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Sobere Dodenherdenking bij 
oorlogsmonument Jagtlust

door Guus Geebel

Voor de tweede keer werd op 4 mei de Nationale Dodenherdenking in Bilthoven zonder publiek 
gehouden. Alleen burgemeester Sjoerd Potters en een klein aantal genodigden waren aanwezig. 
Peter van der Horst blies even voor acht uur vanaf het balkon van Jagtlust het taptoesignaal. 

Na de twee minuten stilte werden drie kransen bij het monument gelegd. Namens de 
gemeente De Bilt door burgemeester Potters en echtgenoot, Wietse Goedhart 

met zoon Koen namens het voormalig verzet en kinderburgemeester 
Carmen Braak met klasgenootje Madeleine Sandee. 

De toespraak van de burgemeester, 
het gedicht van de kinderburge-
meester en het verhaal van Made-
leine over haar overgrootvader de 
heer Nienhuis zijn vooraf opge-
nomen en worden uitgezonden op 
Regio TV De Bilt. In de toespraak 
die dit keer dus niet bij het monu-
ment werd uitgesproken zei burge-
meester Sjoerd Potters onder meer: 
‘Door Corona is het weer onmoge-
lijk om morgen samen vrijheid te 
vieren. De vrijheid waarvoor zo-
veel mensen hun leven gaven, ook 
inwoners uit onze gemeente. De 

vrijheid die wij zo vanzelfsprekend 
waren gaan vinden. Zo vanzelfspre-
kend dat sommigen zich afvroegen 
of die jaarlijkse herdenking nog wel 
nodig was. Zo vanzelfsprekend, dat 
sommigen zich niet goed meer kon-
den voorstellen dat vrijheid er ooit 
níet meer zou zijn. Tot vorig jaar, 
juist in het jaar waarin we 75 jaar 
vrijheid sinds de Tweede Wereld-
oorlog uitbundig wilden vieren, 
moesten we een stukje vrijheid in-
leveren. We konden helemaal níets 
meer uitbundig vieren. Dat valt ons 
nog steeds zwaar.’

Vrijheid
‘Vrijheid is het fundament onder 
onze vrije samenleving’, aldus de 
burgemeester. Hij citeert de fi losoof 
Daan Roovers die de verwondering 

van Spinoza beschrijft die met zijn 
ouders naar de Republiek der Ne-
derlanden was gevlucht en zich af-
vroeg hoe het kan dat al die mensen 
met hun verschillende en uitgespro-
ken meningen zo vreedzaam met 
elkaar leefden. ‘Hij concludeerde 

dat onze vrijheid van denken en 
spreken gepaard gaat met de prin-
cipiële gelijkheid van alle burgers. 
Vrijheid is een gezamenlijke in-
spanning. Vanuit die gezamenlijke 
vrijheid kunnen we onze persoon-
lijke vrijheid invullen. Misschien 
waren we dat besef na 75 jaar vrij-
heid een beetje kwijt. De pandemie 
heeft dat besef weer scherper op ons 
netvlies gezet. We merkten al snel, 
dat er alleen een mate van vrijheid 
voor ieder van ons was, als we ons 
allemaal aan de coronamaatregelen 
hielden. En andersom, wie maling 

aan de maatregelen had, beperkte 
de vrijheid van een ander.’

Offers
‘In de Tweede Wereldoorlog kwa-
men mensen in verzet tegen de 
nazi’s en de Japanse bezetter. Ze 
lieten mensen onderduiken in hun 
huis, brachten illegale kranten rond, 
werkten samen met de geallieerden, 
spioneerden en saboteerden.

De eerste krans wordt gelegd door burgemeester Sjoerd Potters en echtgenoot Tony van Maanen.

Groenekanse eik 
geveld door storm

door Henk van de Bunt

In Groenekan is in de nacht van 3 op 4 mei een 250 jaar oude eik 
slachtoffer geworden van de hevige storm. ‘Dit was een van de 
grote oude veteranen waar je ontzag voor had’, zegt omwonende 
J’ørn Copijn. 

De omgevallen eik stond langs het hoofdpad in Groenekan ten tijde van 
de Barok: ‘Ik ben opgegroeid in een familie die 250 jaar geleden hier 
al bomen kweekte’, vertelt de boomchirurg. ‘Van hieruit vertrokken ze 
met paard, wagen en boom om parken op de Utrechtse heuvelrug aan 
te leggen’. 

Geschiedenis
Over de geschiedenis van de boom vertelt Copijn: ‘Het landgoed Voor-
daan was eerst in bezit van Abraham Calkoen (eind van de achttiende/
begin negentiende eeuw) en had toen een formeel park waarvan er nog 
een klein aantal eiken behouden is gebleven. Rond 1850 kwam Voor-
daan in bezit van de familie Grothe en is het park verlandschappelijkd 
door Jan Copijn (1812 -1885) ca. 1860. Na de dood van Theodoor Gro-
the in 1919 verkocht zijn vrouw het landgoed aan een ontwikkelaar; 
deze veilt het landgoed in 1924

Veetred
‘De ca. 250 jaar oude eik heeft het niet gered, omdat zijn wortels niet 
goed konden uitgroeien; Het grondwater was hoog waardoor de wortels 
niet diep de grond in konden. Daarnaast hebben koeien en paarden die 
schaduw onder de boom zochten, de grond platgestampt. Zo bleef de 
kluit relatief klein. Van de oude eikenlaan uit de formele aanleg zijn 
nu nog 3 eiken overgebleven. Er staan er nog bij het bruggetje naar het 
kleine bosje, in het kleine bosje en de laatste nog in het weiland. De eik 
heeft met 250 jaar een mooie leeftijd bereikt, maar had nog een stuk ou-
der kunnen worden. Als de omstandigheden van zo’n boom goed zijn, 
kunnen ze de duizend jaar passeren.’

De omgevallen eik. (foto Sonne Copijn)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

13/05 • 09.30u - Ds. Harold Oechies
16/05 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 

Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/05 • 09.30u - Ds. J.J. Verhaar 
16/05 • 09.30u - Ds. G. van Wijk

16/05 • 18.30u - Ds. E. van den Noort

Woudkapel
13/05 • 20.00u - Meditatiebijeenkomst

16/05 • 10.30u - Dienst met Harry 
Schram

Maximaal 30 personen; aanmelden via 
opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

16/05 • 14.00u - de heer Herman Kesting  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/05 • 10.30u - Gebedsviering J. Noten
16/05 • 10.30u - Gebedsviering W. Sarot 

Vieringen zijn online, zonder 
kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
13/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

16/05 • 10.00u - Ds. A. Plaisier
Maximaal 30 personen; vooraf 

aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/05 • 10.00u - Geen dienst; zie de 
dienst in de Dorpskerk

16/05 • 10.00u - Ds. R. van den Beld

R.K. St. Michaelkerk
16/05 • 10.30u - Gebedsviering 

W. Kremer en J. Vroom
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/05 • 10.00u - spreker Joost Bijl

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/05 • 14.30u - Ds. D. Breure

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/05 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
16/05 • 10.00u - Ds. R. van de Kamp

16/05 • 18.30u - Ds. E.J. Oomen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/05 • 11.00u - mevr. Ds. M. Verstoep
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
16/05 • 10.00u - Proponent A.J.R. Treur
16/05 • 18.30u - Ds. D. van de Streek

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
16/05 • 10.00u +18.30u - Ds. 

A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
16/05 • 09.30u - mevr. Ds. M. Verstoep
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
13/05 • 10.30u - Gebedsviering L. Fijen

16/05 • 10.30u - Gebedsviering 
A. Kolfschoten

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/05 • 10.00u - Ds. P. Egberts 
16/05 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn

16/05 • 18.30u - Ds. E. Versloot

PKN - Herv. Kerk
13/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan

16/05 • 10.00u - Ds. P.J. Stam
16/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

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).

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

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

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlAdres: Dorpsweg 76/78  in Maartensdijk
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

Wandelmaatjes gezocht

Bij het Maatjesproject, van Mens 
De Bilt, komen veel aanvragen 
binnen van mensen die iemand 
zoeken om mee te wandelen. Een 
groep wandelaars zoekt gezel-
schap, omdat ze samen wandelen 
gezelliger vinden dan alleen. Een 
andere groep zoekt steun, omdat 
ze het alleen buiten niet redden. 
Dat kan gaan over allerlei soorten 
hulp zoals een arm, het onthouden 
van de weg, het duwen van een 
rolstoel, of gewoon een veilig 

gevoel als er iemand meeloopt. 
Mens zoekt wandelaars en die 
het leuk vinden om dit samen met 
iemand te doen. Voor vragen en 
aanmelding: maatjes@mensde-
bilt.nl of tel. 030 7440595.

Mindfulness oefeningen kind

Kinderen zijn eigenlijk heel mind-
ful van zichzelf: ze kunnen met 
hun volledige aandacht en vol 
van bewondering stil staan bij een 
blad of een beestje. In deze online 
bijeenkomst via ZOOM op 19 

Online Mantelzorgcafé
Veel mantelzorgers krijgen vroeg of laat te maken met het goed beheren 
van de (financiële) belangen van de zorgvrager. Steunpunt Mantelzorg 
organiseert op woensdag 19 mei van 12.00 tot 13.00 uur een online 
Mantelzorgcafé over levenstestament, bewindvoering en volmacht. 

Onafhankelijk adviseur Carina Stassen en casemanager dementie Mi-
riam van Aertsbergen hebben dagelijks met deze materie te maken. Zij 
vertellen in het online Mantelzorgcafé wat de mogelijkheden zijn. Niet 
alleen bij dementie, maar ook bij andere beperkingen waarbij degene 
voor wie u zorgt niet (meer) in staat is om de geldzaken te beheren.

Online meedoen
Dit mantelzorgcafé is online. Aanmelden kan via de mail:  mantel-
zorg@mensdebilt.nl of telefonisch via 06 130 71 129. Alle informatie 
over het mantelzorgcafé staat ook op www.mensdebilt.nl 

mei van 20.00 tot 21.30 uur, krij-
gen ouders informatie over mind-
fulness en gaan zij vooral een aan-
tal mindfulness-oefeningen erva-
ren die zij zelf met hun kinderen 
kunnen doen. Meer informatie en 
aanmelden zie de website: debilt.
ouderslokaal.nl.

Zoom workshop Beelddenker 
in Huis

Kinderen die een voorkeur heb-
ben om visueel te denken hebben 
vele talenten. Welke uitdagingen 
kom jij tegen met jouw beeldden-
ker thuis? Praat mee op 18 mei 
om 20.00 uur via ZOOM. Meer 
informatie en aanmelden: debilt.
ouderslokaal.nl

St. Maerten 
nummer 60 is uit

Het meinummer van het historisch tijdschrift St. Maerten is verschenen. 
St. Maerten is een uitgave van de Historische Vereniging Maartensdijk.

Centraal staat een uitgebreid artikel van Geert Boorsma over buitenplaats 
Rustenhoven. Achttien bladzijden tekst en foto’s over meer dan 600 jaar 
geschiedenis. Natuurlijk ook over de periode dat Bert Bolle (Barometer-
museum) eigenaar was van Rustenhoven. Daarnaast is er een historisch 
onderzoek van Kees Floor over de grenzen van Maartensdijk met oud 
kaartmateriaal. 

Omdat het een meinummer is zijn er twee verhalen over de Tweede We-
reldoorlog in de gemeente Maartensdijk: struikelstenen in Hollandsche 
Rading door Evert Theunissen en Douwe Tijsma en een bizar spionage-
verhaal van Jochem Botman\.

Op website stmaerten.nl staat veel aanvullende informatie over St. Maer-
ten en de Historische Vereniging Maartensdijk. Bij alle artikelen zijn er 
extra’s in de vorm van films, kleurenfoto’s of verwijzingen naar oor-
spronkelijke bronnen; bij het artikel over Rustenhoven is een korte film 
onder de titel ‘Het barometermuseum’. De film (gemaakt in 1997 door 
Fons Pennings - PenningsMedia Zeist) toont Bert Bolle (1947-2016) als 
eigenaar van Rustenhove en het barometermuseum. Verder een verwij-
zing naar een oude - niet meer actieve - website van Bert Bolle, opgesla-
gen in web.archive.org. Op dit internetarchief zijn meer dan 475 miljard 
webpagina’s opgeslagen. Daarmee is de site van Bert Bolle op zichzelf al 
historisch. Maar dat komt ook door - onder meer -de privéverhalen, meer 
dan 50 Maartensdijkse anekdotes en fotocollecties met Rustenhoven op 
ansichtkaarten en Rustenhoven als reclamedecor.

Het tijdschrift is te koop bij de 
Bilthovense Boekhandel aan de 
Julianalaan 1, de ReadShop op de 
Hessenweg, Kapper Hans Stevens 
op het Maertensplein, Van der 
Neut in Groenekan en molen De 
Kraai in Westbroek (woensdag en 
zaterdag geopend).

De 18de-eeuwse buitenplaats 
Rustenhoven ligt aan de Dorps-
weg in Maartensdijk. [foto Henk 
van de Bunt]

Lift je leven

Bibliotheek Idea en stichting Lift 
starten gezamenlijk het actiepro-
gramma  Lift je leven. Om anders 
te kijken naar de wereld om ons 
heen. Om bewuster om te gaan 
met geld. En om zorg en aan-
dacht te geven aan onszelf en 
onze gezondheid. Je stelt con-
crete doelen en gaat ermee aan 
de slag. Je leert problemen beter 
aan te pakken en ontmoet nieu-
we mensen. Vanaf 4 juni, in de 
bibliotheek aan het Planetenplein 
2 in De Bilt van 14.00 - 16.30 
uur. Deelname is gratis, Zie ook 
www.stichtinglift/nl/debilt. Aan-
melden via info@stichtinglift.nl
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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

Mensen in onze gemeente zetten hun 
leven op het spel. Niet om er zelf be-
ter van te worden, maar om vrijheid 
voor iedereen te bevechten. Ook van 
ons werden dit jaar persoonlijke of-
fers gevraagd. Ze laten zich moeilijk 
vergelijken met de offers die mensen 
in de oorlog en tijdens vredesmissies 
brachten. Evengoed hebben we het 
er moeilijk mee’, aldus burgemees-
ter Potters. Hij noemt ondernemers 
die hun bedrijven moesten sluiten en 
mensen in de zorg die anderen bleven 
helpen, met gevaar voor eigen ge-
zondheid. Potters is blij dat er inmid-
dels vaccins zijn die ons gaan helpen 
onze vrijheden terug te krijgen. ‘Stil-
staan bij onze vrijheid, is stilstaan bij 
allen die hun leven daarvoor hebben 
gegeven en bij het leed dat onze in-
woners is aangedaan. De vrijheid die 
een gezamenlijke inspanning is en 
nooit vanzelfsprekend is.’

Gedicht Madeleine Sandee
Na 75 jaar vrijheid..

Na 75 jaar vrijheid lijkt de oorlog 
lang geleden
Staan we stil bij de mensen die er 
niet meer zijn
Bij de mensen die voor onze 
vrijheid hebben gestreden
En stierven van honger en van 
pijn

Toch is het niet zo lang geleden
Dat ik mijn opa’s hand vast hield 
En hij zo verdrietig was over het 
verleden
Waarin zijn leven werd vernield

Ze woonden op de Parklaan, hier 
vlakbij
En hadden Joden verborgen in 
hun huis
Ze moesten als kind altijd stil zijn

En geen enkel vriendje mocht 
spelen bij hen thuis

Een paar jaar hadden ze mensen ver-
stopt
Zijn vader zat in het verzet
Tot op een dag op de deur werd ge-
klopt
En ook de ondergrondse gang door 
Duitsers bleek afgezet

In de brief uit de gevangenis stond 
geschreven
‘Je neemt nu vaders plaats in, m’n 
zoon’
Dat is altijd zo gebleven
In één dag van kind naar volwassen 
persoon

In de maanden na de oorlog
Moest zijn zusje elke dag hier in Bilt-
hoven naar het station
Om de dagelijkse trein op te wachten
Misschien zat hun vader vandaag wél 
in de wagon

Na vele maanden hebben ze het op-
gegeven
Pas een paar jaar later werd het 
nieuws verteld
In Bergen Belsen kwam hij om het 
leven
Een vader, mijn overgrootvader en 
een held

Want wie durft er op te komen
Voor een ander die wordt gepest
Wie durft de ander nog te helpen
Ook als het je eigen leven misschien 
verpest
 
Ben je een held als je stoer doet
Ben je een held als je een winnaar 
bent
Of ben je een held als je vooral goed 
doet
En klaar staat voor een ander, ook als 
je hem niet kent
Na 75 jaar vrijheid..

Moet dit verhaal nog altijd worden 
verteld
We denken nu aan al die dappere 
mensen
met mijn overgrootvader voor míj als 
grootste held

Gedicht Carmen Braak
2008
Tessa Matser

2 minuten

Elk jaar hetzelfde
4 mei, 2 minuten stilte
ik denk even aan hoe vreselijk het 
moet zijn geweest
maar het is ver weg, er is niks meer 
aan te doen

ik denk aan de mensen die moesten 
vluchten
maar het is als een boek, als ik het 
dichtklap is het weer weg

ik denk aan hoe lang het nog duurt
de klok tikt, de seconden lopen

ik denk aan het huiswerk voor mor-
gen
de seconden sluipen, de klok heeft 
alle tijd

Maar dan denk ik aan mijn gedicht,
mijn gedicht waarin ik iets zou zeg-
gen over deze dag

En pas dit jaar voor de eerste keer
En voor de eerste keer dit jaar

Denk ik er echt over na
En ik besef dat het wel degelijk zin 
heeft
Meeleven met wat er is gebeurd

Twee minuten voor de slachtoffers 
die vielen
Hen een plekje geven door elk jaar 
terug te denken

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

advertentie

De kransen werden gelegd door burgemeester Sjoerd Potters en 
echtgenoot, Wietse Goedhart en zoon Koen en kinderburgemeester 
Carmen met vriendin Madeleine.

Herdenking in stilte
Jaarlijks op 4 mei is er, zowel in Bilthoven als in éen van de vier 
kernen van voormalig Maartensdijk een behoorlijk aantal belang-
stellenden bij de bijeenkomsten waarbij de gevallenen sinds het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.

Vanwege de coronapandemie waren ook in 2021, evenals in 2020 bij de 
zesenzeventigste herdenking alleen in Bilthoven burgemeester Sjoerd 
Potters met een klein aantal genodigden en in respectievelijk Groene-
kan en Westbroek vertegenwoordigers van de Werkgroep 4-mei aan-
wezig. In Westbroek werd er in een kleine bijeenkomst koraalmuziek 
gespeeld door 6 muzikanten. Na de twee minuten stilte speelden zij 
vervolgens twee coupletten van Het Wilhelmus. Die avond legden wet-
houder Madeleine Bakker en Wout Stam namens de Werkgroep 4 mei 
een krans. 

Kranslegging in Westbroek door Madeleine Bakker en Wout Stam. [foto 
Henk van de Bunt]

Namens de Werkgroep 4 mei legden Coby Merkens, Jasper de Vries en 
Marjan Bosma, een bloemstuk bij het B 17-monument in Groenekan. 
[foto Henk van de Bunt]
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 mei
t/m woensdag 19 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

VOORDEEL HELE WEEK

Vrijdag en zaterdag voordeel

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.98

KAAS

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

Livar speklapjes

Kipdijfilet 500
GRAM

5
VOOR

4.98

6.-Hamburgers

4+ 1
GRATIS

Biefstuk spiesjes 500
GRAM 12.99

Kipdij saté 500
GRAM 6.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

6.50

BOEREN BELEGEN
500

GRAM 6.98

VLEESWAREN TRIO

VANAF VRIJDAG 14 MEI HELPEN WIJ U, WEGENS DE VERBOUWING VAN DE WINKEL, GRAAG VERDER IN ONZE MARKTWAGEN

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Vrijdag en zaterdag voordeel

Aangepaste openingstijden!Aangepaste openingstijden!

LET OP!
DONDERDAG 13 MEI ZIJN 
WIJ GESLOTEN I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG!

Aangepaste openingstijden!

3 + 1
GRATIS

GEVULDE KIPFILETS

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
Courgette
Nu € 0,79
Haal de zomer in huis 
met de allerlekkerste

Spaanse smaak 
Galia meloenen

Nu € 1,99

Fruittaart 
met mango/framboos
Nu € 14,95

Onze heerlijke 
Stroopkoeken
Nu € 3,99

Aanbiedingen met een * geldig op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei.

Pasta 
met zalm en mosterdsaus    

€ 1,69
100 gram

Tros tomaten € 0,99
500 gram

Gesneden
Bietjes €0,99

400 gram

Hemelvaartsdag 
Donderdag 13 mei
Zijn we de hele dag 

gesloten!

Van onze eigen teler
De beste asperges
Gratis geschild…

De allerbeste
Hollandse Prestige 

aardbeien

Scherpe dagprijzen..!!!

17
05

18
05

19
05

Pasta
met dragon, kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Kapucijnersschotel € 1,25
100 gram

Complete 
Asperge maaltijd
met zalm of beenham

€ 12,50
Per portie

Onze bekende
Rozijnen bollen
Nu € 2,49
Rustique meer-
granenbrood
Nu € 2,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag 

hebben we een groot 
assortiment met luxe 

voorgerechten en culi-
naire hoofdgerechten.

Notenafdeling:
Stoere vrouwenmix
& Macadamiamix
Nu 2 bakken € 9,98

Nieuw...
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Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

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

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

advertentie

Raad stemt in met 
Ontwikkelperspectief Schapenweide

door Guus Geebel

De gemeenteraad ging donderdag 6 mei met 14 stemmen voor en 12 tegen akkoord met een 
gedeeltelijke aanpassing van de ‘Structuurvisie De Bilt 2030’ en het stellen van kaders 

voor de ontwikkeling van het projectgebied Schapenweide, inclusief de locatie 
begraafplaats. De aanpassing houdt in de bouw van ongeveer 200 woningen 

en 5 hectare bedrijfsruimte voor life sciences, biowetenschappen. 

Er werden 15 amendementen in 
stemming gebracht die alle werden 
verworpen. Een motie van wan-
trouwen tegen wethouder André 
Landwehr ingediend door Forza 
De Bilt werd met 8 stemmen voor 
en 18 tegen verworpen. Een motie 
van afkeuring tegen de wethouder 
ingediend door Fractie Brouwer 
werd met 10 stemmen voor en 16 
tegen verworpen. Unanieme steun 
is er voor een motie ingediend door 
GroenLinks die het college oproept 
de verkeersafwikkeling bij de ont-
wikkeling van de Schapenweide 
en de zorgen hierover in het ver-
volgproces mee te nemen en in een 
vroeg stadium op de agenda te zet-
ten. De motie vraagt tevens om het 
Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken 
dit toe te voegen als bijlage aan het 
biedboek. 

Moties
In een andere aangenomen motie 
zegt GroenLinks in het ontwikkel-
gebied Schapenweide grote moge-
lijkheden te zien voor een groene 
gezonde wijk met aandacht voor 
duurzame mobiliteit, een groene 
gezonde leefomgeving, duurzame 
bouw en natuurinclusief bouwen. 
De motie roept het college op om 
bij het Rijksvastgoedbedrijf onder 
de aandacht te brengen dat de raad 
vraagt een ontwikkelaar te selec-
teren die aantoonbaar succesvol is 
geweest in gelijksoortige projec-
ten. Een andere aangenomen motie 
van deze fractie roept het college 
op participatie onder de aandacht 
van het Rijksvastgoedbedrijf te 
brengen. Een aangenomen motie 
ingediend van het CDA vraagt het 
college zich bij de ontwikkeling 
van de Schapenweide expliciet in 
te zetten om de rust, privacy en be-
zinningsmogelijkheden voor nabe-
staanden te waarborgen bij de be-
graafplaats. Verder werd een motie 
van Beter De Bilt aangenomen die 
het college verzoekt een herijking 
van de structuurvisie 2030 te ma-
ken als blijkt dat binnen zeven jaar 
geen life sciences bedrijven zich 
hebben aangemeld voor vestiging 
op de Schapenweide. Overige in 
stemming gebrachte moties werden 
verworpen.

Vertrouwen
Bij de behandeling in eerste termijn 
komt van de oppositiepartijen kri-
tiek op wijze waarop de coalitie met 
het raadsvoorstel is omgegaan door 
nauwelijks ruimte te bieden aan 
inbreng van de oppositie. Connie 
Brouwer (Fractie Brouwer) haalt in 
dit verband een uitspraak van infor-
mateur Tjeenk Willink aan: ‘Voor 
het herstel van de democratische 
rechtsorde is vertrouwen en ma-
tiging nodig en geen wantrouwen 
en escalatie’. Zij ziet dit in De Bilt 
gebeuren tussen college, coalitie 
en oppositie. ‘Ik ben klaar met de 
coalitiediscipline waardoor opposi-
tie en inwoners buiten spel worden 
gezet.’ Michiel van Weele (D66) 
noemt de aanpassing van de struc-
tuurvisie goed en wat voorligt een 
goede start. Henk Zandvliet licht 
de door GroenLinks ingediende 
moties toe. Martijn Koren (CDA) 
vraagt aandacht voor de begraaf-
plaats en Peter Schlamilch (Forza 
De Bilt) vraagt zich af of we met 
life science op de Schapenweide 
niet voor leegstand gaan bouwen. 
Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) vindt dat met dit plan het 
algemeen belang gediend wordt en 
zoveel mogelijk aan de wensen van 
de omwonenden voldaan wordt. 

Bespiegeling
Johan Slootweg (SGP) vindt het 
stuk niet compleet omdat moties 
uit het verleden hierin niet verwerkt 
zijn en de verkeersafwikkeling niet 
is meegenomen. Menno Boer (SP) 
ziet dat alles door de coalitie al be-
kokstoofd is. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) geeft een bespiegeling over 
de manier waarop in de Biltse raad 
wordt samengewerkt. Hij consta-
teert dat de twee weken uitstel voor 
de behandeling van dit agendapunt 
weinig heeft opgeleverd. ‘Er zijn 
wel gesprekken geweest, maar zon-
der concreet resultaat. Niemand 
is bereid breder te kijken en mis-
schien iets toe te geven. Waarom 

zoeken we altijd de verschillen 
in plaats van de overeenkomsten, 
waarom bouwt het college geen 
ruimte in raadsvoorstellen, zodat 
de oppositie ook nog wat in kan 
brengen. Waarom houden de coa-
litiefracties elkaar in bedwang. We 
gaan als oppositie helemaal niets 
bereiken. Onze inwoners, de aan-
wonenden en de woningzoekenden 
zijn hiervan de dupe.’ Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) vindt het 
voorstel niet behandelrijp. ‘In de 
overeenkomst staat dat participatie 
hersteld moet worden. Daarvoor is 
tijd nodig en daarom zijn wij voor 
opschorten van dit agendapunt.’ Hij 
constateert dat voor de derde keer 
het advies van de commissie wordt 
genegeerd. ‘Dat is slecht voor het 
duale stelsel. Stop deze Bitse doc-
trine.’

College
Wethouder André Landwehr schetst 
in zijn eerste termijn eerst wat het 
college voor ogen heeft. ‘Met dit 
ontwikkelperspectief stelt het col-
lege voor om dit plangebied niet 
meer te gebruiken voor science 
zoals door de structuurvisie was 
bepaald. In plaats van 100% life 
science wordt nu een mix van life 
science met wonen voorgesteld. 
Door deze mix levert de gemeente 
op deze locatie bijdragen aan twee 
grote opgaven. Enerzijds het be-
lang van de werkgelegenheid en 
anderzijds een belangrijke toe-
voeging aan ons woonbeleid met 
minstens 200 woningen. Dit alles 
met behoud van de groenstructuur 
en met respect en ruimte voor de 
omliggende verbouwing. Dit is pas 
het begin is van een ruimtelijk tra-
ject.’ Landwehr geeft aan hoe het 
traject verder gaat verlopen. De 
wethouder gaat vervolgens in op 
gestelde vragen en de vele inge-
diende moties en amendementen. 
Na een lange stemronde worden 
uiteindelijk het raadsvoorstel en 
vier moties aangenomen. 

Het RVIM gezien vanaf de Soestdijkseweg.

Connie Brouwer is klaar met de 
wijze waarop de oppositie buiten 
spel wordt gezet. 

Restauratie van 
Brandweerkazerne 

Maartensdijk
door Henk van de Bunt

De monumentale brandweerpost aan de Koningin Wilhelminaweg 
in Maartensdijk wordt gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor 
nieuwe bluswagens. Al geruime tijd rukt de brandweer uit vanuit 
een tijdelijke post aan de Industrieweg.

De brandweerpost in Maartensdijk heeft een monumentenstatus. Na 
een voorbereiding van ongeveer 3 jaar is er gestart met de restauratie/
uitbreiding van de brandweerpost Maartensdijk. Er zal een nieuwe stal-
ling bijgebouwd worden voor de nieuwe voertuigen en het pand zal 
gemoderniseerd worden. Op deze manier kan er ook weer voldaan wor-
den aan de huidige ARBO wetgeving. Het zal worden gemoderniseerd 
met behoud van zijn specifieke kenmerken. De oplevering is gepland 
in november 2021.

Slangen
Het gebouw is in 1940 door architect Ch.L. Quéré in traditionalistische 
stijl ontworpen. Het gebouw is deels vrijstaand, deels vast gebouwd 
aan een voormalige dienstwoning, die buiten de bescherming valt. De 
kazerne is uitgevoerd met een toren ten behoeve van het drogen van de 
slangen. Door de landelijke ligging is de toren één van de herkennings-
punten binnen de gemeente.

Omschrijving
De aan de Koningin Wilhelminaweg gelegen brandweerkazerne telt één 
bouwlaag op een rechthoekige plattegrond onder een met Romaanse 
pannen gedekt zadeldak met de nok haaks op de weg. Aan de zuidoost-
zijde staat een toren. De gevels zijn opgetrokken in kettingverband. De 
voor- of westgevel heeft thans drie uitrijdeuren. De topgevel bevat een 
rond venster. Aan de gevel is in smeedijzer de tekst `brandweer’ gezet. 
Het object is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuur-
historische waarde als onderdeel van het oeuvre van de architect, die 
ook het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk heeft ontworpen 
en als voorbeeld van een brandweerkazerne met toren in traditionalis-
tische stijl alsmede van situationele waarde als herkenningspunt bij de 
entree van het dorp Maartensdijk.

Realisatie
De nieuwe bluswagens, waar het personeel intensief mee getraind 
heeft, zijn al operationeel. De wagens zijn groter waardoor de be-
staande brandweerpost moest worden aangepast en uitgebreid. Eén van 
de blusvoertuigen kan worden ingezet bij bosbranden. De tijdelijke 
verhuizing was in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ge-
maakt. De verwachting is, dat de verbouwing eind 2021 klaar zal zijn 
en het personeel dan met hun nieuwe materieel kan terugkeren naar de 
Koningin Wilhelminaweg.

Burgemeester Sjoerd Potters en postcommandant Martijn van Ginkel 
startten de bouw met het onthullen van het bouwbord.
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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.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

ZONVERZORGING
LANCASTER

25%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Als koren weer voluit mogen zingen
zijn tranen niet meer te bedwingen
en zal een luisterend oor
bij een smartlappenkoor
de zakdoeken uit moeten wringen

Guus Geebel Limerick

Adverteren in 
De Vierklank! 
Iets voor u?

Bel dan 0346 
21 19 92

of mail naar 
info@vier-
klank.nl

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

GOUDGEEL 
MAISBROOD

OVENVERSE 
GEVULDE 
KOEKEN

nu € 1,50

nu € 1,25

OVENVERSE 
GEVULDE 

1,25

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



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Parkeerplaatsproblemen Maertensplein

Al geruime tijd is er de vraag wat er moet gebeuren met de voormalige 
kassen van de firma Rijksen tussen Dijckstate en de westelijke winkelrij 
van het Maertensplein in Maartensdijk. De gemeente De Bilt is er de oor-
zaak van dat dit een langdurig probleem is geworden. De kassen zouden 
voor woningbouw gebruikt worden, maar de gemeente heeft zelf de aan-
vankelijk toegekende vergunning ingetrokken. Ik zou er een heel epistel 
over kunnen maken en man en paard kunnen noemen, maar dat draagt 
niets bij aan de oplossing. 

Al vanaf de start van het winkelcomplex is het parkeren een probleem. 
Het probleem is in de loop van de afgelopen ruim 25 jaar alleen maar 
groter geworden. Ik woon aangrenzend aan het grootste noordelijkste 
parkeervlak en ik zie dat van de 70 parkeervakken aan de noordzijde 
en oostzijde (dus de achterzijde van de Molenweg en de toevoerweg) 
achter de Jumbo op tijden dat de winkels gesloten zijn er gemiddeld 15 
auto’s staan. Op alle werkdagen, wanneer de winkels open gaan - dus 
ruim voor 8 uur - staan er gemiddeld (al) 40 auto’s meer op deze plaatsen. 
Waarschijnlijk louter en alleen personeelsleden van de winkels. Dus bij 
opening van de winkels zijn er dan nog 15 tot 20 parkeervakken leeg. 

Dit heeft veelal tot gevolg dat er (dus) geparkeerd wordt voor de paal-
tjes aan de noordzijde en ook zodoende de wit/rode paaltjes geblokkeerd 
worden. Deze zijn er voor toegang voor de hulpdiensten. 

Ik zou een oproep willen doen aan de gemeente De Bilt om het westelijke 
voormalige kassencomplex te slopen en daar parkeerplaatsen te maken. 
Zo komt men uit de financiële impasse met de eigenaar van de kassen en 
komt er een voldoende aantal parkeerplaatsen beschikbaar. 

Arie Sierd Leijendekkers. 
Maartensdijk
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Bilthovense bij 
‘Sterren op het Doek’

door Walter Eijndhoven

Op uitnodiging van het bekende zaterdagavondprogramma ‘Sterren op het Doek’, kreeg Aljona 
Belyaeva uit Bilthoven de kans haar schilderkunsten te laten zien voor het grote Nederlandse 

publiek. Opdracht was het schilderen van een portret van actrice Hadewych Minis.

Het zal je maar gebeuren, je bent 
gewoon aan het werk en dan krijg 
je eind januari een telefoontje van-
uit de redactie van ‘Sterren op het 
Doek’, met de vraag of je misschien 
zin hebt mee te doen met het popu-
laire schilderprogramma?
‘Tijdens mijn tolkdienst kreeg ik 
een telefoontje vanuit de redactie’, 
vertelt Aljona. ‘Ik vroeg hen of ik 
kon terugbellen na mijn werk, maar 
zij waren mij voor. Op de vraag of 
ik wilde meedoen met het program-
ma, zei ik natuurlijk direct ‘ja’, 
zo’n kans krijg je niet zo snel meer. 
In no-time stond een redactielid bij 
mij in het atelier. Zij bekeek diverse 
portretten en vroeg of ik ook een 
foto had van een geportretteerde. 
Het was even zoeken, omdat ik 
meestal a la prima schilder, zonder 
een foto van het model te nemen. 
Gelukkig vond ik op internet een 
foto van iemand die ik al eerder 
had geschilderd. Het portret leek er 
goed op, dus mocht ik meedoen’.

Passie
Die week daarop, begin februari, 
begonnen de opnames in theater 
De Kleine Comedie in Amsterdam. 
‘Het ging allemaal zo snel, dat ik 

geen tijd had zenuwachtig te zijn 
of mij voor te bereiden’, vertelt 
Aljona. ‘Tijdens de kennismaking 
bleek Hadewych Minis de ster van 
die dag. Wij konden haar diverse 
vragen stellen en gedurende een 
paar minuten mochten wij haar 
fotograferen. Om te schilderen is 
Hadewych Minis een heel mooi 
mens. Je voelt haar warmte, passie 
en bevlogenheid voor het werk dat 
zij doet. Dat probeerde ik in mijn 
portret naar voren te laten komen’. 
Tijdens het poseren werkte Aljona 
met acrylverf, daarna ging al haar 
vrije tijd zitten in het schilderen van 
het portret. Vijf doeken later stond 
Hadewych Minis erop zoals Aljona 
haar zag, maar dan in olieverf.

Zonnebloemen
De onthulling vond plaats in het 
Van Gogh Museum in Amsterdam. 
Aljona: ‘Dit vond ik echt bijzon-
der. Alle aandacht ging uit naar de 
schilders en hun werk, met op de 
achtergrond ‘De Zonnebloemen’ 
van Vincent van Gogh. Mijn portret 
werd niet door Hadewych gekozen, 
wat ik in eerste instantie jammer 
vond. Maar dat is haar smaak en dat 
respecteer ik.

Na de uitzending kreeg ik veel re-
acties, onder andere van professi-
onele schilders, die mijn werk als 
meest authentiek beschouwden. 
Ook kreeg ik veel reacties van 
bekenden en onbekenden uit Aus-
tralië, Frankrijk, Italië en Rusland. 
Een aantal vroeg mij waarom zij 
warmte voelden als zij naar mijn 
portret keken. Toen antwoordde 
ik dat ik de passie van Hadewych 
probeerde vast te leggen. Passie 
is warmte en als zij die warmte 
voelen, vind ik dat mijn missie ge-
slaagd is’.

Inmiddels is het schilderij geveild 
voor 2.250 euro. De opbrengst 
gaat naar Stichting Vluchteling. 
Aljona: ‘Ik ben blij dat ik deze 
mensen, met een vaak traumatisch 
verleden, niet alleen kan helpen als 
tolk/ vertaler, maar ook als kunst-
schilder’.
Voor Aljona is ‘Sterren op het 
Doek’ nog niet het einde van haar 
avontuur. In juni komt Hadewych 
Minis langs haar atelier, om naar 
haar schilderijen te kijken. Het 
programma (aflevering zaterdag 
24 april, 20.30 uur) is terug te zien 
op www.npostart.nl.

Hadewych Minis en Aljona met haar schilderij voor De Zonnebloemen 
van Van Gogh.

Be Wonderful Beauty 

Denise Knoops heeft aan de Oude 
Brandenburgerweg 90 te Biltho-
ven een thuissalon geopend voor 
vrouwen. Denise is gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste en pedicure 
sinds 2008 en vind dat vrouwen in 
haar salon ‘Be Wonderful Beauty’ 
optimaal moeten kunnen genieten 
van een behandeling. Ze biedt ver-
schillende behandelingen aan zo-
als, pedicure, manicure, gellak en 
waxen. Kijk voor meer informatie  
op www.bewonderfulbeauty.nl.

Ingezonden mededeling

Kwaliteitsslagerij Zweistra 
gaat verbouwen

door Henk van de Bunt

Kwaliteitsslagerij Zweistra in Maartensdijk zal de komende 8 weken in verband met een 
grondige verbouwing van de winkel vanuit twee marktwagens zijn normale 

assortiment aan verse kwaliteitsproducten verkopen 

Vanaf vrijdag 14 mei is de winkel op 
het Maertensplein gesloten. De inde-
ling van de winkel zal daarna bestaan 
uit een etalagegedeelte met entree en 
een qua oppervlakte verdubbeld en 
U-vormige ingericht klantengedeelte. 

De verkoop zal gedurende deze 
verbouwingsperiode plaatsvinden 
vanuit twee marktwagens, die tus-
sen de winkels van Nagel Fashion 
en Landwaart Culinair worden ge-
plaatst. De verkoop zal volgens de 
markt-corona-richtlijnen plaatsvin-
den en betalingen kunnen ook met 
de pin worden gedaan. 

Bij gebrek aan parkeerplaatsen 
worden auto’s voor de rode 
paaltjes neergezet.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt……
Wij wonen in Maartensdijk in een 
hoekwoning en naast ons huis ligt 
een groot stuk gemeentegrond. Wij 
onderhouden dat regelmatig, kopen 
plantjes en poten die in de gemeen-
tegrond, wij krijgen stekjes, planten 
die over zijn, en proberen er een 
mooi groen geheel van te maken 
voor mens en dier (insecten).

Helaas vinden meer mensen de 
plantjes mooi; vorig jaar een mooi 
geel plantje gekregen, gepoot en 
na een paar dagen zat er alleen nog 
maar een gat waar het plantje had 

gezeten. We deden wat navraag en 
dat leverde het ‘nieuwsfeit ‘op dat 
iemand een persoon had zien lopen 
met een gele plant met kluit, dat er 
erg vreemd uitzag, waarschijnlijk 
onze mooie gele plant. 
Wij hebben ook wat klimop gepoot, 
ook bijna niet meer terug te vinden.,
Toen wij net weer wat in de gemeen-
tegrond wilde poten, vonden wij 
weer een gat, deze keer waren het 
de rotstuinplantjes die wij ongeveer 
1 week geleden gepoot hadden, en 
die voor mij veel emotionele waarde 
hebben, want ze komen van het graf 

van mijn lieve vader, in onze eigen 
tuin helaas geen plek voor.

Misschien wil diegene, die plantjes 
‘meeneemt zo vriendelijk zijn deze 
plantjes gewoon te laten staan zodat 
iedereen er van kan genieten en heel 
graag de rotsplantjes van mijn vader 
terug zetten! 

Alvast hartelijk dank.

Wouter en Saskia van Dijk, Maar-
tensdijk

Later deze week worden hier de marktwagens van Zweistra voor 8 weken 
geplaatst.
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DRUMSTICK
Uit onze poeliershoek: gekruid of naturel. Kakelvers!
Om zelf te marineren, kruiden en krokant af te grillen
Ca. 30 min. in de oven op 150°C 500 gram 3,25

LAMS OSSE BUCCO
Voor de kenners; uit Nieuw Zeeland; puur natuur!!
Met een klein beentje; om te stoven in de pan of oven
Ca. 2½ uur stoven, of in de oven op 150°C 100 gram 1,50

KIPDIJ SATE
Voor in de pan, op de barbecue of in de oven. Lekker 
gemarineerd met o.a. ketjap, knoflook, ietsje sambal
Ca 20 tot 25 min braden op 150°C 100 gram 1,50

LIMOUSIN STOOFLAPJES
Om ouderwets te sudderen. Uit Frankrijk; boterzacht,
fijn van draad en mooi mager, super vlees!!
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 7,25

ACAPULCO BURGERS
Met o.a. Mexicaans gekruid gehakt, paprikareepjes. 
Lekker voor op een broodje en de maaltijd
Stevig krokant aanbakken en rosé afbraden 100 gram 1,25

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 vanaf maandag 10 mei t/m zaterdag 15 mei. 

Zetfouten voorbehouden

ITALIAANS RUNDERROLLETJE
O.a. rucola, Parmezaanse kaas, zeezout, rozemarijn 100 gram 2,15
CARPACCIO ROLLADE
O.a. rucola, carpaccio kaas, pijnboompitjes, pesto 100 gram 2,50

PULLED PORC
Lekker voor op een broodje, door de salade of bij de
maaltijd. Op de Green Egg langzaam gegaard...
Alléén even opwarmen.... 100 gram 1,50

Actieplan voor je woning
Tijdens het webinar op woensdagavond 

19 mei helpt BENG! energieambassadeur 

Frans den Braber alle geïnteresseerde 

inwoners van de gemeente De Bilt om een 

actieplan op te stellen. Tijdens de Energie-

quiz krijgen deelnemers een goed beeld van 

het verbruik bij hen thuis. Vervolgens kun-

nen ze aan de slag met een plan om zo stap 

voor stap steeds meer energie te besparen.

Nog meer webinars
Voor de zomer heeft BENG! nog vier info-

avonden op de agenda staan. Nadat je een 

stappenplan hebt gemaakt op 19 mei, kun 

je op 26 mei of 22 juni aan de slag met zon-

nepanelen, samen met energieambassa-

deur Roel. Op 1 juni is er de kans om dieper 

in te gaan op ventileren en isoleren, samen 

met energieambassadeurs Elmer en Harm. 

Aanmelden
Laat je informeren over energie 

besparen en opwekken tijdens 

onze informatieavonden. Aanmelden? 

Stuur een e-mail naar infoavond@

beng2030.nl. Locatie en tijd: Zoom, 

19.30 uur - 21.00 uur. De BENG! 

informatieavonden zijn gratis en online 

voor alle bewoners uit de gemeente.

BENG! is de onafhankelijke energie-

coöperatie van en voor inwoners van 

De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor 

andere avonden en activiteiten.

Energie besparen in huis levert een lagere energierekening op, een schoner milieu en meer comfort. 

Genoeg reden om ermee aan de slag te gaan. Maar waar te beginnen? En, nog belangrijker, met 

welke maatregel bespaar je het meeste? Op die vragen krijg je antwoord tijdens een nieuwe BENG! 

informatieavond. 

Energie besparen?
Maak een plan op maat!
Stap voor stap op weg naar een lagere energierekening

advertorial

't Vaarderhoogt
in één klap bijna 2X ZO GROOT
Tuinwinkelen
in het GROEN ...... blijft het leukst om te DOEN!
Maar soms heb je ook andere tuinproducten 
nodig zoals o.a.: elektrische grasmaaiers, 
robotmaaiers, vijverbakken, regen-
tonnen, slanghaspels en nog veel meer. 
Die vindt u vanaf NU ook volop op: 
webshop.vaarderhoogt.nl
Onze nieuwe digitale afdeling met een 
enorm aanbod. Neem snel een 
kijkje en zet het webadres 
direct maar in uw 
favorieten, dan hebt 
u het altijd bij de hand.

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl

Mooi meegenomen deze week:

hangende en staande, óók de rijk 

bloeiende Oostenrijkse

p.st. 1,99

ALLE GERANIUMS

Forse uitbreiding met webwinkel

Nu 

1,29

Oók Hemelvaartsdag open: 10.00 tot 17.00 uur 

Aanbieding geldig t/m dinsdag 18 mei

Zondags open van 12.00 tot 17.00 uur 

ONLINE MANTELZORGCAFÉ OP 19 MEI
Op woensdag 19 mei van 12.00 tot 13.00 uur is er een online mantelzorg-
café van Steunpunt Mantelzorg De Bilt. Het thema is Bewindvoering & 
Volmachten.  Veel mantelzorgers krijgen hier vroeg of laat mee te maken. 
Het is goed om tijdig na te denken over deze moeilijke zaken. Als dit op 
tijd geregeld wordt, is dat letterlijk een zorg minder op het moment dat 
het werkelijk gaat spelen. 

Onafhankelijk adviseur Carina Stassen en casemanager dementie Miriam 
van Aertsbergen hebben dagelijks met deze materie te maken. Zij ver-
tellen in het online mantelzorgcafé helder en duidelijk wat de mogelijk-
heden zijn. Niet alleen bij dementie, maar ook bij bijvoorbeeld NAH en 
andere situaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.  U doet vanuit huis 
mee op de laptop, PC of tablet. 
Aanmelden via: mantelzorg@mensdebilt.nl of 030-7271556.

MENS is ook…

Een prachtige zonsondergang gevangen met de camera in het Noorderpark. (foto Janny Smits)

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Hondenschool Jansen 
Tijdens de puppy- en (half)volwassen cursussen 
leer je hoe honden dát kan aanleren wat wij graag 
willen dat ze kunnen. Daarnaast ..... [lees meer]

Van Oostrum Westbroek 
Van grondwerk tot waterbouw en van bodemsa-
nering tot gladheidsbestrijding. De diensten van 
Van Oostrum zijn ..... [lees meer]
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BENG! wil bij energietransitie 
meters maken

door Guus Geebel

Het college van B en W wil de periode tot een energieneutraal De Bilt in 2050 in drie gelijke 
termijnen verdelen. Energiecoöperatie BENG! wil juist vooral de eerste periode tot 2030 

veel meer doen. ‘Dan ben je goed voorbereid op de periode daarna, want de behoefte 
aan energie neemt alleen maar toe. Alles wat je nu doet hoef je straks niet meer 

te doen. Dus niet 33% in 2030 wat het college voorstelt, maar 55% zoals we 
landelijk hebben afgesproken’, aldus bestuurslid Bouwe Taverne. 

‘BENG! is een zelfstandige Biltse 
organisatie, bestaat acht jaar en telt 
meer dan vierhonderd leden. ‘We 
worden gesteund door de gemeente 
maar we zijn wel particulier en zijn 
onbetaalde professionals op lokaal 
energiegebied. We willen de ge-
meente niet zonder meer volgen, 
maar kritisch en constructief zijn, 
in naam van onze leden, van bur-
gers en lokale ondernemers’, zegt 
Taverne. ‘Een energiecoöperatie 
is een ondernemende vereniging, 
waarvan er inmiddels in Nederland 
zo’n 500 actief zijn. Energie Samen 
is de landelijke koepel van energie-
coöperaties. We hebben in de pro-
vincie Utrecht inmiddels ook een 
koepelorganisatie van de Utrechtse 
coöperaties gevormd onder de naam 
Energie van Utrecht. De bedoeling 
daarvan is de kennis en ervaring te 
bundelen, zodanig dat coöperaties 
elkaar ondersteunen en de lokale 
energietransitie versnellen.’

Opwekking
‘In de acht jaar dat BENG! bestaat 
is al veel gebeurd. Er is inmiddels 
veel kennis en ervaring opgedaan 
met energiebesparing en -opwek-
king. In september 2016 werd het 
zonnepark bij de rioolwaterzuive-
ring van De Bilt officieel geopend. 
Dit gebeurde door het zetten van 
een symbolische eerste stap op weg 
naar een energieneutraal De Bilt. 
Verder hebben we een aantal zon-
nedaken bij boeren gerealiseerd 
en afgelopen jaar hebben we acht 
daken op het RIVM-terrein belegd 
met 3000 zonnepanelen. BENG! 
verkoopt onder de naam Biltstroom 
de lokaal opgewekte groene stroom 
en gas aan lokale bewoners en be-
drijven. Daarvoor is veel lokale op-
wekking nodig. Dat kan met zon-
nepanelen op eigen daken, maar 
ook door collectief zonnestroom 
op te wekken op grote daken in de 
gemeente De Bilt. BENG! ontwik-
kelt deze zonnestroomprojecten en 
Biltstroom draagt vervolgens zorg 
voor het beheer en de exploitatie 
en de verkoop van de stroom. ‘Dat 
betekent dat mensen hun contract 
met een energiemaatschappij naar 
ons kunnen omzetten. Als je het als 

particulier of zakelijk interessant 
vindt om stroom af te nemen die 
lokaal wordt opgewekt, dan kan dat 
bij ons.’

Voorlichting
‘Verder helpen en hielpen we vele 
honderden particulieren en on-
dernemers met energiebesparing, 
want alles wat je bespaart hoef je 
niet op te wekken. BENG! doet 
daarom ook veel aan communicatie 
en voorlichting. Jaarlijks organise-
ren we zo’n twintig bijeenkomsten, 
die momenteel online plaatsvinden. 
Er zijn bijeenkomsten over zonne-
panelen, over energiebesparing en 
over warmtepompen, waar veel vra-
gen over zijn. Bijeenkomsten over 
warmtepompen gaan vaak minder 
daarover, maar des te meer over 
besparing. Een warmtepomp heeft 
namelijk pas zin als je de woning 
eerst goed ingepakt hebt. Dan kun 
je toe met een lagere-temperatuur-
verwarming. We hebben infrarood-
camera’s die foto’s van de woning 
maken die precies laten zien waar 
de warmtelekken zitten en waar de 
mogelijkheden zijn om die woning 
beter in te pakken en zo kosten te 
reduceren. We geven zo op maat 
advies aan particulieren over de 
manier waarop ze hun energielasten 
omlaag kunnen brengen. Veel par-
ticulieren maken daar gebruik van. 
Dit kan natuurlijk alleen als het bui-
ten koud is, dus vanaf oktober gaat 
dat weer gebeuren.’ Op warmtege-
bied onderzoeken we samen met 
het waterschap, woningcorporatie 
SSW en de gemeente ook of we een 
warmtenet tot stand kunnen bren-
gen om duizend woningen te kun-
nen verwarmen met de energie uit 
de waterzuivering. 

Windmolens
BENG! praat geregeld met de wet-
houder en de ambtenaren. ‘Ze we-
ten dat wij vinden dat zij een ambi-
tieuzer voorstel aan de raad zouden 
moeten voorleggen als energie-
ambitie voor 2030. In die zin gaan 
we ook inspreken in de commissie 
Openbare Ruimte op 11 en 18 mei. 
In het kader van de Regionale Ener-
giestrategie (RES) is het natuurlijk 
wel belangrijk hoe je dan die ener-
gie gaat opwekken. Wij vinden dat 
de afgelopen tijd het verzet tegen 
windmolens erg veel media-aan-
dacht heeft gekregen. Daar hebben 
we alle begrip voor, want niemand 
zit te wachten op zo’n groot object 
in het groene landschap. De vraag 
is echter of het mogelijk is om de 
energie-ambitie voor 2030 te halen 
zonder windmolens. Als je die niet 
wilt, kies je in wezen voor meer of 
grotere zonnevelden. Zet die maar 
op de Noordzee, is een veelgehoord 
argument. Maar de windparken 
daar hebben al een bestemming 
voor industrie, nutsvoorzieningen 
of transport. Vandaar dat aan ge-
meenten is gevraagd na te gaan of 

ze zelf voor hun eigen energie kun-
nen zorgen, dichtbij huis, in eigen-
dom van burgers en ondernemers.’ 

Zon en wind
‘Wij als BENG! willen meedenken 
en bewoners helpen met besparing 
en zon op eigen dak, maar tegelij-
kertijd heb je ook zonneprojecten 
op land nodig en ook nog windpro-
jecten op land. Dat moet zo gebeu-
ren dat degenen die er echt last van 
hebben gecompenseerd worden, 
een balans van lusten en lasten. Dat 
moet goed gecommuniceerd wor-
den, participatie is daarin echt es-
sentieel. BENG! denkt mee over de 
mogelijkheden voor windmolens 
langs de A28 bij Utrecht Science 
Park. Maar we willen vooral ook de 
mogelijkheden voor energieopwek-
king op grote daken veel aandacht 
geven. En niet voor het eerst. Af-
gelopen jaren hebben we dat voor 
elkaar gekregen bij een zorginstel-
ling in Berg en Bosch. Het Nieuwe 
Lyceum heeft een prachtig dak ge-
kregen waar bijna 800 panelen op 
liggen. We zijn nu bezig met De 
Kwinkelier, een sporthal en enkele 
VVE’s in De Bilt. En nog maar een 
paar weken geleden werd het zon-
nedak op de Oosterlichtkerk afge-
rond. We gaan komende jaren een 
groot programma uitvoeren voor 
het ontwikkelen van zonnestroom 
op de grotere daken. En wel zo dat 
ook mensen die het niet kunnen be-
talen toch mee kunnen doen. Maar 
de realiteit brengt ons er ook toe 
mee te denken, vanuit het belang 
van inwoners van alle kernen van 
onze gemeente, over de mogelijk-
heden voor zonnevelden.’

Ontwikkelaars
‘BENG! is gesprekspartner voor 
commerciële projectontwikkelaars 
en wil daarmee de lokale eigen-
dom, betrokkenheid en participatie 
borgen. Op dit moment is er contact 
met drie projectontwikkelaars van 
zonnevelden. ‘Wij bespreken of zij 
bereid en in staat zijn om de ont-
wikkeling van de locaties te doen 
samen met de lokale bevolking, via 
ons. Met IX Zon is dat misgegaan 
bij de voorbereiding van het zon-
neveld Achterwetering, omdat wij 
niet konden instemmen met hun 
financiële eisen. Zij wilden veel 
meer aan het park verdienen dan 
wie dan ook. Dat vonden we niet 
eerlijk. In tweede instantie ging het 
mis omdat we vonden dat ze een 
verdeel-en-heersbeleid hanteerden 
waardoor wij IX Zon niet als een 
bedrijf zagen waarmee je op basis 
van zakelijk en eerlijk handelen een 
bedrijf gaat opzetten, met de finan-
ciële risico’s die eraan verbonden 
zijn.’ 

Partner
‘Ik zeg vaak in gesprekken met 
mensen in De Bilt dat je maar beter 
niet kunt wachten tot de energie-

transitie over je heen komt, want 
dan bepaalt de overheid waar wat 
gebeurt. Als inwoner ben je dan 
de controle helemaal kwijt en heb 
je wel lasten, maar geen lusten’, 
zegt Bouwe Taverne. ‘Op het mo-
ment dat je verantwoordelijkheid 
neemt en zelf bepaalt wat je wilt, 
dan zijn wij als BENG! partner en 
willen we samen praten over waar 
het kan. Dan ben je baas in eigen 
huis en een goed rentmeester. “Dat 
zonneveld is van ons” zeg je dan 
trots. We doen het immers voor het 

behoud van een goed klimaat en 
een vitale natuur, we doen het voor 
onze kinderen en de hunne. Als je 
een goed voorouder wilt zijn, doe 
dan mee. Want ook al zijn we als 
BENG! nu al acht jaar bezig, in de 
komende jaren zal blijken hoe we 
de energietransitie samen lokaal 
vorm gaan geven. We rekenen erop 
dat BENG! komende jaren voor 
Biltse burgers en ondernemers alles 
kan doen om samen vorm te geven 
aan een ambitieuze energietransitie. 
Want energie dat zijn wij.’

Bevlogen bestuurslid Bouwe Taverne 
vertelt enthousiast over het werk van 
BENG!

Het zonnepark bij de rioolwaterzuivering aan de Groenekanseweg. (foto 
Henk van de Bunt)

Kunst in 
Ontmoetingscentrum 

Rinnebeek
door Walter Eijndhoven

In tijden van corona is weinig te doen, ook voor deelnemers aan de 
dagbesteding van het Ontmoetingscentrum Rinnebeek in De Bilt. 
Om deze, vaak eenzame tijd, toch door te komen hield een aantal 
deelnemers zich bezig met allerlei creatieve uitingen. Bezoekers 
kunnen deze kunstwerken nu bewonderen.

‘Al meer dan een jaar is het afzien voor onze deelnemers’, vertelt Pia 
Werkman, activiteitenbegeleider bij het Ontmoetingscentrum. ‘Er is 
weinig te doen, maar daar heeft ons team gelukkig iets op gevonden. 
Wat is er leuker dan lekker bezig te zijn met je handen?’ Potten verf en 
kwasten kwamen tevoorschijn en in twee groepen ging iedereen aan de 
slag met prachtige resultaten.

Voorbijgangers kunnen de schilderijen nu bekijken in het Ontmoetings-
centrum Rinnebeek, aan de St. Laurensweg 11 in De Bilt.

Deelnemers aan 
de dagbesteding 
bij Rinnebeek 
maken verras-
sende kunst.

Herkenbare kunst 
van de hand van 
een van de Rinne-
beek deelnemers.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.

2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.

3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

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

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

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

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

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

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

TUINMAN voor het verwij-
deren van onkruid en licht 
snoeiwerk voor 4-6 uur p/w in 
Westbroek. Tel. 06-42406336

Gezocht TIMMERMAN die 
banken voor in het bos maakt. 
Hout in alle maten aanwezig 
op landgoed Ewijckshoeve. 
Tel. 06 53716359

Voor onze gezellige kaasspeci-
aalzaak in Utrecht zijn op zoek 
naar een vlotte VERKOOP-
MEDEWERK(ST)ER voor de 
zaterdag. Vind je het leuk met 
mensen om te gaan en heb je 
affiniteit met ons assortiment? 
Interesse? Stuur een mailtje 
naar: info@kaasvat.nl

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

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

Te koop aangeboden
Boek Dr. Vlimmen van 
Mr. A Roothaert. €1,-. Tel: 
06-14040516

Edgar Wallace omnibus €1,-. 
Tel: 06-14040516

De Geschiedenis van Rome 
van Mac. Gregor €1,-. Tel: 
06-14040516

Smartphone Samsung Galaxy 
A3-6; bellen, appen, foto’s, 
internet vooral geschikt voor 
ouderen evt. uitleg erbij. Gratis 
aangeboden. Tel 06-51075168

4 boeken met tekeningen van 
Rien Poortvliet samen €20,- 
mag ook per stuk. Tel: 030-
6386290

3 boeken van Sonja Bakker als 
nieuw samen: € 15,- mag ook 
per stuk. Tel: 030-6386290

DVD (2) Madame Bovary, 
BBC mini-serie uit het jaar 
2000 met Frances O'Connor. 
NL ondertiteling. In goede 
staat. €5,-. Ophalen in De Bilt. 
06-42899812. 

Boekje over English tea, aller-
lei lekkernij. €5,-. Tel. 0346-
243758

Vogels in Nederland boekje 
van postcode loterij. €6,50. 
Tel. 0346-243758

NS kwartetspel uit de jaren 
'70. doosje licht beschadigd, 
kaarten netjes. €5,-. Tel. 0346-
243758

Maaskeien gesorteerde divers 
mooi voor vijver of grasaf-
scheiding. Kruiwagen €8,-. 
Tel. 0346-242614

Peuter dekbedovertrek met 
brandweerauto's, merk Hema, 
maat 120x150cm, in zeer 
goede staat., €5,-. Peuter 
dekbedovertrek met kleine 
boompjes in zwart wit, merk 
Hema, maat 120x150cm, in 
zeer goede staat, €5,-.Tel. 
06-48782494

Eenpersoonsbed 80 x 190, met 
onderschuifbed compleet met 
matrassen en dekbedden gratis 
af te halen. Tel. 035-5771587

Encyclopedie Grote Winkler 
Prins, luxe uitgave Elsevier, 
20 delen, 7e druk, gratis af te 
halen. Strijkplank, in prima 
conditie, eveneens gratis. Tel. 
030-2658090

Personeel gevraagd
Wie maakt de bewoners van 
de Lassuslaan, Strausslaan, 
Sweelincklaan 62-115 en 
Verhulstlaan blij? Woon je in 
de buurt en overweeg je een 
krantenwijk. Wij zijn per direct 
op zoek naar een BEZORGER 
die wekelijks daar de krant wil 
bezorgen. Je verdient €5,44 
per week. Liever een andere 
wijk? Laat het weten. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992.

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen op 
woensdag. Bijv. in Bilthoven 
op de Plutolaan en Steenen 
Camer €5,16 per week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992.
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

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

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

15,6" 256
GB SSD

4K
ULTRA HD

50"
DIAGONAAL

4
GB RAM

SMART
TV

N4020
PROSECCOR

Philips
LEDTV

50PUS755512

• Zolang de voorraad
strekt.

A
ENERGIE

65
dB

AIRCOP528

• Geschikt voor
ruimtes tot 90 m3

• Bedienbaar met app

Asus
Laptop

X515MA-BR040T

• Zolang de voorraad
strekt.

Mooi voor
voor thuis.

Hessenweg 194 D-E De Bilt
030 - 207 4 204

WETERINGS
ELECTROWORLD.NL

50.- KORTING

60.- KORTING

50.- KORTING
499.-

559.-

449.-

449

499

399

Zelfstandig werkend 
SCHILDER zoekt binnen- 
en buitenwerk, goed werk 
nette prijs. Tel. 06-21909500

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-

gadering, training, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Pijnlijke voeten? Medisch
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

Arie Vonk Noordegraaf voert 
de SGP De Bilt-lijst aan

door Henk van de Bunt

De kiesvereniging van de SGP in de 
gemeente De Bilt heeft Arie Vonk 
Noordegraaf gekozen tot lijsttrek-
ker voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2022. Hij volgt daarmee 
Johan Slootweg op, die in 2022 na 
28 jaar stopt met het raadswerk. 

Arie Vonk Noordegraaf is sinds sep-
tember 2015 commissielid namens 
de SGP in gemeente De Bilt. Hij is 
daardoor goed thuis in de thema’s, die 
in de Biltse gemeenteraad spelen en 
heeft inmiddels ruime ervaring in de 
politiek. Arie Vonk Noordegraaf: ‘Er 
zijn belangrijke en mooie thema’s die 
de komende jaren de aandacht verdie-
nen. Denk daarbij aan beslissingen 
over woningbouw en de energietran-
sitie. Ook zet ik me graag in voor het 
behoud van de identiteit van de diver-
se kernen, onze agrariërs en maak ik 
me sterk voor een overheid die dienst-
verlenend is richting de inwoners en 
ondernemers, en daar zijn nog vele 
dingen aan toe te voegen.’

Slootweg
De 29-jarige Arie Vonk Noordegraaf 
hoopt na de verkiezingen Johan Sloot-

weg op te volgen als raadslid namens 
de SGP. Slootweg begon zijn politieke 
carrière in 1994 in de voormalige ge-
meente Maartensdijk. De in Kamerik 
geboren politicus (n Kamerik was 
Slootweg bestuurslid van de SGP-
kiesvereniging) maakte vijf burge-
meesters mee: Diepenhorst, Tchern-
off, Gerritsen, Verkerk en Potters. Bij 
de laatste was hij voorzitter van de 
vertrouwenscommissie. Slootweg is 
ook vicevoorzitter van de Biltse raad.

Arie Vonk Noordegraaf is jurist bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State en o.a. organist in de 
diensten van de Hersteld Hervormde 
Kerk in Maartensdijk. 



 De Vierklank 11 12 mei 2021

NOVA start met jeugd G-Korfbal 
Vanaf september gaat korfbalvereniging Nova in Bilthoven starten met het aanbieden 

van G-korfbal voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. 

G-korfbal is er voor ieder kind dat 
behoefte heeft aan meer of speci-
fieke begeleiding tijdens het spor-
ten. Dat kan zijn omdat het kind 
bijvoorbeeld een verstandelijke of 
fysieke beperking heeft. Nova biedt 
deze kinderen extra begeleiding in 
kleine groepjes en beschikt over 
speciale materialen en een enthou-
siaste groep vrijwilligers waardoor 
ieder kind op zijn of haar niveau 
mee kan doen met de activiteiten. 
Ook Mens De Bilt is actief aange-
haakt ter begeleiding en promotie. 

Doelgroep
Nova is de eerste vereniging in De 
Bilt die sport gaat aanbieden voor 
deze doelgroep: ‘Nova heeft de 
ambitie een sportvereniging te zijn 
voor iedereen van jong tot oud. 
Vorig jaar zijn we gestart met het 
aanbieden van jeu de boules en re-
creantenkorfbal om ons sportaan-
bod te vergroten. Met het starten 
van G-korfbal bieden wij kinderen 
tot en met 14 jaar de mogelijkheid 
om samen met andere kinderen te 
sporten in hun eigen gemeente. 

Iets dat perfect aansluit bij onze 
ambitie’, aldus voorzitter Pieter 
Keuning. 

Op 29 mei en 12 juni van 9.30 tot 
10.30 uur organiseert Nova twee 
vrijblijvende trainingen om kin-
deren alvast kennis te laten ma-
ken met de sport en de vereniging. 
Meer informatie kan worden opge-
vraagd via gkorfbal@kvnova.nl. 
          (Renske van Kempen) 

De korfbalvelden zijn klaar om spelers te ontvangen.

Leerlingen Werkplaats knappen 
binnentuin Rinnebeek op

Floor en Madelief zijn twee leerlingen van de Werkplaats in Bilthoven die voor een project op 
school geld hebben opgehaald voor het verzorgingstehuis de Rinnebeek. Het was een project 

in het kader van het vak Maatschappijwetenschappen waarbij leerlingen een actieplan 
op moeten zetten voor een goed en/of maatschappelijk doel.

De oma van Madelief komt bin-
nenkort op de Rinnebeek wonen en 
Madelief en Floor vonden dat de 
binnentuin wel wat meer kleur kon 
gebruiken. Ze organiseerden een 
crowdfunding-actie en haalden zo 
het benodigde geld op bij vrienden, 
familie en bekenden.

Met het opgehaalde geld hebben de 
meiden plantjes en bloemen gekocht 
om ze vervolgens met veel bekijks 
van de bewoners in de grond te stop-
pen. ‘We vonden het erg leuk om de 
ouderen blij te maken en we hopen 
dat ze er van zullen genieten’ aldus 
Madelief en Floor. Floor en Madelief brengen kleur in de tuin van de Rinnebeek.

Clinics bij DOS 

Op de nieuwe velden van DOS in Westbroek zijn 2 clinics gegeven door hoofdtrainer Maarten van Brenk. Het 
thema was vooral bewegen en vrijlopen. Hier wilde Maarten verandering in brengen. Uiteindelijk mochten de 
kinderen ook nog partijtje spelen.  (Lisa Rademakers)

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle 
personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat nie-
mand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde grappen 
bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig 
en zal het lokale karakter in dit spannende en grappige verhaal ongetwij-
feld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 15  Een oude bekende op tv 

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van architect Dudok 
voor Heuvellust is boekhandelaar Wieke van Beek verdwenen. Kees-
Jan van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen 
met boekverkoopster Maaike op onderzoek uit. Maaike ontdekt de tas 
van Wieke op het dak. Rechercheur Prinsen krijgt een tip over een li-
chaam in de rivier bij Vikingstad. Het lijkt loos alarm. Maaike vertelt 
Kees-Jan over het Boekenbal, waar Wieke  de schrijver Anton Schatja-
ger heeft ontmoet. Kees-Jan ruikt een primeur voor de krant. 

‘Jij denkt ook altijd maar aan dat krantje van je,’ vond Maaike. Kees-
Jan liet dat kleinerende ‘krantje’ maar zitten en keek op zijn smart-
phone. ‘Ik lees hier dat Schatjager in de Verenigde Staten is. Hij 
schrijft een boek over racisme. Hem schaduwen zal dus niet lukken, 
tenzij je er een reisje naar Amerika voor over hebt.’ 
Om van onderwerp te veranderen, vroeg Maaike: ‘Wat vind je? Zal ik 
de lezingen van volgende week laten doorgaan? We hadden er al een 
aantal gepland.’ 
‘Waarom zou je het niet doen,’ vond Kees-Jan. ‘Wieke zou niet an-
ders willen. Dan maak je die avonden niet te feestelijk. Geen muziek 
van Ronnie en de Rolkoffers. Geen wijn na afloop. Wat staat er op de 
agenda?’ 
‘Eerst de stadsdichter van Naaldhoven met haar eerste bundel en dan 
het nieuwste boek van een journalist die veel in Afrika heeft gereisd.’ 
‘De stadsdichter van Naaldhoven?’ vroeg Kees-Jan. ‘Waarom hebben 
we in hier Heuvellust eigenlijk geen dorpsdichter?’ 
‘Dat moet je aan Wieke vragen,’ vond Maaike. Maar dat kon natuur-
lijk niet.

‘Zo, kom je weer eens thuis eten?’ vroeg Charlotte die avond. ‘Kon je 
het huis nog vinden? En straks moet je zeker weer weg.’ 
‘Nee hoor, ik ben vanavond gezellig thuis.’ 
‘Slijmbal.’ 
Na het eten was hij verdiept in een oude regiocrimi, waarvan hij hoop-
te dat hij de plot vergeten was. Charlotte las een boek dat hij niet 
kende. ‘De nieuwe Schatjager,’ zei ze. 
‘Lees jij die ook al?’ vroeg Kees-Jan. 
‘Ja, waarom niet? Denk je soms dat ik dom ben? Wieke heeft me het 
boek aangeraden. Ze is een groot liefhebber van Schatjager.’ 
‘Ik weet het,’ zei Kees-Jan. De regiocrimi kon hem niet boeien en hij 
zette de televisie aan. ‘Nee maar,’ mompelde hij. ‘Wie hebben we daar 
nou?’ Charlotte keek verstoord op uit haar boek. ‘Joke van Lunteren,’ 
zei ze prompt en legde haar boek weg.
‘Ken jij die ook al?’ vroeg Kees-Jan.
‘Ja, natuurlijk ken ik haar,’ antwoordde ze kort. ‘Stil, het gaat over 
Heuvellust.’
Kunsthistorica Joke van Lunteren hield een vlammend betoog over 
het belang van Dudok voor de Nederlandse architectuur. De intervie-
wer van Nieuwsnet probeerde haar te onderbreken, maar hij kreeg niet 
de kans om zijn zin af te maken. ‘Neem nou Heuvellust,’ zei ze. ‘Daar 
wil men een architectonisch belangrijk gebouw slopen om plaats te 
maken voor een afschuwelijke woontoren met winkels eronder. Een 
staaltje cultuurbarbarij van de bovenste plank. In mijn boek...’
Nu greep de interviewer in. ‘Heuvellust? Is dat niet die plaats waar de 
boekhandel in een pand van Dudok is gevestigd? En waar de boek-
handelaar is ontvoerd?’

(Wordt vervolgd)

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van de leden van Postduivenvereniging De Bilt namen deel 
aan een wedstrijdvlucht vanaf Châlons en Champagne. De eerste 10 
winnende vogels zijn van W. de Ruiter (1), van Anton Spanjer (2,4,6), 
van Comb. Steenbeek & Zn (3 en 10), van Noraly Snel (5 en 9), van 
Michel van Putten (7) en van E. + K. van Oostenbrugge (8). 

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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Gele linten
Lange gele linten slingeren deze weken door het lente landschap. Kool-
zaad, herik, raapzaad, mosterd en wede markeren paden en wegen. De 
zaden van deze pioniersplanten ontkiemen in losse grond, vaak in de 
wegberm. Kenners zeggen dat het zaad wel 60 jaar in de bodem kan 
wachten op het moment dat de grond wordt opengewoeld door dieren 
of door wegwerkzaamheden. Vliegen, bijen, wespen, juffers en vlinders 
doen zich tegoed aan nectar en stuifmeel uit de ondiepe bloempjes.

Koolzaad werd halverwege de vorige eeuw op grote schaal geteeld in 
het pas droog gelegde Flevoland. Op 40.000 hectare gebruikte de Rijks-
dienst van de IJsselmeerpolders dit gewas om de natte grond rijp te 
maken voor landbouwgewassen. De eindeloze gele vlakte lokte mas-
sa’s toeristen, maar ook honderden bijenhouders met hun honingbijen. 
Aangemoedigd door de uitnodiging in het bijenblad, reden imkers in 
groepen met hun aanhangers vol bijenkasten naar de gele polder. Vroeg 
in de ochtend werden zij door een ambtenaar van de Rijksdienst naar 
een besproken plek gegidst. Nauwkeurig werd het aantal bijenvolken 
per hectare bijgehouden, want de bestuiving van de bloemen moest op-
timaal zijn. In het najaar werden de zaden geoogst voor olieproductie.

De geur van een veld vol koolzaad is overweldigend. Het grote aanbod 
van druivensuiker in de massa gele bloempjes drijft bijen op tot grote 
ijver. Het is bekend dat honingbijen op het koolzaad agressief worden, 
misschien overprikkeld in hun gretigheid? De bijenkasten liepen over 
van de honing.
In Flevoland is inmiddels de meeste grond ingeleverd ten gunste van 
woningbouw, industrie en landbouw. Alleen langs de snelweg tussen 
Almere en Lelystad en rond Zee-
wolde kleurt het nu nog geel. Een 
bescheiden aandenken aan zoete 
tijden.             (Karien Scholten)

In haiku:

Geel geurt de lente
In linten langs de wegen
Bloemen voor bijen
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16-5

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek 

en friet
of

Betuwse beenham v.d. 
grill met mosterdsaus 

en friet  (€ 15,00)
of

Zeewolffilet met spek, 
dillesaus en friet

of
Vietnamese groente-
loempiaatjes en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: 
Chocolademousse met roodfruit en 

slagroom € 5,00

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag tussen 17.00 - 19.00 uur. 

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Terras open!
Kijk voor openingstijden op website.

Straatverbod voor katten 
is geen optie

door Henk van de Bunt

De gemeente heft een aantal lokale belastingen. De bekendste zijn de OZB, de afvalstoffenheffing 
en het rioolrecht. Daarnaast is er ook een hondenbelasting. Bij de hondenbelasting wordt vaak 
gevraagd, waarom er dan geen kattenbelasting is. Of paardenbelasting? De reden is juridisch 

van aard: de gemeentewet staat geen belasting toe op katten, paarden of welke andere dieren 
ook, anders dan honden. Je poes in de tuin van de buren levert derhalve geen boete op..

 
Loopt jouw kat zonder toezicht 
buiten? Dan begaat hij een over-
treding op de Europese richtlijnen, 
zo stelden Nederlandse juristen 
van de Universiteit van Tilburg in 
een wetenschappelijk tijdschrift: 
‘Die richtlijnen schrijven voor dat 
we vogelsoorten en hun leefgebie-
den moeten beschermen. Ook van 
ons schattige huisdier, dat volgens 
hen een van de grootste uitroeiers 
van vogels is’. Toch komt er geen 
‘katten-straatverbod’, zei minister 
Schouten van Landbouw als reac-
tie. Partijen in de Tweede Kamer 
pleiten voor een algemene cas-
tratie- en sterilisatieplicht om het 
overschot aan katten tegen te gaan. 

Vroege Vogels 
Is het toeval dat het populaire radio-
programma Vroege Vogels al heel 
lang hieraan veel (zend-)tijd be-
steedt: ‘Jaarlijks zijn ontelbare vo-
gels het slachtoffer van loslopende 
katten. Vaak worden ze gevangen 
om mee te spelen, want onze volge-
vreten huisdieren lijden geen hon-
ger. Ook al krijgen katten voldoen-
de te eten, ze blijven jagen. Vooral 
jonge vogels die net het nest hebben 
verlaten zijn een makkelijke prooi. 
In dorpen en steden vormen katten 
een grote bedreiging voor vogels. 
Vaak lukt het niet om katteneige-
naren te bewegen hun kat binnen te 

houden of de bel aan te binden. In 
dat geval adviseert Vogelbescher-
ming de vogels een handje helpen 
door de katten uit je tuin te weren 
door stekelige struiken in je tuin 
te planten (ze bieden de vogels be-
scherming en nestgelegenheid), een 
nestkast op een veilige plek op te 
hangen, een kattengordel om een 
boomstam te plaatsen, waarmee je 
voorkomt dat een kat bij een nest 
kan komen, je eigen kat een belletje 
om te doen, je kat te laten sterilise-
ren of castreren, zodat deze minder 
behoefde heeft om op jacht te gaan 
en/of je katten binnen te houden op 
het moment dat jonge vogels op het 
punt staan uit te vliegen’.

Natuur
Natuurliefhebber en IVN-lid Rob 
Timmer heeft ook een ongewenste 
ervaring: ‘Het was een prachtige 
zonnige dag, weliswaar met een 
koude wind maar toch. Vlinders 
(blauwtjes, oranjetipjes etc.) vlo-
gen rond en vogels (Zwartkopjes, 
Bonte vliegenvangers etc.) waren 
hun nestkastjes aan het inspecteren. 
De planten en bomen worden lang-
zaam groen. Kortom het was lente. 
De gehele natuur lijkt te explode-
ren. Maar deze week zagen wij in 
de tuin dat twee net uitgevlogen 
zanglijsters op het grind wachtten 
om te worden gevoerd. Ik kon ge-

lukkig enkele mooie foto’s maken 
van het tafereel’. 

Rustgebied
‘We hebben onze tuin voor het 
grootste deel zodanig ingericht dat 
onze enthousiaste hond daar niet 
kan komen. Zo ontstaat daar een 
‘rustgebied’ in de hoop dat er geen 
katten op afkomen. Toen de zang-
lijsters daar al hippend en fladde-
rend genoten hoopten we dat het 
wel goed zou komen. Ter controle 
keek ik een kwartier later: veel ge-
piep en paniekgeluiden. Ik zag een 
grote lapjeskat dwars door de tuin 
lopen. Ik pakte een handje grind 
om haar weg te jagen maar dat was 
niet nodig want bij het zien van mij 
sloop ze al weg richting de tuin 
van één van de buren. De volgende 
ochtend sprak mijn vrouw met een 
andere buurman. Deze vertelde dat 
hij zojuist een dode jongen lijster 
had gevonden en dat hij een grote 
lapjeskat had zien weglopen. Korte 
tijd later vond hij ook het tweede 
jong. Dood’.

Einde
‘Einde actie van het lijsterpaar, dat 
elke ochtend en avond hun longen 
uit het lijf zong. Na een periode 
van broeden, de gehele dag voed-
sel zoeken. Alle moeite voor niets. 
Ik weet dat de natuur enorm hard 

Werkgroep Biodiversiteit 
Westbroek nog niet klaar

Afgelopen maanden heeft u kunnen genieten van 2750 bloeiende bollen aan de Korssesteeg. 
Inmiddels zijn er voor dit jaar weer 3000 bollen besteld, die in oktober worden 

geplant op verschillende plekken in Westbroek. 

In de bermen aan de Huydecoper-
weg zijn wilde bloemen gezaaid 
en de werkgroep-leden zien vol 
verwachting uit naar wat er gaat 
opkomen. Afhankelijk van het 
resultaat wordt er dit jaar bij-ge-
zaaid. In het najaar is de wal aan 
het begin van de insteekweg door 
de vrijwilligers aangeplant en zo te 
zien met succes. Deze plek is een 
fietsknooppunt en daarom staat er 
ook een bankje met uitzicht rich-
ting het dorp. 

Kerkdijk
In 2021 onderzoekt de werkgroep de 
mogelijkheden om bomen te planten 
aan de Kerkdijk. Heel lang was de 
Kerkdijk een boomrijke weg, maar 
de laatste decennia zijn er steeds 
meer bomen gekapt. De werkgroep 
is in overleg met de gemeente. Be-
langrijk is dat er ook goed contact is 
met de aanwonenden; dit zal na de 
huidige oriënterende fase uiteraard 
ook gebeuren.
In het overleg met de gemeente is 
geopperd om de zuidzijde van het 

evenemententerrein natuurlijker in 
te richten met een diervriendelijke 
oever. Dat betekent dat aandacht 
wordt besteed aan vogels (struiken, 
zaden, nestgelegenheid), vlinders 
(bloeiende struiken, waardplanten), 
kikkers en padden (een natuurlijke 
slootkant) en misschien ook wel aan 
egels en andere zoogdieren (rust, 
voedsel en schuilgelegenheid). Het 
maaibeleid voor het zuidelijke deel 
van het evenemententerrein wordt 
daarom verminderd naar twee keer 
per jaar met eventueel nog wel een 
gemaaid pad zodat hier (met hond) 
gewandeld kan worden.

Belangrijk
De werkgroep tracht zoveel moge-
lijk het onderwerp biodiversiteit on-
der de aandacht te brengen op de in 
hun ogen belangrijke plaatsen. Daar-
om houdt de werkgroep contact met 
de gemeente (bijv. omgevingsvisie) 
en met de provincie (maaibeleid). Er 
is al veel moois in Westbroek en dat 
wordt vastgelegd middels foto’s en 
verhalen in het project Westbroek 
leeft met de natuur’. Voor meer in-
formatie of meedoen: Willem Muis 
tel: 06 15207798.  (José Stortelder)

De lijsters voelen zich nog veilig in de tuin. (foto Rob Timmer) 

maar meestal wel eerlijk is. Wan-
neer b.v. een houtduif door een ha-
vik uit de lucht wordt gehaald vind 
ik dat heel normaal. Niets zieligs 
mee. Maar dat katten loslopen in 
mijn tuin maakt mij naast kwaad 
ook vooral verdrietig. De kat kan er 
niets aan doen. Dat is zijn/haar na-
tuur. Maar de eigenaren van de kat 

zijn de schuldigen. Daarom mijn 
dringend verzoek: Houd uw kat 
daarom binnen; zeker in deze tijd. 
Kunt u dat niet neem dan geen kat. 
En natuurlijk (wel passend in deze) 
zijn er middelen om katten te we-
ren; vriendelijke maar ook minder 
vriendelijke manieren.’.

Kerkdijk rond 1965. (foto Historische Vereniging Maartensdijk)
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