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Uw lokale
drukwerkspecialist 

Watertappunt in verval
door Henk van de Bunt

In 1954 werd door de gemeente Maartensdijk, samen met de lokale VVV het initiatief
genomen om op de hoek van de Dennenlaan en de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading

een watertappunt te plaatsen.

De reden was, dat steeds meer men-
sen met trein en fiets de bossen in 
Hollandsche Rading wisten te vin-
den en daardoor ook steeds meer 
mensen bij inwoners in Holland-
sche Rading aanbelden om te vra-
gen om een glaasje water. Daarbij 

moet worden bedacht dat begin ja-
ren ’50 het welvaartspeil nog zoda-
nig laag lag, dat het alleen voor de 
elite was weggelegd om een bezoek 
aan een horecagelegenheid - in die 
tijd vaak uitspanning geheten - te 
brengen. Vandaar dat de realisatie 

van dit watertappunt in een be-
hoefte voorzag. Het watertappunt 
heeft als zodanig tot 1972 gefuncti-
oneerd. Daarna is het verwaarloosd 
en overgroeid door planten en strui-
ken.

Oude glorie
In 2007 heeft de toenmalige Dorps-
raad Hollandsche Rading het wa-
tertappunt aan de vergetelheid 
ontrukt. Dit vooral ook omdat de 
plek van het watertappunt inmid-
dels een belangrijke functie vervult 
in het net van toeristische fiets- en 
wandelpaden. Wat ooit een in het 
groen verscholen monument in een 
plantsoentje op de oostelijk gele-
gen hoek van de Dennenlaan met 
de Vuurse Dreef in Hollandsche 
Rading was werd toen met de of-
ficiële (her-)openstelling ervan 
door een vertegenwoordiger van 
Waterbedrijf Vitens en toenmalig 
wethouder Arie-Jan Ditewig van de 
gemeente De Bilt volledig gereha-

biliteerd en in 2009 weer in oude 
glorie hersteld. Voor veel fietsers 
en wandelaars vormden de bankjes 
bij het watertappunt een rustpunt in 
hun recreatieve beleving.

Helaas
Ruim een jaar geleden werd er door 
KPN een nieuwe en oerlelijke scha-
kelkast in het zicht geplaatst bij 
dit rustpunt. Om alle kabels aan te 
sluiten moest die hele plek op z’n 
kop worden gezet. Banken, paden, 
planten en struiken: alles weg. Een 
grote puinhoop was het gevolg. 
Inmiddels is KPN nu al driekwart 

jaar weer weg, maar de puinhoop is 
er nog steeds. Planten en struiken 
kunnen dit jaar niet meer worden 
geplant. 
Velen in Hollandsche Rading vra-
gen zich af of het nodig is om de 
hele zomer met deze puinhoop - 
Hollandsche Rading onwaardig - 
opgescheept te blijven zitten: ‘Kun-
nen er geen tijdelijke voorzieningen 
worden gemaakt, zodat mensen er 
weer kunnen zitten en uitrusten en 
ook de watervoorziening weer gaat 
functioneren? Daar moet een crea-
tieve gemeente als De Bilt toch een 
mouw aan weten te passen?’

Het watertappunt in Hollandsche Rading ligt er inmiddels verwaarloosd bij.

Zo zag het watertappunt er in 2009 uit, net na de aanleg.

Trafohuisje Vinkenlaan
leidt tot heftige discussies

door Guus Geebel

Uiteindelijk werden op donderdag 28 mei drie moties over de plaatsing van het trafohuisje op de 
Vinkenlaan in stemming gebracht. Een aangekondigde motie van Werner de Groot (CDA) werd na een 

toelichting van wethouder André Landwehr niet ingediend. Geen van de moties werd aangenomen.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
geeft in een motie aan waarom 
het transformatorhuisje weg moet. 
‘Forza schreef tien dagen geleden 
een brandbrief aan het college met 

het verzoek te stoppen met bouwen 
zodat de kosten niet verder oplo-
pen. Hij wil de raad laten beslissen 
over de locatie. ‘Dit transformator-
huisje staat model voor de arrogan-
tie van dit college.’ De motie draagt 
het college op alle werkzaamheden 
op te schorten tot bewoners en raad 
alle alternatieven hebben kunnen 
overwegen. De motie wordt na 
hoofdelijke stemming verworpen. 
Een tweede motie van Forza, die 
vraagt alle werkzaamheden op te 
schorten en te kiezen voor een in-
pandige oplossing en als dat niet 
mogelijk blijkt te kiezen voor het 
Vinkenplein, wordt eveneens ver-
worpen. Een motie ingediend door 

Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) waarbij gevraagd wordt om in 
overleg te treden met de eigenaar 
en Stedin over opvolging van het 
inpandig opnemen van het nieuwe 
transformatorhuis en daarbij be-
langhebbenden te betrekken, wordt 
ook verworpen.

Lelijk ding
Gija Schoor (PvdA) wil geen 
€ 40.000 voor verplaatsing uitge-
ven. De SGP wil weten waarom 
niet is vastgehouden aan het beeld-
kwaliteitsplan waarbij deze zaken 
inpandig zouden worden verwerkt 
en de SP constateert dat op er elek-
triciteitsgebied veel veranderd is. 

Wethouder Landwehr zegt dat het 
om iets gaat dat al sinds 2009 loopt. 
‘We zitten nu in een eindfase wat 
altijd het moeilijkst is. We beginnen 
in juni met de uitvoering en op het 
inrichtingsplan is het huisje wegge-
plaatst in het groen op een veilige 
plek. Vanaf 2013 zijn er gesprek-
ken gevoerd met Stedin en in 2019 
werden we voor een voldongen feit

 

Het lelijke eendje van de Vinkenlaan.

Lees verder op pagina 3
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De redactie kiest er vooralsnog voor 
te volstaan met het vermelden van de 
(on-)mogelijkheden  m.b.t. het volgen 

van reguliere kerkdiensten in/vanuit de 
kerkgebouwen.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

In verband met de Coronacrisis zijn de 
diensten alleen via de kerkomroep mee te 
maken. Tijdens de diensten zijn alleen de 
voorganger, de dienstdoend 1e ouderling, 

de organist en ‘technici’ in de kerkzaal 
aanwezig.

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerkomroep.

nl en livestream: https://www.pgbilthoven.
nl/de-ark/.

Vrijz. gem. Woudkapel
De Woudkapel heeft alle ‘live’-
bijeenkomsten tot nader order 

geannuleerd. Zie verder https://
woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
De vieringen in juni gaan nog via 

kerkomroep.nl.
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
De ochtenddiensten worden uitgezonden 

via diverse media. ’s Avonds is er een 
herhaling van een eerder uitgezonden 

dienst via diverse media.
Iedere woensdagavond om 19.30 uur is 
er een gebedsmoment in de Dorpskerk, 
te volgen op http://youtube.com/user/

DorpskerkDeBilt/live.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

De (besloten) kerkdiensten kunnen 
worden gevolgd kerkomroep.nl. Iedere 

woensdagavond om 19.30 uur is er 
een gebedsmoment te volgen op http.//

youtube.com/user/DorpskerkDeBilt/live.

R.K. St. Michaelkerk
Op zondag 05 juli is de eerstvolgende 
viering in de St. Michaëlkerk. Bij het 

kerkgebouw is een Mariakapel ingericht, 
die iedere ochtend geopend is en van 

buitenaf bereikbaar.
Op zondag 07 juni is er op NPO2 om 

10.00 uur een Eucharistieviering vanuit de 
(zuster-)Nicolaaskerk in Baarn.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
In ieder geval t.e.m. 12/06 zijn er geen 

Diensten en Gebedsbijeenkomsten.

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
Er zijn vooralsnog geen erediensten; wel 
is er steeds om 15.30u een overdenking/

meditatief moment. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

Vanaf 7 juni tot 1 juli zijn er niet vrij-
toegankelijke erediensten op indeling/
afspraak met maximaal 30 personen, 

welke worden uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
Ook na 7 juni zullen de oecumenische 

onderweg-diensten in het kerkje 
Blauwkapel niet worden hervat; nadere 

berichtgeving volgt 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Zie de berichtgeving bij PKN 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

‘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

Er is iedere zondag om 10.00 uur en 
18.30 uur een internetdienst. Deze 

zijn niet toegankelijk voor publiek. De 
diensten worden uitgezonden via de 
kerktelefoon; ook zijn de diensten te 

beluisteren via kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Nog in ieder geval gedurende de 

maand juni zijn er niet toegankelijke 
kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.
com/t2sk5y9. Getracht wordt in juli weer 
samen te komen in de Ontmoetingskerk

St. Maartenskerk
Er zijn t/m zondag 7 juni geen vieringen 

in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

De ochtenddienst(-en) met alleen 
voorganger, ouderling, diaken, organist en 
technieker zijn te volgen via livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerktelefoon 

en internet.

Scheidingsspreekuur CJG

Elke twee weken op dinsdagoch-
tend (in de even weken) is er een 
scheidingsspreekuur. Voor alle 
vragen op het gebied van schei-
den, vragen kunnen anoniem 
worden voorgelegd. Het spreek-
uur is in deze periode alleen tele-
fonisch van 09.00-11.00 uur, het 
CJG de Bilt is op 9 juni bereik-
baar op 030-2295050.

Muziek maken via Zoom 

Met Zoom kun je in groeps-
verband met elkaar videobel-
len. Net zoals bij een ‘normaal 
Mama Lokaal’ kun je elkaar 
zien, met elkaar praten en ook 
chatten. Elke woensdag tussen 
10.00 en 10.30 uur. Deelnemen 
kan via: debilt.ouderslkoaal.nl/
agenda3juni
 

Arabisch voorlezen 

Op woensdag 10 juni wordt er 
weer voorgelezen via zoom, als 
onderdeel van Mama Lokaal. 
Dit keer wordt er voorgelezen 
in het Arabisch. Jamal Abdulha-
nan, voormalig vluchteling uit 
Syrië, leest via zoom kinderen 
met een Arabische achtergrond 
in hun moedertaal voor. Deel-
nemen kan via: debilt.ouderslo-
kaal.nl/agenda10juni

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Ook onder de huidige omstandigheden. 
denk ik graag.met u mee. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

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

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Hendrik Marinus van Woudenberg

zeggen wij u hartelijk dank.
Ondanks de beperkingen die er waren, hebben wij, op welke wijze 
dan ook, uw warme betrokkenheid mogen ervaren.
Het heeft ons goed gedaan.

G. van Woudenberg-Westeneng
Kinderen en kleinkinderen

Maartensdijk, juni 2020

Wij willen iedereen bedanken voor alle hartverwarmende reacties, 
berichten, bloemen, kaarten en aandacht in welke vorm ook, bij het 
overlijden van mijn maatje, onze geweldige vader en trotse opa
 

Jan Ammerlaan
 
Het heeft ons goed gedaan te weten dat hij zovelen van jullie heeft 
geraakt, en hoe geliefd hij was bij zoveel mensen.
 
Ellie Ammerlaan – van Beek
Sandra
Johan
Wim, Joyce en Wesley

Maarssen, juni 2020

Mama Lokaal

Op 10 juni is er weer en Zoom-
in. Met Zoom kun je in groeps-
verband met elkaar videobel-
len. Net zoals bij een ‘normaal 
Mama Lokaal’ kun je elkaar 
zien, met elkaar praten en ook 
chatten. Op deze manier kunnen 
we elkaar op een veilige manier 
blijven ontmoeten. Je kunt Zoom 
eenvoudig gebruiken vanaf je 
desktop of laptop, maar er zijn 
ook apps beschikbaar voor je 
smartphone en tablet. Zoom is 
gratis. We gaan voorlezen en 
liedjes zingen. Deelnemen kan 
via: debilt.ouderslokaal.nl/agen-
da10juni

Cadeauactie voor 
goede doelen

Zowel stichting HCR (hulp door christenen in Roemenië) als stichting 
Adullam (gehandicaptenzorg) kunnen in deze omstandigheden geen 
fysieke verkopingen houden om geld in te zamelen voor de hulpbehoe-
vende medemens en hebben daarom een cadeauactie opgezet. 
 
Er zijn verschillende aanbiedingen zoals een BBQ-pakket en/of een 
gourmetschotel. Ook is er een fruitpakket gevuld met vers fruit en sap, 
voor de chocoladeliefhebbers een zilverkleurig schaaltje met gesorteer-
de handgemaakte bonbons met bijzondere smaken en een wijnpakket 
met rode of witte wijn met notenmix.
 
Bestellen
Bestellen kan - bij voorkeur - door te appen, sms’en of te bellen naar 
06 54315726 of per e-mail naar hcrmaartensdijk@live.nl. Afhalen kan 
bij Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 85 in Maartensdijk, op 
vrijdag 19 juni tussen 17.00 en 21.00 uur of op zaterdag 20 juni tussen 
9.00 en 12.00 uur d.m.v. een contactloze drive-in. Gratis en contactloos 
wordt desgewenst ook binnen de gemeente De Bilt op vrijdag 19 juni 
of zaterdag 20 juni bezorgd. 
Voor verdere info hcrmaartensdijk@live.nl.

AFSCHEID NEMEN

In een bijna lege kerk of aula
Zonder buren of oude bekenden 

Zonder knuffel of kus

Maar mét herinneringsboekje
Met het levensverhaal

van jullie dierbare

Voor iedereen
die bij het afscheid was

En voor iedereen
die er graag bij had willen zijn

Om voor altijd te bewaren

zoalsjijwas.nl/herinneringsboekje
✆ 06 508 413 50
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geplaatst toen Stedin stelde dat er vanwege de energietransitie een an-
dere vorm van energie moet komen. We kunnen niet ontkennen dat 
er een lelijk ding is neergezet. Hij wil wel een oplossing vinden. Bij 
verplaatsing komen er meer kosten bij.’ 

Vergunningvrij
‘Er wordt iedere keer weer op de communicatieparagraaf gewezen, 
maar de gemeente heeft op 6 maart alle bewoners van het Vinken-
plein huis aan huis per brief geïnformeerd over de herinrichting van 
het gebied rond het Vinkenplein. Daarin zijn de werkzaamheden rond 
het transformatiehuisje opgenomen en de reden waarom er een nieuw 
trafohuisje moest worden geplaatst. Het is een nutsvoorziening vergun-
ningvrij en Stedin bepaalt waar dit moet komen aan de hand van tech-
nische eisen’, aldus de wetouder. Hij doet een beroep op iedereen om 
dit tot een eind te brengen. De bouw van een nieuw trafohuisje speelde 
pas eind vorig jaar. De gemeente heeft geen enkele rol bij het bepalen 
van de noodzaak, want kan dat niet beoordelen. De gemeente is wel 
wettelijk verplicht medewerking te verlenen.’

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

Vragenhalfuur uit de raad 
van 28 mei

door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
vraagt aandacht voor de honden-
overlast op landgoederen en in na-
tuurgebieden. Hij vraagt of het col-
lege bereid is daar wat extra’s tegen 
te doen, liefst met de partners in de 
natuurorganisaties. Het is burge-
meester Potters bekend dat honden 
overlast bezorgen in het buitenge-
bied. Hij zal via de politie contact 
opnemen met de boswachters die 
bevoegd zijn daartegen op te treden. 
Er is geen capaciteit om daar ook de 
boa’s bij in te zetten. 

Bosbranden
De burgemeester geeft op verdere 
vragen van Schlamilch aan welke 
maatregelen genomen zijn naar aan-
leiding van recente bosbranden in 
Bilthoven. ‘Het baart ons zorgen. 
Vanuit de brandweer schalen we al-
tijd groot op met de korpsen om ons 
heen. Daarnaast zijn we bezig met 
luchtsurveillance om bosbranden te 
signaleren.’

Trafo
Wethouder André Landwehr ant-
woordt op vragen van Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) over het 
transformatorhuisje in de Vinken-
laan. ‘Het oude bestaande trafo-
huisje achter Donelli blijft in bedrijf. 
Voor de benodigde stroomvoorzie-
ning in het centrum zijn in 2018 uit-
breidingswerkzaamheden aan deze 
trafo uitgevoerd. Bij de ontwikke-
ling van het appartementencomplex 
is in overleg met de ontwikkelaar de 
bestaande trafo in bedrijf gehouden 
en uitgebreid ten behoeve van de 
stroomvoorziening. Daarmee was 
op dat moment de stroomvoorzie-
ning in het centrum voldoende.’

MSD
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) 
stelt mede namens SP en Bilts Be-

lang vragen over Intervet MSD 
in de Ambachtstraat De Bilt. Het 
bedrijf produceert kippenvaccins. 
‘Er ligt van hen een aanvraag tot 
Omgevingsvergunning voor bij de 
provincie om hun activiteiten in de 
Ambachtstraat verder uit te breiden. 
Het college heeft hiertoe een positie-
ve grondhouding aangenomen. Dit 
strookt echter niet met de structuur- 
en woonvisie die we als raad hebben 
vastgesteld waarin uitdrukkelijk is 
aangegeven dat we hier meer wo-
ningen en kleinschalige bedrijvig-
heid willen realiseren. Ook niet met 
het vigerende bestemmingsplan van 
2008.’ Wethouder Landwehr noemt 
het een complex dossier en vindt 
dat er meer achtergrondinformatie 
nodig is. Hij stelt voor hierover een 
technische avond te houden om alle 
ins en outs met elkaar door te nemen 
om tot een weloverwogen beslissing 
te komen die pas in oktober geno-
men moet worden. Over dit onder-
werp volgt nog een motie.

Terrassen
Vragen van Werner de Groot (CDA) 
over tijdelijke ontheffing uitbreiding 
terrassen en corona worden beant-
woord door wethouder Madeleine 

Bakker. ‘Naar aanleiding van de 
mogelijkheid voor tijdelijke ter-
rasuitbreiding heeft een tiental on-
dernemers zich gemeld. Daarmee 
wordt overlegd over de mogelijk-
heden en voorwaarden. Het is maat-
werk en wordt vanuit een positieve 
grondhouding bekeken. We wijken 
van 1 juni tot 1 november af van de 
regelgeving en maken versoepeling 
mogelijk. Met de noodverordening 
in de hand wordt op individueel 
niveau gekeken welke ruimte wet-
telijk geboden kan worden aan onze 
horecaondernemers.’    

Corona
Michiel van Weele (D66) stelt vra-
gen over de actuele stand van zaken 
met betrekking tot corona in De 
Bilt. Burgemeester Sjoerd Potters 
informeert de raad regelmatig met 
voortgangsberichten waarvan er nu 
16 verstuurd zijn. ‘Daarin staat ook 
regelmatig het aantal besmettingen. 
Daar zijn er in De Bilt best veel van. 
Dat heeft enerzijds te maken  met de 
oudere populatie en anderzijds een 
groot aantal verpleeghuizen. Als er 
zaken zijn die De Bilt aangaan en 
waar de raad een rol in heeft, worden 
de raadsleden zeker geïnformeerd.’ 

Het bedrijf Intervet MSD in de Ambachtstraat in De Bilt.

Pinksteren en Passie
Een bloeiende passiebloem is niet alleen een schitterend gezicht, 
maar als zij bloeit op Pinksteren ook een prachtig symbool voor de 
Paaskring van het kerkelijk jaar waar we nog volop in zitten.

De passiebloem grijpt je aan door haar schoonheid en complexiteit, en 
dat overkwam ook de Augustijner missionaris die de bloem in 1610 
haar naam gaf: pater Emmanuel de Villegas die deze bijzondere plant in 
Mexico ontdekte, verstijfde door de gelijkenis die hij erin zag met een 
belangrijk verhaal in het evangelie: de Passie van Christus.

De helmdraden van de stralenkrans deden hem denken aan de doornen-
kroon op Jezus’ hoofd, en de drie stampers aan de spijkers waarmee Jezus 
aan het kruis werd genageld. In de 5 kroonblaadjes en 5 kelkblaadjes las 
de priester duidelijk de verwijzing naar de 10 apostelen die Jezus trouw 
waren gebleven, maar ook naar de vijf wonden die Jezus waren toege-
bracht aan het kruis: twee in zijn handen, twee in zijn voeten en een in 
zijn rib. In de androgynofoor zag hij de geselpaal en in de stengelranken 
de zwepen die werden gebruikt om Jezus te martelen.
Met een bloeiende passiebloem met Pinksteren is dus de cirkel rond: op 
Pinksteren (in de naam zit het Griekse woord voor ‘vijftig’, want het is 
dan 50 dagen na Pasen) wordt gevierd dat de treurende apostelen, die 
na Jezus’ Hemelvaart niet goed wisten wat ze aan moesten met Diens 
erfenis, vervuld raakten door een heilig vuur; ze renden naar buiten en 
begonnen ieder in een andere taal mensen te bekeren. Een gevaarlijke 
klus, omdat vrijwel iedereen vijandig stond jegens de volgelingen van 
Jezus. Van de 12 apostelen zijn er uiteindelijk 11 vermoord vanwege hun 
Christelijke geloof. Maar het kenmerkt wel het begin van de Christelijke 
kerk en verbreiding van het verhaal van lijden (‘passie’) en opstanding 
van Christus.                    (Peter Schlamilch) 

Bloeiende passiebloem in De Bilt: esthetiek, dramatiek, symboliek en 
romantiek.Raad akkoord met Voorjaarsnota 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 28 mei de Voorjaarsnota 2020 met 22 stemmen voor en 5 
tegen vast. Een amendement ingediend door Theo Aalbers (ChristenUnie) met steun van 

PvdA, SP en Fractie Brouwer werd met 6 stemmen voor en 21 tegen verworpen. In 
de Voorjaarsnota staat de stand van zaken van de lopende begroting en geven 

B en W aan hoe een en ander financieel bijgesteld gaat worden

Het niet aangenomen amendement 
houdt in dat de uit de Voorjaarsnota 
voortvloeiende begrotingswijzing 
wordt vastgesteld met dien verstan-
de dat het bedrag van 335.000 euro 
genoemd onder de algemene dek-
kingsmiddelen nu niet wordt ingezet 
voor het ‘Fundament op orde’ maar 
wordt gereserveerd voor nadere be-
sluitvorming door de raad als meer 
inzicht is verkregen in de tekorten in 
het sociaal domein en de kosten van 
de coronacrisis. 

Burgemeester Potters gaat in op het 
amendement van Theo Aalbers. ‘Het 
gaat over 335.000 euro. Dat is veel 
geld dat binnen de personeelsbegro-
ting gevonden gaat worden. Dat be-
tekent dat we er andere dingen niet 
voor gaan doen. Dat betekent ook 
dat als u zegt we gaan dat geld niet 
uitgeven, dat dus een bezuiniging is 

op onze ambtelijke organisatie. In de 
jaren 2014-2018 is er fors bezuinigd 
op de organisatie. We hebben welis-
waar een reorganisatie gehad maar 
die was vooral gericht om naar bui-
ten te gaan om extern beter uitgerust 
te zijn, om gebiedsgericht te werken 
om te zorgen dat de inwoners goed 
bediend worden. Maar een auto 
heeft ook onderhoud nodig en onder 
de motorkap hebben wij in de be-
heersfuncties nog wel wat te doen. 
Op sociaal domein wilt u de budget-
ten scherp hebben, meerjaren onder-
houdsprogramma’s, de legeskosten 
goed in beeld gebracht hebben en 
gefactureerd zodat de opbrengst ver-
hoogd wordt en dat de verkoop van 
het vastgoed op gang wordt gezet, 
waarover in 2018 een motie is in-
gediend. Er zijn de afgelopen jaren 
moties ingediend die gaan over het 
beheer van deze gemeente waar we 

echt een slag te maken hebben. Het 
zou echt heel jammer zijn het pro-
ject niet door te zetten en er pas aan 
het eind van het jaar mee verder te 
gaan.’ Potters  vindt hij niet verstan-
dig en hij ontraadt daarom de motie.

Erik den Hertog :‘Wie op zijn tenen 
staat zal niet lang overeind blijven.’
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 juni
t/m woensdag 10 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 6.50

Gebakken boterhamworst
Gebraden entrecote
Gebraden kipfilet

Filet Americain
Bieslook-paté
Tonijnsalade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Magere runderlappen

Duitse braadworst

500 gram gehakt +
4 tartaartjes 

500
 GRAM 6.98

5
 VOOR

500
GRAM

Varkens verse worst

SAMEN
VOOR 10.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

1
KILO 8.98

SAMEN
VOOR 20.-

7.98

SHOARMA

BBQ PAKKET
4 VARKENS FILETLAPJES
4 HAMBURGERS
4 KIPDIJSATÉ 
4 BBQ WORSTJES

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.50

6.-
4 + 1
GRATIS

500
GRAM 5.50 4.98250

GRAM

VERS GEBRANDE 
HUISMIXGRASKAAS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Pilav 
met groenterijst

€ 1,39
100 gram

Grof of fijn 
Gesneden andijvie

€ 1,49
400 gram

Hollandse
Elstar handappels

€ 0,99
500 gramAanbiedingen met een * geldig op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juni.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Grote Hollandse
Komkommers
2 voor € 0,99
Hollandse
Tros – tomaten
500 gram € 0,99

Slagroom – fruittaart
(Verborgen slagroomtaart)
Nu € 15,95
Onze bekende
Boterkoek
Nu € 2,99

Desem – landbrood
Nu € 2,49
Heerlijk
Maartensdijkertje
Desem-rozijnenbrood
Nu € 3,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Asperge maaltijd
Krieltjes-ham-ei-roomboter

€ 9,95
Per portie

Kapucijnersschotel € 0,99
100 gram

Japanse kip
met rijst of noedels

€ 1,39
100 gram

Japanse beef
met rijst of noedels

€ 1,39
100 gram

Vers van de traiteur

Vanaf donderdag
groot assortiment

voorgerechten
 en luxe 

hoofdgerechten!

Zie Facebook / 
Instagram voor 
foto’s en meer 

info!!!

Denk aan de vitamine...

De lekkerste frambozen, 
blauwe bessen, bramen, 

aardbeien, abrikozen, 
Hollandse kersen,

wilde perziken 
en nog veel meer 
voorjaarsfruit…

Gezond genieten!

Alleen Ma Di Wo 10
06

09
06

08
06



Wethouder overleeft 
motie van afkeuring

door Guus Geebel

Op verzoek van Johan Slootweg (SGP) en Forza De Bilt hield de 
gemeenteraad  op 28 mei een interpellatiedebat over de antwoord-
brief WOB-verzoek Kwinkelier fase 4 van 28 april 2020 betreffen-
de informatieverstrekking van het alternatieve plan van bewoners 
Julianalaan 28-40. 

Slootweg concludeert dat de portefeuillehouder meerdere malen heeft 
gezegd dat uit onderzoek was gebleken dat een alternatief technisch 
of financieel-technisch niet mogelijk was. ‘In de antwoordbrief op het 
WOB-verzoek van de SGP-fractie geeft het college nu duidelijk aan dat 
de gevraagde onderzoeksrapporten er niet zijn. Daar is nu duidelijk-
heid over ontstaan en dat roept voor ons vragen op. Waarom heeft het 
college er bij herhaling voor gekozen om bij het afwijzen van een alter-
natief van omwonenden te refereren aan technische, dan wel financieel-
technische, onderzoeken die, naar nu blijkt uit de beantwoording door 
het college, niet bestaan en waarom heeft het college de raad onjuist en 
onvolledig geïnformeerd. Welk effect heeft volgens het college deze 
gang van zaken op het vertrouwen dat een burger moet kunnen hebben 
in de overheid als het gaat om een eerlijke behandeling van serieuze 
inbreng.’ 

Alternatief
Wethouder André Landwehr gaat in op de vragen. ‘In de brieven van 
het college van 3 september 2019, 24 september 2019, 28 april 2020 
hebben we duidelijk aangegeven dat de ontwikkelaar zelf verantwoor-
delijk is en blijft voor de planvorming en wij toetsen of er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. Nu de ontwikkelaar aangeeft niet over 
te gaan tot realisatie van het alternatief van de bewoners ligt er voor ons 
geen toetsende rol van dit alternatief.’ 

Onderzoeken
Slootweg stelt dat het college in de beantwoording onderschat wat dit 
met inwoners doet als geschermd wordt met onderzoeken die niet be-
staan. ‘De gemeente heeft wel degelijk een rol in het bestemmingsplan. 
De gang van zaken brengt ons ertoe dat wij een motie van afkeuring 
indienen op dit onderwerp.’ Wethouder Landwehr wijst er nog op dat de 
onderzoeken er wel zijn, maar dat de gemeente die niet krijgt. ‘De initi-
atienemer zegt het te hebben onderzocht maar duidelijk aangegeven het 
niet te gaan uitsturen. Dus de onderzoeken zijn er wel, maar we krijgen 
ze niet en ik kan ze niet dwingen. Dat is aan de initiatiefnemer.’ De mo-
tie van afkeuring wordt na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor 
(de voltallige oppositie) en 16 tegen verworpen. 

Fase 4 is de locatie van de voormalige sporthal. Op deze locatie komen 
winkels met bovenwoningen aan 
het Verlengde Uilenpad. Hier-
achter aan de zijde van de Cen-
trumkerk komen ook woningen.
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Spitscamera tegen 
sluipverkeer Westbroek

Vanaf 15 juli wacht overtreders van de spitsafsluiting op de Korssesteeg in Westbroek een 
bekeuring van 95 euro. Een slimme camera registreert de kentekens 

en herkent wie geen ontheffing heeft. 

Om aan de digitale handhaving te 
wennen, ontvangen overtreders in 
de maand vóór de start een schrif-
telijke waarschuwing en staan er 
borden langs de Korssesteeg. On-
dernemers, inwoners en gemeente 
hebben hard gewerkt aan deze op-
lossing, die moet bijdragen aan de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid 
in Westbroek. Inwoners en onder-
nemers zijn hierover begin juni per 
brief geïnformeerd. 

Aanleiding
Op de smalle wegen in en buiten 
Westbroek moeten fietsers, auto’s 
en vrachtverkeer goed rekening 
met elkaar houden om elkaar vei-
lig te kunnen passeren. Dat leidt 
soms tot hachelijke situaties, met 
name in de drukke ochtend- en 
avondspits. Ook automobilisten 
zonder ontheffing rijden tijdens 
deze uren over de Korssesteeg. 
De leefbaarheid in het dorp lijdt 
onder dit sluipverkeer. Het dorps-
beraad heeft in overleg met een 
groep bewoners en ondernemers 
het initiatief genomen om samen 
met medewerkers van de gemeente 
een werkgroep Verkeersveiligheid 
te vormen. Hun inspanningen heb-
ben tot de cameraproef geleid. Het 
inrijverbod tijdens de spits geldt al 
sinds 2009.

Hoe werkt het
De camera registreert tussen 6.00 
en 9.00 uur de kentekens van 
auto’s in de richting van Utrecht 
en tussen 16.00 en 18.00 uur in 
de richting van Maartensdijk. 
De spitsafsluiting geldt niet voor 
vrachtverkeer en tractoren. De 
geregistreerde kentekens worden 
automatisch vergeleken met de 
kentekens van auto’s met een ont-
heffing. Tot de invoering op 15 juli 
ontvangen overtreders een waar-
schuwingsbrief. Hierin staat hoe 

zij een ontheffing kunnen aanvra-
gen. Na 15 juli kunnen overtreders 
rekenen op een bekeuring. 
Inwoners en werknemers komen 
in aanmerking voor een meerjarige 
ontheffing. Bezoekers van winkels 
en zorginstellingen in Westbroek 
kunnen ter plekke een dag-onthef-
fing krijgen. Voor de twee andere 
toegangswegen van Westbroek 
(Burgemeester Huydecoperweg en 
Kerkdijk) geldt geen beperking. 

Proef 
In de eerste helft van 2019 heeft 
de gemeente De Bilt met een proef 
gekeken of een camerasysteem 
aan de Korssesteeg in de spitsuren 
sluipverkeer door Westbroek kan 
tegengaan. Tijdens de proef daalde 
het aantal voertuigen in de spits-
uren van ongeveer 1.200 naar 400 
per dag. Een derde van hen reed 
zonder ontheffing over de Kors-
sesteeg. Gezien het effect hecht-
ten inwoners, ondernemers en ge-
meente veel belang aan invoering 
van digitale handhaving.

Leefbaarheid
De spitsafsluiting op de Korssesteeg 
geldt sinds 2009 en is aangegeven 
met borden. Veel automobilisten 
negeren het verbod. Het vele au-
toverkeer tast de leefbaarheid aan 
op de smalle wegen in het landelijk 
gebied waarvan ook fietsers en lo-
kaal vrachtverkeer gebruikmaken. 
Uit onderzoek is gebleken, dat veel 
forenzen de route over Westbroek 
gebruiken om de files aan de noord-
kant van Utrecht te vermijden. De 
invoering van de camerahandha-
ving heeft prioriteit door de oproep 
van de werkgroep verkeersveilig-
heid Westbroek én het vooruitzicht 
van de werkzaamheden aan de 
Noordelijke Randweg Utrecht en 
A27. Zodra de doorstroming van 
de A27 vergroot is, en daarmee de 
hoeveelheid sluipverkeer terug-
gebracht, wordt de noodzaak van 
camerahandhaving heroverwogen.
Meer informatie over de hand-
having en het aanvragen van een 
(dag)ontheffing vindt u op de West-
broek-pagina van debilt.nl onder 
Projecten.    [HvdB]

Overtreders van de spitsafsluiting op de Korssesteeg worden met een 
camera vastgelegd. [foto Henk van de Bunt]

Geesina draait weer
door Henk van de Bunt

Vanaf maandag 1 juni zijn veel molens in Nederland weer te bezoeken, nu de maatregelen door 
de Rijksoverheid worden versoepeld. Op molens zullen maatregelen getroffen worden om de 

veiligheid en gezondheid van vrijwilligers en bezoekers te waarborgen. Ook veel 
molenwinkels zullen (vanaf) dat weekend weer openen of breiden hun openingstijden 

uit. Molenaars zijn blij dat ze weer kunnen draaien en malen voor het publiek.

Molen Geesina aan de Ruigen-
hoeksedijk in Groenekan is eigen-
dom van de Stichting de Utrechtse 
Molens (SDUM) en wordt beheerd 
door het Utrechts Landschap. De 
molen werd in 1843 gebouwd 
als stellingmolen. In 1911 werd 
de molen gekocht door Abraham 
Schuurman. Rond 1930 raakte 
hij buiten bedrijf vanwege een 
bedrijfsverhuizing naar De Bilt, 
maar in 1939 liet Schuurman een 
omvangrijk herstel uitvoeren om-
dat het bedrijf weer naar Groene-
kan terugkwam. Deze restauratie 
was mogelijk dankzij de spaar-
zaamheid van zijn vrouw. Daarom 
werd de molen omgedoopt van De 
Groene Kan in Geesina.

De Stichting Molen Geesina te 
Groenekan is verantwoordelijk 
voor de exploitatie van de molen 
(bezoekersorganisatie, molen-
winkel etc.) en heeft daartoe een 
samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten met SDUM/Utrechts Land-
schap. De Stichting is in het voor-
jaar van 2012 opgericht en heeft 
tot doel de bijzondere betekenis 
van de Groenekanse molen ‘Geesi-
na’ als beeldbepalend, cultuurhis-
torisch monument voor Groenekan 
te versterken en te onderhouden.
Voorzitter Irma van den Hengel - 
Koot vertelt over de openstelling: 
‘De Molen draait elke zaterdag 
van 11.00 tot 17.00 uur en er kan 
meel gekocht worden. Vanaf 15 
juni is de molen conform richtlij-

nen RIVM en Utrechts landschap 
weer open voor bezoek en rondlei-
dingen. Voor meer dan 2 personen 
graag vooraf aanmelden via e-mail 
info@ geesina.nl.



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar:
info@vierklank.nl

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

In 2001 kochten ze het huis. “Energie was 

nog niet zo duur, maar ik dacht: zoveel gas 

zinloos verstoken, dat moet anders kun-

nen” Dus: dak, vloer en muur geïsoleerd, en 

nieuwe kozijnen met HR-glas. En toen de 

zonnepanelen, de eerste in 2009. Herman 

ontwierp een stellage voor 8 panelen tegen 

de zijmuur. In 2015 volgden 15 panelen op 

het dak en nog 4 op de schuur. Een zonne-

boiler met 15 tubes zorgt voor warm water. 

“Veel ja, we leveren flink terug. En we vin-

den het niet zo nodig om veel te verbruiken, 

we hebben geen wasdroger en geen afwas-

machine. Daar doen we liever andere leuke 

dingen van.”

Goedkoper 
Bijna alle verwarming is nu op zelfopge-

wekte stroom. “De cv-ketel hoeft alleen op 

echt koude dagen iets te doen. Ik begrijp 

echt niet waarom slaap- en badkamers 

nog altijd via cv verwarmd worden. Een 

elektrische plaatradiator is veel goedkoper 

in aanschaf én verbruik.” Zijn drijfveer bij 

alle inspanning? “Financieel voordeel. En 

de techniek is enorm interessant, ik zoek 

steeds verbetering en deel die bevinding 

dan weer.” 

Een uitkomst
In grote zonneparken in Nederland ziet 

Herman geen heil. “Maar voor kleinschalig 

gebruik zijn zonnepanelen fantastisch; een 

uitkomst voor thuis. Je hebt er veel plezier 

van en weinig omkijken naar. Leen voorde-

lig of zet je spaargeld in. Het milieu redden 

doe je niet, maar ik zou zeggen: doe het 

voor jezelf!”

Meer Biltse verhalen 
Lees het hele verhaal van Herman 

van Toor en meer ervaringen van inwoners 

van De Bilt op: www.beng2030.nl/uw 

huis/ervaringen.

Elektriciteit, dat boeide hem al als klein jochie. Je ziet het niet en toch kun je er zoveel mee. Herman 

van Toor bouwde zijn kennis uit en past die toe. Zo werd zijn woonhuis in Groenekan zo goed als 

energieneutraal. Met 27 zonnepanelen en meer.

‘Doe het voor jezelf!’
adviseert Herman van Toor. Hij maakte zijn 

huis bijna-energieneutraal.

advertorial

HAZELNOOT
SCHUIMTAARTJE

GOUDBLOND 
MAISBROODJE

van 1,90
Nu  € 1,40

de lekkerste!
Nu  € 8,25

GOUDBLOND 
MAISBROODJE

van 1,90
1,40

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

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

    Jouw ten Cate bij

20% 
KORTING 
op alles van ten Cate

20% 
KORTING 
op alles van ten Cate

dealeradv_FAMILIEWEKEN_familie.indd   1 18-05-2020   10:30

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk
Tel. 0346-211711 

Openingstijden:
MA: 13.00 - 18.00 u. | DI: t/m VR 8.30 - 18.00 u. | ZA: 8.30 t/m 17.00 u.

Komt u liever buiten onze openingstijden om?
Bel dan 0346-211711 om een afspraak te maken.
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Bezoek mogelijk bij Biltse Hof
door Henk van de Bunt

 
Voor de afdeling Heidetuin van De Biltse Hof is wellicht de zon weer een beetje gaan schijnen. 
Teamregisseur Jacqueline Bosman benaderde in een rondschrijven alle contactpersonen van 

de bewoners: ‘Wij gaan er vanuit dat er vanaf woensdag 27 mei een tent ter beschikking 
is voor afdeling de Heidetuin. Dit betekent dat bezoek vanaf die dag mogelijk is’. 

 
Per e-mail kan dag, datum en voor-
keur van tijdstip doorgeven wor-
den; dit wel volgens een bepaald 
schema, omdat andere tijden niet 
mogelijk zijn. Er is slechts ruimte 
voor één vaste bezoeker; ergo er 
kan niet gewisseld worden van be-
zoeker.
 
Belangrijk punten
Alle afspraken worden per direct 
stopgezet, bij verdenking van co-
rona op de locatie. Er mag 1 naaste 
per bewoner per week (Ontmoeten 
op maat.) Er zijn allerlei strenge hy-
giënische regelingen (handen was-
sen ander-halve-meter-omgang). 
Er mag geen fysiek contact zijn en 
meegebrachte versnaperingen mo-
gen niet ter plekke worden gegeten. De tent is inmiddels buiten bij De Biltse Hof geplaatst.

Week van de Jonge mantelzorgers
Een op de vijf jongeren is mantelzorger. Ruim de helft vindt de zorg zwaar. Door het coronavirus 

wordt dit nog eens versterkt. Jonge mantelzorgers zijn bijvoorbeeld bang de ander te 
besmetten. Praten over de zorg voor een zieke moeder of een gehandicapte broer 

kan verlichting bieden, maar gebeurt te weinig. De meeste jonge 
mantelzorgers houden hun zorgen hierover voor zichzelf. 

Praten over persoonlijke zorgen is 
niet makkelijk voor jonge mantel-
zorgers. Ze vinden dat anderen er 
niks mee te maken hebben, willen 
hun omgeving er niet mee lastig 
vallen, of vinden het moeilijk om 
het gesprek hierover te beginnen. 
Ook willen jonge mantelzorgers 
niet zielig gevonden worden of in 
een uitzonderingspositie terecht ko-
men. 

Goodiebag
Steunpunt Mantelzorg vindt het 
belangrijk om aandacht te hebben 
voor kinderen en jongeren die op-
groeien in een gezin met een zieke 

of gehandicapte ouder, broer of 
zus. Iedereen die een jonge man-
telzorger kent kan hem of haar 
online aanmelden via www.mens-
debilt.nl of stuur een mail naar 
mantelzorg@mensdebilt.nl. Iedere 
10e jonge mantelzorger ontvangt 
ook nog eens een Goodiebag met 
leuke verrassingen.

Mantelzorg en corona
Het coronavirus verergert de pro-
blemen waar jonge mantelzorgers 
mee kampen. Ruim 60% maakt 
zich meer zorgen over degene voor 
wie ze zorgen. De angst voor be-
smetting van een kwetsbaar iemand 

speelt daarbij een rol. Vier op de 
tien jonge mantelzorgers geven aan 
dat de zorg sinds het uitbreken van 
het virus zwaarder is geworden. Zij 
vinden dat de zorg mentaal meer 
impact heeft, ze hebben minder 
vrije tijd en voelen zich vermoei-
der. Een van de balngrijkste bood-
schappen in deze campagneweek 
is dan ook : ‘Deel je zorg’. Ga in 
gesprek met je ouders, vrienden, 
lotgenoten, op school of op je werk. 
Of zoek professionele hulp bijvoor-
beeld bij het Steunpunt Mantel-
zorg. Kijk voor meer informatie op: 
www.mensdebilt.nl

Bel Ami bij 
d’Amandelboom

Zonnig, vrolijk en ontspannend was het toen Anita, Miranda en Ilse 
van Bel AMI optraden bij verzorgingstehuis d’Amandelboom in 
Bilthoven. Bel AMI zingt op professioneel wijze bewerkingen van 
popklassiekers, musical en jaren 40-50 repertoire waarbij Anita 
met een trompet begeleidt. 

Het was een welkome afwisseling voor de mensen die het verzor-
gingstehuis niet mogen verlaten en ook voor de bewoners van de aan-
leunwoningen.               (Tina Bolks) 

De drie dames van Bel Ami in de bij hun muziek passende kleurrijke 
jurken inclusief petticoat.

Bijzondere werkochtend in 
Van Boetzelaerpark

Zaterdag was de eerste werkoch-
tend sinds het uitbreken van de 
coronapandemie. I.v.m. de nog gel-
dende voorschriften mochten er niet 

meer dan 30 vrijwilligers meedoen 
en werd tijdens het werk de 1,5 me-
ternorm ook toegepast. Dit alles in 
overleg met de gemeentelijk vei-

ligheidsambtenaar. De deelnemers 
waren blij hun park weer te ver-
fraaien en elkaar weer (op afstand) 
te ontmoeten.         (Frans Poot)

Niet bij de uitvaart, 
toch een aandenken

Toen uitvaarten steeds kleiner en kaler werden, besloten vormge-
ver Mariska Hardeman uit Westbroek en uitvaartspreker Karin 
Bos om de handen ineen te slaan. Voor Zoals Jij Was maken ze her-
inneringsboekjes, om te delen met iedereen die niet bij het afscheid 
kan zijn. 

In Brabant, waar Karin regelmatig werkt als uitvaartspreker en woord-
dienstbegeleider, is een gedachtenisprentje heel gebruikelijk. Een her-
inneringsboekje is in essentie hetzelfde, maar dan uitgebreider én met 
foto’s. 

Familiegesprek
Het verhaal voor het boekje tekent Karin op na een uitgebreid gesprek 
met de familie, net zoals ze doet als ze een uitvaartdienst voorbereidt. 
En dan komt alles aan bod: de mooie dingen maar ook de momenten 
die moeilijk waren, en vooral hoe iemand daarmee omging. Karin: ‘Ik 
vind het altijd bijzonder dat familie en vrienden in amper twee uur hun 
dierbare zo goed kunnen neerzetten. Vaak komen herinneringen boven 
die al bijna vergeten waren. Soms is het ook van “maar dat hoeft er niet 
in hoor”, en dat doe ik dan ook niet. Of ik vraag of ik het mag aanstip-
pen, omdat een ander deel van het verhaal dan begrijpelijker wordt. Zo 
ontstaat er gaandeweg een liefdevol verhaal met een lach en een traan. 
Niet oordelend, wel eerlijk en persoonlijk. 

Op de post
Met het verhaal en de foto’s gaat Karin naar Mariska die het boekje 
opmaakt. Daarvoor zijn verschillende ontwerpen maar ook maatwerk 
beschikbaar. Wat de vormgever betreft hoeft het dan ook niet te stop-
pen als uitvaarten weer groter mogen. ‘Natuurlijk is het nu extra fijn 
om een boekje te ontvangen, zeker als je zelf niet een van de dertig 
genodigden bent. Maar ook voor wie er wél mag zijn, is het boekje in 
envelopformaat een herinnering om voor altijd te bewaren.’ Kijk voor 
meer informatie over herinneringsboekjes op: zoalsjijwas.nl

Mariska Hardeman (l) en Karin Bos maken samen herinneringsboekjes.
Tijdens de werkpauze genoten de vrijwilligers van hun koffie, op gepaste afstand van elkaar.
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

KIP KROKANT SCHNITZELS
Heerlijke malse kipfilet omwikkeld met cornflakes...
Ook lekker lauw warm op aan reepjes op uw salade
Zachtjes braden in ruim boter; ca 8 tot 10 min. 100 gram 1,25

KIP GAMBA'S 
Kip haasjes omwikkeld met ontbijtspek en gemarineerd
met een honing marinade; super combinatie!!
ca. 8 tot 10 min. bakken, kan ook op de BBQ 100 gram 1,75

BIEFSTUK WOK REEPJES
Pure biefstuk reepjes, met sugar snaps en prei ringen;
gekruid met o.a. zwarte peperolie, zeezout....
Kort roerbakken; mag rosé blijven... 100 gram 1,85

MINI KIPROLLADE
Kleine één persoons; ca. 150 gram per stuk; suprême
gekruid, binnen en buiten, wordt niet droog!
ca. 15 tot 20 minuten braden.. 100 gram 1,25

VARKENS LENDE LAPJES
Zonder bot en met een klein vetje eraan, zeer smaakvol
Gemarineerd met onze olie pesto marinade...
Kort bakken; totaal maximaal 3 minuten 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heerlijk aanbevolen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 juni t/m zaterdag 6 juni.

Zetfouten voorbehouden

GEHAKT TORTILLIA'S 
Ovenklaar; ca. 25 tot 30 min. 150°C in de oven per stuk 5,00
ENGELSE VERSE WORSTJES
Glutenvrij; die hele lekkere lange smalle... 100 gram 1,25

BARBECUE STEAKS
Heerlijke malse magere super gemarineerde lapjes!!
Lekker snel in en uit de pan of van de BBQ?!
ca. 2 maal 30 seconde op hoog vuur..... 100 gram 1,95

HUUR VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE,

TUINFREES, ETC. MOGELIJK! WELKOM IN ONZE SHOWROOM!

DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
HOGEDRUKREINIGER 
RE 90

€ 169

€ 149*

HOGEDRUKREINIGER 
RE 130 PLUS 
Incl. RA 101 vlakreiniger

€ 518

€ 399*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

Per direct te huur
Planetenplein 14 en Planetenplein 30, Bilthoven

Seniorenwoningen in Het Lichtruim, dus u heeft een bibliotheek en
het theater zeer dichtbij. De winkels en de wekelijkse markt zijn in
de straat en openbaar vervoer is op loopafstand. 65 plussers
hebben voorrang, maar 55 plussers mogen ook reageren.

3-kamer appartement op
de 3e verdieping
Oppervlakte 76 m2
Energielabel A
Bouwjaar 2013
Netto huurprijs € 873,15

Servicekosten € 24,-
Voorschot CV € 100,-

Bruto huurprijs € 997,15
Inkomenseis belastbaar
jaarinkomen minimaal
€047.856,-.

Planetenplein 14
4-kamer appartement op
de 4e verdieping
Oppervlakte 92 m2
Energielabel A
Bouwjaar 2013
Netto huurprijs € 995,05

Servicekosten € 24,-
Voorschot CV € 100,-

Bruto huurprijs € 1.119,05
Inkomenseis belastbaar
jaarinkomen minimaal
€053.712,-.

Planetenplein 30

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Mail naar wonen@ssw.nl.
Reageren meerdere geschikte kandidaten, dan volgt er een loting.

RHC Vecht en 
Venen weer 
toegankelijk
In het RHC Vecht en Venen zijn de 

archieven van de gemeenten Stichtse 
Vecht, De Bilt, De Ronde Venen en 

Weesp ondergebracht; in depots ligt 
ruim 600 jaar erfgoed. 

De hoofdvestiging en grootste studiezaal is geves-
tigd in het Cultuurhuis in Breukelen en zijn ook 
wisselende exposities bezichtigen. 

Vanaf 2 juni kan op afspraak, weer een bezoek ge-
bracht aan de tentoonstelling Oorlog in de provin-
cie – de Utrechtse 50 foto’s. Er mag een beperkt 
aantal bezoekers tegelijk binnen zijn en de ruimte 
zo ingericht dat de anderhalve-meter-afstand ge-
garandeerd kan worden. De studiezaal in Breuke-
len is vanaf 2 juni op afspraak - te maken op de 
website (www.rhcvechtenvenen.nl) - weer open op 
dinsdag, woensdag en donderdag.

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wij zijn geopend!
Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen in onze zaak, 
enkele van die voorzorgsmaatregelen zijn:
•  Blijf thuis als u klachten heeft.
•  Graag bellen voor een afspraak in plaats van binnenlopen.
•  Mondkapjes zijn voor kappers niet verplicht, wij dragen een 

mondkapje en gezichtsscherm tijdens het knippen als u dit wilt.
•  Alles wordt gedesinfecteerd na iedere klant.

Wij hebben ook nog plek in ons gezellige 
team voor een allround haarstylist
voor 3 dagen per week.
Heb je interesse?
Meer informatie over deze vacature vind 
je op: www.hairdesque.nl
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Ondernemen in coronatijd
Van vluchteling naar succesvol ondernemer 

door Dirk Steenaart
Het gaat goed met de ICT ondernemer Homayun Sharifi uit Westbroek. Hij heeft veel werk te 

doen, ook omdat mensen nu juist thuiszitten. De ondernemer is zes maanden geleden 
voor het eerst vader geworden; daar is hij ook erg druk mee. De van origine 

Afghaanse vluchteling heeft zijn plek gevonden in Nederland.
 

Als jongen kwam hij uit Afghani-
stan naar Duitsland. Daar heeft hij 
ook zijn middelbare school afge-
maakt. Toen hij achttien was heb-
ben zijn ouders hem bij het Rode 
Kruis als vermist opgegeven. Hij 
kreeg een brief van het Rode Kruis, 
dat zijn ouders niet wisten waar 
Homayun zich bevond. ‘Ik wist dat 
mijn ouders uit Afghanistan waren 
vertrokken, maar ik wist niet dat ze 
dus in Nederland waren’. In 2000 is 
Homayun naar Nederland gekomen 
en heeft hij, zes maanden lang, een 
cursus Nederlands gevolgd. Inmid-
dels is hij dertiger en woont hij al 
geruime tijd in Nederland.
 
Hulp ook op afstand
Homayun vermaakt zich goed in 
deze tijd, hij is vaak thuis om voor 
zijn zoontje te zorgen maar, hij is 
ook druk bezig met zijn eigen be-
drijf Computerhulp Midden Neder-
land. Hij vraagt altijd. als mensen 
bellen hoe de thuissituatie (of er 
mensen ziek zijn of klachten heb-
ben) is. Hij heeft ook een speci-
aal programma, waarmee hij, met 
goedkeuring van de klant, ‘op af-
stand’ in de computer mag komen 
van de desbetreffende klant. Als het 
probleem niet ‘op afstand’ opgelost 
kan worden maakt hij een afspraak 
en rijdt hij naar zijn klus toe. Hij is 
niet bang om het coronavirus op te 
lopen. Hij treft altijd de voorzorgs-
maatregelen zoals de anderhalve 

meter afstand. Hij heeft te maken 
met mensen van verschillende leef-
tijden. Jong, oud, hij komt overal. 
Bij oudere mensen is het bekend 
dat ze sneller geïnfecteerd kunnen 
raken met het coronavirus, dan nog 
is hij niet bang om het coronavirus 
op te lopen omdat hij merkt dat 
mensen zich keurig aan de richtlij-
nen houden.
 
Probleem oplossen
Als er problemen zijn met bijvoor-
beeld de mail of computer virussen 
dan doet hij dat bij mensen thuis. 
Een herinstallatie kan Homayun 
hij echter niet ter plekke doen. Hij 
heeft een kleine werkplaats waar 

hij dan de computer maakt. Het 
werken gaat hem tijdens de coro-
natijd goed af.
 
Specialiteit
Homayun merkt dat mensen het 
fijn vinden wanneer hij langskomt. 
Omdat hij alleen werkt kan hij al-
tijd zelf antwoorden, je krijgt dus 
ook altijd sneller de oplossing 
dan bij een groot bedrijf; je krijgt 
geen helpdesk aan de lijn maar al-
leen Homayun. Hij vindt het ook 
heel belangrijk om vertrouwen te 
krijgen van mensen, blijft vaak 
een kopje koffie drinken en luis-
tert graag naar de verhalen van de 
klant.

Homayun Sharifi is positief gestemd; ‘Ik hoop dat ik dit werk zo lang mogelijk 
mag blijven doen in een gezonde en fijne werkomgeving’. 

Ook op het Maertensplein kun je veilig in de rij staan.

Bureninitiatief voor 
meer ‘groene daken’

De Waterweg in De Bilt is weer een stukje groener. Zes straatge-
noten legden sedum op het dak van hun uitbouw, erkerdakje of 
schuur. Een gezamenlijke actie, die goed beviel. 

‘Minder warm op de werkkamer’, ‘fijn voor de bijen’, ‘houdt CO2 
vast’: iedereen had weer een ander motief om positief te reageren op 
het voorstel van één van de buren om samen groene dakbedekking te 
bestellen. Zo kwam het, dat op de ochtend van 22 mei een grote vracht-
wagen 70 m2 sedum afleverde en grote rollen voor de ondergrond. Sa-
men werd die bestelling per adres verdeeld en ieder ging aan de slag 
met het eigen dak, om na afloop voldaan foto’s te mailen: ‘Zere rug, 
maar het is gelukt! Hierbij het resultaat’. 

Samen doen scheelt
De actie vloeide voort uit een eerder bureninitiatief in oktober vorig jaar. 
Toen wisselden ruim 50 bewoners van de Waterweg ervaringen uit op een 
bijeenkomst over energiebesparing waarbij ook BENG! veel informatie 
leverde. Sindsdien zijn er mailgroepen per thema, om tips en ervaringen 
te delen, zoals dit idee uit de mailgroep ‘groen dak’. Naast gezellige con-
tacten zorgde de collectieve actie voor staffelkorting en werden aflever-
kosten geschrapt. En elk adres kreeg een gratis kilo mest toe. 

Isolerend
Sedum beschermt en isoleert, voor meer koelte ‘s zomers en meer 
warmte ’s winters. En het houdt regenwater vast, zodat er minder recht-
streeks en onbenut het riool in gaat. Bovendien: het staat leuk en bijen 
en andere insecten zijn er blij mee. De lichtgewicht-variant kan op elk 
dak en het onderhoud is makkelijk: water geven hoeft niet of nauwelijks 
en twee keer per jaar wat mest is genoeg. Ook zoiets doen met de straat? 
Meer informatie via: energieke.waterweg@gmail.com (Alies Vos)

De aangeleverde materialen worden uitgerold.

Blij met het eindresultaat.

Veilig in de rij op het Maertensplein 
door Henk van de Bunt

Op de redactie van menig TV- programma komen de laatste tijd steeds dezelfde vragen terug: 
‘Verspreidt het (corona-)virus zich buiten sneller of juist niet?’ ‘Kan de wind het coronavirus 

meters verder meenemen, waardoor je meer dan 1,5 meter afstand moet houden?’ vraagt 
iemand zich af. Deze vragen zijn in deze tijd extra relevant, want ook in deze gemeente 
- bijv. op het Maartensdijkse Maertensplein - staan rijen wachtenden voor de winkels. 

Hoe groot is de kans op besmetting in zo'n rij?

De antwoorden vinden we ook op 
veel sites; ‘De belangrijkste 'be-
smettingsroute' van het coronavirus 
is inmiddels bekend: dit gaat via 
druppels, die een besmet persoon 
uit-hoest of uit-niest. Die druppels 
komen niet ver, vrijwel nooit verder 

dan 1,5 meter. Dus: wanneer ieder-
een netjes op afstand in een rij staat 
en elkaar geen handen geeft, dan is 
er weinig aan de hand. 

Een woordvoerder van het RIVM 
zegt het zo: ‘Anderhalve meter is 

een veilige afstand. We gaan ervan 
uit, dat mensen, die ziek zijn, thuis 
zitten. En dus niet in een rij gaan 
staan hoesten en proesten. Als 
mensen zich aan die regels houden 
is anderhalve meter veilig’en ver-
antwoord..

Uitgelaten sfeer op terras

Maandag 1 juni, 
mochten de terrassen 
weer open: ook bij 
café-restaurant Buiten 
aan de Hessenweg in 
De Bilt. Men was blij 
elkaar weer te kunnen 
ontmoeten. Er was 
voldoende ontsmet-
tingsmiddel en de op-
stelling van de tafels 
was ‘corona-proof’ 
met plexiglasschei-
dingswanden. Er hing 
een uitgelaten sfeer. 
[Frans Poot]
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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)

BEKENDMAKINGEN
week 23 ¾  3 juni 2020

De agrarische bedrijfswoning aan de Ach-
terweteringseweg 30 in Maartensdijk wordt 
verbouwd tot of herbouwd als burgerwo-
ning. Daarnaast worden de bedrijfsgebou-
wen deels of geheel afgebroken en wordt 
daarvoor in de plaats een extra burgerwo-
ning gebouwd. Deze ontwikkelingen passen 
niet binnen het huidige bestemmingsplan. 
Het huidige bestemmingsplan kent echter 
een wijzigingsbevoegdheid om op deze lo-
catie de bestemmingswijziging en de extra 
woning toe te staan. Van deze wijzigingsbe-
voegdheid is gebruik gemaakt.

Het wijzigingsplan is getoetst aan de Wet 
geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch 
onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de 
gevels van de nieuwe woningen, vanwege 
het wegverkeer op de Achterweteringseweg 
en de rijksweg A27, hoger is dan de wette-
lijke voorkeurswaarde die genoemd is in de 
Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt 
de mogelijkheid om, onder voorwaarden, 
ontheffing te verlenen van deze voorkeurs-
waarde. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor het plan gebruik ge-
maakt van deze mogelijkheid en heeft op 18 
mei 2020 het besluit hogere waarden vast-
gesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan, binnen zes weken na de dag 

waarop het besluit ter inzage is gelegd, te-
gen dit besluit tot vaststelling van hogere 
waarden, door degene(n) wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken en 
primair degenen die zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden hebben in-
gebracht, beroep worden ingesteld bij de 
Raad van State. Uw bezwaar kunt u richten 
aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 
‘s Gravenhage, onder duidelijke vermelding 
van uw naam en adres alsmede het ken-
merk van het betreffende besluit hogere 
waarden. Voor het instellen van beroep zijn 
griffierechten verschuldigd. Hierover ont-
vangt de indiener nader bericht van de Raad 
van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere waar-
den heeft van 20 februari 2020 tot en met 1 
april 2020 ter inzage gelegen. Het definitie-
ve besluit is overeenkomstig het ontwerp-
besluit vastgesteld. U kunt het definitieve 
besluit hogere waarden met bijbehorende 
stukken van 4 juni 2020 tot en met 15 juli 
2020 inzien via de website van de gemeente 
De Bilt.

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 
(088) 022 50 00.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
Wijzigingsplan Achterweteringseweg 30 te 
Maartensdijk Het college van burgemeester en wethou-

ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op 18 mei 
2020 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft 
vastgesteld: Wijzigingsplan Achterwete-
ringseweg 30 te Maartensdijk.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Achter-
weteringseweg 30 te Maartensdijk.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het staken van de agrarische 
bedrijfsvoering ter plaatse. In ruil voor de 
sloop van minimaal 1000m2 aan voormalige 
bedrijfsbebouwing mag een extra woning 
worden gerealiseerd op het perceel. De hui-
dige bedrijfswoning wordt daarnaast omge-
vormd tot reguliere woning.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ten opzichte van het 
ontwerpwijzigingsplan ongewijzigd vastge-
steld.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-

ken ligt vanaf donderdag 4 juni 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is: NL.
IMRO.0310.18008WP0002-VG01.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld door: een belanghebben-
de die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest tijdig zienswijzen bij het 
college van burgemeester en wethouders 
kenbaar te maken.
Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 
2020 bij de: Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289411.

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan 
Achterweteringseweg 30 te Maartensdijk 

Kijk voor meer informatie op:
http://www.mensdebilt.nl/nieuws/
jonge-mantelzorger-deel-je-zorg

Merk je dat de zorg best pittig is?
• Deel je zorg(en) met je omgeving: familie, vrienden

of buren
• Vraag hulp bij wat er gedaan moet worden, zoals

boodschappen doen of huishoudelijke taken

Zo krijg jij weer ruimte om op te laden en/of leuke 
dingen te doen.

Eén op de vijf jongeren zorgt regelmatig voor een familielid met een ziekte of beperking. Dit doen zij in 
combinatie met school, vrienden en hobby’s. Deze zorg is waardevol, maar kan ook stress geven. Ben jij een 
mantelzorger? Zorg dan ook goed voor jezelf. Door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp 
te zoeken als het nodig is.

Loop je door de zorg tegen je grenzen aan en 
heb je hulp nodig?
• Bespreek dit met je huisarts of de

praktijkondersteuner

Zo krijg je hulp om met de situatie om te gaan en leer 
je keuzes maken die ook goed voor jou zijn.

Heb je hulp nodig om de zorg vol te houden?
• Neem contact op met het wijkteam of het

Wmo-loket van je gemeente

Zo regel je samen hulp en voorzieningen voor degene 
voor wie je zorgt.

Wil je persoonlijk advies of zoek je een 
luisterend oor? 
• Bel of app Steunpunt Mantelzorg De Bilt 06-13071129
• Meld je aan als jonge mantelzorger via 

mantelzorg@mensdebilt.nl

Zo vind je de juiste (zorg)ondersteuning bij jou in 
de buurt.

Is de zorg lastig te combineren met school, 
opleiding of werk?
• Bespreek het met je mentor, studiecoach, decaan,

werkgever of vertrouwenspersoon

Zo kan je afspraken maken over wat je nodig hebt om 
al je taken uit te voeren.

Eén op de vijf jongeren zorgt regelmatig voor een familielid met een ziekte of beperking. Dit doen zij in 

Deel je zorg.
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Opmerkelijk gezicht

Creatie van natuur of mensenhand in Bos Beerschoten. (foto Andre 
Wijnbergen)

Stichting Leergeld harder 
nodig dan ooit 

door Henk van de Bunt

Door de Coronacrisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder 
hen ook veel gezinnen met kinderen. Stichting Leergeld is er ook voor deze gezinnen. 

Zij wil ervoor zorgen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met 
hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen. 

In Nederland leeft één op de twaalf 
kinderen in armoede en kunnen 
om financiële redenen niet mee-
doen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Via 108 lokale stichtingen 
(en 1 partner), die samen actief 
zijn in 74% van de Nederlandse 
gemeenten, biedt Stichting Leer-
geld kinderen uit minimagezinnen 
kansen om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse acti-
viteiten. Zo ondersteunt zij ouders 
met bijvoorbeeld de aanschaf van 
schoolspullen, een bijdrage voor 
een schoolreis, een computer of 
een fiets of met de contributie voor 
een sportvereniging. Martin Jonker 
van de Biltse afdeling: ‘In 2019 
konden dankzij Stichting Leergeld 
126.838 kinderen uit minimagezin-
nen onbezorgd meedoen. Stichting 
Leergeld Gemeente De Bilt heeft 
bijna 300 van deze kinderen, uit 
alle zes kernen van De Bilt kunnen 
ondersteunen. Om gezamenlijk nog 
meer kinderen nog beter te bereiken 
werkt Stichting Leergeld samen 
met Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
Nationaal Fonds Kinderhulp en 
Stichting Jarige Job’.

Laptops 
Dat Stichting Leergeld snel kan 
acteren, bleek wel in de afgelopen 
twee maanden. De Leergeld-stich-
tingen hebben, samen met hun lo-
kale netwerken, ruim 8.000 laptops/
tablets verspreid onder kinderen 
voor het noodzakelijke thuisonder-
wijs. De lokale stichtingen konden 
snel schakelen tussen gemeenten, 

bedrijfsleven en donateurs en van-
uit het landelijk bureau konden sub-
sidiegelden van het Ministerie van 
SZW worden ingezet. Martin Jon-
ker: ‘In de gemeente De Bilt heeft 
Stichting Leergeld op deze manier 
ruim 20 laptops/tablets verspreid en 
in veel andere gevallen ouders ge-
holpen een laptop te lenen van de 
school van hun kind’.  

Gevolgen Corona crisis
Als gevolg van de Corona-crisis 
dreigt een grote groep mensen door 
een terugval in inkomen in financi-
ele problemen te raken, waaronder 
veel gezinnen met kinderen waar-
van de ouders werk(t)en als zelf-
standigen, flex- of seizoen-werkers. 
Juist in deze tijd is het belangrijk 
dat kinderen kunnen ontspannen 
en meedoen met andere kinderen. 

Stichting Leergeld Nederland denkt 
dat veel gezinnen Stichting Leer-
geld nog niet kennen óf niet besef-
fen dat ook zij in aanmerking kun-
nen komen voor ondersteuning.  

Nieuwe strategieën 
Om nog meer gezinnen bekend te 
maken met haar ondersteunings-
aanbod, zet Stichting Leergeld in 
op nieuwe strategieën. Zo werkt 
zij op dit moment samen met am-
bassadeur (kinderboekenschrijver) 
Paul van Loon aan een entertai-
nende schoolmusical voor groep 
8 met een maatschappelijke bood-
schap over sociale uitsluiting. Via 
de schoolmusical hoopt zij in één 
klap scholen, ouders en kinderen 
te bereiken. Vanaf september 2020 
kunnen basisscholen deze musical 
online bestellen.

Contact
Stichting Leergeld Gemeente De 
Bilt roept gezinnen met kinderen 
in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading , Maartens-
dijk en Westbroek die kampen met 
geldgebrek op om zich te melden 
voor ondersteuning. Dat kan via de 
website www.leergelddebilt.nl. Op 
deze website is ook meer info te 
verkrijgen. Oók gezinnen die nu als 
gevolg van de Coronacrisis in de 
financiële problemen zijn geraakt 
worden graag geholpen. 

Levend Ganzenbord
Met stralende zon speelden cliënten van Zideris een potje 
levend ganzenbord op het grasveld naast de Koperwiek. 

In tweetallen legden ze enthousiast het parcours af en 
volbrachten de opdrachten.

Vorige week maandag organiseerden buurtsportcoaches van Mens De 
Bilt het levend ganzenbord voor de cliënten van Zideris. Deze groep 
woont in De Koperwiek en mag op dit moment de deur niet uit en geen 
bezoek ontvangen. Deze gezellige middag was daarom een welkome 
afleiding voor ze.

De buurtsportcoaches waren diezelfde middag ook op bezoek bij 
d`Amandelboom om daar levend ganzenbord te spelen. Komende tijd 
organiseren ze het gezelschapsspel ook bij andere woonzorgcentra in 
gemeente De Bilt. 

Initiatief
Samen voor De Bilt initieerde deze samenwerking tussen Zideris en de 
buurtsportcoaches. Wie ook een activiteit wil organiseren om mensen 
een hart onder de riem te steken kan contact opnemen met Judith Boe-
zewinkel van Samen voor De Bilt: judith@samenvoordebilt.nl

Marielle en Els (cliënten van Zideris), doen enthousiast mee met levend 
ganzenbord.

Digitaal inwonerpanel van start
De gemeente De Bilt nodigt de inwoners uit om lid te worden van het digitale inwonerpanel. 

Het college wil inwoners hiermee op een nieuwe en gemakkelijke manier 
een stem geven als het gaat om gemeentelijk beleid.

De gemeente streeft naar een panel 
van tenminste 800 inwoners, die 
een betrouwbare afspiegeling van 
de bevolking vormen. Deze inwo-
ners worden zo’n 3 keer per jaar 
geraadpleegd over hun mening en 
ideeën over uiteenlopende onder-
werpen. Na elke raadpleging krij-
gen de panelleden de resultaten van 
het onderzoek.

Wethouder Anne Brommersma is 
enthousiast over deze uitbreiding 
van de participatiemogelijkheden: 
‘De invoering van een inwonerspa-

nel geeft inwoners meer mogelijk-
heden om op een makkelijke ma-
nier mee te praten over de wijze 
waarop de gemeente invulling geeft 
aan haar gemeentelijke taken. Een 
inwonerspanel sluit ook aan bij de 
ingezette werkwijze rondom inwo-
nersparticipatie.’

Anoniem
Bij het digitale inwonerpanel wordt 
de gemeente begeleid door het on-
afhankelijke onderzoek- en advies-
bureau DUO Market Research uit 
Utrecht. Dit bureau zal de gegevens 

beheren conform de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming 
(AVG) en de Uitvoeringswet AVG. 
Dit houdt onder andere in dat gege-
vens anoniem verwerkt worden en 
uitsluitend gebruikt worden voor 
het digitale inwonerpanel.

Start werving
De werving van panelleden is begin 
met gestart. Ogeveer 6.000 wille-
keurig gekozen inwoners van bo-
ven de 18 jaar zijn aangeschreven. 
In de uitnodiging staat hoe men via 
de computer en persoonlijke inlog-

De stichting ondersteunt bijv. bij het betalen van de contributie voor een 
sportvereniging.

Stichting leergeld kan een bijdrage leveren voor een zomerkamp. 

gegevens toegang kan krijgen tot 
het portal dat hiervoor is ingericht. 
Deelname is vrijwillig.

Geen uitnodiging, wel meedoen?
Wie geen schriftelijke uitnodi-
ging ontvangen heeft en toch lid 

wil worden van het panel kan zich 
vanaf 6 mei aanmelden bij het on-
derzoeksbureau door een mailtje te 
sturen naar a.van.grootheest@duo-
marketresearch.nl. Vermeld daarbij 
alstublieft, dat het gaat om de ge-
meente De Bilt.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

Bestway zwembad met stalen frame  
Afmeting: 259 x 170 x 61 cm 
Eenvoudig op te zetten zonder gereedschap, 
met handig leegloopventiel en reparatiepatch
Elders 99.99

 Edet Ulta Soft of Comfort 
toiletpapier
Alle pakken Ultra Soft met 12 rollen 
of Comfort met 16 rollen 
Van /7.49 - /7.99
 Voor 3.74 - 3.99 

 Lenor wasverzachter 
 Alle fl essen 
van 500 ml 
Van /2.99

 Optimel, Vifi t of Goedemorgen
 3 pakken van 500 ml of fl essen van 400 ml
Van /2.49 - /3.51
 Voor 1.66 - 2.34 

 Pringles 
 Alle soorten 
2 stuks 
Van /4.10
 Voor 2.05 

 Streek zuivel 
 2 fl essen van 0.5 - 1 liter 
Van /1.98 - /4.50
 Voor 1.48 - 3.36 

 Streek graskaas 
Van /5.95

 Streek Stolweitjes of 
Vreelandse eieren
 Doos met 6 stuks 
Van /1.89 - /1.99

Warsteiner, 
Jupiler, 
of Amstel
 Alle kratten met 24 fl esjes 
van 0.25 - 0.3 liter 
Van/14.49 - /15.49

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 
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KORTING
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 0.99 
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 4.99 

 50%
KORTING 

 NU 
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 50%
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 2+1
GRATIS 
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Winnaar springt gat in de lucht
De #slimmerchillen-weekprijs - een cadeaucheque van 50 euro - gaat naar Tim Pierik uit De 

Bilt. Hij was zo blij dat hij weer mocht sporten met de vrienden van zijn springgroep, 
dat hij een gat in de lucht sprong. Letterlijk! Hier stuurde hij een foto van naar 

#slimmerchillen. Hopelijk is hij net zo blij met zijn prijs.

Fysiek fit zijn is belangrijk. Maar 
wanneer sportscholen zijn gesloten 
en de trainingen van je club zijn 
gestopt, is dat best lastig. Daarom 
vroeg #slimmerchillen de afgelo-
pen weken jongeren en studenten 
hoe zij mentaal en fysiek fit blijven. 
Tim kon zes weken niet trainen met 
zijn springgroep. Maar met aanpas-
singen, zoals rekening houden met 
anderhalve meter afstand, kan dat 
gelukkig weer. 

Tweede en derde prijs
De tweede prijs is deze week voor 
Joas Kuiper met een filmpje van 
zijn homegym. Hij was zo creatief 
om met allerlei materialen in zijn 
omgeving een eigen sportschool 
te maken. Van autobanden tot em-
mers, alles werd gebruikt. Hij heeft 
dus zijn hersens gebruikt om z’n 
spieren te trainen. Dat is winst op 
beide fronten. 

De derde plaats gaat naar het Tik-
Tok-account @the.adventuress. De 
eigenaresse daarvan maakte een 
compleet #slimmerchillen-menu 
met maar liefst 10 activiteiten voor 
zichzelf. Om het nog een beetje 
spannend te maken laat ze een loot-
je bepalen welk onderdeel als eerste 
aan de beurt is.  

Anderhalvemetersamenleving
Ook de komende weken blijft #slim-
merchillen nodig. Want hoewel de 
maatregelen weer versoepeld zijn, 
blijft afstand houden en drukte ver-
mijden belangrijk. Premier Rutte 
daagde jongeren in zijn persconfe-
rentie ook al uit om slimme oplos-
singen en (opbouwende) kritiek te 
delen. Nieuwe inzendingen blijven 
dan ook meer dan welkom, ook in-
zendingen die tips geven over hoe 
je slimmer omgaat met de anderhal-
vemetersamenleving. Want daar zijn 
we voorlopig nog niet vanaf. 

Ook meedoen
Heb jij ook een idee over hoe jij 
slimmer kunt chillen, alleen of met 
jouw vrienden, maar wel veilig? 
Of hoe je slim omgaat met de an-
derhalvemetersamenleving? Deel 
dan jouw oplossing op TikTok en/
of Instagram via #slimmerchillen, 
of stuur een bijdrage op film, foto of 
in tekst naar info@slimmerchillen.
nl. Wie weet is een van de volgende 
weekprijzen dan voor jou. Wil je 
eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan 
alle inzendingen op https://slimmer-
chillen.nl

‘Slimmer Chillen = Corona Kil-
len’ is een gezamenlijke campagne 
van de Veiligheidsregio’s Hollands 
Midden, Kennemerland, Groningen, 
Fryslân, IJsselland, Utrecht, Gel-
derland Midden, Noord- en Oost-
Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, 
Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

De meest linkse duikelaar op de foto is Tim.

Deuren Kunstenhuis weer open
Vanaf 2 juni gaan de deuren van de locaties van het KunstenHuis weer open voor lessen. Vanaf 

18 mei werden de danslessen buiten hervat, vanaf deze week kan weer een groot gedeelte 
van de muziek-, theater- en beeldende lessen in de eigen gebouwen beginnen. 

‘De veiligheid en gezondheid van 
onze cursisten, docenten en me-
dewerkers staan bij ons voorop’, 
zegt directeur Rob Schouw. ‘De ge-
bouwen en lokalen zijn aangepast 
en voorzien van looproutes zodat 
zowel tijdens de lessen als bij het 
in- en uitgaan 1,5 m. afstand kan 
worden aangehouden. Overal in de 
gebouwen zijn handgel, desinfec-
terende sprays en doekjes beschik-
baar, we hebben plastic schermen 
geplaatst waar nodig, de ventilatie 
is op orde en iedereen weet aan 
welke gedragsregels men zich moet 
houden’.  

Grotendeels van start
Nog niet alle activiteiten van het 
KunstenHuis kunnen vanaf 2 juni 
worden hervat. Zo zijn er nog res-

tricties ten aanzien van samenzang 
en blaasinstrumenten. De 1-op-1 
muzieklessen kunnen doorgaan, de 
groepslessen alleen als er geen zan-
gers of blazer(s) bij zijn. Ook voor 
danslessen gelden andere regels en 
deze blijven voornamelijk buiten. 
De concerten en voorstellingen in 
de podia zoals Poppodium De Pep-
pel en Theater Het Lichtruim wor-
den pas hervat in het najaar, als de 
mogelijkheden voor publieksaan-
tallen nog meer verruimd worden.

Positief over volgend seizoen
Nu de cursussen en lessen weer 
mogen beginnen, kan het kunsten-
centrum ook weer met enig vertrou-
wen naar de toekomst kijken. Vanaf 
half juni kan er weer ingeschreven 
worden voor de lessen vanaf sep-

tember. Het nieuwe cursusseizoen 
2020-2021 gaat dan online op de 
website van het KunstenHuis: 
www.kunstenhuis.nl. 

Zomercursussen
Deze zomer zal het KunstenHuis 
met een divers en interessant cur-
susaanbod de inwoners van De Bilt 
de mogelijkheid geven om ook in 
juli en augustus door te gaan met 
kunstbeoefening. De inschrijvingen 
voor de cursussen beeldende kunst 
in de unieke buitenlocatie Fort Rui-
genhoek in Groenekan, inmiddels 
een jaarlijkse traditie, zijn reeds 
gestart. Eind juni komt ook het 
overige zomeraanbod online. Meer 
informatie is te vinden op www.
kunstenhuis.nl. (Jessica Holtzer)

De dansgroep Urban 15+ in Bilthoven op het plein van Het Lichtruim. 

Je Kind naar 
de Brugklas

Onder auspiciën van Ouders Lokaal geeft Karin Loogman op 15 
juni een Zoom - workshop voor ouders van kinderen, die naar het 
middelbaar onderwijs gaan. In het verleden werden deze work-
shops in het Lichtruim gegeven, maar i.v.m. de maatregelen in 
deze tijd van de corona pandemie, vindt de workshop plaats via 
een internet verbinding.

Op het programma staat o.a. het aanleren van vaardigheden in het los-
laten van je kind dat de grote wereld ingaat, maar ook tot steun te zijn 
waar dat nodig is. Karin vertelt dat veel ouders de neiging hebben hun 
kinderen teveel te sturen. De training is er vooral op gericht een balans 
te vinden in het loslaten en toch een vangnet te bieden. Karin vertelt 
verder dat ieder kind uniek is en dat het bieden van maatwerk heel be-
langrijk is. De sessie duurt ongeveer 1,5 uur. In oktober volgt dan een 
evaluatie. Meer info via debilt.ouderslokaal.nl         (Frans Poot)

Karin Loogman helpt ouder van kinderen die naar de brugklas gaan.

Slang in het zonnetje

Op de Eikensteeg in Maartensdijk zag Vierklankbezorger Gerwin Ger-
ritsen op zijn route onlangs een ringslang op het wegdek zonnen.



contact met zijn ex. Die vriend maakte mijn ex duidelijk dat het ook voor de 
kinderen niet goed was als ze hun vader niet zagen. Even later wilde hij toch 
nog wel iets over de reden van zijn scheiding vertellen. Hij was verliefd ge-
worden op zijn huidige vriendin die bij hem werkte. Hij wist het eerst nog een 
tijdje verborgen te houden, maar toen het uitkwam werd hij de deur uitgezet. 
Hij mocht de kinderen waar hij zei stapel op te zijn niet meer zien. Dat hij zo 
zenuwachtig was kwam omdat hij nog steeds bang was dat de kinderen opeens 
niet meer bij hem mochten komen. Het contact met zijn ex was zodanig dat hij 
de kinderen niet thuis kon ophalen. Ik weet nog hoe hij opfl eurde toen er een 
meisje van een jaar of twaalf met een koffertje in haar hand met naast zich een 
jonger broertje met een rugzakje en een eigenwijs petje aan kwamen lopen. 
Toen ze hun vader zagen zitten kwamen ze hollend naar hem toe en vlogen 
hem om de hals. Hij glunderde ervan en het was duidelijk dat ze veel om hun 
papa gaven. Ze moesten nog even wachten op de vriendin van de man want 
die moest nog wat boodschappen doen en zou ze met de auto bij het bankje 
komen ophalen. Hij maakte de kinderen heel blij toen hij vertelde dat ze naar 
zijn ouders zouden gaan die altijd heerlijke patat bakten. Toen ik een auto 
hoorde claxonneren en een vrouw uitstapte ging ik maar gauw verder. Ik be-
denk dat die kinderen van toen inmiddels volwassen zijn. 
Als ik nu op weg naar huis weer langs het bankje 
kom zit de man er nog steeds, maar inmiddels 
zit er wel een vrouw naast hem. Ik vermoed dat 
zijn zenuwachtig gedrag een andere oorzaak 
heeft. Hij had natuurlijk een afspraak met die 
vrouw. Ik denk met een glimlach wat het zal 
zijn, een vriendin waar zijn vrouw niets van 
weet, een date of gewoon zijn eigen vrouw. 
Het zal een ander verhaal zijn als dat van de 
man die ik jaren geleden op het bankje aantrof. 
Ik denk er verder maar niet over na. 
Het heeft er is ieder geval voor ge-
zorgd dat er een herin- n e -
ring boven kwam en 
er ondanks corona 
weer een verhaal is.   

Maerten

Gevraagd: TUINMAN wie 
kan mij komen helpen om 
mijn tuin te onderhouden? 
Vind je het leuk en heb je 
groene vingers? Graag perso-
nen die nog student zijn. Voor 
info kunt u contact op nemen: 
06-38789382

BOEKHOUDER gezocht. 
Op korte termijn zoeken wij 
een boekhouder, bij een leuk 
bedrijf. Graag verzoeken wij 
u om uw CV te mailen naar: 
blauwkapel@tandartsprak-
tijk.nu

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

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

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

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

PEDICURE vakkundig voor 
de makkelijke en moeilijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben tevens verpleeg-
kundige, Bent u gezond, 
ja, verkouden, nee. Tel. 
0648566394

TENNISRACKET bespan-
nen in omgeving Bilthoven? 
Bespannen inclusief breng/
haal en snaar vanaf € 17,50. 
Mobiel: 06-43257389

Diversen
VERLOREN: 28 Mei 2020, 
armband, donkerblauwe 
parels met zilver. Heel 
graag tel. naar 06-29297023 
D.M.Patist

Oud ijzer- en metaalafval 

Nootjes
De Vierklank 14 3 juni 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop aangeboden
15 Lege CD/DVD's slimca-
ses 700MB-80 min. 52xspeed 
€5,-. Tel. 030-2258916

5 vierkante ophangbare glas 
in lood plaatjes, 20,5x20,5cm. 
Motief: rechthoekige 
gekleurde vakjes €2,- Tel: 
06-14040516

Jan Siebelink: Knielen op een 
bed violen en Als een een-
zame mus, hoort bij Knielen 
op een bed violen €2,-. Tel: 
06-14040516

Godfried Bomans; 
Wandelingen door Rome, 
Herinneringen aan Godfr.B 
en sprookjes samen €2, Tel: 
06-14040516

Nieuwe terrasverwarming 
Cosiscoop gaslantaarn 
(twv 99 Euro.) €49,- Tel. 
06-40231810

Duraline F-wandsysteem dra-
gers met rails, div. lengtes 
€45,-. Tel 06-40231810

Wit houten laden kastje 
met drie lades €18,-. Tel. 
06-40231810

2 dozen Dolce Gusto aulait 
en 1 doos Dolce Gusto 
Cappuccino samen 64cups 
voor €10,-. 0346-213195

Witte verstelbare zit-ligstoel 
(terras) met kussen, €12,50 
tel. 06-16641083

Doos met ca 20 oude blikken, 
€12,50 tel. 06-16641083

Hardboard bedplaat 
90x200cm. onder door-
gezakte matras, €5,-. Tel. 
06-16641083

Te koop gevraagd
MODELTREINEN en/of 
toebehoren voor mijn hobby. 
Loop of sloop. 030-2202965 
www.modeltreinbaan.nl

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

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

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

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

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

COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Fijne Vakantie Bungalow 
D E N E K A M P /
OOTMARSUM
Goede fiets/wandel omge-
ving. Huurfietsen.
4/6 pers. nog vrij 3- 17 juli. 
Bung. Eekhoorn
www.twentehuisjes.nl
Info. 0541-626578

Mooie VAKANTIE-
BUNGALOWS 2-4 pers.
Keuze: Fazant, Kikker en 
Vlinder.
Ruime tuin met fijn terras, 
gratis fietsen.
Heerlijk fietsen in het mooie 
Twentseland
w w w. t w e n t e h u i s j e s . n l 
06-39609666
familie.meinders@yahoo.
com

Enkele betaalbare telefoon 
of zoom gesprekken met een 
PSYCHOLOOG om meer 
grip op je gevoel te krijgen? 
Afspraak 030-2287102 (1-2u, 
6-7u).

Dorresteinweg 72b Soest
035 -6012883 • vaarderhoogt.nl

VASTE
PLANTEN}

VIERKANTE POTMATEN 9 x 9 en 11 x 11 cm

25%
KASSAKORTING

Maak maar VAST flink ruimte in uw tuin, dan zetten 
wij ALVAST onze bekende  VASTE topkwaliteit 

VASTE PLANTEN voor u klaar met een HÓÓÓÓGE 
korting. Daar heeft u VAST wel oren naar!!

geldig van woensdag 3 juni 
t/m dinsdag 9 juni. 

Op ’t bankje
Nu ik in het langslopen een man op het bankje wat 
zenuwachtig zie kijken of iemand in aantocht is, 
moet ik weer aan eenzelfde situatie denken. Het is 
al heel wat jaren geleden en ik kon er toen gewoon 
naast gaan zitten om een praatje te maken. Waar 
deze man op wacht weet ik natuurlijk niet maar 
de man toen wachtte op zijn kinderen en ik hoorde 
een familiedrama aan dat uiteindelijk goed was 
afgelopen. Toen ik erbij kwam zitten was hij on-
rustig, schoof heen en weer en keek steeds op zijn 
horloge. Hij besloot me toen toch maar deelgenoot 
te maken waarom hij wat nerveus was. Hij wacht-
te op zijn kinderen en die waren wat te laat. Ze 
woonden bij zijn ex-vrouw en zouden dat weekend 
bij hem zijn. Sinds kort kwamen ze weer bij hem, 
maar zijn ex had het heel lang tegengehouden. Hij 
vertelde dat vooral zijn ouders heel verdrietig wa-
ren omdat ze hun kleinkinderen nooit meer zagen. 
Het was een vechtscheiding geweest, maar daar 
wilde hij in eerste instantie niets over zeggen, al-
leen dat het zijn schuld geweest was. Dat hij de 
kinderen nu weer regelmatig zag kwam door de 
nieuwe vriend van zijn ex. Die was ook gescheiden 
en had net als hij twee kinderen, maar een goed 
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Uitreiking cheque Rabobank 
ALS Lenteloop

door Walter Eijndhoven

In een iets andere setting dan voorgaande jaren vond maandag 1 juni de cheque uitreiking 
plaats van de ALS Lenteloop. Vanwege het coronavirus vond dit jaar geen uitreiking 

plaats in een grote feesttent, maar tijdens een besloten bijeenkomst achter het 
gemeentehuis in Bilthoven. Ondanks het virus mocht het opgehaalde bedrag 

er wezen: liefst 157.000 euro haalden de deelnemers samen op.

Behalve burgemeester Sjoerd Pot-
ters, die gastheer was tijdens de 
uitreiking, waren de bestuursleden 
van de Rabobank ALS-Lenteloop 
en oprichter en initiator Vincent 
Cornelissen aanwezig. Professor 
Leonard van den Berg, hoogleraar 
en coördinator van het ALS Cen-
trum Nederland, ontving de cheque 

uit handen van Directeur Rabobank 
Rijn en Heuvelrug en hoofdsponsor 
Gorrit-Jan Blonk.

Sponsoren
Tijdens de actie Doe Wat Je Kan, kon 
iedere deelnemer zich laten sponso-
ren. Vele filmpjes en foto’s werden 
ingestuurd door de deelnemers en op 

de website geplaatst. De vijf origi-
neelste krijgen een leuke prijs. Om 
te zorgen dat alle deelnemers aan de 
Rabobank ALS Lenteloop toch de 
uitreiking kunnen meemaken, zorgt 
de Stichting voor een filmpje die in 
ieder geval via social media en via 
de website van Rabobank ALS Len-
teloop kan worden bekeken. Burgemeester Sjoerd Potters was gastheer achter het gemeentehuis.

V.l.n.r. Migchel Dirksen, Gorrit-Jan Blonk en Leonard van den Berg.

Selectie SVM 
hervat de training

Dinsdagavond 26 mei. hervatten de spelers van SVM-selectie na ruim 
8 weken weer hun training. Trainers Kevin Ligtermoet heette alle spe-
lers welkom en gaf uitleg over de corona-afspraken voor de training. 
Vooralsnog is het plan gedurende de maand juni door te trainen en na de 
vakantiemaand juli in augustus de trainingen voor het nieuwe seizoen 
op te starten.

Ook werden de nieuwe spelers Djoey Engel en Tom Jansen voorgesteld 
plus Melvin de Weerdt, de nieuwe assistent-trainer. Aanvoerder Roy 
Wijman overhandigde namens spelers en staf een attentie aan de kers-
verse vader Kevin Ligtermoet. 

De spelers hadden er duidelijk zin in en begonnen na de formaliteiten 
vol enthousiasme aan de training. (foto Majorie Overvoorde)

Nova helpt andere sporten
Bij Nova mag er al een tijdje weer gekorfbald worden, maar sportverenigingen van 

binnensporten mogen hun deuren nog niet openen. 

Aangezien er alleen buiten gesport 
mag worden, kreeg Nova van ver-
schillende sportverenigingen de 
vraag of zij gebruik mochten ma-
ken van haar kunstgrasvelden. Zo 
strijken turnvereniging SV Irene en 
Pilates Studio Marlouk binnenkort 
op de velden neer voor hun trainin-
gen en wordt er voor gezorgd, dat 
er zoveel als mogelijk mensen lek-
ker kunnen sporten.   
          (Renske van Kempen)  

Als Nova niet traint, is er ruimte zat 
voor andere sporten. (foto Steven 
Bakker)

Open training Tweemaal Zes

Zaterdag 13 juni organiseert C.korfbalvereniging Tweemaal Zes een open training voor kinderen van 7 tot 
12 jaar. De training start om 11.00 uur en zal ongeveer 1,5 uur duren. Tijdens de training is er veel plezier 
naast veel verschillende oefeningen; schieten, passen, rennen. Als je wil gaan dan is een bericht naar Reinier 
Enschede (met naam en leeftijd) voldoende; e-mail tzreinier@gmail.com).

Tricals
‘Het opgehaalde bedrag wordt dit 
jaar besteed aan TRICALS, een 
internationaal trial platform voor 
versneld medicijnonderzoek en aan 
onderzoek naar balans-zorg, als 
basis voor een haalbare exploitatie 
van het Maurits Huys’, vertelt pro-
fessor Leonard van den Berg, coör-
dinator van het ALS Centrum Ne-
derland. ‘Met dit geweldige bedrag 
kunnen wij ons belangrijke werk 
voortzetten’.

Slingers
Ook initiator Vincent Cornelissen 
is trots op het opgehaalde bedrag. 
‘Heel jammer dat het coronavirus 
dit jaar roet in het eten strooit’, ver-
telt hij. ‘Maar wat ben ik blij met dit 
bedrag. In vijf jaar tijd is bijna een 
miljoen euro opgehaald, dankzij 

iedereen die meedoet. Als iets niet 
had kunnen lopen in deze tijd, was 
dat de ALS Lenteloop wel, maar dit 
evenement liep wèl. 2020 had het 
lustrumjaar moeten worden en wij 
hadden het leven moeten vieren 
met alle deelnemers en sponsoren. 
Toch heeft iedereen de slingers zelf 
opgehangen om zoveel mogelijk 
geld op te halen’.

Burgemeester Potters kijkt uit naar 
volgend jaar. ‘Het vieren van het 
leven is juist nu, in coronatijd, be-
langrijk. In een tijd dat wij even niet 
bij elkaar kunnen komen. Hopelijk 
wordt volgend jaar een geweldig 
lustrumjaar, met elkaar’. De vol-
gende Lenteloop, de lustrum-editie, 
vindt plaats op maandag 24 mei, 2e 
Pinksterdag.



 De Vierklank 16 3 juni 2020

advertentie

De eikenprocessierups rukt weer op
door Walter Eijndhoven

Vorig jaar ondervonden inwoners in De Bilt veel overlast van de in grote getalen voorkomende 
eikenprocessierups. Helaas bleken de toen genomen maatregelen door de gemeente De 

Bilt niet afdoende en versterkt zij nu haar aanpak in 2020. Ondanks deze 
nieuwe maatregelen maakt Erik den Hertog zich zorgen.

‘Dankzij de zachte winters en war-
me, droge lentes en zomers, is het 
van belang dat gemeente De Bilt 
zich voorbereidt op een toename 
van de eikenprocessierups’, blijkt 
uit haar beleidsplan. Afhankelijk 
van het weer komen de eerste rup-
sen begin april uit hun ei. In de 
eerste drie maanden eet de eiken-
processierups van de eikenbladeren 
en vervelt zij vijf keer. Na de derde 
vervelling krijgt de rups brandha-
ren, die voor overlast zorgen. Uit-
eindelijk ontpopt de rups zich als 
vlinder. De overgebleven nesten 
blijven in de bomen achter en kun-
nen nog zes tot acht jaar voor over-
last zorgen.

Preventief
Het doel van het Biltse actieplan is 
overlast zo minimaal mogelijk hou-
den. Helemaal verdwijnen zal de 
rups echter niet. Om overlast van de 
eikenprocessierups te minimalise-
ren, zet gemeente De Bilt in op pre-
ventieve maatregelen, bijvoorbeeld 
jonge rupsen in het voorjaar bestrij-
den met nematoden (jonge aaltjes 
die de rupsen van binnenuit opeten). 
Voor deze methode zet de gemeente 
een erkend bestrijdingsbedrijf in. 
Zij zullen dit ook monitoren. Via 
goede communicatie hoopt de ge-
meente dat ook inwoners zelf maat-
regelen nemen om overlast van de 
eikenprocessierups tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door nestkastjes op te 
hangen. Dankzij deze preventieve 
maatregelen hoopt de gemeente op 
een vermindering van 60% van de 
overlast. Voor de bestrijding van 
eikenprocessierupsen met brandha-
ren zuigt de gemeente nesten op en 
vernietigt deze. Ook grondnesten 
worden weggenomen. Daar waar 
de impact het grootst is, zoals bij 
scholen, langs drukke fietsroutes en 
bij sportvelden, krijgen extra aan-
dacht om te bestrijden.

Risicoanalyse
Overal in de gemeente zijn alweer 
lintjes te zien om voorbijgangers te 
waarschuwen voor de nesten. Aan 

de hand van een risicoanalyse heeft 
de gemeente een selectie gemaakt 
van eiken die extra aandacht behoe-
ven. Van alle circa 7.000 gemeen-
telijke eiken zijn niet alle bomen 
preventief behandeld. Tijdens de 
selectie kijkt de gemeente naar de 
plaagdruk van vorig jaar, soort eik, 
de drukte van de locatie en de om-
standigheden (staat de boom langs 
de bosrand met veel schaduw). In 
haar beheersysteem houdt de ge-
meente de aanwezigheid bij van 
eikenprocessierupsen. Op maandag 
25 mei waren 126 bomen met ei-
kenprocessierupsen bekend.

Vragen
Omdat veel nog niet duidelijk is, 
heeft gemeenteraadslid Erik den 
Hertog vragen gesteld via de raads-
griffie in De Bilt. ‘Er is een nieuw 
beleid ten opzichte van vorig jaar’, 
laat Den Hertog weten. ‘Als deze 
preventie niet werkt, is het nu weer 
dweilen met de kraan open, want nu 
is de enige optie weer wegzuigen’. 
Graag wil hij weten wanneer de ge-
meente start met curatief handelen. 
De gemeente De Bilt verwacht dat 
rond 2 juni vaste nesten worden 
gevormd. Op dat moment start zij 
met curatieve bestrijding (dit is het 
wegzuigen van de nesten). Bij de 

Patioschool zijn al nesten wegge-
haald, vanwege de gevoelige loca-
tie.

Samenwerking
Nog een onduidelijkheid bij Den 
Hertog is de samenwerking met 
particuliere terreineigenaren met 
eiken. Vanuit de gemeente wordt de 
bestrijding uitgevoerd op zowel
publiek terrein, als op privaatter-
rein. Dit in verband met het risico-
gehalte van een gevoelige locatie. 
Bij overige particuliere terreinei-
genaren geeft de gemeente aan met 
welke bestrijder zij samenwerkt en 
welke methode zij gebruikt. Parti-
culiere eigenaren zijn zelf verant-
woordelijk voor de bestrijding van 
de eikenprocessierups op hun ter-
rein. Zij kunnen naar eigen inzicht 
de samenwerking aangaan met een 
bestrijder.
De gemeente De Bilt startte haar 
voorlichtingscampagne op vrijdag 
3 april met een persbericht. Via een 
aparte info-pagina op de gemeen-
telijke website is meer te lezen wat 
inwoners zelf kunnen doen, waar-
onder het melden van een nest. Be-
gin juni intensiveert gemeente De 
Bilt haar campagne via social me-
dia, afhankelijk van de plaagdruk 
en de overlast.

Met oranje lintjes aan de bomen wordt gewaarschuwd voor de 
eikenprocessierupskolonne.

Weer om te koesteren
door Henk van de Bunt

Onder andere in dit gebied tussen Hollandsche Rading en 
Westbroek worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd in het 
kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof. 

De waterhuishouding is reeds verbeterd, zodat er mogelijk schoner 
kwelwater weer in de wortelzone kan komen. En de voedselrijke bo-
venlaag is afgeplagd en afgevoerd (omdat in die laag jarenlang de stik-
stof is neergeslagen), zodat de natuur wellicht weer meer toekomstbe-
stendig is. Op deze manier wordt getracht te voorkomen dat de stikstof 
de bodem en het grondwater nog langer zouden kunnen vervuilen. 
Naar verwachting zijn de herstelwerkzaamheden in het hele gebied af-
gerond in 2021 en is het gebied weer om te om te koesteren. 

Er wordt geadviseerd het gebied niet te betreden vanwege ‘kwetsbare 
vegetatie’. In ieder geval levert het nu al weer mooie plaatjes op. 

Bescherming

Op hun beschutte nest in het hoge riet hield het zwanenstel geduldig 
vijf weken lang de eieren warm. Veilig in een schaal van kalk ontwik-
kelde zich het jonge leven. Voor vogels zijn eieren dé oplossing om 
nageslacht voort te brengen zonder daar zelf door gehinderd te worden. 
Want hun gewicht bepaalt of vogels kunnen opstijgen en vliegen. Een 
zwangerschap van een grote kinderschare zou ze zwaar en kwetsbaar 
maken. De zwaan als zwaarste watervogel komt zelf al met moeite los 
van het water. Met regelmaat rolden de oudervogels de grote, witte eie-
ren om. Trots keken zij samen toe 
hoe hun kuikens uit het ei kropen. 
Kort daarna zwommen de klein-
tjes al mee over de plas, af en toe 
schuilend bij hun moeder.

Ouderschap brengt de behoefte 
tot bescherming met zich mee. 
Een koe zoekt beschutting achter 
de verhoging in het land om haar 
kalf te baren. Het schaap houdt 
haar lammetjes uit de wind en 
de kou, in de luwte van haar lijf. 
De ooievaar beschermt met haar 
vleugels de jongen tegen regen of 
felle zon. In het hoge gras kruipt 
het kleine meisje dicht tegen me 
aan. De warmte van mijn lichaam 
ontspant haar en zij valt in een 
diepe slaap.

(Karien Scholten)

In haiku:
Trots en liefdevol
Biedt haar lichaam bescherming
Aan het nageslacht

Familie uitje

Mevr. en meneer Zwaan zijn trots met hun zes kinders in het Kloosterpark in De Bilt. (foto Joyce Hooft)
www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan

Toetje van de week:
Zomerfruitcocktail met

aardbeienijs en slagroom € 4,50

Komt u weer buurten
bij Naast de Buren?

We hebben jullie gemist.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
03-06
Do.

04-06
Vr.

05-06
Za.

06-06
Zo.

07-06

Biefstuk
met pepersaus

Gebakken zeebaars 
met Pernodsaus

Groentekroketjes 
met bietensalade

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op website.
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