
Meer ruimte voor 
voetgangers Hessenweg

Samen met de winkeliers treft de gemeente De Bilt een aantal maat-
regelen om het winkelend publiek op het trottoir langs de Hessen-
weg meer ruimte te geven. Dat is nodig omdat het op sommige 
plaatsen en momenten niet mogelijk is om elkaar veilig op ander-
halve meter afstand te passeren. Winkeliers en gemeente brengen 
samen de knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld en ook aan-
wonenden kunnen een steentje bijdragen.

Deze acties volgen op meerdere meldingen bij de gemeente door bezoekers 
dat het vaak niet mogelijk is om elkaar op gepaste afstand te passeren met 
het oog op het coronavirus. In overleg met de winkeliersvereniging heeft 
de gemeente vooralsnog besloten af te zien van de eerder aangekondigde 
tijdelijke eenrichtingslooproute langs het deel van de Hessenweg tussen de 
Looydijk en het Dr. Letteplein.

Knelpunten
Gemeente en winkeliers bekijken samen het gebruik en de inrichting van 
de trottoirs en bedenken oplossingen voor de knelpunten. Daarbij wordt 
onder andere gekeken naar het fiets-parkeren en het verwijderen van wrak-
ken en weesfietsen. Met stoepmarkeringen en tijdelijke borden worden be-
zoekers opgeroepen een veilige afstand tot elkaar te respecteren. Het effect 
van de maatregelen wordt gemonitord. Indien nodig volgende aanvullende 
maatregelen, waarbij het instellen van een eenrichtingslooproute alsnog 
niet is uitgesloten. De gemeente 
heeft de winkeliers en aanwonen-
den langs het betreffende deel van 
de Hessenweg vrijdag 11 septem-
ber per brief geïnformeerd over de 
gezamenlijke actie.
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Westbroekse ondernemers balen 
van cameraregistratie gemeente

door Walter Eijndhoven

De geslotenverklaring op de doorgaande route in Westbroek zorgde de laatste jaren voor een 
forse daling van het sluipverkeer door het dorp in de ochtend- en avondspits. Een geslaagde 

opzet voor inwoners van het dorp. Toch ondervinden ondernemers veel hinder door het extra 
werk dat het nieuwe bedachte camerasysteem hen oplegt.

Het doorrijverbod op de Kors-
sesteeg tijdens de spitsuren geldt 
sinds 2009 en is aangegeven met 
borden. Men kon op naam een ont-
heffing aanvragen en er werd ge-
controleerd door BAO’s. Er werd 
echter zelden gecontroleerd en veel 
automobilisten negeren nu de bor-
den. Uit onderzoek bleek dat veel 
forenzen de weg door Westbroek 
gebruiken om files aan de noord-
kant van Utrecht te mijden.

Boete
Vanaf 15 juli wacht overtreders van 
de spitsafsluiting een boete van 104 
euro. Een slimme camera regis-
treert tegenwoordig de kentekens 
en herkent wie wel of geen onthef-
fing heeft om naar of door West-
broek te rijden. En om die onthef-
fing gaat het nu juist. Gemeente de 
Bilt heeft een portaal ontwikkeld, 

waar ondernemers in Westbroek 
dag-ontheffingen mogen afgeven 
aan hun klanten en leveranciers. 
Ondernemers ondervinden echter 
veel last door de verantwoording 
voor het continu moeten registreren 
van de kentekens van klanten.

Ontheffing
‘Vorige week hebben wij nog een 
gesprek gehad over onze wensen 
met betrekking tot de ontheffingen 

met wethouder Landwehr’, ver-
telt Coen van Dijk, eigenaar van 
Cafetaria Coen. ‘Wij zijn erg te-
vreden met de reeds lang behaalde 
doelstelling van de geslotenverkla-
ring, namelijk het terugdringen van 
sluipverkeer binnen ons dorp. Het 
nieuwe systeem heeft één nadeel, 
het is niet hanteerbaar. Als onder-
nemers moeten wij het kenteken re-
gistreren van iedere klant, relatie of 
leverancier die ons bedrijf bezoekt. 
In het systeem staat wie wel of geen 
ontheffing heeft. Wij registreren de-
gene, die geen ontheffing heeft. Het 
is voor ons ondernemers onmoge-
lijk om alle kentekens van de be-
zoekers te registreren en foutloos, 
dag in dag uit, in te voeren. Helaas 
krijgen ook klanten mét ontheffing 
regelmatig een boete. Dus wij kun-
nen niet op de cameraregistratie 
vertrouwen’.

Bezwaar
Half juli ging een collectief van 22 
bedrijven in bezwaar tegen de ver-
plichte registratie, met het verzoek 
niet te handhaven tot dit bezwaar 
was behandeld. De gemeente ging 
hiermee niet akkoord en besloot 
toch iedereen op de bon te slinge-
ren. ‘Wij balen hier stevig van’, 
vertelt Alfred Colijn, ondernemer 
in Westbroek. ‘Zelfs inwoners van 
Westbroek, met een permanente 
ontheffing, krijgen een boete aan 
hun broek. Dit systeem werkt ge-

woon niet. Volgens mij ziet de ge-
meente dit als een melkkoetje’.

Systeem
Reeds op 30 juli 2019 brainstormde 
een aantal ondernemers met de ge-
meente voor de ontwikkeling van 
een gebruiksvriendelijker systeem 
van dag-ontheffingen. In combina-
tie met het ontheffingenbeleid kwa-
men diverse opties ter sprake, zo-
als het huidige systeem aanpassen 
door een zogenaamd ‘responsive 
website’ waarbij slechts één invoer-
veld nodig is voor het kenteken. 
Een tweede optie was een automa-
tische omzetting voor een jaar, na-
dat tien keer een dag-ontheffing is 
ingevoerd. Nog een optie: wanneer 
een kenteken binnen twee of drie 
uur wederom de camera passeert, 
wordt automatisch een dag-onthef-
fing gegeven. Een vierde optie: een 
dag-ontheffing is voor het gehele 
jaar geldig, zodat regelmatig terug-
kerende bezoekers (bijvoorbeeld 
bij bezoek cafetaria) niet steeds op-
nieuw hoeven worden ingevoerd. 
Nog een optie: een ondernemer 
zet zelf een camera op zijn oprit, 
zodat kentekens van bezoekers au-
tomatisch worden gematcht met de 
camera op de Korssesteeg en een 
ontheffing krijgen. Een laatste optie 
was het plaatsen van drie camera’s 
aan de rand van het dorp, zodat 
daarmee doorgaand verkeer wordt 
gesignaleerd en beboet kan worden.

Opties
Van Dijk: ‘Alles bij elkaar ziet de 
gemeente alleen optie één als re-
eel, omdat deze technisch uitvoer-
baar is, er weinig kans bestaat op 
bezwaren door weggebruikers en 
goed communiceerbaar is. De ove-
rige vijf opties werden allen van 
tafel geveegd. Heel jammer. Ik heb 
klanten uit Maartensdijk en an-
dere omliggende dorpen, die zo’n 
honderd keer per jaar bij mij in de 
cafetaria komen. Het is bijna on-
mogelijk iedere keer weer dat ken-
teken in te voeren van een klant 
die een ijsje bij mij koopt. Alle 
handelingen die je moet verrich-
ten: vragen of hij/ zij met de auto 
is, zo ja inloggen in het systeem, 
wachtwoord invoeren en kenteken 
invoeren. En dan een rij wach-
tende klanten in de zaak hebben. 
Het is ondoenlijk. Als wij, of de 
klant, een keer het kenteken niet, 
of verkeerd invullen volgt er een 
boete van 104 euro. En alles moet 
voor 00.00 uur ‘s nachts zijn door-
gegeven aan de gemeente. Alle 22 
ondernemers zijn van mening dat 
gemeente De Bilt hier nu echt iets 
aan moet gaan doen en het bezwaar 
wat er ligt serieus moet nemen’.

Van iedere klant wordt het kenteken ingevoerd. 

Het doorrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren is aangegeven 
met borden en wordt gemonitord met camera’s. 

Op correcte wijze coronaproef passeren is moeilijk op de Hessenweg. 
[foto Henk v.d. Bunt]
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

20/09 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/09 • 09.30u - Ds. J. Prins

20/09 • 18.30u - Ds. A. Bloemendal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/09 • 10.30u - Drs. Rinus van Warven

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/09 • 10.00u - spreker Jaap de Vreugd

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
20/09 • 10.30u - voorganger 

pastor Frans Zwart

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Vanwege het Coronavirus nog niet vrij 

toegankelijke dienst.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
20/09 • 10.00u - Ds. W.H.B. ten Voorde, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal  
20/09 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 

opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

20/09 • 10.00u - Ds. J. Spoor 

R.K. St. Michaelkerk
19/09 • 20.00u - Eucharistieviering 

M. Meneses 
20/09 • 11.00u - Eucharistieviering 

M. Meneses 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/09• 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/09• 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/09 • 10.00u - Ds. P. de Vries
20/09 • 18.30u - Ds. J.G. Blom  

  
Onderwegkerk Blauwkapel

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/09 • 11.00u - ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/09 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
20/09 • 18.30u - Prop. J.F. Leeflang

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. 
A.J. Speksnijder

23/09 • 19.00u - Ds. A.J. Speksnijder, 
Opening Winterwerk 

PKN - Ontmoetingskerk
20/09 • 09.30u. - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk
20/09 • 10.30u - Openhuis- 

Gebedsviering Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/09 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
20/09 • 18.30u - Ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
20/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
20/09 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

06 - 10 27 55 85 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger

Kindertandarts bij Mama 
Lokaal Bilthoven

Een goede verzorging van het 
gebit van peuters is belangrijk. 
Paulien Kreuger en Evita Rek-
kers zijn kindertandartsen bij 
TandInzicht. Op woensdag 16 
september van 10.00 tot 11.30 
uur komen zij bij Mama Lokaal 
op de koffie om tips en handvat-
ten te geven bij het tandenpoet-
sen van (kleine) kinderen. Loca-
tie Bibiliotheek Idea, Bilthoven, 
toegang gratis. Meer informatie 
op debilt.ouderslokaal.nl.

Varen door de Molenpolder

Op zaterdag 19 september kan 
je met de gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder 
varen en genieten van de rust 
en de stilte van de natuur. Met 
een fluisterboot ontdek je de 
rijke historie van dit oude veen-
gebied. Speur samen met de 
gids naar de dieren en planten 
in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en 
loop onderweg een stukje op 
het ‘drijvend land’. Deze tocht 
maak je vanwege corona met 
max. 5 personen uit 1 huis-
houden. Je huurt dus met je 
gezelschap de hele tocht af. 
Vertrek 10.00 uur. Voor meer 
informatie, data en het boeken 
van een vaartocht: www.staats-
bosbeheer.nl

Film op Wereld Alzheimer 
Dag

Steunpunt Mantelzorg presen-
teert op Wereld Alzheimer Dag 
21 september de ontroerende en 
grappige film ‘Kapsalon Romy’. 
In de film ontpopt het 10-jarige 
kleinkind van een dementerende 
oma zich tot mantelzorger. Een 
uitje voor jong en oud, met na 
afloop gratis frietjes en knaks 
voor iedereen. Locatie: HF Wit-
tecentrum, tijd van 16.00 tot 
18.00 uur. Aanmelden via man-
telzorg@mensdebilt.nl
 

Open meditatieavond  
universeel Soefisme

Op 23 september van 20.00 tot 
22.00 uur is er een open medi-
tatie avond van Soeficentrum 
in de Woudkapel. Toegankelijk 
voor iedereen met belangstel-
ling voor spiritualiteit en medi-
tatie. Met meditatietechnieken 
uit verschillende spirituele tra-
dities en ook muziek, stilte en 
poëzie spelen een rol. Bijdrage € 
5,-. In verband met corona geldt 
er een maximum van 16 deel-
nemers. Vooraf opgeven nood-
zakelijk via: m.vandergraaff@
ziggo.nl.

Wie in deze tijd een verjaardag wil vieren
mag natuurlijk wel zijn huis gaan versieren
maar een knuffel of zoen
zou ik nu maar niet doen
gelukkig zijn er ook nog andere manieren

Guus Geebel Limerick

Gezicht in de Paltzerweg-hoek Julianalaan bij de Tweesprong te Bilthoven uit het zuiden uit 1935.. 
Op 14 december 1909 besloot de Biltse gemeenteraad de weg, die we nu als Prins Bernhardlaan kennen 
en het daarbij aansluitende deel van de Paltzerweg (tot het punt waar de weg thans die naam nog draagt) 
de naam Julianalaan te geven. Het laatste stuk van de Julianalaan loopt richting Bosch en Duin en werd 
aangelegd toen het villadorp Bosch en Duin tot ontwikkeling begon te komen.
Dat stuk loopt vanaf de splitsing bij de Paltzerweg tot en met de Midgetgolfbaan.De Julianalaan eindigt 
daar. De grens tussen de gemeente De Bilt en de gemeente Zeist ligt vlak naast die midgetgolfbaan. De 
midgetgolfbaan heeft als adres Julianalaan 282. In het achterliggende bos ligt echter manege de Molshoop 
(te bereiken via de Biltse weg in Bosch en Duin). Die manege heeft als adres Julianalaan 300 Bilthoven; deze 
adressering wordt als een verwarrende situatie ervaren. Het pand ligt echter nog net op Bilts grondgebied. 
(Bron Hist. Vereniging De Bilt) [foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema] 

De verwarring ligt dus aan het einde van de Julianalaan. Op de hoek 
Julianalaan – Paltzerweg is alles nog ongeveer gelijk aan 85 jaar 
geleden. Het huis draagt nog steeds de naam Tweesprong. [foto Henk 
van de Bunt]
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Paula en Olga van Tap DELA

advertentie

Groot onderhoud 
Maartensdijk-Hollandsche Rading

Op 17 september 2020 start de aannemer met het groot asfaltonderhoud aan de Koningin 
Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) in Maartensdijk en Hollandsche Rading, in 
opdracht van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd wordt een aantal aanpassingen 

op en naast de weg uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De N417 is een zogeheten ge-
biedsontsluitingsweg tussen Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading. 
Dat wil zeggen dat de weg is be-
doeld voor doorgaand, regionaal 

verkeer dat veilig en binnen een 
redelijke tijd van de ene naar de 
andere plaats moet kunnen rij-
den. Bij de inrichting van de weg 
staat verkeersveiligheid hoog op 

de agenda. Daarnaast moet er re-
kening worden gehouden met veel 
verschillende wensen en belangen 
van bewoners, bedrijven en weg-
gebruikers. 

De werkzaamheden duren tot me-
dio 2021, waarbij er in de winter-
periode (december-maart) weinig 
tot geen werkzaamheden zijn. In 
november en december legt aanne-
mer Strukton het geplande zonne-
panelenfietspad aan langs de N417 
in Maartensdijk, over een lengte 
van 350 meter.

Gefaseerd
De aannemer voert de werkzaam-
heden in 6 fases uit - 3 op de hoofd-
rijbaan en 3 op het fietspad - vanaf 
het Texaco-tankstation in Maar-
tensdijk richting de kruising met 
de Vuurse Dreef in Hollandsche 
Rading. Een aantal werkzaamhe-
den aan de fietspaden (fase 4a, 4b 
en 5) wordt over de jaarwisseling 
heen getild vanwege onvoorziene 
problemen met het omleggen van 
kabels en leidingen. Door de werk-
zaamheden gefaseerd uit te voe-
ren, komt de bereikbaarheid van 
aan- en omwonenden, winkels en 
bedrijven het minst in de knel en 
is de overlast voor het verkeer en 
de omgeving zo beperkt mogelijk.

Wegafsluitingen 
Van de fasering, de werkzaam-
heden, de afsluitingen en de om-
leidingsroutes is een overzicht 
gemaakt. Voor huizen die direct 
langs een werkvak liggen, worden 
alternatieve parkeervoorzienin-
gen aangeboden. Met de nood- en 
hulpdiensten worden afspraken 
gemaakt voor een snelle aanwezig-
heid bij calamiteiten. Het openbaar 
vervoer volgt de geldende omlei-
dingsroutes waarbij de busmaat-
schappij op de halteborden aan-
geeft waar opgestapt kan worden.
Op veel locaties langs het traject 
zet de aannemer goed geïnstru-
eerde verkeersregelaars in voor de 
veiligheid van wegwerkers, bewo-
ners en weggebruikers en om de 
weg te wijzen en problemen op te 
lossen bij onvoorziene of onduide-
lijke situaties.

Fases
Fase 1 : van 17 t/m 28 september 
2020. De werkzaamheden bestaan 
uit frees- en asfalteringswerk-
zaamheden aan de hoofdrijbaan 
waarbij de weg is afgesloten: 
•  van 17-09 t/m 18-09 tussen 

20.00 en 05.30 uur 
•  van 18-09 vanaf 20.00 uur t/m 

21- 09 05.30 uur (weekend) 
•  van 24-09 t/m 25-09 tussen 

20.00 en 05.30 uur en 
•  van 25-09 vanaf 20.00 uur t/m 

28-09 05.30 uur (weekend) 

Bereikbaarheid 
•  Het wegvak is vanaf de rotonde 

bij de N234 (Nieuwe Wetering) 
tot aan de rotonde Dorpsweg af-
gesloten voor verkeer. De om-
leiding voor doorgaand verkeer 
staat middels bebording aange-
geven voor doorgaand auto- en 
vrachtverkeer vanuit Utrecht 
richting Maartensdijk en vice 
versa: omleiding via de A27, de 
N234 (Nieuwe Weteringseweg), 
Gezichtslaan en Dorpsweg. 

•  Het fietspad is in twee richtin-
gen toegankelijk voor fietsers. 

•  Bij de werkzaamheden aan de 
rijbaan en het herstraten van 
de inritten blijven de woningen 
aan N417 bereikbaar via het 
fietspad. 

•  Bij het aanbrengen van het fiets-
pad volgen de fietsers een om-
leiding 

•  Op doordeweekse dagen is de 
N417 overdag geopend voor het 
verkeer.

•  Herstraten van de inritten met 
een halve rijbaanafzetting is 
van 21/09 tot en met 25/09 tus-
sen 09.00 en 15.30 uur

Projectapp
Actuele informatie over het project 
is vanaf 14 september te vinden 
in de app ‘Bam Infra Projecten’. 
Deze app is gratis te downloaden 
vanuit de App Store (voor iPhone) 
of vanuit de Play Store (voor An-
droid). In deze app staat alle in-
formatie onder project N417 De 
Bilt.
Op de projectenwebsite www.pro-
vincie-utrecht.nl/N417 is zowel 
achtergrond- als uitvoeringsinfor-
matie over het project te vinden. 
Of download de Bam-app om toe-
gang te krijgen tot de projectapp 
N417.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kun-
nen onvoorziene omstandigheden 
roet in het eten gooien waardoor 
het werk moet worden uitgesteld 
naar een later moment; bijvoor-
beeld als de buitentemperatuur la-
ger is dan voorzien of als het lan-
ge tijd achter elkaar hard regent. 
Asfalteren is dan niet verstandig 
omdat de kwaliteit van het resul-
taat onvoldoende zal zijn.

Fase 1 betreft het weggedeelte dat loopt vanaf de rotonde met de Provincialeweg (234) langs de rotonde  bij 
de Achter Wetering tot aan de ‘schoolfoto-rotonde bij de Maartensdijkse Dorpsweg. [foto Henk van de Bunt]

Geen Kunstmarkt 
De Bilt

Vrijdag 11 september zou om 17.00 uur de 20e editie van Kunst-
markt De Bilt van start gaan. Twee dagen lang kunst, cultuur, mu-
ziek, dans en theater voor jong en oud. 

Dit weekend bleef het echter rustig in het Van Boetzelaerpark. In mei 
besloot het bestuur van Kunstmarkt De Bilt het culturele festival helaas 
te moeten annuleren vanwege corona. 
Enige tijd na dit besluit besloten Baron Van Boetzelaer en Heiko de 
Jonge een Corona-ode te brengen aan twintig jaar Kunstmarkt De Bilt. 
Beide heren togen naar het lege Van Boetzelaerpark en brachten daar 
met zang en muziek de ode ten gehore. In de montage kwamen daar 
onder andere dronebeelden bij van Joris van Zijl, afgewisseld met ar-
chiefmateriaal van RTV De Bilt en de Corona-ode was een feit. De ode 
bereikte op veilige afstand via social media de Kunstmarktliefhebbers. 
De ‘Corona-Ode aan 20 jaar Kunstmarkt de Bilt, 2020’ is op YouTube 
te bekijken.                     (Quirina Hulsink)
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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 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 sept.

Spaghetti bolognese
of 
Spaghetti Carbonara

€ 5,99
per portie

Vers gesneden
Spitskool

€ 0,99
400 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Vers gewassen 
Hollandse 
Spinazie
Zak 300 gram  € 0,99
Alle onbespoten
Tomaatjes
500 gram  € 2,98

Vers Gesneden
Extra zoete
Ananas 
Per bakje € 1,99
Hollandse 
Bramen
2 doosjes € 2,98

21
09

22
09

23
09

Pasta 
met gevulde kip en pesto

€ 1,49
100 gram

Uit eigen keuken…
Moussaka

€ 1,49
100 gram

Snijbonenschotel  
met gehakt en tuinkruidensaus

€ 1,25
100 gram

Volop 
Specialiteiten… 
-  Groot assortiment 

wilde paddenstoelen
-  Heerlijke sappige 

Tango-gold  
Mandarijnen!

-  Rechtstreeks uit  
Italië, witte en  
blauwe druiven

Charlotte taart  
   € 15,99
Caramel-
stroopkoeken
Per pak € 3,99

Desem Rustique 
Meergranenbol
Nu € 2,99
Onze bekende   
Kaasbol
Nu € 3,49

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

nu 30 
soorten

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 september
t/m woensdag 23 september

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 4.98

Bourgondische rollade 
Gebraden rosbief
Beenham

Oma's draadjesvlees salade
Pulled Chicken
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipdijsaté

XXL shaslicks

Verse kiprollade

Loempia's

500
GRAM 5.50

1
KILO 12.50

Speklapjes
naturel of gemarineerd

1 
KILO 11.99

500
GRAM 7.98

3
VOOR 6.-

STOMPETOREN EXTRA
BELEGEN

CRANBERRY MIX500
GRAM 6.75 250

GRAM 4.98

ROOMBRIE CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

100
GRAM 1.25 250

GRAM 3.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

KLEINE 
VARKENSHAASJES

3 + 1
GRATIS

3
VOOR 5.-

2
VOOR 7.-

GEHAKTBROODJES

DEENSE BROODJES

6 tartaar, 3 biefstukjes 
of 4 schnitzels 6.50



Film op Wereld 
Alzheimer Dag

Steunpunt Mantelzorg presenteert op Wereld Alzheimer Dag in het 
HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt de ontroerende en 
grappige film ‘Kapsalon Romy’. Een hartverwarmend en gezellig 
uitje voor jong en oud, met na afloop gratis frietjes en knaks voor ie-
dereen. Het thema van Wereld Alzheimer Dag 2020 is ‘jong en oud’.

Elk jaar op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag: een dag waarbij 
we stilstaan bij de impact die de ziekte dementie heeft op het leven van 
velen. Eén op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie en daarmee is 
de ziekte hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Veel fami-
lies, kinderen en kleinkinderen krijgen er vroeg of laat mee te maken: 
opa of oma gaat steeds meer vergeten en hij of zij wordt ook een beetje 
anders.

Het verhaal
Met frisse tegenzin past oma Stine (Beppie Melissen) op haar kleindoch-
ter Romy, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. Oma, 
nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy 
vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de kapsalon moet, maar alles 
wordt anders als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over 
haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat oma niet 
alleen op haar past, maar zij ook 
op oma. Ze besluit oma’s grootste 
wens in vervulling te laten gaan. 

Dementie
In de film wordt met lichtvoe-
tigheid en humor het onderwerp 
dementie door verschillende ge-
neraties aangeraakt, gezien en 
beleefd door de ogen van een 
kind. De vertoning is in een grote 
zaal met veilige afstand, 1,5 me-
ter en hygiënemaatregelen. Er is 
plaats voor maximaal 60 volwas-
senen en kinderen. Aanmelden 
per mail, mantelzorg@mens-
debilt.nl of tel. 030 7271556. 
De toegang is gratis. Voor meer 
informatie: www.mensdebilt.nl. 
Tijd van 16.00 tot 18.00 uur.
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De Canon van de Marine
door Henk van de Bunt

Wie kent niet de Canon van Nederland, van Utrecht, van De Bilt en Maartensdijk? Daarin staat 
wat van belang is om te weten over onze Nederlandse, provinciale Utrechtse, Maartensdijkse 

of Biltse geschiedenis. Door het lezen van zo’n Canon kom je erachter wat de moeite 
waard is om te onthouden van de geschiedenis van je land, streek, stad of dorp. 

Anne Doedens publiceerde zeven 
jaar geleden de Canon van Utrecht. 
In 2105 schreef hij de Canon van 
de Wadden. Begin 2017 werd hem 
gevraagd om samen met de voorma-
lige commandant zeestrijdkrachten 
viceadmiraal Matthieu Borsboom 
de Canon van de Nederlandse Ma-
rine te schrijven. De zeemacht heeft 
immers een belangrijk verleden, met 
kopstukken als Michiel de Ruyter, 

met vele hoogte- en dieptepunten, 
zoals de Slag in de Javazee en de 
ondergang van Karel Doorman. 

Klus
Het werk aan de Canon was een 
heel grote klus. Op 15 oktober 2020 
wordt het omvangrijke boek aan 
de huidige commandant zeestrijd-
krachten viceadmiraal Rob Kramer 
aangeboden, in het fameuze Am-
sterdamse Scheepvaartmuseum in 
een feestelijke bijeenkomst. Mat-
thieu Borsboom vertelt: ‘Het boek 
leert je waar de marine voor staat, 

waar je deel van uitmaakt en wat 
er van jou verwacht kan worden’. 
De Canon van de Marine is echter 

zeker zo interessant voor niet-ma-
rinemensen, die van geschiedenis 
houden. Doedens en Borsboom 
schuwen in hun werk daarbij ge-
voelige onderwerpen niet, zoals de 
bevrijdingsactie bij De Punt (waar 
Molukkers een trein met inzitten-
den hadden gegijzeld). Of zwarte 
bladzijden, als die van de Neder-
landse rol bij het verhandelen en 
houden van slaven. Ook stellen ze 
de vraag: ‘Wat zijn (zee)helden?’ 
Van Speijk is daar een mooi voor-
beeld van. Ingegaan wordt op vra-
gen als: ‘Was het in de lucht vlie-
gen van Van Speijk en zijn schip 
de daad van een drieste zelfmoor-
denaar of was het weloverwogen 
zelfopoffering?’

Geuzen
In vijftig Vensters of onderwerpen 
komt veel aan bod. Doedens geeft 
aan: ‘Het gaat ook over geuzen, ka-
pers, over wapens, de overgang van 
zeil en hout naar ijzer en stoom en 
die naar de tijd van automatisering. 
Het gaat over de eerste mariniers 
en hun rol bij Chatham (1667) en 
moderne acties onder de vlag van 
de NAVO. Ook komen zeeschilders 
aan bod, van de Van de Veldes tot 
hun moderne collega’s’. 
Er is voor ‘elck wat wils’ in het boek 
te vinden om over na te denken. Zo 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren van een an-
der werk van Anne Doedens over militaire geschiedenis beschikbaar, 
uit het jaar waarin hij aan de marine-canon begon. Daaraan werkte 
ook plaatsgenoot Salomon Bouman mee. Het gaat om: De Zesdaagse 
Oorlog, ‘De Israëlische ‘herschepping van het Midden-Oosten’. Be-
langstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@vierklank.nl onder 
vermelding van Zesdaagse oorlog. De boeken worden onder de inzen-
ders verloot.

Een tapijt (‘Een zestiende-eeuws gobelin) in het Zeeuws Museum met 
weergave van de strijd tussen Geuzen en Spanjaarden bij Reimerswaal.’ 
(Foto Anne Doedens)  

wordt er ingegaan op de rol van 
vrouwen, van de zeventiende eeuw 
tot op de huidige dag. Roemruchte 
onderdelen van de marine en hun 
geschiedenis worden besproken, 
van het optreden van de mariniers, 
dicht bij huis (Rotterdam) en verder 
weg (China). Men vindt in het boek 
informatie over de geschiedenis 
van de Onderzee- , de Mijnen- en 
de Marine Luchtvaartdienst.

De Canon van de Marine van Anne 
Doedens en Matthieu Borsboom 
legt de geschiedenis van de zee-
macht zeker niet definitief vast: 
de auteurs hopen dat het boek tot 
discussie leidt, waardoor bij een 
herziening in de toekomst andere 
onderwerpen en een andere be-
nadering gekozen zouden kunnen 
worden. Want door discussie en ge-
sprek blijft geschiedenis leven.

‘Schilderij van het bombardement van Algiers, ter bevrijding van 
christenslaven (1816)’ (Martinus Schouman, Rijksmuseum Amsterdam). 

Zwerfafval opruimen in het 
Burgemeester Heemstrakwartier De Bilt

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 19 september is het weer World Cleanup Day. Een jaarlijks terugkomend evenement 
in 180 landen wereldwijd. De bedoeling is een grote schoonmaakbeurt van planeet Aarde. 

Duizenden vrijwilligers ruimen deze dag zoveel mogelijk zwerfafval op. Ook in gemeente 
De Bilt doen vrijwilligers mee. Eén van hen is Hendrik-Jan Beekman uit De Bilt.

Al zeventien jaar lang, een paar 
keer in de week, houdt Beekman 
het Burgemeester Heemstrakwar-
tier in De Bilt vrij van zwerfafval. 
‘Zo’n twee à drie keer in de week 
loop ik hier in de wijk met mijn 
emmer en papierprikker’, vertelt 
Beekman, tijdens één van zijn ron-
den. Glas, sigarettenpeuken, papier, 
plastic, alles neemt hij mee tijdens 
de schoonmaakronde. ‘Vooral in 
de tijd vóór de grote renovatie van 
deze wijk (2012) was deze buurt 
één grote vuilnisbelt. Gelukkig gaat 
het nu een stuk beter met de wijk. 
Ik neem niet alleen gewoon afval 
mee, maar ook losliggende stenen. 
Afgelopen week had ik 5 emmers 
met zwerfafval in iets meer dan 
twee uur tijd. Jammer dat veel be-
woners hun troep gewoon op straat 
laten liggen. Mensen zien het ge-
woon niet, hè? Als iedereen zijn af-
val meeneemt, zou mij dat veel tijd 
schelen. Maar ja, iemand moet dit 
doen hè?’

Praatje
Beekman houdt niet alleen de buurt 
schoon. Hij kent iedereen en maakt 
vaak een praatje met de omwo-
nenden. Beekman: ‘Zelfs iedere 
auto in de wijk, ken ik. Als ik een 

hele avond of ‘s nachts een groepje 
jongens in een onbekende auto zie 
zitten, dan houd ik dat in de gaten. 
Als een onbekende rechtstreeks van 
A naar B loopt, is er niets aan de 
hand, maar als ik iemand steeds om 
zich heen zie kijken en niet gewoon 
doorloopt, dan ben ik op mijn hoe-
de. Zo probeer ik ook mijn steentje 
bij te dragen aan de veiligheid van 
deze wijk’.

Container
‘Kijk, bij deze container staat een 
vuilniszak. Die container is kapot. 
Als iemand die container niet open 
krijgt, zet hij de vuilniszak er ge-
woon naast. Dat betekent dat ik zo 
direct de gemeente moet bellen met 
de vraag of zij die container kunnen 
maken. Iedere avond worden zo’n 
15 vuilniszakken in deze container 
gestort. Met het weekend voor de 
deur, staan er zondagavond zomaar 
dertig of veertig vuilniszakken op 
straat. Dat trekt ratten. Dat moet je 
proberen te voorkomen’. 

Sportief
Voorlopig is de buurt weer schoon. 
Het werk van Beekman zit er weer 
voor twee of drie dagen op. Tot zijn 
volgende ronde. En dat al zeventien 

jaar lang. Inwoners van gemeente 
De Bilt kunnen zaterdag 19 septem-
ber ook aan de slag in hun buurt. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van sportiefinhetgroen.nl.

Beekman loopt twee a drie maal per 
week een vaste schoonmaakroute 
door zijn wijk. 
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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.

MENS is ook…

Workshop Positieve Gezondheid

Bij gezondheid denkt men aan lichamelijke klachten en niet aan 
gevoelens van eenzaamheid, moeite met dagelijkse handelingen zoals 
opstaan en zelfverzorging en het niet lekker in je vel zitten. Maar juist 
deze elementen bij elkaar zeggen veel over gezond zijn en de werking 
van uw immuunsysteem. 

Judith Verbeek vertelt over de basisprincipes en geeft praktische tips 
om uw immuunsysteem te versterken. U maakt kennis met eenvoudige 
oefeningen die u altijd overal kan doen en gaat naar huis met een  
plan-op-maat om u fitter, meer ontspannen te voelen. 

Donderdag 1 oktober 11.00 – 12.30 uur.
Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl

Vragen? Neem contact op met: Servicecentrum De Bilt , 
Molenkamp 60, De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96, 0346-214161.

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!

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.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.

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk en 
bijkomende 

werkzaamheden.
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht
Gelegen in een bosrijke omgeving in het hart van Ne-
derland, op fietsafstand van de stad Utrecht, bieden wij 
u 102 luxe hotelkamers, voorzien ....  [lees meer]

Vindt u 
het een 
beetje eng 
om binnen 
te komen 
(corona)? 

Bel 212455 
en Kapper Hans 
komt op huisbezoek 
met mondkapje!

Hans

WALDKORNPUNTJES

Nieuw!! 
INDIAN SUMMERCAKE

3 + 1 
GRATIS

NU
€ 12,50

WALDKORNPUNTJES

We hebben weer onze bekende 

SKITAART
met zwitserse room, kersen en 
merengue schuim

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

3+1
GRATIS

sinaasappelcake 
met steranijs, 
abrikozen 
en walnoot 
nu € 4,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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SPECIALE ACTIE VOOR KINDEREN:
Doe mee met de speurpuzzel en

ontvang bij inlevering een mooie
trommelsteen GRATIS!

e11  mineralen-
en fossielenbeurs en fossielenbeurs en fossielenbeurs 

DE BILT
en fossielenbeurs 

E BILIN

GRATIS PARKERENARKERENGRATIS PGRATIS PGRA ARKERENARKERENTIS PARKERENTIS PGRATIS PGRATIS PGRATIS PARKERENTIS P

10-17
U U RU U RU U
Locatie
H.F. Witte Cult. &
vergadercentrum
Henri Dunantplein 4
De Bilt
www.hfwitte.nl

lvmn.nl

Toegang
� 6,- per persoon

� 3,- jongeren t/m 12 jaar
Gratis voor kids t/m 4 jaar

lapidaristen vereniging
midden nederlandLL VV MM NN

advertentie

Voorstel Ambachtstraat De Bilt 
terug naar tekentafel

door Guus Geebel

‘Ik ben blij u weer in levende lijve te zien’, aldus voorzitter Krischan Hagedoorn (PvdA) van 
de commissie Burger en Bestuur op dinsdag 8 september. Vertegenwoordigers van elf fracties 
vergaderden voor het eerst sinds maart weer fysiek in het gemeentehuis. Zonder publiek en 

zo georganiseerd dat voldaan werd aan de RIVM-richtlijnen. Hagedoorn noemt het een 
plus voor de democratie om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. 

Op de agenda stond het raads-
voorstel Toekomstbeeld voor Am-
bachtstraat in De Bilt. Bij de be-
handeling van dit agendapunt zegt 
Gija Schoor (PvdA): ‘We hebben 
de toekomstvisie Ambachtstraat 
op de agenda staan maar wij vin-
den dat het stuk niet behandeld 
kan worden omdat het niet vol-
doet aan de vraag die de raad in 
een motie op 20 februari heeft 
gesteld. We hebben gevraagd om 
een toekomstvisie die in lijn is 
met de structuurvisie en de woon-
visie van de gemeente De Bilt. 
Daar voldoet deze visie niet aan. 
We vinden de visie ook strijdig 
met het bestemmingsplan waarin 
staat dat bedrijven in categorie 
3 moeten uitsterven. We vinden 
het stuk ook inconsistent omdat 
het ervan uitgaat dat MSD kan 
uitbreiden, terwijl er ook gezegd 
wordt dat het over tien jaar woon-
gebied moet zijn.’ Zij verwijst het 
voorstel terug naar de tekentafel 
en wil het op dit moment niet be-
handelen. 

Technische sessie
Henk Zandvliet (GroenLinks) steunt 
het voorstel van Schoor maar wil 
wel een technische sessie die van 
belang voor de besluitvorming la-
ter kan zijn. Hij wil het voorstel van 
Gija Schoor uitbreiden met het punt, 
om voor de behandeling van de ver-
klaring van geen bedenkingen nog 
een technische sessie te organiseren. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) steunt deze voorstellen maar 
wil het voorliggende stuk meer zien 
als een voorbereiding op de uitbrei-
ding van MSD. ‘Graag zouden we 
in een visiestuk beide onderdelen 
gescheiden willen zien. We willen 
een visie op de Ambachtstraat, een 
stuk waarom MSD zou willen uit-
breiden en tegelijkertijd een techni-
sche sessie op basis waarvan we on-
duidelijkheden en vragen naar voren 
kunnen laten komen.’ Margriet van 
de Vooren (CDA) noemt het een 
gemiste kans als het stuk niet wordt 
besproken. Zij had graag de inspre-
kers willen horen. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) is het met alle voor-
gaande sprekers eens inclusief het 

laten inspreken. Hij stelt voor vra-
gen die er liggen mee te geven aan 
de wethouder om die mee te nemen 
in het nieuwe visiestuk. Michiel van 
Weele (D66) stelt voor in een volle-
dige eerste termijn het raadsvoorstel 
te behandelen. 

Stemmen
Na de sprekers gehoord te hebben 
liggen er vier voorstellen van orde. 
Het eerste voorstel is het punt afvoe-
ren van de agenda en vragen om een 
nieuw stuk in lijn met de motie van 
20 februari, de structuurvisie en de 
woonvisie. Het voorstel wordt met 
7 stemmen voor aangenomen. Het 
tweede punt van orde is om als dat 
stuk klaar is een technische sessie 
te organiseren. Dit voorstel wordt 
met acht van de elf stemmen aan-
genomen. Derde punt om de inspre-
kers aan het woord te laten wordt 
verworpen evenals het vierde punt 
om een volledige eerste termijn te 
houden nadat de insprekers hebben 
gesproken. Iedere aanwezige fractie 
had één stem. Het raadsvoorstel is 
verder niet behandeld.

Krischan Hagedoorn zat de eerste fysieke commissievergadering sinds 
maart voor.  

Wat deed keizerin 
Mathilde in De Bilt

In gemeentehuis Jagtlust van De Bilt is de Mathildezaal, op land-
goed Oostbroek een Mathildebrug en op 14 maart is het Mathil-
dedag. Maar wie was die Mathilde nou eigenlijk en waar kwam ze 
vandaan? Dick Berents deed onderzoek en schreef er een gedetail-
leerd verhaal over in het septembernummer van De Biltse Grift. 

Door het landgoed van Oostbroek loopt de waterweg Biltse Grift, die 
werd gebruikt voor het transport van zand, landbouwproducten en 
stadsafval. Ongeveer 150 jaar lang kende De Bilt een sluiswachter6 die 
de sluis in deze waterweg pachtte. Kees Floor vertelt over de opeenvol-
gende sluiswachters in de twintigste eeuw en hoe door het toenemende 
verkeer over de weg het transport over water zo sterk afnam dat zij 
nevenactiviteiten moesten ontplooien om rond te kunnen komen. 

Gebeurtenissen
Leo van Vlodorp staat nog even stil bij de gebeurtenissen in De Bilt in 
2019 in de ‘Kroniek van De Bilt van het jaar 2019’. En bent u bekend 
met de ‘zaagtandbebouwing’ in De 
Bilt? U leest er over in de rubriek 
‘Toen en Nu’ van Abe Postema. 

Dokwerker
In Amsterdam staat op het Jonas 
Daniël Meijerplein het beroemde 
beeld van ‘De Dokwerker’, maar 
wist u dat in De Bilt een vergelijk-
baar beeld staat? Wim Krommen-
hoek vertelt over ‘De Grondwer-
ker’ en reist verder langs de kunst 
in De Bilt. Ditmaal belicht hij de 
beelden van Pieter d’Hont en Arie 
Teeuwisse. 

Spelletjes
In deze tijd van smartphones ra-
ken de ouderwetse spelletjes, die 
kinderen vroeger speelden, in de 
vergetelheid. Loes Meijer haalt 
herinneringen op aan de spelletjes 
van weleer in de rubriek ‘Dingen 
die voorbijgaan’. 
            H.A. L’Honoré Naber 

Het septembernummer van de 36 
pagina’s dikke Biltse Grift ligt 
vanaf deze week bij de Bilthovense 
Boekhandel en Bruna in Bilthoven 
en bij The Read Shop in De Bilt. 

Zonnebloem Maartensdijk 
organiseert weer

Na maanden niets kunnen doen heeft de Zonnebloem 
(afdeling Maartensdijk) weer een lunch georganiseerd.

Net als vele anderen hebben ook 
gasten van de Zonnebloem de afge-
lopen maanden als onwerkelijk en 
enigszins eenzaam ervaren; geen 
activiteiten, geen bezoek, geen ont-
moetingen. De Zonnebloem heeft 
de mensen nog wel een keer verrast 
met een advocaatje , een vergeet-
mij-nietje en een zonnebloem, maar 
dat was op dat moment de enige 
mogelijkheid om te laten zien dat 
ze niet vergeten werden.

Nu heeft het bestuur- met in acht-
neming van alle corona-protocollen 
- weer een lunch kunnen organise-
ren voor de gasten. Omdat er maar 
een beperkt aantal deelnemers in de 
ruimte kan is de groep in tweeën 
gedeeld en heeft de lunch op twee 

vrijdagen plaats gevonden. De be-
langstelling was groot. Er konden 
tweemaal 16 deelnemers worden 
ontvangen. Iedereen was na afl oop 

erg enthousiast; niet alleen over het 
eten, maar vooral om weer eens te 
kunnen bijpraten.  
            (Gerda Vloedgraven)

Zonnebloemgasten zijn blij weer eens bij te kunnen praten.

Lapidaristen hebben iets met stenen
Het slijpen van prachtige minera-
len, het edelsmeden van sieraden en 
het maken van sieraden met diverse 
kraaltechnieken is een hobby die 
veelal overgaat in een passie. 
De Lapidaristenvereniging kent in-
middels zo’n 70 leden.

Vlakbij station Bilthoven bevindt 
zich hun atelier ‘Bergkristal’ waar 
smeed- en slijpleiders cursussen 
geven. In de coronaproof inge-
richte en geventileerde ruimte 
worden ook regelmatig work-
shops gegeven waarbij de deelne-
mers altijd met een mooie steen of 

sieraad naar huis gaan. Ook niet 
leden zijn van harte welkom. Zie 
www.lvmn.nl. 
De vereniging organiseert op 20 
september een mineralen- en sie-
radenbeurs op het Henri Dunant-
plein 4 in de Bilt. Iedereen is daar 
vanaf 10.00 uur van harte wel-
kom. Toegang is gratis voor leden 
van de LVMN. 

Marga Langenkamp is bezig een 
zelfgemaakte zilveren ring te vijlen 
zodat deze mooi glad wordt.
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Energieambassadeurs Pieter Nap en Eize-Jan Bakker.

Foto: Jenny Senhorst

Het huis isoleren staat misschien niet 

bovenaan de verlanglijst. Want ja, het kost 

wat en je ziet er niets van. ‘Maar je merkt 

het wel!’, stelt energieambassadeur Eize-

Jan. ‘Aan een lagere energierekening, meer 

comfort en een hoger energielabel. En aan 

een goed gevoel: minder energieverbruik is 

zó nodig voor de beheersing van ons kli-

maat’. Krijg je de kosten eruit? ‘Ik durf te 

zeggen: ja, voor 9 van de 10 woningen, ook 

als je ervoor leent. Dat komt door de ultra 

lage rente, maar ook door verhoogde sub-

sidie en de waardestijging van de woning. 

Bovendien: bij een nieuwe bank denk je 

toch ook niet over terugverdientijd? Je 

vindt de aankoop belangrijk.’

Niet alles tegelijk
Tijdens de avond komen veel mogelijkhe-

den langs: isolatie van dak, muren, ramen 

en vloer. Maar ook bijvoorbeeld: de voor-

deur. Zowel de kosten worden besproken 

als het rendement. Voor vragen is ook alle 

ruimte. Eize-Jan: ‘Je kunt heel veel doen, 

maar het hoeft niet allemaal tegelijk hè. 

Het kan een meerjarenplan zijn.’

Nu meer subsidie
Verder komt een speciale energiebespaar-

lening aan de orde. En de mogelijkheid van 

subsidie. ‘Goed om te weten: voor isolatie 

geldt tot 31 december een hogere over-

heidssubsidie van 30%. Dan moet je twee 

verschillende dingen laten doen. Maar zo 

verdient een spouwmuurisolatie zich in drie 

jaar terug. We hebben het erover!’

Informatie over isolatie op 

maandag 21 september

Locatie: De Oude Winkel,

Waterweg 110, De Bilt

Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Vooraf aanmelden is noodzakelijk 

en kan via: infoavond@beng2030.nl 

BENG! is de onafhankelijke 

energiecoöperatie van en voor inwoners 

van De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl 

voor andere avonden en activiteiten.

‘Alles begint met besparen.’ Dat is wat de (vrijwillige) energieambassadeurs van BENG! voor op de 

tong ligt. Daarom organiseren zij regelmatig avonden over de mogelijkheden van isolatie in je huis. Op 

maandag 21 september is er weer zo’n avond. Over ‘wat en hoe’ en met welke subsidie of lening. Je 

krijgt actuele informatie, praktische tips en onafhankelijk advies. 

Inspiratie voor meer isolatie
Kom naar de avond ‘Energietransitie in je huis’

advertorial

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

LAMS RIBKOTELETJES
Vers afgesneden, puur biologisch uit Nieuw Zeeland!!
Lekker uit de oven, de pan en ook van de BBQ!!
Kort rosé bakken en smullen maar! 100 gram 2,75

PRIMERIB STEAKS
Zeer smaakvolle malse primerib steaks, gemarineerd
en helemaal panklaar, mogen rosé gegeten worden!
Ca. 2 tot 3 min. kort & fel bakken 100 gram 1,85

KIPDIJ FILET
Vers uitgesneden; wordt niet droog!! Super voor saté,
of om iets in te rollen, en ook in uw ovenschotel..
Ca. 25 min. op 150°C en genieten maar! 500 gram 3,25

BISTRO SPIES
Gemarineerde varkensfricandeau met paprika en ui op
de grote stalen spies! Zeer smaakvolle afwisseling!
Kan in de oven, in de pan en op de BBQ!! per stuk 3,95

YAKITORI SATÉ
Ons heerlijke oosterse sprookje, malse super zachte
gemarineerde kippendij, hand geregen op een stokje.
Kan op de BBQ of in de pan / oven... 100 gram 1,65

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

HEERLIJK PANKLARE AANBIEDINGEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 14 september t/m zaterdag 19 september.

Zetfouten voorbehouden.

ENTRECOTE BURGERS
Pure entrecote, zeer smaakvol gekruid!! 3 stuks 4,20
BOSCHE BOLLEN
Gekruid gehakt omwikkeld met gekibbelde uitjes 100 gram 1,15

RUNDER BRAADLAPJES
Malse magere runder braadlapjes; heerlijk voor een 
korte stoofpot; kan ook lekker uit de oven!!
Ca. 75 tot 90 minuten braden 500 gram 7,95

Om te zorgen dat uw 
nieuwe aanplant goed 

aanslaat geef dan goed water.

Dorresteinweg 72b
Soest

035 - 6012883
vaarderhoogt.nl

SEPTEMBER: 

DE SUPERMAAND VOOR 

NIEUWE AANPLANT

25% KASSA-
KORTING OP ÁLLE 
BUITENPLANTEN

                                    De grond is nog zomerwarm en zacht, uw nieuwe beplanting zal makkelijk aanslaan. Tel daarbij op de super-september-korting bij onze kassa:
Enorm veel mensen hebben 
al gebruik gemaakt van ons 
unieke september aanbod. 

WE GAAN DÓÓR
tot het einde van de maand.

LET OP!!!!!
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Help, de veenpolder zakt!
door Henk van de Bunt

‘Het kabinet moet meer doen om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. Dat staat in 
een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). De bodem in Nederland 

zakt op veel plekken, maar vooral in veenweidegebieden, waaruit grote delen van het land 
bestaan. Dat komt vooral door de intensivering van de landbouw: boeren verlagen 

het grondwaterpeil om ‘vernatting’ van hun grond te voorkomen’.

Dit bericht in het NOS-journaal van 
woensdag 2 september spreekt van 
een verontrustende situatie. Het is 
niet het eerste afgegeven signaal, 
want al jaren komen dergelijke ad-
viezen - door tal van instanties en 
(advies-)organen afgegeven - in de 
publiciteit. Het bericht vervolgt: 
De bodemdaling heeft nadelige ef-
fecten op de kwaliteit van de natuur 
en het water, stelt de RLI. Ook stoot 
drooggelegd veen relatief veel CO2 
uit en kost de schade door de bo-
demverzakkingen handenvol geld. 
Volgens de raad is een omslag nodig 
in het waterbeheer van veenweide-
gebieden en moet de Rijksoverheid 
zich daar actief mee bemoeien. 

Noorderpark
In het radioprogramma Vroege 
Vogels hield RLI-lid em. prof. dr. 
André van der Zande jl. zondag 
een vurig pleidooi voor de nood-
zakelijke aanpak voor het rapport. 
Nu het probleem van veenbodem-
daling deze week weer en opnieuw 
in het televisiejournaal en radio-
programma’s wordt benoemd is het 
wellicht de hoogste tijd hier ook lo-

kaal aandacht aan te besteden. Wim 
Baas in Westbroek vertelt daar het 
volgende over: ‘Er is in het verle-
den al veel discussie geweest over 
dit onderwerp: het is zeker geen 
nieuw probleem. Er is gemakkelijk 
snel en veel over te vinden’. Baas 
vervolgt: ‘Polderwegen van veen-
gebieden zoals het Noorderpark 
vertonen veel lengtescheuren langs 

de bermen. Daar hellen de lantaarn-
palen vaak over naar de waterkant. 
En vooral bij bomen is de weg 
meer verzakt. De oorzaak is veen-
afbraak door onttrekken van water 
uit de ondergrond. Door vroegere 
polderpeilverlaging en nu vooral 
door verdamping, die wordt ver-
sneld door de opwarming van het 
klimaat’.

Veenvorming
Baas gaat in zijn uitleg terug naar 
de laatste ijstijd; wij volgen hem 
met grote stappen: ‘Uiteindelijk 
raakte het grootste deel van Neder-
land met hoogveen bedekt, behalve 
delen van de Veluwe en Limburg. 
Behalve de Oostelijke Vechtstreek, 
waar het zandlandschap beneden 
NAP lag, werd ook de boven NAP 

gelegen zandondergrond van De 
Bilt bedekt met een dik pakket 
hoogveen. Hoogveen dat voor wel 
negentig procent uit water bestaat. 
Dat had grote gevolgen toen circa 
1000 jaar geleden de Utrechtse bis-
schop het hoogveen liet ontwateren 
voor akkerbouw. Dat was eenvou-
dig te doen met evenwijdige grep-
pels over een afstand van meer dan 
een kilometer lengte naar de lager 
liggende rivieren. Zoals de Vecht 
en de Kromme Rijn’. 

Zuurstof
‘Toen het maaiveld daalde tot be-
neden het gemiddelde peil van de 
rivier moest kostbare bemaling 
worden ingezet. Inmiddels was 
in het verlengde, hogerop in het 
nog onontgonnen veen, een nieuw 
blok akkers ontwaterd. Totdat bij 
de Hollandse Rading letterlijk de 
grens werd bereikt van het ter-
ritorium van de bisschop. Bij de 
Utrechtse Heuvelrug, waar het on-
derliggende zand boven NAP lag 
verdween door de steeds diepere 
ontwatering al het bovenliggende 
veen. Ook in de hogere delen van 
De Bilt eindigde de veenbodem-
daling op de zandondergrond.  En 
waar, dichter bij de Vecht het veen 
tot diep in de ondergrond aanwezig 
was ontstonden laaggelegen veen-
polders, met maaiveld beneden 
NAP. Uiteindelijk werd veel van 
het diepe veen tot op de zandonder-
grond weggebaggerd, voor de pro-
ductie van turf. Daardoor ontston-
den diepe veenplassen. Alleen de 
Bethunepolder werd daarna droog-
gemalen. Daardoor ligt het maai-

Lantaarnpalen langs de dokter Welfferweg zakken scheef.

veld er nu tot enkele meters lager 
dan in de omringende veenpolders. 
Als afvoerputje van het vanuit de 
zandondergrond en de omgeving 
toestromende kwelwater’.     

Gevolgen van de Bodemdaling
‘In het oorspronkelijke hoogveen-
gebied is nu alleen nog veen aan-
wezig in de beneden NAP gelegen 
veenpolders, tussen het huidige 
polderpeil en een diepere zandon-
dergrond. Dat veen is de onder-
kant van het door kantelen van de 
West-Nederlandse bodem ‘ver-
dronken hoogveen’. Onder water, 
dus afgesloten van zuurstof. Want 
alleen daar is veengrond duurzaam 
houdbaar. Waar dat veen agrarisch 
wordt benut wordt het minimaal 
veertig centimeter ontwaterd. Van 
dat ontwaterde veen verdwijnt door 
oxidatie elk jaar één á twee centi-
meter. Maar waar mais in het veen 
wordt verbouwd kan de bodemda-
ling, door de sterke verdamping 
van het gewas, wel vijf centimeter 
zijn. Zeker tijdens de huidige zeer 
warme en droge zomers. Want mais 
kan het veen tot diep beneden het 
polderpeil ontwateren. Tot nu toe 
werd veenbodemdaling gecompen-
seerd door het periodiek verlagen 
van het polderpeil, zodat de droog-
legging kon worden gegarandeerd. 
Dat gaat stoppen, vooral wegens de 
te verwachten zeespiegelstijging. 

Lantaarnpalen
Door de voortdurende daling van 
het ontwaterde veenland kwam dit 
steeds lager te liggen, ook ten op-
zichte van de polderwegen. De ge-
sloten bestrating verhindert daar de 

verdamping, en het onderliggende 
veen is er ook meer afgesloten voor 
oxidatie, dus minder afbraak door 
contact met luchtzuurstof. Doordat 
de wegen minder zakken, en ook 
periodiek worden opgehoogd lig-
gen de wegbermen nu hoog boven 
de poldersloten. En door de verbre-
de wegen zijn ze smaller en steiler. 
Dieper ontwaterd dan vroeger, en 
met aanzienlijk minder tegendruk 
door het water van de steeds dieper 
gelegen poldersloot. Ook steeds 
dieper toegankelijk voor graven-
de bodemdieren en daardoor ook 
voor zuurstof. Dus extra verlies 
van afbreekbare bermbestandde-
len waardoor de bermen slinken. 
Dat uit zich in sterk richting sloot 
hellende lantaarnpalen. En waar 
bomen of bosschages in de vaak 
smalle bermen staan zakt vooral 
ook het aangrenzende wegdek. 
Want bomen en struiken overleven 
de droge zomers door wateraan-
voer via diep doordringende sym-
biotische bodemschimmels. Door-
dat de boomwortels steeds dieper 
doordringen onder het hooggele-
gen dijklichaam wordt dat door 
de sterke verdamping van de bo-
men steeds dieper ontwaterd. Tot 
ver onder de bestrating. Vooral de 
minder gefundeerde wegverbre-
ding zakt dan door afbraak van on-
derliggend veen. Dat wordt zicht-
baar door het ontstaan van brede 
scheuren langs de bermen.

Het rapport ‘Stop bodemdaling 
in Veenweidegebieden’ is raad-
pleegbaar op www.rli.nl/publica-
ties/2020                              [HvdB].

Lappendeken van lengtescheuren langs de Kerkdijk en ook daar 
scheefstaande lantaarnpalen.

Scheurende en wegzakkende weggedeelten langs de Maarsseveensevaart naast de diepe Bethunepolder worden 
stuk voor stuk gerepareerd en geasfalteerd en ook daar scheefstaande lantaarnpalen.

Ook het niet eens zo oude fietspad naast de Maarsseveense Vaart vertoont 
alweer verzakkingsscheuren.

Op de uitkijk
De buizerd is verreweg de meest 
algemene en opvallendste roofvo-
gel van Nederland, die je vaak in 
open land ziet, zittend op een paal 
of schroevend op de thermiek. 
Buizerds zijn erg gevarieerd qua 
kleur en tekening. Van donker-
bruin tot bijna wit. Vanaf een lage 
zitplaats jaagt hij voornamelijk 
op kleine zoogdieren, zoals woel-
muizen en jonge konijnen. Ook 
regenwormen, kevers, amfibieën 
en jonge vogels vindt hij een sma-
kelijk hapje. Over het algemeen is 
het geen snelle jager, maar af en 
toe weet hij volwassen vogels of 
konijnen te pakken. Deze buizerd 
in de Leijen wacht geduldig tot er 
een smakelijk hapje voorbij komt. 
(foto Eugène Jansen)
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 6 oktober 2020

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven
bak 500 gram, Blauwe bessen 
bakje 125 gram, Elstar appelen zak 1 kilo 
of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

 3 VOOR

499994

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

GROLSCH, HERTOG JAN, 
BRAND OF BAVARIA 
HERFSTBOCK
Alle soorten
2 multipacks of losse flessen 
of blikken à 30-50 cl

2 HALEN
1 BETALEN*

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
MET CARE SERUM OF 
ROBIJN CAPSULES
Color, Stralend Wit of Black Velvet 
2 flacons à 700 ml 
of bakken à 15 stuks

1+1
GRATIS*

Color, Stralend Wit of Black Velvet 
2 flacons à 700 ml 
of bakken à 15 stuks

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

5.–

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10.–
a11,97

JEAN BALMONT WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
3 flessen à 750 ml

ZALMFILET 
ZONDER HUID
Schaal 2 stuks

ASC-C-0007

ZONDER HUID

550
a6,50

JUMBO SNELFILTERMALING 
OF KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 250-1000 gram 
of à 36-56 stuks

1+1
GRATIS*

LIPTON ICE TEA
2 pakken à 1,5 liter

 2 VOOR

350
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GEMEENTENIEUWS
week 38 ¾  16 september 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. 

Corona

Denk mee over de energie van de toekomst
De gemeente De Bilt werkt aan een duurzame toekomst voor inwoners van nu 
én generaties die nog gaan volgen. In september organiseren we bijeenkom-
sten over duurzame energieopwekking met zonnevelden en windmolens. Denkt 
u mee?

De gemeente De Bilt streeft ernaar om in 
2050 net zoveel duurzame energie op te 
wekken als wij samen verbruiken. Energie-
neutraal heet dat. Duurzame, CO²-neutrale 
energie kunnen wij opwekken met zonne-
velden en windmolens. Wij horen graag wat 
ú daarbij belangrijk vindt. Kijk voor meer 
informatie over de bijeenkomsten op 
www.debilt.nl/zonenwindenergie

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

Bilthoven:   Blauwkapelseweg: vanwege kabelwerkzaamheden verkeersoverlast tot eind 
september 

De Bilt:   Asserweg: van maandag 7 september t/m 13 november volledig afgesloten. 
Vanaf half november tot half december alleen nog werkzaamheden aan de 
parallelweg welk enig hinder kan veroorzaken. 

Bilthoven:  Melkweg: vanwege werkzaamheden verkeersoverlast tot eind 2020 
Bilthoven:  Vinkenlaan / Vinkenplein: vanwege werkzaamheden afgesloten 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.  

Nieuwe faunatunnel in De Bilt
De provincie Utrecht is begonnen met de aanleg van de faunatunnel Griften-
stein in De Bilt. De tunnel komt onder de Utrechtseweg (N237), ter hoogte van 
autodemontagebedrijf Akkie Stomphorst. De tunnel is naar verwachting half 
november klaar. 

De Utrechtseweg gaat tussen de Wilhelmi-
nalaan en de Veldzichtlaan een paar week-
enden en een nacht dicht. Omleidingen ter 
plaatse zijn met borden aangegeven. Fiet-
sers worden waar nodig omgeleid naar de 
andere zijde van de weg. Woningen blijven 
bereikbaar en hulpdiensten en bussen kun-
nen het werkvak passeren.
 
Geplande wegafsluitingen
•  Vrijdagavond 18 september 20.00 uur tot 

maandagochtend 21 september 06.00 uur

•  Donderdagavond 15 oktober 20.00 uur tot 
vrijdagochtend 16 oktober 06.00 uur

Lokaal verkeer uit De Bilt wordt omgeleid 
via Dorpsstraat en Blauwkapelseweg rich-
ting Utrecht. Tijdens de wegafsluitingen zijn 
er omleidingsroutes voor het doorgaande 
verkeer vanuit Utrecht richting Zeist en De 
Bilt. Meer informatie vindt u op
www.provincie-utrecht.nl/faunatunnelde-
bilt.

Start groot onderhoud Maartensdijk-Hollandsche Rading
Op 17 september 2020 start aannemer BAM Infra met het groot asfaltonderhoud 
aan de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) in Maartensdijk en Hol-
landsche Rading, in opdracht van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd wordt een 
aantal aanpassingen op en naast de weg uitgevoerd ter verbetering van de ver-
keersveiligheid.

De werkzaamheden van BAM duren tot me-
dio 2021, waarbij er in de winterperiode 
(december-maart) weinig tot geen werk-
zaamheden zijn. In november/december 
legt aannemer Strukton het geplande zon-
nepanelenfietspad aan langs de N417 in 
Maartensdijk, over een lengte van 350 me-
ter.

Meer informatie
Actuele informatie over het project is te vin-
den in de app ‘Bam Infra Projecten’. Deze 
app is gratis te downloaden vanuit de App 
Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store 
(voor Android). In deze app kunt u zoeken 
naar het project N417 De Bilt. Op de projec-
tenwebsite www.provincie-utrecht.nl/N417 
vindt u zowel achtergrond- als uitvoerings-
informatie over het project.

Gemeenteraad in september
Commissie- en raadsvergaderingen vinden vanaf heden weer fysiek plaats. De 
coronamaatregelen worden hierbij strikt in acht genomen. Dit betekent dat er 
geen publiek aanwezig is. Inspreken bij de commissies is wel mogelijk.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 
24 september om 19.30 uur. Naast het Vra-
genhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en 
eventuele moties vreemd aan de agenda 
zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):

•  Herbenoeming kinderburgemeester
•  Bekrachtigen geheimhouding grondexploi-

tatie Holsblokkenweg Westbroek
•  Openen grondexploitatie Holsblokkenweg 

Westbroek
•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Tolakkker-

weg 138 Hollandsche Rading’
•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Dorpsweg 

32-34 Maartensdijk’
•  Benoemen en installatie commissielid 

(PvdA)
•  Vaststellen kaders kapbeleid 2020

Agenda’s en bijbehorende vergaderstukken 
worden zoals gebruikelijk tijdig in het open-
bare raadsinformatiesysteem (debilt.raads-
informatie.nl) geplaatst. Daar kunt u de ver-
gaderingen ook live volgen. Heeft u vragen 
over de vergaderingen of de stukken dan 
kunt u bij de griffie terecht, via raadsgrif-
fie@debilt.nl of bel (030) 228 91 64.

Informatienummer gemeente dagelijks tot 13.00 uur 
bereikbaar
Veel zaken kun je digitaal via debilt.nl rege-
len. Bijvoorbeeld een melding (openbare 
ruimte), niet-geleegde kliko of verhuizing 
doorgeven. Ook kun je een aanvraag doen 
of een afspraak inplannen. Op www.debilt.
nl/contact vind je antwoorden op veelge-
stelde vragen. 
Mocht je toch een medewerker telefonisch 
willen spreken bel dan van maandag tot en 

met vrijdag tussen 8.30 tot 13.00 uur naar 
het informatienummer 030 - 2289 411.

De informatiebalie in het gemeentehuis is 
dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur 
voor informatie of het afhalen van produc-
ten. Voor burgerzaken zoals bijvoorbeeld 
paspoort, ID of rijbewijs moet u altijd een 
afspraak maken.

De gemeente De Bilt werkt niet samen met Afspraakloket
U kunt altijd een gratis afspraak maken met de gemeente De Bilt via onze web-
site of via de telefoon. Een website als Afspraakloket.nl vraagt hier onterecht 
geld voor.

Helaas blijken websites als Afspraakloket.nl 
onder valse voorwendselen geld te vragen 
voor het maken van een afspraak bij de ge-
meente. Wij werken niet met hen samen. 
Een afspraak maken met de gemeente De 
Bilt is altijd gratis. Maak daarom altijd recht-
streeks een afspraak op www.debilt.nl of 

via de telefoon 030-2289411. 

Ook krijgt u een brief wanneer u identiteits-
documenten binnenkort verlopen. Laat 
daarvoor geen gegevens achter op andere 
websites. Heeft u twijfels? Neem contact 
met ons op.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 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

Opstartregeling coronacrisis voor cultuur- en
erfgoedinstellingen
Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht die door de gevolgen van 
de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor de op-
startregeling. De provincie heeft in overleg met gemeenten en instellingen een 
steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector ontwikkeld met meerdere rege-
lingen. De opstartregeling is één van die regelingen.

Subsidie kan worden verstrekt aan cultuur- 
en erfgoedinstellingen in de provincie 
Utrecht die kosten moeten maken om zich 
aan te passen aan de 1,5 meter samenle-
ving. Denk aan de aanschaf van een spat-
scherm of een pinautomaat, de invoering 

van een reserveringssysteem of de aanpas-
sing van zalen. Ook is het mogelijk om ad-
vies in te winnen. Kijk voor informatie op 
provincie-utrecht.nl en zoek op ‘opstartre-
geling’.
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GOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS 

 Campina Lang Lekker  
voordeelpak
Pak met 4 pakken van 1 liter 
Van /4.14 - /4.28
Voor 2.07 - 2.14

50%
KORTING

NU

 Hertog Jan 
 4 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter 
Van /21.56

4 PAKKEN

10 .99

8.99 
 2 STUKS

1.99 
PER SCHAAL NU 

 1+1
GRATIS 

Met 
GRATIS

Burendag 

mok!

Deze acties zijn geldig van woensdag 
16 t/m dinsdag 22 september 2020. 
Per combinatie kan de prijs 
verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 
50% korting op de totaalprijs. HOOGVLIET.COM

 Douwe Egberts aroma rood fi lter, 
bonen of pads 
 2 zakken of pakken van 500 gram 
of zakken met 54 pads
Van /9.38 - /11.84

 Daily Chef, Nonna Ada, Cascina 
Lia verse pasta of pastasaus 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /3.54 - /5.58
 Voor 1.77 - 2.79 

 Eat Me avocado 
 Schaal met 4 stuks 
Van /2.99

MAXIMAAL 

24 PAKKEN 

PER KLANT
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ICT-klas gerealiseerd in 
Ghanese Corsa school!

Stichting Ghana schoolsupport uit Bilthoven heeft met hulp van De Werkplaats 
Kindergemeenschap en Emmaus Domstad een prachtig ICT-klaslokaal in Ghana gerealiseerd! 

20 Computers en divers meubilair 
zijn in 2019 naar Ghana verstuurd, 
na aankomst zijn de computers na-
gekeken en voorzien van Windows 
7. Begin 2020 heeft men bij de Cor-
sa school een klaslokaal laten op-
knappen en zijn er nieuwe tafels en 
stoelen voor de ICT-klas gemaakt. 
Netwerkbekabeling en 4 UPS-sys-
temen (nodig om korte stroomon-
derbrekingen op te vangen) zijn in 
de klas aangelegd. Het klaslokaal 
moest nog wel goed beveiligd wor-
den. Tralies werden geplaatst voor 
ramen en deuren en de pc’s zijn ook 
nog extra vastgezet aan de tafels. In 
februari van dit jaar is het project 
succesvol opgeleverd. 

Financiën
Dit project is deels gefinancierd 
door De Werkplaats Kinderge-
meenschap (Middelbare school, 
team 4.). Dit team heeft in decem-
ber door middel van een kerstactie 
geld opgehaald voor de stichting. 
Daarnaast heeft Stichting Emmaus 
Domstad ook een deel gefinancierd.  
Helaas is vrij snel na de oplevering 
van de ICT-klas de Coronacrisis 
ook in Ghana begonnen en moesten 
de scholen op last van de overheid 
gesloten worden.

Corona in Ghana
Een van de bestuursleden was net 
aangekomen in Sefwi Bekwai toen 
bekend werd dat het Coronavirus 
ook in Afrika actief is. De privé-
reis op eigen kosten werd ongewild 
verlengd van 3 weken tot 3 maan-
den! Vliegvelden waren gesloten en 
het was niet meer mogelijk om in 
Ghana te reizen en naar Nederland 
terug te vliegen. Gelukkig lukte het 
uiteindelijk om in juni een charter 
naar Schiphol te nemen en zij is blij 
weer in Nederland bij haar familie 
te zijn. 
Het aantal besmettingen en slacht-
offers is een stuk lager dan op ons 
continent. Maar daar tegenover 
staat dat de gezondheidszorg kwa-
litatief veel slechter is en er is een 
enorme schaarste aan bescher-
mingsmiddelen. Dat is dan ook 
de reden waarom de regering van 
Ghana in maart besloten heeft om 
een loc down in te voeren in met 
name de grote steden zoals Accra, 
Tema en Kumasi. Daarnaast moes-
ten in het hele land alle scholen 
dicht. Ook werden veel grenzen in 
Afrika gesloten wat leidde tot nieu-
we problemen: door het sluiten van 
de grenzen ligt de logistiek tussen 
de onderlinge Afrikaanse landen 
helemaal stil en vindt er geen voed-

seltransport plaats wat leidt tot hon-
gersnood. Gelukkig heeft Ghana 
een gunstig klimaat met veel regen 
en hebben veel mensen een eigen 
groentetuin. Desondanks ligt ook in 
dit land de hongersnood op de loer. 

Afstandsonderwijs
In de regio Sefwi Bekwai waar de 
Stichting actief is, ver weg van de 
grote steden, zijn gelukkig wei-
nig besmettingen. Helaas hebben 
de regeringsmaatregelen wel een 
grote impact op de economische 
omstandigheden van mensen. Veel 
mensen verliezen hun baan en kun-
nen nauwelijks de financiële eind-
jes aan elkaar knopen. Door de 
sluiting van scholen lopen kinde-
ren een leerachterstand op en mis-
sen ze hun warme middagmaaltijd 
op school. Afstandsonderwijs zo-
als in Nederland is helaas niet mo-
gelijk met alle gevolgen van dien. 
Ook de 14 scholen waar de stich-
ting mee samenwerkt zijn nood-
gedwongen dicht sinds afgelopen 
maart. Meer info over de projecten 
van de stichting o.i.d. zie www.
ghanaschoolsupport.nl
              (John van Deemter)

ICT-klas gerealiseerd in Ghanese Corsa school.

Zittingsperiode 
kinderburgemeester verlengd

In de raadsvergadering van 24 september zal burgemeester Sjoerd Potters Carmen Braak 
herbenoemen als kinderburgemeester. De zittingsperiode van de kinderburgemeester is met 

een schooljaar verlengd, omdat zij haar vertegenwoordigende rol maar beperkt heeft 
kunnen vervullen vanwege de coronapandemie. Veel officiële gelegenheden konden 

daardoor niet plaatsvinden of in slechts zeer beperkte vorm.

Burgemeester Potters: ‘Ik ben blij, 
dat ik Carmen nog een jaar aan mijn 
zijde mag hebben. We doen als ge-
meente veel dingen die ook van in-
vloed zijn op de jeugd en hun toe-
komst. Zij mogen nog niet stemmen 
voor hun volksvertegenwoordiging, 
maar hun stem moet wel gehoord 
worden. De kinderburgemeester is 
daarbij zeer behulpzaam’. 

Gedicht
Ook Carmen (11) ziet uit naar een 
nieuw jaar: ‘Ik had namens de kin-
deren in onze gemeente mijn ge-
dicht tijdens de herdenking op 4 
mei willen voorlezen, samen met 
mijn klas het bevrijdingsvuur naar 
onze gemeente willen lopen, met 
de burgemeester mee zullen gaan 
om mensen te feliciteren en nog 
veel meer. Gelukkig krijg ik nu een 
tweede kans, als corona tenminste 
verdwijnt’.  

Taken
De kinderburgemeester is aller-
eerst een vertegenwoordiger van 
de kinderen die wonen in alle 
dorpen van de gemeente De Bilt. 
Daarnaast vergezelt zij de burge-
meester bij officiële gelegenheden 
zoals Koningsdag, Mathildedag, 
de intocht van Sinterklaas en de 
herdenkingen. Naast haar repre-
sentatieve taken, heeft de kin-

derburgemeester ook invloed op 
onderwerpen die onder de jeugd 
leven. Denk bijvoorbeeld aan 
duurzaamheid, verkeersveiligheid, 
onderwijs of sport. De kinderbur-
gemeester krijgt de ruimte om, met 
ondersteuning, een idee verder uit 
te werken en zelfs uit te voeren. 
In de zomer van 2021 wordt er 
weer een nieuwe kinderburge-
meester gekozen. 

Online volgen
De vergadering van de gemeenteraad 
vindt voor het eerst sinds een half jaar 
weer fysiek plaats in de Mathildezaal 
van het gemeentekantoor. Daarbij 
kan vanwege corona geen publiek 
aanwezig zijn. De herbenoeming van 
Carmen en de behandeling van de 
overige agendapunten zijn op 24 sep-
tember live volgen vanaf 19.30 uur 
via https://debilt.raadsinformatie.nl. 

De kinderburgemeester vergezelt vaak de burgemeester bij officiële 
gelegenheden [foto Guus Geebel]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Gemeente De Bilt… wel de 

lusten, niet de lasten??
De hele wereld weet, dat het klimaat verandert, hete zomers, hevige 
regenbuien en ga zo maar door. Alleen de Gemeente De Bilt is daar 
blijkbaar niet van op de hoogte en acht het dus ook niet nodig daar 
op in te spelen. Dat is op zijn zachtst gezegd toch heel erg vreemd.

Het gaat om het volgende: Wij wonen nu 13 maanden in Groenekan op 
de Koningin Wilhelminaweg en in die 13 maanden is bij hevige regen-
val ons huisje al twee keer onder water gelopen omdat het Gemeente-
riool het niet aan kan. Bij een melding aan de Gemeente ontvingen wij 
onderstaande reactie:

‘Beste melder, U heeft een melding gedaan met als hoofdcategorie: rio-
lering en water. Bij deze berichten wij u dat uw melding uitgevoerd is. 
Door het hevige noodweer kan het riool het regenwater niet aan, helaas 
niks aan te doen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opne-
men met het Team Klantenservice van de gemeente’. 

Dan vraag ik me af: ‘Hoezo niks aan te doen. Behoor je als Gemeente 
niet je verantwoording te nemen en te zorgen, dat de openbare ruimtes 
in orde zijn. Bij de Gemeente De Bilt denken ze daar kennelijk anders 
over en maken ze zich er wel heel erg gemakkelijk vanaf.
Ik vraag me af waarom ik rioolbelasting betaal! (Yvonne de Wolf)

Puurheid, schoonheid 
en kracht

 
De Lotusbloem wortelt onder de modder van de donkerste wateren of 
vijvers, maar laat zich er niet door weerhouden om soms wel 5 meter 
omhoog te groeien en aan de oppervlakte zijn schitterende witte bladeren 
te ontvouwen, waarop nooit ook maar de minste smet te zien is. Door het 
lotuseffect zijn de vaak witte bladeren altijd vlekkeloos, en zijn daarmee 
het symbool voor puurheid en reinheid.
 
Belangrijk symbool ook in het Hindoeïsme (welvaart) en het Boeddhis-
me: zuiverheid en verlichting; het verhaal gaat dat Boeddha geboren is 
uit een lotusbloem. Bij de Chinezen is hij naast symbool van reinheid, 
ook symbool van verleden, heden en toekomst, omdat de lotus tegelijker-
tijd knoppen, bloemen en vruchtbeginsel draagt. Het zaad van de lotus 
behoudt zijn kiemkracht soms wel 1.300 jaar!
 
In het Christendom wordt de lotus weinig genoemd, anders dan dat 
vaak de ‘Christusdoorn’ wordt bedoeld, waarmee de doornenkroon 
was gevlochten, waarmee Jezus gekruisigd werd. 
De lotus bloeit in het ritme van de 
dag: in de ochtend opent hij zijn 
bladeren om ze laat in de avond 
weer te sluiten. Door zijn lange 
bloeitijd staat de lotusbloem ook 
symbool voor (eeuwig) leven: 
als hij eenmaal zijn bloem heeft 
geopend, bloeit hij het hele jaar. 
Omdat hij in alle schoonheid te-
voorschijn komt uit modderige, 
donkere diepten wordt hij ook 
beschouwd als mogelijkheid voor 
de mens om vanuit diens onvol-
maakte, drekkige menszijn de 
reinheid van de goddelijke status 
te bereiken, zonder zijn schaduw-
rijke verleden ooit los te laten. 
               (Peter Schlamilch)

De bloeiende lotus als symbool 
voor onsterfelijkheid



badje samen €45,-. Tel. 
06-22790126

Activiteiten
Samen QUILTEN in De 
Bilt, ja gezellig! Met 
Baltimore bezig? Bel Thea 
06-42219708

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je 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.

Wil je werken in een klein 
team? Wij hebben plaats voor 
een GLAZENWASSER en 
een klein deel licht schoon-
maakwerk. Ons werk gebied 
is in Het Gooi en Omstreken. 
In het bezit van Rijbewijs B 
is een vereiste. Geen ervaring 
nodig interne opleiding. Je 
interesse gewekt neem dan 
contact op met ons. info@
van-vulpen-facilitair.nl. Tel. 
0654635503

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

Hardwerkende en betrouw-
bare huishoudelijke 
HULP, ervaren en refe-
renties beschikbaar. Tel. 
06-85777302

Vakkundige PEDICURE 
kalknagels, eeltpitten, inge-
groeide nagels, likdoorns, 
genezende behandeling, 
steunzolen, komt aan huis 
tel. 06-48566394

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

Nootjes
De Vierklank 14 16 september 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop aangeboden
Dan twee POESJES geboren 
17 april broer en zus zoeken 
samen een goed lief huisje. 
Tel. 06-48566394

Roeiapparaat met beschrij-
ving €50,-. Tel. 06-13543147

Het land van de Samen 
geschreven door Annica 
Wennstrom een roman uit 
het hoge noorden €1,-. Tel: 
06-14040516

Afsluitbare waterfles met 
infuser. Nieuw €1,-. Tel: 
06-14040516

8 platte glazen schaaltjes 
hoogte 3,6cm, diameter 9cm. 
€2,-. Tel: 06-14040516

Poppen schommelwiegje 
50x75cm, compleet. Gratis 
af te halen. Tel. 0346-211368

Gratis af te halen. Rollator in 
goede staat. Tel. 06-51910203

Verzameling blikjes, alle-
maal verschillend. €15,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw geknoopte tafelloper 
40x 110 cm met aan beide 
kanten zonnebloem. €45,-. 
Tel. 0346-243758

Bruine kinderstoel met blad 
om op te knappen. €15,-. Tel. 
0346-243758

Vintage, jaren70 glasplaat-
jes 40 x 40 cm. / 5 mm. 
dik met hulpstukken (plastic 
bolletjes) om een kubus te 
maken. 5 glasplaatjes voor 
een kubus. €1,- p/s. Tel. 06 - 
27192146

Houten eiken kamerscherm 
€25,-. Tel. 06 - 27192146

100 jaar oude Franse kranten 
uit de eerste wereldoorlog 
1914 -1918  (L'illustration 
journal universal) p/s €7,50. 
Tel. 06-41367588

Diverse bridge boeken en 
dvd's van de bekende Berry 
Westra per stuk €3,00 en 
bridgekleed €5,00. Tel. 
06-41367588

Kinderbedje incl matras; 
in hoogte verstelbaar; wit, 
prima staat €50,-. Tel. 
06-22790126

Kinderstoel kunststof wit 
met metalen poten enbaby 
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Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-
franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello 

Op ‘t bankje
Met het hoofd diep voorovergebogen zit een kalende man 
aan het uiteinde van de linkerkant van het bankje te slapen. 
Ik denk dat hij misschien wel van de bank af kan vallen als hij 
nog dieper wegzakt. Ik besluit aan de andere kant te gaan zit-
ten en vandaar de man een beetje in de gaten te houden. Als hij 
dreigt te vallen kan ik waarschijnlijk nog wel ingrijpen. Het 
fraaie herfstzonnetje heeft hem waarschijnlijk in slaap gesuk-
keld en af en toe hoor ik een licht snurkje. Ik houd me heel 
rustig, want ik wil niet dat hij door mij wakker schrikt. Ik kijk 
een beetje rond en de paar mensen die voorbijkomen kijken 
met een glimlach naar de slapende man. Het gesnurkt is af en 
toe best luid. Het doet me denken aan mijn oma en opa die 
zodra ze op bed lagen tegen elkaar op begonnen te snurken en 
wel zo hard dat je het overal in huis kon horen. Het gesnurk 
van de man stoort me eigenlijk niet want voor de rest is de 
omgeving vredig stil. Opeens schrik ik op van een korte harde 
snurk, zo hard dat de man er zelf wakker van wordt. Verschrikt 
komt hij overeind en kijkt verwilderd om zich heen. Als hij 
mij ziet zitten dringt tot hem door wat er gebeurd is en moet 
hij lachen om de situatie. ‘Ik droomde dat ik op de boerderij 
van een oom en tante in Brabant was. Daar ging ik als kind 
in de vakanties vaak naartoe en ik had het altijd erg naar mijn 
zin. Die oom en tante zijn allang dood maar het leek allemaal 
heel echt in mijn droom. Ik was net geiten aan het voeren, ik 
hoop dat ik ze genoeg gegeven heb, want ik ben nu wakker’, 
zegt hij lachend. ‘Ik schrok eigenlijk wakker toen er opeens 
een grote geit op me af kwam rennen.’ Ik zeg dat ik het knap 
vind dat hij zich herinnert wat hij gedroomd heeft. ‘Ik ver-
geet mijn dromen altijd. Heel af en toe herinner ik me wat. 
Vooral als het over situaties gaat die helemaal niet bij mij pas-
sen.’ De man zegt dat hij zijn vrouw maar niet gaat vertellen 
wat er gebeurd is. ‘Want dan zal ze wel zeggen dat ik het ’s 

avonds niet zo laat moet maken. Ik kijk nou eenmaal graag 
naar avondpraatprogramma’s op de televisie.’ Hij kijkt op zijn 
horloge en concludeert dat hij hooguit tien minuten heeft ge-
slapen. ‘Het voelt veel langer maar je kunt heel wat dromen 
in die tijd. Eigenlijk heeft het me wel op een idee gebracht. Ik 
ga straks mijn neef die de boerderij jaren geleden heeft over-
genomen weer eens bellen. We zien elkaar eigenlijk alleen nog 
bij uitvaarten in de familie. Ik ben benieuwd hoe het met zijn 
bedrijf gaat. Misschien heeft hij wel meegedaan aan de boeren-
protesten, maar dat denk ik niet. Misschien zijn oudste zoon die 
het bedrijf gaat overnemen.’ De man vertelt dat hij machinist 
bij de spoorwegen geweest is en altijd met veel plezier het land 
doorgereisd heeft. Na zijn pensioen nam hij ook nog vaak de 
trein, maar nu met een mondkapje vindt hij 
het teveel gedoe, dus heeft hij al een 
tijdje de trein niet genomen. Maar 
hij wandelt iedere dag en maakt 
met zijn vrouw lange tochten 
met de elektrische fiets. ‘Ik kan 
me niet herinneren dat ik ooit 
zomaar buiten in slaap gevallen 
ben. Thuis op de bank gebeurt 
het wel vaker maar buiten niet.’ 
Monter staat hij op en aan niets 
is te zien dat hij nog maar net ont-
waakt is.

Maerten 

Tweemaal Zes 
komt net tekort 

tegen Dindoa
Na de gewonnen partij van vorige week begon-
nen de korfballers van Tweemaal Zes vol goede 
moed aan de wedstrijd tegen Dindoa uit Ermelo. 
Dat het een spannende pot kon worden was ver-
wacht. Dat die spanning aanhield tot het laatste 
fluitsignaal was voor de wedstrijd zelf leuk, maar 
voor TZ minder. Zij trokken uiteindelijk aan het 
kortste eind. 

Voor Dindoa was dit de eerste wedstrijd van de 
nieuwe competitie. Zij begonnen de wedstrijd dan 
ook gretig. Tweemaal Zes kwam 2-0 achter, maar 
trok dit gelijk en deze gelijk opgaande score hield 
stand tot 8-8. Gedurende de hele wedstrijd kon 
geen van de ploegen in het veld een ruime afstand 
nemen van de tegenstander. Dindoa slaagde erin 
een klein gat te slaan voor rust, waardoor de be-
spreking in werd gegaan met een 10-8 score. 
Na rust bleef het spannend. Wederom was er vaak 
een gelijke score te zien op het scorebord, en weer 
wist Dindoa regelmatig een gat van 2 te slaan. TZ 
kwam nog twee keer op 1 doelpunt verschil, maar 
het lukte niet meer om op gelijke hoogte te komen. 
De punten bleven in Ermelo. Volgende week komt 
Unitas uit Harderwijk op bezoek in Maartensdijk.  
      (Sterre Thijs)
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www.parelpromotie.nl

100% coronaproof 
geboortekaartjes bestellen? 

Kijk dan op onze website 
naar de uitgebreide collectie 
familiedrukwerk en mail ons.  

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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



 De Vierklank 15 16 september 2020

advertentie

zaterdag
19 september
aanvang: 14.00 uur

ADMINISTRATIEKANTOOR
TON ELDERS

MATCHDAYSPONSOR:
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ZUIDVOGELS

Westbroek Open weer groot succes 
door Dirk Steenaart

Een week lang kregen de honderdvijftien tennissers uit Westbroek en omstreken de kans
 om met plezier de beste te worden tijdens het 2e Westbroeks Open Toernooi.

In Westbroek zijn ze wel van 
de toernooien. Regelmatig staat 
Tennisvereniging het Kraaienveld  
open om een leuk toernooi 
te organiseren. Dit doet de 
activiteitencommissie met veel 
plezier en passie en dat betaalt 
zich keer op keer uit tot een groot 
succes op maar ook zeker rondom 
de baan. Met 115 aanmeldingen 
krijgt ook dit toernooi een plekje 
in de categorie ‘geslaagd’.

Toernooi
Het is, zeker in deze tijd, lastig 
om een toernooi te organiseren. 
Het afstand houden op de baan 
is over het algemeen bij tennis 
niet een probleem. Maar voor 
buiten de baan was dit een grote 
klus; banken en stoelen stonden 
ver genoeg uit elkaar. Ook moest 

je je van tevoren registreren, 
waardoor de organisatie goed kon 
zien hoeveel publiek er was, maar 
ook om bij een eventuele Corona-
besmetting direct georganiseerd 
en handelend op te kunnen treden. 
Alles was goed georganiseerd:  

Looplijnen, genoeg zitplekken... 
overal is goed over nagedacht. 
Zelfs heeft de commissie een 
eigen weerman kunnen regelen; 
Huib Stekelenburg, tevens ook 
voorzitter van de Westbroekse 
tennisvereniging. 

De organisatie zorgde er op het terrein voor dat de coronamaatregelen 
goed in acht werden genomen.

Vierde plaats voor Nadine Everaert 
Irene Beach speelster Nadine Everaert is op het Europees Kampioenschap beacholleybal onder 

20 jaar op een knappe vierde plaats geëindigd. In het Tsjechische Brno wist Nadine samen 
met haar maatje Wies Bekhuis uit Tubbergen met overwinningen tegen Turkije, 

Roemenië en Estland haar poule overtuigend te winnen. 

In de eerste wedstrijd van de elimi-
natie ronde wonnen Nadine en Wies 
met 2-1 van het als eerste geplaatste 
Tsjechische koppel Brinkova/Kins-
ka. Daarna werd in de kwartfinales 
gewonnen van de Hongaarse Vas-
vari zusjes, waarmee de halve fi-
nale bereikt werd. In de halve finale 
tegen Zwitserland speelden de Ne-
derlandse meiden een goede eerste 
set die met 21-19 gewonnen werd. 
Helaas was de koek daarna op voor 
het Oranje-duo en werd de halve fi-
nale alsnog met 2-1 verloren. 

In de wedstrijd om het brons was 
daarna Oekraïne te sterk. ‘Jammer 
dat we niet op het podium staan’ zei 
Nadine ‘maar we hebben een goed 

toernooi gespeeld en voor een eer-
ste Europees Kampioenschap zijn 
we best tevreden’. Voor Nadine zit 
het beachvolleybalseizoen er nu op. 

Door de mooie resultaten van deze 
zomer is Nadine opgenomen in de 
jong oranje selectie beachvolleybal 
die dagelijks traint in Den Haag.

Nadine (l) op het EK Beachvolleybal.

Campagne Jeugdfonds 
Sport & Cultuur

Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen te ma-
ken met geldzorgen. Kinderen en jongeren, die voor de crisis weke-
lijks naar een sport- of cultuuractiviteit gingen, staan wellicht aan-
komend seizoen aan de zijlijn. Simpelweg omdat ouders het lesgeld 
of de contributie niet meer kunnen betalen. 

Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een gezin met geld-
zorgen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en 
sociale ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Utrecht helpt ook in gemeente De Bilt. Zij betaalt voor deze kinderen 
de contributie of het lesgeld voor sport en/of cultuur zoals voetbal, dan-
sen, judo of muziek. Ken je een kind dat hulp nodig heeft? Of wil je 
helpen? Kijk voor meer informatie op magikweermeedoen.nl. 

Meedoen
Met de campagne Magikweermeedoen.nl wil het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur gezinnen laten weten dat ze er voor de kinderen en jongeren 
zijn. Ruim 272.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede. 
Dat zijn maar liefst 2 kinderen per schoolklas. Dit aantal zal door 
de crisis zeker nog stijgen. Leerkrachten, buurtsportcoaches, schuld-
hulpverleners en andere professionals kunnen een aanvraag voor een 
gezin doen. Ook kun je als particulier doneren. Kijk daarvoor op ma-
gikweermeedoen.nl. 

Eerste thuiswedstrijd 
eindigt in winst 

‘Vandaag gaan we punten pakken’. Dat was het gevoel dat bij Nova leefde. Na het verlies bij 
Viko was iedereen vastberaden om nu te winnen. De tegenstander Synergo is een 

bekende van Nova, dus Nova wist waar de kansen en risico’s lagen. 

Nova kwam met 1-3 achter, maar 
zette even aan en maakte al snel 3-3. 
Daarna liep Synergo uit naar 5-8. 
De ploegen scoorden over en weer 
en gingen de rust in met 9-13 in het 
voordeel van Synergo. 
Na de rust schoot Nova uit de start-
blokken met twee mooie afstands-
schoten van Mex de Vree en Aranka 
Akkermans. Met nog vijftien minu-
ten spelen, stonden de ploegen ge-
lijk met de stand 15-15. Nova trok 
de stand naar 19-17 met nog vijf mi-
nuten te spelen. In de laatste minuut 
maakte Synergo het nog spannend 
door het 19-18 te maken met een 
afstandsschot. Maar Nova kon de 
voorsprong behouden en de eerste 
punten van het seizoen pakken.
Volgende week speelt Nova tegen 
Rust Roest in Eindhoven.
        (Tim Houtman) Nova wintvan Synergo na een spannende slotfase. (foto Nadia van Kempen)

Pleun Ypma naar 
Europees Kampioenschap

Komende week zal Irene Beach speelster Pleun Ypma Nederland verte-
genwoordigen op het Europees kampioenschap: ‘Toen ik door Marleen 
van Iersel gevraagd werd of ik met haar het EK wilde spelen twijfelde 
ik geen seconde. Dit is een unieke kans om ervaring op te doen op het 
hoogste niveau’ meldt Pleun. 

Nadat Joy Stubbe afhaakte was tweevoudig Olympisch deelnemer van 
Iersel op zoek naar een nieuwe partner, een partner die goed is in de 
blokkering en laat dat nu net een specialiteit zijn van de Bilthovense. 
Het EK wordt gespeeld van 16 t/m 20 september in de Letse badplaats 
Jurmala.

Plein Ypma speelt deze week op het EK in Letland.



Bijen in de knel
In het bijenblad las ik dat de vegetarische bij evolutionair afstamt van 
de vleesetende wesp. Die verwantschap veronderstelt een bepaalde be-
trokkenheid, zou je denken.
De bijenkast, ooit getimmerd van oude planken, herbergt een bijzon-
dere leefgemeenschap van honingbijen. Deze kolonie insecten leeft en 
werkt samen in uitzonderlijke harmonie. Eén koningin produceert de 
jonge aanwas van bijen, een grote groep vrouwtjes/werksters (in de zo-
mer meer dan 35.000) organiseert de samenleving in 6-kantige cellen 
van was. Zij halen voedsel uit bloemen in de omgeving en staan daar-
mee borg voor de bevruchting, van belang voor ons voedselaanbod. 
Een veel kleiner aantal harige mannetjes/darren helpen de temperatuur 
in de kast te reguleren en hopen eens in hun leven een jonge koningin te 
bevruchten. Dankzij de uitgekiende taakverdeling vormt het bijenvolk 
een super organisme. De imker ondersteunt deze complexe samenle-
ving door de bijenkasten te plaatsen op bloemrijke plekken, in ruil voor 
de honingoogst.
Maar soms gaat er iets verschrikkelijk mis. Zoals de bijenkast die om-
rolde, een bizar ongeluk. Chaos, bijen in de knel, hun woonruimte ont-
wricht, de voedselvoorraad deels verloren. Als bij toverslag waren daar 
de wespen uit de buurt. Zij had-
den een feestmaal aan de slacht-
offers.
Het bijenvolk was nog dagenlang 
in shock.          (Karien Scholten)

In haiku:

Zoete honingbij
In verdraaide verwantschap
Feestmaal voor de wesp
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-09
Do.

17-09
Vr.

18-09
Za.

19-09
Zo.

20-09

In verband met
een ‘Short break’ geen

‘Wat schaft de pot?’ menu

Gesloten 

van 16 t/m 20-9-2020

Woe.
23-09
Do.

24-09
Vr.

25-09
Za.

26-09
Zo.

27-09

Biefstuk 
met ui en spek

Garnalenkroketten 
met remouladesaus

Falafel van biet met 
gekruide aardappel

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen is nog 
mogelijk m.u.v. 16 t/m 20 sept.

Kijk hiervoor op de website.

Wespenpraat
Voor een tussenstop van een fietstocht belanden wij op een bankje op de Kooijdijk-Groenekan-

Westbroek ter hoogte van de Oeverzwaluwheuvel. Gezeten tussen de brandnetels en distels 
zagen wij een opvallende spin; een wespenspin was bezig een klein insectje - net gevangen 

in zijn web - in te kapselen. Gelukkig konden wij wat foto’s maken van het gebeuren.

De wespenspin of ook wel tij-
gerspin genoemd wordt steeds 
vaker gezien. Ook op ‘ons’ eiland 
Ameland hebben we de nesten ge-
zien, netjes verscholen in de hei 
langs het duin. Dat zijn net kleine 
bolletjes van heel dunne wol ter 
grootte van een golfballetje. In het 
bolletje worden de eitjes gelegd.

Nabootsing
De Wespenspin is echt een voor-
beeld van Mimicri, of te wel na-
bootsing. Zij lijkt namelijk met 
haar kleuren zwart-geel gestreept 
echt op een wesp. Ze is aanzienlijk 
groter dan het mannetje. Die lijkt 
er helemaal niet op. Tijdens het 
uitvergroten van de foto zagen we 
hem op een kleine afstand gelaten 
toekijken hoe het vrouwtje aan het 
werk was. Mimicri komt veel voor 
in de natuur. Zowel bij de flora als 
de fauna.

Wandelende tak
Maar laten we het bij de insecten 
houden. Iedereen heeft wel eens 
van een Wandelende Tak gehoord 
en menigeen ook in huis gehad in 
een grote pot. Klimop geplukt en ze 
dan bijna niet meer kunnen zien tus-
sen de bladeren. Bij de Wandelende 
Takken komen de mannetjes er niet 
meer aan te pas. Een onderzoekje 
heeft ooit eens aangetoond dat de 
kans op een mannetje één keer per 
25 generaties mogelijk kan zijn. De 
Wespenspinnen zijn nog niet zover.

Vlinders
Sommige vlinders maken ook ge-
bruik van nabootsing. De ogen van 
een dag- of nachtpauwoog schrik-
ken vogels ook af. Zo is er een 
Hoornaarvlinder. Deze lijkt echt 
sprekend op de ‘beruchte’ grote 
wesp, de Hoornaar. De Gekraagde 
Wespvlinder lijkt sprekend op een 
Wesp evenals de Wespenboktor.
En dan de Blinde Bij. Dat is een 

soort Zweefvlieg die sprekend lijkt 
op een Bij. Je moet echt goed kij-
ken om te zien dat het een vlieg is 
een geen Bij. Vaak kun je het aan 
de manier van vliegen zien, zoals 
de naam zweefvlieg al zegt. Ook 
kun je van dicht bij ook het verschil 
zien aan de ogen. Voor wat betreft 
de flora is de Wespenorchis een 
heel goed voorbeeld.

Wespen
Maar nu de Wesp waar we nu veel 
mee te maken hebben. Er zijn vele 
soorten wespen in Nederland. 
Graafwespen, Veldwespen, Blad-
wespen etc. De meest voorko-
mende zijn de Gewone Wesp en de 
Duitse wesp. Hier hebben we het 
meeste ‘last’ van. Een Koningin 
begint met het bouwen van het nest 
einde voorjaar begin zomer. Eerst 
één cel met één eitje. Daaromheen 
bouwt ze op ingenieuze wijze cel-
len er omheen met in elke cel weer 
een eitje. Ze verzorgt in eerste in-
stantie de larven en zodra die groot 

genoeg zijn en de metamorfose tot 
imago heeft plaats gevonden blijft 
ze in het nest. De uitgekomen wes-
pen zijn eerst allemaal werksters. 
Deze bouwen vervolgens weer cel-
len en de koningin legt weer haar 
eitjes. Het nestmateriaal wordt door 
de werkster gemaakt van papier-
achtige uitgekauwde bladresten.

Naarmate de larven groter worden 
is er meer voedsel nodig. Dat is er 
dus aan de hand in augustus en sep-
tember. Ze gaan dan ook op zoek 
naar zoetigheid en zo komen ze dus 
af op onze drankjes etc. Dus drink 
niet uit een blikje en leg een bier-
viltje o.i.d. op je glas. Wespen zijn 
zeker ook nuttig. Het zijn in prin-
cipe vleeseters en vangen muggen, 
vliegen etc. De zoetigheid hebben 
ze nodig om de larven te voeden 
en zelf energie te krijgen voor hun 
acties.

Rob Timmer - IVN De Bilt

De wespspin, wespenspin of tijgerspin met de wetenschappelijke naam 
Argiope bruennichii.  

IJsvogels in Beukenburg
Tijdens mij wandelingen in Beu-
kenburg waren er eind maart ijsvo-
gels te zien bij de kleine vennetjes 
en slootjes. De aanwezigheid van 
ijsvogels bleef niet onopgemerkt 
mede doordat er meer in de natuur 
gewandeld werd vanwege de Co-

rona maatregelen. Soms stonden er 
wel tien mensen te kijken bij het 
nest van de ijsvogels in de wortels 
van een omgevallen boom. 

Na melding bij het Utrecht Land-
schap, is er een bord geplaatst met 

de mededeling om op tenminste 
20 m afstand te blijven. Het wa-
ter zakte in die tijd flink door de 
droogte, waardoor de eilandjes 
toegankelijk kwamen en veelvul-
dig gebruikt werden door families 
om er te picknicken en te spelen. 

Broeden
Na enkele weken bleven de ijs-
vogels wat langer in het hol zit-
ten wat een teken is dat ze aan het 
broeden waren. Tot op een gege-
ven moment ze niet meer te zien 
waren vanaf 9 april. Blijkbaar zijn 
ze toen definitief vertrokken, mo-
gelijk door de lage waterstand, 
want de sloten staan niet in open 
verbinding met ander water. Mo-
gelijk konden ze daardoor minder 
voedsel (vis) vinden. Een andere 
mogelijkheid is toch de drukte 
waardoor ze vertrokken zijn.
       Eugène Jansen

Een ijsvogel zit op wacht voor het 
nest.

Rode kreeft in Westbroek
Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer kwam ik zaterdag 
op het Bert-Bos-pad in Westbroek een rode rivierkreeft tegen. Deze 
kreeft wordt ook wel rode Amerikaanse rivierkreeft genoemd, omdat 
het een exoot is en niet in Nederland thuishoort. 

Hij brengt veel schade aan de Nederlandse flora en fauna. Natuurlijke 
vijanden heeft de kreeft niet, waardoor hij zich ongebreideld kan voort-
planten. Hij wordt ook veel voor de consumptie verkocht, hoewel hij 
wettelijk beschermd is.    (Eugène Jansen)

De rode rivierkreeft.

Kant aan de waslijn

Deze foto nam Mariette Wouters 
in haar tuin in De Bilt: de libelle 
zat op de waslijn net boven haar 
hoofd: ‘Ik vind de vleugels zo 
mooi, net kant’.
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