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De Bilt steekt energie 
in duurzame energieopwekking

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 30 juni in met de Ontwerp Regionale Energiestrategie (RES) U16, 
met daarin het concept bod om 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit 

op te wekken. Uitgangspunt is dat alle partners in U16 meedoen aan de 
realisatie door een bijdrage te leveren.  

Wethouder Anne Brommersma 
schetst het kader waarin een en 
ander is vervat. ‘We hebben als 
Nederland een klimaatakkoord on-
dertekend waarin is afgesproken 
dat we in 2030 49 procent co2 re-
ductie gaan realiseren en in 2050 
95 procent. Daarvoor is Nederland 
verdeeld in 30 regio’s die allemaal 
de opdracht hebben een strategie te 
ontwikkelen over de hoeveelheid 
energie die ze kunnen opwekken. 
Bij elkaar moet dat leiden tot 35 
terawatt. Onze regio, bestaande uit 
16 gemeenten, de provincie Utrecht 
en vier waterschappen, heeft de 
handen ineengeslagen om samen 
een RES te maken en een bod aan 
het Rijk gedaan om in 2030 1,8 
terawatt op te wekken. Dat hebben 
we net als de andere regio’s opge-
stuurd en het wordt nu doorgere-
kend om te kijken of we daar die 35 
terawatt mee gaan halen. In febru-
ari horen we of we daar nog iets aan 
moeten doen.’ 

Bijeenkomsten
‘Op 1 juli 2021 moeten we aange-
ven hoe we het doen. Waar komt 
een zonneveld en waar komen 
windmolens. Dat heet RES 1.0. 
Dat wordt natuurlijk heel spannend 
dus gaan we dit najaar met onze 
inwoners drie bijeenkomsten orga-
niseren om te praten over geschikte 
plekken. Het was eerder gepland, 
maar door de coronamaatregelen 
ging dat niet door. We hebben wel 
al met organisaties als het Utrechts 
Landschap, het Groenekans Land-
schap, BENG! en de Natuur en Mi-
lieufederatie om de tafel gezeten. 

Er worden wel overal zonnepane-
len op daken gelegd, maar in het 
klimaatakkoord is opgenomen dat 
wij in Nederland 84 terawatt moe-
ten opwekken waarvan 49 op zee 
en 35 op het land. Voor die 35 tera-
watt op land mag de elektriciteits-
opwekking op daken van huizen 
niet meegeteld worden, omdat het 
Rijk al bij de vaststelling van de 84 
terawatt is uitgegaan van een groei 
van de opwekking op kleine daken 
van 7 terawatt. Wij stimuleren men-
sen wel om zonnepanelen op hun 
dak te leggen,omdat het bijdraagt 
aan het klimaat, maar het telt niet 
mee voor de 1,8 terawatt. We moe-
ten met elkaar daarom 35 terawatt 
op land realiseren. 

Windmolens
De wethouder constateert wel dat 
ontwikkelingen heel snel gaan. 
‘Maar we hebben als opdracht ge-
kregen het in 2030 gerealiseerd te 
hebben, wat betekent dat we in dit 
eerste bod technieken moeten ge-
bruiken die al werken. Dat is nu 
zon en wind. Er zijn discussies over 
bijvoorbeeld kernenergie, maar dat 
is voor 2030 niet te realiseren. We 
moeten het dus echt met zon en 
wind doen. Een zonneweide is na 
25 jaar afgeschreven en ik ga er-
van uit dat er tegen die tijd betere 
mogelijkheden zijn en we de zon-
neweide dan weer terug kunnen 
geven aan de boer, de natuur of 
wat dan ook. De verwachting is dat 
zonne-energie niet compacter gaat 
worden. Windmolens worden tech-
nisch steeds beter en leveren ook 
steeds meer op. Er is in de raad een 
motie aangenomen om windmolens 
te plaatsen langs infrastructuur zo-
als de A27 en A28 en pas in tweede 
instantie midden in weilanden. Een 
windmolen levert evenveel op als 
28 voetbalvelden zonneweide.’ 
Anne Brommersma noemt een 
combinatie het beste.

Opbrengsten
Er blijft in de gemeente niet veel 
plaatsingsruimte over want de pro-
vincie heeft het hele gebied rond 
Westbroek ten westen van de A27 
aangewezen tot ganzenrustgebied, 
wat betekent dat je daar niets mag. 
Er blijven in de gemeente maar een 
paar gebieden over waar dingen 
wel kunnen en daar willen we  met 
inwoners over praten. We hebben 
als gemeente vastgesteld dat vijf-
tig procent van een zonneweide of 
windmolen lokaal eigendom moet 

zijn. Dat betekent dat inwoners, 
omwonenden of een energiecoöpe-
ratie daar ook de opbrengsten van 
krijgen. Daarom roepen wij inwo-
ners op om goed na te denken als 
je bijvoorbeeld grote daken hebt. 
Er is een heel mooi initiatief in 
Westbroek ontstaan van mensen die 
een eigen energiecoöperatie zijn 
gestart en zelf stroom gaan opwek-
ken. Daar worden wij als gemeente 
heel blij van, want we hebben lie-
ver dat inwoners initiatieven nemen 
dan dat ontwikkelaars hier in de rij 
komen staan. We merken dat het 
onderwerp leeft. Veel inwoners ne-
men ook zelf maatregelen.’ De ge-
meente stimuleert daarnaast ener-
giebesparing. ‘Want energie die je 

bespaart hoef je niet op te wekken.’ 
De wethouder vindt de combinatie 
zon en wind goed passen bij de sei-
zoenen. ‘De meeste inwoners gaat 
het niet om de 1,8 terawatt, maar 
wel om waar in hun omgeving 
een zonneweide of een windmolen 
komt.’ 

Voorbeelden
‘Er zijn best veel initiatieven van 
mensen die een stuk grond willen 
gaan gebruiken als zonneweide. 
Een windmolen is nog beginnend, 
maar dat zie ik ook wel gaan ge-
beuren. Mensen die daaraan denken 
roep ik op zich te melden.’ De Bilt 
doet het in de regio best goed en er 
zijn al veel resultaten van energie-
opwekking te zien. Er ligt al een 
zonneweide bij de waterzuivering 
aan de Groenekanseweg, zonne-
panelen op de staldaken van zorg-
boerderij Nieuw Bureveld en ook 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
in Maartensdijk heeft honderden 
panelen op het dak. Op het oude 
RIVM gebouw in Bilthoven liggen 
er meer dan 3.500. ‘We hebben best 
al een aantal grote opweklocaties 
maar nog veel te weinig. Om het 
ambtelijk mogelijk te maken heeft 
het Rijk geld gegeven en ook de 
provincie en de waterschappen be-
talen er aan mee.’ 

Najaar
‘We hebben al afgesproken dat vijf-
tig procent naar de omwonenden 
of naar een energiecoöperatie gaat, 

maar het zou nog mooier zijn als 
honderd procent naar de inwoners 
gaat. Het college staat open voor 
dergelijke initiatieven. Daar zijn 
voorbeelden van in het land, bij-
voorbeeld in Drenthe en Friesland. 
Het simpele verhaal is dat we uit-
eindelijk onze eigen energie willen 
opwekken. Daarvoor is het nodig 
dat we zonnevelden en windmolens 
gaan plaatsen en dat we heel graag 
met de bewoners willen bespreken 
waar dat kan. Ook of inwoners ini-
tiatieven willen nemen. Dus laten 
mensen die een groot dak hebben of 
een perceel land, en met een zonne-
weide of een windmolen willen be-
ginnen zich vooral melden. BENG! 
heeft de kennis en wil daarbij graag 
helpen.’ In het najaar worden op 
drie plekken in de gemeente bijeen-
komsten gehouden en de wethou-
der stelt het op prijs als heel veel 
mensen daar met ideeën komen. 

Wegtrekkende bui

Na regen komt zonneschijn op Sandwijck. (foto Johan Ploegman) 

Anne Brommersma heeft onder 
meer duurzaamheid, circulaire 
economie en klimaatadaptatie in 
haar portefeuille.

In de gemeente liggen al op heel veel daken zonnepanelen.

KIJK SNEL OP 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/07 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/07 • 09.25u - Ds. G.F. Willemsen
19/07 • 18.30u - Ds. J. M. Molenaar 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/07 • 10.30u - Podcast gastpredikant 

Joost Röselaers

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
19/07 • 10.30u - Voorganger pastor 

G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
19/07 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

19/07 • 10.00u - Ds. J.E. Riemens

R.K. St. Michaelkerk
19/07 • 10.00u - Voorganger: 
A. van Gaans, W. Eurlings 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/07• 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/07• 15.30u - Ds. G.H. Vlijm

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/07 • 10.00u +18.30u - Kandidaat 
W.J. Korving 

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/07 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/07 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer 
19/07 • 18.30u - Ds. J. Broekman 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
19/07 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
19/07 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
Er kan alleen een kerkdienst worden 
bijgewoond, na aanmelding vooraf.

19/07 • 10.00u - Gebedsviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/07 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg
19/07 • 18.30u - Dhr. H. Bijl 

PKN - Herv. Kerk
19/07 • 10.00u - Ds. K.C. Kos 
19/07 • 18.30u - Ds. L. Hak 

‘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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

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

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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 muziek, locatie en/of catering. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger.

Geboren

12 juli 2020

Louise
Dochter van 

Floris en Elize van 
Woudenberg-Lokerse

Molenweg 13
Maartensdijk

Digitale cafés starten weer

Nu het leven weer een beetje op 
gang komt starten ook de digi-
tale cafés in de bibliotheekves-
tigingen weer voor alle digitale 
vragen. Het gaat wat anders dan 
voorheen: Er wordt gewerkt op 
afspraak via 085 8222777 of 
per email aan seniorwebidea@
gmail.com. 

Wijkwinkel Mens weer open 

De Wijkwinkel van Mens De 
Bilt is weer geopend voor hulp 
bij het invullen van formulieren, 
subsidieaanvragen, belasting-
aangifte enz. Voor een afspraak 
belt u met Servicecentrum De 
Bilt tel. 030 7440595 of mailt 
naar servicecentrum@mensde-

bilt.nl. Servicecentrum De Bilt 
is gevestigd aan Molenkamp 60, 
De Bilt. 

Steeds Beter annuleert 
najaarsvoorstelling

Toneelvereniging Steeds Beter 
zal in november niet de geplan-
de voorstelling ‘Ouwe Hoeren’ 
op de planken brengen. Hoewel 
het maatschappelijk en sociale 
leven momenteel stukje bij beet-
je weer wordt opgepakt, heeft 
het bestuur besloten om voor-
zichtig te zijn met zowel de 
leden als het publiek. Alle leden 
van Steeds Beter richten zich nu 
op het jaar 2021, het jaar waarin 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Graag wil ik reageren op het bericht, dat rijke vermogende ouderen in 
deze gemeente ,met een inkomen van meer dan een ton per jaar hun ‘on-
derkomen’ (villa’s /appartementen) met Wmo-subsidie mogen laten poet-
sen; eigenlijk schandalig dat zij daar ‘recht’ op hebben.

Nu wil de plaatselijke PvdA-afdeling een voorstel indienen om dan maar 
‘éénmalig’ de Onroerend Zaak Belasting te verhogen om de kosten van 
deze subsidie op te vangen; m.a.w. ook alle niet vermogende eigen-wo-
ning bezitters mogen voor deze kosten gaan opdraaien.

Het is wel gemakkelijk om steeds de financiële gaten in de begroting op 
te vullen met verhoging van de OZB. Is het niet een eerlijker idee om 
een ‘inwonersbelasting’ (ander woord voor inkomstenafhankelijke belas-
ting) te gaan heffen naast een OZB-verhoging voor percelen boven een 
bepaalde prijs, om het gedrag van deze vermogende ouderen te neutrali-
seren? Wellicht blijft er dan ook nog iets over voor de inwoners die het 
echt nodig hebben.
In ieder geval draagt zo iedereen zijn steentje of zijn kei bij en niet alleen 
de ook niet vermogende eigen-woning-bezitter.

Jacqueline Weisz, Maartensdijk

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
Snacken in de kerktuin

Hierbij wil ik mijn bijval schrijven over het onderwerp. Als lid van deze 
(Dorps-)kerk probeer ik de tuin aan alle kanten bij te houden. Vooral 
rond de graven en zerken. Dat doe ik één a twee maal per week en dat 
gaat mij aardig af (plusminus 6 tot 7 uur).

Maar nu het probleem met de mensen. Het stuit mij ook tegen de borst, 
dat mensen zo omgaan met de begraafplaats. Als ik er iets van zeg; 
‘Ik zie er niks van’ of ‘Dat wist ik niet’. Onzin; wanneer je om je heen 
kijkt zie je de graven. Af en toe komen er oudere mensen van; ‘Tuin-
man moet dit nu zo?’ Maar nu met de coronatijd is het nog erger. IJsje 
eten op de straat voor de winkel mag niet, men stuurt de mensen dan 
maar door (grasveld). Hondenpoep langs de paden, zeg er wat van; 
‘nou en’. Tennisbaan of voetbalveldje; ‘nou en’. Zonder afsluiting 
komt er geen eind aan, maar de hekken mogen niet dicht, want het 
pad is openbare weg (gemeente).

Vriendelijke groet
A. Harkes, Bilthoven 

de Toneelvereniging 75 jaar zal 
bestaan. Dit 75-jarig jubileum 
zal worden gevierd met verschil-
lende verrassende stukken, die 
zoals altijd goed geregisseerd en 
met veel plezier gespeeld zullen 
worden.

Rouwcafé ‘Ruimte’ 

Het Rouwcafé opent de deuren 
weer op 22 juli en 26 augustus 
om mensen te ontvangen die met 
en bij elkaar willen zijn om erva-
ringen te delen. Het Rouwcafé is 
in het Servicecentrum van Mens 
De Bilt, Molenkamp 60 De Bilt. 
Vooraf aanmelden via servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl  of tel. 
030 7440595. Deelname is gratis.

Mama Lokaal open
 
Mama Lokaal Bilthoven (in de 
Bibliotheek) is er elke woensdag-
ochtend van 10:00 tot 11:30 uur. 
Moeders van peuters en kleuters 
zijn ook van harte welkom. De 
kinderen kunnen naar hartenlust 

spelen. Onder het genot van een 
kopje thee of koffie kunnen erva-
ringen uitgewisseld worden of 
vragen gesteld. En a.d.h.v. kaart-
jes uit de Kletspot kan er met 
elkaar in gesprek worden gegaan. 
Zie ook website debilt.ouderslo-
kaal.nl 

Bibliotheekabonnement voor  
U pas houders

Inwoners van de Gemeente De 
Bilt die een U pas bezitten kunnen 
het budget van de pas helemaal 
gebruiken voor een abonnement 
op de bibliotheek. Het hele abon-
nementstarief van de bibliotheek 
kan betaald worden van het bud-
get van de U pas. De medewer-
kers van de bibliotheek vertel-
len graag over mogelijkheden. 
Vanwege de Coronamaatregelen 
zijn er aangepaste openingstijden, 
maar de bibliotheek gaat steeds 
meer open. Bibliotheek Idea is 
ook weer open op zaterdag.
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

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

Tap
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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
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Kadernota krijgt steun 
van gemeenteraad

door Guus Geebel

De behandeling van de Kadernota 2021-2025 die op donderdag 2 juli was begonnen werd na een 
schorsing op dinsdag 7 juli voortgezet. De nota wordt met 22 stemmen voor en 4 tegen ongewijzigd 

vastgesteld. De fracties van Beter De Bilt, Forza De Bilt en SP stemden tegen. Van de vier ingediende 
moties werd alleen de motie ingediend door Werner de Groot (CDA) over WVT met 14 stemmen voor 
en 11 tegen aangenomen. De motie vraagt het college in te zetten op een sterke samenleving ten gunste 

van het sociaal domein en WVT in deze ontwikkelingen te steunen en perspectief te bieden.

De kadernota vormt het uitgangs-
punt voor de begroting 2021 en 
volgende jaren. Wensen voor nieu-
we investeringen en exploitatie-
uitgaven worden afgezet tegen de 
beschikbare financiële ruimte. De 
behandeling in eerste termijn be-
gon met een beschouwing door de 
twaalf fracties. Pim van de Veer-
donk (Beter De Bilt): ‘Het meer-
jarenperspectief is nog steeds niet 
sluitend.’ Hij vraagt zich af of de 
verdeling van de lasten wel gelijk-
matig en rechtvaardig is, met name 
bij de afvalstoffenheffing. ‘Die is 
hier voor eenpersoonshuishoudens 
een stuk lager dan elders in Neder-
land.’ Hij vindt dat corona ook tijd 
en ruimte biedt voor herbezinning. 

‘Een nieuwe start voor een betere 
leefomgeving, gezondere lucht, 
meer groen en ruimte voor verkeer 
en openbaar vervoer, maar ook voor 
thuiswerken, thuisonderwijs en hoe 
we de gemeente digitaal kunnen 
besturen.’ Henric de Jong Schou-
wenburg (VVD) kijkt uit naar de 
zomerbrief en de bijdrage van het 
Rijk voor de coronamaatregelen. 
De VVD vraagt in een toekom-
stige rapportage duidelijk onder-
scheid te maken tussen de kosten 
die gemeente zelf maakt en welke 
door het Rijk worden opgelegd. 
De VVD vraagt het college in het 
kader van veiligheid aandacht voor 
verkeersexamens op scholen en de 
bijdrage voor VVN De Bilt. Peter 

Schlamilch (Forza De Bilt) pleit 
voor honderd procent woningbouw 
op de Schapenweide. ‘Alles beter 
dan biochemische industrie.’ In een 
lawine van woorden geeft hij aan 
waar het allemaal niet goed gaat 
in deze gemeente. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) vraagt aandacht voor 
de cultuursector. Om inkomsten 
te generen wil hij ook naar andere 
vormen van inkomstenverwerving 
kijken. Hij noemt betaald parkeren, 
de erfpachtcanons en subsidies. 

Bezuinigingen
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt 
de kadernota een goed stuk. ‘De 
impact van corona ontbreekt bij-
na geheel, maar de gevolgen zijn 
groot.’ Hij noemt onder meer toe-
nemende onderwijsachterstanden, 
schuldenproblematiek, werkloos-
heid, huiselijk geweld en groei-
ende eenzaamheid. ‘Daar is wel 
aandacht voor nodig.’ Bezuinigen 
om te komen tot een structureel 
sluitend financieel  perspectief mag 
van de PvdA-fractie alleen aan de 
orde komen wanneer het echt niet 
anders kan. ‘Bezuinigingen op het 
sociaal domein mogen niet nog een 
keer ongecontroleerd gebeuren.’ 
D66-fractievoorzitter Donja Hoe-
vers: ‘Als het aan D66 ligt blijft de 
focus op wonen liggen. We zullen 

meer moeten bouwen om het ver-
lies dat we in twaalf jaar hebben 
opgebouwd te compenseren.’ Zij 
vraagt aandacht voor de bestrij-
ding van laaggeletterdheid en de 
vaak onzichtbare armoede. Daarbij 
denkt zij aan het behoud en verster-
king van de bibliotheek.

Woelig water
Johan Slootweg (SGP) wil weten 
hoe het staat met de onderhande-
lingspositie met de provincie om 
versnelling aan te brengen in de 
woningbouw. Slootweg maakt zich 
zorgen over toekomst van hospice 
Demeter. Hij dankt de burgemees-
ter voor de inspanningen die hij 
levert om deze vergaderingen in 
goede banen te leiden. ‘Daar heb ik 
veel waardering voor, ook voor de 
griffie en iedereen die alles in het 
werk heeft gesteld om dit te laten 
verlopen zoals het gaat.’ Werner 
de Groot (CDA) noemt het goed 
dat het participatietraject woning-
bouwopgave met de inwoners nu 
echt van start kan gaan. Meewerken 
is voor alle inwoners inmiddels een 
feit. De Groot vraagt daarvoor om 
extra ambtelijke capaciteit. In een 
aangenomen motie roept het CDA 
het college op om ten gunste van 
het sociaal domein in te zetten op 
een sterke samenleving ten gunste 
van het sociaal domein en WVT bij 
deze ontwikkelingen te faciliteren 
en de bezuiniging voor 2021 terug 
te draaien. Erik den Hertog (Bilts 
Belang): ‘Als woelig water tot rust 
komt wordt het langzaam helder. 
Het is voor ons niet te woelig om 
nu al hier extra financiële keuzes 
te maken. Bilts Belang wacht met 
smart op wat nog komende is, de 
zomerbrief, een totaalbeeld van de 
financiële gevolgen van covid19 
en de extra tegemoetkoming van 
het Rijk daarvoor. Zodra het woe-
lige water weer helder wordt en 
je diepte ziet is voor Bilts Belang 
het moment aangebroken om  weer 
keuzes te maken en verlanglijstjes 
in te dienen.’ Raadslid Menno Boer 
(SP) roept de wethouder op om met 
woonstichting SSW in gesprek te 
gaan om de 2,8 procent huurverho-
ging voor sociale woningen onge-
daan te maken. De SP steunt alles 
wat met wonen en eten te maken 
heeft en schaart daar cultuur niet 
onder.

Jeugdzorg
Theo Aalders ChristenUnie) is het 
eens met de stelling dat er aanvul-

lende bezuinigingsmaatregelen ge-
troffen moeten worden om struc-
tureel tot een sluitende begroting 
te komen. ‘Vraag is waar wij als 
raad voor willen kiezen: de kaas-
schaafmethode met een bepaald 
percentage verlaging van alle bud-
getten, een fundamentele taken-
discussie of gewoon teruggrijpen 
op een verdere verhoging van de 
onroerendzaakbelasting (ozb) en 
overige belastinginkomsten.’ Theo 
Aalbers vindt het jammer dat het 
college over een mogelijke aanpak 
niet al bij deze Kadernota  uitspra-
ken doet. Hij ziet uit naar de notitie 
over het ontwikkelperspectief voor 
de Schapenweide met bedrijven en 
woningen waarbij de verhouding 
bedrijven-woningbouw meer ten 
gunste van woningbouw mag ver-
schuiven. Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) richt zich in haar bijdrage 
vooral op het sociaal domein, sub-
sidies en gezondheid. ’Wat Jeugd-
zorg betreft moeten we op naar de 
menselijke maat met de eigen regie 
van het kind en het gezin centraal. 
Dan zullen er minder uithuisplaat-
singen zijn en de tekorten op de 
jeugdzorg teruglopen. Het moge 
duidelijk zijn dat een relatief min-
der grote investering in armoede-
beleid aan de voorkant resulteert in 
minder uitgaven aan de achterkant.’ 

B en W
De portefeuillehouders gaan in op 
vragen, opmerkingen en de inge-
diende moties. Omdat de spreektijd 
van het college niet toereikend is 
zal een aantal vragen schriftelijk 
beantwoord worden. Wethouder 
Dolf Smolenaers citeert enkele 
punten uit een gepeperde brief aan 
het kabinet. ‘Externe omstandighe-
den zijn tegenwoordig leidend bij 
de keuzen, niet de lokale politieke 
afweging. De gemeentekas wordt 
structureel afgebroken en uitge-
hold. De extra taken leiden tot een 
structurele kaalslag bij de Neder-
landse gemeenten. We vragen in De 
Bilt niet alleen om extra geld, maar 
vooral om meer beleidsvrijheid. 
Wij zien de oorzaken van onze te-
korten voornamelijk in Den Haag 
liggen.’ Smolenaers heeft weinig 
vertrouwen dat de compensatie 
van het kabinet bij de coronacrisis 
voldoende zal zijn. ‘Er komt een 
zomerbrief waarin twee dingen 
centraal staan: een duiding van de 
financiële positie en de opties tot 
bezuiniging.’ 

De raad nam een motie aan om WVT te blijven steunen.

Een van de coronamaatregelen bij woonzorgcentrum De Koperwiek.
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 juli.

Capucijnerschotel 
€ 1,25

100 gram

Extra malse
Krop sla

€ 0,99
Per krop 

Hollandse handappels
Maribelle

€ 1,25
500 gram 

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste 
Hollandse
Kordia 
kersen 
Van onze 
teler.

Proef ze 
nu..!!

Ze zijn er weer..!!
heerlijke 
Opal pruimen 

Van onze eigen teler.
Proef ze nu..!!

20
07

21
07

22
07

Tikki masala 
Rijk gevuld met kip en groenten 
met basmati rijst

€ 1,49
100 gram

Paella  
Rijk gevuld met vis

€ 1,98
100 gram

Snijbonen schotel
Met gehakt

€ 1,25
100 gram

Denk aan de vitamine..!!
Vers gesneden
Meloenmix 
nu mega bak

€ 2,99 Tarte au citron of
Tarte aux fraises
Nu € 12,95
Uit eigen bakkerij 

Borrelstengels
Nu € 3,99

Onze bekende 
Stokbroden
wit of bruin
Nu 2 voor € 3,00
Desem 
Afbakbroodjes
Bak 8 stuks € 2,49

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 juli
t/m woensdag 22 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 6.50

Gebraden fricandeau
Gegrilde kiprollade
Gebraden rosbief

Filet Americain
Pulled chicken 
Gyros salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

Black Angus burgers

Kipsaté

SAMEN
VOOR 10.-

XXL shaslick

4 + 1
GRATIS

SHOARMA
1

KILO 9.-

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN 

100
GRAM 1.50

500
GRAM 5.98

ZACHTE ROOMBRIE

PER
STUK 3.50

4 
VOOR 10.-

4 slavinken 
+ 500 gram gehakt 

Kipschnitzels
Runderschnitzels 
Gepaneerde schnitzels 

4 + 1
GRATIS

SAMEN
VOOR 20.-

BBQ PAKKET
4 KIPDIJSATÉ 
4 FILETLAPJES
4 BBQ WORSTJES
4 HAMBURGERS

DJAKARTA MIX 

250
GRAM 4.98
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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

Op handen gedragen
Vrijwilligers werk is er ook tijdens de Coronaperiode in allerlei variaties. Elke maand ontmoet 

de Vrijwilligerscentrale in interviewvorm een vrijwilliger uit gemeente De Bilt. Dit keer 
zijn dat Rita Visser en Juliette Manders, vrijwilligers bij het Buitenhuis van 

Ronald McDonald Huis Utrecht; de locatie in De Bilt.

De ontmoeting met Rita en Juliette 
is aan de grote tafel in het Ronald 
McDonaldHuis, locatie het Bui-
tenhuis in De Bilt. Een schaal met 
heerlijke koeken op tafel en twee 
gezellige vrouwen, die met heel 
hun hart al 30 jaar en 15 jaar vrij-
willigerswerk doen. Rita is vanaf 
de eerste dag dat het Ronald mc 
Donaldhuis startte, 30 jaar gele-
den, begonnen als vrijwilliger. Ge-
dreven door de wil om mensen te 
helpen en iets nieuws op te starten. 
Rita vertelt: ‘Als we met z’n allen 
op de wereld iets vrijwillig doen, 
ziet de wereld er anders uit. Ik heb 
de groei vanaf de allereerste start 
meegemaakt. Dat is ontzettend 
leuk, alle ontwikkelingen meema-
ken en er verandert veel. Maar wat 
er nooit verandert, mensen komen 
hier met een ziek kind. Iedereen re-
ageert daar natuurlijk op zijn eigen 
manier op’.

Onderling
Rita en Juliëtte beamen beiden, 
dat het ontzettend leuk is om col-
lega’s te hebben. Juliette: ‘We doen 
het ontzettend gezellig met elkaar. 
Soms met z’n drieën en ook met 
z’n tweeën. Na al die tijd leer je 
elkaar ook wel kennen. Ik zie Rita 
meer dan mijn eigen zussen. Vrij-
willigers blijven hier ook heel erg 
lang, dat zegt echt wat over wat 
voor een goede organisatie dit is. 
Het verbindt. Omdat dit huis wat 
kleiner is dan de andere locatie van 
het Ronald McDonaldHuis aan de 
Lundlaan, is het contact dat je hebt 
met de ouders ook iets intiemer. De 
maatschappij is toch individualisti-
scher geworden, en dat zie je hier 
ook wel terug. Mensen willen, meer 
dan vroeger, het zelf doen. Dus het 
vraagt heel goed aanvoelen of men 
wel zit te wachten op een praatje’. 

Rita vult aan: ’Jawel, maar iedere 
ouder praat natuurlijk graag over 
zijn eigen kind. Vaak hoef je maar 
iets te zeggen en dan gaan ze. 
Laatst vroeg ik alleen maar aan een 
vader; Bent u hier al lang? En toen 
kwam het hele verhaal eruit. Dat 
is zo begrijpelijk en goed voor de 
verwerking. We hoeven echt geen 
hoogstaande tips te geven, maar 
juist in het gewone, in de liefde zit 
de kracht. Zoals, pak je wel je rust, 
of wil je wat drinken? Het is maar 
zo klein. Laatst was er een gezin 
uit Curaçao, dat in de nacht was 
aangekomen; dan stel ik voor om 
even boodschappen samen te doen 
die ochtend. Ze kennen natuurlijk 
de weg niet. Om dit voor mensen 
te kunnen betekenen, is zo fijn en 
waardevol’. 

Gasten 
Doordat het Prinses Máxima Cen-
trum hier is gevestigd, komen er 
bij het Buitenhuis uit het hele land 
gasten en ook uit het buitenland. 
Juliëtte vertelt: ‘Uit Groningen, 
Maastricht, Aruba, Zwitserland, 
Duitsland; het is heel mooi om voor 
iedereen iets te kunnen betekenen 
zoals een luisterend oor’. Het is 
echt niet alleen maar verdriet hier. 
Rita vertelt in de 30 jaar drie keer 
naar een begrafenis geweest te zijn. 
Juliëtte vertelt dat je vaak een band 
op bouwt met mensen, maar niet 
altijd. Daarom is het ook genoeg 
om maar 3 of 4 uurtjes te werken, 
zodat je niet alle ins en outs kent en 
het niet teveel mee naar huis neemt. 
De werktijden zijn van 9.30 tot 
13.30u of van 13.30 tot 17.30u of 
van 17.30 tot 21.30u. Je werkt altijd 
één dag in de week. We zijn 24 uur 
per week bemand door vrijwilli-
gers, er zijn ook slaapwachten. Het 
is naast aanvoelen of je met gasten 

een praatje kunt maken dus ook 
poetsen. Je moet het zien als een 
hotel, alles moet schoon en gezellig 
zijn, de bedden moeten opgemaakt. 
‘s Middags kan de volgende alweer 
komen’. Juliëtte vertelt: ‘Vrijwilli-
gers mogen het samen doen hè, we 
hebben hier ook twee vriendinnen 
die samen komen, of een echtpaar. 
Dat kan natuurlijk prima. Het is 
best hard werken. Maar we gaan 
altijd samen de kamers op. Het is 
gezelliger, maar het is ook minder 
zwaar; je maakt samen een bed op 
en je verdeelt de taken onderling 
dan per kamer’. 

Nodig
Rita zegt; ‘We hebben echt hard 
vrijwilligers nodig. Je geeft als 
vrijwilliger natuurlijk, maar mijn 
overtuiging is dat ik er meer voor 
terug heb gekregen. Van de lieve 
collega’s hier, van de organisatie, 
maar ook van de bewoners zelf. Het 
relativeert mijn eigen leven, maar 
je krijgt heel verrijkende gesprek-
ken. Met je voeten op de vloer en in 
het nu. De kijk op het leven verrijkt 
enorm. En ik kan ook weer terugge-
ven aan hen. Daar hoef ik niet over 
na te denken, dat gaat vanuit lief-
de’. Juliëtte zegt tot slot: ‘Het ma-
nagement hier is zo fantastisch, zij 
dragen ons op handen. Dat is echt 
niet in elke organisatie zo. Daarom 
houd ik het ook zo lang vol. Er 
wordt naar ons geluisterd en ik voel 
me gewaardeerd. En daar neem ik 
echt mijn petje voor af, want er zijn 
wel meer dan 300 vrijwilligers. Je 
bent niet een nummer, maar we zijn 
gewoon Rita en Juliëtte’. 
Kijk voor meer informatie over de 
vacatures bij de het Ronald McDo-
naldHuis of andere vacatures op 
mensdebilt.nl.
     (Naomi van der Meijden)

Rita en Juliette doen al heel lang vrijwilligerswerk.

Coronavriendelijke repetitie 
Donderdag 9 juli heeft Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk (AZM) - na 
4 maanden zonder repetities - op het 
eind van het seizoen toch nog een 
coronavriendelijke repetitie georga-

niseerd. De 30 aanwezige koorleden 
konden met 2 meter afstand en aan-
gegeven looproute repeteren onder 
begeleiding van dirigent en pianiste. 
Het stemgeluid was in de sporthal 

niet zoals in een concertzaalzaal, 
maar de koorleden vonden het in ie-
der geval fijn weer te kunnen zingen 
en ook om elkaar weer te zien en te 
spreken.            (Gerda Vloedgraven)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het valt mij op dat in onze wijk - en waarschijnlijk in veel meer woon-
wijken - vaker vracht- en bestelauto’s worden geparkeerd. Een rond-
wandeling van 500 meter op zondag in het ‘Opperend’ in Westbroek 
leverde een ‘oogst’ van 10 bedrijfsauto’s op, waaronder een complete 
truck: vier te groot voor een normale parkeerplaats. Zij worden deels in 
het openbaar groen geparkeerd, waaronder de truck, die zelfs dan nog 
op de weg st66aat. Bedrijfsauto’s van zzp-ers en bedrijven die ín de 
wijk gevestigd zijn, heb ik niet in deze telling meegenomen.

In veel woonwijken wordt geklaagd over parkeeroverlast. Dat heeft 
vooral te maken met het toenemend aantal privéauto’s. Maar het helpt 
niet als bedrijven hun bedrijfsauto’s en zelfs vrachtwagens meegeven 
aan hun werknemers en op die manier hun parkeerproblemen afwen-
telen op rustige woonwijken. Parkeeroverlast, beschadiging van het 
openbaar groen en uitzichtbelemmering zijn het gevolg. 

Beste ondernemers. Investeren is vooruitzien. Bij een bedrijfsauto 
hoort ook een parkeerplaats. Uw vracht- of bestelauto in een woonwijk 
- voor een willekeurige woning of in openbaar groen - is antireclame 
voor uw bedrijf. 

Beste gemeente. Is er geen gemeentelijke verordening mogelijk, die in-
houdt dat bedrijven verplicht worden om ook parkeerplaatsen te regelen 
als zij een bedrijfsauto aanschaffen?

Beste chauffeurs. Sorry, als jullie het wel prettig vinden om de auto van 
de baas mee naar huis te mogen nemen. Maar een stukje fietsen naar je 
werk is gezond, geeft minder parkeeroverlast en mede daardoor meer 
woonplezier in je eigen wijk.

Jan Maasen, Westbroek

We moeten in deze roerige tijden
toch wel wat contacten vermijden 
het mag niet te intiem 
want de ziektekiem
is nog lang niet echt te bestrijden

Guus Geebel Limerick

AZM repeteert in de sportzaal.
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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.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

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)

Acda en De Munnik zongen ooit het liedje ‘Het  regent zonnestralen’. Wij hebben onze eigen versie 
met ‘Het regent regentonnen’. Dat heeft alles te maken met onze spraakmakende  Watermaand-

aanbiedingen. U geeft massaal gehoor aan onze oproep om er 
gebruik van te maken. Logisch, want de korting (t/m 31 juli) 

is niet mis. We hebben deze week weer nieuwe voorraden 
binnen gekregen. Kom snel langs en kies uw model!

Alle regentonnen, compost-
vaten en Bokashi-emmers
KASSA-
KORTING .. 20%

Dorresteinweg 72b Soest 
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

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

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

2e ARTIKEL*

VOOR SLECHTS

BABYCOLLECTIE 
30% KORTING*

OP DE DAMES- EN HERENCOLLECTIE
*LET OP: GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

2e ARTIKEL*

VOOR SLECHTS

BABYCOLLECTIE 
30% KORTING*

OP DE DAMES- EN HERENCOLLECTIE
*LET OP: GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL

*  M.u.v. basis-, hoogzomer- en nieuwe collectie

BBQ-tijd! 
TURKS 
BREEKBROOD
heerlijk bij de bbq

nu € 2,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Zomerprogramma Mens van start

door Walter Eijndhoven

Het zomerprogramma 2020 van Mens De Bilt gaat van start: Van maandag 20 juli tot 
en met vrijdag 4 september kunnen inwoners van alle zes kernen van gemeente De Bilt 

zich weer inschrijven voor één of meerdere activiteiten en/of workshops bij Mens De Bilt. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch contact opnemen.

Het is de medewerkers en vrijwil-
ligers van Mens De Bilt opnieuw 
gelukt een leuk programma samen 
te stellen voor alle inwoners, met 
een breed scala aan activiteiten, 
zowel binnen als buiten. Belang-
stellenden kunnen weer kiezen 
uit activiteiten op het gebied van 
Bewegen, Culinair, Ontspanning, 
Amusement, Creatief en Mind & 
Body.

Buurtbabbels
‘Ieder jaar starten wij in februari 
met de samenstelling van ons pro-
gramma’, vertelt sociaal werker 
Wilma van Poelgeest. ‘De leuke ac-
tiviteiten van het zomerprogramma 
in voorgaande jaren worden ook 
het jaar erop weer door ons aange-
boden. Op die manier krijgen wij 
een mix van leukste activiteiten van 
voorgaande jaren. Natuurlijk wor-
den elk jaar ook weer nieuwe cur-
sussen en workshops aangeboden. 
Nieuw dit jaar is onder andere de 
“Buurtbabbels”, waarbij twee soci-
aal werkers een praatje komen ma-
ken in de buurt. Zo komen wij ook 
te weten wat leeft onder de mensen 
binnen de zes kernen’.

Workshops
Veel ideeën ontstaan spontaan op 
de vraag ‘Wat wil jij doen deze 
zomer?’ Door te brainstormen 
ontstaan zo de leukste ideeën. Ook 
dit jaar is dat weer gelukt. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis of tegen een 
kleine vergoeding van maximaal 
een paar euro en zijn allemaal 
laagdrempelig. Van Poelgeest: 
‘Belangstellenden kunnen alle ac-
tiviteiten op onze website vinden. 
Ons aanbod is echt voor iedereen. 

Wat te denken van een workshop 
om samen te sparen voor een goed 
doel? Of een sportdag voor kids? 
Verder hebben wij een workshop 
fi losoferen voor beginners, een le-
zing over koolhydraten en suikers, 
een rouwcafé, minder zout eten, 
samen breien (of haken) of een 
Ibiza ketting maken. Natuurlijk 
kun je ook creatief leren schrij-
ven, lekker gaan sjoelen, Tai Chi 
beoefenen in het Houdringebos 
of op excursie in de Westbroekse 
Zodden, naar een bootcamp, gaan 
free-runnen, hockeyen of voet-
ballen of fotograferen tijdens een 
stiltewandeling in het Houdrin-
gebos. En wat te denken van een 
bezoek aan de Botanische Tuinen 
in Utrecht? Of tekenen in het Van 
Boetzelaerpark? Natuurlijk kun je 
ook gewoon een wandeling ma-
ken in de Ridderoordse bossen of 
Noord-Houdringe/ Panbos. De ac-

tiviteiten vinden plaats op diverse 
locaties binnen gemeente De Bilt.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl of tele-
fonisch via 030 7440595. Voor 
informatie over activiteiten in 
Servicecentrum Maartensdijk 
kunt u contact opnemen met 
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl of telefonisch via 
0346 214161. Het zomerpro-
gramma is te vinden via de web-
site www.mensdebilt.nl onder 
‘Uitgelicht’ - ‘Zomerprogramma 
2020’. Geïnteresseerden kunnen 
ook contact opnemen met Wilma 
van Poelgeest: w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl of telefonisch 06 
47296337, aanwezig op maan-
dag, dinsdag en vrijdag.

De hele zomervakantie is weer van alles te doen in gemeente De Bilt.

Lunch voor werkers 
in Biltse Zorginstellingen

Samen voor de Bilt nodigde on-
langs hun contactpersonen van 
diverse Biltse zorginstellingen 
uit voor een lunch in Paviljoen 
Beerschoten van het Utrechtse 
Landschap. Deze activiteiten-
medewerkers hebben tijdens de 
coronatijd een intensieve periode 
gehad. Samen voor De Bilt vond 
het daarom belangrijk om de 
contactpersonen in het zonnetje 

te zetten en hen de tijd te geven 
hun verhalen te delen. Woorden 
die naar voren kwamen, waren 
rollercoaster, confronterend, stil-
stand en tegelijkertijd fl exibel 
moeten handelen. Unaniem was 
de ervaring dat het voor iedereen 
moeilijk was om mensen op af-
stand nabijheid te geven. Daarbij 
werd veel onmacht en eenzaam-
heid ervaren. Het samen zijn was 

bedoeld om even verwend te 
worden. 
De lunch werd aangeboden door 
Tap Dela en na afl oop kregen alle 
gasten uit handen van uitvaart-
verzorger Nadia een bos bloemen 
en doosje bonbons mee. Susan 
Blokhuis zong aan het einde een 
passend lied begeleid op gitaar 
door Robert Molema.  
               (Joanne Penning)

Lunch in paviljoen Beerschoten.

ZIE ONZE 
FOLDER.

NU 1 + 1
GRATIS

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij DA van Rossum
vindt u alles
voor een
mooie zomer!

Zonverzorging van
Vision, Nivea
en Ambre 
Solaire

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

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

T-BONE STEAK
Voor de echte liefhebbers.. Met o.a. entrecote &
ossenhaas. Lekker op de barbecue of in de oven;
mag rosé gebakken worden!! 100 gram 3,00

INDISCHE SATE
Voor op de barbecue. Van malse kipfilet geregen.
Heerlijk van smaak, licht Indisch; een echte topper!
Maar kan ook lekker in de pan... 100 gram 1,50

KIPDIJ BONBON
In een ovenbakje, helemaal klaar voor gebruik!!
Met o.a. kipdijfilet, pancetta, tomaat & kruiden crème
±30 minuten in de oven op 160°C 100 gram 1,50

RUNDER MEGA BURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden. Voor in de pan of
op de barbecue, ook lekker op een broodje!!
Twee maal 1 minuut krokant bakken... 3 stuks 4,20

BOSSCHE BOLLEN
Wie kent ze niet? Gekruid gehakt omwikkeld met een 
jasje van gebakken uitjes, super lekker!!
Zachtjes braden in ruim boter.... 100 gram 1,10

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zomertips van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf  maandag 13 juli t/m zaterdag 18 juli. 

Zetfouten voorbehouden

RUNDER BRAADLAPJES
Om ±90 minuten zachtjes te braden. Mals & mager 500 gram 7,98
DEENSE SANDWICH
Met o.a. gehakt, salami, kaas, andijvie etc.... per stuk 3,50

KIP GYROSVLEES
Griekenland bij u thuis met gyros van Slagerij van Loo.
Lekker gekruid & gevuld met ui ringen en een beetje
andijvie; kort en fel roerbakken!! 100 gram 1,25

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

STUNT

 1+1
GRATIS 

STUNT

 1+1
GRATIS 

2.99 
2 SCHALEN

HOOGVLIET.COM
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G'woon koffi ebonen 
 2 zakken van 
500 gram of 1 kilo 
Van /10.98 - /14.64
 Voor 5.49 - 7.32

Abrikozen of 
pitloze witte druiven 
2 schalen van 500 gram 
Van /3.98 - /4.38
Alle combinaties mogelijk

5.99 
 3 PAKKEN 

 Douwe Egberts 
snelfi ltermaling 
 3 pakken van 250 gram 
Van /7.95 - /10.95

Optimel 
drinkyoghurt
2 pakken van 1 liter
Van /2.58 - /2.72
Voor 1.29 - 1.36

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Heineken
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Van /16.49
Voor 8.25

 Président Crème de brie, 
camembert of truffel 
Alle soorten 
2 stuks
Van /3.64 - /3.98
Voor 1.82 - 1.99 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 50%
KORTING 



Martin van Veelen is directeur-be-
stuurder van Stichting Delta De Bilt 
voor primair onderwijs. De Stichting 
is in 2008 ontstaan uit de samen-
werking tussen vijf schoolbesturen 
en beheert en bestuurt tien basis-
scholen in de gemeente De Bilt. De 
scholen zijn katholiek, protestants, 
algemeen christelijk of algemeen 
bijzonder. Van Veelen vertelt: ‘Op 13 
maart berichtte ik de ouders en het 
personeel dat de scholen gewoon 
open bleven; ikzelf was hierover 
verbaasd en het verraste mij niet 
dat we enkele dagen later met de 
schooldirecteuren digitaal moes-
ten overleggen, omdat de overheid 
op die aansluitende zondag toch 
anders besliste: De scholen gingen 
vanaf 16 maart voorlopig dicht’. 

HOE
En daar sta je dan als leerkracht. 
Hoe ga je er voor zorgen dat de 
kinderen van jouw klas op een ver-

antwoorde wijze thuisonderwijs 
krijgen. Hoe regel je het dat je alle 
kinderen goed in de gaten houdt en 
dat er geen kinderen tussen wal en 
schip raken. En hoe vangen we de 
kinderen op van ouders in de vitale 
beroepen? En hoe zit het met kinde-
ren in kwetsbare situaties? 
En daar sta je dan als ouder. Hoe 
ga je thuis regelen dat je kind op 
een goede manier aan het thuis-
onderwijs werkt en dat je zelf ook 
nog eens je eigen werk thuis moet 
doen en als je nu in een vitaal be-
roep werkt en wat als je…  en wat er 
allemaal nog meer bij komt kijken.
En daar sta je dan als kind. Hoe re-
gel je het dat je het werk van school 
goed doet, de leerkracht en je 
ouder(s) tevreden houdt en zelf ook 
nog een leuke kindertijd hebt. Hoe 
komen de berichten bij je binnen? 
Wat begrijp je hiervan? Niet meer 
naar opa en oma, niet meer naar 
sport, muziek e.d.

THUIS
De periode van het thuisonderwijs 
duurde tot 11 mei. Martin van Vee-
len daarover: ‘Ik ben onder de in-
druk geraakt van de leerkrachten, 
de ouders en de kinderen. Het over-
grote deel heeft het prima gedaan. 
De leerkrachten hadden met bijna 
alle kinderen contact, regelden via 
digitale wegen of soms ietwat ou-
derwets de lessen naar de kinderen, 
probeerden de kwetsbare kinderen 
extra aandacht te geven en leerden 
door samenwerking met collega’s 
een heleboel in korte tijd. De ouders 
deden hun best en raakten steeds 
meer onder de indruk van het werk 
van een leerkracht. Natuurlijk wa-
ren de verschillen groot, omdat niet 
iedere thuissituatie hetzelfde is en 
niet alle kinderen hetzelfde zijn. 
De meeste kinderen deden braaf 
hun schoolwerk. Diverse kinderen 
deden thuis meer dan op school en 
helaas was er ook een groep waar 
het thuis niet zo goed ging’. 

VERSCHILLEN
Het leek erop dat de verschillen tus-
sen kinderen groter waren gewor-
den. Landelijk werd veel gesproken 
over opgelopen achterstanden, ter-
wijl een cartoon in de Volkskrant 
ook iets anders aangaf: ‘Meisje 
tegen haar moeder op weg naar 
school: Mam, ik ben benieuwd hoe 
de juf mijn voorsprong gaat weg-
werken’.

Daarna volgden enkele weken 
waarin de kinderen de helft van 
de tijd naar school gingen en de 
andere helft wat huiswerk moes-
ten doen. Dan geen thuisonderwijs 
meer? Nee, de leerkracht gaf in die 
periode heel intensief les aan de 

helft van de klas en dat valt niet 
te combineren met serieus thuis-
onderwijs verzorgen. Het was een 
mooie overgangsperiode naar weer 
‘gewoon’ naar school vanaf 8 juni.

ANDER-HALVE-METER
Gewoon was het na 8 juni zeker 
nog niet, want die 1,5 meter afstand 

en nog meer algemene maatrege-
len bleven van kracht. Van Veelen: 
‘Wat te denken van: een leerkracht 
heeft wat verkoudheidsklachten. 
Normaal gewoon naar het werk, nu 
naar de test en twee dagen thuis 
blijven… en de klas dan? 

P 13

EEN HEESTER 
VOOR DE JUF EN 

MEESTER P 13

LEERLINGEN
MET TALENT  

Corona levert verwarrend 
schooljaar op
DOOR HENK VAN DE BUNT

TOT DE VOORJAARSVAKANTIE VAN HET NU VOORBIJE SCHOOLJAAR WAS ALLES HEEL GEWOON: 
MOOIE ONTWIKKELINGEN, LEUKE ACTIVITEITEN, DROEVIGE GEBEURTENISSEN WISSELDEN ZICH AF 
ZOALS DAT GEBRUIKELIJK IS. IN DE VOORJAARSVAKANTIE DRONG HET BIJ EEN IEDER DOOR, DAT ER 
IETS AAN DE HAND WAS MET EEN VIRUS, AFKOMSTIG UIT CHINA DAT INMIDDELS OOK IN ITALIË WAS 
BELAND. KORT DAARNA IN BRABANT EN DAARNA… WE KENNEN HET VERHAAL.

P 12

OVERDRACHT 
IKC 

DE REGENBOOG 

Dag Basisschool
in procenten

DOOR HENK VAN DE BUNT

DEZE WEEK NEMEN PLM. 513 LEERLINGEN UIT GROEP 8 VAN 
DE 18 BILTSE BASISSCHOLEN AFSCHEID. HET ZIJN ER WEER 
MINDER DAN EEN JAAR TERUG EN PLM. 100 MINDER DAN 9 
JAAR EERDER. ZOALS GEBRUIKELIJK ZWAAIT OOK DE VIER-
KLANK ZE ALLEMAAL UIT MET DE AFSCHEIDSFOTO’S VAN DE 
LAGERE SCHOOL.

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brug-
klas van het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, 
in 2015 567, in 2016 579, in 2017 554 en in 2018 537. In 2019 waren het er 
nog 523. 

EIGEN GEMEENTE
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school in De Bilt; in 
2013 was dat ruim 66%. In 2014 was er alweer een daling (59%) en die 
neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). Bij aanvang van 
het schooljaar 2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse Basisschoolver-
laters zich voor een brugklas van een Biltse school voor Voortgezet On-
derwijs. Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 was dat percentage 58%, 
bij aanvang van 2018-2019 was dat 61% en in september 2019 is dat 64%. 
Dit jaar betreft dat ruim 63%

ER BUITEN
Van de 217 Biltse brugklassers, die in september zich buiten de gemeen-
tegrenzen melden, gaat 17% naar Hilversums, 30% naar Utrechts ver-
volgonderwijs; 34% zoekt het in Zeist en de rest (19%) kiest ‘elders’ als 
domicilie. Vanuit Groenekan en Westbroek gaan ze ook in 2020 weer alle 
kanten op.Afscheid nemen van grote broer of zus is moeilijk, maar gebeurt buiten

(foto Arjan Dam).

Hopelijk kan er later weer ‘gewoon gegymd worden’. 

Lees verder op pagina 10
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Ouders mogen de school nog niet 
in, maar, dat is misschien niet zo 
heel erg. Ons Delta-kantoor bevindt 
zich in Het Lichtruim en in dat-
zelfde gebouw krijgen ongeveer 400 
kinderen les. Voor de corona-tijd 
was het om 8.30 uur een drukte van 
jewelste, want naast die 400 leerlin-

gen zag en hoorde ik ook honder-
den ouders die hun kinderen naar 
de klas brachten. Op zich was dat 
heel gezellig en de afgelopen tien-
tallen jaren zijn we dat heel gewoon 
gaan vinden: uitgebreid afscheid 
nemen, nog even kijken wat er in 
de klas gebeurt, nog even wat aan 
de leerkracht vragen, nog een keer 
uitgebreid zwaaien enz. Nu hoor ik 

rond half negen bijna niet eens dat 
de school begint. De kinderen ko-
men zelfstandig binnen en de leer-
kracht is er ook gelijk voor hen en 
de klas kan snel beginnen’.

ONTWIKKELINGEN
In de afgelopen weken heeft men in 
de scholen van Delta geconstateerd, 
dat de gemiddelde leerprestaties 
gewoon zijn doorgegaan volgens de 
ontwikkelingslijnen, zoals andere 
jaren, maar dat de verschillen tus-
sen de leerlingen zijn toegenomen. 
Van Veelen tenslotte: ‘We hebben 
ook gezien dat bijna alle kinderen 
heel flexibel zijn en dat zij de draad 
weer heel snel hebben opgepakt. 

LEREN
Van Veelen: ‘Wat kunnen we van die 
coronaperiode leren en daarmee 
ons onderwijs verbeteren? Op aller-
lei niveaus wordt geëvalueerd met 
deze vraag centraal. Het is wat mij 
betreft nog te vroeg om echte con-
clusies te trekken. Wellicht kunnen 
we over enkele maanden de eerste 
conclusies trekken. Toch alvast wel 

iets op persoonlijke titel: ik vind dat 
we als volwassenen meer van onze 
kinderen kunnen verwachten dan 
we voorheen deden. De kinderen 
hebben ons laten zien dat ze veel 
zelfstandiger zijn wanneer we hen 
de kans geven. Gelukkig zijn we op 
onze scholen medisch gezien niet 

ernstig getroffen door corona, want 
dan had ik waarschijnlijk wel an-
ders gepraat. Hopelijk kunnen we 
na de zomervakantie een gewoon 
schooljaar gaan beleven. Soms ben 
ik vol vertrouwen en soms maak ik 
me toch bezorgd over een tweede 
golf: meestal iets daartussenin’.

Al bij het ochtendgloren vertrouwen ouders hun kinderen aan het team van 
de Martin Luther Kingschool toe. (foto Arjan Dam) 

Ook bij de Julianaschool ‘leveren’ de meeste ouders hun kinderen buiten af. 
[foto Guus Geebel]

Vervolg van pagina 9

Martin Luther Kingschool in Maartensdijk
DOOR KEES DIEPEVEEN

DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL HEEFT ER VOOR GEKOZEN OM IN DIT ARTIKEL DE LEERLINGEN VAN 
GROEP 8 AAN HET WOORD TE LATEN OVER HUN BELEVING VAN DE CORONAPERIODE IN DE LAATSTE 
MAANDEN VAN DE SCHOOLJAAR. 

 
Feline en Tonia vonden het thuis-
onderwijs eerst een beetje raar, 
maar na een tijdje begonnen ze er 
wel aan te wennen: ‘Elke dag kre-
gen we een paar filmpjes van onze 
juf met uitleg. Als je die had geke-

ken moest je wat lessen maken op 
de computer of in de schriften die 
we op school mochten ophalen. In 
het begin was het leuk maar na een 
tijdje werd het minder omdat we 
onze klasgenoten misten. We gin-

gen ook een paar keer videobellen 
met onze juf en spraken we erover 
hoe het thuisonderwijs ging. We 
vonden het wel fijn dat je je beter 
kon concentreren en meer op je 
eigen tempo kon werken. Ook was 

het fijn dat je zelf mocht kiezen 
wanneer je een pauze wilde’.

OPLOSSING
‘Door corona mochten we niet in 
een grote groep les krijgen’; aldus 

Britt O en Fay: ‘ Dus hadden we een 
oplossing bedacht. We splitsten de 
klas in tweeën. De ene helft van de 
klas ging dinsdag en donderdag 
naar school en de andere helft op 
maandag, woensdag en vrijdag. Het 
was heel gek, want normaal zitten 
we met 21 kinderen in de klas. Maar 
toen zaten we met 10 mensen in de 
klas. We vonden het niet zo leuk, 
maar het was wel leuker dan alleen 
thuis zitten. We misten de andere 
helft van de klas wel. Het was wel 
heel leuk dat we de juf weer in per-
soon konden zien’.

CITO EN MIDDELBARE SCHOOL
Dat de Cito-eindtoets niet doorging 
vonden Britt K. en Finn A prima; 
‘Maar voor kinderen die een hoger 
niveau wilden was het niet heel fijn, 
want als de cito wel doorging kon-
den ze beter scoren en daardoor een 

hoger niveau krijgen. De overgang 
naar de middelbare school is wel een 
beetje gek, want tijdens de kennis-
making met je nieuwe klas moest je 
afstand houden van je mentor en je 
handen desinfecteren. Dit was best 
wel gek, want normaal als je binnen-
kwam gaf je een hand aan je mentor 
maar dit kon nu niet. Wij hebben wel 
zin in de middelbare school maar 
het is wel spannend, want je ont-
moet allemaal andere mensen’.

KAMP
Julén en Kienan vonden het kamp 
super leuk. Maar het was dit jaar 
wel anders: ‘Normaal gesproken 
slapen we op een kamplocatie in 
Austerlitz. Dat kon dit jaar niet en 
daarom sliepen we twee nachten 
op school. Maar dat maakt het niet 
minder leuk. We deden hele leuke 
activiteiten zoals, kanoën, laser-
gamen, verstoppertje in school 
en we hadden een Bonte avond 
waarbij iedereen uit de klas een 
optreden deed en we gingen naar 
Superfun (indoor speeltuin). Dat 
konden wij doen omdat wij meer 
geld over hadden omdat we geen 
kamers hoefden te huren. Onze 

klas vond kamp dit jaar juist leu-
ker omdat we leukere dingen kon-
den doen. We hadden ook nog een 
leuke minidisco. We hebben ook 
op school ontbeten en ook nog 
eens lekker gebarbecued. Naar 
onze mening heeft Corona ons 
kamp niet minder leuk gemaakt’. 

MUSICAL
‘We moesten eerst thuis de musical 
uitkiezen’ vertellen Lisa en Finn 
L. enthousiast. ‘Toen hebben we 
samen het script doorgelezen via 
Google Hangouts. Ook gingen we 
thuis de liedjes oefenen en al vast 
een beetje de tekst. Daarna gingen 
we met de helft van de klas het de-
cor maken en de musical oefenen. 
Toen we uiteindelijk met de hele 
klas mochten ging het een stuk 
vlotter. We hebben zo heel snel de 
musical in elkaar weten te zetten. 
In de musical moesten we ook een 
vlog doen en dat mochten we in een 
bus opnemen. We moeten de musi-
cal dit jaar wel vaker doen, omdat 
niet iedereen tegelijkertijd kan ko-
men. Maar dat maakt het niet min-
der leuk, want nu mogen we hem 
vaker uitvoeren’. 

Tijdens het Kamp met de kano naar fort Rhijnauwen gepeddeld. Een mooie klassenfoto op de brug over de Kromme Rijn.

‘In het begin was het leuk maar na een 
tijdje werd het minder omdat we onze 

klasgenoten misten. We gingen ook een paar 
keervideobellen met onze juf en spraken we 

erover hoe het thuisonderwijs ging.’
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Trots op
onze

groep 8

De Nijepoort

Versteeglaan 144

3737 XC  Groenekan

0346 - 210 252

Kijk ook eens op www.nijepoort.nl

We wensen jullie heel veel succes en 
leerplezier op de middelbare school!
En gaan jullie natuurlijk ontzettend 
missen.

Namens het team
en alle leerlingen van De Nijepoort.

Speciaal voor jullie

Brugpiepers
opgeleT

Bilthovense Boekhandel  
Julianalaan 1 - Bilthoven
tel 030-2281014
www.bilthovenseboekhandel.nl
info@bilthovenseboekhandel.nl

Een goede voorbereiding 

is het halve werk 

Dit onmisbare boek voor aankomende 
brugpiepers  is voor 15,99 euro te koop bij:

Julianaschool in Bilthoven
DOOR KEES DIEPEVEEN

BIJ DE JULIANASCHOOL VINDT MEN HET BELANGRIJKSTE, DAT DE KINDEREN WEER ALLEMAAL NAAR 
SCHOOL MOGEN. DE LEERKRACHTEN ZIJN DAAR HEEL DUIDELIJK IN. DE KINDEREN VINDEN HET HEER-
LIJK, DAT ZIJ HUN KLASGENOOTJES WEER DAGELIJKS ONTMOETEN OP SCHOOL. ZOALS EIGENLIJK OP 
ALLE SCHOLEN NAAR VOREN KOMT ZIJN ER KINDEREN, DIE THUIS VEEL HEBBEN KUNNEN DOEN EN 
VEEL GELEERD HEBBEN. ER ZULLEN OOK KINDEREN ZIJN WAARBIJ DIT NIET ZO GOED IS GELUKT. DAT 
IS HEEL WISSELEND GEGAAN EN HANGT AF VAN HET KIND EN DE OUDERS. DE LEERLINGEN HEBBEN 
ZOVEEL MOGELIJK ONLINE EXTRA ONDERSTEUNING GEKREGEN.

‘Over de resultaten van deze thuis-
periode kunnen we nog niets zeg-
gen’; aldus Ella Prins directeur van 
de Julianaschool, ’Daar is het nog 
veel te kort voor geleden. Wij heb-
ben de kinderen goed gevolgd. Het 
werk dat ze thuis hebben gemaakt 
is teruggekomen evenals alles wat 
zij digitaal hebben gemaakt. Dit is 
allemaal verwerkt. Naar mijn idee 

gaat het om de algemene vraag: is 
er achterstand opgelopen? Dat kun-
nen wij nu nog niet zeggen’.

VERVOLGONDERWIJS
Voor de leerlingen van groep 8 heeft 
de coronacrisis de keuze en het ad-
vies voor vervolgonderwijs niet be-
invloed. De schoolkeuze is voor en 
tijdens de corona in orde gemaakt. 

Zij hebben dit jaar geen Cito-eind-
toets gedaan. De keuze komt tot 
stand door de schoolresultaten. Ella 
Prins: ‘De Citotoets is vaak een be-
vestiging van wat je al weet. In de 
meeste gevallen klopt dat gewoon!’ 
De kinderen van de groepen 7 krij-
gen veelal het voorlopig advies voor 
de zomervakantie. Dit hebben we 
nu over de vakantieperiode heen 

getild om alle gegevens gedegen te 
kunnen verzamelen. Deze gesprek-
ken worden live gedaan met de 
leerkracht, de ouders en het kind. 
Bewust niet online! De gesprekken 
staan voor september gepland’.

KLIMBOS
De Julianaschool heeft veel eindac-
tiviteiten ondernomen dit afslui-

tende schooljaar. Er is niets wat niet 
is doorgegaan van de al geplande 
activiteiten. Er zijn juist activiteiten 
bijgekomen, die anders niet werden 
gedaan. Ella Prins: ‘Ik noem daarbij 

het bezoek aan het Klimbos! Twee 
extra luxe ontbijtjes voor de kinde-
ren verzorgd door een restaurant uit 
het dorp en een lunch op een terras 
bij een pannenkoekenrestaurant! 
Maar ook een karaoke-spektakel in 
de gymzaal van de school. Natuur-
lijk rekening houdend met de regels 
van het RIVM’. 

LIVE STREAM
Het afscheid van de groepen 8 gaat 
gewoon door hetzij in aangepaste 
vorm. De musical met het officiële 
deel en een deel met persoonlijke 
toespraken wordt rechtstreeks uit-
gezonden via kerkomroep, You 
Tube en Live Stream. De ouders 

kunnen hier deels bij aanwezig zijn. 
Alle kinderen van de school kun-
nen vanuit hun eigen klaslokaal 
meekijken! 
‘Ook het Kamp is doorgegaan in 
aangepaste vorm en dit keer zonder 
ouders’ aldus Ella Prins. ‘We hebben 
een heel programma georganiseerd 
en met de leerlingen geslapen in 
school. Een onderdeel van het pro-
gramma was een officieel vier-gan-
gen-afscheids-diner op CHIQUE. 
We hebben in deze periode echt 
gedacht in kansen en mogelijkhe-
den, zoals onze school dat eigenlijk 
altijd doet. Maar één ding weet ik 
zeker: Onze groep ‘achters’ vergeten 
2020 nooit meer!’

Een hele uitdaging voor de kinderen om gezekerd een route hoog boven de grond in het klimbos af te leggen.

‘Er is niets wat niet is doorgegaan van de al 
geplande activiteiten. Er zijn juist activiteiten 
bijgekomen, die anders niet werden gedaan.’
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Overdracht IKC De Regenboog 
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

VRIJDAG 10 JULI VOND DE OFFICIËLE SLEUTELOVERDRACHT PLAATS DOOR WETHOUDER MADELEINE 
BAKKER-SMIT AAN MARTIN VAN VEELEN VAN STICHTING DELTA DE BILT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS. 
NA DIVERSE TEGENSLAGEN IS GEMEENTE DE BILT WEER EEN MOOIE BASISSCHOOL RIJKER DIE OPTI-
MAAL VOLDOET AAN ALLE MODERNE EISEN VAN DEZE TIJD.

Een jaar nadat officieel toestem-
ming werd gegeven voor de bouw 
van IKC De Regenboog, was het dan 
zover. De sleutel werd overgedra-

gen aan Stichting Delta. ‘Het is een 
mooie school geworden, die echt 
voldoet aan alle eisen van deze tijd’, 
vertelt Bakker-Smit. ‘Een jaar gele-
den werd ‘Ja’ gezegd voor de bouw 
van dit pand. Een school waar ook 
Kinderopvang De Bilt gebruik van 

maakt’. Martin van Veelen, direc-
teur van Stichting Delta is trots op 
het nieuwe schoolgebouw. ‘Reeds 
zeven jaar zijn wij al bezig om dit 

project te realiseren. Uiteindelijk 
zijn wij hierin geslaagd’.

LICHT
Ook Douwe Bilder, de schoolleider 
van De Regenboog is zeer tevreden 
over zijn school. ‘Het gebouw is heel 

licht en ruim en voldoet aan alle 
eisen op het gebied van duurzaam-
heid’. 

De school beschikt over grote, lichte 
ruimten, waaronder het leerplein 
en de tribune in het centrale deel 
van de school. Alle lokalen be-
schikken over de mooiste kasten 
en modernste apparatuur. Ook aan 
lichaamsbeweging is gedacht. In de 
gymzaal bevindt zich de mooiste 
apparatuur. Werkelijk aan alles is 
gedacht om het ook de gymleraar 
zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
En, hij wordt niet gek van de herrie 
van sportende en schreeuwende 
kids. De vloeren en de muren zijn 
gedempt, zodat geluid nauwelijks 
overheerst. Ook CSV Fraternitas De 

Bilt gaat hier in de toekomst haar 
turn- en gymnastieklessen geven. 
Zo maken diverse partijen gebruik 
van de school. Volgens de architect 
is het pand nog niet geheel energie-
neutraal, ondanks de warmtepom-
pen en de meer dan honderd zon-
nepanelen die op het dak liggen. 
Maar de school heeft alles in zich 
om in de toekomst volledig energie-
neutraal te worden.

ZORGVULDIG
Voor de officiële overdracht een feit 
was, ging heel wat aan vooraf. Een 
langdurig traject met vele hobbels 
werd ingezet, voordat Bakker-Smit 
op woensdag 22 maart 2017 einde-
lijk de overeenkomst tekende die 
de nieuwbouw van De Regenboog 
aan de Aeolusweg in De Bilt. Na 
de ondertekening in 2017 volgde 
een lange periode van zorgvuldige 
voorbereiding voor de start van de 
bouw. De gemeente stond echter op 
de rem.

Begin mei 2018 maakte gemeente 
De Bilt bekend dat de eerder gestarte 
aanbestedingsprocedure van geen 
van de vijf geselecteerde gegadig-
den een inschrijving heeft opgele-
verd en dat het college aansluitend 
een ‘onderhandelingsprocedure 
zonder aankondiging’ is gestart, op 
basis van het ‘Aanbestedingsregle-
ment Werken 2016’. Ook deze on-
derhandelingsprocedure leidde niet 
tot het gewenste resultaat. De ge-
meente besloot een marktconsul-
tatie te organiseren, alvorens een 
aanbestedingsprocedure te starten. 

Deze marktconsultatie moest meer 
duidelijkheid geven over de in de 
markt te zetten opdracht en over 
de consequenties voor de planning, 
de bouwkosten en het daarmee sa-
menhangende budget.

KREDIET
In de vergadering van 29 november 
2018 besloot de gemeenteraad een 
extra krediet beschikbaar te stellen 
voor de realisatie van het Integraal 
Kindcentrum De Regenboog.

Aansluitend is het nodige gebeurd 
om de start van de bouw daadwer-
kelijk te doen plaatsvinden. Vorig 
jaar werd het oude pand uiteindelijk 
gesloopt, maar voor dit zou plaats-
vinden, werd nog op vrijdag 30 april 
2019 een tijdcapsule in veiligheid 
gebracht. Tijdens de verbouwing in 
1998 verwerkten toenmalige leer-
lingen en personeel een tijdcapsule 
in de muur van het pand. In de cap-
sule zaten een brief en diverse fo-
to’s en tekeningen van kinderen die 
op dat moment op school zaten. En 
een enveloppe met vier gulden en 
22 cent, verdeeld in guldens, kwart-
jes, dubbeltjes, stuivers en centen. 
Later dat jaar werd een nieuwe tijd-
capsule onder het pand geplaatst. 
Voor een toekomstige generatie,

‘In de week van maandag 13 juli ver-
huist De Regenboog van Het Licht-
ruim in Bilthoven naar haar nieuwe 
pand in De Bilt’, vertelt Bakker-Smit. 
‘De Berg en Bosch school verhuist 
naar Het Lichtruim. Zo wisselen zij 
elkaar mooi af’

Vrijdag 10 juli vond de overdracht plaats van De Regenboog: V.l.n.r. Hans van Norel (bouwbedrijf), wethouder 
Madeleine Bakker-Smit en Martin van Veelen (Stichting Delta).

Veel licht in de centrale ruimte.

Leerlingen kunnen ook kookles krijgen.

De lockers bevinden zich in een aparte ruimte.

‘Reeds zeven jaar zijn wij al bezig
om dit project te realiseren.

Uiteindelijk zijn wij hierin geslaagd’.

 De Vierklank 12 15 juli 2020



De strijd van Martin Luther King, naamgever 
van onze school, is nog niet gestreden en zijn 
boodschap nog altijd actueel. In zijn beroemde 
toespraak sprak hij de woorden: 

“  I have a dream that my four little children 
will one day live in a nation where they will 
not be judged by the color of their skin but 
by the content of their character.” 

Die boodschap willen wij de kinderen meegeven. 
In de lagere groepen vertellen wij vooral het 
verhaal van Rosa Parks. Zij weigerde haar plek in 
de bus af te staan aan een blanke. Op de door 
onze school gebruikte afbeelding staat Martin 
Luther King voor de bus waarin het verhaal van 
Rosa Parks zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. 

Deze afbeelding hangt groot bij de ingang van 
onze school naast de kernwaarden van waaruit 
wij werken op de Martin Luther Kingschool.

Nachtegaallaan 38 • 3738 EB Maartensdijk • 0346-212545 • www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Leerlingen met talent in groep acht
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

IN HET ONDERWIJS IS IN ELKE GROEP WEL EEN LEERLING TE VINDEN MET EEN TALENT. BINNEN DE 
MUZIEK, OP HET TONEEL, MAAR OOK OP SPORTGEBIED. MEES EN MILOU, LEERLINGEN VAN GROEP 
ACHT OP DE JULIANASCHOOL IN BILTHOVEN, HOUDEN ZICH FANATIEK BEZIG MET SCHAKEN EN TEN-
NIS. EN ZIJ BLINKEN DAARIN UIT.

Mees is een schaaktalent en vindt 
het leuk om de strijd aan te gaan 
met andere schakers. ‘Ik leerde het 
spel van mijn vader’, vertelt Mees. 
‘Maar na vele wedstrijdjes kwam ik 
erachter dat ik schaken niet alleen 
leuk vind, maar dat ik ook talent heb 
hiervoor. Vooral de tactische kant 
van het schaken ligt mij’. Mees speelt 
vaak tegen zijn vader, maar ook te-
gen vrienden. En hij wint vaak. Hij 
besloot mee te doen aan toernooien. 
Mees: ‘Eén keer in de drie maanden 
doe ik mee met een toernooi en hier-
bij heb ik al veel partijen gewonnen. 
Ook op school heb ik al twee keer 
gewonnen. Ik vind het heel gaaf om 
mee te doen met een toernooi, maar 
een gezellig partijtje met vrienden 
vind ik ook leuk hoor’.

TOERNOOIEN
Milou uit groep acht houdt zich fa-
natiek bezig met tennis. ‘Sinds mijn 
zevende jaar ben ik lid van TC Bilt-
hoven. Alle balsporten vind ik leuk, 
maar tennis in het bijzonder. Ik 
werd lid van de tennisclub en start-
te met trainingen. Eerst kreeg ik les 
met een zachte, rode bal en later 
met een oranje bal’. Milou merkte 
dat zij het tennis steeds beter onder 

de knie kreeg en er talent voor had. 
Milou: ‘Binnen een jaar mocht ik al 
meedoen met de selectietraining. 
Om nog beter te worden in tennis 
volg ik nu privélessen, ook in de 
winter’. Al snel schrijft Milou zich 
in voor officiële wedstrijden en vele 
daarvan wint zij. Inmiddels doet zij 
ook mee aan brons-, zilver- en goud 
toernooien voor de jeugd. ‘Dit jaar 
speel ik een stuk minder, dankzij 
het Coronavirus, maar ik train wel 
heel veel. Drie keer in de week heb 
ik tennistraining en daarnaast doe 
ik nog aan conditietraining. Be-

halve de verplichte trainingen en 
wedstrijden, speelt Milou ook graag 
voor haar lol. Milou: ‘Mijn moeder is 
vijf jaar geleden ook lid geworden 
van de tennisclub, dus ik speel ook 
vaak met haar’.
Milou wil graag verder binnen de 
tennissport. ‘Ik sta nu ongeveer op 
de zestigste plaats binnen de ca-
tegorie “meisjes tot en met twaalf 
jaar” in Nederland, maar gemiddeld 
sta ik op de dertigste plaats. Dus 
ik zie wel hoe het verder gaat met 
tennis. En anders kan ik ook gaan 
lesgeven. Dat lijkt mij ook heel leuk’.

Mees en Milou blinken beide uit in sport.

Een heester voor 
de juf en meester

ZATERDAG 11 JULI WERD IN MAARTENSDIJK DE ACTIE ‘EEN 
HEESTER VOOR DE JUF EN MEESTER’ UITGEVOERD.

In de schooltuinen van obs. WereldKidz Kievit, de Martin Luther King-
school en de School met de Bijbel werden tientallen heesters gepland. 
Ook voor Aeres VMBO Maartensdijk zijn er nog heesters beschikbaar. 

De heesters, genaamd ‘Wollige sneeuwbal’ (Viburnum lantana), werden 
beschikbaar gesteld door Donker Groep (Sneek), die in samenwerking 
met IVN landelijk 40.000 heesters uitdeelt aan scholen en zorginstel-
lingen. Het team ‘Natuurlijk Maartensdijk’ - dat zich inzet om de biodi-
versiteit in en om het dorp te vergroten -  haalde deze op en plantte in 
samenwerking met inwoners 91 heesters voor de Maartensdijkse juffen 
en de meesters.  (Arie van der Vlies)

Kinderen helpen mee met het planten van de heesters.
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Vioolspelende zusjes op Julianaschool
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

VIOOL SPELEN OP 11-JARIGE LEEFTIJD IS ÉÉN DING, MAAR ALS JE ZUSJE VAN NEGEN JAAR NET ZOVEEL 
TALENT HEEFT VOOR VIOOL ALS JIJZELF, DAT KOMT WEL HEEL WEINIG VOOR. EN DAAR BLIJFT HET 
NIET BIJ. DE ÉÉN ZINGT OOK NOG OP HOOG NIVEAU, TERWIJL DE ANDER HAAR TIJD BESTEEDT AAN 
ZEILEN.

Van een vreemde hebben Amber 
(11 jaar) en de negenjarige Amélie 
hun muzikaliteit niet. Diverse fami-
lieleden hebben plezier in muziek 
maken en spelen viool en piano. Op 
vierjarige leeftijd ontdekt Amber 
dat zij de viool een mooi instrument 
vindt en mag zij beginnen met vi-
oollessen. Ook haar twee jaar jonge-
re zusje Amélie mag op vioolles en 
beiden ontdekken hun talent voor 
dit instrument.

BASIS
‘Ik ben begonnen op een houten 
viooltje’, vertelt Amélie. ‘Het eerste 
jaar begint iedereen met een hou-
ten of plastic viool. Daar komt ook 
geen geluid uit. In die tijd leer je al-
leen de basis van het vasthouden 

van een viool en als deze een keer 
uit je handen valt is dat niet erg. Tij-
dens de basis leer je ook na te spe-
len op gehoor’.
Haar zusje Amber vult aan: ‘Elke 
dag oefenen wij minstens een uur 
en als iemand jarig is spelen wij sa-
men een stuk. Gedurende het jaar 
spelen wij vier keer voor. De eer-
ste keer is het heel spannend voor 
zoveel mensen te moeten spelen, 
maar nu zijn wij allebei gewend dat 
mensen naar ons luisteren. Hier op 
school spelen wij ook regelmatig’.

ZEILEN
Naast vioolspelen is Amber ook 
vaak op het water te vinden. ‘Zeilen 
vind ik heel leuk. Lekker in je ei-
gen bootje op het water. Ik heb een 

Optimist en daarmee zeil ik op de 
Loosdrechtse Plassen. Drie keer in 
de week oefen ik met een selectie-
groepje in zeiltechnieken. Om er-
varing op te doen, doe ik mee met 
de Dutch Youth Regatta. Een zeil-
wedstrijd, waar ook deelnemers uit 
andere Europese landen aan mee-
doen, waaronder België, Ierland, 
Duitsland, Zweden en vele andere 
landen. Ons team hoorde al drie 
keer tot de beste van Nederland. 
Ooit hoop ik net zo goed te worden 
als Marit Bouwmeester, mijn grote 
idool. In de toekomst lijkt het mij 
heel leuk om zeillessen te geven, 
als bijbaan’.

ZINGEN
Amélie speelt niet alleen viool, 
maar zingt daarnaast ook nog eens 
heel goed. ‘Iedere week krijg ik met 
een groepje van zeven kinderen 
les van zangdocente Lea Zantinge. 
Zij geeft les in Amersfoort’, vertelt 
Amélie. ‘Na de les krijgen wij oefe-
ningen mee, om thuis mee aan de 
slag te gaan’. Behalve als docent bij 
Nationale Koren in Amersfoort en 
Utrecht, geeft Zantinge muziekles 
aan kleuters en geeft zij workshops 
aan jonge kinderen. Op het moment 
is zij actief in diverse schoolprojec-
ten, waarbij het belang van goed 
muziekonderwijs in de basisschool 
centraal staat. Zantinge is erg tevre-
den over haar jonge pupil. Zantinge: 
‘Amélie doet het uitstekend. Zij 
heeft echt talent en het is leuk om 
haar te zien groeien’.

‘t Kompas in Westbroek
DOOR KEES DIEPEVEEN

‘ALS IK NAAR MIJN GROEP 8 KIJK, DENK IK DAT DE CORONATIJD EIGENLIJK WEL HEEL POSITIEF IS 
GEWEEST PUUR BEOORDEELD OP LEERPRESTATIES’ ALDUS GERDIEN STERRENBURG, LEERKRACHT 
VAN GROEP 7/8 VAN BASISSCHOOL ’T KOMPAS IN WESTBROEK . ‘DE KINDEREN HEBBEN DEZE PERI-
ODE SUPERHARD GEWERKT EN IK KON GOED VOLGEN HOE ZE HUN WERK DEDEN. VEEL ACHT-
STEGROEPERS HEBBEN DEZE PERIODE LATEN ZIEN HEEL ZELFSTANDIG TE KUNNEN WERKEN. WE 
HEBBEN NIET UIT BOEKEN EN WERKBOEKEN GEWERKT MAAR DEDEN ALLES ONLINE MET GOOGLE 
CLASSROOM. PER DAG STONDEN DAARIN DE OPDRACHTEN, DOCUMENTEN OF FILMPJES DIE DAAR-
VOOR NODIG WAREN’. 

Dagelijks om 10.00 uur hadden leer-
lingen en docent middels Google 
Meet een ‘Meet & Greet’ met de hele 
klas, waarbij een vertel- of vragen-
rondje werd gedaan, een terug- of 
vooruitblik op het werk volgde of 
b.v. een oefendicteetje werd ge-
maakt. De rest van de schooldag 
bleef Google Meet openstaan, zodat 
kinderen individueel nog een vraag 
konden stellen of uitleg konden 
krijgen. 
Gerdien Sterrenburg: ‘Ze leverden 
vervolgens hun werk in waar ik on-
line feedback op gaf. Dit liep best 
wel goed. Mede dankzij ouders, die 
veel uitleg hebben overgenomen, 
de mogelijkheid om binnen te lo-
pen in het ‘digitale klaslokaal’ en de 
instructiefilmpjes kon het gewone 

lesstofaanbod ondanks het thuis-
werken gewoon doorgaan’. 

VERVOLGONDERWIJS
De adviezen voor het vervolgonder-
wijs waren voor de coronatijd al ge-
geven en ook de aanmeldingen wa-
ren al gedaan. Voor sommigen bleef 
het nog wel even spannend omdat 
ze nog niet wisten of ze ook op de 
school van hun 1e keuze waren aan-
genomen. De kennismakingsdagen 
hebben afgelopen weken plaatsge-
vonden. Dat de Cito-eindtoets niet 
doorging voelde wel een beetje gek. 
Gelukkig hing daar niet de wel/niet 
naar de school van hun keuze van-
af. Natuurlijk misten de kinderen 
hun vrienden. Sommige kinderen 
hadden het er ook best lastig mee 

omdat ze zich het laatste stuk van 
groep 8 anders hadden voorgesteld. 
Om toch een beetje met elkaar ver-
bonden te blijven werden er filmpjes 
en foto’s van het gemaakte werk ge-
deeld. Op Parro (de whatsapp van 
school) werden ouders dagelijks op 
de hoogte gehouden Er waren ook 
twee gezamenlijke digitale fotoal-
bums waar kinderen en/of ouders 
ook zelf filmpjes en foto’s konden 
uploaden van het thuiswerken of 
van bepaalde opdrachten. Ook is er 
een online vriendenboek gemaakt 
met de klas. 

EINDMUSICAL.
Tijdens de Meet & Greet werden er 
regelmatig vragen gesteld over de 
musical. Het was natuurlijk ondui-

delijk of het door kon gaan. Vóór 
de corona was er al wel een musi-
cal gekozen. Besloten werd dat het 
door moest gaan. Hoewel nog geen 
idee van de praktische vormgeving 
zijn de rollen verdeeld en is het 
script herschreven. In de meiva-
kantie konden de kinderen oefe-
nen met hun tekst en de liedjes. Na 
die vakantie is er op schooldagen 
live geoefend in het dorpshuis. Op 
donderdag 9 juli werd de musical 
opgevoerd in het dorpshuis voor de 

ouders en de overige leerkrachten. 
Alle leerlingen mogen de generale 
repetitie bijwonen. Gerdien Ster-
renburg: ‘We gaan proberen of de 
overige belangstellenden mee kun-
nen kijken via een livestream. Een 
afscheidsavond komt er dit jaar 
ook maar in afgeslankte vorm. De 
laatste schoolweek hopen we het 
schooljaar nog spetterend af te slui-
ten met een schoolkamp. Maar hoe 
precies, dat moeten ze nog maar 
even afwachten....’.

Alle leerlingen, die de school verlaten, hebben een kussenovertrek met deze 
foto gekregen. Een stoeptegel met dezelfde foto is een blijvende herinnering 
aan deze groep op het schoolplein.

Zangcoach Lea Zantinge (l) met haar pupil Amelie (m) en zusje Amber (r). 

Bosbergschool in 
Hollandsche Rading

DOOR KEES DIEPEVEEN

HET BEELD VAN DE LEERPRESTATIES VAN DE LEERLINGEN VAN 
GROEP 8 VERSCHILT NIET VEEL MET DE SITUATIE VAN VORIG 
JAAR. 

Kevin Ferwerda, leerkracht groep 7/8 legt uit:’ Het is altijd met eind 
groep 8 veel herhaling, waardoor er geen achterstanden zijn opgelo-
pen. Wel was er een tweedeling zichtbaar tussen leerlingen, die het heel 
prettig vonden om thuis te werken omdat ze zich daar beter konden 
concentreren, terwijl er ook kinderen zijn die minder productief zijn ge-
weest. Voor de leerprestatie heeft de situatie niet voor veel verschillen 
gezorgd bij groep 8’. 

Het thuisonderwijs was heel erg wennen voor zowel de leerkrachten als 
de leerlingen. Maar op betrekkelijke snelle wijze is het contact en de in-
zet van digitale onderwijsprogramma’s opgezet. Kevin Ferwerda:’ Geluk-
kig zijn de kinderen bij ons op school, maar zeker in onze groep 8, best 
digitaal vaardig. Binnen 2 weken wisten de kinderen en de leerkrachten 
hoe het werken met Microsoft Teams ingezet kon worden en hoe wij op 
een goede manier toch met elkaar konden communiceren. Het was niet 
leuk omdat wij elkaar niet fysiek konden zien en spreken, maar het was 
een ideale oplossing voor deze periode’.

VERVOLGONDERWIJS
De keuze voor het vervolgonderwijs is onveranderd gebleven. De kinde-
ren hebben vooraf al een keuze gemaakt en zijn allemaal toegelaten op 
de school van hun keuze. Het schoolkeuzeadvies was al gegeven, voor 
de scholen moesten sluiten. Hierin is later niets meer veranderd. Er wa-
ren ook geen kinderen, waarbij al te grote twijfels waren over het niveau 
wat hen is meegegeven. Ook ‘bijspijkerafspraken’ met mentoren van de 
brugklassen van de nieuwe school of een eventuele inhaalslag in de 
zomervakantie waren niet nodig voor deze groep. Dat de Cito-eindtoets 
is geschrapt werd wisselend ervaren. Voor een aantal leerlingen was het 
erg jammer, een ander deel vond het minder erg. Wat door iedereen wel 
erg gemist werd is de activiteit die gezamenlijk wordt ondernomen na 
de eindtoets.

EINDFILM
Geen eindmusical dit jaar. Dat was niet te organiseren. Hiervoor in de 
plaats heeft de groep een eindfilm gemaakt, die op de afscheidsavond 
zal worden vertoond. Kevin Ferwerda: ’Deze film tonen wij aan de ouders 
in een grote ruimte waar de families in ‘kluitjes’ bij elkaar kunnen zitten. 
De rest van de afscheidsavond zal normaal verlopen met een presen-
tatie, een praatje van de leerkracht en het afscheid van de leerlingen. 
Natuurlijk alles met 1,5 meter tussenruimte. Er zijn wel veel evenemen-
ten geschrapt. Het ergst vinden de leerlingen dat het schoolkamp niet 
door is gegaan. Dat is natuurlijk een hoogtepunt in je basisschooltijd. 
Maar gelukkig zijn we creatief en gaan toch met elkaar afsluiten door 
een gezellige avond te organiseren’. 
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Kom
jij ook een keer

Korfballen bij DOS Westbroek?

4x gratis 
meetrainen

Jongens &
meiden 
gemengd!

Leuk voor 
jong én oud!

Al vanaf
3 jaar oud!

Rennen, 
spelen en

samenwerken

www.dos-westbroek.nl

Ook met 
U-pas lid 

worden

Open voetbalochtend bij SVM
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Lijkt voetbal je wat? 
Dan moet je zeker op zaterdagochtend 29 augustus bij SVM langskomen. Dan 
organiseert SVM namelijk speciaal voor jou en jouw vrienden/vriendinnen een 
inloopochtend om kennis te maken met voetbal. Ouders zijn ook van harte welkom.

Van 9.00- 13.00 uur kan je onder begeleiding van onze deskundige trainers lekker een 
balletje trappen om te kijken of voetbal iets voor jou is. Terwijl jij bezig bent, geven 
we jouw ouders informatie over voetbal bij SVM.
Dus.....
• Vaak genoeg gedacht dat je op voetbal wilde?
• Ben jij die voetballer of voetbalster met pit en wil je het beste uit jezelf halen?
• Laat jij je niet zomaar uit het veld slaan?
• Dan zijn wij op zoek naar jou!
• Kom gezellig kijken, meedoen of springen op ons springkussen.

Bij SVM staat voetbalplezier voorop en daarnaast proberen we jong voetbaltalent 
zoveel mogelijk op eigen niveau te laten voetballen.

Meer informatie of aanmelden :
Wout van Dronkelaar: 06-51265776 | technischecommissie@svmmaartensdijk.nl
SVM Maartensdijk: Sportpark van Eck, Dierenriem 4, Maartensdijk

De Regenboog in De Bilt
DOOR KEES DIEPEVEEN

DE AANSTAANDE VERHUIZING VAN BASISSCHOOL DE REGENBOOG IN DE BILT 
HEEFT GEEN INVLOED GEHAD OP DE AFRONDING VAN GROEP 8. DE OVERGANG VAN 
DE REGENBOOG VAN HET TIJDELIJK ONDERKOMEN IN HET LICHTRUIM NAAR DE 
NIEUWE SCHOOL AAN DE AEOLUSWEG VINDT PLAATS IN DE LAATSTE WEEK VAN 
DE VAKANTIE. HET AFSCHEID VAN GROEP 8 IS DAN AL GEWEEST. ENIGE VERSCHIL 
IS DAT ER AL WAT VERHUISDOZEN STAAN. NATUURLIJK BLIJFT HET VOOR DE LEER-
LINGEN VAN GROEP 8 EEN HEEL BIJZONDER JAAR WAT HEN ALTIJD ZAL BIJBLIJVEN.

Cecile Eurlings die samen met collega Frank 
de Bruin groep 8 van de Regenboog onder 
haar hoede heeft vindt dat het thuiswerk 
niet tot grote veranderingen geleid heeft in 
leerprestaties; ‘Vanaf februari vindt er in het 
leerprogramma van groep 8 veel herhaling 
plaats. Daardoor was de lesstof goed digitaal 
aan te bieden. Een enkele leerling zal vast 
minder gepresteerd hebben en er zullen ook 
kinderen zijn, die thuis extra geleerd hebben’. 
Overall verwacht zij weinig verschil in leer-
prestaties.

KEUZE
Advisering en keuze voor vervolgonderwijs 
was al rond voor de coronacrisis. Cecile: ‘In 
een normaal jaar kan de Cito-eindtoets er 
nog toe leiden dat we bij een enkele leerling 

een heroverweging moeten maken over de 
advisering wanneer kinderen hoger scoren 
op een Citotoets dan hun advisering is. 

Dat heeft dit jaar niet plaats gevonden. De af-
gelopen jaren zijn dit 1 à 2 kinderen geweest 
waarbij we dit moesten doen. De Citotoets is 
veelal een bevestiging van wat je al weet’. 

THUISONDERWIJS
De kinderen van groep 8 waren al bekend 
met Snappet, een online manier van werken. 
Dit kon heel makkelijk ingezet worden voor 
het thuisonderwijs. Daarnaast zijn de mo-
gelijkheden van google uitgebreid zoals het 
werken met Google Classroom Zo werd een 
goed programma neergezet voor de kinde-
ren. Cecile Eurlings: ‘We hebben regelmatig 
persoonlijk contact gehad met de kinderen 
via Google Hangouts en meerdere momen-
ten dat we met de hele klas online waren om 
een gezamenlijke activiteit te doen. We zijn 

de periode al met al best goed doorgekomen, 
maar het was toch heel fi jn toen we weer 
naar school mochten en gewoon weer op de 
normale manier les konden geven. Dat had-
den we echt wel gemist’.

EINDMUSICAL EN AFSCHEIDSAVOND
Aan de eindmusical waren wat aanpassingen 
noodzakelijk. De opvoering voor de opa’s en 
oma’s kon dit jaar niet doorgaan. Daarom krij-
gen alle kinderen dit jaar een USB-stick mee 
naar huis om thuis met hun opa en oma de 
musical te kunnen kijken. De afscheidsavond 
ziet er dit jaar ook anders uit. Cecile Eurlings: 
‘Door de 1,5 meter regel mogen er een beperkt 
aantal volwassenen in de theaterzaal. Daar-
om voeren we dit jaar de musical twee keer 
op. Tussendoor is er dan een moment dat alle 

ouders tegelijkertijd aanwezig zijn om nog 
even gezellig bij elkaar te zijn’. 

KAMP
Helaas kon het kamp dit jaar niet doorgaan. 
Hiervoor zijn “Kampdagen” op school geor-
ganiseerd. Tijdens deze 3 dagen zijn activi-
teiten gedaan als: chaosspel, levend stratego 
(in het bos), fi etsspeurtocht, zwemmen, geza-
menlijk eten op school, een gps speurtocht 
door de wijk met als afsluiting vossenjacht 
met de leerkrachten en een groep ouders. Ce-
cile Eurlings:’ 

Daarnaast heeft groep 8 de mazzel dat er een 
aantal enthousiaste ouders van leerlingen 
van groep 8 zijn die voor de kinderen van 16 
op 17 juli nog een kamp hebben geregeld op 
een camping in Baarn. Op die manier hopen 
we dat ondanks de corona de kinderen toch 
een leuk afscheid van de basisschool gehad 
hebben’.

Groep 8 eet gezamenlijk op school.

We zijn de periode al met al best goed doorgekomen, 
maar het was toch heel fi jn toen we weer naar school
mochten en gewoon weer op de normale manier les

konden geven. Dat hadden we echt wel gemist’.

Blijf jezelf
en heb

plezier!

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

Succes
op de

middelbare!

•  Kan je niet kaften, 
koop dan covers

•  Zorg dat je haar goed zit

•  Leuke schoolspullen zijn cool

Tips!

 De Vierklank 15  15 juli 2020



Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 - Martin Luther Kingschool

Groep 8 - Patioschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Dag groep 8-ers

Groep 8 - ‘t Kompas Groep 8- Wereldwijs

Groep 8 - Kievitschool
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Groep 8 - Michaëlschool

Groep 8 - Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Rietakker Groep 8 - Het Zonnewiel

Groep 8A - Julianaschool

Groep 8 - School met de Bijbel

Dag groep 8-ers

Groep 8B - Julianaschool
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Groep 8 - De Regenboog

Dag groep 8-ers

Kees Boekelaan 10 • 3723 BA Bilthoven • T 030 228 28 42 • www.wpkeesboeke.nl

Dit zijn onze leerlingen van groep 8
die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs!

Groep 8B - St. TheresiaschoolGroep 8A - St. Theresiaschool

 De Vierklank 18 15 juli 2020



Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de 
kans krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat zij een positieve 
bijdrage leveren aan de wereld. Dit 
gebeurt in een pedagogisch klimaat 
waar ieder kind tot zijn recht komt. 
Hierbij moeten de talenten van alle 
betrokkenen worden benut in het 
besef dat het samen iedere dag een 
beetje beter moet dan de vorige 
dag. We vinden het belangrijk dat 
leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten 
en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leer-
lingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn her-
kenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band 
met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school 
heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting 
Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonder-
wijs zorgt.

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346 - 212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Scholen verschillen in werkwijze, 
kwaliteit, sfeer en resultaten. 
Wist u, dat u in de loop van de jaren 
uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt 
aan de zorg van onze leerkrachten? 
Een school kies je dan ook met zorg, 
een kind kun je niet overdoen.

Michaëlschool
Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030 - 2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Het motto van de school luidt: 
‘SCHOOL VAN JE LEVEN’. We willen 
ernaar streven, dat alle kinderen op 
onze school met veel plezier willen
leren in een positieve en gezellige 
sfeer en dat zij zich daarin op hun 
eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wereldwijs
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030 - 3031717
www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat
kinderen leren denken, doen en 
beleven.Op Wereldwijs is heel veel 
mogelijk met onze partners in Het 
Lichtruim: samen met de Bibliotheek, 
Theater, Het Kunstenhuis/Muziek-
school, Kinderboerderij, Sportzaal en 
nog veel meer maken we van het 
leren op Wereldwijs een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030 - 2211088
www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke Basisschool
De Regenboog: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

Daltonschool De Rietakker
Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030 - 2203355
www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2
3731 HB  De Bilt
030 - 2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool,
om te worden wie je bent...

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschoolbilthoven.nl

De Julianaschool zoekt naar
verbinding in de eigen organisatie. 
Tevens staat samenwerken met lokale 
organisaties in de zes kernen hoog in 
het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven
030 - 2286556
www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede 
schoolgemeenschap waarin we met 
en van elkaar willen leren rekening 
houdend met de behoeften en
mogelijkheden van ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8
3731 AL  De Bilt
030 - 2203945  
www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool
‘De Kleine Prins’ is geïnspireerd door 
het gedachtegoed van de schrijver 
van het boekje ‘De Kleine Prins’,
namelijk Antoine de Saint-Exupéry.
“Alleen met het hart kun je goed zien”

STICHTING DELTA DE BILT  |  p/a Planetenplein  |  3721 LH  Bilthoven  |  030-2211552  |  www.deltadebilt.nl

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4, 3723 CG  Bilthoven
030 - 2282736
www.vandijckschoolbilthoven.nl

“Een dijk van een school”
Een ruim 100 jaar oude school in 
een nieuw jasje, met moderne 
onderwijsmethoden.

De Van Dijckschool is een 
“Kanjerschool” en geeft boeiend 
en passend onderwijs aan onze 
leerlingen. Een school waar je samen 
wijzer wordt!

 De Vierklank 19  15 juli 2020
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Erfrechtspecialist Rob Bär geeft maandag 27 juli een lezing in Theater Het Lichtruim

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BILTHOVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verde-
ling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling 
van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar 
niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Rob Bär van Erf-
rechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familie-
leed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, 
los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testa-
ment op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen 
in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf-
recht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare 
wegvalt”, zegt Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Rob Bär 
verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien 
niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot 
deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook 
dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn welis-
waar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers 
kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote 
vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelas-
ting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting be-
talen?” 

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het op-
stellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. 
“Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de 
materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een tes-
tament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, 
dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. 
Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Rob Bär uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, 

dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is gewor-
den ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestem-
ming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de las-
ten die anders voor rekening van nabestaanden en partners 
komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed 
dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Maandag 27 juli om 15:00 uur of om 19:30 uur geeft Rob Bär 
een lezing over de noodzaak van een testament en levenstes-
tament. U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwonen door 
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 
- 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de 
RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. 
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone.

Locatie:   Theater Het Lichtruim
  Planetenplein 2
  3721 LH Bilthoven
Datum:   maandag 27 juli 2020
Aanvang:   15:00 uur of 19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 100

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!
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GEMEENTENIEUWS
week 29 ¾  15 juli 2020

Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

Blijf up-to-date rondom het coronavirus

Verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
De Nationale Duurzame Huizen Route gaat deze zomer weer op zoek naar het 
Duurzaamste Huis van Nederland. Met de verkiezing geeft de organisatie huis-
eigenaren de welverdiende waardering voor hun prestaties op het gebied van 
duurzaam wonen. Daarnaast is het een kans om anderen te inspireren om zelf 
ook aan de slag te gaan. Alle huiseigenaren die hun woning hebben verduur-
zaamd, kunnen deze aanmelden op de website en meedoen met de verkiezing. 

Troste huiseigenaren in heel Nederland 
kunnen hun woning aanmelden op het 
platform van de Duurzame Huizen Route 
en tot 8 september deelnemen aan de ver-
kiezing. Een deskundige jury kiest vervol-
gens per categorie een winnaar. De prijsca-
tegorieën zijn bepaald op basis van 
bouwjaar en woonoppervlakte. De jurywin-
naars worden bekend gemaakt op het 
feestelijke (online) verkiezingsevent op 20 
november 2020.

De Nationale Duurzame Huizen Route
De gemeente De Bilt ondersteunt de Natio-
nale Duurzame Huizen Route: een onaf-

hankelijk platform waar huiseigenaren hun 
ervaringen met duurzaam wonen en bou-
wen delen. Hun woningen zijn een bron 
van inspiratie en informatie voor mensen 
die zelf aan de slag willen met hun huis. 
Huiseigenaren kunnen online vragen be-
antwoorden en hun woning tijdens de 
Duurzame Huizen Route op 31 oktober of 7 
november openstellen voor bezoekers. Een 
inschrijfsysteem maakt het mogelijk om 
bezoekers in kleine groepen en verspreid 
over de dag te ontvangen.

Kijk voor meer informatie op 
duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. 

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt:   •  Utrechtseweg (N 237): voorbereidende werkzaamheden kabels en leidin-
gen ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 31 juli 
2020. 

 • Waterweg hoek Asserweg: kabelwerkzaamheden tot 17 juli 2020.
 • Looydijk: kabelwerkzaamheden tot eind juli 2020.
Bilthoven:   •  Vinkenlaan/Vinkenplein: vanwege werkzaamheden afgesloten tot eind 

2020. Zie ook www.debilt.nl/vinkenplein
 • Melkweg: vanwege werkzaamheden verkeersoverlast tot eind 2020.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen en aan de wegen kunnen het gehele 
jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.  

Verruiming openingstijden en bereikbaarheid 
gemeentehuis
Vanaf maandag 22 juni is het gemeente-
huis weer van 08:30 tot 17:00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. De balies burgerza-
ken in het gemeentehuis komen daarmee 
ook weer beschikbaar voor andere produc-
ten dan alleen spoedzaken. We werken al-
leen op afspraak. Maak een afspraak via 
www.debilt.nl. Er is nog geen avondopen-
stelling op dinsdag.  

Maatregelen
Wij verzoeken u om de landelijke maatre-
gelen te volgen en dus niet naar het ge-
meentehuis te komen met griepverschijn-
selen. Kom alleen en houd 1,5 meter 
afstand tot elkaar en de medewerkers. In 
het gemeentehuis zijn routes op de vloeren 
gemarkeerd. Een gastheer of -vrouw bege-
leidt u waar nodig. Wij vragen u met pin te 
betalen, niet met contant geld. 

Werkzaamheden Vinkenplein en omgeving
vertraagd
Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden voor de herin-
richting van het Vinkenplein en omgeving. Oorzaak hiervan is dat het natuur-
steen voor fase 1 niet op tijd geleverd kan worden om fase 1 van gevel tot gevel 
gereed te kunnen maken.

De aannemer is gestart met de aanleg van 
het fietspad Vinkenlaan. Daarvoor worden 
natuurstenen opsluitbanden gebruikt. De 
planning was dat alle opsluitbanden in de 
week van 22 juni geleverd zouden worden. 
Op dat moment was echter maar 40% van 
de opsluitbanden leverbaar. De leverancier 
ging er van uit dat in de weken daarna de 
overige natuursteen producten geleverd 
zouden worden. Dat bleek echter niet het 
geval te zijn. De leverancier kan de overige 
natuursteen producten pas in de week van 
31 augustus leveren. Dat is na onze bouw-
vakantie. Omdat de natuursteen producten 
vanuit Vietnam in containers per schip naar 
Nederland worden vervoerd is er ook geen 
mogelijkheid om deze producten op een an-
dere manier eerder te krijgen.
 
Het gevolg hiervan is dat de aanleg van het 
fietspad Vinkenlaan niet afgemaakt kan 
worden. Het fietspad wordt geasfalteerd. 
En dat kan alleen maar als alle afsluitban-
den langs het fietspad zijn aangebracht. 

Een andere reden voor vertraging is een 
gasleiding die bij werkzaamheden in de Vin-
kenlaan hoger in de grond lag dan eerder in 
kaart was gebracht. Dat betekent dat de 
gasleiding niet kan blijven liggen maar ver-
legd moet worden om de voorzieningen 
voor het infiltreren van het hemelwater aan 
te kunnen leggen. De planning is dat dat 
komende weken gebeurt.

Ook wordt in de week van 20 juli de stroom-
kabel van het nieuwe paviljoen naar het 
transformatorhuisje aan de Vinkenlaan aan-
gelegd. 

Nu de aannemer niet verder kan legt hij de 
werkzaamheden stil tot na de bouwvak. De 
aannemer start weer op maandag 24 au-
gustus. Daarbij gaan we er van uit dat alle 
natuursteen producten dan zijn geleverd. 
Om te zorgen dat de omwonenden en win-
keliers zo weinig mogelijk hinder ondervin-
den dat het werk een aantal weken wordt 
stilgelegd, worden waar nodig tijdelijke 
voorzieningen getroffen om de bereikbaar-
heid van de woningen en winkels zo goed 
mogelijk te houden.

Voor meer informatie zie 
www.debilt.nl/vinkenplein

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • (030) 228 94 11 • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

Bent u zzp’er of zelfstandig ondernemer en heeft u als gevolg van de coronacri-
sis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de ‘Tijdelijke overbrug-
gingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Deze regeling is met gewijzigde 
voorwaarden verlengd. Als inwoner van de gemeente De Bilt kunt u een aan-
vraag voor de Tozo indienen bij de Regionale Sociale Dienst.

Aanvragen
De (verlengde) regeling loopt van 1 juni tot 
en met 30 september 2020. U kunt met te-
rugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni 
als u aan de voorwaarden voldoet. Aanvra-
gen van de Tozo voor de periode maart tot 
en met mei 2020 is niet langer mogelijk. Als 
u nu al gebruik maakt van de Tozo-uitkering 
levensonderhoud, kunt u uw Tozo-uitkering 
verlengen. U krijgt de verlenging van de uit-
kering niet vanzelf. Voor de verlengde rege-
ling geldt een vermogens- of partnertoets. 
Informatie over de voorwaarden en het 

aanvraagproces vindt u op de website van 
de RSD via de knop ‘Corona en zelfstandig 
ondernemers’.

Contact
Heeft u vragen over de bovenstaande rege-
ling? De medewerkers van de RSD beant-
woorden uw vragen graag. Dit kan telefo-
nisch via het nummer 030 – 692 94 55 of 
per mail via het e-mailadres: corona@rsd-
krh.nl. De RSD is telefonisch te bereiken 
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 
-17.00 uur.



stapel Taptoes, Okki's en 
Kippo's. Alles uit de jaren 70. 
In 1 koop €10,-. Tel. 030-
2290923

Herenschoenen nw maat 
43 zwart, met veters. 
Hangemaakt, versterkte neu-
zen, Merk Gerba. €10,-. Tel. 
030-2290923

2 puzzels van Ot en Sien, 
nieuw in verpakking. 1000 
stukjes, per puzzel €12,50. Tel. 
0346-243758

Tafel Pizz oven voor 6 perso-
nen nog nieuw in verpakking 
€50,-. Tel. 0346-243758

Telpatroon van molens om te 
borduren met lijst van num-
mers zit er ook bij €5,-. Tel. 
0346-243758

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

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

Gezocht HULP bij het leren 
van de Portugese taal. Graag 
een Portugese of Portugees. 
Vooral het spreken. Aart 
Alberts Tel. 06-30799857

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

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

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

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

De Groene Tuinman wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af en 
geeft advies, deze zomer voor 
€30,00 per uur, afval €30 per 
volle Volvo, overleg en pauze 
in tuin op 1,5m.   06 53760310, 
degroenetuinman@xs4all.nl, 
www.groenetuinman.nl.

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
06 16 45 33 72.

Nootjes
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Te koop aangeboden
AFWASMACHINE Bosch. 
Geen inbouw dec. 2018 
nieuw €629, nu €300,-. Tel. 
06-51744866

Nieuw kamper/veldbed, 
groene kleur €20,- Tel. 0346-
214559

Oprolbare aluminium 
kampeertafel in tas €15,-. 
Kampeerdroogmolen in goede 
staat €10,-. Tel. 0346-214559

De Jordaan, Manus peet, 
van I . Querido €10,-. Tel: 
06-14040516

Nicci French, Verloren, De 
rode kamer en het geheu-
genspel samen €5,- Tel: 
06-14040516

Reis- en zak-atlas, Jan 
Christiaan sepp. Mooi met 
oude kaarten € 1,-. Tel: 
06-14040516

Texeler 4-seizoenen dekbed 
2 persoons 200x200cm in 
heel goede staat. €30,- Tel: 
06-11268432

Kinderstoel 2-delig kleur beu-
ken €20,-. Tel. 0346-213799

Camping koffiezetter 2 kops 
€5,-. Tel. 0346-213799

Brand-verzameling 40 jaarpul-
len e.a. brandartikelen €25,-. 
Tel: 06-28643352

Gratis: 12 antraciet grijs beton-
nen terrastegels 50x50x4cm 
Tel. 06-10706741

Ledikantje 60x120 inclusief 
matrasje en dekbed met hoes. 
€40,-. Tel. 06-16658304

Autostoeltje Prenatal €40,-. 
Tel. 06-16658304

2 staande blokken (met deur-
tjes) van 4 grenen kastjes 0,80 
x 0,82, €15,00 per blok.  Tel 06 
23718384

2 liggende blokken (met deur-
tjes) van 2 grenen kastjes 0,80 
x 0,42, grenen €10,00 per 
blok.  Tel 06 23718384

2 staande blokken (met deur-
tjes) van 2 grenen kastjes 0,80 
x 0,42, grenen €10,00 per 
blok.  Tel 06 23718384

Kast (open) 1,20 x 0,75 x 0,35 
m. twee planken €25,00. Tel 
06 23718384

Fietsdrager voor max. 2 fiet-
sen en max. 30 kg belasting. 
Past op iedere auto, geen trek-
haak nodig.  €15,-. Tel. 0346-
213040

Mooie, stevige blankhouten 
kinderstoel, met meerdere ver-
stelmogelijkheden. €25,-. Tel. 
06-50859323.”

Schoenenrek voor 6 pr 
schoenen, grijs, €5,-. Tel. 
06-50859323

Vloerkleed Provence creme 
230x170 cm 11 mm pool 
z.g.a.n.  € 30,-, Den Dolder  
Tel: 0615458450
 4 antieke puddingvormen in 1 
koop €10,-. Tel. 030-2290923

Technica inline skeelers maat 
44,5 bijna niet gebruikt incl. 
beschermers €15,-. Tel. 030-
2290923

35 Kuifjes, 10 Donald Ducks, 

Medisch pedicure in De Koperwiek; Ingrid Kaptijn 
kan uw voetjes weer behandelen. Bel 06-29574696 voor een 
afspraak.

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

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

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

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

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

Maerten

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  .....................................................

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

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

Gezocht fijne WOON 
RUIMTE Bilthoven voor 
vrouw (38) met zoontje (4). 
Het liefst met toegang tot een 
tuin en op fietsafstand van 
De Werkplaats. Budget; ca 
895 per maand. Ik sta open 
voor creatieve oplossingen en 
heb groene vingers! Tips? - 
eenhuisinbilthoven@gmail.
com of bel 06 21 28 14 43. 
Dankjewel! <3
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Avondvierdaagse Nova Edition
Vorige week liepen 50 kinderen van Nova een speciale editie van de avondvierdaagse. 

Kinderen zouden dit jaar niet met 
school de avondvierdaagse lopen. 
Bij een paar enthousiastelingen van 
Nova ontstond daarom het idee om 
de avondvierdaagse voor de jeugd 
te organiseren, want de avondvier-
daagse is altijd een mooie afslui-
ting van het schooljaar. Corona 
gooide natuurlijk eerst roet in het 
eten, maar de maatregelen werden 
versoepeld en de landelijke orga-
nisatie van de avondvierdaagse 
kwam zelf ook met een mooie 
oplossing: de ‘Avondvierdaagse 
Home Edition’. Kinderen kunnen 
zo toch de avondvierdaagse lopen; 
niet in hele grote groepen, maar 
met bijvoorbeeld hun gezin of 
vriendjes en vriendinnetjes.

Groepen
Nova besloot toen om de Avond-
vierdaagse Nova Edition te organi-
seren. Want lopen met je team en 
andere vriendjes, vriendinnetjes of 
broertjes en zusjes leek ze veel ge-
zelliger? Op dinsdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag liepen de F, E 
en D in verschillende groepen vijf 
kilometer onder begeleiding van 
ouders en trainers. 

Intocht
Aan het einde van hun laatste route 
liepen alle kinderen bij Nova een 
ererondje op het kunstgrasveld. 
Om het hele veld stonden familie 
en vrienden te klappen. Daarna 
kregen alle avondvierdaagselopers 

de enige echte avondvierdaagseme-
daille en een diploma van voorzit-
ter Pieter Keuning en Steven Bak-
ker, bestuurslid (jeugd)technische 
zaken.
Als afsluiting van de Avondvier-
daagse Nova Edition aten de kin-
deren en ouders bij Nova. De kin-
deren zaten binnen aan lange tafels, 
de ouders buiten aan speciale fami-
lietafels op het 1,5 meter-terras. 
 
Wie evenals de Nova-leden de 
avondvierdaagse wil lopen en 
een avondvierdaagsemedaille wil 
ontvangen kan dat tot en met 31 
augustus nog doen: Kijk www.
avond4daagse.nl. 
          (Renske van Kempen)

Na een ererondje op het kunstgrasveld was er voor iedereen een diploma en medaille. 

Tennisevent 
bij Tautenburg

Dit jaar geen groots opgezet invitatietoernooi bij TV Tautenburg, maar 
een Coronaproof evenement. Tautenburg heeft het dit jaar éénmalig 
omgedoopt in het Anita Blankestijn Tennisevent; vernoemd naar de 
veel te jong overleden Anita Blankestijn,  die vele, vele jaren als be-
stuurslid en topspeler bij de vereniging actief was. Om haar te eren en 
geld op te halen voor de Alzheimer Stichting wordt een gezelligheids-
toernooi gehouden met haar naam op zaterdag 29 augustus vanaf 18.00 
uur  en op zondag 30 augustus vanaf 12.00 uur. Teams van leden en 
oud leden maar ook gezellige vriendenteams zijn van harte welkom. 
Aanmelden kan als team bestaande uit minimaal 4 personen  per email 
info@tautenburg.nl . 

KNHS trekt Bilthovens
bestuurslid aan

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) is het 
overkoepelende orgaan voor verenigingen die zorgdragen voor de 
organisatie van een of meer paardensportdisciplines in Nederland. 
De KNHS telt maar liefst 160.000 leden en 5 bestuursleden. Onlangs 
is het bestuur uitgebreid met twee jeugdbestuursleden waarvan de in 
Bilthoven woonachtige  20-jarige Thomas Bosman er een is.

Thomas Bosman uit Bilthoven is zelf actief springruiter en studeert 
Econometrie en Operationele Research aan Tilburg University. Hij 
heeft als bestuurslid van een lokale paardensportvereniging al enige 
bestuurlijke ervaring opgedaan. Over zijn motivatie om zich eerder te 
melden als potentieel KNHS jeugdbestuurslid zegt hij: ‘Ik vind de ont-
wikkelingen die sectorbreed in de paardensport plaatsvinden zorgelijk. 
Zo is paardenwelzijn natuurlijk al lange tijd een belangrijk thema, maar 
nu zie je er ook meer discussie vanaf de zijlijn over ontstaan. Vanuit 
bepaalde facetten is de paardensport wat ouderwets, terwijl de wereld 
snel verandert en in mijn ogen de paardensport wat achter de ontwikke-
lingen aanhobbelt. Die zorgen over de toekomst van de sport gaan mij 
aan het hart en zijn voor mij een drijfveer om er zelf wat mee te doen. 
Juist voor de jeugd ligt hier een mooie rol. Ik wil daarom heel graag op 
deze wijze een bijdrage leveren aan het waarborgen van de toekomst 
van onze prachtige sport en ga ook graag met iedereen het gesprek aan.’

De KNHS vindt het belangrijk dat het bestuur met 2 jeugdleden is 
versterkt. Zij verwachten dat zij een belangrijke rol gaan spelen in het 
laten horen van de stem van de jeugd. 

Thomas Bosman kijkt er naar uit om zijn stem te laten horen bij de KNHS.

Uitslag Wedvluchten
Ook dit weekeinde waren er bij Postduivenvereniging De Bilt weer 
twee wedstrijdvluchten; 12 leden verscheepten hun 110 vogels naar het 
Franse Sézanne. De prijswinnende duiven waren van Edith Muller (1 
en 6), van Peter van Bunnik (2, en 8), van W. de Ruiter  (3 en 5), van 
M.J.J. van Zelst (4), van Ron Miltenburg ( 9) en van Noraly Snel (10). 
298 duiven kwamen terug vanuit het Belgische Duffel; De duiven van 
Peter van Bunnik werden 1 en 6, die van J.P.H. Stas Sr. 2 en 4, die van 
Edith Muller 3, die van P.C.A. Cooyman 5 en 10, en die van Comb 
Steenbeek & Zn 7, 8 en 9. 

Vossenjacht Scouting Maartensdijk

Op zaterdag 4 juli was bij de laatste scouting-opkomst voor de zomervakantie van Scouting Agger Martini in 
Maartensdijk met de traditionele vossenjacht. In het dorp liepen maar liefst 17 verklede personen rond die 
gezocht en op de foto gezet moesten worden. 
Lijkt scouting jou ook leuk? Kijk op www.aggermartini.nl of mail naar info@aggermartini.nl    (Karina de Jong)

Komeet Neowise gespot
Zaterdagavond was de komeet Neowise te zien aan de heldere noordelijke hemel rond 24.00 uur. 

Een komeet is een kosmische 
sneeuwbal vol gruis en vuil uit de 
buitengebieden van het zonnestelsel. 
Slechts af en toe passeert er eentje zo 
dicht langs de aarde dat je hem ook 

met het blote oog kunt zien. Kenmer-
kend is de staart die kometen produ-
ceren wanneer de zon ze verwarmt 
- een dampend spoor dat in het geval 
van Neowise goed zichtbaar is. Op 

het anders zo rustige (land-)weggetje 
aan de Korssesteeg richting West-
broek was er een grote bedrijvigheid 
en komen en gaan van fotografen die 
de komeet graag wilden vastleggen.



In de val
Beton geldt als ideaal bouwmateriaal, ook in de openbare ruimte 
veel in gebruik, onder andere in rioolputten. Deze putten kunnen 
een gevaarlijke val zijn voor kleine dieren. Met de kinderen op het 
schoolplein keek ik vroeger wel onder de deksel van zo’n putje. 
Meerdere keren hebben we daar padden en kikkers uit gered.

Onverwacht doen zulke proble-
men zich ook voor in de natuur. 
Op een mooie avond liepen drie 
wandelaars over het Bert Bospad. 
Verderop zagen zij een moeder 
eend vertwijfeld heen en weer 
lopen en kwaken langs een wild-
rooster. De moeder was met haar 
acht kersverse kuikens onderweg 
naar de sloot toen zij het wild-
rooster over stak. De kleintjes 
volgden haar op de voet, maar 
hun stappen waren niet groot 
genoeg om het rooster te pas-
seren. Ze moeten pardoes naar 
beneden zijn gevallen. Onder het 
wildrooster staat het water even 
hoog als in de sloot en er bloeit 
daar zelfs gele plomp. Maar de 
doorgang naar de sloot was on-
dergelopen en ze zaten reddeloos 
in de val. De wandelaars zagen 
de kuikens in de betonnen bak 
onder het pad opgewonden heen 
en weer zwemmen. Hulpeloos 
beantwoordden ze het gekwaak 
van hun moeder. Er moest snel 
iets gebeuren.

In allerijl werd reddingmateriaal 
verzameld in de buurt. Met een 
schepnet en een blote arm lukte 
het uiteindelijk om alle kuiken-
tjes uit de val te vissen. Moeder 
eend had ze geteld en zwom pas 
tevreden knorrend weg toen zij 
alle acht kinderen om zich heen 
had verzameld. Natuurbescher-
ming in een zuivere vorm.
Hoe kunnen we nu alle wild-
roosters controleren op hun 
doorgankelijkheid?  
            (Karien Scholten)

In haiku:
Een val van beton
Vanuit natuurbescherming
Een benard probleem
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advertentie

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-07
Do.

16-07
Vr.

17-07
Za.

18-07
Zo.

19-07

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

Zalmfilet gevuld
met kruidenkaas

in bladerdeeg

Groenteloempia's 
met Chinese mie

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
22-07
Do.

23-07
Vr.

24-07
Za.

25-07
Zo.

26-07

Kip
“piri piri”

Gebakken
doradefilet met 

mosterd-dillesaus

Quinoa-salade
met groentekroket

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.

Biodiversiteit in Oostbroek
Het Utrechts Landschap heeft het 
beleid om gasvelden niet kaal te 
maaien, maar alle bloemen en krui-
den te laten groeien, om zo de bio-
diversiteit te bevorderen. Hierdoor 
kunnen er meer insecten, vlinders, 
bijen, etc. zich ontwikkelen en daar-
door andere gewassen bestuiven.

Vorige week, tussen de buien door 
is nam Eugène Jansen in Oostbroek 

(De Bilt) op het nog niet-gemaaide 
plantsoen voor het Hoofdgebouw in 
korte tijd veel insecten waar. Zoals 
de aardhommel vol stijfmeel, een 
groene keizersvlieg en enkele vlin-
ders zoals koninginnenpage, atalan-
ta, dagpauwoog en bruin zandoogje. 
Je kunt hier meteen het effect zien 
van eenvoudige maatregelen om de 
biodiversiteit te bevorderen.

zij eerder groen bij verkeerslichten 
op de route. De snelfietsroutes zijn 
voor álle fietsers, dus er hoeft niet 
per se snel gefietst te worden. 
Om de snelfietsroutes te realiseren, 
worden bestaande fietsverbindin-
gen verbeterd en aan elkaar ver-
bonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het 
wegdek comfortabel asfalt. Waar 
nodig wordt het wegdek verbreed, 
zodat fietsers voldoende ruimte 
hebben. Ook worden er duidelijke 
en herkenbare lijnen, wegwijzers 

en verlichting aangebracht. De 
stoepranden zijn veilig en er zijn 
geen paaltjes of andere obstakels op 
de route. Zo kunnen fietsers snel, 
comfortabel en veilig doorfietsen 
en zijn scholen, woonwijken, werk-
locaties en knooppunten ook per 
fiets goed bereikbaar. Dit maakt het 
aantrekkelijker om ook voor lan-
gere afstanden en voor woon-werk-
verkeer de fiets te nemen. Meer in-
formatie www.provincie-utrecht.nl/
snelfietsroutes

Aanleg snelfietsroute 
Amersfoort-Utrecht kan van start
De snelfietsroute Amersfoort - Utrecht is weer een stap dichterbij de uitvoering. De provincie 
Utrecht en de vijf betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht hebben een 

akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. 
Na het doorlopen van de benodigde procedures en het opzetten van de aanbesteding, 

kan de aanleg van deze 20 kilometer lange snelfietsroute van start gaan. 

In maart 2019 hebben wethouders 
van de gemeenten Utrecht, Zeist, 
De Bilt, Soest en Amersfoort en 
de gedeputeerde van de provincie 
Utrecht al de intentie uitgesproken 
de snelfietsroute (SFR) Amersfoort-
Utrecht te willen realiseren. Nu de 
samenwerkings- en realisatieover-
eenkomst wordt getekend, kan de 
aanleg van start gaan. De komende 
twee jaar zullen op verschillende 
momenten diverse trajectdelen van 
de snelfietsroute worden aangelegd. 
De geplande openstelling van de 
gehele snelfietsroute is eind 2022.

Stimulering fietsverkeer
Met deze regionale route willen pro-
vincie en gemeenten het gebruik van 
de fiets in het woon-werkverkeer 
stimuleren. Dit draagt bij aan de be-
reikbaarheid van de regio, is goed 
voor de gezondheid én voor het mi-
lieu. Het streven is in 2023 10% meer 
fietsgebruik op de route te krijgen ten 
opzichte van de situatie in 2019. ‘De 
snelfietsroute is echt een versterking 
van het fietsnetwerk. Een slimme, 
veilige én mooie route. Ook op de 
fiets kan je straks optimaal genieten 
van onze groene omgeving.’

Zeven snelfietsroutes
De snelfietsroute Amersfoort - 
Utrecht maakt deel uit van zeven 
prioritaire snelfietsroutes in de 
provincie Utrecht waarmee de pro-
vincie en de betrokken gemeenten 
aan de slag gaan. De route start 
bij Dierenpark Amersfoort, langs 
een nieuw aan te leggen fietspad 
zuidelijk van het huidige fietspad, 
parallel aan het spoor door de na-
tuur richting Soesterduinen. Via 
Soestduinen kom je langs Park 
Vliegbasis Soesterberg met het 
Nationaal Militair Museum. Langs 
het spoor tot de prachtige lanen in 
Den Dolder en door naar De Bilt, 
door het centrum, via de drukke 
fietsroute langs de Biltse Rading 
richting Utrecht. De route eindigt 
aan de rand van het centrum van 
Utrecht in het Griftpark. De route 
loopt niet langs de provinciale weg, 
maar langs het spoor via Soestdui-
nen en Den Dolder, omdat deze zo 
meer woon- en werklocaties met el-
kaar verbindt en hierdoor bijdraagt 
aan een betere bereikbaarheid van 
de regio Utrecht.

Snel, comfortabel en veilig 
Op de zeven prioritaire snelfiets-
routes, die de provincie Utrecht wil 
realiseren, krijgen fietsers vaker 
voorrang op autoverkeer en krijgen 

Er worden duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting 
aangebracht.

Langs de snlefietsroute is ook aan het Beukenlaantje (omgeving 
bedrijventerrein De Leijen) kunst geplaatst.[ foto Henk van de Bunt)
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