
Burgerinitiatief 
tegen windmolens

door Guus Geebel

De commissie Openbaar Bestuur besprak onder voorzitterschap van 
Henric de Jong Schouwenburg (VVD) een burgerinitiatief om geen 
windmolens in de gemeente De Bilt te plaatsen. Initiatiefnemer Mau-
rits de Bruin gaf in de commissie een toelichting. Het burgerinitiatief 
staat voor behandeling op de agenda van de gemeenteraad op 27 mei.

In een toelichting noemt De Bruin een aantal redenen waarom windmo-
lens in de gemeente onwenselijk zijn. Aantasting landelijk schoon, ge-
luidsoverlast, slagschaduw, aantasting woongenot, gezondheidsschade, 
planschade en gevaar voor beschermde vogelsoorten. 
De Bruin is vanuit het burgerinitiatief tegen onderzoek naar plaatsing 
van windmolens in het gebied bij de A28. ‘In de periode 31 maart tot 20 
april 2021 hebben inwoners van de gemeente De Bilt dit burgerinitiatief 
massaal getekend.’ De Bruin noemt een aantal plekken in de gemeente 
waar het woongenot bij plaatsing van windmolens aangetast zal gaan 
worden. Hij verzoekt de gemeenteraad op grond van de uitkomsten van 
het burgerinitiatief ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente De Bilt 
geen windmolens komen. 

Vragen
Wethouder Anne Brommersma gaat in op vragen en opmerkingen van 
de initiatiefnemer en commissieleden. Maurits de Bruin vraagt de wet-
houder of een onderzoek van het bureau Bosch & van Rijn, die ook de 
projectleider voor de RES U16 levert, geen belangenverstrengeling is. 
Brommersma was zich daar niet van bewust, maar ziet hier ook geen 
probleem. Op de vraag of er contact geweest is met Rijkswaterstaat 
over zonnepanelen langs de infrastructuur antwoordt zij bevestigend. 
‘Met name over de A27 is daar met Rijkswaterstaat over te praten, maar 
dan wel voor een aaneengesloten stuk weg. Er is contact geweest met 
de gemeente Hilversum en we gaan hier ook nog met Eemnes en Bla-
ricum over praten. Het gaat nadrukkelijk niet over zonnepanelen op 
geluidschermen.’ Over participatie zegt zij dat er tussen januari 2020 
en maart 2021 negen bijeenkomsten geweest zijn. ‘Daarnaast is begin 
dit jaar een online enquête gehouden die goed is ingevuld. We hebben 
goed ons best gedaan om inwoners te bereiken.’ Over gezondheids- en 
geluidseffecten wordt nog onder-
zoek gedaan. Over Ultra Deep 
Geothermie (UDG) zegt de wet-
houder dat er geen sprake van is 
dat dit in 2030 een vervanging 
kan zijn voor zon en wind.
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Maurits de Bruin bood wethouder Anne Brommersma op 23 april het 
burgerinitiatief aan.
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Commissie bespreekt voorstel 
Biltse bijdrage aan RES

door Guus Geebel

In de commissie Openbaar Bestuur vond op 11, 18 en 20 mei een debat plaats over het 
voorstel van B en W om 30 gigawattuur aan zonne-energie bij te dragen aan de Regionale 

Energiestrategie U 16. Het college stelt de raad verder voor akkoord te gaan met de uitvoering 
van een onderzoek naar windenergie in het gebied langs de A28 en aan het opstellen van een 

nieuw zonneveldenbeleid. Daaraan het participatieniveau ‘meedenken’ te geven.

Krischan Hagedoorn (PvdA) zat 
de commissie op 11 mei voor. 
Toen kwamen de insprekers aan 
het woord. Sonne Copijn beet het 
spits af. Zij won onder meer de 
prijs van duurzaamste ondernemer 
van De Bilt. ‘Het spijt mij enorm 
de gemeente De Bilt een zware on-
voldoende te moeten geven voor 
de burgerparticipatie op het gebied 
van energietransitie. In de enquête 
die gehouden werd stond de vraag 
of ik de turbine liever bij Jantje of 
bij Pietje in zijn achtertuin wilde 

zetten.’ Sonne noemt dat een im-
morele manier van vragen stellen. 
‘Hiermee splijt je samenhang van 
bewoners in plaats van die te cre-
eren. Als onderdeel van Energie De 
Bilt steek ik mijn hand uit, laten we 
samen een visie- en actieplan op-
bouwen en met elkaar de schouders 
eronder zetten.’ Mila Mauritz-Toes 
woont in Nieuwe Wetering en zegt 
dat De Bilt een plaats was en is, 
waar echt geluisterd wordt naar de 
mensen die er leven. ‘Deze mensen 
willen wel verandering maar geen 

windmolens dichtbij hun bewo-
ners, of velden vol zonnepanelen 
in plaats van fl ora en fauna.’ Door 
het inzetten van de aanwezige ta-
lenten en moed ziet zij een mooie 
toekomst voor de gemeente. 

Aardwarmte
Antoinette Oud-Weber pleit voor 
alternatieven voor het RES-aanbod 
en om creatief te denken. Zij noemt 
als voorbeeld om samen met Hil-
versum langs de A27 een scherm 
te bouwen en dit scherm te voor-
zien van stukken natuur. ‘Dat is op 
korte termijn haalbaar.’ De bijdrage 
van Brechtje Paijmans staat in het 
teken van het woongenot en de 

gezondheid van omwonenden. ‘In 
2009 berekende het RIVM dat een 
geluidsnorm van 47 dB, die ver-
volgens ook werd ingevoerd, ern-
stige hinder zou meebrengen voor 
acht procent van de omwonenden.’ 
Joop Boesjes heeft een alternatief 
dat heet Ultra Deep Geothermie 
(UDG). ‘Daarmee kun je op 2 hec-
tare grond een 30 megawatt in-
stallatie maken met warmte uit de 
aarde. Dit kan energie leveren voor 
50.000 tot 70.000 woningen en het 
is 24 uur per dag beschikbaar. Het 

is de gemakkelijkste manier om op 
te slaan.’ Mevrouw Dunker uit Hol-
landsche Rading vraagt de gemeen-
te om net als zij anders te durven 
zijn.

Zorgen
Bouwe Taverne van BENG! pleit 
voor een hoger RES-bod en vraagt 
om goed leiderschap. ‘Wees sterk 
op de inhoud en coöperatief op de 
aanpak.’ Max Keuzenkamp is pro-
jectmanager van Solarfi elds, een 
bedrijf dat door Nederland zonne-
projecten op daken, carports, water 
en grond ontwikkelt, fi nanciert en 
beheert. 

Niet alle windmolens in de gemeente zijn omstreden.

Lees verder op pagina 5
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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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/05 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/05 • 09.30u - Ds. W. Meijer
30/05 • 18.30u - Ds. P. Vernooy

Woudkapel
30/05 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma, 

afscheidsdienst
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
30/05 • 14.00u - de heer Jan Poot 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
30/05 • 10.30u - Gebedsviering 

H. Nauta en M. Meijer 
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
30/05 • 10.00u - Ds. A.D.J. Wessels

Maximaal 30 personen; vooraf 
aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

30/05 • 10.00u - Ds. Sjaak Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
30/05 • 10.00u - Gebedsviering 

J. van Gaans en W. Eurlings
Reserveren via www.marthamariaw.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
30/05 • 10.00u - spreker Fred Pathuis

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
30/05 • 15.30u - Ds. L. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/05 • 10.00u - Kandidaat W.J. Korving
30/05 • 18.30u - Kandidaat W.J. Korving

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/05 • 10.00u - Oecumenische 
Samendienst in St. Maartenskerk 

Maartensdijk
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
30/05 • 18.30u - Ds. B.A. Belder
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

30/05 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
30/05 • 10.00u - Oecumenische 

Samendienst in St. Maartenskerk 
Maartensdijk

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
30/05 • 10.00u - Oecumenische 

Samendienst met Ontmoetingskerk 
Maartensdijk en Kapel Hollandsche 

Rading
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/05 • 10.00u - Dhr. J.W. de Besten
30/05 • 18.30u - Dhr. R. Koelewijn

PKN - Herv. Kerk
30/05 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt

30/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

 Passend, waardig en correct.
Nabestaande over Kees van Asselt
Wij vinden het een eervolle opdracht om ervoor te zorgen dat alles 
rondom de begrafenis precies verloopt zoals u dat wenst. 

Lees de ervaringen op: kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen 
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en lieve opa

Johannes Cornelis Gerardus Rossewij
Joop

echtgenoot van

Anke Rossewij-Schuurman

 Utrecht, 15 april 1953                                † Groenekan, 17 mei 2021

John en Daniëlle
    Fay & Zoë

Bart

Tom

Roel en Deberah
    William & Julian

Correspondentieadres:
Ruigenhoeksedijk 98
3737 MN  Groenekan

De crematieplechtigheid heeft heden 
in besloten kring plaatsgevonden.

Wij zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van

Sven Kok
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Medewerkers en studenten van Wellant mbo Houten.

Lieve Sven,

Maatje, wat gaan wij jou missen!
Je blijft voor altijd in ons  en een deel van ons bestaan.

Love you, Peter en Sandy, Cindy en Ben
Yoeri, Demy, Lilly, Alexander, Sascha, Daniya

Oud papier Hollandsche Rading

Zaterdag 29 mei wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Oud papier Westbroek

Zaterdag 29 mei zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 8.00 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van 
de nieuwbouw worden verzocht 
ook de container op de vertrouw-
de plek neer te zetten.

Plantjes terug
Een paar dagen nadat het bericht over de ontvreemde rotstuinplantjes in 
Maartensdijk in De Vierklank heeft gestaan is een aantal daarvan weer 
terug. Met een excuuskaartje. De gedupeerde die emotionele waarde 
hecht aan de plantjes is er blij mee.

OLV weer open 
voor vieringen

De Onze Lieve Vrouwe-kerk in Bilthoven is met ingang van zondag 30 
mei weer open voor korte gebedsdiensten. Aanmelden vooraf is niet meer 
nodig en de vieringen worden óók online uitgezonden. De voorzorgsmaat-
regelen desinfecteren van de handen en de inschrijving blijven van kracht. 
Het gebruik van een mondkapje (mag na het zitten af) is gewenst. Kapstok-
ken worden niet gebruikt. Stoelen staan op anderhalve meter afstand. De 
liturgieboekjes liggen op de stoelen. De verwarming staat op een laag pitje. 

Muziekbeurs bij WVT

Vanaf dinsdag 25 mei a.s. tot de 
zomervakantie kunt u bij WVT 
grasduinen in een groot aanbod 
muziek en films in vele genres. 
Er zijn oude Lp’s, Ep’s, (4000) 
singles, Cd’s, en zelfs nog cas-
settebandjes. Er is keuze uit films 
op Videoband, DVD en Blue-ray. 
Bezoek uitsluitend op afspraak, 
op alle werkdagen in de middag 
van 13.30 tot 16.00 uur en op don-

derdagavond van 19.00 – 21.00 
uur. Telefoon: 030-2284973

Hallo?... Contact!

Ouders Lokaal organiseert op 8 
juni een zoomworkshop waarin 
het contact tussen jou en je kind 
centraal staat. Samen met andere 
deelnemende ouders en de work-
shopleider wissel je tips uit hoe je 
je kind (weer) kan bereiken. Ook 
krijg je achtergrondinformatie 

over hoe contact maken precies 
werkt en welke positieve effecten 
contact tussen jou en je kind heeft 
op de ontwikkeling van je kind. 
Meer informatie en aanmelden zie 
de website: debilt.ouderslokaal.nl

NL Doet 2021 in De Bilt 
 
Veel maatschappelijke orga-
nisaties en kwetsbare mensen 
hebben juist in deze tijd extra 
ondersteuning nodig van vrij-

willigers. Met NLdoet kunnen 
vrijwilligers iets betekenen 
voor een ander, dit jaar op 28 
en 29 mei. Op www.mensde-
bilt.nl/nldoet staan alle klussen 
genoemd waar nog vrijwilligers 
voor nodig zijn. Dat kan van 
alles zijn, zoals bijv. aan de 
tuin werken bij Reinaerde in 
Bilthoven of  opknapbeurten bij 
tennisvereniging Tautenburg in 
Maartensdijk en de Tennisver-
eniging in Hollandsche Rading.
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Luister

Een aantal weken geleden was 
Manu Keirse mijn gast. In België 
en Nederland is hij vooral 
bekend vanwege zijn expertise 
rondom verlies en verdriet. Een 
rode draad die door zijn leven 
loopt is dat hij al meer dan 
vijftig jaar zoekt hoe je mensen 
daarbij kan helpen. Dat is steeds 
zijn zorg geweest, ook al heeft 
hij in de gezondheidszorg alle 
functies doorlopen: vrijwilliger 
als student op de oncologische 
afdeling van het ziekenhuis, 
klinisch psycholoog, directeur 
patiëntenbegeleiding en 
directeur patiëntenzorg in 
het grootste ziekenhuis van 
België. Hij was staatssecretaris 
Volksgezondheid en hoogleraar 
aan de faculteit geneeskunde 
van de KU Leuven. En daarnaast 
is hij auteur van verschillende 
boeken over verlies en verdriet.

Zijn eerste boek: ‘Helpen bij 
verlies en verdriet. Een gids voor 
het gezin en de hulpverlener’ 
(uitgegeven bij Lannoo in 
1995) is een bestseller. Manu 
Keirse zegt over rouw: ‘Het is 

Tijdens mijn werk als uitvaartverzorger spreek ik met veel 
verschillende mensen. Door te luisteren probeer ik erachter te komen 

hoe ik in die situatie van betekenis kan zijn. Voor de regionale omroep 
van Noord-Holland (NH Radio) presenteer ik wekelijks

op zondagochtend het programma ‘Waarheen, Waarvoor?’. 
Ik ontvang dan een gast met wie ik praat over  leven en dood.

het proces van omgaan met 
verdriet dat je moet doorleven. 
Alles wat je dierbaar is en 
wat je kunt verliezen, brengt 
een rouwproces op gang.’ 
En: ‘Luisteren naar verdriet is 
natuurlijk niet eenvoudig. Kom 
daarom niet binnen met de 
vraag ‘Hoe is het?’. Want hoe 
kun je daarop antwoorden als 
je vol verdriet bent? Veel beter 
kun je de vraag stellen ‘Vertel 
eens hoe je de voorbije dagen 
bent doorgekomen?’. En het 
enige wat jij dan moet doen, is 
luisteren.”

De moeder van Manu Keirse 
was 62 toen ze kanker kreeg. 
Ondanks dat de artsen positieve 
prognoses gaven, had hij zo 
zijn twijfels: ‘Ik had een drukke 
baan, maar ging zo vaak als ik 
kon. Zo zat ik uren bij haar en 
luisterde. In die maanden kwam 
ik erachter wat haar haar hele 
leven bezield had. Prachtige 
dingen vertrouwde ze me toe.’

Toen ik hem vroeg wat zijn 
grootste les is geweest in die 

afgelopen 50 jaar, zei hij: ‘Ik heb 
me nooit een rouwtherapeut 
genoemd. Mensen hebben 
vooral iemand nodig die 
luistert, hen serieus neemt, niet 
oordeelt, maar met concrete 
inzichten en tips wegwijs maakt 
in het doolhof van verdriet.’

Hoe gaat Manu Keirse dan om 
met zijn eigen verdriet en rouw? 
‘Redelijk sereen, in het besef dat 
dit tot het leven behoort, en als 
je strijdend opkomt voor mensen 
in verdriet, krijg je af en toe 
klappen. Voor het slagen van het 
kwaad is niets anders nodig dan 
goede mensen die niets doen.” 
Manu Keirse doet wel iets: hij 
zwijgt en luistert. Hij schrijft 
zelfs op de binnenkant van zijn 
handen: ‘Luister’.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

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
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AZM popelt om weer 
als koor te zingen

door Kees Diepeveen

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk hoopt op een versoepeling van de coronamaatregelen. 
Dan kan het zanggezelschap weer als koor gaan zingen. Nu wordt er elke 

donderdag digitaal gerepeteerd via zoom. 

Het koor heeft sedert de invoering 
van de loc-down in maart 2020 
slechts één keer met elkaar gezon-
gen in de sporthal van de Vierstee 
in Maartensdijk. Daarop volgde de 
zomerstop waarin vanzelfsprekend 
geen activiteiten plaatsvonden. In 
september startte het nieuwe seizoen 
en begon het koor weer met repetities 
in de sporthal op 1,5 meter afstand. 
De opstart heeft echter kort geduurd . 
Na vier repetities met een opgesplitst 
koor werd het repeteren opnieuw 
stilgelegd. Om toch te kunnen blij-
ven zingen in koorverband werd het 
koor-Zoomen vanuit huis geïntrodu-
ceerd. Online zingen per stemsoort. 
Ondanks dat dit voor niemand een 
groot genoegen is neemt toch een 
groot aantal koorleden hieraan deel.

Online zingen
Sinds september 2020 staat het koor 
onder leiding van de ervaren koor-
dirigente Julia Scepanovic. Zij heeft 
het zingen via zoom geïntroduceerd 
bij AZM. Online zingen per stems-
oort, maar niet vierstemmig. Elke 
donderdagavond krijgen de koorle-
den op deze digitale wijze les. Een 
hele aparte ervaring om alleen voor 
het computerscherm te zingen maar 
wel belangrijk om elkaar digitaal te 

blijven ontmoeten en zo de binding 
tussen de koorleden vast te houden. 
Toch kunnen de koorleden niet wach-
ten om weer bij elkaar te komen en 
het nieuwe repertoire waarmee ge-
start is weer vierstemmig te kunnen 
zingen. Dit repertoire bevat het zin-
gen van klassiek tot wereldmuziek.

Fietstocht
Om elkaar toch weer een keer te 
kunnen zien en ontmoeten heeft het 
bestuur voor belangstellende (oud-)
leden op Hemelvaartsdag 13 mei 
een fi etstocht georganiseerd. On-
der een strak blauwe lucht konden 
de ruim 20 deelnemers vanaf 10.00 
uur starten bij de Ontmoetingskerk 
in Maartensdijk. In groepjes van 
twee gingen de deelnemers op pad 

met een route en een versnapering. 
De route was 23 kilometer lang en 
voerde de deelnemers door de bos-
sen van Lage Vuursche en Holland-
sche Rading waar het goed toeven 
was met het prachtige weer. Om half 
twee was iedereen weer present. Met 
een lekker fl esje wijn als trofee fi ets-
ten de deelnemers weer naar huis. 

Wanneer de Korenbond en het RIVM 
het weer toestaan worden de repeti-
ties op de donderdagavond in de 
Vierstee hervat. Voor nieuwe leden is 
altijd een plek. Zij mogen de eerste 
3 weken vrijblijvend meezingen en 
kunnen dan ervaren hoeveel plezier 
en ontspanning zingen geeft. Voor 
meer info en vragen over het koor: 
www.zangkoormaartensdijk.nl

AZM leden bij de start van de fi etstocht.

Expositie 
Meta-Morfose 

in de Woudkapel
Kunstadviseur en kunstschilder Claudie Douwes Dekker toont een 
selectie uit haar werk in de Woudkapel (Beethovenlaan 21, Biltho-
ven). De expositie is getiteld: Meta-Morfose; gedaantewisseling en 
vooral een verandering van vorm, structuur of karakter. De expo-
sitie is te bezichtigen tot 30 augustus.

Claudie is geboren in de tropen en kwam als elfjarig kind naar Ne-
derland. Na haar middelbare school bezocht zij de Tuinbouwschool en 
kon haar artistieke talent kwijt in het ontwerpen van tuinen. Later nam 
zij met een nicht een kunstgalerie in Utrecht over. Daar kwam zij in 
aanraking met vele kunstuitingen en ontstond de behoefte om zelf te 
experimenteren met werk op het doek. Zo ontwikkelde zij zich tot een 
serieuze kunstschilder.

Claudie streeft een vrije materiaalkeuze na, waarin alles gebruikt kan 
worden. Haar stijl is te omschrijven als abstract-expressionistisch. Zij 
maakt gebruik van verschillende technieken, zoals het paletmes en het 
penseel. Haar tropische achtergrond is terug te zien in de kleuren van 
haar werk. Ook zijn er ragfi jne lijnen op wit Chinees rijstpapier.

I.v.m. de huidige situatie rondom corona is het verplicht om een af-
spraak te maken. Dat kan via de mail: info@metahenkes. Er wordt 
overlegd met Claudie, die graag bij uw bezichtiging aanwezig is. De 
coronamaatregelen (mondkapje en 1,5 meter afstand) worden in acht 
genomen.             (Frans Poot)

Claudie bij een van haar werken.

Afscheidsdienst
Op zondag 30 mei zal ds. Pieter Lootsma voor het laatst als predi-
kant van De Woudkapel in Bithoven de dienst leiden. Bijna zeven 
jaren was hij daar voorganger. In die periode vond hij in zijn pre-
ken telkens weer de inspiratie om bronnen uit heden en verleden 
aan onze dagelijkse werkelijkheid te verbinden. 

Ds. Pieter Lootsma kon in zijn 
diensten op een grote schare 
trouwe toehoorders rekenen, zo-
wel van binnen als van buiten De 
Woudkapel. Bezielend waren de 
vele gespreksgroepen die hij in de 
loop der jaren leidde. Velen hopen 
Pieter Lootsma in de toekomst 
nog eens als gastvoorganger in De 
Woudkapel te ontmoeten.
Aan deze afscheidsdienst wordt 
muzikale medewerking verleend 
door Gerard Zwart (piano), Jan 
Siemons (orgel), David Jansen 
(klavecimbel) en Nienke Oosten-
rijk (sopraan).                          [HvdB]

Ds. Pieter Lootsma bij zijn aantre-
den in aug. 2014 bij de Woudkapel. 
[foto Henk van de Bunt]
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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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 mei
t/m woensdag 2 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 4.98

Filet Americain
Kip-kerrie salade
Ei-bieslook salade

3 x 100
GRAM 5.98

Gebakken boterhamworst
Huisgemaakte beenham
Gebraden rosbief

VOORDEEL HELE WEEK

Kipsaté

Kipdij saté

Varkenshaas saté

Livar BBQ worst 

4+ 1
GRATIS

4+ 1
GRATIS

4+ 1
GRATIS

4+ 1
GRATIS

1
KG 11.98

KLEINE 
VARKENSHAASJES

GRILLWORST + 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 8.-

VANWEGE DE VERBOUWING STAAN WIJ MET ONZE 
MARKTWAGENS TUSSEN LANDWAART EN NAGEL!

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

Kip uit de oven in 
mediterrane saus  
met rijk gevulde groenterisotto   

€ 1,49
100 gram

Zalm-broccoli
Asperge lasagne

€ 1,75
100 gram

Jonge tuinbonenschotel
met kip

€ 1,49
100 gram

Hollandse
Smaak tros tomaten
Heel kilo € 1,49
Hollandse
Komkommers
Nu € 0,79

Hazelnoot 
schuim taart
Nu € 15,95
Wat zijn ze lekker

Koggetjes
Nu € 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 27 vrijdag 28 en zaterdag 29 mei.

Haal de zomer in huis…
Er zijn weer volop

Abrikozen, Wilde Perziken, 
Nectarines, Hollandse Kersen,

Hollandse Aardbeien en nog 
veel meer zomerfruit….

De lekkerste asperges van onze 
vaste teler…

Scherpe dagprijzen 
en gratis geschild…!!!

Onze bekende
Witte bollen

Zak 5 stuks € 1,99

Desem Speltbrood
met walnoot

Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we een 
groot assortiment met 

luxe voorgerechten 
en culinaire 

hoofdgerechten.

Notenafdeling:
Honey red pepper mix & 
Tex Mex cashewnoten

Nu 2 bakjes € 7,98

Pasta bresaola 
met groenten en olijven    

€ 1,49
100 gram

Gewassen
Spinazie

€ 0,99
Zak 300 gram

Wat zijn ze lekker....
Wilde perziken € 1,99

500 gram

31
05

01
06

02
06
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advertentie

Aan de slag met inclusief beleid
door Henk van de Bunt

COC Midden-Nederland houdt zich bezig met veiligheid, (politieke) belangenbehartiging 
en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen, 

vrouwen en LHBT’s met een fysieke of verstandelijke beperking. Op 1 juni staat er een 
digitale inwonersavond op het programma voor de gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt vindt het be-
langrijk uit te dragen een inclusieve 
gemeente te zijn. Bij inclusief be-
leid gaat het erom dat iederéén vol-
waardig mee kan doen, ongeacht 
leeftijd, huidskleur, culturele ach-
tergrond, gender, inkomen, talen-
ten, levensbeschouwing, seksuele 
voorkeur of beperkingen. Binnen 
de LHBTI gebeurt veel en het ge-
meentebestuur vindt het belangrijk 
dat iedereen die dat wil meedoet 
om acceptatie en tolerantie te be-
vorderen; zo belangrijk zelfs dat er 
een actieplan geschreven is. 

Gemeenteraad
Op 8 november 2018 heeft een 
meerderheid van de gemeenteraad 
de motie ‘Positieverbetering van 
LHBTI’ers in gemeente De Bilt’ 
aangenomen. Met deze motie roept 
de gemeenteraad het college op om 
op basis van het Regenboog Stem-
busakkoord van COC Midden-
Nederland een breed actieplan met 
beleidsmaatregelen op te stellen, 
gericht op het voeren van inclusief 
beleid met aandacht voor, het bevor-
deren van veiligheid en het onder-
steunen van jongeren om LHBTI-
acceptatie te bevorderen. Daarnaast 
roept de motie op tot het ondersteu-
nen van kwetsbare LHBTI-groepen 
om zich veilig en prettig te voelen 
en het vergroten van zichtbaarheid 
van LHBTI’ers m.n. borgen dat in 
uitingen van de gemeente duidelijk 
wordt dat alle mensen (ongeacht 
hun seksuele geaardheid) op gelijk-
waardige wijze deel uitmaken van 
onze maatschappij. Bij de ontwik-
keling van dit brede actieplan die-

nen LHBTI-bewoners van De Bilt 
en COC Midden-Nederland te wor-
den betrokken.

Belangrijk
Op de vraag waarom het belangrijk 
is dat gemeente De Bilt een actie-
plan LHBTI heeft en deze avond op 
1 juni organiseert antwoordt wet-
houder Anne Brommersma: ‘De ge-
meente vindt het streven naar inclu-
sie een belangrijk uitgangspunt van 
haar beleid. Afgelopen periode is 
een aantal speerpunten uit het actie-
plan opgepakt: bijvoorbeeld Paarse 
Vrijdag, voorlichting op scholen 
en jongerenwerk, gender-neutrale 
toiletten in het gemeentehuis etc. 
Echter, het is belangrijk dat de ac-
tiepunten structureel onder de aan-
dacht van de inwoners van De Bilt 
blijven. Vandaar dat de gemeente 
blij is met het initiatief van het 
COC Midden-Nederland om deze 
avond te organiseren die bedoeld 
is om extra aandacht te besteden 
aan de actiepunten vanuit het ac-
tieplan’. Laura van Nieuwenhuijze, 
voorzitter COC Midden-Nederland 
is blij dat een gemeente aandacht 
heeft voor haar LHBTI inwoners, 
juist om samen na te denken over 
een Actieplan en de gedeeltelijke 
uitvoering daarvan. ‘Met name 
veiligheid is ontzettend belangrijk. 
Iedereen wil graag wonen waar 
men zich veilig voelt. De gemeente 
draagt hieraan bij door actief aan de 
slag te gaan met een Actieplan, wat 
is bedacht samen met inwoners. In-
woners zijn uiteindelijk de mensen 
waar het om gaat en kunnen dan 
ook daarmee zelf goed aangeven 

wat zij nodig hebben. Zo worden 
zij mede-eigenaar van het actie-
plan en de uitvoering. Het is goed 
en fijn dat gemeente De Bilt inwo-
nersavonden blijft herhalen, zo kan 
de gemeente ook tijdig inspelen op 
(nieuwe) situaties’.

Thema’s
Voor de bijeenkomst van 1 juni is 
gekozen voor thema’s vanuit het 
actieplan, zoals ontmoeten: creëren 
van een laagdrempelige ontmoe-
tingsmogelijkheden voor LHBTI+ 
ers (bijv. een zgn. Roze Salon), 
voorlichting: onder meer voor spe-
cifieke doelgroepen bijv. vluchte-
lingenwerk, kerkgenootschappen 
en sport, zoals aandacht voor inclu-
sief sporten: een veilig sportklimaat 
opzetten, waardoor iedereen zich 
welkom voelt. Laura van Nieuwen-
huijze: ‘Ik denk dat het heel be-
langrijk is om aandacht te vestigen 
op de thema’s: ontmoeten, sport en 
voorlichting. Uit recentelijk onder-
zoek blijkt ook maar weer eens hoe 
belangrijk het voor LHBTI per-
sonen is om elkaar te ontmoeten. 
LHBTI personen vinden het ontzet-
tend belangrijk om soortgelijken te 
ontmoeten, zij voelen zich daarin 
erg veilig. Het is ook belangrijk dat 
deze ruimtes geboden worden, zo 
zien we dat bijvoorbeeld voor jon-
geren tot 18 en ouderen het sociale 
isolement verbroken wordt’. 

Gaaf
Welke bijdragen worden ervan de 
deelnemende inwoners verwacht 
en wanneer is de avond geslaagd? 
Anne Brommersma: ‘Voor de in-

‘Ik sta hier namens een ontwikke-
laar, maar ook als jongere met ern-
stige zorgen over de klimaatcrisis 
en mijn toekomst. Daarom vraag ik 
u om het juiste voor het klimaat te 
doen. Pas bestaande technieken toe 
en stel niets uit in afwachting van 
onzekere innovaties.’ Hij stelt dat 
participatie erg belangrijk is. 

Isoleren
Edwin Plug noemt het een gemiste 
kans dat niet gekozen wordt voor 
meebepalen in plaats van meeden-
ken. ‘Zorg dat onze burgers actief 
mee kunnen denken en vooral mee 
kunnen doen. De gemeente heeft de 
burgers hard nodig. Er is zoveel ken-
nis, kunde en wil om mee te werken 
en te beslissen. Maak daar beter ge-
bruik van door bewoners vooraf bij 
het proces te betrekken.’ Matthijs 
Herngreen zegt in zijn bijdrage: ‘La-
ten we doorgaan met samen isoleren 
en besparen. We moeten blijven zoe-
ken naar goede betrouwbare alterna-
tieven voor de bestaande technieken 
en niet achteroverleunen. Dat kun-
nen we niet verantwoorden tegen-
over de volgende generatie.’

Uitgangspunt
Het eerste vervolg van dit agen-
dapunt vond op 18 mei plaats on-

der voorzitterschap van Henric De 
Jong Schouwenburg (VVD). Bij de 
behandeling in eerste termijn stel-
len de commissieleden vragen die 
tijdens het tweede vervolg op 20 
mei door wethouder Anne Brom-
mersma werden beantwoord. Zij 
constateert dat een aantal com-
missieleden een ambitieuzer bod 
wil en anderen helemaal geen bod 
willen doen. ’Het college heeft ge-
kozen voor een balans daartussen, 
aan de ene kant de uitdaging uit het 
klimaatakkoord en aan de andere 
kant de zorgen die leven onder de 
inwoners. Het is een gezamenlijke 
opgave, maar het college is in het 
voorstel uitgegaan van het door de 
raad vastgestelde position paper. 
Dat heeft als uitgangspunt om in 
2050 energieneutraal te zijn.’ 

Participatie
‘Er zijn veel opmerkingen over 
participatie gemaakt waar we ei-
genlijk nog maar aan het begin van 
staan.’ De wethouder constateert 
dat een aantal commissieleden een 
hoger niveau van participatie wil. 
‘Er gaan verschillende vormen van 
participatie komen. We gaan een 
zonneveldenbeleid ontwikkelen 
waar het niet alleen over de plek-
ken gaat, maar vooral ook over hoe 
lokaal eigendom geborgd is en hoe 
we zorgen dat initiatieven van onze 

eigen inwoners voorrang krijgen op 
de commerciële initiatieven. Daar-
van liggen er al veel op de plank. 
Daarbij zou je voor het participatie-
niveau meewerken kunnen kiezen. 
Bij het onderzoek naar windenergie 
langs de A28 willen we vooral met 
omwonenden en andere belangheb-
benden gaan praten. We willen onze 
energiecoöperaties oproepen om 
met initiatieven voor zon of wind te 
komen. Dat is weer een heel andere 
vorm van participatie.’ De wethou-
der noemt het niveau ‘meewerken’ 
mogelijk.     

Gezondheid
Anne Brommersma gaat vervol-
gens in op de gestelde vragen en 
opmerkingen van de commissie-
leden. Zij is het eens met Frans 
de Ruiter (SP) dat het een sociale 
transitie is die we met de inwoners 
samen moeten doen. De keuze van 
het college voor windenergie langs 
de A28 en niet langs de A27 is ge-
daan om de maatregelen over de 
gemeente te spreiden. Op vragen 
van Connie Brouwer (Fractie Brou-
wer) over gezondheidseffecten 
zegt de wethouder dat die worden 
meegenomen in het onderzoek naar 
windenergie. Nieuwe ontwikkelin-
gen die op korte termijn te realise-
ren zijn worden als dat mogelijk is 
bij het project betrokken. Een van 

de vragen van Forza De Bilt betrof 
Ultra Deep Geothermie (UDG) 
waarmee op 2 hectare grond een 
30 megawatt installatie te maken 
is met warmte uit de aarde. Brom-
mersma noemt dit heel interessant, 
maar verwacht niet dat dit in 2030 
uitgevoerd kan zijn.

Natuurontwikkeling
In tweede termijn zegt Krischan Ha-
gedoorn (PvdA) zon op dak een ho-
gere prioriteit te willen geven. Johan 
Slootweg (SGP) vraagt aandacht 
voor de landbouw. ‘Veel landbou-
wers hebben oog voor de natuur en 
staan daarvoor open.’ Henk Zand-

vliet (GroenLinks) noemt bespa-
ring een belangrijk punt, speciaal 
bij bedrijven. Michiel van Weele 
(D66) vraagt of natuurontwikke-
ling en biodiversiteit expliciet is 
opgenomen in het zonneveldenbe-
leid. Brommersma: ‘Dat komt er 
zeker in. Ik hoor van inwoners dat 
zij natuurontwikkeling heel belang-
rijk vinden.’ Erik den Hertog (Bilts 
Belang) pleit voor het inzetten van 
de raadsrapporteur. Connie Brouwer 
wil jongeren betrekken en pleit voor 
het inzetten van een Bibob-toets. De 
conclusie van de voorzitter is dat het 
onderwerp voldoende is besproken 
voor de raadsvergadering op 27 mei. 

Portefeuillehouder Anne Brommersma heeft veel vragen te beantwoorden.

Vervolg van pagina 1

woners van De Bilt is deze bijeen-
komst informatief. Maar het doel is 
ook een slag te slaan met het actie-
plan. Een geslaagde avond is voor 
de gemeente dat de thema’s na deze 
avond door de inwoners worden 
opgepakt. Laura van Nieuwenhuij-
ze: ‘Wij hebben de inwonersavond 
zo laagdrempelig mogelijk georga-
niseerd, waarbij wij hopen dat alle 
LHBTI inwoners en inwoners die 
zich verbonden voelen tot LHBTI 
zich zodoende eenvoudig en veilig 
samen met de gemeente in gesprek 

kan gaan over het Actieplan en te 
nemen acties. Voor ons is de avond 
geslaagd als we van elkaar kunnen 
leren, een veilige omgeving hebben 
kunnen creëren waarbij iedereen 
een zegje kan doen. Daarbij hopen 
we ontzettend dat er inwoners zijn, 
die graag een ontmoetingsmoge-
lijkheid willen organiseren en dus 
de kar trekken. Dat zou echt ont-
zettend gaaf zijn’. Aanmelden kan 
door het sturen van een e-mail naar 
info@cocmiddennederland.nl.

Laura van Nieuwenhuijze: ‘Iedereen wil graag wonen waar men zich 
veilig voelt’.

Windmolens om energie 
op te wekken
en zonnepanelen op 
andere plekken
sommigen zeggen dan nee
of doe die molens op zee
en dat gaan ze nu allemaal 
checken

Guus Geebel

Limerick
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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.

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl

Webshop nu geopend | Afhalen op afspraak is mogelijk.

Jopie’s 
wonen

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, woonaccessoires en cadeau’s.

Verkooppunt Maison Mansion krijtverf  en toebehoren.

Voor meer info of  de laatste nieuwtjes kijk op 
Facebook: Jopie’s Wonen.

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Onze les van deze coronacrisis? Dat wij onze klanten veel beter 
van dienst kunnen zijn als de winkel op afspraak geopend is. 
Met afspraak zorgen wij dat een vakkundige medewerker direct 
na binnenkomst beschikbaar voor u is. Deze verkoper heeft 
vervolgens alle tijd voor u. Daarom blijft de winkel alleen op 
afspraak geopend.  

Winkelen op uw manier
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan 
kunt u niet wachten tot u weer een nieuwe in huis 
heeft. Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn 
wij op allerlei manieren bereikbaar. U kunt met ons 
(video)bellen, mailen of appen. Verder bent u niet 
alleen op afspraak van harte welkom in onze winkel, 
maar kunnen wij ook bij u thuis komen.
U kunt ons bij u thuis uitnodigen voor een 
adviesgesprek en onze thuisverkoopservice.  Dat 
is helemaal prettig als u meerdere producten in 
een keer wilt vervangen of een keukenrenovatie 
overweegt. Vanzelfsprekend houden wij ons  zowel 
in de winkel als bij u thuis aan de coronamaatregelen. 

Vakkundig advies
Voor welke vorm van winkelen bij Vink Witgoed u ook kiest, 
wij luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. 
Vaak is er meer mogelijk dan u denkt!  
Via onze website www.vinkwitgoed.nl kunt u zich oriënteren 
op de apparaten die wij kunnen leveren. U vindt er een 
greep uit ons assortiment. Omdat wij veel meer apparaten 
op voorraad hebben, nodigen we u van harte uit contact 
met ons te zoeken. Dat kan op de manier die bij u past. Wilt 
u de apparaten in de winkel bekijken, dan vragen wij u om 
telefonisch een afspraak te maken. 

Op afspraak bent u welkom!

• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 

• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• � esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
� esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

LANCÔME
MASCARA

NU MET 

25%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Er zijn weer heerlijke 
DUBBELDEKKERS!

TURKS BREEKBROOD
lekker bij de bbq!

Per stuk
€ 2,20

Nu
€ 2,75

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Project ‘Ontwerp een 
duurzame speelplek’ 

door Kees Diepeveen

De leerlingen van klas 1A uit Bilthoven en klas 1E uit Maartensdijk van Aeres VMBO en de 
groepen 8 van de Maartensdijkse basisscholen WereldKidz de Kievit en Martin Luther King-
school werken samen aan een project voor het ontwerpen en ontwikkelen van een duurzame 
speelplek op het terrein rondom de Maartensdijkse scholen. Kinderburgemeester Carmen 
Braak gaf tijdens een online startbijeenkomst op dinsdag 19 mei officieel opdracht hiertoe. 

De gemeente De Bilt heeft in 2020 
het beleid over buitenspelen ver-
nieuwd. Doel is om spelen en be-
wegen aantrekkelijker te maken, 
zodat het voldoet aan de wensen 
voor jong en oud. Dit beleid wordt 
samen met inwoners en andere be-
trokken partijen uitgevoerd. Ook de 
scholen zijn bij dit project betrok-
ken. Bewoners uit de omliggende 
buurten, wijken en dorpen kunnen 
gebruik maken van zogenaamde 
wijk-overstijgende speelplekken, 
waarvan er vier in de gemeente De 
Bilt komen. 

Maartensdijk
Eén van die speelplekken komt in 
Maartensdijk op het terrein rondom 
de basisscholen. De bestaande mo-
gelijkheden zijn verouderd en de 
wens van de scholen en de buurt is 
om dit terrein opnieuw in te rich-
ten, zodat jong en oud ieder op hun 
eigen manier volop gelegenheid 
hebben te spelen, te bewegen, te 
ontspannen en te ontmoeten. Ge-
biedsmakelaar Bas van Hell van de 
gemeente De Bilt heeft dit tijdens 
de online aftrap aan de leerlingen 
uitgelegd. Buurtsportcoach Niels 
van Veelen (Mens De Bilt) is ook 
bij het project betrokken om de 
leerlingen echt te prikkelen om te 
denken vanuit beweging. 

Groene school
José Dorresteijn (projectleider 
onderwijsontwikkeling) en Laura 
van Esveld (teamleider) van Ae-
res VMBO Maartensdijk zijn bij 
het project betrokken. José Dor-
resteijn: ‘Het project is uniek 
doordat er diverse partijen bij be-
trokken zijn, zoals de gemeente 
als opdrachtgever, jong en oud 
uit de buurt, de buurtsportcoach 
van Mens De Bilt en de scholen. 
Het is voor ons een nieuwe ma-
nier van leren. We willen graag 
betekenisvol onderwijs geven. 
Door leerlingen te laten werken 
aan authentieke vragen proberen 
we dit te bereiken’. Laura van 
Esveld vult aan: ‘Daarnaast geeft 
het ons allemaal de kans om eens 
echt over je eigen leefomgeving 
na te denken, een kans die je niet 
snel krijgt. Dit project sluit mooi 
aan op de plannen vanuit de ge-
meente. Als groene school heeft 
de buitenruimte onze speciale 
aandacht’. Arjan Dam, directeur 
Martin Luther Kingschool:’ Wij 
zijn zeer gemotiveerd om er een 
geslaagd project van te maken 
omdat de wijk-overstijgende en 
duurzame speelplek op en rond 
onze schoolpleinen wordt gerea-
liseerd’

Stappenplan
‘Het project ‘Ontwerp een duur-
zame speelplek’ sluit aan bij twee 
belangrijke projecten binnen de 
school’, aldus José Dorresteijn ‘Dit 
zijn ‘Leren voor Duurzame Ont-
wikkeling’ (actief nadenken over 
en werken vanuit een duurzaam 
karakter in het onderwijs) en ‘Sterk 
Techniek Onderwijs’ (door onder-
zoeken en ontwerpen meer jonge-
ren bewust laten kiezen voor een 
technisch mbo). Dit doen wij bij-
voorbeeld door dit vakoverstijgend 
project. De leerlingen werken vol-
gens zes stappen aan de opdracht. 
Het opstellen van een onderzoeks-
vraag en het uitwerken van een ont-
werp zijn onder andere belangrijke 
stappen. Zo leren ze om projectma-
tig te werken. Hiervoor gebruiken 
de leerlingen een projectboekje 
waarin de stappen zijn omschreven 
en uitgewerkt.’. 

Virtueel
Op een aantal woensdagmiddagen 
in mei en juni komen de leerlingen 
van de scholen virtueel samen om 
aan het project te werken en ta-
ken te verdelen. Arjan Dam: ‘Ver-
volgens gaan de leerlingen op de 
eigen school aan de slag met de 
uitwerking. Tijdens de volgende 
bijeenkomst worden de resulta-

Leerlingen Wereldkidz De Kievit zitten er klaar voor. (foto Lisanne 
Brinkhaus

ten gedeeld’. ‘Op Aeres VMBO 
Maartensdijk wordt er samenge-
werkt in groepjes van 4 leerlingen, 
die in 6 dagdelen werken aan hun 
opdracht’, aldus José Dorresteijn. 
‘Voor de Aeres leerlingen is dit 
nieuw en best spannend om op je 
nieuwe school direct aan de slag 
te moeten met andere leerlingen. 
Immers de leerlingen van Aeres 
Bilthoven verhuizen na de zomer 
naar Maartensdijk. Op sommige 
dagdelen wordt er buiten op lo-
catie samen gewerkt’. De groep-
jes met daarin de leerlingen van 
Aeres MAVO Bilthoven, Aeres 
VMBO Maartensdijk Wereldkidz 
de Kievit en de MLKing presen-
teren op 8 juni hun ontwerp. Ook 
deze presentatie is in verband met 
de Covid-19 maatregelen digitaal. 
Niet alleen de gemeente en de kin-
derburgemeester zullen daarvoor 
worden uitgenodigd; ook ouders 
krijgen de kans om mee te kijken 
naar wat deze unieke samenwer-
king heeft opgeleverd. 

Ontwikkelingsdoelen
De leerlingen van WereldKidz Kievit 
en de MLKing gaan in de komende 
weken een duurzaam ontwerp maken 
voor de totale speelplek. Arjan Dam: 
’De bedoeling is dat de leerlingen in-
formatie verzamelen waarna ze een 
ontwerp maken door middel van een 
tekening, maquette, moodboard, pos-
ter enz. Daarnaast leren de kinderen 
ook over duurzaamheid. Zo worden 
de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
van UNESCO betrokken bij dit pro-
ject. De leerlingen moeten aangeven 
aan welke duurzame ontwikkelings-
doelen het ontwerp van de speelplek 
voldoet’. Het ontwerp wordt vervol-
gens 8 juni gepresenteerd
De leerlingen doen hun uiterste best 
om voor de vijf gebieden waaruit de 
totale speelplek bestaat een plek te 
maken voor jongeren waarop straks 
sport- en spelmogelijkheden, toestel-
len en natuurlijke materialen zijn om 
te spelen en te bewegen. Een unieke 
en uitdagende samenwerking is afge-
lopen dinsdag succesvol gestart.

Versmarkt in winkelcentrum 
is aanwinst voor buurt

door Henk van de Bunt

Woensdag 17 februari opende in 
Het Winkelcentrum Planetenbaan 
in Bilthoven, de vers-markt Freshp-
laza van Jawid Kazemi en Yaser 
Khajekzadeh. De wijk was al sinds 
het vertrek van de groentewinkel, 
de slager en de Lidl aangewezen 
op andere winkelcentra. De buurt 
is lovend en dankbaar over hun 
komst: ‘Geweldig dat deze jonge 
ondernemers dit aandurven in deze 
coronatijd’. 

Sindsdien kunnen de wijkbewoners 
weer dicht bij huis een groot deel 
van hun boodschappen doen: van 
verse groenten en fruit, kruideniers-

waren, vlees, vis, kip, noten tot aan 
schoonmaakmiddelen zijn er ver-
krijgbaar. De eigenaren openden 
die ochtend vol trots hun winkel-
deuren en de aanwezige en latere 
klanten waren direct al vol lof over 
het assortiment. 

Hele gemeente
Yaser en Jawid willen iets beteke-
nen voor de buurt en eigenlijk voor 
de gehele gemeente: ‘Je ziet vooral 
Aziatische producten in onze win-
kel, maar we verkopen ook Ne-
derlandse afhaalmaaltijden en vers 
belegde broodjes. Sinds kort ver-
kopen we ook Italiaans schepijs’. 

De ondernemers uit Utrecht wer-
den getipt door een collega uit het 
stil geworden winkelcentrum; hij 
kon ze van het bestaansrecht van 
een vers-markt overtuigen. Gelijk 
al vanaf de opening is de klandizie 
goed te noemen. Een bezoeker met 
een volle boodschappentas verlaat 
de winkel met een goed bedoeld 
‘tot ziens’. Een oudere dame geniet 
van een Italiaans ijsje: ‘Eerst kocht 
ik alleen maar dadels, maar de win-
kel breidt steeds meer uit. Alles is 
hier ‘werelds’ lekker’. 

Ondersteunend
De komst van de nieuwe Jumbo op 
de plaats van de oude Lidl zien Ja-
wid en Yaser zeker niet als bedrei-
gend; eerder als ondersteunend en 
versterkend. ‘Er zijn in deze wijk 
meerdere oudere bewoners en on-
langs is de nieuwe wijk ‘Hof van 
Bilthoven’ gerealiseerd. Naast een 
aantal gelijksoortige producten 
hebben wij ook veel te bieden wat 
niet 1-2-3 in de andere supermark-
ten is te vinden’. Als voorbeeld 
noemt Yaser de aanbiedingen van 
deze week zoals Iraanse dadels en 
diverse soorten Surinaamse krui-
den. In hun zaak is ook een Post-nl 
afhaalpunt gevestigd.

V.l.n.r. Yaser, Jawid en Fabiene van Fresh Plaza.

Praktisch 
scholierenverkeersexamen 

alsnog gehouden
door Henk van de Bunt

In de maand april werden in het verleden in de gemeente De Bilt de 
verkeersexamens afgenomen voor de leerlingen van de groepen ze-
ven van de basisscholen. In 2020 ging dit vanwege corona niet door. 
Onlangs besloot de organisatie dit jaar weer van de partij te willen 
zijn. Na het al eerder afgenomen theoretisch examen ging afgelopen 
vrijdag het praktisch examen van start. 

Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt organiseert het verkeers-
examen in samenwerking met de gemeente De Bilt. Voor de scholen 
uit Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek is de 
laatste jaren De School met de Bijbel in Maartensdijk het vertrekpunt. 
Onder een gelukkig droge hemel schoot burgemeester Sjoerd Potters 
om 9.10 uur de eerste leerlingen (van de Bosbergschool uit Hollandsche 
Rading) weg voor het afleggen van de examenroute. Op maandag 31 
mei zal het examen voor Bilthoven en De Bilt worden georganiseerd.

Burgemeester Sjoerd Potters geeft het startschot  voor de examentocht. 
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Uit eigen moestuin

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl

Kijk ook even bij onze 
nieuwe webwinkel: web-

shop.vaarderhoogt.nl

Ze zijn niet aan te slepen, onze biologische 
groenten en kruiden voor de moestuin.

In een ongelooflijk grote diversiteit. Méér dan 50 
soorten tomaten bijvoorbeeld en de super- 

super-super-gezonde groenten en kruiden van 
PUUR. Allemaal voorzien van het EKO-keur-

merk. Maak een stukje tuin 
vrij voor uw eigen moestuin 

en ontdek het plezier, de vol-
doening en de véél intensere 

smaak van uw eigen 
groenten en kruiden!!!

Oók zondags open 
12.00 tot 17.00 uur

T/m dinsdag 1 juni a.s.

Alle groenten en 
kruiden

kassakorting

25%

DE WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER

Een week lang, van 1 tot en met 7 juni, meer aandacht, bewustwording en (h)erkenning voor jonge 
mantelzorgers!
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met 
iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid 
en/of verslaving. Vaak beseffen jonge mantelzorgers en hun omgeving lang niet altijd dat zij op-
groeien in een situatie die anders is dan anders. De campagne ‘Niet te missen’ laat via video’s, 
posters en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. 

Meer informatie: socials MENS De Bilt of www.weekvandejongemantelzorger.nl.

Jonge mantelzorgers in gemeente De Bilt kunnen voor informatie en ondersteuning terecht bij 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt, mantelzorg@mensdebilt.nl of 030-7271556.

MENS is ook…

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

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

LAMS KOTELETJES
Van de haaskant, puur natuur, heerlijk mals en mager!
Lekker in de pan, op de BBQ, super smaakvol!
Ca. 2 tot 3 min. krokant aanbakken 100 gram 2,25

BOEREN SPEK ROLLADE
Licht doorregen en mild gekruid en met de hand 
geknoopt; net even anders net even lekkerder!!
Ca. 90 min. op 150°C in de oven... 100 gram 1,50

BABI PANGANG
Heerlijk gemarineerd en krokant afgebakken met zalige
saus en groente; lekker met nasi, bami, witte rijst...
Alléén even opwarmen!! 100 gram 1,45

FRANSE KIP WOK REEPJES
Magere kipfilet reepjes, wok klaar gemarineerd, met
reepjes katenspek en prei ringetjes, top combinatie!
Kort en fel roerbakken in de wok 100 gram 1,50

BIEFSTUK SCHNITZEL
Malse dunne biefstuk; top gemarineerd en gekruid!
Hoeven maar heel even stevig aangebakken te worden
aan beide zijde; totaal maximaal 2 minuten 100 gram 1,98

De beste kwaliteit
van de op één 
beste slager!

STOERE AAANBIEDINGEN:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van dinsdag 25 mei t/m zaterdag 29 mei.

Zetfouten voor behouden.

RUNDER RIBEYE
Gras gevoerd, licht gemarmerd, bakken als biefstuk 100 gram 3,50
RUNDER PEPER BURGERS
Stoere runder hamburgers met een randje peper 3 stuks 4,20

KIPDIJFILET
Zonder been; 100% antibiotica vrij, lekker puur natuur!
Kan lekker op de BBQ, door uw ovenschotel, om te 
vullen; ca. 25 min op 150°C in de oven 500 gram 5,75

WVT is een welzijnsvereniging met ruim 2.000 leden 
en een groot eigen buurtgebouw met meerdere za-
len. Bij onze vereniging komen wekelijks vele leden 
om deel te nemen aan activiteiten of om te sporten.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe

Beheerder (20 uur)

Deze facilitair medewerker heeft het in zich vrijwilligers te enthousiasme-
ren en vindt het leuk om bezoekers te ontvangen. 

Wij zijn tevens op zoek naar een 

Sociaal cultureel werker (28 uur)

die het in zich heeft vrijwilligers te enthousiasmeren, verbinding zoekt 
met andere partners in en buiten De Bilt en die mee helpt onze activitei-
ten verder te ontwikkelen.

KIJK OP WWW.VVSOWVT.NL VOOR MEER INFORMATIE.

Uitslagen 
Postduivenvluchten

PV De Bilt hield een wedstrijdvlucht vanaf het Franse Niergnies. De duiven 
van P.C.A. Cooyman werden 1 en 9, van Peter van Bunnik 2 en 3, J.P.H. Stas 
Sr. (4), E&K van Oostenbrugge (5, 6, 7 en 8) en van Noraly Snel 10de. 
Ook was er een vlucht vanuit Salbris (Fr.). Hier was de uitslag: Peter van 
Bunnik (1),Anton Spanjer (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en10 ) en M.J.J. van Zelst  7de.

Kipfi let 2 kilo € 10.00

Diverse frisdrank 1 tray € 10.99

Energy slamers 1 tray € 6.99

Iraanse dadels 1 doos € 1.49

Diverse tapenades 100 gram € 1.75

Divers soorten
Surinaamse kruiden zakje € 0.99

Planetenbaan 9  |  3721 KA Bilthoven  |  Telefoon: 06 40724314 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00 - 19:00 uur. Zondag gesloten.
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BEKENDMAKINGEN
week 21 ¾  26 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Wet milieubeheer en de Algemene 
wet bestuursrecht, bekend dat zij een be-
schikking tot het opleggen van maatwerk-
voorschrift hebben afgegeven:

Besluitdatum: 12-05-2021
Inrichting: Dela Uitvaartverzorging, Den en 
Rust
Adres: Frans Halslaan 27, Bilthoven
Betreft: de plaatsing en het in werking heb-
ben van een elektrische crematieoven

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de verzenddatum van dit besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt. Bij voorkeur doet u dit 
digitaal via de website www.debilt.nl. 
Schriftelijk indienen is ook mogelijk via 
Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te 
bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- een handtekening;
- de dagtekening;

-  een omschrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt;

- de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend be-
lang kan om een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, Afde-
ling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift in-
dienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voor-

waarden. Voor het instellen van een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt 
hierover door de rechtbank op de hoogte 
gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze be-
schikking liggen gedurende zes weken na 
datum van verzending ter inzage bij Omge-
vingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 
te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na 
telefonisch overleg 088-0225000).

Wet milieubeheer

Sportvereniging splitst zich op
door Kees Diepeveen

OMNI sportvereniging SV Irene is opgericht op 16 april 1955 onder de naam ‘Christelijke 
Gymnastiek- en sportvereniging Irene’. De naam ‘Irene’ is voortgekomen uit een prijsvraag. Bij 

de oprichting was er een gymnastiek- en een volleybalafdeling. In hetzelfde jaar werd 
er ook voetbal aan toegevoegd. In 1956 sloten deze sporten zich aan bij de nationale 
bonden en startten met wedstrijdsport. 65 jaar later is er een eind gekomen aan het 

bestaan van OMNI sportvereniging ‘Irene’. Een club met een levendige historie.
 

Er kan veel gebeuren met een ver-
eniging in 65 jaar. Het ontstaan en 
weer verdwijnen van afdelingen 
hoort bij de geschiedenis van Irene. 
Heel veel mensen hebben zich in al 
die jaren ingezet voor hun favorie-
te sport of hobby onder de paraplu 
van deze club. Met Ineke Stienstra, 
secretaris van Sportvereniging 
Irene duiken we in het verleden en 
eindigen we in het heden, waarbij 
afdelingen als zelfstandige sport-
verenigingen zijn verder gegaan. 
Ineke heeft diverse oud-leden, - 
bestuursleden en notulen uit de be-
ginjaren geraadpleegd die haar van 
informatie hebben voorzien. 
  
Informatiebronnen
Ineke: ‘Zonder deze informatie-
bronnen zou ik het verhaal van 
de vereniging niet kunnen vertel-
len. Zelf ben ik sinds1984 lid van 
de volleybalafdeling en mijn kin-
deren enkele jaren van de gym-
nastiekafdeling, later ook van 
volleybal. Mijn eerste bestuurs-
functie was binnen de gymnas-
tiekafdeling. Later kwamen daar 
die binnen de volleybalafdeling 
en in het hoofdbestuur voor in de 
plaats. Door mijn bestuursfunc-

ties was ik ook van veel zaken op 
de hoogte die de andere afdelin-
gen betroffen.

Gymnastiek
Binnen twee jaar na de oprichting 
telde de vereniging al 180 leden 
waarvan ruim 100 waren aange-
sloten bij gymnastiek. In drie tot 
vier jaar groeide dat aantal door 
naar rond de 230 leden. Ineke: 
’Ik heb inzage in de notulen uit 
die tijd gekregen. De problemen 
die toen veelvuldig gememoreerd 
werden zijn ook nog in de hui-
dige tijd van toepassing: groot 
verloop, financiële krapte, moei-
zame gemeentelijke subsidie toe-
zeggingen en moeite met vinden 
van locaties, trainers en kader. Uit 
de notulen blijkt ook dat de eerste 
jaren de jaarlijkse Algemene Le-
den Vergadering werd afgesloten 
met gezamenlijk volksdansen.’ 
Vermeldenswaard is dat in 1969 
Ria van Ingen toetrad tot de lei-
ding bij de gymnastiek afdeling. 
Toen zij na 50 jaar in juni 2019 
afscheid nam als leidster kreeg 
zij voor deze bijzondere prestatie 
een koninklijke onderscheiding’. 

Majorettes
De vereniging bleef groeien. In 
1958 werd een wandelvereniging 
en in 1963 een afdeling badminton 
opgericht. Het ledenaantal steeg 
tot ca 370 leden. Jammer genoeg 
moest de voetbalafdeling al in 
1961 stoppen omdat het niet lukte 
een seniorenteam te vormen en de 
jeugd onvoldoende kon worden 
vastgehouden. In die tijd werd ook 
het ‘Tamboer- en Trompettercorps’ 
opgericht. In 1965 werd het corps 
omgevormd naar een drumband, 
waar in 1968 ook majorettes bij-
kwamen. De drumband onder-
steunde de wandelaars van de ver-
eniging bij evenementen zoals de 
lokale Avondvierdaagse, maar trad 
ook op bij andere lokale en regio-
nale activiteiten. De wandelafdeling 
werd in 1971 opgeheven. Er waren 
nog maar 5 leden. ‘Drumband en 
Majorettekorps Irene’ bestond uit 
45 leden, inclusief de 17 majorettes. 
Rond 1978 kwamen Drumband en 
Majoretteskorps ook in zwaar weer. 
De vereniging deed zijn best om het 
corps in stand te houden. Jammer 
genoeg is dat niet gelukt.

Basketbal
Inmiddels werd in 1972 de afdeling 
basketbal opgericht met een leden-
aantal van 56 leden. De verwach-
ting was dat in dat jaar het 1000e lid 
van de OMNI-vereniging kon wor-
den ingeschreven. Dat liep toch an-
ders. De afdeling basketbal is jaren 
opgeheven geweest en heeft gepro-
beerd terug te komen in 2013 met 
alleen jeugd. Helaas bleek de invul-
ling van voldoende kader opnieuw 
problematisch en moest de afdeling 
het na 5 jaar opgeven.

Naamswijziging
Ineke: ‘In een tijdspanne van 12 jaar 
werd de naam twee keer aangepast. In 
1979 werd de naam gewijzigd in ‘Chris-
telijke Sport Vereniging Irene’ en in 
1991 in ‘Sportvereniging Irene’. Een rol 
hierbij speelde dat enkele nationale bon-
den hun wedstrijden op zondag speelden 
en het niet deelnemen aan deze compe-
titie het beoefenen in wedstrijdverband 
niet meer mogelijk zou zijn. De laatste 
loot aan de stam dateert uit 2013. In dat 
jaar werd de zelfstandige afdeling beach-
volleybal opgericht. De laatste decennia 
waren dus met name badminton, gym-
nastiek en volleybal vertegenwoordigd 
in Irene’. 

Zelfstandige sportverenigingen
De laatste jaren bleek de bestuurlijke 
structuur van Irene met afdelingsbestu-
ren en daarboven een hoofdbestuur, niet 
meer voldoende te functioneren. Ineke: 
’Daarom is na uitgebreid onderzoek naar 
mogelijke andere bestuursstructuren in 
2020 besloten dat de aanwezige afdelin-
gen als zelfstandige sportverenigingen 
verder gaan. SV Irene had toen ca. 700 
leden. De volleybalafdelingen waren 
de grootsten’. De afdeling Gymnastiek 
functioneert sinds augustus 2020 onder 
de naam Gympoint Bilthoven en sinds 

januari 2021 zijn ‘Irene Badminton’ en 
‘Volleybal Vereniging Irene’ een feit. 
Hiermee is er een eind gekomen aan 
het bestaan van OMNI Sportvereniging 
‘Irene’.

Clubhuis
De zaalsporters sporten veelal in de 
Kees Boekehal en maken gebruik van 
het daar aanwezige clubhuis; het afge-
lopen seizoen zeer beperkt door de gel-
dende corona-maatregelen. Zij hopen als 
‘nieuwe’ verenigingen in september hun 
sporten weer op te pakken. Ineke: ‘Irene 
Beach heeft als buitensport veel minder 
last gehad van deze maatregelen en heeft 
een flinke aanwas in hun ledental. Hun 
seizoen is inmiddels al begonnen op 14 
velden. Ook Irene Badminton is met air-
badminton buiten aan de slag gegaan. 
Op vrijdag met de jeugd onder leiding 
van een buurt-sportcoach en daarna ook 
de ouderen. Daarnaast heeft de jeugd 
samen met andere verenigingen op za-
terdag badminton gespeeld op de velden 
van Beachvolleybal’. 
Ineke afrondend: ’Het was leuk om nog 
eens door het verleden te bladeren maar 
ik hoop dat in september de zaalsport-
verenigingen het seizoen weer kunnen 
opstarten’. Alle verenigingen hebben 
een eigen actuele website.

In de jaren 70 was de wandelafdeling actief. Hier als deelnemer aan 
een Avondvierdaagse in die periode in De Bilt

Een zweefsprong tijdens een uitvoering van de afdeling gymnastiek.

Luchtfoto van het Beachpark van Irene Beach in Bilthoven met 11 velden. 
Inmiddels beschikt Irene over 14 velden.
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■ 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)

Stichting Delta De Bilt zoekt
per 1 juli 2021
twee intern toezichthouders

voor de aandachtsgebieden:
✓ Financiën & bedrijfsvoering
✓ Onderwijs en kwaliteit

Een toezichthouder bij Stich-
ting Delta is onafhankelijk en 
schooloverstijgend. Hij of zij wordt 
niet gehinderd door de hectiek 
van de dag, maar kijkt naar de or-
ganisatie, de besluitvorming en de 
relatie tussen het organisatiebe-
lang en het publieke belang.
De vacatures betreffen versterking 
van het team van toezichthouders.

Tien scholen voor primair onderwijs in de gemeente De Bilt werken 
samen in Stichting Delta. Elk van de scholen is een zelfstandige 
organisatie voor ouders, leerlingen, personeelsleden, directie 
en MR. Binnen het verband van de stichting hebben bestuur, 
toezichthouders en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
hun rol.

De zittingsperiode van een toe-
zichthouder is vier jaar. Reken 
per toezichthouder op een tijds-
besteding van gemiddeld 10-12 
dagen per jaar, vergaderingen zijn 
doorgaans in de avonduren. Er 
staat een redelijke, maar beschei-
den honorering volgens landelijke 
norm tegenover. 

Solliciteren
Maak uw belangstelling kenbaar in een brief met motivatie en CV.
Stuur deze per mail aan:

Cor Nagtegaal (voorzitter Raad van Toezicht)
c.nagtegaal@deltadebilt.nl

Planning
Sollicitaties moeten uiterlijk 15 juni 2021 binnen zijn.
Selectiegesprekken zijn op 21 juni en 24 juni, in de avond.
De procedure wordt zo mogelijk in de laatste week van juni afgerond.

Informatie
Op de website van Stichting Delta: https://www.deltadebilt.nl/nieuws/
Vragen? Neem contact op met Cor Nagtegaal, tel. 030-2202677

ALS-Lenteloop van start
door Walter Eijndhoven

Zondag 23 mei, op eerste Pinksterdag werd om 16.00u op het Vinkenplein in Bilthoven het 
startschot gelost van de ALS-Lenteloop. Filmbeelden ervan staan op de 

website van de ALS-Lenteloop.

Tussen maandag 24 mei en zon-
dag 6 juni wil de organisatie van 
de ALS-Lenteloop weer zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor 
onderzoek naar de ziekte ALS. 
Het motto van dit jaar is ‘Biltho-
ven beweegt’.

Oplossing
Door de coronamaatregelen kan 
de echte Lenteloop ook dit jaar 
weer niet plaatsvinden, maar 
de organisatie vond een goede 
oplossing. Dit jaar kan iedere 
deelnemer tussen maandag 24 
mei en zondag 6 juni meedoen 
op een dag en tijd die hem zelf 
schikt. Lopend, rennend of met 
de rolstoel langs markante ge-
bouwen en bijzondere plekken 
in Bilthoven. Deelnemers kun-
nen inschrijven voor de volgen-
de afstanden: RTV Utrecht (5 
km), FunRun of FunWalk, PWC 
(10 km) en FunRun of FunWalk 
(of de 500 meter special). 

QRcode
Geïnteresseerd in een bepaalde 
plek in Bilthoven? Scan de be-
treffende QR-code en hoor en 

zie wat deze plek zo bijzonder 
maakt. Inmiddels doen 802 deel-
nemers mee, verdeeld over 104 
teams en is al minimaal 135.000 
euro opgehaald. De feestelijke 
afsluiting vindt plaats op zondag 
6 juni met een livestream optre-
den van de Hermes House Band. 

Na het startschot van 
burgemeester Sjoerd Potters, gaat 
team Astrid als eerste van start.

Teams Oud-Wageningen & Friends en Vieux Burlenburgh lopen en 
rennen ALS de wereld uit. 

Ons energie- en warmtegebruik zorgt voor 

verandering van het klimaat. Dat kan en 

moet anders. Isoleren van je huis zorgt niet 

alleen voor minder CO2 en lagere energie-

kosten, maar ook voor minder tocht en kou. 

Wel zo comfortabel. Van je lagere energie-

rekening profiteer je meteen en er is subsi-

die mogelijk.

Fors besparen kan
Wist je dat drie van de vier woningen in 

Nederland nog niet goed geïsoleerd zijn? 

Dat kan wel € 1.900 per jaar schelen aan 

energiekosten. Er valt vaak nog veel te win-

nen als je de isolatie van dak, vloer, muren 

en ramen verbetert (bron: Milieu Centraal).

Op dinsdagavond 1 juni nemen energie-

ambassadeurs Elmer en Harm van BENG! 

je mee op weg naar meer comfort en een 

lagere energierekening. Met veel ruimte 

voor vragen. Wat kan er allemaal? 

Isolatie 
•  Gevel- spouwmuren, binnen- en 

buitenmuren

•  Vloer- verschillende constructies en 

methoden

•  Dak- schuine daken, platte daken, 

groene daken

•   Kozijnen en ramen- koudeval, HR++ en 

verschillende soorten kozijnen

 

Ventileren
Alles over het (grote) belang van goed 

ventileren

Zonne-energie
•  Zonnepanelen - hoeveel bespaar je en 

waar begin je? 

•  Zonneboiler - hoe werkt het en wat 

levert het op?

Elmer: “Tochtstrip, radiatorfolie, ook kleine 

acties helpen. En als het kan op jouw dak, 

zou ik zeker zonnepanelen plaatsen. Het 

is een goede investering en levert meer op 

dan spaargeld. En je kunt er ook gunstig 

voor lenen.”

Aanmelden
Aan de slag met 

energiebesparing? Kom naar de gratis 

online informatieavond op dinsdag 1 juni. 

Tijd: van 19.30 uur - 21.00 uur. Meld je 

snel aan via: infoavond@beng2030.nl. 

Dan ontvang je een Zoom-link. Tot dan!

BENG! is de onafhankelijke energie-

coöperatie van en voor inwoners van 

De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor 

andere avonden en activiteiten.

Je energierekening verlagen? Er is meer mogelijk dan je misschien denkt. Goed voor het milieu, je 

portemonnee en je comfort. En elke stap helpt.

Gratis informatieavond op dinsdag 1 juni

Stap voor stap energie besparen

advertorial



Nootjes
De Vierklank 11 26 mei 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992. 
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv: 
Fitislaan, Goudhaantjeslaan, 
K o p e r - w i e k l a a n , 
Kwikstaartlaan, Lijsterlaan, 
Roodborstlaan, Staartmees-
laan, Winterkoninglaan, en 
Zwaluwlaan €6,16/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Fazantenlaan, Hazenlaan, 
Hertenlaan, Patrijzenlaan, 
en Snippenlaan BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar de 
krant wil bezorgen. Je verdient 
€5,44 per week. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Personeel aangeboden

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

Zelfstandig werkend 
SCHILDER zoekt binnen- en 
buitenwerk, goed werk nette 
prijs. Tel. 06-21909500

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

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

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

Te koop aangeboden
RELAXFAUTEUIL (sta-
op), weinig gebruikt, bruin 
leatherlook, € 75,00. Tel. 
06-49896381 na 18.00 uur. 

2 Boeken van P.D. James; De 
verloren generatie en Erfzonde 
€1,-. Tel. 06-14040516

6 Boeken van Jos Panhuysen 
o.a. Iedereen weet het beter, 
De pornograafen €1,-. Tel. 
06-14040516

Het Groene hart van Kers en 
Vuijsje €1,-. Tel. 06-14040516

Ligbed met verstelbare zon-
neklep, i.g.st. inklapbaar, don-
kergrijs, aluminium €10,-. Tel. 
06-44822861

Houten 3 hoek stoeltje met rie-
ten zitting €20,-. Oude ijzeren 
oliekachel €40,-. Terracotta 
zon 43 cm en maan 31cm 
€15,-. Tel. 06-16379345

Gratis af te halen: gede-
monteerde Ikea-stoel, beu-
kenhout, kussen blauw/
grijs, kleur wel verschoten. 
Montageonderdelen compleet. 
Tel. 06-19691119

Tafel slijpmachine Ferm €10,-
. TV schotel Modem 3 poot 
€50,-. Tel. 030-2291560

Babypop 50 cm leuk voor 
een poppenwagen. €10,-. Tel. 
0346-243758

Raamgluurpop, spijkerstof. 
€20,-. Tel. 0346-243758

Grote dakkoffer evt met dra-
gers voor auto met dakrail. 
€40,-. Tel. 06-20974134

Armstoeltje groen/koperkleu-
rig met bloemenmotief. €25,-. 
Tel. 0346-243758

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
MOTORFIETSEN. Brommers 
opknappers. Alle merken in 
elke staat 06-81694890 ruud_
vanlent@hotmail.com

100 jaar oude franse kranten ,, 
L'illustration journal  universel 
'o.a. uit de eerste wereldoorlog  
1914 - 1918. €7,50 per stuk. 
Tel. 06-41367588

Hondenmand Knuffelwuff, 
grijs kunstleer, 85 x 63 cm. 
Nieuw 02-2021 €78,95  prak-
tisch ongebruikt: €45,00. Tel. 
06-22390667

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. 
Alle personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor geko-
zen opdat niemand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van 
de ingebouwde grappen bewaard blijft. Een goed verstaander 
heeft slechts een half woord nodig en zal het lokale karakter in 
dit spannende en grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel 
gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 17 Twee bekende gezichten 

Wat vooraf ging: Na een lezing van kunsthistorica Joke van 
Lunteren over het belang van architect Dudok voor Heuvellust 

is boekhandelaar Wieke van Beek verdwenen. Kees-Jan van 
der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen 

met boekverkoopster Maaike op onderzoek uit. Maaike 
ontdekt de tas van Wieke op het dak en de politie 

wordt ingeschakeld. Een tip over een lichaam in de 
rivier bij Vikingstad blijkt loos alarm. 

Kees-Jan zuchtte. Zijn eerste reactie was: ‘Daar gaat mijn pri-
meur.’ Even later won de mens het van de journalist: ‘Gelukkig 
is het niet Wieke, maar een etalagepop.’ Met dit nieuwe feit was 
de verdwijning nog steeds niet opgelost. ‘Dank je, Steef,’ zei hij 
kortaf.
‘Wie was dat?’ wilde Charlotte weten. ‘En wat voor vermoedens 
heb jij gehoord?’ 
‘Vermoedens? Ik heb niks gehoord. Laten we maar gaan slapen. 
Morgen is het weer een lange dag.’ Hij geeuwde uitgebreid. 
Morgen zou hij eerst maar eens uitzoeken wat voor actiecomité 
dat was, waarover zijn vrouw blijkbaar meer wist dan hijzelf. 
‘Morgen een lange dag, hoezo?’ vroeg Charlotte. 

‘Morgenavond is er weer eens een bijeenkomst in de boekhan-
del.’
‘Dat zal wel een bijzondere avond worden,’ merkte Charlotte op. 
‘Voor het eerst een avond zonder Wieke.’ 
De volgende dag waren er veel flutdingen om af te handelen, 
zodat hij geen tijd had om uit te zoeken hoe het precies zat met 
dat actiecomité. Natuurlijk kon hij Charlotte inschakelen, maar 
dat was wel het allerlaatste dat hij wilde. Er moesten zoveel on-
benullige berichtjes worden gemaakt dat hij verder nergens aan 
toe kwam. Voor de zoveelste keer vroeg hij zich waarom hij voor 
dit zogenaamde hoofdredacteurschap had gekozen. 
Tot overmaat van ramp liet Inge zich de hele dag in geen velden 
of wegen zien. ‘Bezig met iets belangrijks,’ had ze hem in een 
appje laten weten. Op de vraag ‘waarmee?’ kreeg hij geen ant-
woord. Hij wilde er niet al te veel van zeggen, want zijn collega 
werkte doorgaans hard genoeg.
Even overwoog hij de avond bij de boekhandel maar te laten 
zitten. De stadsdichter uit Naaldhoven interesseerde hem matig 
en doorgaans trok een poëzieavond weinig mensen. Wel was hij 
nieuwsgierig hoe een avond zonder Wieke zou verlopen. Zou 
Maaike de presentatie doen? Dat was een argument om te gaan. 
En er was nog iets. Hij had weleens gelezen dat daders vaak 
terugkeerden naar de plaats van het delict. Stel dat hij opeens 
een onbekende vent in het publiek zag, je wist maar nooit. In 
zijn hoofd zeurde de stem van Prinsen: ‘Denk erom, niet voor 
rechercheur spelen.’ Een reden om juist wél te gaan. 
In plaats van een onbekende man zag hij twee vertrouwde ge-
zichten op de eerste rij, zijn vrouw Charlotte en zijn collega 
Inge. ‘Ik dacht dat jij het zo druk had,’ zei hij verbaasd tegen zijn 
collega. ‘Als we overal met zijn tweeën naartoe gaan, komt de 
krant nooit vol.’ 
‘Ik had het ook heel druk vandaag,’ lachte Inge alleen maar. 
‘Ik ook,’ vulde Charlotte aan. Kees-Jan liet het maar zo. Char-
lotte en een drukke dag, hij wist wel beter.

(Wordt vervolgd)

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

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

Houthakkersfeest 
afgelast

Onlangs heeft het bestuur van het Houthakkers-
feest Lage Vuursche moeten besluiten dat het voor 
aanstaande 21 en 22 augustus geplande evenement 
niet door kan gaan. Vorig jaar was het organiseren 
van het evenement ondenkbaar. Dit jaar is er lang 
nagedacht over een versie in aangepaste vorm of 
over een alternatief. 

Er is uitvoerig overleg gevoerd met de betrokken 
instanties. Het bestrijden van Covid-19 ontwikkelt 
zich langzaam in de goede richting maar er is nog 
een (lange) weg te gaan. Dit heeft tot gevolg dat 
een evenement van het formaat Houthakkersfeest 
risico's oplevert die maar deels met voor de orga-
nisatie onmogelijk te bekostigen extra maatrege-
len zijn op te lossen. Hierbij speelt ook mee dat 
het terrein in Lage Vuursche in een natuurgebied 
ligt waar de drukte met de dagelijks vele bezoe-
kers zelfs zonder het Houthakkers feest soms al 
een flinke uitdaging is. 

Dit alles bij elkaar optellend is het bestuur tot dit 
besluit gekomen. Met verwachtingsvol vertrou-
wen wordt uitgekeken naar het 34e Houthakkers-
feest Lage Vuursche dat plaats zal vinden op 20 en 
21 augustus 2022. 

Pas in 2022 valt er weer van het sculptuurzagen 
op het Houthakkersfeest te genieten. (foto Walter 
Eijndhoven).



Natte natuur
Nat is het deze dagen, erg nat. Dientengevolge veert de natuur in de 
natte, zachte bodem van het broekbos op. De kleuren jong en fris, 
de geuren zo divers. Regendruppels spatten uiteen waar ze planten 
of de grond raken, vermengen zich met de stoffen die daarbij vrij-
komen, brengen hiermee geuren tot leven.

Die avond rook het sterk naar de bloempjes van de lijsterbes, meidoorns 
bloeiden en op het pad lag veel zaad van uitgebloeide wilgen. Er hing 
een sprookjesachtige sfeer in het bos. Voorzichtig scheen de zon tussen 
de takken door, bereikte de bodem met pluimzegge en gele lis, riet en 
varens.

Vastberaden ontrollen talloze varens in het voorjaar hun bladeren. 
Weelderig fris groen bedekken zij de bodem. Met lange wortelstokken 
kruipen de varens onder en over de grond, over takken, zelfs tot hoog in 
de boom. Varens behoren tot de oudste planten ter wereld. Ze waren er 
al ruim 420 miljoen jaar geleden en hebben zich verspreid over de hele 
aardbol. Je vindt ze van noord 
naar zuid, op land en in het water. 
De moerasvaren in het polderbos 
groeit met zijn wortelstokken 
het water in. Daartussen neemt 
hij organisch materiaal mee en 
vormt hiermee nieuwe oevers, 
nieuw land, nieuw leven.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Vanuit de oudheid
Ontrollen zich jong en fris
Talloze varens

 De Vierklank 12 26 mei 2021

advertentie

Samenwerking groene organisaties 
door Walter Eijndhoven

Donderdag 20 mei gaven vier groene Biltse organisaties via zoom inzicht in de diverse 
initiatieven waar zij zich mee bezighouden. En hoe anderen zich kunnen aansluiten bij 
de diverse ideeën om De Bilt nog groener te maken. Biltsheerlijk, Kansrijk-zelfoogsttuin, 

Plog It Up De Bilt en Tiny House De Bilt gaven een kijkje in eigen keuken.

‘Hoe kunnen wij, als groene orga-
nisaties, elkaar ondersteunen’? Dat 
was het centrale thema, waar de ini-
tiatiefnemers zich deze avond over 
bogen. ‘Het algemene beeld is dat 
het niet goed gaat met de biodiver-
siteit in gemeente De Bilt’, aldus 
de voorzitter van deze bijeenkomst 
Daan Groot, directeur van de Na-
tuurverdubbelaars. ‘Tijd dus om de 
handen ineen te slaan’.

Tiny house
Eén van die organisaties is Tiny 
House de Bilt. ‘De natuur om ons 
heen staat erg onder druk’, vertelt 
Ursula Cats. ‘En daar wil ik, met 
mijn gezin, graag iets aan doen. Al 
sinds vier jaar weet ik dat ik graag 
in een tiny house wil wonen, om zo 
onze voetafdruk op de natuur te ver-
kleinen. Sinds twee jaar is ons gezin 
actief op zoek naar een tiny house, 
ook binnen gemeente De Bilt. He-
laas is het een langdurig proces om 
een stuk land te vinden’. Samen met 
gelijkgezinden is Cats op zoek naar 

een mooie plek voor meerdere tiny 
houses, met een maximale opper-
vlakte van 50 vierkante meter per 
huisje, zodat zij energievrij, circu-
lair en off grid kunnen wonen. Cats: 
‘Wij willen daarbij het landschap 
intact laten, zodat onze voetafdruk 
echt kleiner wordt. Verder denken 
wij ook aan een voedselbos, waarin 
wij ons eigen voedsel kunnen ver-
bouwen’. Het plan bevindt zich in 
een vroeg stadium, zodat nog niets 
vastligt. In ieder geval wil de orga-
nisatie in gesprek met gemeente en 
provincie.

Voedselbos
Vier jaar geleden richtten Willy 
Douma, Maaike Noorlander en Jo-
anne Ronhaar Stichting Biltsheerlijk 
op. Zij droomden van lokaal en mi-
lieuvriendelijk geproduceerd voed-
sel. Veel hebben zij in die vier jaar 
al voor elkaar gekregen: een Biltse 
Plukdoolhof op het terrein van kin-
derboerderij De Schaapskooi, vijf 
leuke fietsroutes door Bilthoven, De 

Bilt, Groenekan, Maartensdijk en 
Westbroek en in Hollandsche Ra-
ding is een fietsroute in de maak. De 
lengtes variëren van 10 tot 18 kilo-
meter langs diverse biologische be-
drijven, een jaarlijkse Week van de 
Duurzaamheid en de Biltse streek-
markt, waarbij lokale ondernemers 
hun duurzame producten te koop 
aanbieden. ‘Als stichting hebben wij 
nog een droom’, vertelt Noorlander. 
‘Binnen onze gemeente willen wij 
graag een voedselbos. Dit bos is be-
langrijk voor voedselwaarden, maar 
biedt ook een grotere biodiversiteit. 
Ons oog was gevallen op een gebied 
in de Voorveldse Polder, om hier ge-
wassen te laten groeien. Nu moeten 
wij echt een keer stappen zetten. Dit 
project is iets van de lange adem, 
maar eind volgend jaar hopen wij 
op het eerste voedselbos binnen ge-
meente De Bilt’.

Ploggen
Mede dankzij het vele zwerfafval 
op straat, is Plog It Up De Bilt in het 
leven geroepen. Samen met buurt-
genoten of een groep vrienden kan 
iedereen joggend (mag ook wande-
lend natuurlijk) zwerfafval oprui-
men. Daarnaast kun je ook ‘plande-
len’ een manier om, al wandelend, 
plastic afval op te ruimen. ‘Toen ik 
hoorde dat er plastic in sigaretten-
filters zit, besloot ik iets te doen aan 
al dat zwerfafval op straat’, vertelt 
initiatiefneemster Anke. ‘Op straat 
kom je veel sigarettenpeuken tegen 
en al dat plastic uit die sigaretten 
komt dus in het milieu terecht’. Tijd 
om al die troep op te ruimen dus. 
Tijdens een opruimactie van een 
uur bij de Kwinkelier in Bilthoven 
haalde een groep ongeveer zestig 
kilo afval op.

De tuin bij De Schaapskooi in Bilthoven is bij velen bekend. 

Sinds april dit jaar vindt weer min-
stens één keer per maand een clinic 
plaats, waarbij iedere deelnemer een 
warming-up doet (alleen bij plog-
gen) en een uur zwerfafval raapt. 
Deze clinics zijn voor iedereen toe-
gankelijk, of je nu hardloopt of ge-
woon wandelt. Anke: ‘Helaas mo-
gen we door corona niet in groepen 
ploggen, dus geef ik plogpakketten 
uit. De spullen kun je afhalen bij het 
oude politiebureau aan de Leijen-
seweg. De spullen kun je ook hu-
ren via www.sportiefinhetgroen.nl. 
Anke: ‘Zwerfafval opruimen heeft 
één nadeel: het is lastig om plastic 
een keer te laten liggen’.

Zelfoogst
De vierde groene organisatie binnen 
gemeente De Bilt is Zelfoogsttuin 
Kansrijk in Groenekan. ‘Wij heb-

ben een tuin van ongeveer één hec-
tare’, vertelt Olivia. ‘Verdeeld over 
50 tuinders. Als lid van de tuin mag 
je zelf oogsten. Iedereen die van de 
tuin gebruik maakt, krijgt toegang 
tot alles wat onze tuin biedt. Dus niet 
alleen een verse oogst, maar ook een 
mooie buitenplek, een rustmoment, 
leuke ontmoetingen, educatie en een 
positieve invloed op het voedselsys-
teem’. De tuin is kleinschalig. Er 
kunnen geen nieuwe tuinders meer 
bij. Aanmelden mag altijd, maar 
iedere geïnteresseerde komt op een 
wachtlijst. Begin mei startte het 
nieuwe oogstseizoen voor de tuin.
Na de diverse voorstelronden kon-
den vertegenwoordigers van de di-
verse organisaties ideeën inbrengen. 
Na uitwerking van deze ideeën ho-
pen de organisaties op een nog groe-
ner De Bilt.

Groentetuin De Biltse Biet is een groen initiatief van Biltsheerlijk.

Zwarte specht
Eugène Jansen maakte in de Rid-
deroordse bossen op een afstand 
van circa 40 m van het nest vanuit 
een schuilplaats met een 450 mm 
lens deze foto’s van zwarte spech-
ten. Hij vertelt daarbij: ‘In deze pe-
riode van de lente kun je overal in 
onze bossen spechten zien broeden 
in een gat van voornamelijk dode 
beuken. De zwarte specht heeft 
zich o.a. genesteld in de Ridder-
oordse bossen, in Beerschoten en 
in Beukenburg. Bij het uitbroeden 
van de eieren lossen het mannetje 
en vrouwtje elkaar om de 20-30 mi-
nuten af.

Het mannetje meldt zich bij het nest 
door enkele kreten te laten horen.

Het vrouwtje verlaat daarop het nest.

De grote bonte specht heeft zijn 
eieren al uitgebroed en het vrouwtje 
vliegt nu aan en af om de jongen te 
voeren met insecten. (deze foto is 
gemaakt in Beerschoten)

Het mannetje neemt de plaats weer 
in van het vrouwtje.
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Woe.
26-5

Do.
27-5

Vr.
28-5

Za.
29-5

Zo.
30-5

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek 

en friet

Geconfijte eenden-
bout, marmeladesaus 

en friet
(€ 15,00)

Gamba’s in groenten 
en knoflook en friet

Kaassoufflés, 
bietensalade en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Chocolade-fudgecake 
met slagroom € 5,00

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag tussen 17.00 - 19.00 uur. 

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Terras open!
Kijk voor openingstijden op website.
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