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KWF Samenloop voor Hoop De Bilt 
haalt bijna 92.000 euro op

door Walter Eijndhoven

27 teams met 557 deelnemers startten vrijdag 29 juni om 19.00 uur bij Jagtlust in Bilthoven om 
24 uur later te finishen in de KWF Samenloop voor Hoop. Met de wandelestafette hoopte de 

organisatie een flink bedrag op te halen voor meer onderzoek om de ziekte te bestrijden. .

Vrijwilligers startten anderhalf jaar 
geleden met de organisatie van de 
24 uur durende estafette Van alles 
moesten zij regelen: vergunningen 
bij de gemeente om zo’n evene-
ment te mogen organiseren, de wer-
ving van vrijwilligers, beveiliging 
en natuurlijk zochten zij teams die 
wilden meedoen. Vrijdag 28 juni 
was het dan zover. Honderden wan-
delaars en belangstellenden kwa-
men bijeen voor Jagtlust. ‘Ik heb 
grote bewondering voor iedereen 
die meedoet aan dit 24-uurs evene-
ment’, laat wethouder Madeleine 
Bakker-Smit weten. ‘En ik ben trots 
dat dit mag plaatsvinden in de voor-
tuin van Jagtlust’. 

344 meter
Om 19.00 uur sloeg de wethouder de 
gong en vertrokken de wandelaars. 
De deelnemers liepen in teams en 
losten elkaar af, zodat uit elk team 
altijd wel iemand wandelt. ‘Een 
rondje voor het oude gemeentehuis 
is 344 meter’, vertelt Max, één van 
de vrijwilligers. ‘Ik heb ‘m laatst 
gelopen via de geo-locater op mijn 
mobiel. Kijk, 344 meter met een ge-
middelde van 4 kilometer per uur, 
zo’n twaalf rondjes per uur dus’. 
24 uur lopen betekent dat ook ‘s 
nachts wordt gelopen. In het donker. 
Gelukkig werd de route goed aange-
geven met lichtjes. Wilma van Poel-
geest, sociaal werker bij Mens De 

Bilt, liep 12 kilometer in het donker, 
35 rondjes. ‘Het leek mij erg saai, in 
het donker lopen. Maar dit viel alles-
zins mee’, vertelt zij. ‘Je komt in een 
soort cadans en praat veel met lot-
genoten. Ik sprak iemand die veertig 
familieleden/ vrienden/ kennissen 
verloor aan kanker. Heel indrukwek-
kend, zo’n wandeling’. 

Kinderloop
Niet alleen voor deelnemers was 
veel te doen, maar ook voor belang-
stellenden. Tussen de diverse cere-
monies, vond een gezellige braderie 
plaats en tal van andere activiteiten, 
zoals de Kinderloop. Een korte ver-
sie van de Samenloop van 24 minu-

ten. De jonge deelnemers kregen aan 
de start een paars Samenloop t-shirt, 
liepen in teams en werden begeleid 
door een volwassene. 
Na 24 uur wandelen werd het (tot 
nu toe) binnengehaalde bedrag be-
kendgemaakt. Ruim 89.000 euro. 
De Kiwanis uit Bilthoven hadden 
echter nog een verrassing in petto. 
Uit handen van Frank van der Lin-
den kreeg de organisatie nog eens 
een cheque ter waarde van 2.500 
euro overhandigd. Van der Linden: 
‘Wij meldden ons team als laatste 
aan en zijn verheugd nog een mooie 
bijdrage te mogen leveren aan dit 
mooie evenement’. 

Deelnemende teams: 
Love My Life, Jasmijn’s Vrien-
denteam, Wolkies, SamenSterk!, 
Notarissen Houwing van Beek, 
Family & Friends, De Maartens-
kerk Maartensdijk, BSF-Team, In 
Loving Memory, Hatseflats!, De 
Winegums, Paauwer Pauwen, Le-
ven is doorgeven-Tap DELA, Team 
Brandenburg, Bernhard buurtjes, 
Karin, Albert Heijn Den Dolder, 
Team Juliana, familie Hennipman 
en vrienden, Eetcafé Buiten, Lo-
pers van Versteeg & Co, PKN De 
Bilt, Mens De Bilt, Brandweer 
Bilthoven, Biltse Politiek, Kiwanis 
Club Bilthoven. 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit slaat de gong voor de estafette. 

Het gezamenlijke openingsrondje.

Burgemeester Sjoerd Potters reikt de cheque uit. Later blijkt nog eens 
2.500 euro bij het eindbedrag te komen.

Vernield tegelplateau
Zondagochtend 23 juni, tijdens zijn ochtendwandeling kwam Fred Meijer 
langs het speelterrein voor oudere kinderen tussen de Prof. dr. P. Zeeman-
weg en Prof. dr. W. Einthovenweg in De Bilt. Hij ontdekte dat onder het 
klimtoestel een groot aantal rubberen tegels losgebroken zijn: ‘Er is nu 
een gevaarlijke toestand ontstaan, want als de jongeren niet uitkijken, 
kunnen zij in de ontstane gaten vallen of struikelen over de losse tegels. 
Ook lag er een gesloopte herenfiets. Het is niet de eerste keer, want voor 
een aantal maanden geleden was er ook brand gesticht; hierbij werd ook 
de hulp van de brandweer ingeroepen. Er zat toen nog geen blad aan de 
struiken en het was erg droog en aangezien dit speelterrein tussen de hui-
zen ligt is het overslaan van het vuur niet uitgesloten’.   [HvdB]

De rubberen tegels zijn moedwillig losgerukt. Gemeente De Bilt heeft 
inmiddels opdracht gegeven om de vloer z.s.m. te herstellen.
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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

op alle zaterdagen in augustus. 
De kerk is open van 11.00 tot 
14.00 uur. Er is mogelijkheid 
voor een gesprekje, het branden 
van een kaarsje of om stil te luis-
teren naar muziek.

Bijeenkomst

Zondag 7 juli is er om 16.00 
uur in Maartensdijk een bij-
eenkomst, waar eten, vieren en 
geloven centraal staan; dit keer 
in Dijckstate (Maertensplein 
98). Gestart wordt met koffie of 
thee en iets lekkers. Voor meer 
informatie www.pionierenmaar-
tensdijk.nl.

Koffieconcert

Op zondag 7 juli om 12.00 uur 
is er een koffieconcert in Huize 
Gaudeamus, Gerard Doulaan 
21 in Bilthoven. Juho Myllylä 
(blokfluiten) en Wesley Chen 
(klavecimbel) presenteren een 
programma met muziek van 
18e-eeuwse componisten C. 
Ph. E. Bach, G. P. Telemann en 
E.C.de la Guerre en hedendaagse 
componisten. Aanmelden kan 
via concerten.huizegaudeamus@
gmail.com. 

Wandelen over Beerschoten

Op zondag 7 juli organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling op Landgoed Beerschoten. 
In het gebied komen reeën, de 
das, de vos en vele vogels voor 
zoals de raaf. Tijdens deze wan-
deling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt anderhalf 
tot twee uur. Start vanuit Pavil-
joen Beerschoten, de Holle Bilt 
6 te De Bilt. Vertrektijd 14.00 
uur. Vooraf aanmelden kan op de 
website van Utrechts Landschap 
bij ‘activiteiten’. Deelname is 
gratis.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/07 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/07 • 09.30u - Prop. M. van Rijn 

07/07 • 17.00u - Ds. M. Messemaker

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/07 • 10.30u - Dienst met 

Aries van Meeteren

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/07 • 10.00u - ds. Jaap de Vreugd

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
07/07 • 10.30u - Gezinsviering; 

voorganger Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

07/07 • 10.15u - Ds. P. Schelling
07/07 • 16.30u - Ds. J. Boersma 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
07/07 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
07/07 • 19.00u - Ds. F. Wijnhorst

Oosterlichtkerk 
07/07 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
07/07 • 10.00u - Communieviering I. 

Elsevier en J. van Gaans

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
07/07 • 10.00u - Spreker mevr. Michelle 

Bauermann

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
07/07 • 15.30u - Prop. G. A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

07/07 • 10.00u - Ds. W.F. ‘t Hart
07/07 • 18.30u - Ds. L.G. de Deugd

Onderwegkerk Blauwkapel
07/07 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/07 • 09.30u. - Ds. P. Vliegenthart; 
Samendienst in Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/07 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer
07/07 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/07 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
07/07 • 09.30u - Ds. P. Vliegenthart; 
Samendienst met Kapel Hollandsche 

Rading

St. Maartenskerk
07/07 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/07 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
07/07 • 18.30u - Ds. F.E. Schneider

PKN - Herv. Kerk
07/07 • 10.00u - Ds. W. Poldervaart

07/07 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Verdrietig laten wij u weten dat, na een aanvankelijk bewogen,
maar daarna heel mooi leven, rustig is overleden 

mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Gisela Morssink-Heudorfer

Schwendi (D), 19 december 1950 De Bilt, 27 juni 2019

 Ben Morssink
  Mark en Ilone
  Floris, Lotte
  Frans en Lenneke
  Feline, Lukas

Gisela is thuis, alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit om haar samen met ons te gedenken op vrijdag 
5 juli om 12.00 uur in de aula van crematorium Den en Rust,

Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 

Correspondentie: Familie Morssink, p/a Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 3 juli vanaf 14.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 
natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten.

Orgel-leerlingen concerteren

Op vrijdag 5 juli is er een muzi-
kale avond in de het kerkgebouw 
van de PKN- Hervormde Kerk 
van Westbroek. Alle leerlingen 
- beginnend en gevorderd - van 
organist Fia Lam laten het orgel 
klinken. Aanvang 19.30 uur, toe-
gang gratis.

K’zz Voice heeft plek 

Kees Voice is een gezellig en 
jong koor uit Bilthoven dat plek 
heeft voor nieuwe leden in alle 
stemgroepen. K’zz Voice zingt 
close harmony jazz en soul, 
onder begeleiding van dirigent 
en pianist Martin Rudolph. 
Nieuwe leden tussen 30 en 50 
jaar zijn van harte welkom. Er 
wordt op donderdagavond gere-
peteerd. Voor info: bel of mail 06 
10128621, peerdemann@yahoo.
com. 

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 6 juli vanaf 10.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 
natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten.

Zomerfair Schaapskooi

Op 6 juli is er een zomerfair op 
de kinderboerderij De Schaaps-
kooi, Melkweg 1b, Bilthoven. 
Een markt met hapjes en veel 
leuke activiteiten voor kinderen. 
Er zijn 25 kramen en er is een 
kinderkleedjesmarkt. Tijd is van 
11.00 tot 16.00 uur.

Open Kerk

Er is in De Centrumkerk aan de 
Julianalaan Bilthoven open Kerk 

Feest bij Mama Lokaal 

Woensdag 10 juli wordt het 
1-jarig bestaat van het Mama 
Lokaal gevierd en de zomer inge-
luid. Er wordt gestart met voorle-
zen en knutselen, er is lekkers en 
én de speel-o-theek is aanwezig. 
Mama Lokaal is een ontmoe-
tingsplek voor (bijna) moeders 
maar ook vaders, grootouders en 
verzorgenden met kinderen tot 4 
jaar kunnen elke woensdagoch-
tend tussen 10.00 en 11.30 uur 
gratis en vrijblijvend binnenlo-
pen in Bibliotheek Idea Biltho-

ven, Planetenplein 2, Bilthoven

Praat Lokaal Autisme 
 
Op donderdag 11 juli vindt 
opnieuw het Praat Lokaal Autis-
me plaats. Een plek voor vaders 
en moeders van kinderen met 
(vermoeden van) autisme om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen, 
gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid en steun te bie-
den. Op verzoek kunnen speci-
fieke thema’s besproken worden. 
Locatie: Het Lichtruim 2e ver-
dieping, Planetenplein 2, Biltho-
ven, vanaf 19.30 tot 21.30 uur. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Minister Ollongren 
ondertekent Woondeal 

door Walter Eijndhoven

Regio Utrecht en Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sloten 
maandag 24 juni een woondeal. De regio Utrecht is één van de zes regio’s waar de 

druk op de woningmarkt het hoogst is.

Via de woondeal gaat de regio 
Utrecht een langdurig partner-
schap aan met het rijk. Regio 
Utrecht wordt gevormd door drie 
wethouders (waaronder de Biltse 
wethouder Dolf Smolenaers), 
(Gedeputeerde van) de Provincie 
Utrecht Rob van Muilekom en Mi-
nister Ollongren. Doel van deze 
woondeal is samenwerken aan de 
woonopgaven en het versnellen 
van de belangrijkste afspraken op 
het gebied van de realisatie van de 
reeds aanwezige planvoorraad en 
afspraken over het functioneren 
van de woningmarkt. 

MIRT
Uit een artikel van Cobouw, een 
onafhankelijke nieuwsbron voor 
de bouw, blijkt dat minister Ol-
longren, dankzij deze woondeal, 
tienduizenden extra nieuwbouw-
woningen kan realiseren in de 
regio’s. Vanuit het Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (MIRT) wordt extra 

geld beschikbaar gesteld. Project-
ontwikkelaars denken jaarlijks één 
tot twee miljard nodig te hebben 
om nieuwe woningbouw van de 
grond te krijgen. Hoeveel geld uit 
het MIRT beschikbaar komt is niet 
bekend. 

De zes regio’s kunnen hun wo-
ningbouwplannen uitbreiden, om-
dat het rijk de infra-investeringen 
verzekert. In de meest gespannen 
regio’s, zoals regio Utrecht, kun-
nen gemeenten sneller starten met 
meer woningbouw. 

Ook De Bilt heeft de Woondeal ondertekend, links wethouder Dolf 
Smolenaers en rechts minister Kajsa Ollongren.

Gezellige koffieochtend 
in ‘De Evenaar’

Op zaterdag 29 juni werd weer een koffieochtend georganiseerd in flat ’De Evenaar’ aan de 
Kometenlaan in Bilthoven. Het was de 5e keer in de afgelopen 3 jaar.

Er waren vooraf versierde pos-
tertjes opgehangen in de flat waar 
(zelfs in het Arabisch) op te lezen 
was dat iedereen welkom was en 
gevraagd werd om stoeltjes, tafel-
tjes, maar ook hapjes en drankjes 

mee te nemen. De organiserende 
dames Mulki , Bea en Anastasia, 
hebben (met hulp van lieve flatge-
noten) alle bewoners getrakteerd op 
een mooi versierde hal met slingers 
en ballonnen, ook de entree buiten 

onder de luifel werd uitbundig ver-
sierd.

Tijdens de koffie ochtend kon ie-
dereen allerlei heerlijke zelfgebak-
ken hapjes proeven zoals Sri Lank-
aanse visballetjes, gegarneerde 
cake, verschillende zoete koekjes, 
snoepgoed en er was koffie, thee, 
Syrische koffie, sapjes en water. 
Mulki heeft bij verschillende kin-
deren een mooie henna tattoo op de 
arm geverfd.

De burendag was weer druk be-
zocht: mensen kwamen om even 
kennis te maken of om weer bij te 
kletsen. En ze zijn het er allemaal 
over eens: de groene flat is de ge-
zelligste van de buurt. De koffie-
momenten werden ondersteund met 
koffiekannen van WVT en hoge ta-
fels van cafetaria De Rooi.  
           (Ans Lebens)Een koffieochtend in flat ’De Evenaar’ aan de Kometenlaan in Bilthoven. 

Uit de gemeenteraad van 27 juni
door Guus Geebel

Het initiatiefvoorstel van Forza De Bilt over een referendumverorde-
ning wordt op verzoek van indiener Peter Schlamilch eerst in de com-
missie behandeld en komt in het najaar op de agenda van de raad.

Duurzaamheidsagenda
Theo Aalbers (ChristenUnie) geeft in een aantal punten aan waarom de 
Duurzaamheidsagenda Gemeente De Bilt 2019-2022 nu niet behandeld 
moet worden. Hij noemt onder meer dat de context waarin de agenda is 
opgesteld nog niet door de rijksoverheid is vastgesteld. Er is nog geen 
duidelijkheid over de financiering en de agenda is nu alleen nog uitge-
werkt voor de huursector. Aalbers vraagt de behandeling tot het najaar uit 
te stellen. Leontine Kok (VVD) en Krischan Hagedoorn (PvdA) sluiten 
zich daar met een stemverklaring bij aan. Wethouder Anne Brommersma 
wil voortvarend verder en ontraadt uitstel, maar een meerderheid van de 
raad besluit om het voorstel nu niet te behandelen.

Wethouder
Een wethouder moet in de gemeente waarin hij het ambt vervult woon-
achtig zijn. André Landwehr woont in Vianen en om in De Bilt wethou-
der te kunnen zijn moet de raad hiervoor elk jaar ontheffing verlenen. 
De raad ging, op Forza De Bilt na, akkoord met die ontheffing. Johan 
Slootweg (SGP) kiest voor een pragmatische oplossing en zei: ‘Het-
geen gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Wethouder 
is nu eenmaal een wiebelig bestaan dus ik begrijp heel goed dat die 
ontheffingsmogelijkheid in de wet staat.’

Holsblokkenweg Westbroek
Unaniem werd het bestemmingsplan Holsblokkenweg 2017 vastge-
steld. Ook een daarin opgenomen amendement, ingediend door Erik 
den Hertog (Bilts Belang), kreeg raadsbrede steun. Een motie ingediend 
door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) over parkeerplaatsen werd 
ingetrokken. Erik den Hertog zei bij de toelichting op het ingediende 
amendement: ‘De gemeente is voor de burgers en niet andersom is de 
eerste zin uit het verkiezingsprogramma van Bilts Belang. Wij zien nu 
dat de gemeente in de weg staat voor een droom van vijf huishoudens.’ 
Hij vraagt in het amendement om 1 meter meer aan het bouwvlak toe 
te staan. ‘Er zit een risico aan voor de betrokkenen en dat willen ze 
dragen. Er is ook een risico voor de gemeente.’ Er blijkt ruime steun 
voor het amendement. Wethouder André Landwehr stelt echter dat om 
het amendement juridisch haalbaar te maken aanpassingen nodig zijn. 
Na een schorsing zegt Erik den Hertog dat overeenstemming is over het 
toevoegen van de volgende tekst aan beslispunt 1 van het ontwerpbe-
sluit: ‘met dien verstande dat op de verbeelding de bestemming ‘Wo-
nen’ inclusief het bouwvlak wordt vergroot met 1 meter in zuidelijke 
richting. De bestemming ‘Verkeer en verblijfsgebied’ verschuift in zijn 
geheel 1 meter in zuidelijke richting op de verbeelding. De bestemming 
‘Groen’ wordt aan de noordzijde met 1 meter verkleind.’ Landwehr 
schat de kans op een claim bij de gemeente niet hoog in, maar zegt dat 
die niet uitgesloten kan worden. De procedure houdt nu in dat het be-
stemmingsplan over twee weken ter inzage gelegd wordt, omdat er een 
bestemmingsplanwijziging is. De inspraaktermijn is zes weken en als 
er geen zienswijzen komen is het akkoord en kan met de bouw gestart 
worden. Komen er wel zienswijzen dan kan de vertraging een jaar zijn.’ 

Overig
De raad stelt verder de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 
gemeente De Bilt vast. Twee amendementen ingediend door Forza De 
Bilt werden verworpen. Forza stemde tegen het voorstel. Ook ging de 
raad akkoord met het verlenen van toestemming voor het wijzigen van 
de Gemeenschappelijke Regeling RDWI (Regionale Dienst Werk en 
Inkomen). Alleen Forza stemde tegen.

Een motie ingediend door Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 
krijgt raadsbrede steun. Hij vraagt het college om in haar reactie op 
het huidige vervoerplan U-OV 2020 en de toekomstige vervoerplannen 
stevig in te zetten op behoud en mogelijk verbetering van de buslijnen 
en toepassing van meer flexibele, vraaggerichte OV oplossingen. Wet-
houder Landwehr geeft een positief advies aan  de motie.

Tijdens een van de schorsingen overleggen fracties in goede sfeer met 
elkaar. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt……
Onder de kop ‘de gemeente De Bilt 
verkeert financieel in zwaar weer’ 
is blijkbaar per abuis vorige week 
in het verslag van de gemeente-
raadsvergadering over de kadernota 
niet vermeld, dat Beter De Bilt hier-
tegen stemde. 
Woordvoerder René Olthof merkte 
bij de behandeling van de kader-
nota in de Gemeenteraad op: ‘Beter 
De Bilt heeft zich altijd al kritisch 
geuit over het financiële beleid van 
deze gemeente. De kadernota schiet 
tekort, tekort als vergezicht, tekort 
omdat er geen echte plannen in 

staan, en de plannen die er in staan 
hebben geen financiële onderbou-
wing’. 
Dit zijn uiteindelijk redenen ge-
noeg voor Beter De Bilt om deze 

kadernota af te wijzen. Dat laatste 
is ook bij de stemming aangegeven. 
 
Pim van de Veerdonk
(Fractievoorzitter Beter De Bilt)
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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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

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

Kip-asperge salade
Kip kerrie salade 
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden entrecote
Gebakken boterhamworst
Honingham

    VOORDEEL HELE WEEK

Speciaal voor het weekend
Lekker voor de BBQ

Aangepaste openingstijden!

500
GRAM 7.50

Verse hamburgers

500 
GRAM 5.98

Gevulde dijtjes

Kipsaté stokjes

XXL shaslick 3 + 1
GRATISExtra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

SATÉVLEES VAN MALS 
VARKENSVLEES

GRILLWORST EN 
LEVERWORST

SAMEN 
VOOR 7.50

5
VOOR 5.00

100
GRAM 1.49

Riblappen

5
VOOR 9.99

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of 
4 schnitzels

6.-

OOK DIT WEEKEND WEER 
HEERLIJKE VERSE ZALM 
UIT URK!

GARNAALSPIESJES

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

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Vers van de traiteur

Kapucijnersschotel € 1,25
100 gram

Witlofschotel
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Noedels – scampi 
schotel
met verse groenten

€ 1,75
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag

Pilav
met groenterijst

€ 1,35
100 gram 

Vers gesneden 
Andijvie grof/fijn 

€ 0,79
400 gram 

Sappige conference
Handperen

€ 0,79
500 gram 

Vitamine 
bommetjes

Heerlijke 
blauwe bessen

Per doosje nu € 0,99

Mooie Hollandse 
Bloemkool
nu € 1,49
Mooie Hollandse 
Courgette
nu € 0,79

Desem

Speltbrood   
Nu € 2,99
Rozijnen Bollen 
Zak 5 stuks € 1,99

Citroen-
frambozen taart
nu  € 14,95 
Onze bekende
Heertjes 
met amarenenkers
nu 4 stuks € 4,99 

Volop Hollandse 
Kersen en Aardbeien 
tegen scherpe dagprijzen!! 

De allerlekkerste
Wilde perziken  
500 gram € 1,49
Sappige nectarines
500 gram € 1,49
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advertentie

Spoorlaan in Hollandsche Rading 
blijft gespreksonderwerp

door Henk van de Bunt

Inwoners van Hollandsche Rading zijn ontevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 
en maken zich grote zorgen over de veiligheid op de Vuursche Dreef.

Henk Veenstra (1924) woont vanaf 
1966 aan de Spoorlaan in Holland-
sche Rading. De Spoorlaan kent 
geen trottoirs, maar grindpaden. 
Voor het onderhoud heeft de ge-
meente een zogenaamde verbrand-
machine ingezet, maar niet met het 
gewenste resultaat. 

Veenstra: ‘Natuurlijk eisen deze 
paden onderhoud, vooral wat be-
treft gras en onkruid, dat tussen het 
grind opschiet. Wij vragen ons af of 
de gemeente controleert hoe deze 
verbrand-machine zijn werk heeft 
gedaan. Er werd gewerkt op dagen, 
dat er fikse regenbuien vielen, zo-
dat het resultaat dat wordt beoogd 
wel moest uitblijven. De breedte 
van de machine liet niet toe, dat dit 
apparaat zijn weg kon vinden tus-
sen de laanbomen en de tuinen en 
het gras en onkruid aan de voet van 
de laanbomen kon deze machine 

niet bereiken. De bestuurder had 
geen oog voor de kale plekken in 
het grind, die hij met deze machine 
veroorzaakte. Kortom: hier is on-
nodig en slecht werk verricht en 
gemeentegeld weggesmeten’

Bloembakken
Aan het begin van de Spoorlaan zijn 
grote bloembakken geplaatst om de 
verkeerssnelheid te beperken. Ze 
staan volgens Veenstra wel erg ver 
van de rand van de weg maar niet 
ver genoeg om fietsers uit te nodi-
gen er ‘achterlangs’ te rijden. Veen-
stra: ‘Dus bakken aan de kant of de 
bakken nog meer naar het midden 
van de weg. Overigens vermoed ik 
dat veel automobilisten deze ‘sla-
lom’ gaan vermijden en kiezen voor 
de Oosterspoorlaan of de Dennen-
laan. Maar ook dat er bestuurders 
zullen zijn die de ‘vertragingstijd’ 
dank zij deze slingerweg, willen in-
halen door na deze hindernis even 
extra gas te geven op de rest van de 
Spoorlaan’.

Vragen
Henk Veenstra heeft nog meer 
vragen: ‘Is er bij de renovatie van 
De Vuursche Dreef (tussen Tolak-
kerweg en Spoorlaan) rekening 
gehouden met de veiligheid van de 
fietsers? Aan deze toegangsweg tot 
het dorp zijn rechts trottoirranden 
en aan de overkant (aan de Noord-
Hollandse kant van de weg), zijn 
nu, vlak naast de rijbaan, hele hoge 
stoepranden en grote ‘olifants-
keien’ geplaatst. De rijbaan is niet 
al te breed en de fietsers, die daar 

rijden kunnen niet naar rechts uit-
wijken wanneer een auto hen wil 
passeren. Er ontstaan nu mogelijk 
levensgevaarlijke situaties. Als ik 
denk aan de tientallen scholieren, 
die dagelijks hier (vaak in groepjes) 
fietsen, houd ik mijn hart vast. Fiet-
sers, die vanaf de Vuursche Dreef 
richting Utrecht willen rijden (dus 
linksaf naar het fietspad langs de 
Tolakkerweg willen gaan) hebben 
weinig kans om de Vuursche Dreef 
over te steken, wanneer daar enkele 
auto’s voor het rode verkeerslicht 
wachten, terwijl ze volgens de ver-
keerswet dat gewoon mogen doen’.

Bloembakken
Marco en Diana van Olderen - 
van Kooij hebben ook mindere 
ervaringen- met name over de 
bloembakken. Marco: ‘Deze zijn 
geplaatst zonder medeweten van 
mijn schoonvader, die op Spoor-
laan 7 woont. Twee bloembakken 
zijn (zonder zijn toestemming) na-
genoeg voor zijn oprit geplaatst. 
Hierdoor is het in - en uitrijden be-
moeilijkt en ook niet zonder risico, 
aangezien het verkeer aan zijn kant 
(oneven) van de weg voorbij rijdt. 
Ook het in- en uitrijden met aan-
hanger en/of bus – iets dat regelma-
tig voorkomt - is vrijwel onmoge-
lijk. De bloembakken zorgen voor 
gevaarlijke situaties; het verkeer 
gaat agressiever rijden (er wordt 
juist harder gereden!), ouderen met 
een rollator gaan er omheen en lo-
pen vervolgens midden op de weg. 
Dit geldt ook voor het merendeel 
van de fietsers, Laden/lossen langs 

de weg is onmogelijk omdat men 
dan gelijk de hele straat blokkeert. 
Auto’s die op het grind geparkeerd 
worden, belemmeren het (uit-)zicht 
en dat zorgt weer voor gevaarlijke 
situaties bij het in- en uitrijden’. 
Diana noemt (ook) het grint en 
de beplanting: ‘Deze is erg ver-
waarloosd, waardoor deze strook 
niet meer gebruikt kan worden 
als voetpad. Door overhangende 
en verwaarloosde beplanting van 
bewoners wordt het zicht en door-
gang ook ernstig belemmerd. Wij 
hebben al contact gehad met de 
gemeente en de uitvoerder om de 
bloembakken te verplaatsten of 
weer weg te halen, maar helaas is 
er nog geen actie ondernomen on-
danks eerdere toezeggingen’.

Gemeente
Dick de Jager -afd. communica-
tie van de gemeente - meldt dat 
er vlot actie wordt ondernomen: 
‘De bloembakken worden nog 

deze week verplaatst. Ze worden 
strak langs de wegrand gezet, om-
dat de oorspronkelijke positie een 
net-niet-oplossing bleek. Meneer 
Kooij van Spoorlaan 7 is vooraf 
geïnformeerd geweest over de 
komst van de bloembakken en hij 
reageerde, nadat ze geplaatst zijn. 
Afgelopen vrijdag heeft de gebied-
smakelaar met hem gesproken en 
verteld, dat de bloembakken ver-
plaatst zouden worden. De bewo-
ners, die gekozen hebben voor de 
verkeersremmende maatregel met 
de bloembakken zijn tot op heden 
tevreden over het resultaat, maar 
ze balen er stevig van dat de plant-
jes, die ze er zelf inzetten, er steeds 
worden uitgetrokken. De Vuurse 
Dreef is intussen ook aangepast: bij 
Café Moeke tot aan de kruising is 
er een stoep voor fietsers gemaakt 
tot aan het verkeerslicht. Overigens 
is de Vuursche Dreef nog niet af: er 
komt nog asfalt, inclusief een fiets-
suggestiestrook.’

Vier grote, goed zichtbare, houten bloembakken worden door aanwonenden 
voorzien van groen en onderhouden (foto 21 juni). 

Hoge trottoirbanden en grote 
‘olifantskeien’ maken de 
toegangsweg van Hollandsche 
Rading voor fietsers gevaarlijk.

Inmiddels (foto 28 juni) zijn de bakken verplaatst en gereduceerd tot 3 
stuks.

Vragenhalfuur gemeenteraad van 27 juni
door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
stelt vragen over de verkeersvei-
ligheid van de Hessenweg in De 
Bilt. Forza stelt dat niets doen 
geen optie is. Er wordt gewacht op 
het verkeerscirculatieplan De Bilt 
waar geld voor is dat dit jaar be-
steed moet worden. ‘Waarom wor-
den de snelheidsremmende maat-
regelen niet ter hand genomen en 
uitgevoerd en wat is de planning.’ 
Wethouder André Landwehr ant-
woordt dat door het verdwijnen 
van een subsidie van de provin-
cie om aanpassingen te doen in 
de 30km-zone, de mogelijkheden 
minimaal zijn. ‘Er is nu geen geld 

voor grootschalige aanpassingen. 
Er wordt breed ingezet op ge-
dragsverandering en markeringen 
zijn duidelijker aangebracht. Voor 
de korte termijn zit er meer niet in. 
De Hessenweg is een doorgaande 
busroute en een belangrijke route 
voor hulpdiensten waar versmal-
lingen en drempels aanleggen niet 
zomaar kunnen.’ 

Op vragen van Forza over parkeer-
problemen in Bilthoven antwoordt 
Landwehr dat binnenkort gesprek-
ken met ondernemers en een medi-
ator starten waarin ook de blauwe 
zone wordt meegenomen.

Schlamilch stelt verder een aantal 
vragen naar aanleiding van de on-
rust rond de psychiatrische kliniek 
in Den Dolder die onlangs veel 
in het nieuws was. Burgemeester 
Potters deelt de bezorgdheid en 
verontwaardiging die is ontstaan. 
Hij heeft contact met burgemees-
ter Koos Janssen van Zeist die de 
eerst verantwoordelijke is. Op ba-
sis van een risicoanalyse en in sa-
menspraak met de gemeente Zeist 
wordt beoordeeld of extra toezicht 
nodig is. Het is een rijksinstelling 
waar de minister verantwoordelijk 
voor is.

Over de eikenprocessierups stelt 
Erik den Hertog (Bilts Belang) 
dat bewoners nu behoefte hebben 
aan toezeggingen. Hij vraagt om 
opschaling van kennis van ambte-
naren en betere informatie en com-
municatie naar inwoners toe. Den 
Hertog vraagt om een routekaart 
waarom te zien is waar en wanneer 
wordt bestreden, en om beleid voor 
de bestrijding van de eikenproces-
sierups. Wethouder Anna Brom-
mersma vindt het een heel groot 
probleem in de gemeente. ‘Er zijn 
in vergelijking met vorig jaar drie-
maal zoveel eikenprocessierupsen 
in Nederland. Er is te weinig ca-

paciteit voor de bestrijding. We 
hadden één team en hebben er 
deze week een team aan toe kun-
nen voegen. Voor meer bestaat een 
wachtlijst.’ Aan de website van de 
gemeente is meer informatie toe-
gevoegd. Het college gaat aan de 
slag om overlast volgend jaar zo 
veel mogelijk te voorkomen en 
zal de raad daarover informeren.

Vragen van Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) over de woon-
deal worden beantwoord door 
wethouder Dolf Smolenaers. 
‘Het college heeft vorige week 
een raadsmededeling vastgesteld 
die op 28 juni naar de raad gaat. 
Voor De Bilt zijn de belangrijkste 
items dat er ruimte komt om te 
bouwen voor de vitaliteit van de 
kleine kernen. Daarnaast staat er 
heel veel in over het middenseg-
ment. Wij zijn de enige regio die 
een woondeal in gezamenlijkheid 
als regio tekent.’

Vragen ingediend door Ingrid 

Oude Lenferink (GroenLinks) 
over de woon- en leefsituatie 
voor kinderen op vakantiepar-
ken worden op een later tijdstip 
schriftelijk door wethouder Ma-
deleine Bakker beantwoord..  

Erik den Hertog stelt vragen over de overlast van de eikenprocessierups.
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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…
Maatje worden?
Het maatjesproject van MENS De Bilt is op zoek 
naar verschillende soorten maatjes, enthousiaste 
vrijwilligers die zich graag inzetten voor hun 
medemens. Voor gezelligheid, als steuntje in de 
rug of mantelzorg ondersteuning. U kunt iemand 
al blij maken met een paar uurtjes van uw tijd. 
Vrijwilligers krijgen persoonlijke begeleiding, 
een vrijwilligersovereenkomst, workshops 
en bijeenkomsten. Zie onze website voor de 
vacatures (blauwe button).

Vragen? 
Loop eens binnen 
bij Servicecentrum De Bilt , 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

Net weer even  
de pioniers  
in bio gesteund

Meer blije boodschappen vind je in onze winkel, Julianalaan 35 Bilthoven.
Kijk voor meer informatie en blije boodschappen op ekoplaza.nl/blijeboodschap.

Lima
         Wafels

0.97
Bijvoorbeeld 
140 g, maïs dun  
rechthoeking 
1.95

3 
ju
li 
t/
m
 9
 ju
li 
20
19

50%
KORTING

50%
KORTING

50%

Yolande
Ekoplaza winkel 
Utrecht

Houd de  
kombucha cultuur 
echt levend
MANA Kombucha

      Kombucha
holy ginger /  
lovely lemon

1.39
300 ml  2.35

40%
KORTING

40%
KORTING

40%

Houd ook de karne- 
melk lekker  
ambachtelijk
Drentse Aa
       Karnemelk  

1.17
1 liter  1.95

40%
KORTING

40%
KORTING

40%

5.89
450 ml

Geef  
bijen vrij  
baan
de Traay
      Bloemenhoning

Zorg met elk nootje 
voor gezondere  
landbouwgrond
Horizon
       Amandelpasta

4.12
350 g  8.25

2.32
175 g  4.65

Met zeezo
ut

Met zeezo
ut 50%

KORTING

50%
KORTING

50%

Kom Burkina Faso 
een beetje wel- 
varender maken
Burkina Faso
      Mango
Burkina Faso
      Mango 1.00

per stuk

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

OP NOG MEER GESELECTEERDE ARTIKELEN

KORTING
SALE

50%20
%

30
%

M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN HOOGZOMER COLLECTIE

een kruidig 
meergranen-
broodje
3 + 1 GRATIS

APPEL/KERSEN
CAKETAARTJE

KAMPIOENTJES

NU  
€ 6,95

NIEUW!!

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Slagerij Van Loo
U kunt bij ons terecht voor vlees, 
vleeswaren, specialiteiten en onze 
uitgebreide traiteurafdeling. en 
natuurlijk voor catering tot in de 
puntjes verzorgd op...  [lees meer]
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BIOLOGISCH MOESTUIN ONTWIKKELINGS-
GERICHT

SPELEN MET
MUZIEK

KINDERYOGA KINDVOLGEND ENGELS ALS
TWEEDE TAAL

opent twee nieuwe vestigingen!

Voor meer informatie, aanmelding en vacatures:
WWW.KDVDEMELKFABRIEK.NL

GROENEKAN Koningin Wilhelminaweg 469
3737 BE Groenekan

St. Laurensweg 15
3732 BA De Bilt

DE BILT
(vanaf augustus 2019)

advertentie

Voorbereidingen Week van de 
Duurzaamheid in volle gang

De voorbereidingen voor de Week van de Duurzaamheid die van 5 tot 12 oktober wordt 
gehouden, zijn in volle gang. ‘Vorig jaar was hier veel belangstelling voor en was deze week erg 

succesvol’, aldus Fieke Faber, Fairtrade Werkgroep De Bilt. 

‘In 2018 was de eerste landelijke 
Week van Duurzaamheid. De ac-
tiviteiten in die week zijn geïnspi-
reerd op de 17 wereldwijde ont-
wikkelingsdoelen. Zo werken we 
samen aan een duurzaam De Bilt. 
En kan iedereen op zijn eigen ma-
nier zijn steentje bijdragen’. 

Essentieel
Duurzaamheid is een veel bespro-
ken thema, maar dat Fairtrade 
daarvan een essentieel aspect 
is, moet volgens Fieke Faber en 
Truus te Pas nog steeds worden 
verteld: ‘Elke dag weer zou men 
zich meer bewust moeten zijn van 
de producten die men koopt en hoe 
belangrijk het is dat handel eerlijk 
is, waardoor producenten in ont-
wikkelingslanden een goede prijs 
kunnen verdienen’. 

Wereldwinkel
Truus te Pas is bestuurslid en pr-
coördinator bij de Wereldwinkel. 
Fieke Faber is PR-lid van de We-
reldwinkel en contactpersoon van 
de Werkgroep Fairtrade De Bilt. 
Zij leggen namens Fiartrade en de 
Wereldwinkel contacten met scho-
len, bedrijven en andere instanties 
en vragen hen mee te doen aan de 
Week van de Duurzaamheid, door 
te laten zien hoe hun organisatie 
aan duurzaamheid werkt. Daarmee 
kunnen zij een voorbeeld zijn voor 
anderen en hen inspireren ook mee 
te doen. ‘Juist in gemeentes, waar 

mensen veel activiteiten hebben en 
betrokken zijn bij de wijk, kun je 
veel bereiken’, vertelt Truus te Pas. 

Aandacht
In de Week van de Duurzaamheid 
wil het duo de aandacht voor Fair-
trade duidelijk naar voren brengen. 
Daar is de Global Goals campagne 
heel geschikt voor. Die maakt alle 
aspecten van duurzaamheid - de so-
ciale, ecologische en economische - 
en de samenhang ertussen zichtbaar. 
En iedereen kan meedoen op een 
manier die past bij de eigen organi-
satie: ‘Scholen zouden bijvoorbeeld 
extra lessen kunnen geven over 
Fairtrade om bewustwording bij 

kinderen te creëren. En als individu 
kun je bijvoorbeeld kijken hoe Fair-
trade de bloemen zijn die je koopt of 
andere boodschappen die je doet. Je 
eigen consumptie- en productiepa-
troon aanpassen, is een belangrijke 
stap. Met wereldwinkels alleen kun-
nen wij de wereld niet redden. Maar 
met de inzet van veel inwoners en 
organisaties kunnen wij een goede 
stap zetten in de duurzame richting’.

Wie wil laten zien hoe duurzaam 
een organisatie is en zelf een activi-
teit organiseren in de Week van de 
Duurzaamheid kan zich laten inspi-
reren en aanmelden op www.duur-
zaamdebilt.nl  (Maaike Noorlander)

Omwonenden Larenstein bezorgd
door Henk van de Bunt

Burgers en omwonenden van Bedrijven Park Larenstein De Bilt zijn blij met inwoners die 
ondernemend zijn maar daarnaast ook bezorgd. Uitbreiding op het bedrijvenpark 

vinden zij een bedreiging voor flora en fauna aldaar.

‘Als omwonenden hechten wij ook 
zeer aan het behoud van de meer 
dan 100 jaar oude bomen van waar-
devolle boskavels van het bedrij-
venpark, niet alleen de bomen, maar 
ook de ecologische structuur en bio-
diversiteit, die onvervangbaar is en 
zich niet leent voor compensatie met 
jonge aanplant elders’, zo verwoordt 
Cees van der Poel de breed gedragen 
mening van omwonenden.

Transport
‘Dat Schoonderwoerd wil uitbrei-
den begrijpen wij goed. Daar kun 
je ook trots op zijn. Dat is naar onze 
mening ook goed mogelijk, bij-
voorbeeld op het Bedrijvenpark Het 
Klooster in Nieuwegein dat zich, in 
tegenstelling tot Larenstein, richt op 
transport, distributie en overslag. Dit 
industrieterrein ligt op slechts 15 km 
van Larenstein en heeft nu ook nog 
enkele bouwkavels te koop. Wij be-
grijpen dat het voor de ondernemers 
in kwestie wellicht teleurstellend is 
dat uitbreiding op de huidige locatie 
niet mogelijk is. Dit kan echter niet 
als een verrassing voor hen komen. 
Bij de bouw van hun huidige distri-
butiecentrum was immers al bekend, 
dat uitbreiding naar de nabijgelegen 
bospercelen niet mogelijk is’.

Vleermuizen
Schoonderwoerd Vlees BV is in 
2012 in een nieuw pand op Laren-
stein getrokken. Het bouwde op één 
van de drie percelen die mochten 
worden bebouwd in een kwetsbare 
groenstrook. Volgens de tegenstan-
ders is die groenstrook een belang-
rijke verbinding voor flora en fauna 
met het omringende gebied. Er zit-
ten veel vleermuizen. De bomen 
vormen een belangrijke verblijf-
plaats voor de dieren. In 2017 werd 
in de toenmalige gemeenteraad een 
motie aangenomen om een uitbrei-
ding mogelijk te maken; het toen-
malige college van burgemeester 
en wethouders had aanvankelijk 
een negatief besluit genomen over 
het uitbreidingsverzoek. Het past 
niet in het bestemmingsplan. Een 
meerderheid van de gemeenteraad 
toen, met uitzondering van PvdA 
en GroenLinks, ondertekende de 
motie destijds.

Belang
Gelet op de motie en de economi-
sche belangen van het behoud van 
het bedrijf voor De Bilt is er na een 
belangenafweging door het vorige 
college het besluit genomen in te 
zetten op een gedeeltelijke her-

ziening van het bestemmingsplan 
Larenstein. Bij informatiebijeen-
komsten is gebleken dat er belan-
gengroepen een andere mening 
hebben over de beoogde uitbrei-
ding. In een brief van 27-3-2019 
schrijft de gemeente: ‘Essentieel 
daarbij is een goede afstemming 
met de omgeving en de belangen 
ten behoeve van flora en fauna op 
een consciëntieuze wijze in beeld 
te brengen en op een adequate 
manier te ‘compenseren’. De ge-
meente De Bilt organiseerde op 19 
juni een informatieavond over de 
procedure van een bestemmings-
planwijziging in het HF Witte-
centrum in De Bilt. Tijdens deze 
avond werd een toelichting gege-
ven op het proces, de huidige stand 
van zaken en het vervolg. 

Uitnodiging
Buurtgenoot Gert Huizing was 
daar aanwezig: ‘Wij hebben ge-
checkt, de helft van de Kometen-
laan en de Tempellaan kreeg geen 
uitnodiging. Bovendien wisten de 
meesten alles al, we mogen alleen 
meepraten over de locatie voor 
‘compensatiegroen’. Niet over het 
voornemen op zich. Wel waren er 
veel gemeenteraadsleden; dus het 

is blijkbaar politiek wel interes-
sant. De gemeente probeert het met 
wat compensatiegroen, maar on-
derschat het belang voor een veel 
grotere groep omwonenden, die na-
tuurlijk geen distributiecentrum op 
Larenstein willen, waardoor steeds 
meer en steeds grotere vrachtwa-
gens over de Biltse Rading en de 
Groenekanseweg gaan rijden. Een 
distributiecentrum zorgt voor een 
explosieve groei: elke levering met 
een vrachtwagen wordt later weer 
opgehaald door een andere vracht-
wagen’.

Kappen
Cees van der Poel: ‘Het is raar, zeker 
in deze tijd, om waardevolle oude 
bomen te gaan kappen voor een 
distributiecentrum in het groen. Die 
dingen zie je langs de snelweg, toch 
niet in een bosperceel in Bilthoven? 
Daarom willen wij ook een hand-
tekeningenactie opzetten, want wij 
willen niet nog meer en nog grotere 
vrachtwagens over de Biltse Rading 
en de Groenekanseweg, maar een 
groen, gezond en veilig De Bilt’. 

Van der Poel gaat inspreken in de 
Raadscommissie Openbare Ruimte 
op 4 juli a.s.: ‘Het gaat om twee op 
zichzelf slechte zaken: Kappen van 
zeer waardevol groen en uitbreiden 
van een distributiecentrum, dat niet 
in Larenstein past. We gaan vragen 
om de motie, die twee jaar geleden 
in de Raad werd aangenomen te 
herroepen, gelet op voortschrijdend 
inzicht, mogelijkheden elders, par-
ticipatie en draagvlak bij de burgers 
en gelet op de beloftes rond de tot-
standkoming van Larenstein. Wat 
betreft inspraak had men ons twee 
jaar geleden tegelijkertijd met het 
bedrijf aan het woord moeten laten. 
Dat is niet gebeurd. Het was gere-
geld ‘buiten de agenda’ waardoor 
wij het niet tijdig wisten en ook niet 
konden inspreken. Eventuele ver-
volgstappen van onze kant kunnen 
we op dit moment nog niet precies 
aangeven, maar lijken logisch in-
dien er inderdaad een (ontwerp-) 
wijziging van het bestemmingsplan 
komt. Bij het vorige bestemmings-
plan gingen omwonenden tot de 
Raad van State’.

Inwoners van o.a. Groenekanseweg, Kometenlaan en Tempellaan hebben 
grote bezwaren tegen de uitbreiding.

Fieke Faber (links) en Truus Te Pas achter de kassa in de Wereldwinkel. 
(foto Anaïs Banzira)
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PICANHA 
Huis gerijpte rosbief met een smaakmakend laagje vet
eraan, alleen nog even kruiden...
Kern van ± 45°C aanhouden; ca. 30 min. 100 gram 2,35

YAKITORI SATÉ
Oosters sprookje dat echt uitkomt! Heerlijke kippedijen
iets zoet gemarineerd; echte aanrader!!
ca. 12 min. op 150°C of op de BBQ 100 gram 1,75

BLACK ANGUS HAMBURGERS
Lekker smaakvol doorregen puur Angus vlees met
zout, peper, mosterd en een beetje bieslook; heerlijk!!
Zeer rosé bakken, op'n broodje of.... 100 gram 1,55

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Lekker krokant te bakken; naturel of mogen wij deze
even lekker kruiden voor u? 
ca. 8 min. bakken  of 35 min. sudderen 100 gram 1,00

T BONE STEAKS
Heerlijke entrecote en ossenhaas samen met een botje!
Unieke smaak combinatie; alleen zout & peper erop!
Kort en fel bakken in de pan of op de BBQ 100 gram 2,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Lekker zomerse aanraders:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
aanbiedingen geldig van maandag 1 juli t/m zaterdag 6 juli.

Zetfouten voorbehouden.

VERSE WORST
Glutenvrij en toch lekker gekruid en gezouten! 100 gram 0,99
DRUMSTICKS
Mag met de hand gegeten worden 100 gram 0,55

ZOMERSTEAKS
Heerlijke malse gemarineerde biefstukjes, kort in de pan
of lekker buiten op de BBQ!!
2 tot max 3 min. kort en fel bakken.... 4 stuks 7,00

zomermarkt
Maertensplein
zaterdag 6 juli

10.00 - 17.00 uur

er is van alles 
te beleven...
Komt u ook!

MENS is ook…
Zomerprogramma
In juli en augustus worden er leuke activiteiten en 
workshops georganiseerd voor iedereen die in de 
zomer thuis is. Een overzicht staat op onze website 
(gele button).

Vragen? Loop eens binnen 
bij Servicecentrum De Bilt , 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancaster  Beauty  weken
Maak kennis met de producten van Lancaster:

15 % korting  
op 1 Lancaster product en 

20 % korting  
vanaf  2  Lancaster producten

Bij aankoop vanaf  55 euro aan Lancaster 
producten ontvangt  u een leuk cadeau.*

*( ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat je vooral in de praktijk 
leert. Met onze ervaring ‘voelen’ we wat een muur 
nodig heeft en kunnen we met de grootste precisie 
het mooiste werk maken. Wij werken.... [lees meer]
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Nicky Opheij 
signeert bij Landwinkel

Miss Nederland 2017 is zaterdag 6 juli bij De Landwinkel in Groenekan 
om haar boek te promoten. Nicky over haar boek: 'Doe maar gewoon, 
dan ben je mooi genoeg. In dit boek vind je 30 recepten voor poweront-
bijtjes, slimme tussendoortjes, snelle lunches en heerlijke hoofdgerech-
ten. Allemaal supermakkelijk klaar te maken, barstensvol vitamines en 
voedingsstoffen waar je lijf sterk van wordt, je huid van gaat stralen 
en je humeur van opknapt. Ik vertel over mijn struggles als lange slun-
gel in de puberteit, hoe ik Hollands Next Top Model won, en wat er 
daarna met me gebeurde. Door de keiharde modellenwereld raakte ik 
- en vooral mijn relatie met eten - in de war. Een pittige tijd, die er wel 
voor heeft gezorgd dat ik op het pad van de opleiding tot gewichts-
consulente kwam. En dat ik me ging opgeven voor Miss Nederland en 
won. Door alles wat ik heb 
geleerd van de modellen-
wereld, tijdens mijn jaar 
als Miss Nederland en 'het 
leven' wil ik jou inspireren 
vooral jezelf te blijven. En 
goed voor jezelf te zorgen. 
Want dan ben je op je best. 
Je lichaam heeft voeding 
nodig. En een goede do-
sis humor. You're born to 
be real, not perfect.' Bij de 
Landwinkel De Groenekan 
aan de Nieuwe Weterings-
weg, zaterdag 6 juli  van 
10.00 - 17.00 uur Open zomeratelier

door Henk van de Bunt

De deuren van het atelier van de gerenommeerde beeldend kunstenaar Jits Bakker zijn volgend 
weekend opengesteld voor publiek.

Op zaterdag 6 en zondag 7 juli kun-
nen belangstellenden van 12.00 uur 
tot 18.00 uur een kijkje nemen in 
het historische atelier ‘de kooi’ en 
de aangrenzende beeldentuin in 
De Bilt. De kunstenaar heeft hier 
ruim 50 jaar gewoond en gewerkt. 
De openstelling is een initiatief van 
de Stichting Jits Bakker Collectie. 
Gedurende de twee open dagen zul-
len rondleidingen verzorgd worden 
door vrienden van de kunstenaar en 
vrijwilligers van de Stichting Jits 
Bakker Collectie, om 12.00 uur, 
14.00 uur en 16.00 uur. Een unieke 
kans om meer te weten te komen 
over de mens en kunstenaar Jits 
Bakker.

Artistieke veelzijdigheid
Beeldhouwer, schilder, aquarellist, 
tekenaar, glaskunstenaar, zilver-
smid, graficus. De kunstenaar nam 

geen genoegen met de beperkingen 
van één discipline en koos bij voor-
keur voor universele thematiek en 
herkenbare, tijdloze beeldtaal. Hij 
omarmde het renaissanceprincipe, 
dat de mens op deze aarde is geko-
men om zich zo veelzijdig mogelijk 
te ontwikkelen. Jits Bakker werkte 
ruim 50 jaar vanuit zijn atelier ‘de 
kooi’ in De Bilt. De kunstenaar 
kreeg in de loop der jaren fameuze 
opdrachten. Zijn werken bevinden 
zich in vele museale en particuliere 
collecties in tal van landen, waar-
onder Amerika, Engeland, Duits-
land, Mexico, Spanje en Portugal. 

Kloostergalerij
De Stichting Jits Bakker Collectie 
heeft een subsidie van 2.500 euro 
ontvangen van de Stichting Mens 
en zijn Natuur voor de beeldentuin 
bij atelier ‘de kooi’ van Jits Bak-

ker. Dankzij deze subsidie kon de 
Stichting, met hulp van vrijwil-
ligers, de kloostergalerij renove-
ren. De kloostergalerij is bestemd 
voor de marmeren beelden van de 
kunstenaar. Omdat deze beelden 
kwetsbaar zijn was renovatie nood-
zakelijk, waardoor de kunstwerken 
een veilig onderkomen hebben en 
toegankelijk kunnen blijven voor 
het publiek. 
De renovatie is recent voor de open 
dagen afgerond, zodat bezoekers 
het met eigen ogen kunnen aan-
schouwen op 6 en 7 juli van 12.00 
tot 18.00 uur tijdens de open dagen. 

V.l.n.r. Tibo van de Zand en Karel 
Beesemer (namens Stichting Jits 
Bakker Collectie) en Frans Poot 
(Stichting Mens en zijn Natuur) bij 
een deel van de recent gerenoveer-
de kloostergalerij. 

Winnaar bij Jumbo

Jacqueline Biljardt uitHollandsche Rading is de gelukkige winnaar van 
de schommelstoel in de Jumbo-actie Amstel Radler bij Jumbo Jelle Fa-
renhorst in Maartensdijk.

Tien jaar Thomashuis groots gevierd
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week vierden bewoners en team het tienjarig bestaan van Thomashuis Maartensdijk. 
Van maandag tot en met vrijdag was de week gevuld met leuke uitjes.

In de feestweek werd o.a. een be-
zoek aan het Openlucht museum in 
Arnhem gebracht en een boottocht 
met lunch op de Linge gemaakt. 
Verder werd er gebowld, een cursus 
djembé aan huis en kwam Exodus 
Serpenti langs met een aantal rep-
tielen waaronder een wurgslang. 
Zaterdag werd de feestweek af-
gesloten met bewoners, familie, 
vrienden en genodigden in Wes-
tern stijl. Onder muzikale begelei-
ding van muziekvereniging Kunst 
& Genoegen werd toen ook het ca-
deau overhandigd: een 4-fiets. De 
Stichting Vrienden Bewoners Vre-
destein Maartensdijk had in een 
jaar tijd genoeg geld opgehaald om 
deze fiets aan te kunnen schaffen. 
Op deze fiets, met trapondersteu-
ning, kan één medewerker met drie 
bewoners er op uit.

Boerderij
Thomashuizen Nederland wilde 
wel in Maartensdijk een Thomas-
huis realiseren. Woonstichting 
SSW - in de persoon van Ad van 
Zijl, destijds directeur-bestuurder 
- wilde meewerken en zo werd 
een boerderij aan de Dorpsweg 
aangekocht en in overleg met het 
zorgechtpaar Dennis en Nathalie 
van Middelkoop, geheel verbouwd 
en aangepast met aan de voorkant 
een woonhuis voor het zorgecht-
paar en hun kinderen en aan de 
achterkant werd de deel verbouwd 
tot woon-eetkamer-keuken en ver-
der voldoende woon-slaapkamers 
voor de bewoners. Natuurlijk kan 
een echtpaar niet alleen een Tho-
mashuis runnen, dus werd er een 
team samengesteld met betrokken 
en trouwe medewerkers. Het re-
sultaat: een mooi thuis voor tien 
bewoners met een beperking. In-
middels zijn er in Nederland 118 
Thomashuizen; kleinschalige 
woonvoorzieningen waar mensen 
met een verstandelijke beperking 
samen met zorgondernemers wo-

nen. De zorgondernemers zijn le-
venspartners en runnen het huis 
via een franchise-constructie.

Feest
Alle bewoners hadden al lang ge-
leden vrij gevraagd bij hun dagbe-
steding c.q. werk. De week voor 
het feest kregen alle bewoners een 
boekje met daarin geheel uitge-
werkt het programma van de feest-
week. Elke dag werd vervolgens 
begonnen met het doorpraten van 
de dag en het gezamenlijk zingen 
van ‘Proosten’ van Guus Meeu-
wis. Ouders, familie en vrienden 
werden elke dag op de hoogte ge-
houden via fotoreportages op face-
book. Het werd een volle prachtig 
zonnige week met voldoende inge-
bouwde rustmomenten zodat het 
voor iedereen leuk bleef en er nog 
genoeg energie over was voor de 
feestelijke afsluiting op zaterdag. 

4-Fiets
Samen er op uit gaan is fijn. Een 
aantal bewoners gaat met regel-
maat een stukje fietsen met be-

geleiding maar niet iedereen kan 
veilig zelf op de fiets. Een moge-
lijkheid om ook met hen eens een 
ijsje ergens te gaan eten of een ter-
rasje te bezoeken is de 4-fiets. De 
vriendenstichting van het Thomas-
huis Maartensdijk pakte een jaar 
geleden deze wens op en het lukte 
hen om in een jaar tijd 20.000 euro 
bijeen te brengen voor de aanschaf 
van de fiets en de bijbehorende 
berging. Een prachtig resultaat 
waar veel mensen aan hebben bij-
gedragen maar wat zeker niet was 
gelukt zonder de financiële steun 
van de K.F. Hein Stichting, Stich-
ting Voorzorg Utrecht, Stichting 
Elise Mathildefonds, Stichting 
Mens en zijn Natuur, Rotary De 
Bilt/Bilthoven en het Van Ewijck-
fonds. De bewoners kijken uit naar 
nieuwe mogelijkheden om naar 
buiten te gaan en mocht u ze tegen-
komen, de fiets is groot en neemt 
wat ruimte in op de weg. Wellicht 
houdt u dat wat op maar realiseert 
u zich dan: hier genieten mensen 
van nieuwe mogelijkheden om 
buiten te zijn. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren beschik-
baar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl met in het onderwerp Nicky. U ontvangt uiterlijk 
vrijdag 5 juli bericht.  Uw gesigneerde exemplaar kunt u dan zater-
dag bij de Landwinkel ophalen.

Ad van Zijl memoreert feliciteert Dennis en Nathalie van Middelkoop met 
het 10 jarig bestaan.
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KIES EN MIX FRUIT
3 bakken pitloze rode of witte druiven 
à 500 gram, blauwe bessen à 125 gram 
of nectarines of wilde perziken à 1 kilo

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 19 juni t/m di 16 juli 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

HOLLANDSE AARDBEIEN 
OF KERSEN
2 bakken Hollandse aardbeien 
à 400 gram of kersen à 500 gram

 2 VOOR

450

ZOMERWIJNEN
Ducale Verdicchio, Canepa Chardonnay, 
Excellence Sauvignon Blanc, Roche Mazet 
Rosé, Wateral Rosé, I Heart Cava Brut of
Semi Secco, Wanted Zin Zinfandel 
Old Vines, Feu Rosé d’Anjou of 
Barton & Guestier Pinot Noir
3 flessen à 750 ml

3 VOOR
100010

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

JUMBO MAALTIJDSALADES
Alle soorten
2 schalen à 400-450 gram

2e
HALVE
PRIJS*

AMBACHTELIJKE 
EIERKOEKEN
Vers uit eigen oven

 5 VOOR

150

MAGNUM IJS
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

DESPERADOS 
OF CIDER
Alle soorten
2 blikken of flessen à 23-50cl 
of 2 multipacks

2e
HALVE
PRIJS*

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

CRYSTAL CLEAR
4 pakken of flessen à 1,5 liter

 4 VOOR

500
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Juno en Yfke in actie voor 
de Groenekanseweg

Zoef…zoef.. daar gaat weer een auto die veel te hard over de Groenekanseweg in De Bilt rijdt. 
Kinderen willen graag veilig op de stoep kunnen spelen of oversteken, maar dat 

is haast onmogelijk door de hoeveelheid auto’s die er rijdt. 

‘Tijd voor actie dachten’ Juno en 
Yfke; allebei in groep 6 van basis-
school De Regenboog: ‘Wij zijn het 
zat’. Ze vinden dat je als kind veilig 
de weg over moet kunnen steken. 

Dit is vaak onmogelijk, omdat er zo-
veel auto’s rijden. Daarnaast rijden 
de auto’s veel te hard. ‘Heel erg ge-
vaarlijk!’, zegt Juno, die laatst ook 
heeft meegemaakt dat er een poes 

bij hen voor de deur is doodgereden. 
‘En dat was niet de eerste keer’, zegt 
Yfke. Haar eigen poes is een paar 
jaar geleden ook aangereden. Deze 
meiden vinden het voor de dieren 
heel erg zielig, maar ze zien ook hoe 
lastig het voor ouderen is die ook de 
weg over willen steken. 

Op zondagmiddag 30 juni hebben 
Juno en Yfke een brief gegeven 
aan alle bewoners van de Groene-
kanseweg. Zij hopen dat er zoveel 
mogelijk mensen deze brief willen 
ondertekenen. 

Wie deze brief in de brievenbus 
heeft gevonden kan deze meiden 
helpen met hun actie om er voor 
te zorgen dat er minder hard op de 
Groenekanseweg wordt gereden.  
        (Michelle Los)Juno en Yfke voeren actie in de buurt.

Prentenboekenfestival 
bij de Bibliotheek 

Boekstart bestaat 10 jaar; daarom organiseert bibliotheek Idea Bilthoven speciaal voor kinderen van 
0 tot 2 jaar op zondagochtend 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur het prentenboekenfestival. 

Kaarten zijn aan de balie verkrijgbaar of via www.ideacultuur.nl

Speciaal voor het Prentenboekenfes-
tival, komt Muis samen met accor-
deonist Fredrike de Winter naar de 
bibliotheek. De kinderen leren een 
heus Muislied en maken kennis met 
de verschillende muziekinstrumen-
ten uit de band van Muis. Ze spelen 
piano met Cora Kip, contrabas met 
Kees Krokodil en toeteren mee met 
de ondeugende Eddie Eekhoorn. En 
zij leren bodypercussie van Muis, de 
drumster van de band. 

Muzikale verhaaltjes
Muziek op schoot docente Helga 

Huisjes neemt tijdens deze work-
shop de allerkleinsten mee in een 
verhaal aan de hand van verschil-
lende instrumenten, mooie liedjes en 
versjes. Tijdens de workshop Baby-
lezen zien en ervaren ouders hoe ba-
by’s samen met hun ouders kunnen 
genieten van een klein verhaaltje. 
Als herinnering aan deze ochtend 
kunnen kinderen met hun ouders/
verzorgers op de foto terwijl zij sa-
men de Pim en Pom krant lezen.

BoekStart is een landelijk lees-
bevorderingsprogramma en sti-

muleert om kinderen zo vroeg 
mogelijk met boekjes en lezen in 
aanraking te brengen. Uit onder-
zoek blijkt dat kinderen die al op 
heel jonge leeftijd in aanraking 
komen met boeken een voorsprong 
(op school) ontwikkelen, waar ze 
hun hele leven voordeel van heb-
ben. Samen plaatjes kijken en sa-
men praten of zingen draagt bij 
aan de taalontwikkeling van het 
kind, het prikkelt de fantasie en 
versterkt bovendien de band tus-
sen ouder en kind. 
                   (Lisette Bergsma)

Waterdiertjes
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur; dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 10 juli is de activiteit ‘Waterdiertjes’. Mensen, planten en 
dieren hebben zoetwater nodig om te leven. Daarom is het heel be-
langrijk dat het zoete water schoon is en blijft. Je kunt op verschillende 
manieren onderzoeken of zoet water wel of niet schoon is. Eén ervan 
is om te kijken welke diertjes er leven. Hoe meer soorten en hoe meer 
exemplaren je per soort vindt, des te beter is de waterkwaliteit. Dus 
laarzen aan, schepnet mee en op naar de sloot. Vang jij de meeste dier-
tjes en wordt je de nieuwe slootjesexpert?

Bestemd voor de leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar, van 14.30 tot 16.30 uur bij 
Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6, De Bilt. Aanmelden per email 
t/m 6 juli via kindernatuuractiviteiten@gmail.com

Aan de hoeveelheid waterdiertjes kan je de waterkwaliteit aflezen.

Jeugdkampioenen

Woensdag 26 juni organiseerden de Biltse Sport Federatie (BSF) en de gemeente De Bilt voor de derde keer het 
‘Sportgala van de Jeugdkampioenen’; ditmaal op de sportvelden van SVM in Maartensdijk. De jeugdkampioenen 
kregen een medaille van burgemeester Sjoerd Potters en sportwethouder Madeleine Bakker-Smit. 
[foto Walter Eijndhoven]

Concert in het Groen
 
Sint-Janskruid, rosmarijn, akelei, stralende goudsbloemen: al tien jaar 
is Agnes Kruiden op tuinderij Eyckensteyn in Maartensdijk een lust 
voor het oog. Deze biologische  kruidentuin bestaat deze zomer precies 
tien jaar. Op zaterdag 6 juli vindt er tussen bloemen en kruiden een 
concert plaats.
 
Twee cellisten spelen werk van onder meer Vivaldi en Jean-Baptiste 
Barrière en delen uit de geliefde suites voor solocello van Bach. De 
professionele musici Marike Tuin en Jan Insinger vormen sinds enkele 
jaren een duo. Marike speelt ook in het barokgezelschap La Chambre 
du Roi, Jan was jarenlang solocellist van Het Ballet Orkest en later 
Holland Symfonia. Twee celli: een  unieke combinatie. Er bestaat wei-
nig repertoire voor, reden waarom ook de Utrechtse componist Stephen 
Westra een duo voor het tweetal componeerde, geïnspireerd door ba-
rokmuziek.
 
Het concert begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Bij regen 
wordt het niet afgelast maar overgeplaatst naar de sfeervolle Oranje-
rie. Maar de kans is natuurlijk het grootst dat Vivaldi en Bach klinken 
terwijl niet alleen het publiek aandachtig luistert maar ook de natuur 
rondom: klaproos, monarda en slaapmutsje zullen er aangenaam ver-
baasd hun kleurige kopjes naar uitstrekken... Kaarten reserveren via 
info@agneskruiden.nl

Muziek 
Samenloop voor Hoop

Tijdens de Samenloop voor Hoop, afgelopen zaterdag, traden vele ar-
tiesten en koren op om de sfeer te verhogen.

Rhythm & Roses, de band van de muziekschool, in actie op de Samen-
loop voor Hoop (foto Peter Schlamilch).
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HOOGVLIET.COM

VOORDEEL

 Robijn 
 Alle soorten 
 2 stuks 
 Van /5.24 - /16.90
 Voor 2.62 - 8.45 

Premier 
mosselen extra
Bak van 2 kilo
Van /7.18 

2 KILO

 Per kilo
2.50

 Dr. Oetker 
Ristorante pizza 
 Alle soorten 
 Van /6.09 - /10.47

 Robijn  Robijn 

NU

 1+1
GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 3 juli t/m dinsdag 9 juli 2019, tenzij anders aangegeven. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Bloemen/planten zijn in al onze winkels verkrijgbaar, behalve in Maassluis, Hilversum (Admiraal de Ruyterlaan) en Voorburg (winkelcentrum Essesteijn). Alleen geldig op 6 en 7 juli 2019, op=op.

 4.99 
PER STUK NU

 50% 
KORTING

 4.99  4.99 
3 STUKS

Lavendel XL

ELKE DAG EEN SCHERPE DEAL!

 Roomboter- 
appeltaart 
 Voor circa 6 personen 
Van /4.00 
 Voor 2.00 



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

BEKENDMAKING
week 27 ¾  3 juli 2019

Publicatie Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken, gelet op het bepaalde in de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een ver-
zoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

Ontvangstdatum verzoek: 14 mei 2019
Inrichting:  Hayashi de Sushi
Adres:  Hessenweg 181C te De Bilt
Betreft:   het verzoek voor een maatwerkvoorschrift, om af te zien van de 

verplichting om het afvalwater via een vetafscheider en slibvang-
put te lozen op de gemeentelijke riolering.

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunning-
verlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00).
Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen 
bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Al zolang wij hier wonen (vanaf december 
2013) en zolang de AH hier is, erger ik me 
aan de manier waarop mensen - zowel jong 
als oud(er) - hun fietsen, scooters, motoren 
en bakfietsen neerzetten. 
Iedereen is druk bezig met milieu, klimaat 
en sociaal gedrag, maar de meest simpele 
regels worden massaal aan de laars gelapt; 
men zet bij voorkeur het vervoermiddel lek-
ker op de mooie witte geribbelde tegels; 
de vrije doorgang voor de visueel beperkte 
(mede-)mens. 
Hoe simpel kan het zijn om hier eens reke-
ning mee te houden?
(A.P. van Soest, De Bilt)

De witte geribbelde tegels moeten visueel 
beperkten een vrije doorgang verschaffen en 
zijn niet bedoelt als parkeerplaats. 

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

wij zijn de hele zomer 
open. Maar wel om de 

beurt op vakantie!

Vakantie
zomerrooster 

Christa
24 juli t/m 19 aug.

Miranda
28 juli t/m 18 aug.

Esmee
13 juli t/m 28 juli

Kimberley
24 aug. t/m 8 sept.

Let op! Maak tijdig een 
afspraak voor uw vakantie.  



Familiedag 
op Landgoed Oostbroek

Op zondag 7 juli 2019 tussen 11.00 en 16.00 uur zorgen de vrijwilligers 
van  het Utrechts Landschap voor een gezellige dag, met tal van activitei-
ten op het landgoed Oostbroek in De Bilt.

De kruidentuin is nu wel op z’n mooist en zeker een bezoekje waard. Dick 
Smit is aanwezig met zijn prachtige botanische illustraties, Bram komt met 
zijn pannenkoekenbakfiets en er komt een kersenkraam. De Proeftafel is aan-
wezig met heerlijke wijnen en bij mooi weer is er Zin in IJs. Uiteraard is er 
een groot terras voor koffie, thee, sapjes en ander lekkers. Voor de kinderen 
worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zo kunnen ze knutselen, 
reuzebellen blazen en spelletjes doen in de boomgaard. De wandelaars kun-
nen een puzzeltocht over het landgoed lopen. Op de vlonder kunnen de jonge 
onderzoekers naar waterdiertjes zoeken. ‘t Winkeltje is open voor informatie 
over Utrechts Landschap en er zijn allerlei heerlijke streekproducten en ca-
deautjes te koop.
Landgoed Oostbroek ligt verscholen achter het Prinses Maxima Centrum aan 
de Bunnikseweg 45a te De Bilt: een oase van rust tussen drukke snelwegen 
en het stadsleven. De toegang is gratis. Ga bij voorkeur met de fiets want de 
parkeermogelijkheden zijn beperkt.              (Anja van Doorn)

Nootjes
 De Vierklank 14 3 juli 2019

Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Honda AGGREGAAT 220V 
€250,-. Verstek cirkel zaag-
tafel €75,-. Tel. 035-5771232

AANHANGWAGEN 1 as 
€250,-. Kamer rolsteiger 
€100,-. Tel. 035-5771232

Kleine HOOIBAALTJES te 
koop, Oogst juni 2018, € 4,00 
p/s Tel. 030-2201564 / 0346-
213320

Splinternieuwe staande lamp 
met 3 moderne spots (rvs). 
Nw; €109,- Nu bieden vanaf 
€45,00. Tel. 06-44560743

Salontafel zware kwaliteit 
L135xB70xH40cm kleur 
spint eik natuur van Profijt 
meubelen nw €279,- nu €40,-.  
Tel. 06-44560743

Schemerlamp scheepslamp 
€45,-, Haagse snoeischaar 
lagne stelen €25,- Tel. 
06-20666524

Professionele waterstofzuiger 
€35,-. Legerkistjes maat 43 
€35,-. Tel. 035-5771232

Wit hoogglans ladekastje 
180x40cm, 2 laden en midden 
2 planken laag 40cm hoog. 
€50,-Tel. 030-6331609

Klokthermostaat Theben 
Ramses 811 top, past op 
iedere CV-ketel, program-
meerbaar, inclusief batterijen 
en gebruiksaanwijzing €24,-. 
Tel: 06-30654159

Espressomachine Saeco 
Lavazza A MODO MIO 
(alleen voor koffie capsules), 
incl doosje met capsules en 
gebruiksaanwijzing. €23,-. 
Tel. 06-30654159

Twee boeken van Herta 
Muller; de koning buigt, 
de koning moordt en Adem 
Schommel samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Fruitkorf, looks like rvs hoog-
te 17cm. diameter 24,5cm 
€2,-. Tel: 06-14040516

Een boek van Jose Saramago; 
de stad der zienden €2,-. Tel: 
06-14040516

Kattenbak en kattenreismand. 
Beide  €3,50. Tel. 0346-
212662

Houten speelgoed opbergkast 
(Ikea trofast ) Breedte 91 cm, 
hoogte 91 cm, diepte 44 cm 
met 5 bakken met deksels. 
€20,-. Tel. 0346-282656

Koelbox merk Curver, als 
nieuw , kleur grijs afm. 28cm 
X 38cm ,hoogte 40cm. € 
12,50. Tel. 06-48850620

Drager voor mand voorop de 
fiets ,kleur zwart ,ongebruikt 
. € 12,50. Tel. 06-48850620

Uitklapbare eettafel €30,-.-
Tel. 030-2433142

Set dakdragers Toyota Prius 
model tot 2017 €20,00. Tel. 
06-14800252

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden 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

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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  .....................................................

Wit kleuterledikantje incl. 
matrasje. €25,00. Tel. 0346-
212547

Campinggastoestel en 2 reser-
vetankjes 190 gr, €5,00. Tel. 
06-23868931

Fietsen/ brommers
HAGELNIEUW Damesfiets 
met lage instapterugtraprem 
en versnelling. € 375,-. Tel. 
030-2290070

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Wil jij werken bij een vak-
bond? Ben jij 3 dagen op de 
middag/avond beschikbaar? 
Ben jij COMMUNICATIEF 
sterk en sta jij sterk in jouw 
schoenen? Neem dan contact 
op!
Waar: Utrecht Oost. Dagen: 
Ma - Di - Woe – Do. Tijdstip: 
15.45 - 20.45. @: sollicite-
ren@berkvacatures.nl Tel: 
06-45133532

Personeel aangeboden

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

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

Last van lange wacht-
lijsten? Laat je coa-
chen door gepensioneerd 
PSYCHOTHERAPEUT:
tel. 030-2287102.

Huishoudelijke HULP, erva-
ren jonge vrouw biedt zich 
aan. Referentie mogelijk, tel 
06-12316999

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng
@boerderijfortzicht.nl

Te huur: ruime 
G A R A G E B O X / o p s l a g -
ruimte centrum Bilthoven. 
€120,65 p/m. Tel. na 
17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212

Te Koop Ford Focus '99 geen 
APK € 200,-  06 20017135

Zomermaatjes 
gezocht

Het Maatjesproject van Mens De Bilt is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die zich graag in-
zetten voor hun medemens. Met een uurtje in de 
week kunt u een belangrijke bijdrage leveren als 
maatje voor iemand. Een praatje, een kop koffie, 
een luisterend oor of een wandeling. Contact en 
gezelschap waar iemand behoefte aan heeft en die 
ook voldoening geven.  Zaken die voor velen heel 
normaal zijn, maar die het leven van de ander weer 
een stuk plezieriger maken. Geïnteresseerd? Con-
tact via Maatjesproject 030 7440595, maatjes@
mensdebilt.nl.

Zonnepanelen bij 
De Biltse Hof

door Walter Eijndhoven

Woensdag 26 juni nam De Biltse Hof in Biltho-
ven, onderdeel van De Bilthuysen, onder toeziend 
oog van genodigden 474 zonnepanelen en 16 zon-
necollectoren in gebruik. Dankzij de panelen be-
spaart De Bilthuysen 20% op het gebruik van elec-
triciteit en besparen de 16 zonnecollectoren 40% 
op het gasverbruik. 

Michaël Woortman, manager Wonen en Diensten 
binnen De Biltse Hof is erg verheugd met de 474 
zonnepanelen en 16 zonnecollectoren. 'Dankzij 
contacten met onder andere BENG! begon in 2015 
het gehele traject', vertelt Woortman. 'En wij heb-
ben zoveel mogelijk bedrijven uit gemeente De 
Bilt aangetrokken'. 

Natuurlijk was het spannend of de verlichting en 
airco het deden, maar na een druk op de knop door 
wethouder Anne Brommersma sprong de verlich-
ting aan en kwam een koele bries uit de airco.

Het leed door rupsen in processie
wordt voor velen nu een obsessie
de aanhoudende jeuk
is echt niet meer leuk
en bezorgt je haast een depressie 

Guus Geebel Limerick

Met een druk op de knop door wethouder 
Brommersma springt de verlichting aan.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Nieuw reclamebord

Naast een reclamebord van Van Oostrum langs het veld van DOS West-
broek is het bedrijf ook nog shirtsponsor. Het reclamebord bij DOS is 
vernieuwd: mededirecteur Rudi van Oostrum ontving een mooie bos 
bloemen.

Uitslag Wedvlucht 
29 duiven van 5 leden van PV De Bilt namen deel aan een wedstrijd-
vlucht vanuit Soissons. De prijswinnende vogels waren van: Ron Mil-
tenburg 1,3 en 5, Michel van Putten 2, M.J.J. van Zelst 4, 7, 8 en 10, 
Comb. Steenbeek en Zn. 6 en G.M. Turk 9.

Sponsorbord bij DOS

Sinds enkele maanden hangt er een mooi reclamebord van Stalling Ver-
heul langs het kunstgrasveld. De sponsor sponsort tevens een jeugd-
team. Bij de officiele onthulling ontving Bertjan Verheul (met zoon Ro-
bin op de foto, die ook bij DOS korfbalt) een mooie bos bloemen.

Bridge in de Zomer
Tijdens de zomermaanden kan er op dinsdag-, woensdag- en don-
derdagavonden in deze gemeente bridgen gespeeld worden. 

BridgeClub Bilthoven organiseert op de dinsdagen t/m 16 juli in het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt vrij toegankelijk 
Zomerbridgeavonden. Aanvang 19.30 uur. Aanmelding dinsdags tot 
19.20 uur in de zaal of vóór 17.30 uur via e-mail ADNijdam@t-mobi-
lethuis.nl of tel. Bert Nijdam (06 19387746)

Bridge Combinatie Concordia-86 houdt deze zomer op de woensdagen 
tot en met 17 juli vrij toegankelijke zomerdrives. De speellocatie is het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 19.30 
uur. Belangstellenden dienen uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. 

Iedere beginnende bridger c.q. ex-cursist is tot en met 17 juli op woens-
dagen om 19.30 uur welkom in het HF Witte centrum Henri Dunant-
plein 4 in De Bilt om in een eigen groep uitgezochte spellen te komen 
spelen. De spellen (+ commentaar) worden daarna per e-mail toege-
zonden. Vanaf 22 juli tot en met 26 augustus wordt deze mogelijkheid 
op de maandagen om 19.30 uur in de kantine van SVM (Dierenriem 
4) in Maartensdijk op dezelfde voet als in De Bilt voortgezet. Voor ie-
dere woensdag- c.q. maandagavond dient men zich 24 uur vooraf - bij 
voorkeur per paar - aan te melden via beginnersoefenbridge@ziggo.nl

Belangstellenden zijn welkom om op donderdagavonden tot en met 29 
augustus te bridgen in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. Aan-
melding als bridgepaar bij voorkeur voor de betreffende donderdag om 
17.00 uur via e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of eventu-
eel ter plaatse voor 19.15 uur. [HvdB]

Erelid bij Tweemaal Zes
Tijdens de algemene ledenvergadering van korfbalclub Tweemaal Zes (Maartensdijk) heeft 
Rick de Heer na ruim 22 jaar afscheid genomen als penningmeester. In zijn afscheidsspeech 

blikte hij terug; hij laat een financieel gezonde vereniging achter. 

Voor zijn lange staat van dienst wordt hij door voor-
zitter Marcel Bos hartelijk bedankt en door de verga-
dering benoemd tot erelid van de vereniging. Overige 
vertrekkende bestuursleden Wim Jonker, Hester Ploeg 
en Gijsbert de Rooij worden eveneens met een warm 

applaus en bloemen bedankt. Nieuwe bestuursleden 
werden benoemd, hartelijk welkom geheten en suc-
ces gewenst: Roeland de Bruin (algemeen bestuurs-
lid), Cornelis Kronenburg (secretaris) en Jolie Lancker 
(penningmeester).             (Linda van Utrecht)

Nieuwe sponsor DOS

Westbroeker Elbert Hennipman runt naast het melkveebedrijf Hoeve 
Heizigt ook nog het architectuur- en adviesbureau Hennipman. On-
langs is er een reclamebord van zijn bedrijf bij DOS geplaatst. 

Het vernieuwde bestuur met erelid: v.l.n.r. Jolie Lancker, Marcel Bos, Rick de Heer, Paul Meerstadt, Roeland 
de Bruin, Anouk Oostveen en Cornelis Kronenburg.

Ton Speekenbrink 
erelid SV Irene

Op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling 
volleybal van SV Irene op 6 juni is Ton Speekenbrink 
benoemd tot Erelid. Dit o.a. wegens zijn jarenlange 
inzet voor de vereniging als penningmeester en het 
clubhuis. Momenteel is hij nog steeds administrateur 
van de vereniging.                           (Ineke Stienstra)

Korfbal-
jubilarissen 

Jannie van der Vaart en Annemiek van de Bunt zijn 
tijdens de ALV bij korfbalvereniging DOS in West-
broek vanwege hun 25-jarig lidmaatschap in het 
zonnetje gezet. Naast zelf altijd te hebben gekorf-
bald doen ze vrijwilligerswerk, zoals o.a. coachen, 
teammanager en jeugdwerk. 
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Zomerse lintjesregen
Ieder weekend fiets ik van landgoed Oostbroek naar Eyckenstein 
in Maartensdijk. Dit landgoed is een goede buur van het Utrechts 
Landschap en herbergt een aantal vooruitstrevende ondernemers, 
waar ik graag mijn lokale boodschappen doe. 

Tijdens deze wekelijkse fietstocht word ik sinds kort overspoeld met 
rood-witte lintjes aan inlandse eiken. Deze lintjes waarschuwen ons 
voor de eikenprocessierups, volksvijand nummer 1 lijkt het. Vrijwel 
iedere eik op mijn weg is getooid met zo'n plastic vod. Als boswachter 
weet ik dat het hier slechts goede bedoelingen betreft van degene die 
deze lintjes hebben aangeknoopt. Het wil zeggen: pas op, hier zitten 
akelige rupsen in!
Nu is het zo dat deze rupsen zich allemaal en alleen maar bevinden in 
eiken, het rupsje heet immers eikenprocessierups. Is het een idee om ie-
dereen van klein tot groot uit te leggen hoe een eik er uit ziet? Dan weet 
je gelijk dat deze mogelijk, en momenteel bijna altijd, van deze rupsjes 
herbergt. Plastic lintjes kunnen dan achterwege blijven. 

Overigens wil ik het probleem van deze rupsjes geenszins bagatellise-
ren. Zelf ondervind ik sinds kort de intense jeuk van de kleine rode, op 
muggenbulten gelijkende, irritaties. En ook mijn ogen hebben last van 
de minuscuul kleine haartjes die deze 'kerkgangers' afscheiden. Geluk-
kig heb ik nog geen astmatische klachten van dit dierlijke fijnstof.
Ondertussen is heel Nederland vergeven van deze processierupsen en is 
het ondoenlijk om ze overal te bestrijden. Maar mogelijk is er verlich-
ting op komst. Koolmezen hebben de rupshaarden ontdekt en doen zich 
eraan te goed. Ondertussen lijken ook kauwtjes de zetmeelbommetjes 
te waarderen. Natuur: vriend en vijand in één.

Om mij heen hoor ik al geluiden: 'We moeten geen eiken meer aanplan-
ten.' Een enkele onwetende roept zelfs dat we eiken moeten gaan om-
zagen. Nu grijp ik in: eiken kunnen 1000 jaar worden en herbergen tot 
500 verschillende organismen in zich. Zonder eik geen Gouden Eeuw, 
de eik was immers hofleverancier voor onze schepen. Ze zijn mooi, 
machtig. Ze leveren geweldig hout en nemen CO2 op. Overal in onze 
gemeente zijn indrukwekkende eiken die het beeld bepalen. Een wereld 
zonder eiken is niet mijn wereld. Eiken zijn onmisbaar, eiken zijn gaaf. 
Elke eik verdient een lintje!

Joris Hellevoort
boswachter Utrechts Landschap

Eikenprocessierups: volksvijand nr. 1
door Walter Eijndhoven

Op veel plaatsen in gemeente De Bilt baart de toename van de eikenprocessierups tot zorgen. 
Vooral in de maanden mei, juni en juli zijn de behaarde insecten in grote groepen aan te treffen 

op en rond eiken. Een boomsoort waar gemeente De Bilt er veel van heeft staan. 

De gemeente bestrijdt de eiken-
processierups in gemeentelijke en 
particuliere bomen die direct aan de 
openbare weg staan, maar volgens 
Erik den Hertog, gemeenteraads-
lid bij Bilts Belang, zet die bestrij-
ding weinig zoden aan de dijk. In 
de gemeenteraadsvergadering op 
donderdagavond 27 juni werd een 
aantal vragen van den Hertog be-
antwoord met de toezegging dat het 
college aan de slag gaat om overlast 
volgend jaar zo veel mogelijk te 
voorkomen en dat de gemeenteraad 
daarover zal worden geïnformeerd. 

Jeuk
Den Hertog is er inmiddels wel 
achter dat ‘wij’ weinig kunnen 
doen tegen de eikenprocessierups. 
'Moeten wij alle eiken omhakken? 
Rupsen bestrijden met gif, met alle 
gevolgen van dien voor de natuur? 
Waarschijnlijk moeten wij gewoon 
leren leven met het voorkomen 
van deze rups in Nederland', geeft 
Den Hertog aan. 'Nederland wordt 

steeds warmer en meer exotische 
dieren zullen hun weg naar Neder-
land weten te vinden. Daar hoort 
ook de eikenprocessierups bij. In 
de maanden mei, juni en juli onder-
vinden burgers last door jeuk als zij 
in aanraking komen met de brand-
haartjes van deze rups. Daar kun-
nen wij niets tegen doen, behalve 
goed communiceren naar de burger. 
Gelukkig is er wel één en ander te 
koop tegen de jeuk: middelen als 
azaron, mentho 10 en Marie Rose 
Creme Apaisante schijnen goed te 
werken tegen de jeuk’. 

Volksvijand 
Inmiddels is de eikenprocessierups 
landelijk uitgeroepen tot volks-
vijand nummer 1, blijkt uit vele 
berichten in kranten en op Face-
book. Als een wervelstorm razen 
de beestjes over Nederland, wordt 
moeders gevraagd hun kinderen 
thuis te houden, sluiten basisscho-
len hun deuren (Schiedam) en stelt 
men de vraag of wij nog wel vei-

lig in het bos kunnen wandelen. 
Wij moeten een Landelijk Coör-
dinator hebben, want niemand is 
meer veilig voor de toorn van de 
eikenprocessierups. Terwijl deze 
rups algemeen voorkomt in vakan-
tielanden als Frankrijk, Spanje en 
vele andere landen, maar wie hoor 
je daar over? 

Oorzaak
Eén ding valt op. Niemand heeft het 
over de oorzaak van de opmars van 
dit nachtvlindertje. Dankzij de kli-
maatverandering voelt de eikenpro-
cessierups zich steeds meer thuis in 
Nederland. Normaliter lost de na-
tuur dit wel op, kleine zangvogels 
maken korte metten met een teveel 
aan rupsen. Helaas, helaas. Vorig 
jaar spoten veel burgers hun buxus 
onder met gif, buxusmot dood 
(want vergiftigd), met alle gevol-
gen voor buxusmot-etende zangvo-
gels en andere dieren. Sterfte onder 
de jonge vogels was dan ook groot. 
En het leger van de eikenprocessie-
rups groeit en groeit. 

Volgens onderzoekers schijnen nog 
meer 'vreselijke monsters' Neder-
land in te willen nemen. De dennen-
processierups is al waargenomen 
tot in België en ook de reuzenteek 
is onderweg naar Nederland. Vol-
gens de laatste berichten is deze al 
aangetroffen in Duitsland, vlakbij 
de Nederlandse grens. Een dier, 
drie keer zo groot als een gewone 
teek en actief zoekend naar haar/ 
zijn slachtoffers, met soms dode-
lijke ziekten tot gevolg. Wij zullen 
ermee moeten leren leven?

Openbaar groen in Maartensdijk 
wordt gekoesterd

Op zaterdag 22 juni hebben zo’n 25 bewoners van de Mercurius-, Saturnus-, Venus- en 
Jupiterhof in Maartensdijk het groen in hun buurt weer ‘aangepakt’.

In het najaar 2004 kondigde de ge-
meente De Bilt een bezuinigings-
operatie af m.b.t. het onderhoud 
van het openbaar groen. De plannen 
van de gemeente De Bilt behelsden 
het omvormen van enkele tiendui-
zenden vierkante meters struiken 
en bomen naar grasperken. 
Een groep bewoners, nam toen het 
initiatief het openbare groen in hun 
wijk te behouden door zelf het on-
derhoud ter hand te nemen. Op deze 

manier realiseerde de gemeente De 
Bilt haar bezuiniging en bleef het 
bestaande groen behouden. Medio 
2011 heeft De Gemeente De Bilt 
haar bezuinigingsvoorstel voor het 
openbaar groen in Maartensdijk in-
getrokken. 

Omvorming
Het gemeenschappelijk groenon-
derhoud heeft in de loop der jaren 
voor de meeste bewoners ook een 

sociaal karakter gekregen en dus 
is destijds besloten het onderhoud 
op vrijwillige basis voort te zetten 
als een gezellige activiteit voor de 
straatgenoten en om zo de onder-
linge cohesie te vergroten. Echter: 
in Maartensdijk zijn vanaf 2014 
steeds meer groenstroken omge-
vormd tot grasperken. Aanvanke-
lijk gaf de Gemeente De Bilt het 
idee dat het een incidentele ingreep 
betrof, maar het bleek hier om een 

structurele omvorming te gaan. In 
2016 bijvoorbeeld zijn groenstro-
ken achter het Woningencomplex 
Toutenburg volledig ontdaan van 
beplanting. Vervolgens is 30% be-
plant met lage struikjes en is 70% 
van de voormalige groenstroken 
(met hoge struiken en enkele bo-
men) gras geworden. 
De gemeenteraad heeft dus geen 
woord gehouden! De Gemeente 
De Bilt heeft in januari 2014 weer 
een grootschalige bezuinigings-
operatie op het openbaar groen 
ingezet. Dat betekent dus dat de 
inzet van bewoners de enige ga-
rantie is dat de groenstroken rond 
de woningen niet worden omge-
vormd naar gras. 

De Maartensdijkse onderhouds-
ploeg van openbaar groen.

Processierupsen zien er schattig uit, maar kunnen aardig overlast 
veroorzaken.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Let op!! Per 1 juli 2019 prijswijziging.

Woe.
03-07
Do.

04-07
Vr.

05-07
Za.

06-07
Zo.

07-07

Gebakken 
eendenborstfilet

met cointreausaus

Gebakken 
kabeljauwfilet 
met dillesaus

Gekruide piepersalade 
met gazpacho

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
10-07
Do.

11-07
Vr.

12-07
Za.

13-07
Zo.

14-07

Kipsaté 
met frietjes en sla

Doradefilet met 
zomerratatouille

Carpaccio van biet met 
Parmezaansekaas en 
mango-vinaigrette

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00


	VK-M_03-07-19_01fc
	VK-M_03-07-19_02fc
	VK-M_03-07-19_03fc
	VK-M_03-07-19_04fc
	VK-M_03-07-19_05fc
	VK-M_03-07-19_06fc
	VK-M_03-07-19_07fc
	VK-M_03-07-19_08fc
	VK-M_03-07-19_09fc
	VK-M_03-07-19_10fc
	VK-M_03-07-19_11fc
	VK-M_03-07-19_12fc
	VK-M_03-07-19_13fc
	VK-M_03-07-19_14fc
	VK-M_03-07-19_15fc
	VK-M_03-07-19_16fc

