
Tankversperring 
in ere hersteld 

door Henk van de Bunt 

Fort Blauwkapel is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die 
zich voortaan Unesco-werelderfgoed mag noemen. Samen met de Stel-
ling van Amsterdam vormen ze voortaan de Hollandse Waterlinies.

In Blauwkapel ligt een tankversperring die door de Duitsers is aange-
legd, toen Fort Blauwkapel door hen tot militair gebied werd verklaard. 
Deels onder het asfalt, maar nog goed zichtbaar, ligt het betonblok van 
de tankversperring (ook Vechtwagenhindernis genoemd) dat onderdeel 
was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het blok werden stalen as-
perges gestoken. Een aantal asperges is nog aanwezig. Eén van de vanaf 
het midden van de jaren ‘30 toegepaste systemen bestond uit schuin 
rechtop geplaatste en gepunte, stalen (H-)profielbalken, die niet alleen 
de doorgang voor zulke verkeersmiddelen sterk bemoeilijkten, maar die 
daaraan ook zware schade konden toebrengen. 

Anne Holvast uit Blauwkapel: ’In de Bastionweg zijn nog de uiteinden 
van een betonblok te vinden, waar destijds ook een vechtwagenhinder-
nis stond’. Omdat de combinatie Nederlandse-Duitse vechtwagenver-
sperring uniek is in Nederland, ontstond het idee om de Nederlandse ‘in 

ere te herstellen’. De gemeente Utrecht (Blauwkapel behoort bij deze 
gemeente) had jl. zaterdag iedereen uitgenodigd voor de onthulling van 
deze teruggebrachte Nederlandse tankversperring en een nieuw infor-
matiebord nabij Fort Blauwkapel door mevrouw Anke Klein, wethou-
der Cultuur en Erfgoed, samen 
met initiatiefnemer en fortbewo-
ner Anne Holvast en de Groe-
nekanse firma Verschuur, die al 
eerder op de Ruigenhoeksedijk 
in Groenekan zo’n vechtwagen-
hindernis had gereconstrueerd.
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Feestelijke opening Open 
Monumentendag 2021

door Guus Geebel

Onder grote belangstelling opende burgemeester Sjoerd Potters zaterdag 11 september bij villa 
Trinari aan de Soestdijkseweg in Bilthoven Open Monumentendag. Samen met comitévoorzitter 

Romana Engeman knipte hij met een hele grote schaar een lint door. Smartlappenkoor Sterk 
Spul luisterde de opening op met een toepasselijk lied en kreeg daarvoor een daverend applaus. 

Vooraf werden de aanwezigen 
welkom geheten door de eigenaars 
van villa Trinari, Kees en Annema-
rie van Beek. Hij vertelt een en an-
der wat over de geschiedenis van 
de villa die in 1911 gebouwd werd 
als een van de eerste woningen in 
de nieuwe villawijk Biltsche Dui-
nen. Het huis was gebouwd voor 
de aannemer in dit gebied. Het 
ontwerp is van een Noord-Neder-

landse architect Huurman die in 
Groningen veel panden heeft ont-
worpen. Het is een rijksmonument. 

Woonhuizen
Burgemeester Potters leerde het 
pand kennen als een kantoorpand 
toen hij in de gemeente kwam wo-
nen. Het is nu een woonhuis waar-
van er deze Open Monumentendag 
zo’n twintig bezocht kunnen wor-
den. Hij noemt ook de struikelste-
nen die onlangs zijn gelegd bij een 
aantal woonhuizen in de gemeente 
De Bilt. ‘In de Tweede Wereld-

oorlog zijn 130 mensen uit deze 
gemeente afgevoerd Duitsland en 
Polen. Hij vindt het mooi dat het 
woonhuis nu centraal staat, want 
bij een woonhuis hoort vaak een 
geschiedenis. Dat kan een mooie 
geschiedenis zijn, maar ook een 
verdrietige en daardoor krijg je 
kleuring aan de huizen die er staan. 
Hij vindt het zeker in deze corona-
tijd mooi dat het woonhuis nu cen-
traal staat, maar ook dat we elkaar 
nu weer in de ogen kunnen kijken.

Linten knippen
Vervolgens knippen de burgemees-
ter Sjoerd Potters en Romana Enge-
man het lint door waarmee de Open 
Monumentendag officieel wordt ge-
opend. Er wordt wel gezegd dat het 
doorknippen van een lint behoort tot 
de corebusiness van een burgemees-
ter, maar het blijkt pas de derde keer 
te zijn dat Sjoerd Potters op deze 
manier een opening verricht. Het 

smartlappenkoor Sterk Spul zorgt 
voor de uitsmijter van de openings-
ceremonie en brengt op de melodie 
van Oh, Waterlooplein het lied: Oh 
Mijn Monument. Daarin worden in 
elk couplet monumenten in de ge-
meente bezongen met als refrein:
Oh mijn monument...
is jouw monument
Dat ouwe huis dat staat er maar,
al meer dan honderdvijftig jaar,
Subsidie, echt geen rooie cent,
toch een monument!   

Burgemeester Sjoerd Potters en comitévoorzitter Romana Engeman 
knippen het lint door.

Smartlappenkoor Sterk Spul zorgde voor de uitsmijter van de openingsceremonie.

Zaterdag onthulde de Utrechtse wethouder Anke Klein met Blauwkapeller 
Anne Holvast de herstelde Tankversperring. (foto Douwe Tijsma)

De Gebroeders Verschuur plaatsten al eerder een vechtwagenhindernis.
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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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Oplage 20.500 ex
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T:0346-211992. ook via 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/09 • 10.30u - Mevr. Ds. M. Cevaal - 
Erbrink en Ds. H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/09 • 09.30u - Proponent 

A.M. van Manen
19/09 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm 

Woudkapel
19/09 • 10.30u - Dienst met 

Jeannette den Ouden
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

19/09 • 14.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
19/09 • 10.30u - Gebedsviering 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

19/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

19/09 • 10.00u - Ds. C. Bax
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

19/09 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
19/09 • 10.00u - Gebedsviering K. van 

Gestel en J. Vroom

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/09 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/09 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/09 • 10.00u - Kandidaat 
A. den Hartog

19/09 • 18.30u - Ds. K. van Olst

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/09 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Viering 
en Dankzegging Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/09 • 10.00u - Ds. J. Westland
19/09 • 18.30u - Ds. A. J. R. Treur
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/09 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A. J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
19/09 • 09.30u - Ds. R. Alkema, Viering 

en Dankzegging Heilig Avondmaal 

St. Maartenskerk  
19/09 • 10.30u - Gebedsviering 

A. Kolfschoten
Reserveren via vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/09 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn
19/09 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
19/09 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan 

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Voorheen 

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.  

Bekijk alle tarieven op: of bel Kees van Asselt:        06 - 15 45 11 30.kvanasselt.nl/kosten/

Wat kost een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden 
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en 
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook 
hoog in het vaandel. 

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

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

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69 - 3708 SH  Zeist

Introductietraining 
Vrijwilliger Terminale Zorg 

Wil jij mensen in de laatste levensfase nabij zijn, een luisterend oor 
en comfort bieden? Dan past vrijwilligerswerk bij VPTZ (vrijwil-
ligers palliatieve terminale zorg) wellicht bij jou. Op 10 en 11 okto-
ber is de eerstvolgende introductietraining.

VPTZ de Biltse kernen bestaat uit 20 vrijwilligers die ernstig zieke 
mensen en kwetsbare ouderen nabij zijn in de laatste levensfase. Dit 
kan zowel thuis als in een verpleeghuis binnen gemeente De Bilt. Vrij-
willigers van de VPTZ nemen de zorg een of meerdere keren per week 
gedurende een aantal uur van de familie over, zodat de mantelzorgers 
even kunnen ontspannen. De zorg kan bestaan uit helpen met eten en 
drinken, een luisterend oor bieden, voorlezen, samen muziek luisteren 
en vaak ook gewoon ‘er zijn’. 

Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzor-
ging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding, be-
trokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Ben je geïnteresseerd in dit 
bijzondere en dankbare vrijwilligerswerk, bel of mail dan met Geza 
Mobers, coördinator VPTZ de Biltse kernen, 06 13429515 of kijk op 
www.vptz-debiltsekernen.nl

Presentatie 10 Unesco Wereld 
Erfgoederen

Op dinsdagmiddag 21 septem-
ber geeft dhr. R. van Eck een 
presentatie over de 10 Unesco 
Wereld Erfgoederen in Neder-
land georganiseerd door de Prot. 
Christ. Ouderenbond De Bilt e.o. 
Naast de afbeeldingen wordt de 
geschiedenis belicht, het doel 
waarvoor ze zijn gebouwd en 
verhalen met anekdotes. Locatie 
is zaal van de Ontmoetingskerk, 
Koningin Julianalaan 26 te Maar-
tensdijk. Tijd van 14.30 tot 16.30 
uur, toegang gratis.

Fascinerende vondsten 
in De Bilt

Woensdag 29 september organi-
seert de Historische Kring D’ Oude 
School een Algemene Ledenver-
gadering in het gebouw van WVT 
aan de Talinglaan 10 te Bilthoven 
vanaf 14.00 uur. Het eerste deel 
van de vergadering is toegankelijk 
voor leden. Om 15.00 uur start 
Anton Cruysheer zijn lezing. Een 
geheimzinnige ring en een oude 
munt die binnen de Biltse gemeen-
tegrenzen zijn gevonden, zijn de 
‘hoofdpersonen’ in zijn verhaal. 
Aanmelding ook voor niet leden 
vooraf via secretaris@historische-
kringdebilt.nl

Open Avond Samuze

Op woensdagavond 22 september 
houdt muziekhuisorkest Samuze 
(De Bilt) een Open Avond. Ieder-
een die belangstelling heeft om 
met anderen muziek te maken is 
welkom om te komen luisteren 
of mee te komen doen. Samuze 
bestaat uit ongeveer 30 leden en 
bespeelt instrumenten als viool, 
fluit, klarinet, fagot, cello en piano. 
De speelavond is tweewekelijks 
op woensdag vanaf 20.00 uur in 
De WoudkapelMeer informatie op 
www.samuze.nl. 

Muziek doorgeven

In Buro Lou, de Non-profitor-
ganisatie in Bilthoven aan de 
Leyenseweg 38 is De Crowdsurf 
Music Academy  gevestigd. Wie 
overweegt om met muziek aan 
de slag te gaan, heeft nu de kans 
om een gratis vrijblijvende proef-
les aan te vragen in de periode 
van 11 t/m 17 oktober via www.
crowdsurfmusicacademy.nl. 
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Gemeenteraad aan zet bij 
zonnepark

door Henk van de Bunt 

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er geen zonnepark langs de 
Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. Dat blijkt uit het voorstel dat het college aanbiedt 
aan de gemeenteraad ter bespreking op 30 september a.s. De raad wordt daarin voorgesteld te 

besluiten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Donderdag 16 september komt 
het voorstel eerst nog in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening ter sprake.

In het voorstel verhaalt het college 
de geschiedenis ervan: ‘Op 25 ok-
tober 2019 werd een aanvraag om-
gevingsvergunning ingediend voor 
het realiseren van een zonnepark 
naast de Koningin Wilhelmina-
weg te Maartensdijk; de aanvraag 
is in strijd met het dan geldend 
bestemmingsplan. In de vergade-
ring op 22 april 2021 besloot de 
gemeenteraad om (in afwijking 
van het collegevoorstel) de beno-
digde verklaring van geen beden-
kingen voor het afwijken van de 
ruimtelijke regels te weigeren. Het 
ontwerp weigeringsbesluit heeft 
vervolgens (tegelijk met ons ont-
werpbesluit tot weigering van de 
omgevingsvergunning) gedurende 
zes weken voor inspraak ter inzage 
gelegen. Ten aanzien van de beide 
ontwerpbesluiten zijn zienswijzen 
ontvangen, welke zijn samengevat 
en becommentarieerd’. 

Participatie 
Zoals in het eerdere collegevoor-
stel aangegeven, hebben initia-
tiefnemers met de buurt overleg 
over hun aanvraag gevoerd. Te-
vens heeft initiatiefnemer een 
participatieplan opgesteld, waarin 
is beschreven dat de opgewekte 
energie zoveel mogelijk toekomt 
aan de directe omgeving. Initia-

tiefnemer heeft weer getracht een 
samenwerking aan te gaan met een 
lokale energiecoöperatie, maar dat 
is (nog) niet gelukt. Zoals eerder in 
de raadsvergaderingen van januari 
en april gemeld, hebben het colle-
ge een privaatrechtelijke overeen-
komst gesloten teneinde de finan-
ciële participatie te borgen.

Argumenten
Als argumenten worden nu ge-
noemd: ‘Het bouwplan is in strijd 
met de Structuurvisie 2012. In 
de structuurvisie zijn weliswaar 
geen ruimte of ruimtelijke rand-
voorwaarden opgenomen sec voor 
zonnevelden, maar is wel gericht 
op behoud en verbetering van de 
bestaande ruimtelijke en sociale 
kwaliteiten en op het versterken 
van landschap en leefbaarheid. In 
het voorliggende plan is geen spra-
ke van integrale ruimtelijke af-
weging. De komende jaren zal de 
gemeente De Bilt zich verder ont-
wikkelen. Ruimtelijke claims voor 
woningbouw, de energietransitie, 
behoud van landschap en natuur, 
de transitie in agrarische sector en 
aanvullende infrastructuur dienen 
zich aan. Een integrale afweging 
van al die ruimtelijke claims vindt 
plaats in de omgevingsvisie. 

Draagvlak
Het plan heeft onvoldoende draag-
vlak. Zoals in het eerdere college-
voorstel aangegeven, hebben initia-
tiefnemers over hun aanvraag met de 
buurt overleg gevoerd. Tevens heeft 
initiatiefnemer een participatieplan 
opgesteld waarin is beschreven dat 
de opgewekte energie zoveel mo-
gelijk toekomt aan de directe omge-
ving. Gedegen, compleet onderzoek 
naar de geluidbelasting voor omwo-
nenden ontbreekt. Wat het uiteindelij-
ke effect is van de aanwezigheid van 
harde zonnepanelen over het totale 
oppervlak op die locatie voor over-
dracht van het verkeersgeluid van de 
A27, is op dit moment niet duidelijk. 

Flora en Fauna
Gedegen, compleet onderzoek naar 
de effecten voor flora en fauna ont-
breekt volgens het college. De initia-
tiefnemer heeft een Quick Scan Flora 
en Fauna laten uitvoeren. Daaruit zou 
blijken dat verstoring als gevolg van 
de aanwezigheid van het zonneveld 
kan worden uitgesloten. In de raads-
vergadering op 22 april 2021 werden 
reeds vraagtekens geplaatst bij deze 
conclusie. 

Zienswijzen
De ingediende zienswijzen leiden 
niet tot afgifte van een verklaring 

van geen bedenkingen; voor een 
uitvoerige beschrijving en beant-
woording van de zienswijzen wordt 
verwezen naar de bij het raads-
voorstel bijgevoegde Zienswij-
zenrapportage. De conclusie van 
de rapportage is dat de ontvangen 
zienswijzen voor de raad geen aan-
leiding zijn om de verklaring van 
geen bedenkingen alsnog af te ge-
ven, zij het dat de weigering van 
een deugdelijke motivering moet 
worden voorzien.

Gevolg
Zodra de gemeenteraad op basis 
van dit collegevoorstel heeft be-
sloten om de verklaring van geen 
bedenkingen niet af te geven, zal 
het college de omgevingsvergun-
ning voor het gevraagde bouwplan 
weigeren op grond van hetgeen de 
raad heeft besloten. Tegen de wei-
geringsbesluiten staat beroep open 
bij de Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State. 

Het is volgens het college van belang om een verdere versnippering, 
verrommeling en dichtslibben van de kenmerkende landschappelijke 
openheid tegen te gaan, mede in relatie tot de architectuurhistorisch 
waarde van de bijzondere betonnen bovenleidingportalen in reeksvorm 
op de spoorlijn Utrecht-Hilversum. 

Peter Kerkhove
60 jaar prediker

door Walter Eijndhoven

Zondag 12 september vierde Peter Kerkhove uit Bilthoven in een 
speciale bijeenkomst zijn 60 jaar prediker-schap. Samen met veel 
gasten vond de viering plaats in de Zuiderkapel, aan de Boslaan 3 
in Bilthoven.

Peter Kerkhove werd in 1931 in Vlissingen geboren. Zijn eerste le-
vensjaren bracht hij door op het eiland Walcheren. Toen Kerkhove zes 
jaar oud was, kreeg zijn vader een andere baan en vertrok het gezin 
naar Batavia. ‘Ik had daar een leuke tijd’ vertelt Kerkhove. ‘Door de 
week moest ik naar school en op zondag naar de kerk’. ‘Ik herinner 
mij dat de diensten altijd in het Nederlands waren. Wij woonden in 
een Nederlandse wijk. Later ben ik met schoolreünies nog diverse 
malen teruggegaan naar Indonesië en heb ik ook het echte Indonesië 
mogen ervaren’.

Vlissingen
In 1946 ging Kerkhove alleen terug naar Vlissingen. Zijn ouders kwa-
men pas een jaar later. De schepen naar Nederland waren overvol. 
Kerkhove ging naar de HTS in Dordrecht. Kerkhove: ‘Tijdens mijn 
studietijd deed ik evangelisatiewerk vanuit de kerk onder straatjeugd. 
Zij kwamen naar de avonden die wij voor hen organiseerden. Je zou 
het een soort zondagsschool voor tieners kunnen noemen. Natuurlijk 
zongen wij ook uit de zangbundel van Johannes de Heer’.

Predikerscursus
Na zijn militaire dienst kreeg Kerkhove een baan bij een aannemer in 
Amsterdam en ‘s avonds ging hij naar een Bijbelkring van Youth for 
Christ. ‘Na mijn trouwen vroeg Youth for Christ mij om een nieuw te 
starten Bijbelkring in Amsterdam-Noord te gaan leiden. In september 
1961 volgde ik, gedurende een week, een predikerscursus in Mar-
kelo, met ongeveer honderd deelnemers. Aan het eind van die week 
mochten vier cursisten een preek houden, waaronder ik. In sommige 
plaatsen werd ik na die cursus gevraagd om te komen spreken. In 
Bilthoven had ik één Bijbelkring.
En nu ben ik dus 60 jaar prediker. In de Zuiderkapel houd ik nogmaals 
een preek. Een bijzondere. Dezelfde als 60 jaar geleden, toen ik mijn 
eerste preek hield, namelijk over 2 Petrus 1. Hier heb ik emotioneel 
echt iets mee’.
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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

Nog even nazomeren..?

Hollandse
Prestige aardbeien

Nu 2 dozen
€ 5,00

Wat zijn ze lekker..!!

Op de huid gebakken kabeljauw 
met spinazie-puree-dragonsaus

€ 14,95
Per portie

Boeuff bourguignon 
met rode kool en aardappelpuree

€ 1,75
100 gram

Pilav 
met rijst, kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Tropische Charlotte
Met kokos– exotische compote 
met abrikoos en mango

Nu € 15,95
Chocolate Chip Cookies
Pak € 3,99
Nu € 2,99

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

Heerlijke zoete
Jubileum pruimen

Heel kilo                            € 2.99
Proef ze nu…!!

Er zijn weer volop 
Nieuwe oogst appels en peren. 

O.a. Delbarestival, elstar, jonagold, 
cox’s, goudreinetten, triomphe 

handperen, conference handperen 
en gieserwildeman stoofperen..!!

Rustique 
meergranen bol
Nu € 2,99
Ons rijk gevulde
Rogge Waartje
Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

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

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Mosterd soep

½ liter                            € 3,95

Notenafdeling:

Wilde Mannen Mix

Per bakje nu                       €5,99

Moussaka € 1,59
100 gram

Gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram

Hollandse
Courgette € 0,69

Nu

20
09

21
09

22
09

OP=OP

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 16 september t/m woensdag 22 september

Gebraden rosbief

Gebraden gehakt

Gegrilde fricandeau

Filet Americain

Ei-bieslooksalade

Pulled pork salade

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

KIPROERBAK MET 
VERSE GROENTEN

500 GRAM

5.98

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

PULLED CHICKEN BROODJES

100 GRAM

0.99

1 KILO GEHAKT, 
1 KILO KIPDIJFILET, 
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

4+1
GRATIS

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

STOMPETOREN BELEGEN
500 GRAM

6.75

BOEREN JONG BELEGEN
500 GRAM

6.50

SAMEN VOOR

25.-

CHEESEBURGERS
5 VOOR

10.-

RUNDERGEHAKTSTAVEN
5 VOOR

6.-

FILET OF PROCUREUR 
ROLLADE

RUNDERSCHNITZELS

500 GRAM

6.98

2 VOOR

5.98

3 VOOR

7.98
4+1
GRATIS

DEENSE BROODJES

ALLE VLUGKLAAR

BIJVOORBEELD SLAVINKEN, 
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN
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VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

advertentie

Ontwikkelingen bestemmingsplan 
Bilthoven-Noord

door Guus Geebel

In een persgesprek op vrijdag 10 september gaven de wethouders Madeleine Bakker en Anne 
Brommersma een toelichting op de stand van zaken rond de schadeclaims Bilthoven-Noord, 

het Crisis- en Herstelplan Corona en de Ontmoetingsdag op 25 september. 

Wethouder Bakker doet verslag van 
de bijeenkomst op 9 september in 
de sporthal bij het H.F. Wittecen-
trum in De Bilt met raadscommis-
sieleden, raadsleden en betrokken 
inwoners over het bestemmings-
plan Bilthoven-Noord en schade-
claims. ‘Het zijn twee onderwerpen 
die wel verband hebben met elkaar. 
Ter voorbereiding om het gesprek 
in de commissie te kunnen voeren 
is een notitie opgesteld die nogal 
technisch van aard is.’ Een paar 
hoofdlijnen haalt zij er wel uit. ‘De 
Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord en Stichting Planschade 
hebben we voorafgaand aan het op-
stellen van deze notitie uitgenodigd 
voor overleg dat tweemaal heeft 
plaatsgevonden. Dat heeft veel in-
put opgeleverd over waar voor hen 
het probleem wordt ervaren. Dat 
hebben we geprobeerd in deze no-
titie weer te geven. Ook wat even-

tuele oplossingen zijn en wat de 
voor- en nadelen daarvan zijn. Dat 
moet leiden tot een advies van het 
college aan de raad.’

Bestemmingsplan
‘Wat op 9 september goed aan de 
orde is gekomen, is dat er geen 
sprake is van een fout in het be-
stemmingsplan. Er zit bij inwoners 
ook wel een stuk emotie, maar we 
hebben goed uit kunnen leggen dat 
het niet fout gegaan is. De raad stel-
de het bestemmingsplan op 22 mei 
2014 vast en het heeft een goede ju-
ridische status. Het is aangenomen 
na discussies en overwegingen in 
de raadsvergadering van mei 2014. 
Daar is het niet fout gegaan. Blijft 
de vraag open dat mensen ervaren 
dat ze problemen hebben als ge-
volg van het bestemmingsplan. Die 
ervaren problemen hebben we ver-
deeld in vijf verschillende onder-

werpen. Daar is in de bijeenkomst 
op 9 september over gesproken en 
het krijgt een vervolg in de com-
missievergadering op 14 septem-
ber. Hoe de stap daarna is, is aan de 
raad. Er ligt geen voorstel van het 
college om het bestemmingsplan 
te herzien. Het college geeft alleen 
een advies.’

Planschade
Over de 155 planschadeclaims die 
in 2021 door inwoners zijn inge-
diend en behandeld zijn zegt de 
wethouder dat die erin geresulteerd 
hebben dat de vergoeding die de 
gemeente moet betalen op nul staat. 
‘Alle claims zijn dus niet gehono-
reerd. De reden voor afwijzing van 
de claims is divers. Het betreft 155 
individuele gevallen die aan de 
hand van een individueel advies 
van een onafhankelijk planscha-
debureau beoordeeld zijn. In alle 

Wethouder Madeleine Bakker en Anne Brommersma.

De weg naar Bilthoven-Noord. 

gevallen is om verschillende rede-
nen gezegd dat de gemeente naar 
mening van het bureau geen ver-
goeding aan de indieners verschul-
digd is. Uiteraard staat nog altijd de 
mogelijkheid van beroep open, dus 
de zaak van de planschadeclaims is 
daarmee nog niet gesloten.’

Ervaren
De wethouder noemt het een moei-
lijk technisch onderwerp. ‘In de uit-
spraak van de Raad van State staat 
dat de feitelijke situatie op een per-
ceel niet overeen hoeft te stemmen 
met de bestemde situatie in het be-
stemmingsplan.’ Zij noemt dat een 
belangrijk element in de uitspraak. 
‘Planologisch en juridisch ligt dat 
anders dan de mensen het ervaren. 
Er is een claim ingediend voor het 
ervaren van planschade. Daarvan 
zegt het planschadeadviesbureau 
dat in sommige gevallen helemaal 
geen sprake is van planologisch na-
deel, in andere gevallen wel, maar 
dat er dan omstandigheden zijn dat 
je als gemeente niet schadeplichtig 
bent en dus niet hoeft uit te keren.’ 

Gemeenteraad
‘De gemeenteraad heeft in 2014 
het bestemmingsplan vastgesteld 
en dat is dus het geldende bestem-
mingsplan. Is het noodzakelijk 
of wenselijk om aan te passen? 
Noodzakelijk zeggen we nee, want 
juridisch klopt het. Is er dan een 
toezegging gedaan om eventuele 
fouten te herstellen? Tussen het 
moment van het afronden van de 
raadsvergadering op 22 mei 2014 
en het moment dat de griffie en 
de burgemeester het besluit teken-
den waarmee het officieel werd, is 
ambtelijk nog een technische scan 
gedaan die niet geresulteerd heeft 
in veranderingen. Maar los van de 
juistheid van het bestemmingsplan 
kan het wel wenselijk zijn dat je de 
door bewoners aangedragen nade-
lige effecten van het plan op een 
bepaalde manier gaat oplossen. Dat 
een grote groep bewoners pleit voor 
een aanpassing, betekent nog niet 
dat daarmee het absolute gelijk is. 
Wij hadden donderdag 9 september 

een eerste beeldvormende bijeen-
komst, de oordeelsvorming komt 
later. De besluitvorming vindt uit-
eindelijk plaats in de raad.’

Wringpunt
‘De bewonersvereniging en de 
Stichting Planschade hebben hun 
oordeel klaar, maar de bestuurders 
van de gemeente moeten naar het 
algemeen belang kijken, want wat 
goed is voor de een hoeft dat voor 
de ander niet te zijn. Wel hebben 
de bewoners heel duidelijk kunnen 
aangeven waar de schoen wringt, 
dat begon met één wringpunt en 
naarmate het langer duurde kwa-
men er meer punten bij. We heb-
ben nu in beeld waar de problemen 
worden ervaren. Bij deze vijf on-
derwerpen hebben we mogelijke 
oplossingen beschreven met een 
afweging daarbij van voor- en na-
delen en een advies daarover aan 
de raad.’ De wethouder vertrouwt 
erop dat de commissieleden en de 
raad op basis van de aangedragen 
inhoud in de notitie een goed en 
weloverwogen besluit kunnen ne-
men. Bakker: ‘Dat besluit wachten 
wij af, want ons hoogste orgaan is 
de gemeenteraad.’

Ontmoetingsdag
‘De raad nam op 24 juni bij ac-
clamatie het crisis-en herstelplan 
aan. Daar werden veel acties in 
benoemd, maar een belangrijke is 
de Ontmoetingsdag. Die wordt op 
verschillende plaatsen in de ge-
meente gehouden op 25 september 
van 10:00 tot 17:00 uur’, vertelt 
wethouder Anne Brommersma. 
‘Heel Nederland heeft op slot ge-
zeten en verenigingen zijn daarna 
leden en vrijwilligers kwijtgeraakt. 
Sommige mensen zijn gestopt met 
sporten of met cultuur. We hebben 
met alle maatschappelijke organi-
saties en ondernemers bedacht dat 
het goed is om te markeren dat De 
Bilt weer opengaat. We gaan een 
grote feestelijke dag organiseren.’ 
Wethouder Bakker vertelt dat met 
geld dat beschikbaar kwam ge-
slaagde activiteiten voor jeugdigen 
zijn gehouden.

Algemene Ledenvergadering 
Vereniging Groenekan

Donderdagavond 9 september was er 
een goed bezochte ledenvergadering 
in De Groene Daan van Vereniging 
Groenekan. Er was een welkom van 
de nieuwe gebiedsmakelaar Caro 
Hollebeek, die zich daarna kort voor-
stelde. 
Inwoner Bob van Ginkel praatte de 
aanwezigen bij over de ontwikkelin-

gen aan de zuidkant van het Noorder-
park met de komst van een 6 holes 
golfbaan en een pannenkoekenhuis. 
De omvang van dit huis blijkt ruim 
groter te zijn dan in de oorspronkelij-
ke vergunning was toegestaan. Ook 
de openingstijden (tot 24.00 uur) zijn 
ruimer dan beoogd. De bezwaarpro-
cedure loopt nog.

Floris Marcus, projectleider van 
de gemeente, praatte de aanwezi-
gen bij over De Omgevingsvisie; 
het vaststellen van een visie op de 
toekomst van alle kernen van de 
gemeente. Hij ging vooral in op de 
situatie in Groenekan, waarbij hij 
pleitte voor een permanente dorps-
dialoog, waarin de kernkwaliteiten 
beschreven moeten worden. 
Tonny Groen, lid van de Werkgroep 
A27 vertelde o.a. over het stikstof-
probleem en de beoogde verbre-
ding van de weg. Zij is ook lid van 
de werkgroep Koningin Wilhelmi-
naweg en vertelde over de te ver-
wachten maatregelen m.b.t. het te 
hard rijden. 
Voorzitter Marius van den Bosch 
bracht de toekomst van De Groene 
Daan ter sprake. Het bestuur neemt 
als uitgangspunt, dat bij herbestem-
ming van dit gebouw alle bestaande 
functies behouden voor de bewo-
ners moeten blijven.
            (Frans Poot)

Bob van Ginkel houdt een betoog over de ontwikkelingen in het 
Noorderpark.
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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.

De maand 
september

3e WEEK

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

De ideale maand om nieuwe aanplant in de 
tuin te zetten is september. De grootste 
keus in Midden-Nederland vindt 
u bij ‘t Vaarderhoogt in
Soest!!!!

Van krant tot brief, van social 
media tot ROEPTOETER. We grijpen alle 
middelen aan om u te laten weten dat NU 
het beste moment is om nieuwe aanplant 
in uw tuin te zetten. Wij hebben een zee 
aan schitterende tuinplanten voor u klaar 
staan. Duizenden en nog eens duizenden
ALLEMAAL met 25% korting bij de kassa!

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers 
en voert modificaties uit aan trucks.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van:

Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl

Groenekan | Loosdrecht | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

- werkvoorbereider B-E opleggers
- monteur B-E trekkers
- monteur oprijvrachtwagens
- monteur bouwvoertuigen(Loosdrecht)

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

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

STEUNPUNT MANTELZORG 
KOMT NAAR JE TOE
Met onze kleine, retro-caravan staan wij tussen 
20 t/m 25 september op centrale plekken in onze 
gemeente. We zijn er voor jou: van advies tot een 
praatje, van een kop koffie tot een luisterend oor, 
van een bemoedigend woord tot concrete tips. 
Kijk voor locaties op www.mensdebilt.nl onder 
activiteiten mantelzorg.

SAMEN LUNCHEN
Elke woensdag van 12.30 - 14.00 uur bij Ser-
vicecentrum De Bilt, Molenkamp 60. Doel is om 
anderen te ontmoeten tijdens de lunch (soep, 
twee belegde broodjes, snackje en koffie/thee). 
Kosten: € 5,- Aanmelden: servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of 030-7440595.

WERELD ALZHEIMER DAG
Jaarlijks wordt op 21 september aandacht ge-
vraagd voor dementie en de gevolgen van deze 
ziekte voor de mensen zelf en hun familie/naas-
ten. Dit jaar is het thema ‘De vele gezichten van 
dementie’. In gemeente De Bilt organiseert het 
Netwerk Dementie rondom die dag verschillen-
de activiteiten. Meer info: www.mensdebilt.nl/
wereldalzheimerdag

MENS is ook…

VANAF
7.99

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuwe lijn
DA PREMIUM
GEZICHTS-
VERZORGING
met actieve
ingrediënten!

28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

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

ER IS WEER 
SPECULAAS!!!

DESEM SPELTBOL

Van € 5,10

€ 3,95

Nu

€ 2,50

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

Kapper Hans 
neemt vandaag 

afscheid van 
zijn vriendje 
Wim Staudt

Woensdagmiddag gesloten
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Gemeenteraad moet verschil in 
opvatting wegen 

door Henk van de Bunt

De vergadering van de raadscommissie Openbare Ruimte op donderdag 16 september om 20.00 uur 
vindt weer fysiek plaats in de Mathildezaal. Vanwege de 1,5 meter maatregel is er beperkt plaats 

voor publiek; bij de vergaderingen in de Mathildezaal kunnen 25 toehoorders c.q. 
insprekers aanwezig zijn naast raad/college/directie/ambtenaren (max. 27). 

De vergadering is thuis live te volgen via het raadsinformatiesysteem. 

De agenda vermeldt onder punt 5 het 
collegevoorstel in te stemmen met de 
‘Ruimtelijke randvoorwaarden voor 
herontwikkeling Leyenseweg 38’ 
als basis voor uitwerking in een ge-
wijzigd bestemmingsplan. Aalberts 
Ontwikkeling en DID Vastgoed-
ontwikkeling hebben in december 
2019 het voormalige en leegstaande 
politiebureau aan de Leyenseweg in 
Bilthoven gekocht. Aalberts & Did 
BV, (verder ontwikkelcombinatie ge-
noemd), willen op het terrein wonin-
gen realiseren. De gemeente De Bilt 
is in een vroeg stadium aangehaakt 
bij dit initiatief en wil het ernaast 
gelegen volkstuinencomplex bij de 
gebiedsontwikkeling betrekken. Dit 
vanuit de grote woningbehoefte die 
in de gemeente leeft. Het samenvoe-
gen van beide locaties biedt kansen 
om een integraal plan te maken met 
meer woningen en meer plankwali-
teit. De gemeente is zelf eigenaar en 
verhuurder van de volkstuinen.

Leyensetuin
Het college schrijft: ‘De locatie van 
het voormalig politiebureau aan de 
Leyenseweg 38 in Bilthoven is eind 

2019 aangekocht door een ontwik-
kelende partij. De locatie ligt tussen 
het terrein van de brandweerkazer-
ne aan de westzijde en een gemeen-
telijk volkstuinencomplex aan de 
oostzijde. De gemeenteraad besloot 
in 2020 een voorbereidingskrediet 
beschikbaar te stellen voor nader 
onderzoek naar de mogelijkheden 
van woningbouw op de locatie 
Leyenseweg 38 en van verplaatsing 
van het volkstuinencomplex. Met 
de beoogde ontwikkeling centraal 
in de kern Bilthoven geven wij de 
locatie van het leegstaande politie-
bureau een nieuwe invulling voor 
woningbouw. Voor de naastgelegen 
volkstuinen hebben wij een nieuwe 
plaats aan de Noorderkroon op het 
oog teneinde ook dat terrein en het 
aansluitende voormalige gemeente-
lijke opslagterrein te betrekken bij 
de woonfunctie’. De nieuw te bou-
wen woningen dragen volgens het 
college bij aan de beleidsdoelen in 
het kader van sociale woningbouw 
en de woonbehoefte (76 procent ap-
partementen en 53 procent betaal-
bare huur) en een grondexploitatie 
die met een positief saldo sluit. 

Participatie 
Het college vervolgt: ‘Direct bij de 
aanvang van het traject in februari 
2020 is het college een participa-
tieproces met omwonenden gestart. 
Het participatieniveau rondom het 
opstellen van de ruimtelijke rand-
voorwaarden past in de categorie 
‘meedenken’. Het participatieproces 
was uitgebreid en intensief. Tus-
sen twee buurtbrede bijeenkomsten 
hebben zes bijeenkomsten met een 
delegatie van omwonenden in een 
samengesteld Adviesteam plaats-
gevonden. Alle informatie over de 
bijeenkomsten is terug te vinden op 
de gemeentelijke website. Op basis 
van de inbreng van de buurt is het 
plan aangepast met een groenere in-
richting en een ‘jaren ‘30 bouwstijl’, 
maar op onderdelen als de bouw-
hoogte en woningaantallen zijn 
verschillen van mening gebleven. 
Gelijktijdig met het participatiepro-
ces over de ruimtelijke randvoor-
waarden, hebben wij in samen-
spraak met de gebruikers van het 
naastgelegen volkstuinencomplex 
gezocht naar een alternatieve locatie 
voor de volkstuinen. Een locatie aan 

Op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kunnen enkele 
aanpassingen aan de naastgelegen brandweerpost worden uitgevoerd 
met o.a. mogelijkheden voor een veiliger verkeersontsluiting. 

Voor het naastgelegen volkstuinencomplex wordt gezocht naar een alternatieve locatie.

de Noorderkroon nabij bestaande 
volkstuinen blijkt geschikt als alter-
natieve locatie. Wij werken het ver-
plaatsingsplan voor de volkstuinen 
verder uit en streven naar een bruik-
bare alternatieve locatie in 2022.

Verschil
In het opgestelde Participatieverslag 
wordt vastgesteld: ‘Gedurende circa 
anderhalf jaar is intensief overleg 
gevoerd met een Adviesteam met 
vertegenwoordigers van omwonen-
den en een vertegenwoordiger van 
de wijkvereniging Vogelenzang. 
Concluderend kan worden gezegd 
dat vooral over het aantal woningen 
en de hoogte van een deel van de 
bebouwing verschil van mening be-
staat. Waar de ontwikkelaar aangeeft 
dat de haalbaarheid van het plan af-
hangt van het aantal woningen en de 
verhouding appartementen en een-
gezinswoningen, geeft de gemeente 
aan dat er vanuit de woonvisie en de 
woningnood eigenlijk behoefte is 

aan meer woningen, in het bijzon-
der appartementen. Gedurende het 
proces is er een maximale invulling 
gepresenteerd van 88 appartemen-
ten als potentieel wenselijk model, 
maar dat is mede door het participa-
tieproces aangepast naar de huidige 
68 woningen, deels eengezinswo-
ningen, deels appartementen op een 
(door verwerving van het perceel 
van de brandweer) iets vergroot 
plangebied. Vanuit het Adviesteam 
is aanvankelijk gepleit voor vooral 
eengezinswoningen. Gaandeweg het 
overleg is de combinatie van eenge-
zinswoningen en appartementen ac-
ceptabel bevonden. Dat zou echter 
tot een maximum van 50 à 60 wo-
ningen moeten leiden. Het Advies-
team pleit voor een planopzet waar-
bij alle bebouwing in twee lagen met 
een kap wordt uitgevoerd, wat tot 57 
wooneenheden zou moeten leiden. 
Het is aan de gemeenteraad om dit 
verschil in opvatting te wegen in 
haar besluitvorming’.

Aandacht voor dementie 
bij Bibliotheek 

Dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema 
‘De vele gezichten van dementie. Bibliotheek Bilthoven, Planeten-
plein 2, Bilthoven geeft in deze week op verschillende manieren ex-
tra aandacht aan het onderwerp dementie. 

September is Wereld Alzheimermaand en 21 september Wereld Alzheimer 
Dag. In toenemende mate wordt deze periode in het jaar benut voor acti-
viteiten om de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie voor 
het voetlicht te brengen. De Bibliotheek heeft veel boeken en andere infor-
matiebronnen over het onderwerp Dementie in de collectie. De materialen 
zijn interessant voor mantelzorgers, (zorg-)professionals en andere betrok-
kenen. Aansluitend bij Wereld Alzheimer Dag wordt deze collectie van 20 
september tot 27 september prominent tentoongesteld in de bibliotheek.  

Op vrijdag 24 september en zaterdag 25 september, van 10.30 tot 11.30 
uur, zijn mantelzorgers, professionals, en andere betrokkenen welkom 
om op de koffie te komen in de bibliotheek. Bezoekers worden geïnfor-
meerd over welke materialen de bibliotheek in huis heeft. De medewer-
kers van de bibliotheek zijn aanwezig om uitleg en informatie te ver-
strekken. Ook zullen medewerkers van Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
aanwezig zijn voor vragen en toelichting op de ondersteuning die zij voor 
deze doelgroep kunnen bieden.

Van 15 september tot en met 15 oktober is tevens een gedeelte van de foto 
expositie ‘Love, Loss and Laughter’ van fotografe Cathy Greenblat daar 
te bewonderen.

Dat vrijwilligers het leven verrijken
dat kun je om je heen wel bekijken
zij verdienen wel geen cent
maar ze zijn wel het cement
voor de leefbaarheid in onze wijken

Guus Geebel Limerick

Regel zelf zorg online
Het afgelopen anderhalf jaar heeft 
veel duidelijk gemaakt, we kun-
nen niet meer zonder internet. 
Ook voor de zorg is internet steeds 
vaker nodig: videobellen met de 
huisarts, een afspraak maken in 
het ziekenhuis of een declaratie in-
dienen bij uw verzekeraar het moet 
steeds vaker digitaal. 

Wie aan de slag wil om hier han-
diger in te worden kan vanaf 17 
september elke vrijdagochtend 
in de bibliotheek in Bilthoven de 
mogelijkheid om hierin te oefenen 

volgen. Tijdens het oefenen is er 
deskundige begeleiding aanwezig. 
In de maanden september en ok-
tober wordt deze cursus als proef 
gegeven en zijn er geen kosten aan 
verbonden. Om de cursus te volgen 
is enige basiskennis van Windows 
wel aan te raden. Tijdens de cursus 
kan er gewerkt worden op een ta-
blet of laptop. Een telefoon is min-
der geschikt. Zie verder op www.
ideacultuur.nl/digivitaler  of bel 
met 085 8222777. 
                 (Carla Heerschop)

advertentie
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze robuuste keukenmachines 
van KitchenAid en de bijbehorende uitbreidingen. Verrassend! 
toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

KOKELETJES
De originele Franse mini kippen: ± 4 ons per stuk. 
Vullen met grove groente en kruiden binnen en buiten...
Ca. 25 min. op 150° in de oven 500 gram 5,25

BLACK ANGUS RIBLAPJES
Mooi dooraderd. Om zachtjes te stoven.
Minimaal 40 dagen gerijpt & 120 dagen graan gevoerd.
Krokant aanbakken en dan ca. 1½ uur stoven 100 gram 1,75

RUNDER ROSBIEF
Heerlijk mals van de Utrechtse Heuvelrug: "Lekker Lokaal"
Op maat voor u afgesneden; lekker mager en mals!!
Ca. 25 tot 30 minuten op 150°C 100 gram 2,35

VERSE KIPPENLEVERTJES
Om heerlijk zelf te roerbakken met bijvoorbeeld spek & 
uitjes, bij de maaltijd en op geroosterde boterham...
Zachtjes roerbakken met een beetje boter 500 gram 3,25

HABANERO BURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid met o.a. peper, zout,
geroosterde paprika & jalapeño pepertjes!!
Kort en fel bakken en rosé nagaren 3 stuks 4,80

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Lekkere Tips voor deze  week:

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

Kijk voor nog meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 september t/m zaterdag 18 september

Zetfouten voorbehouden.

SPEENVARKEN SPEKLAPPEN
Om heerlijk krokant uit te bakken!! 500 gram 4,95
CARPACCIO TAARTJES
Biefstuk met o.a. pijnboompjes, Parmezaanse kaas 100 gram 2,10

LAMS KOTELETJES
Van de rug gesneden; Puur natuur uit Nieuw Zeeland!
Heerlijk mals en met een randje vet er omheen!
Om kort rosé te bakken.... 100 gram 2,35

SPECIALE ACTIE VOOR KINDEREN:

Doe m
ee m

et de speurpuzzel en

ontvang bij inlevering een m
ooie

trom
m

elsteen GRATIS!

e
12  mineralen-
fossielen- en

sieradenbeurs sieradenbeurs 

DE BILT
sieradenbeurs 

E BIL
19
September

2021

IN

GRATIS PARKERENGRATIS PGRATIS PGRA ARKERENARKERENTIS PARKERENTIS P

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

Toegang
� 6,- per persoon
� 3,- jongeren t/m 12 jaar
Gratis voor kids t/m 4 jaar

lvmn.nl

Leuk voor
jong én oud!

lapidaristen vereniging
midden nederlandLL VV MM NN

Gratis voor kids t/m 4 jaar

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze Ook in deze 
gekke tijden gekke tijden 
verzorgen we verzorgen we 
voor bedrijven voor bedrijven 
instellingen instellingen 
en andere en andere 

organisaties organisaties 
drukwerk. drukwerk. 

Maar ook Maar ook 
andere andere 

op maat op maat 
gemaakte gemaakte 
promotie promotie 

items.items.

Meer info?Meer info?
Bel of Bel of 
mail , mail , 

we staan we staan 
(op afstand) (op afstand) 

voor u voor u 
klaar!klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Adverteren in De Vierklank! 
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Boekpresentatie ‘Tiendesprongen’ 
in Amsterdam

door Walter Eijndhoven

Na drie jaar onderzoek presenteerden oud-medewerkers van de Bilthovense Werkplaats 
Kindergemeenschap Jos Heuer en Henk Willems hun boek ‘Tiendesprongen’. Op het 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam nam 
prof. dr. Robbert Dijkgraaf het eerste exemplaar in ontvangst.

Naast belangstelling voor de onder-
wijsvernieuwing van Kees Boeke, in-
teresseerden Heuer en Willems zich 
de laatste jaren vooral voor het idee 
van de Tiendesprongen. Boeke wilde 
in de jaren ‘20 van de vorige eeuw de 
moeilijke materie van verhoudingen 
in tijd en ruimte via tiendesprongen 
begrijpelijk maken voor zijn wer-
kers (leerlingen). Een geweldig idee. 
Maar was hij daarmee wel uniek?

Zeepkist
‘Ons onderzoek richtte zich in eerste 
instantie voornamelijk op de vraag 
of Boeke de eerste was met zijn idee 
van Tiendesprongen’, vertelt Heuer. 
‘Maar, eerst wil ik iets meer vertel-
len over het leven van Kees Boeke. 
Hij was altijd een man van grote 
ideeën. Zijn hele leven was bijzon-
der. Vanaf 1911 werkte hij samen 
met zijn vrouw Betty op een quaker-
missiepost in Libanon. Betty was de 
dochter van Richard Cadbury, één 
van de rijkste ondernemers in Enge-
land. Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog moesten zij terug naar 
Engeland. Op een zeepkist in Hyde-
park sprak Boeke zich uit tegen die 
oorlog. Hij noemde de Duitsers zelfs 
‘onze broeders’. Daardoor kwam hij 

in de gevangenis terecht en werd ver-
volgens naar Nederland uitgezet. Het 
jonge gezin vond een huis in Biltho-
ven; het Boschhuis aan de Beetslaan.’

Ideeën
Bilthoven de bakermat van een idee 
met wereldwijde betekenis: ‘Alle-
maal best extreme ideeën’, vult Wil-
lems aan. ‘Maar dat was nog niet 
alles. Betty deed afstand van haar 
deel van het familiekapitaal en Kees 
weigerde belasting te betalen, omdat 
deze ook werd gebruikt voor het in 
stand houden van het leger. En toen 
het lesgeld voor het onderwijs aan 
zijn kinderen ook via de belastingen 
geïnd ging worden, haalde hij zijn 
kinderen van de - mede door hem 
opgerichte - Montessorischool en 
begon in 1926 een eigen schooltje in 
een woonkamer van een huis in de 
Van der Helstlaan in Bilthoven. In die 
begintijd van de Werkplaats bedacht 
hij ook lesmateriaal als hulpmiddel 

voor kinderen om zich te oriënteren 
in de ruimte. Kinderen leerden ermee 
om zich te zien als onderdeel van het 
grote kosmische geheel. Hij zag het 
als verbindingsstudies, ook tussen 
vakken. Hij maakte gebruik van het 
metrieke stelsel’.

Aardbol
Op een dag stelde Boeke aan de kin-
deren voor tekeningen te maken op 
ware grootte, dus 1 op 1, een week la-
ter op een schaal van 1 op 10, daarna 
van 1 op 100 enzovoort. Gebouwen 
werden gemeten, kamers, eigenlijk 
van alles. Ook de omgeving werd zo 
in kaart gebracht, tot en met de aard-
bol aan toe. In september 1927 ont-
stonden zo de eerste Tiendesprongen.
Volgens Frans Snik, sterrenkundige 
aan de Universiteit Leiden, was het 
niet vreemd dat het idee van de Tien-
desprongen in Nederland ontstaan 
is. Al heel lang hielden Nederlandse 
wetenschappers zich op één of an-
dere manier bezig met grote getallen 
en het in- en uitzoomen van beelden. 
Zij zoomden in tot het niveau van 
atomen en zoomden uit tot het niveau 
van het universum. Kees Boeke was 
wel de eerste die de Tiendesprongen 
op deze wijze heeft toegepast. Dat 
geldt ook voor de sprongen in tijd en 
snelheid.

Domtoren
Uit het onderzoek van Heuer en Wil-
lems blijkt, dat het basisidee van de 
Tiendesprongen echt van Kees Boe-

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail 
met in het onderwerp ‘Tiendesprongen’. De boeken worden onder de 
geïnteresseerden verloot. Iedereen krijgt bericht.

Robbert Dijkgraaf ontvangt het eerste exemplaar van het boek. 

Bloemen voor beide schrijvers. 

ke is. Hij had wel contact met Marcel 
Minnaert, die later directeur van de 
sterrenwacht in Utrecht werd. Deze 
woonde op de Parklaan in Biltho-
ven, vlakbij Boeke. Met zijn ideeën 
over het onderwijs in de natuurkunde 
heeft hij Boeke bij de uitwerking van 
de Tiendesprongen waarschijnlijk 
beïnvloed, maar pas later, bij de voor-
bereiding op de
publicatie van ‘Cosmic View’ en ‘Wij 
in het heelal, een heelal in ons’, heeft 
Minnaert hem bij een paar vraag-
stukken aantoonbaar geholpen. In 
hoeverre Boeke bij de voorbereiding 
van deze publicaties ook gebruik 
heeft gemaakt van het werk van ster-
renkundige Henk van de Hulst, leer-
ling van Minnaert, is niet duidelijk. 
Deze had in 1939 de Tiendesprongen 
in een schriftje uitgewerkt met Sint 
Maarten op de Domtoren in Utrecht 
als uitgangspunt.

Google-Earth
De Tiendesprongen van Kees Boeke 
hebben wereldwijd navolging ge-
kregen. Snik: ‘Zijn idee gaat zelfs 
zover dat het in- en uitzoomen bin-
nen Google-Earth is gebaseerd op 
het idee van dit boek. Volgend jaar 
organiseert de Universiteit Leiden 
de ‘Powers of 10 Histories’, en daar-
na een project waarbij kunstenaars 
werk maken geïnspireerd door de 
Tiendesprongen.

Baksteen
‘Het idee van Tiendesprongen is uit-
gewerkt door Kees Boeke’, vertelt 
theoretisch natuurkundige Robbert 
Dijkgraaf. ‘Maar iedereen tekent van 
nature al op schaal. Niemand tekent 
bijvoorbeeld een baksteen op ware 
grootte, laat staan ons eigen planeten-
stelsel. Pedagogisch is het heel mooi 
om mensen, via Tiendesprongen, 
te laten zien hoe de aarde er uitziet. 
Onze wereld bestaat uit diverse struc-
turen. In 60 sprongen van tien zoo-
men wij in en uit van het universum 
tot atoom’.

Kees Boeke wilde de opbrengst 
van zijn publicaties over de Tien-
desprongen gebruiken om zijn plan 
voor een internationale kinderge-
meenschap te realiseren. In die geest 
willen Jos Heuer en Henk Willems 
bij het verschijnen van hun boek 
bekendheid en ondersteuning geven 
aan de Stichting Ghana Schoolsup-
port (www.ghanaschoolsupport.nl). 
Op vrijdag 17 september om 16.30 
uur presenteren Jos Heuer en Henk 
Willems hun boek ‘Tiendesprongen. 
Reizen in ruimte, tijd en snelheid, 
een baanbrekend idee van Kees 
Boeke en van ‘Wij in het heelal, 
het heelal in ons’, in de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1.

Samen sporten en bewegen in de 
buitenlucht voor 55+ 

door Kees Diepeveen

Bewegen is goed voor iedereen en 
dit samen doen met buurtgenoten 
in de buitenlucht is extra leuk. Dat 
is waar Golden Sports voor staat. 
Iedereen van 55 jaar en ouder kan 
meedoen, ook mensen met licha-
melijke klachten. 

Paulien Oskam en Annekarien van 
der Leest uit Bilthoven zijn de ini-
tiatiefneemsters van dit evenement. 
Hockeyclub SCHC stelt haar vel-
den beschikbaar. Woensdag 22 sep-
tember gaan de trainingen van start.

Eenzaamheid
Paulien en Annekarien zijn beiden 
geïnspireerd geraakt door een inte-
ressant krantenartikel van iemand 
uit Ulft, die een training gestart was 
om ouderen in beweging te krijgen 
(of te houden) en daarnaast de een-
zaamheid tegen te gaan: ‘We von-
den dat een prachtig initiatief en 

hebben ons hard gemaakt om dat 
ook in deze gemeente van de grond 
te krijgen’ aldus beide dames. ‘Hoc-
keyclub SCHC was bereid om haar 
velden ter beschikking te stellen, 
zodat we alle ruimte en faciliteiten 
hebben om van start te gaan’.

Gezellig
Golden Sports is een landelijk over-
koepelend orgaan dat zich inzet om 
mensen van 55 jaar en ouder bui-
ten te laten sporten en bewegen. 
De trainingen zijn goedkoop, veilig 
en gevarieerd, en worden gegeven 
door een gediplomeerde trainer. 
Paulien en Annekarien: ‘In combi-
natie met het overkoepelende or-
gaan Golden Sports (www.golden-
sports.nl) bieden we vanaf woe 22 
september wekelijks een uur trai-
ning aan onder bezielende leiding 
van professional Bart Roth. Iedere 
woensdag vindt de training plaats 

van 10.30 tot 11.30 uur. De trainin-
gen zijn professioneel, afwisselend 
en gezellig. Bart maakt de training 
op maat, zodat iedereen op zijn ei-
gen niveau mee kan doen. Tijdens 
de training wordt er gewerkt aan 
conditie, stabiliteit, mobiliteit en is 
er een deel sport en spel. Na afloop 
is er gelegenheid om samen een 
kop koffie te drinken. Dit is geheel 
vrijblijvend, maar wel gezellig om 
de andere sporters beter te leren 
kennen’

Start
Iedereen van 55 jaar en ouder wordt 
van harte uitgenodigd om op woens-
dag 22 september te komen kijken 
bij SCHC, Kees Boekelaan 1 in Bilt-
hoven. Verzamelen bij het clubhuis. 
De eerste keer is deelname gratis. 
Vooraf aanmelden kan via beweeg-
mee.op.schc@gmail.com. 

Koekhappen in de 
bloemenbuurt

Op ’t Pleintje in de Bloemenbuurt (Lelie-, Jasmijn- , Rozen- en Dahli-
astraat in De Bilt) was er op woensdag 8 september een Buitenspeeldag 
georganiseerd; normaliter op de Nationale Buitenspeeldag van Jantje 
Beton in juni maar vanwege coronamaatregelen werd besloten om 8 
september te plannen in de hoop dat het volgens de maatregelen wel 
door mocht gaan. 

Het was een enorm succes met 140 kinderen uit de buurt; zij kregen 
een spelkaart en konden langs alle spelletjes zoals schminken, bubbel-
voetbal, blote voetenpad, verfmachine, Twister XL, Joe’s webb (groot 
klimbos), ouderwets koekhappen en natuurlijk was er een springkussen 
en limonade. Dankzij vele vrijwilligers rondom de speeltuin en de on-
misbare sponsoren kan men dit jaar weer terugzien op een succesvolle 
dag voor de kinderen.                     (Judith Voskamp)

Stralende weersomstandigheden maken de Buitenspeeldag compleet.
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HEHENKAMP HERENMODE
SLUIT 30 SEPTEMBER

DEFINITIEF ZIJN DEUREN

ALLES
MOET WEG 
PROFITEER NU VAN:

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

Verpleegkundigen en Verzorgenden-IG (0-36uur). 
Kijk op: claris-zorggroep.nl/vacatures

Claris Zorgvilla 
Steinenburgh is 

op zoek naar 
Zorgmedewerkers

Voor onze winkel in de Bilt, 
Hessenweg 160, 

zijn wij op zoek naar:

WINKELMEDEWERKER M/V 20 - 36 uur
uren in overleg en weekend vrij

Lijkt het je leuk om met groente en fruit te werken 
en hou je van aanpakken, solliciteer dan nu.
STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR

PERSONEEL@VERSKOOPMAN.NL 

Salariëring volgens cao agf detailhandel.
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GEMEENTENIEUWS
week 37 ¾  15 september 2021

Let’s go, regio! 
Van 16 t/m 22 september vieren we de Europese Week van de Mobiliteit. Dit is 
hét moment waarop gemeenten en andere organisaties in heel Europa duurza-
me mobiliteit op de kaart zetten.

Ook de Provincie Utrecht doet mee en orga-
niseert de allereerste Mobiliteitsweek 
Utrecht. Tijdens deze week wil de provincie 
Utrecht samen met gemeenten en partners 
inwoners in beweging krijgen. Door eens uit 
de auto te stappen, op de fiets, de provincie 
in. Kortom: door eens uit de gewoonte te 
stappen. In de hele regio worden allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd rondom het thema 
gezonde, duurzame mobiliteit. 

Wilt u op de hoogte blijven van de leuk- 
ste activiteiten die worden georganiseerd?  
Houd dan de social mediakanalen van de  
Mobiliteitsweek Utrecht en de website  
www.letsgoregioutrecht.nl in de gaten.

Enkele tips:

•  Doneer je fietskilometers aan het goede 
doel met de IkFiets-app

•  Ontdek de parels in de regio met Explore 
Utrecht en de Cultuursnuiver

• Op zwerfafvalsafari met de fiets

16 september – Commissievergadering Openbare Ruimte
Aanvang 20.00 uur
Onderwerpen: 
•  Instemmen met ruimtelijke randvoorwaarden en start grondexploitatie Leyensetuin
•  Weigering Verklaring van geen bedenkingen voor plan zonnepark Koningin Wilhelmi-

naweg, Maartensdijk

23 september – extra Raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur, digitale vergadering
Onderwerp:
•  Vaststellen Jaarrekening 2020

30 september – Raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur
Onderwerpen (onder voorbehoud)
•  Benoeming nieuwe kinderburgemeester
•  Benoeming en installatie commissieleden de heer B.F.C. Pot (CDA) en 
 de heer R.P. Jacobs (VVD) 
• Initiatiefvoorstel uitdaagrecht 
•  Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen Planschade Bilthoven Noord (Schrifte-

lijk beantwoord d.d. 7-7-2021)
•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Brandweerpost Kerkdijk Westbroek’
•  Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Quick Scan transformatie Ambachtstraat
•  Bekrachtigen geheimhouding bijlagen grondexploitatie Leyensetuin
•  Instemmen met ruimtelijke randvoorwaarden en openen grondexploitatie Leyensetuin
•  Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor plan zonnepark Kon. Wilhelminaweg 

Maartensdijk (n.a.v. zienswijzen tegen ontwerpweigeringsbesluit 22-04-’21)
•  Vaststellen Regionale Energiestrategie U16 - RES 1.0

Agenda raads- en commissievergadering 

Militaire oefening op 
22 en 23 september
Op woensdag 22 en donderdag 23 septem-
ber wordt er in diverse gemeenten in de 
provincie Utrecht en Gelderland een mili-
taire oefening worden gehouden. De oefe-
ning wordt ook gehouden in delen van onze 
gemeente.
Zie ook www.debilt.nl/nieuwsoverzicht

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

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

De Bilt:    •  Hessenweg-Zuid  (het wegvak vanaf kruising Blauwkapelseweg tot aan 
kruising Looydijk) wegens herinrichting dicht vanaf 13 september t/m 
26 november 2021.

 •  Van woensdag 15 september 20.00 u tot donderdag 16 september 5.00 u 
is de A28 in de richting van Amersfoort afgesloten ivm snoeiwerkzaamhe-
den. Verkeer vanuit De Bilt naar Amersfoort volgt route A via de N237 
Utrechtseweg/Amersfoortseweg. Verkeer vanuit het zuiden op de A27 
neemt afrit 30 De Bilt van de A27.

Bilthoven:  •  Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden 
tot zomer 2021. Verkeer wordt omgeleid. 

 •  Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor bestem-
mingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer mo-
gelijk.

 • Meer informatie op de projectpagina: Vinkenplein.
 •  Hobbemalaan wegens rioleringswerkzaamheden dicht vanaf 23 augustus 

t/m eind december 2021. Start is vanaf de Frans Halslaan.
 •  Neptunuslaan wegens herinrichting winkelgebied dicht vanaf 23 augustus 

t/m eind december 2021. Fase 1 afsluiting: Vanaf Planetenbaan tot Uranu-
slaan.

 •  Joos van Clevelaan van 31 augustus t/m 31 decedmber afgesloten voor 
doorgaand verkeer.

 •  Rembrandtlaan (het wegvak vanaf kruising Jan Steenlaan tot en met krui-
sing Massijslaan) wegens werkzaamheden dicht van 20 september tot 
26 november 2021.

 •  Berlagelaan (het wegvak vanaf kruising Leyenseweg tot en met kruising 
Kromhoutkwartier) wegens werkzaamheden dicht van 27 september tot 
5 november 2021.

 •  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd dood-
lopend. Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van Leeu-
wenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

Groenekan:  •   Koningin Wilhelminaweg (het wegvak vanaf huisnummer 271 tot en met 
huisnummer 433) wegens werkzaamheden dicht van 4 oktober tot 
29 oktober 2021.

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

Spreekuren wethouders weer fysiek 
U kunt iedere maand zonder afspraak naar een spreekuur van de wethouder van 
uw dorp. Een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur en 
voor de wethouders om te vernemen wat er leeft. Met ingang van 9 september zijn 
de spreekuren weer fysiek. Uiteraard gelden hier de coronabasismaatregelen 
(houd 1,5 meter afstand, ontsmet uw handen en bij klachten blijft u thuis).

Ook in gesprek met een wethouder in uw dorp? Zie het overzicht van de spreekuren per kern.  
Zie ook www.debilt.nl/spreekuren

Blijf bij met onze 
nieuwsbrieven!

Naast de al bestaande nieuwsbrieven 
over Duurzaamheid, Ondernemers en de 
Omgevingsvisie hebben we nu ook een 
nieuwsbrief met algemeen nieuws. Deze 
verschijnt elke 2 weken. U meldt zich 
hiervoor eenvoudig aan op
www.debilt.nl/nieuwsbrief

Prikken zonder afspraak
Haal de eerste prik waar en wanneer 
het u uitkomt. Zonder afspraak en u 
kunt meteen terecht.

Dit kan elke zaterdagmiddag tussen 14.00-
17.00 u in De Bilt (HF Wittecentrum) tot in 
ieder geval begin oktober. Lekker makkelijk! 
Ga snel naar www.prikkenzonderafspraak.nl 
voor meer informatie en kies de locatie wat 
u het beste past.

Waarom vaccineren?
Door u te laten vaccineren wordt u be-
schermd tegen het coronavirus. De kans dat 
u ernstig ziek wordt van het virus en terecht 
komt in het ziekenhuis wordt vele malen 
kleiner. Als zoveel mogelijk mensen ingeënt 
zijn en niet meer in het ziekenhuis komen 
door het coronavirus, is ook voor de regu-

liere gezondheidzorg weer meer ruimte. En 
zodra de meeste mensen zijn ingeënt, kun-
nen we eerder terug naar een normale situ-
atie waarin weer meer mogelijk is.
Heeft u vragen over vaccineren? Kijk op 
www.coronavaccinatie.nl

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

Corona informatie
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 12 oktober 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk. 

*

3 VOOR

499

KIES & MIX FRUIT
Elstar appelen zak 1 kilo, Conference peren 
bak 1 kilo, witte of rode druiven bak 500 
gram of blauwe bessen bak 125 gram

3 VOOR
99

Elstar appelen zak 1 kilo, Conference peren 
bak 1 kilo, witte of rode druiven bak 500 
gram of blauwe bessen bak 125 gram

Geen 18, geen alcohol

EXCELLENCE WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

a9,98

2 VOOR

750

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo  

2 VOOR

4,-

MAGERE 
RUNDERLAPPEN
Per 500 gram

499
a5,49 - a6,99

Kiloprijs 9,98

Geen 18, geen alcohol

GATO NEGRO WIJNEN
Land van oorsprong: Chili
Alle soorten 
2 flessen à 750 ml

a9,98

2 VOOR

7507

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
VOORDEELFLES 40 
WASBEURTEN, CAPSULES, 
WASVERZACHTER 
OF DRY WASH
Alle soorten 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

2e
HALVE
PRIJS*

KOFFIEBONEN
Alle soorten 
2 verpakkingen à 250-1000 gram

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

Kiloprijs 10,98549
a8,45

5

Jelle Farenhorst
 Maartensdijk, Maertensplein 31 

ed921bd0-0358-4275-bc5f-96c06a3066b3.indd   1ed921bd0-0358-4275-bc5f-96c06a3066b3.indd   1 9-9-2021   11:41:269-9-2021   11:41:26
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GEMEENTENIEUWS
SPECIAL

week 37   15 september 2021

In de winter laat de gemeente in samenwerking met onze groenaannemer 
(BIGA) plantsoenen snoeien. We snoeien vanaf half januari tot half maart 
(we stoppen i.v.m. het broedseizoen). De snoei is noodzakelijk  om beplan-
ting in vorm, jong en gezond te houden, de levensduur te verlengen en de 
bloei te stimuleren. We snoeien ook om te voorkomen dat planten te groot 
en daardoor onbeheersbaar worden. Hiermee voorkomen we overlast later 
in het jaar. 

Hoe snoeien we?
Heesters worden laag bij de grond terug-
gesnoeid of zware takken worden verwij-
derd. Dit is afhankelijk van de soort be-
planting en/of situatie. Wanneer er laag bij 
de grond wordt gesnoeid betreft het vaak 
beplanting welke op één of tweejarig hout 
bloeien zoals spirea, rozen, lavendel. Als 

er dikkere takken worden verwijderd gaat 
het om verjonging zoals bij forsythia, hor-
tensia, vlinderstruik. Hiermee wordt o.a. 
voorkomen dat een heester door natuurlijk 
afstoting geen takken onderin meer krijgt 
door lichtgebrek. We proberen een fre-
quentie van 3 à 6 jaar aan te houden om 
een kaalslag te voorkomen. Na de snoei 

kan het plantsoen er toch wat kaal uit 
zien. Het herstel van het gesnoeide groen 
komt gelukkig snel op gang. 
Hagen in de gemeente worden 2 keer per 
jaar in juni en september geknipt en dit 
gebeurt machinaal. De hagen staan vaak 
in kleine ruimtes waardoor deze vaker 
worden onderhouden. 

In de zomer worden de heestervakken nog 
nagelopen vanwege het overhangende 
groen. Dit is nodig omdat groen over fi ets- 
en voetpaden groeit en voor hinder zorgt. 

Snoeiafval
De gesnoeide takken worden langs de weg 
of op parkeerplaatsen verzameld. De tak-
ken worden zo snel mogelijk opgehaald 
om overlast te voorkomen. Het snoeihout 
wordt uiteindelijk verwerkt tot snippers en 
dient als brandstof voor biomassacentrales 
en/of grondstof voor compost.

Snoeilijst
De bewoners die direct aan te snoeien 
plantsoen wonen ontvangen enkele dagen 
voor aanvang een brief. Hierin staat wat er 
gaat gebeuren en wanneer. Dit jaar heb-
ben we voor de eerste keer een snoeilijst 
via de plaatselijk media en onze website 
gepubliceerd waarop alle te snoeien loca-
ties worden vermeld voor komende winter. 
We onderzoeken nog of dit op een kaart 
kan worden weer gegeven. 

Groenbeheer in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Het plantsoen wordt kaal, we schrikken 
ervan. Kan dit niet anders?
We kunnen ons goed voorstellen dat u dit 
jammer vindt. Dat is o.a. een reden waarom 
we deze informatie met u  delen. We gaan ook 
vaker snoeien zodat er niet meer zo grof 
ingegrepen hoeft te worden. 

Heb ik inspraak in het snoeien? 
De snoeilijst wordt medio december gepubli-
ceerd en direct aanwonenden ontvangen 
hierover een brief. Aan de hand van  deze 
informatie kunt u contact opnemen met de 
gemeente en uw vraag/verzoek stellen. We 
zullen deze dan met u bespreken. We willen u 
vragen om niet de medewerkers van BIGA 
tijdens het snoeiwerk te bevragen over het 
snoeiwerk.

Is het nodig om met gemotoriseerde 
motorzagen en bladblazers te werken? 
Het levert veel  herrie en stank op. 
Deze discussie loopt al enig tijd. Gemotoriseerd 
gereedschap heeft veel meer vermogen dan 
elektrisch. De ontwikkelingen m.b.t. elektrisch 
gereedschap gaan nu snel.  De BIGA vervangt 
nu gefaseerd gemotoriseerd gereedschap voor 
elektrisch. Een uitzondering blijft nog de 
bladcampagne. De huidige elektrische bladbla-
zers hebben nog onvoldoende vermogen om 
het (vaak) natte blad uit de bermen te blazen. 

Ik heb zonnepanelen en deze dragen bij 
aan duurzaamheid. Kan de boom kleiner 
gemaakt worden zodat de boom geen 
schaduw werpt op de zonnepanelen?
Uiteraard wordt gekeken of met een kleine 
ingreep tegemoet gekomen kan worden aan 
deze wens. Vaak gaat het om het kleiner 
maken of het toppen van grote boomkronen. 
Aan deze wens kunnen we niet tegemoet 
komen omdat we bomen graag behouden zoals 
bedoeld. Een boom is overigens ook duurzaam: 
het slaat CO2 op in het hout, zorgt voor 
verkoeling en zuivert de lucht.

Ik heb last van vallend blad/eikels/
schaduw op mijn perceel van openbaar 
groen. 
In de gemeente staan veel volwassen bomen. 
Vallend blad en vruchten in de herfst is een 
normaal verschijnsel. Dit is inherent aan het 
wonen in de bomenrijke gemeente. Ook 
hiervoor geldt dat er wordt gekeken of met een 
geringe snoei de overlast kan worden beperkt. 
We doen dergelijke snoeiwerkzaamheden 
zoveel mogelijk tijdens de reguliere snoeiron-
den. 

De wortels van de bomen groeien mijn 
tuin in. Wat kan ik doen?
Het is niet te voorkomen dat wortels van 
bomen een tuin ingroeien. Wettelijk is wel het 
toegestaan dat de eigenaar van de tuin wortels 
afkapt bij de erfscheiding. Het is echter niet 
toegestaan wortelkap te doen wanneer de 
boom hierdoor dood gaat of instabiel wordt. 
Het advies is om hiervoor een bomenspecialist 
in te schakelen. 

Het groenbeheer in onze mooie gemeente kent vele kanten als het ecologisch 
maaibeheer, het snoeibeleid, het bestrijden van ongedierte (als bijv. ratten en 
eikenprocessierups), de bladcampagne, het verwerken van klachten en 
meldingen en de wateroverlast als gevolg van fl inke regenbuien.
In september en oktober zullen we wekelijks toelichting geven over deze 
onderwerpen en vragen hierover beantwoorden. Het gaat om algemene vragen 
over de werkwijze. Heeft u een vraag? Stuurt u deze naar info@debilt.nl o.v.v. 
‘Vragen groenbeheer’. Als u een specifi eke vraag of melding heeft die alleen op 
uw situatie/locatie van toepassing is, dan verzoeken we u deze te sturen naar 
Meldingen Openbare Ruimte (www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte). 

Snoeibeleid

Gemeente De Bilt beheert ongeveer 28.000 laanbomen. Elk jaar controleren 
wij ongeveer een kwart hiervan. Dat betekent dat elke boom eens in de vier 
jaar gecontroleerd wordt op veiligheid en ziektes. De controle maakt per boom 
inzichtelijk welke risico’s of ziektes behandelbaar zijn of dat er sprake is van 
onacceptabele risico’s. 

De bomen langs de drukke hoofdroutes worden zelfs elk jaar gecontroleerd. Deze boom-
veiligheidscontrole is een wettelijk vastgestelde zorgplicht.

Gemeente verdeeld in vier gebieden
De gemeente is wat betreft het bomenbeheer verdeeld in 4 gebieden. 
Dit zijn: De Bilt & Groenekan, Maartensdijk & Westbroek, Bilthoven noord & Hollandsche 
Rading en  Bilthoven zuid. Ieder jaar worden er in een gebied ca. 7000 bomen gecontro-
leerd. Na de veiligheidscontrole worden de geconstateerde gebreken van de bomen in 
het gebied verholpen en waar nodig de bomen gesnoeid.

Melding maken bij overlast
De snoeiers letten vooral op b.v. dood hout en takken die te laag aan de bomen zitten. 
Wanneer u als bewoner last ervaart van een gemeentelijk boom, kunt u een melding doen 
bij de gemeente (www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte) of dit bespreken met de snoei-
ers. Zij zullen ter plekke beoordelen of er mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen.

Snoeiperiode
Gemeente De Bilt snoeit de bomen in de zomerperiode.

Bomenbeheer



Nootjes
De Vierklank 14 15 september 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
‘Wat zit u hier eenzaam en alleen te wezen’, zegt de vrouw van 
een jaar of zeventig die naast me neerploft. ‘Ik zal u wel even 
gezelschap komen houden. Dat vindt u toch wel goed hé.’ Ik 
knik een beetje met mijn hoofd, dat het midden houdt tussen 
je doet maar en voor mij hoeft het niet, want het lijkt me een 
opdringerig type. Ik durf niet te zeggen dat ik er niets voor 
voel. Daar krijg ik ook geen gelegenheid voor want ze barst 
meteen los. ‘Ik was net bij mijn dochter aan de deur, maar ik 
kwam er niet in. Ze zei dat ze me vandaag niet kon hebben. 
Ik snap het wel, ze heeft een nieuwe vriend en dat wil ze mij 
niet zeggen. Maar een kennis van mij woont vlakbij haar en 
heeft het me verteld.’ Mijn gevoel dat de vrouw geen prettig 
gezelschap zal zijn wordt al een beetje bewaarheid. Ze lijkt 
me een echte roddeltante die zich overal mee bemoeit. Als ze 
mij probeert uit te horen houd ik de boot steeds af. Aanval 
is de beste verdediging heb ik altijd geleerd, dus ga ik haar 
maar op haar eigen manier bevragen. ‘Houdt uw man niet van 
wandelen’, vraag ik. Er verschijnt een bijna verontwaardigde 
blik op haar gezicht. ‘Mijn man, ja mijn man hield zo erg 
van wandelen dat hij op een dag de deur uit is gegaan en niet 
meer teruggekomen. Nee mijn man was geen wandelaar, maar 
wel een schuinsmarcheerder. Stiekem achter de vrouwen aan. 
Maar ik heb hem flink uitgekleed bij de scheiding.’ Ze zwijgt 
en ik heb zonder dat ik hem ken medelijden met de man. Aan 
de andere kant mag hij misschien blij zijn dat hij van haar 
af is. ‘Ik zie hem gelukkig nooit meer, maar van een kennis 
hoorde ik dat hij nog wel eens bij mijn dochter komt. Nou, ze 
doen maar. Misschien zat hij wel bij haar toen ik net aan de 
deur was en wilde ze me daarom niet ontvangen’, zegt ze met 
een blik van, ja dat zal het wel wezen. Ik wil haar geen kans 
geven om er nog meer over te vertellen en neem zelf de regie 
in handen. ‘Heeft u na de scheiding nog een nieuwe relatie 
gehad’, vraag ik. ‘Je lijkt m’n dochter wel. Die wil me ook 
steeds aan de man hebben’, zegt ze. Ik denk echter dat die 

dochter denkt dat ze dan wat minder vaak bij haar komt. ‘Ze 
had me al een keer op willen geven voor dat programma first 
dates op de televisie, maar dat heb ik uit haar hoofd gepraat. 
Nee, het lijkt me wel spannend, maar op de televisie dat moet 
ik niet. Een gescheiden vrouwtje bij mij in de straat is altijd 
aan het daten. Zo af en toe zie ik haar met een nieuwe vlam 
voorbijkomen, maar tot nu toe is er nog steeds geen blijvertje. 
Ze zei dat ze het wel spannend vond, maar dat de mannen 
meestal problemen hadden en dan knapte ze weer af.’ Voor 
ik nog meer roddelgesprekken moet aanhoren besluit ik op te 
stappen. Als ik overeind kom zegt ze: ‘Gaat je nu al, het was 
juist zo gezellig.’ Ik zeg dat ik dat ook vond maar dat ik een 
afspraak heb. ‘Kunnen we geen afspraak voor een kopje kof-
fie bij mij thuis maken’, probeert ze nog, 
maar ik ga er zonder daarop in te 
gaan als een haas vandoor. Ik 
kijk nog wel een beetje ang-
stig om want stel je voor dat 
ze achter me aankomt. Op-
gelucht kom ik weer thuis. 

Maerten

Te koop aangeboden
Gedroogd (voornamelijk) 
naaldhaardhout af te halen 
voor €30,- per kuub. Tel. 
06-22759878

Gebruikte Doggy ride (hon-
denfietskar) voor 1 a 2 hon-
den €45,-. Tel. 06-22759878
4 losse keurige matrasdelen 
totaal 120x190cm €50,-. Tel. 
06-22759878

Het Rode Kruis kerstboek. 
€1,-. KerstboeK Wereld 
Natuurfonds €1,-. Tel. 
06-14040516

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

Hardhouten kozijn hxb 100 x 
140 cm dubbel glas €40,-. Tel. 
0346-213261

Ouderwets klein raamhor met 
bloemenvitrage. €20,-. Tel. 
0346-243758

Combi kinder-/wandelwagen, 
compleet. €50,-. Tel. 0346-
243758

Grote betonnen gans voor in 
de tuin of bij vijver. €25,-. 
Tel. 0346-243758

2 cilindersloten met sleutels 
€5,-. Luchthoorn op lucht 
€20,-. Tel. 06-25194081

Te koop vier rieten eetkamer-
stoelen in goede staat €12,00 
per stuk. Tel. 0346 213341

Te koop niet gebruikte dou-
chestoel €40,00. Tel. 0346-
213341

Zeer oude glas in lood raam, 
zonder omlijsting .64 x 60 
cm. Ruitjes 16 x 14,5 cm 
, 12 stuks. Prijs €40,-. Tel. 
06-36101523

Salontafel Listerby zgan, 
donkerbruin doorsnee 90cm, 
hoogte 45 cm €45,-. Tel. 
06-31179716

Nieuwe Brennenstuhl, aufroll-
automatiek , KabelHaspel, 50 
meter , 250 v. € 50,-. Tel. 
06-36101523

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

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv: ??? €??/
week. Meld je aan via info@
vierklank.nl of bel 0346-
211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten op zoek naar leuke 
bijverdienste dichtbij? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

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

70+ vrouw heeft 2,5 uur 
p.w. HUISHOUDELIJKE 
hulp nodig bij het schoon-
houden van huis in De Bilt. 
Betaling via svb/pgb. Tel. 
06-43244309

Gezocht HUISHOUDELIJKE 
hulp 2x in de week ook zijn 
wij op zoek naar een tuinman. 
Woon jij in de omgeving van 
Westbroek dan zoeken wij 
jou. Heb je belangstelling en 
wil je meer info mail naar: 
gwicomb@gmail.com en we 
nemen contact met je op.

Personeel aangeboden

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

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

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

HOVENIER voor al uw 
Tuinwerkzaamheden
Seizoensbeurt, hogedrukreini-
ging, schuttingen, bestrating
Bel vrijbl. 06-49377634

Ervaren jonge vrouw 
biedt zich aan als 
HUISHOUDELIJKE hulp. 
Referentie mogelijk. Tel. 
06-87308640

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

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

GEVONDEN in Holl. 
Rading ketting met munt 1/2 
gulden 1921 + hoefijzertje 
aan boompje bel voor info 
0346-830120

Verzamelaa r  van 
BANKBILJETTEN zoekt 
nog wat aanvulling, alles is 
welkom. cbrekelmans@het-
net.nl.

Gezocht per 01-12-2021, zelf 
in te richten, vaste atelier-
RUIMTE, ca. 50m2, voor 6 
(amateur/senior) beeldend 
kunstenaars. Eén hoofd-
huurder. Contact: W. De 
Graaf, 06-27360499, e-mail: 
w.degraaf@fss.uu.nl

Mijn BOSE radio/CD-speler 
reageert niet meer op de 
afstandbediening. Kan 
iemand die repareren/
nakijken? D.W. Rijneker, 
Bilthoven, tel. 030-2658090

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

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

Sterke armen gevraagd!
Oproepkracht magazijn Difrax
Heb je tijd over in de ochtenduren en heb je altijd al in een 
magazijn willen werken?
Kijk dan op onze site voor meer info!
https://difrax.com/pages/werken-bij-difrax

Studieavond over Israël

Op woensdag 22 september is er om 20.00 uur 
een studieavond met ds. Frank Heikoop uit Har-
melen - tevens werkzaam bij stichting Christenen 
voor Israël - over ‘De strijd rondom Gods volk’ in 
De Voorhof, Burg. De Withstraat 29A in De Bilt. 
toegang is gratis. Centraal in deze lezing staan 
de vragen: waar komt antisemitisme vandaan? 
Welke verschijningsvormen, overeenkomsten en 
verschillen zijn er. Vanwege de coronamaatregelen 
is aanmelding op www.christenenvoorisrael.nl/
activiteiten of tel. 033 2458824.

Open repetitieavond bij AZM

Iedereen die van zingen houdt is op donderdag-
avond 16 september van 20.00 tot 22.00 uur van 
harte welkom op de open repetitieavond bij het 
Algemeen Zangkoor Maartensdijk. De repetities 
van het koor vinden plaats in De Vierstee aan de 
Nachtegaallaan in Maartensdijk. Onder leiding 
van dirigent Julia Scepanovic zingt het 50 leden 
tellende koor met veel plezier een gevarieerd 
repertoire uit alle tijden van klassiek tot wereld- 
en hedendaagse muziek. Streven naar kwaliteit 
en sociale samenhang zijn beiden van belang. Na 
de repetities kan er gezellig worden nagepraat in 
de bar van De Vierstee onder het genot van een 
drankje. Voor meer informatie zie www.zangkoor-
maartensdijk.nl.
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DOS Westbroek wint 
openingswedstrijd 

De laatste veldwedstrijd in com-
petitieverband dateert voor DOS 
Westbroek alweer van meer dan 
een jaar geleden. Met nieuwe aan-
winsten - Eline Geurtsen en Bob 
Gerritsen - wil de Westbroekse 
korfbalvereniging mee gaan strij-
den om het kampioenschap en pro-
motie naar de Hoofdklasse. Afge-
lopen zaterdag stond de wedstrijd 
tegen Wit Blauw uit Kampen op het 
affiche; ongetwijfeld een ploeg met 
dezelfde intenties. 

Vanaf de eerste minuut werd Blauw 
Wit overklast door DOS, dat na 10 
minuten al een voorsprong van 6-1 
op het bord liet noteren. Verdedi-
gend deed DOS het uitstekend en 
de puntspelers van Wit Blauw wer-
den op alle fronten lam gelegd. Het 
was wel een stevig potje waarbij 
de randjes werden opgezocht maar 
nooit werden overschreden. 

Na een 10-4 ruststand leek Wit 
Blauw wat gemotiveerder uit de 
kleedkamers te komen. Maar DOS 
had daar niet zo’n boodschap aan 
en hield de gehele 2e helft een 
voorsprong van rond de 6 punten 
en liep uit naar een eindstand van 
16-13.          (Fred van Ettikhoven) Een spelmoment uit de openingswedstrijd.

Nipt verlies voor Nova in eerste 
competitiewedstrijd

Nova kwam in de wedstrijd tegen 
Apeldoorn goed uit de startblokken 
met een voltreffer van Job Paauw. 
Apeldoorn reageerde hierop met 
een snelle goal in hun eerste aan-
val. Vervolgens was het de ploeg 
uit Apeldoorn die uitliep richting 
1-4. Nova zette aan en wist met 
een afstandsschot van Marciano 
de Vree weer op gelijke hoogte te 
komen met Apeldoorn: 5-5. De sco-
res bleven gelijk opgaan, waardoor 
de teams de rust in gingen met een 
stand van 8-8. 

In de kleedkamer benadrukte coach 
Pascal Frank dat de aanvallen ge-
disciplineerder uitgespeeld moes-
ten worden. De spelers van Nova 
namen dit mee de tweede helft in 
en wisten een kleine voorsprong 
te pakken met onder andere een 
afstandsschot van Milou van der 
Weerdt. Toch wist Apeldoorn weer 
op gelijke hoogte te komen met de 
Bilthovense ploeg, om vervolgens 
uit te lopen tot 12-15. In beide vak-
ken paste Pascal Frank wissels toe 
om Nova terug in de wedstrijd te 
krijgen. Deze wissels gaven het 

spel een nieuwe impuls en met een 
korte kans van Coen van Eck en 
een afstandsschot van Aranka Ak-
kermans wist Nova de achterstand 
te verkleinen tot 14-15. In de laatste 
minuten kwam Nova dankzij een 
doorloopbal van Esther van Kem-
pen wederom op gelijke hoogte met 
de ploeg uit Apeldoorn. 
In de resterende tijd vond alleen 
Apeldoorn nog de korf, waardoor 
Nova de eerste competitiewedstrijd 
nipt verloor. Eindstand: 16-17. 
           (Renske van Kempen)

Nova verwacht veel kinderen op 
Giga Kangoeroedag 

De voorbereidingen voor de vierde Giga Kangoeroedag van Nova op woensdag 22 september 
zijn al maanden aan de gang. En dat is nodig, want ook dit jaar verwacht de club 

900 kinderen uit de basisschoolgroepen 1, 2 en 3 op de korfbalvelden. 

De Giga Kangoeroedag is een sport- 
en spelletjes dag voor kinderen van 4 
tot en met 7 jaar tijdens de NOC*NSF 
Nationale Sportweek. Met deze dag 
wil Nova sporten en bewegen pro-
moten bij jonge kinderen. De afge-
lopen jaren heeft Nova gemerkt dat 
hier ook zeker behoefte aan is in de 
gemeente De Bilt, want met ruim 
50 leden heeft de club inmiddels de 
meeste ‘Kangoeroes’ van Nederland. 

Spelletjes voor 900 kinderen 
22 september belooft een feeste-
lijke dag te worden. Vanaf 8.45 uur 
verwelkomt Nova verdeeld over de 
ochtend en middag 900 kinderen 
van verschillende basisscholen. Zij 
gaan in groepjes allerlei bal-, tik-, 
en korfbalspelletjes doen. Nova kan 

deze dag financieren door onder 
andere een subsidie van de Biltse 
Sport Federatie (BSF) en krijgt 
daarbij hulp van 75 studenten van 

Sport College Utrecht en Sportaca-
demie Amersfoort (onderdeel van 
MBO Amersfoort).
              (Renske van Kempen)

De opening van de derde Giga Kangoeroedag in 2019. 

Obstacle run voor ALS
Stichting ALS Nederland helpt ook het team van een aantal jongeren uit 
Hollandsche Rading en Maartensdijk met het inzamelen van het beno-
digde geld voor onderzoek naar ALS. 
April 2021 is de moeder van 3 teamleden gediagnosticeerd met de ziek-
te ALS. Omdat onderzoek naar deze ziekte nog hard nodig is wil het 
team geld inzamelen door op 18 september gezamenlijk deel te nemen 
aan de 16-kilometer obstacle run in het Duitse Weze. Voor ondersteu-
ning kunt u contact opnemen met hans92@live.nl

V.l.n.r. (boven) Lambert Horst, Ad van den Bosch en Hans van Vlastuin. 
Onder: Tonny Veenema, Matthias van Beest en Jan van Woudenberg. 
Niet op de foto Rick van Vlastuin,   Lean Simons, Evert-Jan van Vulpen, 
Karel van Vlastuin en Eelco van Voorst.

De laatste 
wedstrijdvluchten

Negen leden van Postduiven-Vereniging De Bilt namen met 106 dui-
ven deel aan een wedstrijdvlucht vanuit het Franse Sens (gemiddelde 
afstand 450km). De vogels van E. en K. van Oostenbrugge wonnen 
glansrijk (1, 2, 3, 4 en 5), de 6de prijs was voor de duif van M.J.J. van 
Zelst en de duiven van Ali Pazhouh en Ron Miltenburg werden respec-
tievelijk 7de, 9de,10de en 8ste .

Voor de laatste wedstrijdvlucht van dit seizoen verscheepten 7 leden 
nog 46 duiven naar het 360km verre Pt. St. Maxence (Frankrijk). Hier 
werden de vogels van E. en K. van Oostenbrugge 1ste en 6de, van Ron 
Miltenburg 2de, 5de en 8ste, van M.J.J. van Zelst 3de, 4de en 10de , 
van Ali Pazhouh 7de en van Michel van Putten 9de.

Openingszaterdag bij 
Tweemaal Zes

De seizoenopening is voor Tweemaal Zes weer een feit. Het eerste 
team van de Maartensdijkers boekte een 18-14 overwinning op Dindoa 
dankzij een felle start waarin de Maartensdijkers ver voor kwamen.



Te gast op de hei
Een mooie dag in september op de fiets, leidde ons over heidevelden. 
Een paars tapijt, uitgerold over eeuwenoude zandduinen, stuwwallen 
van lang geleden. Het was stevig doortrappen tegen de helling op, ter-
wijl we langs een schaapskudde kwamen, bijenkasten zagen staan en 
uitweken voor mensen met honden. Allen te gast op de hei. 

Dwalen over de hei voelt voor mij als dwalen door de tijd. Prille herin-
neringen aan logeren in Lemele, in een huisje op de hei met luiken en 
een rieten kap. Het lag verscholen achter geel bloeiende bremstruiken. 
Ik herinner me vooral het houten klaphekje achter in de tuin dat toegang 
gaf tot een heideveld. Een zandpad, ontstaan door voeten die al jaren-
lang dezelfde weg kozen, leidde naar de huizen verderop. Vliegdennen, 
jeneverbes en af en toe een berk boden schuilplaatsen in het uitgestrekte 
veld, niet alleen voor ons. Struikhei met bloempjes, eindeloos paars tot 
aan de horizon.

Vijftien jaar later bracht diezelfde hei me de liefde van m’n leven. Ik 
leerde hem kennen tijdens een werkkamp van het IVN. We trokken 
boompjes weg, opschot van jonge vogelkers, dennetjes, eiken en ber-
ken, om de hei in stand te houden. Maakten ruimte voor de jeneverbes. 
Tijdens het werk werd veel gezongen en gelachen. Bij het afscheid was 
de Lemelerberg weer paars tot aan de horizon, had ik vlinders in m’n 
buik.

Her en der houden koeien en schapen de hei schoon. Maar op veel plaat-
sen verdringen jonge boompjes de heideplanten en groeit er veel teveel 
gras. Daar kan de hei wel weer een opknapbeurt gebruiken. Ruimte 
voor gasten op de hei.                   (Karien Scholten)

In haiku:

Te gast op de hei
Paars tot aan de horizon
Een herinnering 
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-9
Do.
16-9
Vr.

17-9
Za.

18-9
Zo.

19-9

Biefstuk van de grill 
met saus van whisky

Zeewolf met spek
en mosterdsaus

Groentekroketten
met tartaresaus

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
22-9
Do.
23-9
Vr.

24-9
Za.

25-9
Zo.

26-9

Saté van varkenshaas, 
atjar en kroepoek

Gamba's in knoflook 
gebakken met pasta

Salade met
kaas-jalapeños

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Maandspecial september: 
Kalfsoester met cognac-roomsaus

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

Miljarden kleine beestjes
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 22 september is er de activiteit ‘Miljarden kleine beestjes’. 
Wil jij weten wat er allemaal onder en op de grond krioelt? Dan moet 
je zeker gaan. In het bos ga je aan de hand van zoekkaarten kijken 
wie je allemaal kan vinden en leer je over hoe ze leven en wat ze eten. 
Terug in het paviljoen maak je nog een wormenhotel dat je mee naar 
huis mag nemen.

Het is voor de leeftijdscategorie 6 t/m 10 jaar op woensdag 22 septem-
ber van 14.30 tot 16.30 uur in Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6, 
De Bilt. Aanmelden per email tot en met zaterdag 18 september via 
kindernatuuractiviteiten@gmail.com

Kleine beestjes vinden in het bos vereist speurderskwaliteiten.

Groene inzet beloond
Willemien Swane - d’Aulnis de 
Bourouill werd tijdens de algemene 
ledenvergadering van de afdeling 
Groei & Bloei De Bilt Bilthoven 
e.o. verrast met de zilveren speld 
met robijn en oorkonde van de 
vereniging. Willemien is 20 jaar in 
touw geweest voor de afdeling als 
bestuurslid en organisator van de 
maandelijkse lezingen en de door 
haar georganiseerde meerdaagse 
tuinreizen waaraan per keer zo’n 40 
mensen, leden en niet leden, deel-
namen.  (Joke Schreuder-Borkent)

De zilveren speld wordt opgespeld 
door haar man die op de achtergrond 
altijd een ondersteunende rol heeft 
vervuld. 

Scholenproject in Groenekan 
enthousiast ontvangen

door Guus Geebel

Drie dagen voorafgaand aan de 
Open Monumentendag vinden altijd 
scholenprojecten plaats. De groepen 
7 en 8 van de Biltse basisscholen 
krijgen daarvoor een uitnodiging om 
mee te doen op een van de locaties. 
Dat waren dit keer Landgoed Beer-
schoten, Streekmuseum Vredegoed 
en de beeldentuin en groepsschuil-
plaatsen aan de Voordorpsedijk in 
Groenekan. De contacten daarmee 
werden gelegd door Gerda Terlin-
gen, José Buur en Marjan Bosma.

Op 8 september gaf wethouder Ma-
deleine Bakker op Landgoed Beer-
schoten de aftrap van het scholen-
project. Met het thema van Open 
Monumentendag ‘Mijn huis is jouw 
huis’ in gedachten, hield zij een in-
spirerend verhaal over gastvrijheid. 
Bevlogen nam ze de kinderen mee 
in het verleden, gericht op de toe-
komst. De wethouder had in haar 
toespraak een boodschap voor het 
onderwijs van nu: ‘Integreer de vak-
ken aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur, rekenen en taal en maak het 
aanschouwelijk, maar vooral aan-
trekkelijk.’ De deelnemende scholen 
waren dit jaar de Groen van Prinste-
rerschool, de Nijepoort, de School 
met de Bijbel Maartensdijk, de Juli-
anaschool en de Bosbergschool.

Opdracht
Donderdag 9 september bezochten 
leerlingen van de School met de 
Bijbel uit Maartensdijk met mees-
ter Harry Prosman en juf Corina 

Vossenstein het landgoed van Hans 
en Ruth Saurens in Groenekan voor 
het scholenproject. In de tuin be-
vindt zich een grote verzameling 
van grote en kleine bronzen beel-
den van vogels en andere dieren. 
De meeste daarvan zijn vervaar-
digd door de beeldhouwer Peter Pe-
tersen uit Maarssen. De leerlingen 
kregen de opdracht om de nummers 
die bij de beelden van dieren ston-
den bij de juiste naam op een lijst te 
plaatsen. Soms was het wat moei-
lijk zoals het beeld van een dodo, 
die leefde in de bossen op het eiland 
Mauritius en al is uitgestorven. Pe-
ter Petersen heeft een beeld van een 
pelikaan gemaakt dat geplaatst is 
bij het Maria Dommer Woonzorg-
centrum in Maarssen. Ruth Saurens 
vertelt dat de pelikaan staat voor 
geborgenheid. ‘Hij heeft een zak 
aan zijn snavel en als er gevaar is 
springen de jongen in die zak en 
zitten geborgen. Dat past bij de ge-
borgenheid die bewoners van het 
zorgcentrum ervaren.’ 

Groepsschuilplaatsen
Op het landgoed staan twee groeps-
schuilplaatsen die onderdeel wa-
ren van de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie. Voormalig wethouder en 
docent aan Het Nieuwe Lyceum 
Arie-Jan Ditewig vertelt waarvoor 
deze schuilplaatsen waren gebouwd. 
‘Willem van Oranje vocht tegen de 
Spanjaarden en toen gingen ze hier 
al verdedigen door het land onder 
water te zetten. Dat was een klein 

laagje water, maar je kon nier zien 
waar sloten waren. Dus je kon ge-
makkelijk lopen maar als je in een 
sloot terecht kwam en niet kon 
zwemmen dan verdronk je. Honderd 
jaar later kwamen de Fransen. Lode-
wijk de Veertiende heeft in West-
broek gevochten. Hij kwam met zijn 
leger door De Bilt om Utrecht in te 
nemen en toen hebben ze bij Woer-
den het weiland onder water gezet.’ 

Achterhaald
‘Weer vijfentwintig jaar later kwa-
men de legers van Napoleon, die 
kwamen in de winter en toen werd 
niets onder water gezet.’ De groeps-
schuilplaatsen, waarvan er twee op 
het landgoed van de familie Saurens 
staan, werden gebouwd in 1939-
1940 en waren bedoeld als onder-
komen van soldaten bij beschie-
tingen en bombardementen, als de 
loopgraven tussen de schuilplaat-
sen niet genoeg dekking boden. 
Voor de verdediging van Nederland 
hadden die in de Tweede Wereld-
oorlog door de komst van vliegtui-
gen weinig nut meer, maar ze heb-
ben nu nog wel historische waarde. 
Het werden een van de duurste 
verdedigingswerken die nooit ge-
bruikt werden. De leerlingen van 
de School met de Bijbel gingen na 
de uitleg van Arie-Jan Ditewig met 
zaklantaarns de bunker in. Daarmee 
was voor deze school het scholen-
project beëindigd. Leerlingen van 
de Julianaschool kwamen daarna 
aanfietsen voor de volgende ronde.

De aanwezige leerlingen met meester Harry Prosman en juf Corina 
Vossenstein.

Het scholenproject werd geopend 
op 8 september door wethouder 
Madeleine Bakker. (foto Ella Prins)
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