
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

• 1994 - 2
01

9 
•

• 2

5 JA
AR •

Nr.   36

26e jaargang
2 septem

ber 2020

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten
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Biltse faunatunnels maken 
natuurhistorie

In augustus en september wordt de langverwachte faunapassage gebouwd ter hoogte van Griftenstein 
aan de Utrechtseweg in De Bilt. Langverwacht, want al in 2010 ging de Biltse gemeenteraad van 

links tot rechts akkoord met de komst van deze wildtunnel. Een ecoduct zou de Biltse 
Rading gaan overspannen. Toch werden de plannen niet zomaar gerealiseerd.

Doel van beide projecten was een 
verbinding tussen de bestaande 
Utrechtse natuurgebieden met an-
dere provincies om zodoende het 
door wegenaanleg en woningbouw 
versnipperde leefgebied van dieren 
en planten samen te voegen en te 
vergroten. Een ander doel was de 
verkeersveiligheid, want de beide 
drukke verkeersaders kenden een 
groot risico van wildaanrijdingen.

Discussie
‘Aanvankelijk werd er gesproken 
over ecoducten over de weg heen’, 
vertelt toenmalig wethouder Ruim-
telijke Ordening Arie Jan Ditewig. 
‘Dit vloeide voort uit de nationale 
discussie Ecologische Hoofdstruc-
tuur vanaf eind jaren ‘90. In die-
zelfde periode was op Europees 
niveau het plan Natura 2000 vast-

gelegd. Het rijk en de provincies 
kwamen overeen om natuurgebie-
den met elkaar te verbinden en de 
kwaliteit van de leef- en woonom-
geving van mens, dier en plant te 
garanderen. Er werd gesproken 
over de verbreding van flora- en 
faunasoorten en over ‘natte en 
droge passages’. De randmeren en 
het Gooi zouden worden verbon-
den met het Kromme Rijngebied. 

Ook de gemeenten zoals De Bilt en 
Utrecht, kregen daarin een taak’. 
De provincie Utrecht, gemeente 
De Bilt, gemeente Utrecht en 
Utrechts Landschap maakten af-
spraken over de financiering, de 
inrichting en het beheer van twee 
aan te leggen natuurverbindingen 
aan de oostkant van Utrecht. Dite-
wig: De totale kosten waren 17,3 
miljoen euro. De Bilt stond aan de 
lat voor 1,6 miljoen’.

Geen ecoduct
In februari 2014 werd de vierpar-
tijenovereenkomst getekend op 
het gemeentehuis van De Bilt. Er 
zou een ecoduct komen en een 

passage. Wij schreven daar eer-
der over:‘Provincie Utrecht, de 
gemeenten Utrecht en De Bilt en 
Utrechts Landschap hebben een sa-
menwerkingsovereenkomst geslo-
ten om er voor te zorgen dat deze 
laatste natuurverbindingen worden 
gerealiseerd: een ecoduct over de 
Biltse Rading (tussen de Voor-
veldse en Voordorpse polder op 
het grondgebied van de gemeente 

Utrecht) en een ecotunnel onder de 
provinciale Utrechtseweg (tussen 
landgoed Sandwijck, fort Griften-
steijn en het Rodemterrein op het 
grondgebied van gemeente de Bilt). 
De samenwerkingsovereenkomst 
is de eerste stap op weg naar de 
realisering van de beide faunapas-
sages. Een belangrijke stap daarin 
is de sanering van de twee benzi-
nestations langs de Utrechtseweg. 
Die sanering is noodzakelijk om 
de ecotunnel te kunnen aanleggen; 
in dit dichtbebouwde gebied is dat 
de enige mogelijkheid om de aan-
grenzende natuurgebieden te ver-
binden’.
 

Benzinepompen 
Na het akkoord in de Oude Raads-
zaal van Jagtlust, zou het nog 6 jaar 
duren voordat alle hordes konden 
worden genomen. Het geplande 
ecoduct werd vanwege bezuinigin-
gen uiteindelijk een tweede fauna-
tunnel. In een reactie schrijft Bart 
Krol, toenmalig Provinciaal Gede-
puteerde voor Natuur, over de fau-
natunnel onder de Utrechtseweg: 
‘Het was een hele opgave om op 
een dergelijke plek met een drukke 
weg, cultuurhistorische waarden 
en twee benzinepompen ook nog 
een natuurverbinding te realiseren. 

Toch bleven de betrokken partijen 
zich ondanks al die belemmerin-
gen inzetten voor deze verbinding. 
Mooi dat die nu tóch gerealiseerd 
wordt’. Verleden jaar al hebben 
gemeente De Bilt en provincie 
Utrecht een derde faunatunnel ge-
opend, die een verbinding vormt 
tussen het dorp De Bilt en de Bilt-
se Grift. Daarbij werd slim gebruik 
gemaakt van de noodzakelijke ver-
breding van het voormalige fiets-
tunneltje onder de A27. Zodat flora 
en fauna nu verder kunnen trek-
ken, waar jarenlang is gefietst.
    (Veroniek Clerx)

De ontwerper liet zich bij de noodzakelijke verbreding van het fietstunneltje 
inspireren door het KNMI bij het ontwerp voor de tunnel. [foto Reyn 
Schuurman]

V.l.n.r. Wethouder Mirjam de Rijk (gemeente Utrecht), Gedeputeerde 
Bart Krol (Provincie Utrecht), Arie-Jan Ditewig (wethouder De Bilt) 
en Directeur-rentmeester Saskia van Dockum (Utrechts Landschap) 
ondertekenden op 4 februari 2014 de overeenkomst.

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de faunapassage. Registratie in 
Donorregister

Sinds 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen van 18 jaar 
en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente komt 
dan in het Donorregister te staan. 

Je kunt zelf aangeven of je wel of geen donor wilt worden. Dit doe je 
door je keuze vast te leggen in het nieuwe Donorregister via www.do-
norregister.nl. Het is dus belangrijk dat je hier over nadenkt en bewust 
een keuze maakt en er over praat met je familie en vrienden. Je kunt je 
keuze altijd weer aanpassen.
Heb je hulp of extra uitleg nodig hoe je je keuze invult in het Donor-
register? Je bent welkom bij een van de informatiebijeenkomsten, die 
bibliotheek Idea de komende weken organiseert. 
In Bibliotheek Idea Bilthoven is er op 2 en 9 september om 14.00 uur 
een gratis bijeenkomst, wel vooraf aanmelden op www.ideacultuur.nl/
donor of aan de balie van de bibliotheek.              (Carla Heerschop) 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

06/09 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/09 • 09.30u + 18.30u - Ds. G.J. v. 

Beusekom
In de diensten Viering, Dankzegging en 

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/09 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/09 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
06/09 • 10.30u - voorganger de heer 

René Grotenhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

06/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Vanwege het Coronavirus nog niet vrij 

toegankelijke dienst.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

06/09 • 10.00u - Ds. P. Vermaat  
06/09 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 

opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

06/09 • 10.00u - Prof. L J. Koffemann 

R.K. St. Michaelkerk
06/09 • 10.00u - Gebedsviering: 

voorgangers A. van Gaans en I. Elsevier 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/09• 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/09• 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/09 • 10.00u - Ds. C.M. Visser
06/09 • 18.30u - Ds. K. van Olst  

  
Onderwegkerk Blauwkapel

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/09 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/09 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
06/09 • 18.30u - Ds. G.J. Hiensch

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/09 • 10.00u + 18.30u - in beide 
diensten leesdienst 

09/09 • 14.30u + 19.30u - Bevestiging- 
en intrededienst nieuwe predikant

PKN - Ontmoetingskerk
06/09 • 09.30u - Ds. René Alkema

Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading

St. Maartenskerk
06/09 • 10.30u - Gebedsviering. 

Voorganger A. Kolfschoten
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/09 • 10.00u - Ds. J. Trommel
06/09 • 18.30u - Dhr. J. Schep 

PKN - Herv. Kerk
06/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

06/09 • 18.30u - Ds. M. A. van den Berg

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Koop Geersing | uitvaartverzorger

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
Psalmen 33:22

Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam.
Nu nemen wij definitief afscheid van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Gijsbert Hendrik de Heer
Gijs

*Westbroek, 16 april 1938  † Bilthoven, 29 augustus 2020

Coby de Heer - Westeneng

Rick en Wilma
Matthias, Yarno

René en Neline
Benthe, Eljah, Yoëlle

Anita en Karel
Niels Merijn †, Wessel

Correspondentieadres:
Kollaard en Jansen Uitvaartzorg, t.a.v. familie De Heer, Svend Asmussenpad 3, 3543 GJ  Utrecht

Gijs is overgebracht naar Rouwcentrum Utrecht, Floridadreef 9 te Utrecht, waar op woensdag 2 september 
van 17.15 tot 18.15 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.

De uitvaart zal op donderdag 3 september in besloten kring plaatsvinden.

Dank aan al het personeel van De Boshuysen, Biltse Hof voor de goede verzorging.

Geen bloemen. Liever een bijdrage voor Alzheimer Nederland NL 13 INGB 0000 00 2502

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Varen door de Molenpolder

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

Fietstocht

Op 6 september wordt een fiet-
stocht georganiseerd voor alle 
fietsfanaten De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de reali-
satie van het Mauritshuys  een 
plek waar 20 tot 30 ALS-pati-
enten tijdelijk gespecialiseerde 
zorg krijgen Ook word bijge-
dragen aan wetenschappelijk 
onderzoek.
Fietsen voor het Mauritshuys 
kent 2 afstanden; 80 km of 120 
km, geschikt voor toerfietsers en 
racefietsers. Bezoek de website 
fietsenvoorhetmauritshuys.ken-
taa.com voor meer informatie.

Alzheimer Café De Bilt

Dinsdag 8 september vindt er 
een Alzheimer Café plaats in 
de recreatiezaal van serviceflat 
Houdringe, Bosuillaan 143 te 
Bilthoven. Het thema van deze 
avond is ‘Hoe heeft u de corona 
tot heden doorstaan? Ervarin-
gen kunnen gedeeld worden met 
Wendy van Rijn, casemanager 
dementie en Rianne de Vries, 
sociaal agogisch werker. Deel-
nemers dienen zich vooraf aan 
te melden: door het sturen van 
een e-mail naar: Alida Melkert, 
zeist@alzheimer-nederland.nl 
of te bellen 030 6562977. Het 
programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. Daarna 
is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na te 
praten. De toegang is altijd gra-
tis, aanmelden verplicht.

Liefdevol grenzen aangeven

Op woensdag 9 september komt 
Vera Hagen in het Mama Lokaal 
Bilthoven, praten over grens-
gevalletjes binnen het gezin. 
Bij Mama Lokaal kunnen (aan-
staande) mama’s elke woens-
dagochtend tussen 10.00 en 
11.30 uur vrijblijvend binnenlo-
pen en andere moeders ontmoe-
ten met kinderen van 0-4 jaar. 
Meer informatie zie de website: 
debilt.ouderslokaal.nl/agenda. 
Locatie is Idea bibliotheek, Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in 
Bilthoven

Het Praat Lokaal Autisme 

Het Praat Lokaal Autisme op 
10 september 19.30 uur is een 
plek voor vaders en moeders 
of andere betrokken opvoeders 

van kinderen met (een vermoe-
den van) autisme. Hier kunnen 
verhalen en ervaringen worden 
gedeeld rondom de dynamiek/
uitdagingen van het opvoeden 
van kinderen met ASS. Op ver-
zoek kunnen specifieke thema’s 
besproken worden of gasten 
worden uitgenodigd. Zie voor 
meer informatie de website: 
debilt.ouderslokaal.nl

Verkoopdag Westbroek  
gaat niet door 

De derde zaterdag in september 
in Westbroek is inmiddels een 
begrip in de regio. Die grote ver-
koopdag met veel gezelligheid, 
activiteiten, verkoop en rom-
melmarkt gaat dit jaar niet door 
i.v.m. de beperkingen die er gel-
den vanwege het coronavirus.

Nog niet klaverjassen bij SVM

Vanwege de coronamaatregelen 
zal het klaverjassen op de vrij-
dagavond bij SVM in Maar-
tensdijk voorlopig nog niet 
doorgaan. SVM betreurt dat en 
hoopt natuurlijk dat het snel 
weer zal kunnen. Het klaverjas-
sen staat al vijfentwintig jaar 
onder de bezielende leiding van 
clubicoon Karel Schouten. Deze 
heeft te kennen gegeven hiermee 
te willen stoppen. Hij heeft dit 

al die jaren op zich genomen en 
SVM en alle (trouwe) deelne-
mers zijn hem daar erg dankbaar 
voor. Wanneer de klaverjasavon-
den weer doorgang vinden zal 
op passende wijze afscheid van 
hem genomen worden en zijn 
opvolger(s) bekend gemaakt 
worden. Zie verder www.svm-
maartensdijk.nl.

Hervatting 
samenkomsten EGB

Na een half jaar niet bijeen te 
zijn geweest door de coron-
acrisis, gaat de Evangelische 
Gemeenschap in Bilthoven op 
zondag 6 september om 10 uur 
weer starten in de Koperzaal 
van Verzorgingshuis ‘De Koper-
wiek’ aan de Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Vanuit De Koperwiek 
geldt wel een regel dat bezoe-
kers van buiten het gebouw met 
een mondkapje op binnengaan. 
In de kerkzaal mag dat dan weer 
af. Wie informatie wil kan bellen 
met de telefoonnummers 030-
6035463 of 2283034.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Paula en Olga van Tap DELA

advertentie

Astrid Kersseboom wint 
De Slimste Mens

door Guus Geebel

Presentator van het NOS Journaal Astrid Kersseboom uit Bilthoven won vrijdag 28 augustus 
de finale van het populaire televisieprogramma De Slimste Mens. Zij mag zich tot het 

eind van de volgende reeks uitzendingen die eind dit jaar beginnen de slimste 
van Nederland noemen. Tweede in de finale werd sportverslaggever Jeroen 

Grueter en derde operazangeres Francis van Broekhuizen.

Astrid speelde tot en met de finale 
elf keer mee. Met acteur Huub Sta-
pel speelde zij vijf afleveringen. De 
finale werd al op 8 juli gespeeld, 
maar de kandidaten hielden hun 
lippen stijf op elkaar zodat het voor 
de televisiekijkers tot het eind span-
nend bleef. De opnames begonnen 
eind mei. Er werden op twee dagen 
in de week steeds drie afleveringen 
opgenomen, op woensdag en op 
een weekenddag. De eerste afleve-
ring met Astrid was half juni. Via 
sociale media heeft zij nog steeds 
contact met medekandidaten. Je-
roen Grueter is een collega van 
haar. 

Publiek
Het geheim houden van de uitslag 
kostte Astrid geen moeite. Ze hoor-
de van medekandidaten dat eigen-
lijk niemand er last van had dat er 
geen publiek bij de opnamen was. 
We konden ook niet beoordelen hoe 
het met publiek geweest zou zijn. 
Mensen die aan het programma 
werkten hadden er ook geen last 
van. Alleen jurylid Maarten van 
Rossem vond het wel jammer. As-
trid kreeg behalve felicitaties ook 
heel veel plaatjes van Hans Wiegel 
toegestuurd. Zijn naam noemde 
ze in de finale terwijl ze Hans van 
Mierlo bedoelde. ‘Ik dacht echt dat 
ik Hans van Mierlo gezegd had.’    

Vrijwilliger
Naast journaalpresentator is As-
trid als vrijwilliger actief bij de 
Stichtsche Cricket en Hockeyclub 
(SCHC). Ze is nu voor het vijfde 
jaar manager van het eerste da-
mesteam. Ze woont  bijna nooit 
de trainingen bij, maar is wel bij 
iedere wedstrijd. Ze zorgt dan dat 
het tenue in orde is, ontvangt de te-
genpartij en de scheidsrechters en 
zorgt ervoor dat ze in de rust wat te 
drinken hebben. Ook vertelt ze wat 

de regels bij SCHC zijn. Astrid zit 
bij wedstrijden ook op de bank en 
doet de wissels. ‘Ik moet dan heel 
erg de tijd in de gaten houden, wat 
de coach de mogelijkheid geeft al-
leen naar het spel te kijken om te 
beslissen waar aanpassingen nodig 
zijn. Dat snap ik wel want als ik 
het wisselschema bijhoud dan zie 
ik het spel vaak wat minder goed. 
Als manager ben je een contact-
persoon voor het bestuur.’ 

Astrid Kersseboom is een half jaar Slimste Mens van Nederland. 

Open Monumentendag 
De Bilt 2020 digitaal

Nog nooit was ‘fietsen’ langs 
monumenten in De Bilt zo eenvoudig.

Elk jaar wordt op de tweede zaterdag van september Open Monumen-
tendag georganiseerd. Monumenten door het gehele land openen die 
dag hun deuren voor bezoek.  Open Monumentendag wordt daarmee 
ook wel het grootste publieksevenement van het jaar genoemd. 

Door de vele bezoekers in de vaak historische gebouwen zijn er dit jaar 
echter veel maatregelen nodig om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen. 
Dit betekent dat in veel gemeenten er dit jaar geen of een beperkte en/
of een digitale Open Monumentendag georganiseerd wordt. Het Co-
mité Open Monumentendag De Bilt 2020 heeft om deze redenen een 
inspirerende online ‘fietstocht’ ontwikkeld. Op de website van Open 
Monumentendag De Bilt www.openmonumentendag.nl/de-bilt is vanaf 
woensdag 2 september de ‘Online fietstocht Monumenten De Bilt’ te 
vinden. 

Burgemeester
Vanaf 2 september 2020 is op elk gewenst moment deze route te fietsen, 
digitaal of fysiek. Burgemeester Potters staat al bij de startlijn op de 
deelnemers te wachten. Vervolgens kies je zelf een route langs acht bij-
zondere ‘leermonumenten’, dit is het landelijke thema van Open Monu-
mentendag 2020.  Bij elk monument  verschijnt een filmpje, waarin de 
eigenaar of beheerder in woord en beeld vertelt waarom het monument 
of de locatie zo bijzonder is. Door alle kernen van de gemeente beluis-
teren we een molenaar, wandelen we door het aardkundig monument 
Westbroekse Zodden, vertellen beheerders trots over ‘hun’ scholen,  
zoals Van Dijckschool, Aeres Mavo en De Oude School en geniet men 
van tuinen zoals een prachtige moes- en kruidentuin en een beeldentuin 
en van de ontwikkelingen van het ‘klimaatfort’ Ruigenhoek. 

Fiets
Het is ook mogelijk de route gewoon te fietsen en de monumenten op 
elk gewenst moment aan de buitenzijde te bewonderen. Op de smart-
phone is, via de website, de binnenzijde te bekijken. De opnamen zijn 
zo gemaakt alsof je met eigen ogen door de monumenten wandelt. Een 
aantal locaties is wel te bezoeken op zaterdag 12 september omdat ze 
regulier op zaterdag geopend zijn. Deze en andere informatie in de pop-
ups in de fietstocht op www.openmonumentendag.nl/de-bilt te vinden.

Geen scholenproject 
In verband met de veiligheid van 
kinderen en de ouders/docenten, 
die hen begeleiden is besloten 
om dit jaar op de dagen vooraf-
gaand aan Open Monumenten-
dag geen scholenproject te organiseren. Het comité moedigt scholen 
en (groot-)ouders aan om de online fietstocht met de kinderen te delen. 
                 (Romana Engeman)

In de gemeente De Bilt zijn veel verschillende landschappen te vinden. 
Bossen, polders, landgoederen met hun markante landhuizen, maar 
ook natuurgebieden, zoals het natuurgebied de Westbroekse Zodden 
gelegen tussen Westbroek en Hollandsche Rading. 
(foto Hans Lebbe -HLP images)

Kinderen zijn weer begonnen met leren
maar gaan ouders in de klas nu ontberen
want de afscheidsplek
ligt nu buiten het hek
dus ze moeten vandaar huiswaarts keren

Guus Geebel Limerick
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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 3 september
t/m woensdag 9 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Boeren achterham
Gegrilde kiprollade

Tomaat-mozzarella salade
Filet Americain
Beenham salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Baklap

Runderschnitzels 

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.98

Varkenshaas 

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

500
GRAM 6.50

250
GRAM 4.98

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

500
GRAM 6.98 250

GRAM 4.50

KIPSCHNITZELS

4 + 1
GRATIS

500
GRAM 10.98

500
GRAM 10.98

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Gehaktstaven
naturel of bourgondisch

Gehakt cordonbleu, 
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS4 + 2

GRATIS

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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 september.

Gehaktschotel 
met groenten en Mozzarella

€ 1,75
100 gram

Vers gesneden Hollandse
Andijvie   fijn en grof

€ 1,49
400 gram

 
Turbana Bananen

€ 1,29
Heel kilo

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste Italia

Druiven

Zeldzaam lekker

Heel kilo € 2,99

Nieuwe Oogst Hollandse 

Delbarestival
Handappels
Heel kilo € 1,49
Vers gesneden   
Roerbak groente 
suprieur
400 gram  € 2,99

07
09

08
09

09
09

Pasta 
met vierkazensaus
en groenten  

€ 1,49
100 gram

Witlof-schotel  
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Doesburgse 
kipschotel 

€ 1,49
100 gram

Volop 
Specialiteiten… 
-  Huisgemaakte 

confitures 
-  Groot assortiment 

paddenstoelen
-  Groot assortiment 

onbespoten  
tomaatjes

Chocoladetaart  
met Framboos en vanille  

 € 15,95
Havermout 
koekjes
 € 3,99

Desem 
Landbrood
Nu € 2,49
Desem   Spelt - 
walnotenbrood
Nu € 3,49

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

NIEUW
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advertentie

Spionnen in het veen
Tussen de grens met Holland en De Bilt reisden in 1525 twee spionnen rond. Het waren Peter 

Aelmanszoon, de secretaris van de stad Naarden en de stadsbode Meyns Keeck. 
Ze probeerden informatie te verzamelen over de ouderdom van de dorpen in de 

grensstreek en de eigendomsverhoudingen. Peter Aelmans heeft er een 
buitengewoon levendig en avontuurlijk verslag over geschreven: 

‘Om onze plicht en onze uiterste 
best te kunnen doen, moesten we 
daarvoor zo geheim mogelijk en zo 
slim mogelijk opereren. Want die 
van het Sticht Utrecht zijn arglistig, 
schrander en koppig in het verde-
digen van hun opvattingen in de 
kwestie van de Hollands-Utrechtse 
grens, hoewel ze ongelijk hebben. 
Ze konden wel eens snel geweld 
gebruiken als ze zouden weten, dat 
men eropuit was, stiekem informa-
tie in te winnen’.

James Bond in de polder
‘Het ging allemaal om het vaststel-
len van de grenzen tussen Utrecht 
en Holland en uiteindelijk draaide 
het om turf. Deze brandstof was 
steeds belangrijker geworden voor 
steden en dorpen. Mochten Hol-
landers de betwiste veengronden 
afgraven of was die grond van de 
Utrechters? Voor die beslissing 

moest je met argumenten komen.
Om hun bedoelingen te verbergen, 
deden de twee spionnen bijvoor-
beeld alsof ze handel kwamen drij-
ven. Toen de pastoor ’s avonds in 
de herberg bij ons kwam, deden we 
alsof we alleen maar varkens wil-
den kopen. We vroegen de waard 
daarop, of hij wist waar er ergens 
een paar te koop waren. Een andere 
keer gaven ze zich uit voor onder-
nemers die pachtovereenkomsten 
wilden overnemen. Als je wist van 
wie boerderijen werden gepacht en 
hoe lang geleden dat was, kon je de 
oorspronkelijke eigenaar achterha-
len. Was dat een Hollandse edel-
man of een Utrechts klooster’?

Vuur
Ze wilden ook weten, hoe oud de 
dorpen waren en dat kon je soms 
afleiden uit de stichtingsoorkonden 
van de kerken. Peter Aelmans: ’s 

Avonds bij het vuur gooide ik een 
balletje op door te zeggen: ‘Wat een 
mooie nieuwe kerktoren hebben 
jullie! Die is in een paar jaar neer-
gezet!’ ‘Ja’, zei de pastoor, ‘bin-
nen maar vier jaar!’ Daarop zei ik: 
‘Maar jullie kerk is veel ouder, het 
lijkt me dat hij even oud is als onze 
kerk, die ongeveer 180 jaar oud is. 
Hoe oud is jullie Eemnesser kerk 
dan wel?’ De pastoor antwoordde: 
‘Ik denk dat deze kerk nog geen 
200 jaar oud is, maar precies weet 
ik het niet.’
De twee spionnen deden ook vaak 
alsof ze uit het Sticht kwamen en 
niet uit Holland. Niet iedereen 
tuinde daarin: ‘Hij wilde mij ver-
der geen dingen meer vertellen en 
wilde ook niet geloven dat ik uit 
Amersfoort kwam of een inwoner 
van het Sticht was. Hij zei: ‘Jul-
lie zijn Hollanders en jullie komen 
hier om inlichtingen over ons te 
zoeken en te spioneren; dat voel ik 
gewoon’. 

Betrapt
Soms werden ze bijna betrapt, zo-
als toen ze in Maartensdijk naar 
een grenssteen zochten. Kort daar-
op stonden wij ook op van ons bed 
en liepen vandaar in de maneschijn 
naar de Vuurse en daarna door het 
veen, waar we natte voeten kregen 
totdat we kwamen bij de Brabant-
sche Wijck [een water bij Maar-
tensdijk] bij een plaats, waarvan 
de bode en getuigen die dat een 
andere keer samen met hem gezien 
hadden, zeiden dat de blauwe zerk 
of steen daar ligt. Die Brabantsche 
Wijck stond echter vol water, zo-
dat we deze zerk niet konden zien. 
Daarom gingen we naar de schut-
sluis die het water in de Wijk op 
peil houdt. Die sluis bevindt zich 

bij het Huis bij Sint Maartensdijk. 
We begonnen de sluisdeur om-
hoog te trekken om het water uit 
de Wijk weg te laten lopen naar de 
Vecht toe. De hond van het Huis 
daar kreeg ons in de gaten en rende 
naar ons toe en begon luid te blaf-
fen. We gooiden hem wat brood 
toe – we hadden dat met dat doel 
meegenomen – maar de hond liet 
het brood liggen, keek er ternau-
wernood naar, en viel steeds maar 
naar ons uit. Hij maakte zoveel 
herrie dat iedereen wakker werd 
die daar in het huis was, zodat wij 
hoorden hoe ze uit hun bed spron-
gen. Wij moesten zorgen dat we 
wegkwamen…’

Een leeuwenpaal
Op 9 januari 1526 lagen de twee 
spionnen op de uitkijk in het Gooi-
erbos. Daar zagen ze hoe een depu-
tatie van Utrechters met zes wagens 
uit de richting van Lage Vuursche 
samenkwam met een groep van wel 
driehonderd inwoners van Eemnes, 
Baarn en Soest. Gijs Smit had een 
paal neergezet ver in het Hollandse 
gebied om daarmee zijn land af te 
grenzen. Die paal wilden zij offici-
eel als Leeuwenpaal dopen, de paal 
vanwaar de grenzen van het Sticht 
en Holland lopen. […] Ze wilden 
vandaar de grens doortrekken tot 
aan de Zuiderzee toe.
Twintig dagen later bespiedden Ael-
mans en zijn vriend opnieuw een 
afvaardiging van Utrechters, die 
naar dezelfde plek gingen. Vandaar 
trokken zij naar de plek waar zij de 
vorige keer de elzenboom hadden 
gekapt, bij de paal van Gijs Smit. 
Die vonden ze niet, waarop ze tegen 
elkaar zeiden: ‘De Gooiers hebben 
hem weggemaakt!’ We mogen ge-
rust aannemen dat de boosdoeners 
de twee spionnen uit Naarden zijn 
geweest’.
Aelmans en Keeck gingen zelfs naar 
Groningen, waar Peter een enigszins 
verwarde oude monnik ondervroeg 
die eerder in het klooster Oostbroek 
bij De Bilt had gewoond. Die wist te 
vertellen dat de grens met Holland 
zelfs helemaal aan de Steenstraat 

moest lopen, dus ongeveer bij de te-
genwoordige Utrechtseweg. Zo ver 
is het echter nooit gekomen.

Kind
Uitgebreid en levendig geeft Peter 
Aelmans de gesprekken met allerlei 
mensen weer. Hij was een geboren 
verteller en hij had gevoel voor hu-
mor, of in elk geval een vrolijk ka-
rakter. Toen hij in Groningen zat te 
dineren met de abt, vroeg deze wat 
hij daar kwam zoeken. Peter verzon 
een kletsverhaal over een buiten-
echtelijke zoon die hij wilde opzoe-
ken. Schertsend zei ik: ‘Als pastoor 
in Hilversum was u erg populair, 
want wat heeft u veel jongedochters 
te biecht gehad, die opbiechtten wat 
ze misten! Er is vast wel iets van u 
in zo’n meisje achtergebleven. (Een 
kind, bedoelde hij.)
     (Anne Doedens en Dick Berents)

Van zijn verslagen wordt een di-
gitale uitgave voorbereid. Daarin 
staat behalve de oorspronkelijke 
tekst en een hertaling ook een uit-
gebreide toelichting op de inhoud. 
De publicatie is vanaf september/
oktober dit jaar te raadplegen op 
Online Museum De Bilt. Dan valt 
er ook te lezen waar de beroemde 
hofstede van de Abdis van Elten ge-
legen heeft.

Boeren en geestelijken steken turf, gravure van een schilderij van S. van 
den Berg 1880.

Een leeuwenpaal die de grens 
vormt met Holland, zoals die nu 
nog te zien is. (foto Dick Berents)

Springplank in Groenekan wil 
bewoners werkruimte bieden

Op 20 februari 1953 drentelden de eerste kleuters over de drempel van kleuterschool De 
Springplank in Groenekan. De school was onderdeel van de ‘Stichting PC Fröbelonderwijs’. 

In de twee klaslokalen kregen kin-
deren spelenderwijs les en buiten 
schooltijd hield de dorpsdokter er 
een consultatiebureau. Na een paar 
jaar werd er een speel/gymzaal aan-
gebouwd, met veel glas en licht. 
Deze ruimte werd voor de zondagse 

kerkdienst ook gebruikt als kerkzaal 
voor de Hervormde wijkgemeente 
Blauwkapel- Groenekan, later om-
gevormd tot Protestantse gemeente 
De Boskapel. Het werd een per-
manente kerkzaal toen in 1985 de 
kleuterschool haar deuren sloot. Het 

kleuteronderwijs werd toen samen-
gevoegd met het basisonderwijs in 
basisschool De Nijepoort in Groe-
nekan. 
Daarna kwam het gebouw in be-
heer bij een afzonderlijke stichting 
‘De Springplank’. Doel van deze 

stichting is om het gebouw te laten 
gebruiken ‘ten algemene nutte’ voor 
de inwoners van o.a. Groenekan. De 
twee voormalige klaslokalen zijn 
sinds 2009 verhuurd aan ‘Beth Sha-
mar’, een dagcentrum voor de ver-
zorging en begeleiding voor mensen 
met dementie. De grote zaal werd 
tot 2018 verhuurd aan De Boska-
pel, maar door het afnemend aantal 
kerkgangers besloot deze samen te 
gaan met de Protestantse gemeente 
De Bilt, en de deuren in Groenekan 
te sluiten. 

Behoeften van nu
Na een periode van leegstand onder-
zoekt Stichting De Springplank hoe 
de grote zaal naast Beth Shamar kan 
worden ingevuld naar de behoeften 
van nu. Jaap Schuttevaer, voorzit-
ter van de stichting: ‘Graag zien 
we dat de mooie lichte zaal mid-
den in ons groene dorp opnieuw in 
gebruik wordt genomen door een 
maatschappelijk initiatief. Met name 
door covid-19 is thuiswerken meer 
en meer de norm geworden in onze 
maatschappij. Middels een enquête 
willen wij bewoners van Groenekan 
vragen naar hun behoeften aan een 
werkruimte vlakbij huis’. 

De Boskapel aan de Grothelaan 1 in Groenekan. [foto Henk van de Bunt]

Het gebruik van de zaal als werk-, 
coachings- of trainingsruimte door 
professionals en zzp-ers/onderne-
mers uit Groenekan, biedt hen een 
centrale plek in de buurt van waaruit 
zij flexibel kunnen werken en dorps-
genoten kunnen ontmoeten. En een 
werkplek dichtbij huis draagt ook 
bij aan minder woon-/werkverkeer. 
Voor info: Nienke Kuyvenhoven, 
tel 06 43066584 van Stichting De 
Springplank.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

MENS is ook…

Kapsalon Romy
Speciaal voor opa’s, oma’s en (klein)kinderen

Op Wereld Alzheimer Dag presenteert Steunpunt Mantelzorg deze 
ontroerende en grappige film.
Met tegenzin past oma Stine (Beppie Melissen) op kleindochter Romy. 
Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. 
Als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar 
toenemende verwardheid realiseert Romy zich dat oma niet alleen 
op haar past, maar zij ook op oma. Ze besluit Oma’s grootste wens in 
vervulling te laten gaan.

Een hartverwarmend en gezellig uitje voor jong en oud, met na afloop 
gratis frietjes en knaks voor iedereen! Maandag 21 September 16.00 – 
18.00 uur, HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Aanmelden 
noodzakelijk via mantelzorg@mensdebilt.nl

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

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

0
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Mies, de kat die vorige keer asieldier van 
de maand was zit helaas nog altijd in 
het asiel.

Dier van de maand:
hond Azul

Deze keer de hond Azul. Hij is al een keer asieldier 
van de maand geweest maar inmiddels zit hij al 
bijna een jaar bij ons in het asiel en er is weinig tot 
geen interesse in hem.

Hopelijk komen er door deze oproep weer mensen 
kijken naar Azul.

Azul is een grote sterke man die naar de mensen 
die hij kent superlief is. Als hij je niet kent is het 
een beetje een watje die graag even de kat uit 
de boom kijkt. Azul toont zijn liefde door tegen je 
aan te springen en liefdes beetjes te geven in je 
kin. Hij leefde met meerdere honden in huis maar 
nadat hij een keer is aangevallen door een andere 
hond kon hij op straat niet meer met andere 
honden. Azul is dan erg sterk en vastberaden, je 
zult dan dus stevig in je schoenen moeten staan. 
Met katten kan hij niet, deze zijn namelijk erg leuk 
om achteraan te jagen. Hij is gewend om lange 
wandelingen te maken en naast de fiets mee te 
lopen, dit vind hij dan ook erg leuk om te doen. 
Azul geniet het meeste van aandacht en lekker 
samen dingen ondernemen. Wij denken dat hij 
goed met kinderen overweg kan maar echt te 
lomp is voor kinderen onder de 10 jaar.

Rasgroep: Terriers
Ras: x Pitbull
Geslacht: gecastreerde Reu
Leeftijd: 02-05-16
Medicijnen of dieetvoeding: Nee 
Kan alleen thuis zijn: max 5 uur per dag
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja
Geschikt voor dagopvang/hondenuitlaatservice: Nee / 1 op 1
Gedragsproblemen: Niet goed met vreemde honden en 
mensen met een dominante uitstraling

Maertensplein 16               
3738 GK  Maartensdijk              

Tel. 0346-211711 

*  m.u.v. basis- en nieuwe collectie 

70%
KORTING

op de voorjaar- en zomercollectie

voor dames en heren

SALE - SALE - SALE

!LAATSTE RONDE!

nu

*

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve collega-kappers opgelet!
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben jij toe aan een 

switch? Wij hebben plek in ons gezellige team voor

een allround haarstylist
12 - 20 uur per week.

Heb je interesse? Meer informatie
over deze vacature vind je op: www.hairdesque.nl

KWARKBOLLEN

AARDBEIENSLOF
de laatste keer dit jaar!

4 stuks nu  
€ 3,25

nu  
€ 7,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.comwww.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]
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Meer maatregelen bij 
Het Nieuwe Lyceum in coronatijd

door Walter Eijndhoven

Alweer al vanaf 1 juni ontvangt Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven haar leerlingen op school. 
Voor het zover was moest het onderwijs voldoen aan allerlei strenge maatregelen om het 
coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dat lukte goed. Maar nu het nieuwe 

schooljaar begint, breekt het angstzweet toch weer uit bij de docenten op school.

Krijgt Nederland die tweede golf 
van het virus over zich heen? En 
zo ja, wat doet een school als HNL 
om het coronavirus onder haar leer-
lingen en personeel in te dammen? 
‘Vanaf 1 juni is onze school alweer 
open’, vertelt Philip Wind, de rector 
van HNL. ‘In die zes weken dat wij 
open waren tot aan de schoolvakan-
tie hebben wij de nodige ervaring 
opgedaan. En dat komt ons nu, aan 
het begin van het nieuwe school-
jaar, goed van pas.
Behalve alle maatregelen die HNL 
neemt, voldoet ook het nieuwe 
klimaatsysteem in het schoolpand 
aan de modernste eisen. De school 
is pas twee jaar geleden volledig 
in een nieuw jasje gestoken. Toch 

wordt het voor HNL, met 200 nieu-
we brugklassers, heel spannend.

Brugklassers
Wind: ‘Voor onze docenten wa-
ren de laatste zes weken voor de 
schoolvakantie heel zwaar. Zij 
moesten zowel klassikaal als digi-
taal lesgeven. Daarom heeft onze 
school diverse nieuwe maatregelen 
genomen in het belang van zowel 
docent als leerling. De looproutes 
in het gebouw blijven gehandhaafd, 
net als het vaak je handen wassen 
en afstand houden tot de docent. 
Onderling hoeven leerlingen geen 
afstand te houden van elkaar. Om 
docenten te ontzien, hoeven zij hun 
lokaal niet meer te verlaten. Alle 

leerlingen, behalve de brugklas-
sers, lopen dus ieder lesuur naar het 
lokaal van hun docent. Met deze 
maatregel gaan wij eigenlijk weer 
terug naar de tijd van vroeger. Leer-
lingen gaan naar het lokaal van hun 
docent in plaats van andersom’.

Tussenuur
HNL voert nog meer nieuwe maat-
regelen in. Aan het eind van ieder 
lesuur lucht de docent het lokaal, 
voordat de volgende klas deze be-
treedt. Ook pauzes voor leerlingen 
en docenten vinden niet meer tege-
lijk plaats. Zo krijgt iedere leerling 
een tussenuur, ergens in het vierde, 
vijfde of zesde lesuur. Hiermee ko-
men andere pauzes te vervallen. Er 

Deze week gaan alle leerlingen weer naar school met inachtneming van 
de anderhalve-meter-maatregelen. 

Biltse Week van Duurzaamheid
Van 9 tot 18 oktober organiseert Duurzaam De Bilt de ‘Week van de Duurzaamheid’. Op 9 oktober 

zijn de eerste activiteiten. Dan gaat het KNMI les geven over klimaatveranderingen 
aan diverse basisscholen in De Bilt en is het scholierendebat. 

In deze week kan iedereen op zijn 
eigen manier een activiteit organi-
seren, die bijdraagt aan een duur-

zame Biltse samenleving. Het is de 
derde keer dat Duurzaam De Bilt 
deze week organiseert. Elk jaar 

doen zowel particulieren als Biltse 
organisaties mee om dat te doen 
wat zij belangrijk vinden. De enige 
voorwaarde is dat de activiteit valt 
onder één van de 17 werelddoelen, 
die de VN vaststelde. Denk daarbij 
aan geen honger, onderwijs, water, 
welzijn en gezondheid en duur-
zame steden. Doel daarvan is dat 
gemeente De Bilt steeds duurzamer 
wordt. 

Mee doen
Wie ook mee wil doen in de Week 
van de Duurzaamheid kan zich 
aanmelden of contact opnemen via 
www.duurzaamdebilt.nl. Op deze 
site staan ook de activiteiten die 
plaatsvinden. Of volg op Facebook 
of mail met info@duurzaamdebilt.
nl.
Duurzaam De Bilt is een samen-
werking van BENG!, Biltsheerlijk, 
Werkgroep Fairtrade, Samen voor 
De Bilt en de Wereldwinkel. De 
gemeente De Bilt steunt deze acti-
viteit.                  (Joanne Penning)

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn vastgelegd in 17 Sustainable 
Development Goals om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 
SDG Nederland toert regelmatig rond om deze doelen breder uit te 
dragen. (foto Corné Ooms - Creative Commons)

Muziekactiviteiten voor kinderen 
van start bij de KBH 

Op vrijdag 11 september starten 
de nieuwe cursussen SuperKids 
en AMV Kids van de Koninklijke 
Biltse Harmonie. Kinderen uit 
groep 1 en 2 van de basisschool 
kunnen deelnemen aan SuperKids 
en kinderen uit groep 3 t/m 5 aan 
AMV Kids. Kinderen die muzie-
klessen volgen kunnen instromen 
in de Opleidings Melodie Percus-
siegroep of het Leerlingen Harmo-
nie Orkest. 

Bij de cursus SuperKids maken de 
kinderen in 16 lessen spelender-
wijs kennis met muziek, zang en 
dans. Met leuke liedjes en spelle-

tjes leren de kinderen zo de grond-
beginselen van de muziek. AMV 
Kids is een leuke basiscursus ter 
voorbereiding op muzieklessen op 
een instrument. De kinderen ma-
ken kennis met verschillende in-
strumenten en oefenen met noten 
lezen. De lessen worden verzorgd 
door Muziekschool De Bilt-Zeist 
in Het Lichtruim, Planetenplein 2 
in Bilthoven. 

De Opleidings Melodie Percussie-
groep is bedoeld voor beginnende 
slagwerkleerlingen. In groeps-
verband wordt er gerepeteerd aan 
meerstemmige slagwerkstukken 

en gewerkt aan ritmisch samen-
spel, improvisatie en musiceren. 
De repetities zijn op woensdag-
avonden. Slagwerklessen zijn op 
maandagavond en woensdagmid-
dag mogelijk bij de KBH. 
In het Leerling Harmonieorkest 
(LHO) kunnen kinderen na en-
kele maanden muziekles meespe-
len. Samen met leeftijdsgenoten 
muziek maken is een ideale aan-
vulling op muziekles, gezellig en 
leerzaam. Het LHO repeteert we-
kelijks op vrijdagavond. 
Voor meer informatie zie opleidin-
gen@biltseharmonie.nl. 
           (Bart Koole)

wordt voornamelijk klassikaal les-
gegeven. Bij zieke leerlingen of een 
docent met klachten vindt de les di-
gitaal plaats.

Kapje
Op het moment van het interview 
was nog niet bekend of leerlingen 
en docenten gebruik dienen te ma-
ken van een mondkapje in de wan-

delgangen van de school. ‘Deze 
week komt daar een besluit over’, 
vertelt Wind. ‘Ik heb veel contacten 
met scholen in de regio en blijf zo 
op de hoogte wat waar gebeurt. Wat 
in ieder geval wel zeker is, tot 1 ja-
nuari 2021 vinden geen excursies 
of andere buitenschoolse activitei-
ten plaats’.

Muzieklessen in 
Maartensdijk

Vanaf maandag 7 september is er de mogelijkheid om muzieklessen 
te volgen in Maartensdijk: op veler verzoek zet de Martin Luther 
Kingschool haar deuren open om naschoolse muzieklessen te kun-
nen volgen i.s.m. KunstenHuis Muziekschool.. 

Op maandagmiddag zal docent Julie Gros om 14.30 uur starten met 
de kindercursus Muziekkracht van 6 tot 8. Muziekkracht is voor veel 
kinderen de eerste stap in een mooie muzikale loopbaan. Samen in een 
groep van tenminste vier en maximaal acht kinderen, ontdek je het 
plezier van muziek maken. Spelenderwijs leer je de muzikale taal met 
zingen, bewegen en creatieve spelletjes. Zo krijg je de muziek echt in 
je lijf. 

Kinderkoor Dreamkids
Daarnaast start op maandagmiddag om 15.15 uur een nieuw kinderkoor 
met de naam Dreamkids, eveneens o.l.v. Julie. Met veel plezier en met 
veel enthousiasme zal er een divers repertoire worden gezongen. Op 
de maandagmiddag worden er door Julie ook individuele pianolessen 
aangeboden. Op donderdagmiddag zal Frank Linschoten cello-les ge-
ven en vanaf woensdagmiddag 28 september is er ook blokfluitles in 
Maartensdijk. 

Kijk op www.kunstenhuis.nl/muziek voor alle informatie over de mu-
zieklessen in Maartensdijk en schrijf evt. in voor een proefles of een 
opstapcursus.             (Dieuwertje van Ravenswaaij)

De kindercursus muziekkracht is de eerte stap naar een muzikale 
loopbaan.
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BEKENDMAKINGEN
week 36 ¾  2 september 2020

Gelet op het bepaalde in artikel 8.41, vier-
de lid, van de Wet milieubeheer maakt het 
college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt bekend dat het de 
volgende melding zoals bedoeld in het Be-
sluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer (Activiteitenbesluit) heeft ont-
vangen van:

•  Eyckenstein Landbouw Beheer B.V. voor 
he t adres:

  Achterweteringseweg 36 in Maar-
tensdijk. De melding heeft betrekking 
op het vervangen van 2 bestaande schu-
ren, door 2 nieuwe schuren. In de nieu-
we schuren worden maximaal 15 scha-
pen gehuisvest en worden 
bedrijfsmiddelen zoals hooi opgeslagen. 

•  Hendriksen Hoveniers voor het adres:
  Tolakkerweg 120C in Hollandsche 

Rading. De melding heeft betrekking 
op nieuwbouw van bedrijfspand en het 
stoppen composteren van groenafval. 

• Stal Griftenstein voor het adres:
  Utrechtseweg 371 in De Bilt. De 

melding heeft betrekking op het gebrui-
ken van een deel van de bedrijfsbebou-
wing als zorgboerderij. Dit is een neven-
activiteit op het agrarisch bedrijf. De 

dieraantallen en dierenverblijven binnen 
de inrichting worden niet gewijzigd.

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen 
(het accepteren van) deze meldingen. In-
dien u een melding wilt inzien of een toe-
lichting daarop wenst, moet u een afspraak 
maken met de Omgevingsdienst regio 
Utrecht via (088) 022 50 00. De Omge-
vingsdienst regio Utrecht is gevestigd aan 
de Archimedeslaan 6 te Utrecht. 

Wet milieubeheer

DE HÉLE MAAND

SEPTEMBER
25% KASSA-

KORTING
OP ÁLLE

BUITENPLANTEN

Dorresteinweg 72b
Soest • 035 - 6012883

vaarderhoogt.nl

Komt dat even fantastisch mooi uit ... in de ideale aan-
plantmaand september kiezen uit ‘kwee-nie-hoeveel’ 
buitenplanten. De grootste keus in Midden-Nederland. 

Stuk voor stuk van echte Vaarderhoogt-kwaliteit, nu 
stuk voor stuk lekker voordelig bij de 

kassa. Kom ze maar snel halen. 
Maar niet allemaal 

tegelijk hoor!!!

Boekenbeurs bij WVT een succes. 
WVT kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde boekenbeurs. Vele boeken hebben weer 

een nieuwe eigenaar gevonden voor een klein prijsje. 

Omdat het nieuwe seizoen nog 
niet begonnen is, was het moge-
lijk de boeken in alle zalen uit te 
stallen met veel ruimte tussen de 
tafels en de rekken. De bezoekers 
konden ongestoord en veilig langs 
de schappen dwalen en de lees-
voorraad aanvullen voor de ko-
mende periode. 

Team
Het boekenteam heeft, geholpen 
door veel enthousiaste vrijwil-
ligers, veel werk verzet om deze 
door Corona uitgestelde beurs 
alsnog mogelijk te maken. De 
opbrengst van € 6187,40 wordt 
gebruikt om de door Corona ont-
stane tekorten op te vangen. WVT 
is alle vrijwilligers en in het bij-
zonder het boekenteam heel dank-
baar. Zo zorgt men gezamenlijk 
voor een fi jne plek om even bin-
nen te lopen voor een praatje. 

Programma
WVT biedt veel gezellige 
(groeps-)activiteiten en evene-
menten aan voor jong en oud. 
Sport, kunst, samen eten en nog 
veel meer is mogelijk bij WVT. 

Men houdt zich strikt aan de co-
ronamaatregelen. Bij de balie 
ligt een programmaboekje klaar 
of kijk op www.vvsowvt.nl voor 
meer informatie. 

(Joke Nederhof)

  

Het boekenteam keek met veel plezier naar het resultaat.

Scouting Agger Martini 
Na de scholen start ook het scoutingseizoen weer: een seizoen vol activiteiten rondom de 

interesses van de kinderen met natuurlijk de scoutingvaardigheden.

Zo kunnen de spellen gespeeld 
worden met de hele groep, in 
tweetallen of alleen. Ontdekken 
van de natuur, knopen leren leg-
gen, kompas kijken en speurtoch-
ten lopen zijn allemaal onderdeel 
van scouting. Samen een hobby 
van een ander bekijken, interesses 
delen over allerlei andere onder-
werpen, de JOTA in oktober, de 

boerenkoolmaaltijd met de hele 
groep in januari en als laatste op-
komst in juni de vossenjacht, zijn 
allemaal onderdeel van het nieu-
we seizoen.

Ben jij tussen de 7 en 15 jaar en 
lijkt het je leuk om een kijkje te 
nemen? Ga dan gezellig mee doen 
op zaterdagochtend in het club-

huis van Scouting Agger Martini 
Maartensdijk aan de Dierenriem 
10. Ook iedereen van 15 jaar of 
ouder is van harte welkom op 
scouting. Deze speltakken komen 
op donderdag-, vrijdag- en zater-
dagavond samen. Voor meer info: 
mail naar info@aggermartini.nl 
of kijk op www.aggermartini.nl.

(Karina de Jong)

Broodjes bakken 
boven een vuurtje 
blijft een leuke 
bezigheid.
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SPAAR NU BIJ 

VOOR ONZE EIGEN

BIJ ELKE 15 EURO AAN BOODSCHAPPEN
KRIJG JE EEN PAKJE PLAATJES
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Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.
Deze actie loopt van 2 september t/m 27 oktober 2020. Maartensdijk, Maertensplein 31

Jelle Farenhorst



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

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

Voor het Jongerenhuis in 
Bilthoven ben ik op zoek naar 
een SCHOONMAAKSTER 
voor wekelijkse hulp bij 
het schoonhouden van het 
Jongerenhuis. Interesse? Bel 
mij dan! 06 22476120

Welke lieve en geduldige per-
soon wil mijn moeder op leef-
tijd helpen - tegen een ver-
goeding - met eten KOKEN 
en dat samen opeten? In 
Hollandsche Rading, 1 of 2 
keer per week, rond de mid-
dag. Tel 06 4030 2679.  

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

PIANOLES, ervaren docente 
aan huis info 06-13715245

Jonge vrouw zoekt werk 
als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Met ervaring. Bel 
06-84807630 /06-84245793

Ik ben een hardwer-
kende en betrouwbare 
HUISHOUDELIJKE hulp .Ik 
heb lange ervaring en referen-
ties. Bel mij op 0614241794

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

Nootjes
De Vierklank 10 2 september 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop aangeboden
PONY bagagewagen met 
deksel. H50 x B100 x L110 
cm. Heeft altijd binnen 
gestaan €200,-. Tel. 0346-
212905

52 stuks 45 toeren grammo-
foonplaatjes van alles wat. 
BZN, Duitse schlagrs, klas-
siek enz. Spotkoopje €15,-. 
Tel. 06-19941083

Stabiel Looprek, licht van 
gewicht en in hoogte verstel-
baar €5,-. Tel. 06-16641083

Zachte Zaalveger 40cm. + 
Vloertrekker metaal zwart 
rubber 45cm. In een koop 
€7,-. Tel 06-16641083

Twee eenpersoons lattenbo-
dems van metaal en beuken-
hout. Gratis af te halen. Tel. 
0346-211368

2 puzzels van Cornelis Jetsis: 
schaapscheren en de laatste 
hooivracht, 1000 stukjes. 
€12,50. Tel. 0346-243758

Nieuwe geknoopte tafelloper 
met aan beide kanten een 
zonnebloem. 40 x 110 cm. 
Tel. 0346-243758

Oranje rond blik van 
Brabantia, hoog 28 cm door-
snede 21cm €10,-. Tel. 0346-
243758

Hifi Platenspeler Philips 
GA222 in goede staat €49,95. 
Tel. 035-6241475

Dick Bruna boekjes 
o.a.Nijntje €2,- per stuk. Tel. 
035-6241475

Steam-Grill (36x14) Nieuw 
(vlees, vis, groenten) €10,00. 
Tel. 035-6241475

Woordenboeken pocketuit-
gaven. Van Dale-1set Ned.-
Frans +Frans -Ned. 1 set 
Ned.-Engels +Engels-Ned. 
Nieuw. per set €5,-. Tel. 
06-42448590

Bo-Camp draagbaar camping 
toilet. Losse uitneembare 
emmer, stevig. €15,-. Tel. 
06-42448590

Activiteiten
DV 26 sept nazomermarkt 
en fietstocht, bij dorpskerk 
Maartensdijk en molen 
Westbroek. Voor meer info: 
www.adullamzorg.nl/comi-
tes/comite-maartensdijk

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

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

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

Cursussen/ trainingen 
Op maandagavond 28 september (her-)start bridgeopleiding 
voor beginners met op dinsdag 29 september de start van een 
hierbij behorende parallelcursusavond. Op de dinsdagavon-
den is nog beperkte ruimte voor aanmelding. Alles onder 
de RIVM-corona-voorwaarden. Kosten € 80,- voor alle 13 
avonden. Bridgeopleiding Koetsiersbridge. Tel. 06 23718384.

Op ‘t bankje
De zomer nadert zijn einde en vanaf 1 september begint de 
meteorologische herfst alweer. Nog even en dan gaan de bla-
deren van de bomen weer vergelen, of om het wat poëtischer 
te zeggen, vergulden. Voor mij zijn de herfst en winter niet de 
seizoenen waar ik het meest naar uitkijk. Vooral dat het iedere 
dag vroeger donkerder wordt kan me niet bekoren. Ik geniet 
nu dus nog maar even van de nazomer met een fikse wande-
ling. Die sluit ik voorlopig onder een schraal zonnetje af op 
het bankje. Het ziet er nog echt zomers uit en ik geniet van de 
rust. Die wordt opeens wreed verstoord als een chique uitziende 
dame met een bedwelmende parfumlucht bij het bankje komt. 
Ze groet me zoals ze eruit ziet, formeel en afstandelijk. Ze 
neemt uit haar fraaie tas een zakdoek en legt die op het andere 
uiteinde van het bankje. Vervolgens strijkt ze alle plooien van 
haar kleding glad en gaat behoedzaam op de zakdoek zitten. 
Zr zit er onberispelijk bij. Ik raak er zowaar van onder de in-
druk, wat misschien ook wel door de indringende parfumlucht 
komt. Met een wat bekakte stem vraagt ze of ik er bezwaar 
tegen heb dat ze een sigaretje opsteekt. Ik ben stomverbaasd, 
want dat is wel het laatste wat ik verwacht had. Meestal zeg ik 
tegenwoordig dat ik het niet prettig vind, maar omdat de lucht 
van een sigaret niet indringender kan zijn dan de geur die om 
haar heen hangt zeg ik dat ze haar gang kan gaan. Met elegante 
bewegingen neemt ze uit haar tas een sigarettenpijpje waarin ze 
met zorg een filtersigaret stopt, die ze vervolgens met een fraaie 
aansteker aansteekt. Het is of ik naar een plaatje van Marlène 
Dietrich van heel lang geleden kijk. Nu ze zichtbaar van haar 
sigaret geniet is ze ook nog in voor een praatje. Ze vertelt dat ze 
vernauwing van bloedvaten heeft en als ze een eindje gelopen 
heeft altijd even gaan moet gaan zitten of stilstaan. Dat is dus de 
reden waarom ze is gaan zitten. ‘Etalagebenen noemen ze dat 
ook wel, omdat mensen die er last van hebben vaak bij een eta-

lage gaan staan om niet zo maar stil te hoeven staan. Het schijnt 
bij rokers wat meer voor te komen’, vertelt ze verder. Ik vertel 
haar dat mijn vader dat ook gehad heeft en er zelfs aan geope-
reerd is. Gelukkig gaat ze geen medische verhandeling over haar 
kwaal houden en lijkt ze op haar manier ook te genieten van de 
natuur. Behoedzaam rookt ze haar sigaret op en stopt het peukje 
keurig in een ook al weer fraai doosje. Met veel zorg bergt ze 
het sigarettenpijpje weer op in haar tas en staat dan moeizaam 
op om verder te gaan. Bijna was ze haar zakdoek vergeten maar 
daar kan ik haar nog op attent maken. Die wordt eerst voordat 
die in haar tas gaat netjes opgevouwen  Ze kijkt of alles correct 
zit, groet me dan vriendelijk en zet zich in beweging om haar 
wandeltocht te continueren. ‘Tot de woning van mijn vriendin 
red ik het nu wel weer’, zegt ze. Ik probeer 
de situatie van voor haar komst terug 
te halen maar dat lukt niet. Het lijkt 
wel of de parfumlucht zich in mijn 
neus heeft vastgehecht. Ik stap 
dus ook maar op voor een flinke 
wandeling. Na een half uurtje ben 
ik de parfumlucht kwijt en geniet 
ik weer van natuurlijke geuren. 
De vrouw rookte wel met stijl, 
maar toch lijkt het me zonde als 
je de gezonde geuren van de natuur 
teniet gaat doen door de 
rookverslaving. 

Maerten

Gratis cursus 
‘Filmen met je 
smartphone’

 
RegioTVDeBilt organiseert in samenwerking met 
Studio Stoop een workshop ‘Filmen met je smart-
phone’; een cursus voor iedereen die het leuk vindt 
met de smartphone filmpjes te maken. In 2 zater-
dagochtenden leer je hoe je een professioneel film-
pje met je eigen smartphone maakt en monteert.

Filmpjes voor je eigen social media en … voor Re-
gioTV De Bilt; dat is wat men zoekt: vrijwilligers 
(18+) die filmpjes maken voor de lokale Biltse 
omroep, over zaken die spelen in de gemeente De 
Bilt en die vertoond kunnen worden op Instagram, 
Facebook, YouTube en het tv-kanaal van RegioTV 
De Bilt. 
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar op 5 en 
12 september van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Aanmelden kan via redactie@regiotvdebilt.nl
 
Praktische informatie
De workshops zijn voor inwoners van gemeente 
De Bilt en omgeving (18+) met een smartphone, 
die minimaal een half jaar het team van vrijwilli-
gers willen versterken; door bijvoorbeeld filmpjes 
over actualiteiten of opmerkelijke zaken uit de 
eigen omgeving te sturen. De workshops zijn op 
zaterdag 5 en 12 september van 10.00 tot 13.00 uur 
in De Bilt. Info en aanmelding: Fredie Blankestijn, 
fredie@ideefevents.nl of redactie@rtvdebilt.nl

Leer professioneel filmen met je smartphone.
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Jumbo-sportplaatjesverzamelalbum 
met Salvo’67 en TZ

door Kees Diepeveen

Na het succes van het vorige verzamelalbum is Jumbo Jelle Farenhorst uit Maartensdijk weer 
een sportplaatjesverzamelalbum gestart. Ditmaal met de twee plaatselijke sportverenigingen 

Korfbalvereniging Tweemaal Zes en Volleybalvereniging Salvo’67. Ruim 5 
maanden later dan gepland. De coronacrisis gooide roet in het eten.

Vrijdagavond 28 augustus op het 
sportpark van TZ reikte Jelle Fa-
renhorst de eerste twee exemplaren 
van het plaatjesverzamelalbum uit 
aan bestuursleden van Salvo’67 en 
TZ. Het was een drukte van belang 
bij de tafels waar de albums uitge-
reikt werden. Vooral de jeugd van 
TZ was in grote getale aanwezig, 
nieuwsgierig naar het resultaat. Het 
unieke aan het album is dat het ge-
personaliseerd is. Elke deelnemer 
staat met de eigen foto op de voor-
pagina. In het album komt het por-
tret van de deelnemer weer terug 
samen met plaatjes van team- en 
clubgenoten. 

Maanden
Jelle Farenhorst: ‘Na de succesvol-
le actie vorig jaar met voetbalver-
eniging SVM wilde ik hier graag 
een vervolg aan geven. Mijn blik 
viel al snel bij TZ omdat ik daar 
sponsor ben en ook het jaarlijks 

schoolkorfbaltoernooi sponsor. 
Salvo heb ik via de website bena-
derd. Beide verenigingen reageer-
den direct enthousiast en kwamen 
in goed onderling overleg snel tot 
zaken. Het oorspronkelijke plan 
was om medio april met de actie te 

starten. Een dag nadat de albums 
waren afgeleverd ging Nederland 
in de lock-down door de corona-
crisis. Nu, vijf maanden later, kan 
ik gelukkig de albums aan de ver-
enigingen uitreiken’. 

Actie
De actie loopt vanaf woensdag 
2 september en tot en met 14 ok-
tober. Elke klant ontvangt bij 15 
euro aan boodschappen een gratis 
setje sportplaatjes. Na afloop van 
de actie wordt een ruilbeurs geor-
ganiseerd, waarbij dubbele plaat-
jes kunnen worden geruild voor de 
plaatjes, die gemist worden. Wan-
neer hierover meer bekend is wordt 
dat binnen beide sportverenigingen 
aan hun leden bekendgemaakt. Nu 
maar eens kijken of er met deze 
actie net zo fanatiek verzameld en 
geruild wordt door de kinderen als 
met de vorige actie.Grote drukte bij de tafel waar de sportplaatjesalbums worden uitgereikt 

aan de jongste  verenigingsleden van TZ.

Jelle Farenhorst staat klaar om de eerste sportplaatjesalbums uit te 
reiken aan de twee bestuursleden van Salvo en TZ.

FC De Bilt komt goed 
uit de startblokken

Afgelopen zaterdag was voor FC De Bilt de eerste officiële wedstrijd in de vorm van een 
bekerontmoeting tegen SV Geinoord. Geinoord, o.l.v. Gerrit Plomp (in het verleden 

zes jaar hoofdtrainer van FC De Bilt) probeerde compact te verdedigen om de 
aanvallers van De Bilt niet te veel kansen te geven. Dat lukte met veel 

kunst- en vliegwerk het eerste half uur heel behoorlijk. 

In de 30e minuut scoorde Jelle Vliek 
na een prima aanval met een prach-
tige kopbal. Kort daarna flitste Pier 
Veldman langs zijn verdediger, die 
hem onreglementair afstopte. Aan-
gezien dit al eerder gebeurde (gele 
kaart) kreeg de betreffende Nieuwe-
geiner z’n tweede ‘geel’ = rood en 
moest Geinoord met tien man ver-
der. Het verbaasde niemand dat het 
voor rust 2-0 werd. Redouan Bous-
soufi speelde zich vrij om een hard 
schot af te vuren op het vijandelijke 
doel. De keeper kon die bal met veel 
moeite tegenhouden, maar Guil-
lermo Ooft wist in de rebound de bal 
netjes in het doel te tikken.

Trekker
Na rust knokte Geinoord voor de 
aansluitingstreffer, maar de Biltse 
keeper, Meno Vink, is niet echt in de 
problemen gekomen. Aan de andere 

kant kreeg De Bilt voldoende kan-
sen. Het was vaak een lust voor het 
oog, maar de aanvallers verzuimden 
het om de trekker definitief over te 
halen. Vlak voor tijd kreeg De Bilt 
een vrije trap op ongeveer 20 meter 
van het doel. Murat Soner schoot de 
bal heel netjes geplaatst in het doel. 
Deze 3-0 was tevens de eindstand. 

Uit
De komende twee zaterdagen 
staan de uitwedstrijden in de be-
kercompetitie (tegen Pancratius en 
Bloemendaal) op het programma. 
Daarna start op 19 september de 
competitie met de thuiswedstrijd 
tegen Zuidvogels.

Op het veld en op de tribune was het afstand houden. (foto Henk WIllemsen)

Eerste bekerwinst 
voor SVM

Zaterdag 29 augustus speelde SVM de eerste wedstrijd van het sei-
zoen 2020-2021: deze eerste ontmoeting was een treffen in de beker-
competitie tegen het Amsterdamse T.O.G.

In het begin kon je zien dat SVM er in moest komen met in de 9e mi-
nuut al wel een eerste kans voor de thuisploeg. TOG was alleen bezig 
met verdedigen. Heel af en toe kwamen ze er eens uit maar dat werd 
gelijk in de kiem gesmoord door de SVM-ers . In de 18e min. maakte 
Mike de Kok de 1 -0 , gevolgd door de 2-0 (25ste ) en de 3-0 in de 43ste 
minuut. Met deze stand gaat SVM rusten.

In de 2e helft komt Jordy van de Lee voor Mike de Kok, die na zijn 
hattrick mag uitrusten. Er zijn wat schoten tegen de vijandelijke paal, 
er is een eerste gele kaart voor en verder zijn er nog wat wissels. In de 
80e minuut omspeelt Mike Boshuis de Amsterdamse doelman en com-
pleteert daardoor het eerste kwartet Maartensdijkse competitietreffers. 
A.s. zaterdag vervolgen de Maartensdijkers de bekerontmoetingen in 
Rijsenhout en op 12 september is SVM opnieuw gastheer; nu tegen 
OSC uit Amsterdam West.

De arbiter van dienst controleert vooraf ter plekke of het namenregister 
goed is ingevuld. (foto Nanne de Vries)

Nova-recreanten spelen 
eerste wedstrijden

De Nova recreanten trainen inmiddels een jaartje samen op de woens-
dagavond:. De één heeft vroeger gekorfbald en wil dat weer op een lager 
pitje doen, de ander heeft kinderen bij Nova spelen en wilde zelf ook 
kennismaken met deze sport en weer een ander is er via via bijgekomen. 
Wie ook een keer wil meekijken kan mailen naar recreanten@kvnova.nl 
               (Renske van Kempen)

Afgelopen zaterdag speelden de Recreanten voor het eerst wedstrijden 
tegen andere clubs tijdens een oefentoernooi bij Nova. (foto Melvin van 
Kempen)
. 

Uitslag Wedvlucht
189 jonge duiven van de leden van PV De Bilt kwamen terug van een 
wedstrijdvlucht vanuit het Franse Roye over een gemiddelde afstand 
van 315 km. De uitslag was: Ron Miltenburg 1, 7 en 8, M.J.J. van Zelst 
2, 9 en 10, Edith Muller 3, Peter van Bunnik 4 en J.P.H. Stas Sr. 5 en 6.

74 duiven namen deel aan de eerste na-vlucht vanuit Reusel (afstand 
plm. 85 km) in Noord Brabant. De vogels van Ron Miltenburg  werden 
1 en 4, van W. de Ruiter 2, van Peter van Bunnik 3, 5 3n 7, van M.J.J. 
van Zelst 6 en 10 en van Comb Steenbeek & Zn 8 en 9



Natuur tot werkterrein
Hekken staan dagelijks wagenwijd open, motorgeronk klinkt alom. De 
natuur veranderde, na de broedperiode, weer in werkopdracht. Tracto-
ren maaien de legakkers, kranen trekken struikjes uit de grond, vracht-
wagens snellen af en aan om afval-natuur af te voeren. De wind voert 
geluid mee uit het moerasbos, waar bomen kreunend worden geveld. 
Jonge mannen op een quad praten druk met elkaar. Auto’s langs het pad 
benadrukken de nieuwe activiteiten. Machines halen mij in op het wan-
delpad, wordt werkpad. Vormen zij de belofte voor nog meer schoon-
heid in de komende jaren?
Mannen in lieslaarzen struinen door de nieuwe natuur, op zoek naar 
ongenode gasten. Verderop knalt een geweer en honderden ganzen vlie-
gen op. Twee ooievaars scharrelen in het afgemaaide gras hun kostje 
bij elkaar, maken zich op voor vertrek in september. Moeder eend, nog 
altijd waakzaam, heeft 4 jongen groot gebracht. Oplettend lopen zij sa-
men naar de volgende sloot. De dode boom is uitkijkpost voor 10 aal-
scholvers. Knorrend maken zij aanspraak op de hoogste post. Groepjes 
koeien loeien, de neuzen omhoog, ruiken elkaar, houden hun contacten 
in de lucht. 
Westbroek in de ochtend, werkzaam mooi.                 (Karien Scholten)

In haiku:

Nieuw natuurherstel
Vormt natuur tot werkterrein
Schoonheids belofte
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advertentie

Haviken in Beukenburg
Tijdens mijn wandelingen heb ik 
altijd een camera bij me met een 
grote telelens van 455 mm. Doord-
oor krijg je veel aanspraak van an-
dere vogelaars. Zo werd mij verteld 
dat er drie nesten van haviken in de 
buurt waren o.a. een in Beukenburg. 
Vanaf het pad waren ze goed te fo-
tograferen op een afstand van circa 
50 m. Op 10 juni waren er jongen te 
zien als witte donsjes, maar die al 

spoedig in 10 dagen uitgroeiden tot 
bijna volwassen uitziende haviken. 
Er werd mij verteld dat er 4 jongen 
in het nest zaten die al geringd wa-
ren voor onderzoek.
    (Eugène Jansen)

Havik in kippenhok
Jan Dirk Brouwer maakte een foto 
van een havik in zijn kippenhok. 
‘De havik vloog angstig een paar 

keer tegen de zijkant van het kip-
penhok, waarin nog een kleine 
opening was. Ik heb juist het hok 
‘vosbestendig’ gemaakt, omdat in 
november mijn 3 kippen waren ge-
dood door een vos. Gelukkig was 
ik in de tuin en opende de deur. In 
één lange vlucht vloog deze havik 
naar de hoge eikenboom. Kippen 
en havik gered’.

Jonge havik in Beukenburg.De havik in het kippenhok.

Pleitbezorger van het Noorderpark
door Walter Eijndhoven

Inwoners van gemeente De Bilt kunnen hun hart ophalen wat betreft natuur in en rond hun 
woonplaats. Liggend aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug met haar vele bossen, 

heide- en stuifzandgebieden, kunnen bewoners ook genieten van de polders 
in het Noorderpark rond Westbroek en Tienhoven.

Het Noorderpark is een 6.000 
hectare groot gebied en wordt be-
grensd door Hollandsche Rading 
in het noorden, door de Vecht in 
het Westen en in het oosten door 
Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Groenekan.

In dit polderlandschap voelt ir. 
drs. Geert Boorsma uit Holland-
sche Rading zich helemaal thuis. 
Opgegroeid in de Friese polders, 
in een gezin met vijf kinderen. 
Al op jonge leeftijd werkte hij als 
vrijwilliger op diverse boerderijen 
in de onmiddellijke omgeving. Na 
de HBS te hebben doorlopen, deed 
hij elektrotechniek aan de Techni-
sche Hogeschool (nu Technische 
Universiteit) in Delft, studeerde 
economie aan de Erasmus Univer-
siteit in Rotterdam en deed tot slot 
nog cultuurwetenschappen aan de 
Open Universiteit. Voor zijn werk 
reisde hij de hele wereld rond en 
woonde in Israël, Canada, Duits-
land en Hong Kong/ China, om 
uiteindelijk terecht te komen in 
Hollandsche Rading, vlakbij het 
Noorderpark.

Vogeltrek
‘Rond mijn 65e jaar, vanaf mijn 
pensionering begon ik mij meer te 
interesseren voor de natuur om mij 
heen’, vertelt Boorsma. ‘Het Noor-
derpark ligt natuurlijk vlakbij, een 
landschap dat ook veel lijkt op het 
landschap uit mijn jeugd. Vooral vo-
gels hebben mijn belangstelling. En 
dan met name de vogeltrek. Weet 
je hoe zij zich oriënteren tijdens de 
trek? Behalve door oriëntatie op 
zon, sterren en het landschap onder 
hen, speelt ook aardmagnetisme 
een rol. Volgens de laatste inzichten 
‘zien’ trekkende vogels het aard-
magnetisme via fotopigment in de 
ogen, de informatie wordt vervol-
gens door het N-cluster in de herse-
nen verwerkt. Onderzoek is echter 
nodig want veel hierover is nog niet 
bekend’.

Erfgoed
Behalve rondzwerven in het Noor-
derpark, besluit Boorsma vrijwil-
liger te worden bij de eendenkooi. 
Boorsma: ‘De eendenkooi is een 
mooi stuk natuur, maar ook cultu-
reel erfgoed dat in stand moet wor-
den gehouden. Natuurmonumenten 

beheert de Oostelijke Binnenpolder 
en Polder Achteraf, waar de kooi in 
ligt. De vrijwilligersgroep bestaat 
uit tien gidsen en wordt begeleid 
door Niels Schouten, boswachter bij 
Natuurmonumenten. René Alkema, 
de predikant in Maartensdijk regelt 
onze planning. Zo’n 250 belangstel-
lenden bezoeken jaarlijks de een-
denkooi’.
In en om de kooi komen veel vo-
gelsoorten voor: lepelaar, ooievaar, 
grote zilverreiger, purperreiger, 
bruine kiekendief, waterral, kleine 
karekiet, visdief, zwarte stern (van 
deze soort broeden ongeveer tien 
paartjes), snor, sprinkhaanrietzanger 
en afgelopen seizoen werden drie 
roepende roerdompen gehoord. ‘Via 
een camera in de kooi legden wij 
ook vos, das en ree vast. Er leeft hier 
van alles en nog wat’.

Objecten
Behalve de eendenkooi zijn nog al-
lerlei bijzondere objecten en aspec-
ten in het gebied te noemen. Boor-
sma: ‘Dwars door het gebied loopt 
het Bert Bospad, een gemarkeerde 
wandelroute, die de naam draagt 
van voormalig boswachter Bert Bos. 

Bos heeft zich enorm ingezet voor 
de Westbroekse Zodden. Hij was een 
echte ambassadeur voor Staatsbos-
beheer. Het wandelpad is ongeveer 
vijf kilometer lang en voert langs 
moerasbos, trilvenen, schraallanden 
en rietvelden. Het gebied kun je be-
treden via de Kerkdijk in Westbroek 
en vanaf de Graaf Floris V weg in 
Hollandsche Rading’.

Educatief
Educatief is een bezoek aan het 
streekmuseum Vredegoed. Hier 
wordt de ontginning over een pe-
riode van 1.000 jaar uit de doeken 
gedaan, inclusief de ambachten die 
hiermee verbonden waren. Voor 
de bezoeker van het Noorderpark 
is ook de stinzentuin van Wim en 
Marianne Baas aan de Kerkdijk in 

Westbroek interessant om te be-
zoeken en de Bethunepolder. ‘De 
polder ligt 3 meter onder NAP. Het 
kwelwater van deze polder is min-
stens vijftig jaar onderweg vanaf de 
Utrechtse Heuvelrug. Van dit kwel-
water gaat 24 miljoen m3 naar een 
waterzuivering bij Amsterdam en 10 
miljoen m3 naar Loosdrecht’.
Behalve veel vogels hebben ook 
diverse boeren hun bedrijf in het 
Noorderpark. ‘De Agrarische Na-
tuurvereniging (ANV) wil graag 
een bijdrage leveren door boerde-
rijen open te stellen voor de burger. 
Zo hoopt zij een goede afstemming 
te bereiken tussen boer en natuur’. 
Kortom, het is een park waar natuur 
en mens samen komen. Boorsma: 
‘Dus bezoek het park en consumeer 
verwondering’.

Vanaf de Kanaaldijk op de grens tussen Noord Holland en Utrecht weidse Noorderparkvergezichten naar Westbroek.

Geert Boorsma voelt zich helemaal thuis in het Noorderpark.

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
02-09
Do.

03-09
Vr.

04-09
Za.

05-09
Zo.

06-09

Ossenhaaspuntjes 
op Oosterse wijze

Gebakken roodbaars 
met bieslooksaus

Groentecurry 
met jasmijnrijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
09-09
Do.

10-09
Vr.

11-09
Za.

12-09
Zo.

13-09

Gebakken
runder-bavette met 

champignonsaus

Gebakken koolvis 
met garnalensaus

Tortilla wrap 
met Provençaalse 
groenten en brie

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.
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