenten, of het zelf organi-
seren van een trektocht. Hierbij ontstaan vriendschappen voor het leven. 

Meedoen
Scouting moet je beleven, daarom kun je in de maand september tijdens 
een opkomst kennis komen maken. Jongens en meiden kunnen van 9.30 
uur tot 11.30 uur gezellig mee doen met de bevers (5-7 jaar) of met de 
welpen (7-11 jaar). De verkenners (11-15 jaar) hebben hun opkomst van 
11.30 uur tot 13.30 uur. Rowans, jongeren van 15-18 jaar komen op vrij-
dagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur bij elkaar. Voor meer informatie 
www.benlabre.nl of neem contact op via info@benlabre.nl

De scouts zijn druk in het Van Boetzelaerspark.

Stilzitten kan - bijna niemand - meer; 
meditatie en Zen lessen in Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Heb je het afgelopen jaar het gevoel gekregen dat je te veel werd geleefd door je werk, de 
pandemie of hectische omstandigheden? Dan is het wellicht interessant om je de kunst 

van het mediteren eigen te maken. Zen leraar Wouter Limmen nodigt iedereen uit 
om deel te nemen aan zijn introductiecursus Zen meditatie.

In deze snel veranderende tijd blijkt 
zowel de techniek als filosofie van 
Zen meditatie actueel voor mensen. 
Zij kiezen voor gezondheid en voe-
len zich betrokken met de natuur.
Als voorbeeld van hoe te veel 
mensen hun leven beleven, noemt 
Wouter de iconische eik voor ons 
gemeentehuis: ‘De boom staat er 
nog fier bij, maar is kwijnende. Ei-
genlijk heeft de boom de verschijn-
selen van een burn-out: hij is het 
contact met zijn wortels kwijt en is 
niet meer in staat om zich goed te 
voeden met wat hij nodig heeft om 
te floreren’.

Volgens Wouter lijdt onze westerse 
samenleving aan energieverlies en 
verslaving. Een verslaving aan on-
gebreidelde groei, die ons uitput. 
Wouter: ‘Dit bestrijden wij met 
bijvoorbeeld een gigantische over-
consumptie of met medicijngebruik. 
Het is een manier van leven, die 
ons steeds meer opbreekt, omdat 
wij hiermee het contact met onszelf 
verliezen en natuur en klimaat ver-
stoort. Zen en mediteren begint met 
het voeden van het contact met je ei-
gen wortels en je omgeving’.

De Zen traditie ontstond in India en 
ontwikkelde zich vandaaruit verder 

in China en Japan. Vanuit Japan stak 
de filosofie over naar de westkust 
van Amerika. Dankzij haar seculiere 
karakter werd zij hier succesvol. 
Afgelopen 25 jaar onderzochten we-
tenschappers de methode en erken-
den zij haar als waardevol voor de 
psychische en lichamelijke gezond-
heid van elk mens. Wouter: ‘In mijn 
lessen maak ik deze inzichten, op 
een praktische manier, voor iedereen 
toepasbaar.

Basisinzichten
In mijn cursus leer je de techniek 
van het mediteren en het praktisch 
toepassen van basisinzichten uit de 
Zen traditie, privé en op het werk. 
De methode leert je te concentreren, 
je daadkracht te vergroten en op een 
ontspannen manier met ingewik-
kelde of stressvolle omstandigheden 
om te gaan. Deelnemers zijn vooral 
mensen die op een eigen wijze meer 
kwaliteit aan hun bestaan willen 
brengen en zo de kans vergroten om 
positiever in het leven te staan en be-
ter te reageren als het tegenzit’.
Vanaf maandag 4/5 oktober start de 
opleiding in Bilthoven en in Zeist. 
Wouter organiseert een aantal gratis 
proeflessen Zen meditatie in Biltho-
ven. Via de website www.zenmedi-
tatie.nl kan je je aanmelden voor een 
proefles.

ingezonden mededeling 

Wouter Limmen bij de iconische eik met burn-out verschijnselen.

Scouting Maartensdijk 
start weer

Het scoutingseizoen bij Agger Martine start weer met activiteiten rond-
om de interesses van de kinderen met natuurlijk de scoutingvaardighe-
den. Zo kunnen de spellen gespeeld worden met de hele groep, in twee-
tallen of alleen. 

Ontdekken van de natuur, knopen leren leggen, kompas kijken en speur-
tochten lopen zijn allemaal onderdeel van scouting. Samen een hobby 
van een ander bekijken, interesses delen over allerlei andere onderwer-
pen, de Jota in oktober, de boerenkoolmaaltijd met de hele groep in janu-
ari en als laatste in juni de vossenjacht.
Ben jij tussen de 7 en 15 jaar en lijkt het jou leuk om een kijkje te nemen. 
Ga dan gezellig meedoen op zaterdagochtend in het clubhuis aan de Die-
renriem 10. Ook iedereen van 15 jaar of ouder is van harte welkom op 
scouting. Deze speltakken komen op donderdag-, vrijdag- en zaterdag-
avond samen.

Dit seizoen zijn er ook weer Bevers. Elke zaterdag is er voor iedereen van 
5 tot 7 jaar een opkomst van 11.45 tot 13.15 uur. Voor info: e-mail info@
aggermartini.nl.



Spierbundels op pad
In de regen struinen slakken smakkend de natte natuur af. Met het sa-
mentrekken van hun gespierde buik glijden zij over het gras, eten zich 
een weg door de tuin.

Slakken bestaan voor het grootste deel uit water en zijn dol op regen. 
Ze hebben vocht nodig om zich soepel te verplaatsen in een spoor van 
slijm. De meeste slakken houden zich overdag schuil onder afgevallen 
blad, onder stenen en in spleten en zijn vooral ‘s-nachts actief. Het zijn 
er veel dit jaar, maar waar menigeen zich beklaagt over naaktslakken in 
hun groenten of afgekloven sierplanten, zie ik er maar weinig.

‘Kijk je ‘s nachts wel eens wat er in je tuin gebeurt?’ werd mij laatst 
gevraagd. ‘Weet je wel hoeveel slakken in het donker een aanval op 
je planten doen?’ Die vraag prikkelde en ik besloot tot een nachtelijke 
inspectie van de tuin. Slakkenhuisjes kraken onder mijn voeten op het 
tuinpad. Ik griezel van het geluid, laat een spoor van verderf achter. 
Maar veel naaktslakken zie ik niet.

Verschillende planten hebben een chemische verdediging tegen slak-
ken. Een te sterke of bittere smaak of geur van de bladeren houdt slak-
ken op afstand. Hun ogen op steeltjes zien bitter weinig, maar met hun 
tentakels kunnen slakken geuren goed waarnemen. In groentes wordt 
een bittere smaak meestal niet erg gewaardeerd en is er via planten-
veredeling uit gekweekt. Met het smakelijker worden van de planten 
komen ook de slakken tevoorschijn. Daarom worden wel aromatische 
planten als dropkruid, lavendel, rozemarijn, tijm en salie tussen de sla 
en kool geplant.

Veel slakken eten echter liever geen groene planten, maar juist dood 
blad, paddenstoelen, schimmels of algen. Ze ruimen dood materiaal op 
en geven hun afvalstoffen als voeding door aan de bodem. In onze tuin 
zijn slakken belangrijke opruimers en vooralsnog niet schadelijk. Afge-
vallen peren worden afgetast en 
smakelijk weggewerkt.
              (Karien Scholten)

In haiku:
In een spoor van slijm
Eten spierbundels zich dik
In de groentetuin
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advertentie

Middenstanders op de bres 
voor Jits Bakker beeld Europa

door Henk van de Bunt

Europa en de Stier is een kunstwerk van Jits Bakker op de rotonde Hessenweg - Looydijk in De Bilt. 
Welhaast iedereen kent de bronzen stier met op zijn rug een bevallige jonge vrouw. Velen weten 
ongetwijfeld dat het de wereldvermaarde beeldend kunstenaar Jits Bakker was, die het kunstwerk 

heeft gecreëerd; ‘Europa’ is de naam van de fraai gevormde prinses op de rug van de stier.  

‘Ondanks het gemis aan achter-
grondinformatie wordt het beeld 
alom gewaardeerd, alleen al om zijn 
robuuste uitstraling en het door-
dachte vormenspel. Als zodanig is 
het aansprekende beeld sinds jaar 
en dag een begrip in het winkelhart 
van De Bilt. Het publiek is gewend 
aan het kunstwerk, het hoort erbij 
en het is niet meer weg te denken’, 
aldus Karel Beesemer, communica-
tieadviseur van atelier Jits Bakker. 

Geschiedenis
Beesemer: ‘Eind jaren negentig 
werd het winkelgebied Hessenweg 
/ Looydijk e.o. heringericht. Daar 
hoorde de aanleg van de rotonde 
Hessenweg / Looydijk bij. Het was 
in hoge mate de verdienste van het 
toenmalige bestuur van de win-
keliersvereniging, waaronder de 
middenstander Jan Klok, dat op de 
rotonde een bronzen beeld werd ge-
plaatst van zijn beroemde plaatsge-
noot Jits Bakker. Aan de zijde van 
Klok was het de penningmeester 
van de winkeliersvereniging Jan 
Nanning, die gezamenlijk met hem 
optrok. Door de voortreffelijke sa-
menwerking en gevoed door hun 
gemeenschappelijke enthousias-
me, bereikten ze dat een prachtige 
sculptuur van Jits Bakker op de ro-
tonde zijn centrale plek kreeg’. 

Logisch
Jan Klok hierover: ‘Die keuze was 
gezien de internationale vermaard-
heid van de kunstenaar een logische 

keuze. Het feit dat hij inwoner was 
van De Bilt speelde eveneens een 
rol, zij het niet doorslag gevend. 
Op de schaarse momenten dat Jits 
zijn werk het werk liet, toefde hij 
graag in het winkelgebied bijvoor-
beeld om een drankje en een hapje 
te nuttigen in een eetcafé. Jits was 
bijzonder verguld met het idee dat 
zijn kunstwerk in het hart van ‘zijn’ 
De Bilt kwam te staan’.

Symbolisch bedrag
Beesemer: ‘Het toenmalige bestuur 
van winkeliersvereniging Hessen-
weg / Looydijk had duidelijk oog 
voor échte kunst als meerwaarde 
voor het winkelgebied Hessen-
weg, Looydijk en omgeving. Het 
bestuur zou - zo luidde de afspraak 
- als huurder gaan optreden met als 
verhuurder Jits Bakker. Er werd 
met Jits een jaarlijks huurbedragje 
afgesproken dat bijna als sym-
bolisch mag worden bestempeld, 
omdat de hoogte daarvan niet in 
de buurt kwam van het gangbare 
bedrag zoals dat als leidraad wordt 
geadviseerd door het Kunstenplat-
form BK. In dat geval zou sprake 
geweest zijn van een veelvoud van 
het afgesproken jaarbedrag. Jits 
Bakker maakte graag dat weinig 
commerciële gebaar, omdat het zijn 
eigen woon/werk gemeente betrof. 
Zowel het bestuur van de winke-
liersvereniging als Jits Bakker wa-
ren uitermate tevreden met de ge-
maakte afspraken’. 

Zeventien jaar later
Inmiddels zijn ca. zeventien jaar 
verstreken dat het bronzen kunst-
werk de rotonde aan de Hessenweg 
sierde. Het huidige bestuur van de 
winkeliersvereniging kwam op de 
gedachte dat het de gemeente De 
Bilt zou moeten zijn die de jaar-
lijkse huurpenningen zou moeten 
ophoesten. De voorafgaande com-
municatie tussen het bestuur van 
de winkeliersvereniging en de ge-
meente voltrok zich buiten het ge-
zichtsveld van JitsArt. Daardoor 
was de eenzijdige huuropzegging 
totaal onverwacht. 

Gênant
De geschetste verwikkelingen 
kwamen ook Jan Klok ter ore. Hij 
vond de ontstane totaal- situatie 
nogal gênant. Geheel op eigen ini-
tiatief besloot hij zich in te span-
nen dat het oorspronkelijke jaar-
lijkse huurbedrag bij benadering 
structureel boven tafel komt. Hij 
schakelde meerdere collega- mid-
denstanders in die allen bereid 
waren een jaarlijkse financiële bij-
drage te leveren. Jan Klok onder-
kent het belang van de aanwezig-
heid van kunst in dit aansprekende 
winkelgebied ten zeerste en ook 
op het persoonlijke vlak is hij een 
kunstminnaar. 

Plantenbakken
Hans Visser is voorzitter van de 
ondernemersvereniging Hessen-
weg/Looydijk: ‘Wij hebben slechts 

Het beeld, waaruit woeste kracht spreekt, is gebaseerd op een verhaal uit 
de Griekse mythologie.

een klein budget, dat ik graag wil 
besteden aan het aantrekkelijker 
maken van dit winkelgebied. Zo 
hangen er nu mooie plantenbak-
ken aan de lantaarnpalen en heb-
ben we nieuwe feestverlichting 
aangeschaft. Omdat de gemeente 
eigenares is van de rotonde, heb ik 
gevraagd of zij de jaarlijkse kos-

ten voor het beeld wil overnemen. 
Met dat verzoek is helaas nooit iets 
gedaan. Het beeld mag wat mij be-
treft blijven staan, maar wij vinden 
het als bestuur belangrijker om van 
ons budget activiteiten te bekosti-
gen die de gezelligheid in dit win-
kelgebied terugbrengen’. 

Wandelexcursie over Houdringe 
Utrechts Landschap organiseert op 
zondag 5 september een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. 
Houdringe bestaat voornamelijk uit 
bos en open grasland. Er staan dikke 
eiken en beuken met een doorsnede 
van meer dan een meter. Deze bomen 

zijn ruim 225 haar oud. Huize Houd-
ringe is in 1779 gebouwd. Rondom 
het huis is de tuin deels in de Engelse 
landschapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd. De start is om 
14.00 uur vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, Holle Bilt 6 in De Bilt. De wan-

deling duurt anderhalf tot twee uur. 
Vooraf aanmelden ‘moet’ op de web-
site van Utrechts Landschap. Deel-
name is gratis en deze wandeling is 
ongeschikt voor rollatorsgebruikers. 
         (Trees Althues)

Koeien en heel oude bomen op Houdringe.

“Wat schaft de pot?”
Woe.
1-9
Do.
2-9
Vr.
3-9
Za.
4-9
Zo.
5-9

Ossenhaaspuntjes 
op Oosterse wijze

Gebakken roodbaars 
met saffraansaus

Vegetarische 
moussaka

Zondag gesloten

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
8-9
Do.
9-9
Vr.

10-9
Za.

11-9
Zo.

12-9

Let op!

Wij zijn
gesloten.

Volgende week hebben we weer 
lekkere gerechten voor u!

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