
Wethouder André 
Landwehr vertrekt

door Henk van de Bunt

Wethouder André Landwehr zal zijn wethouderstaken binnen het 
college van De Bilt per eind juni neerleggen. In een brief aan de 
voorzitter en leden van de gemeenteraad licht hij e.e.a. toe. 

Landwehr schrijft: ‘Op 28 juni 2018 heeft u mij benoemd tot wethou-
der. Ik heb mogen meewerken aan de invulling van uw ambities en aan 
een realiseerbaar coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’. 
Respect en vertrouwen zijn daarbij de basis om succesvol met elkaar, 
in het belang van onze inwoners, instellingen en ondernemers, samen te 
werken aan onze gezamenlijke doelstellingen’. 

Periode
‘De afgelopen drie jaar heb ik ervaren als een boeiende, enerverende en 
leerzame periode, waarin ik met ambitieuze coalitiepartners, oppositie, 
college, ambtelijke organisatie, fractie en met regionale partners heb 
mogen samenwerken. In 2018 heb ik met de lokale en regionale VVD 
de afspraak gemaakt om de functie van wethouder in de gemeente De 
Bilt voor maximaal 3 jaar te vervullen. Met deze brief informeer ik u 
daarom dat ik met ingang van 24 juni mijn ontslag neem en bied u hier-
bij mijn ontslagbrief aan, zoals de Gemeentewet 
in artikel 43 voorschrijft. Ik draag dan ook mijn taken, met een gerust 
hart, over aan mijn opvolger, ik besef heel goed dat niet alle dossiers 
zijn afgerond, maar ik hoop, mede dankzij uw steun, een basis te heb-
ben gelegd voor de toekomst’. 

Afspraken
Volgens VVD-fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg is er he-
lemaal geen afspraak gemaakt voor 3 jaar met Landwehr: ‘Er is nooit 
een harde datum van zijn vertrek genoemd. Hij heeft de fractie wel 
steeds aangespoord ervoor te zorgen, dat er een geschikte opvolger 
voor hem klaar zou staan’. De 
Jong Schouwenburg gelooft niet 
dat Landwehr opstapt, omdat hij 
omstreden was: 
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Reekalfjes zoeken op Einde Gooi
door Rob Klaassen

Woensdagavond 9 juni verzamelden ruim 20 vrijwilligers onder leiding van boswachter Diederik 
Aarendonk van Natuurmonumenten zich bij de ingang van de Schaapsdrift in Hollandsche 

Rading. De reden hiervoor was, dat de enige agrariër, die op Einde Gooi huist, Eric van der 
Woude, die avond enkele percelen zou gaan maaien. Om te voorkomen dat hierbij 

reekalfjes in de maaimachine terecht zouden komen zijn er op verzoek van 
zowel de agrariër als van Natuurmonumenten vrijwilligers ingezet om 

de reekalfjes tijdig op te sporen en in veiligheid te brengen.

Om 18.30 uur ging onder de bezie-
lende leiding van boswachter Die-
derik de avond van start. Vooral om 
zich tegen teken te wapenen droe-
gen de meeste deelnemers een lange 
broek met laarzen en overhemden 
met lange mouwen. Ook hadden ze 
een stok bij zich om het lange gras 
wat opzij te kunnen slaan. Ree-
kalfjes liggen bij gevaar doorgaans 
dicht tegen de grond aangedrukt en 
zijn daarom vaak moeilijk te zien. 
Om zo zorgvuldig mogelijk het ter-
rein af te speuren werd er in colon-
ne op 1,5 meter naast elkaar door de 
weilanden gelopen. 

Gras
Bij het betreden van de weilanden 
viel sterk op dat het gras zo enorm 
hoog was en behoorlijk wat krui-
den bevatte. Volgens Eric van der 
Woude is het gewoon bos-gras. 

Niet heel bijzonder. Het gras wordt 
half met drijfmest en half met rui-
ge mest afkomstig uit de potstal 
van Eric bemest. Deze ruige mest 
bevat veel minder eiwitten en dus 
ook veel minder stikstof dan door-

gaans het geval is. Hierdoor krij-
gen de diverse kruiden veel meer 
de gelegenheid zich te ontwikke-
len. Zo wordt er o.a. veel klaver op 
zijn weilanden aangetroffen. 

Ontwikkelingen
Onze digitale samenleving staat 
niet stil. Gedacht wordt om bv. in 
de toekomst op de diverse wei-
landen via een wat meer geavan-
ceerde wijze naar o.a. reekalfjes te 
zoeken. Er wordt daarbij gedacht 
aan de inzet van drones met inge-
bouwde infraroodcamera’s. Omdat 
de inzet van drones nogal omstre-
den is en deze bovendien lange 
omslachtige en weinig fl exibele 
vergunningsprocedures kent, ligt 
een spoedige inzet hiervan niet in 
de lijn der verwachtingen. Meer 
veelbelovend vormt de plaatsing 
van een infraroodcamera boven 
op de tractor, waarmee dan plek-
ken waarop de reekalfjes zich op-
houden snel opgespoord kunnen 

worden. Echter de verwachting is 
wel dat de inzet hiervan ’s morgens 
vroeg verreweg het meest effectief 
zal zijn. Er valt dan namelijk nog 
een duidelijk onderscheid waar 
te nemen tussen de koelte van de 

nacht en de warmte uitstraling 
van de reekalfjes. Naarmate de 
dag vordert en het steeds warmer 
wordt, valt dit onderscheid steeds 
moeilijker waar te nemen en zal de 
effectiviteit afnemen.

Resultaten.
Nadat de vrijwilligers zo’n ruim 
3 uur waren bezig geweest zijn er 
drie reekalfjes gevonden. Het ree-
kalf op foto ligt in een soort bed 
van klaver. Volgens ingewijden 
brengt het moederdier die beesten 
hier vaak ter wereld omdat klaver 
een rijke en gemakkelijke te ver-
teren voedingsbron is. Op de foto 
valt ook te zien dat het reekalf op 
het punt staat om weg te springen. 
De kop is al opgericht. Een secon-
de later zal het dan ook daadwer-
kelijk wegspringen. Het werd al 
met al met al een niet licht te ver-
geten fraaie avond met weersom-
standigheden zoals die zich maar 
zelden voordoen!

Nauwkeurig in colonne worden de weilanden uitgekamd op zoek  naar 
reekalfjes.

Het reekalfje richt zich op om enkele ogenblikken hierna op te springen en 
zich veilig uit de voeten te maken.

Lees verder op pagina 3

André Landwehr was drie jaar wethouder in De Bilt.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

20/06 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/06 • 09.30u - Proponent G.R. Mauritz

20/06 • 18.30u - Ds. A. C. de Kruif

Woudkapel
20/06 • 10.30u - Livestreamdienst met 

Rinus van Warven
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

20/06 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
20/06 • 10.30u - Gebedsviering Annelies 

van den Bogaard

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
20/06 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

20/06 • 10.00u - Ds. J. E. Riemens

R.K. St. Michaelkerk
20/06 • 10.00u - Gebedsviering 

I. Elsevier en W. Kremer
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/06 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/06 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/06 • 10.00u - Ds. H. Juffer
20/06 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/06 • 11.00u - Ds. R. Alkema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/06 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
voorbereiding Heilig Avondmaal
20/06 • 18.30u - Ds. J. Tadema

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/06 • 10.00u +18.30u - 
Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
20/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema

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

St. Maartenskerkk  
20/06 • 10.00u - Gebedsviering Leo Fijen

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/06 • 10.00u - Ds. P. Egberts
20/06 • 18.30u - Dhr. J. W. de Beste

PKN - Herv. Kerk
20/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
20/06 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Dag lieve bijzondere Els.
Wat zullen wij je missen!

Je hebt zoveel gecreëerd in je leven 
en nog had je plannen.

Els de Bouter
Elze Maria 

De Bilt, 5 februari 1935 Bosch en Duin, 5 juni 2021

 Dochter van:  Pieter † en Moeki † de Bouter-Hensbroek

 Jongste zus van:  Francisca (Muis) †, Hans † en Rie †  
  Robbie † en Carla †
 Tante van:  Hanneke en Johan
   Annemarie en Michiel, Nine
	 	 	 Otto	en	Vina

  Peter en Annemieke
   Steven
	 	 	 Lotte	en	Jasper,	Lewis Sue

  Meïra en Phil
   Inge
   Marlon

  Jeroen en Annabel
   Willow

 En “oma” van: Stijn

  Correspondentie: pdebouter@outlook.com

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Na een lang en zorgzaam leven is overleden 
onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Clara Elisabeth Sanders - Peters
* Rotterdam, 11 januari 1925 † Bilthoven, 6 juni 2021

Echtgenote van Gerard Sanders †

Ton en Mári
    Marieke en Okan, Jules, Quinten, Victor
    Merijn en Amélie
    Loek

Jan en Marion
    Michiel en Frédérique
    Robin en Wytske

Marja en Dick
    Sophie en Jasper, Charlie
    Evelien en Sam
    Olga en Marc

Koen en Dorien
    Jeroen
    Margot

Mai-Britt Peters

Wij hebben in familiekring op donderdag 10 juni afscheid van haar genomen in De Kapel van 
wooncentrum Schutsmantel. Na het afscheid hebben wij Clara begraven in het familiegraf op 
het kerkhof van de O.L.V.-kerk aan de Gregoriuslaan te Bilthoven.

Ruim 90 jaar heeft onze moeder in het prachtige Bilthoven mogen wonen.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die Clara tot het laatst heeft ontvangen van het 
personeel van wooncentrum Schutsmantel.

Correspondentie: Marja Sanders, De Molenbeemd 4, 5581 TK  Waalre, marjasanders@hotmail.com

Naar de Brugklas

De overgang van basisschool naar 
het voortgezet onderwijs is een 
fase waarin grote veranderingen 
plaatsvinden en wat van iedereen 
aandacht vraagt. Niet alleen bij 
kinderen, maar ook bij ouders. 
Bewustwording van het proces, 
goed luisteren, vertrouwen geven 
en begrip tonen zijn belangrijke 
aspecten. Tijdens deze workshop 
op woensdag 23 juni van 20.00 
tot 22.00 uur zullen al deze vraag-
stukken voorbij komen om dit 
proces voor ouder en kind op een 
positieve manier te laten verlopen 
zodat kinderen met veel zelfver-
trouwen een goede start kunnen 
maken op het voortgezet onder-
wijs. Meer info en aanmelden zie 
de website: debilt.ouderslokaal.nl

We moeten er maar op vertrouwen
dat ze nu spoedig gaan bouwen
en wie al lang wacht
heeft vast vaak gedacht
dan moeten wel handen uit mouwen

Guus Geebel Limerick

Uitslag 
wedvlucht

De 79 duiven van 12 leden van 
PV De Bilt kwamen deze week 
weerom van een vlucht vanuit 
het Franse Melun Andrezel. Win-
naars werden de vogels van E&K 
van Oostenbrugge (1, 5 en 8), 
van Anton Spanjer (2,7 en 10), 
van Ron Miltenburg (3 en 4), van 
Edith Muller (6) en van Michel 
van Putten (9).



‘We hadden in De Bilt in 2018 (het moment van zijn benoeming) geen be-
schikbare kandidaat en dan moet je ze elders vinden’. Opmerkelijk in de 
berichtgeving is hierbij wel het persbericht, dat het VVD-bestuur uitgaf 
en waarin voorzitter Bart van de Kerkhof meldt: ‘Na een ambtstermijn 
van drie jaar legt wethouder André Landwehr conform afspraken zijn 
taken neer. Bij de aanstelling in 2018 heeft de heer Landwehr toegezegd 
voor een periode van drie jaar actief te blijven. Met deze volgemaakte 
termijn in het vooruitzicht, heeft onze wethouder zijn ontslag per eind 
juni 2021 aangekondigd’.

Opvolging
De coalitiepartijen zijn op z’n zachts gezegd zeer verrast door het aan-
gekondigde vertrek. Henk Zandvliet (fractievoorzitter GroenLinks) was 
in 2018 bij de coalitiebesprekingen betrokken: ‘Ook wij zijn volkomen 
verrast door de afspraak, die indertijd met wethouder Landwehr zou zijn 
gemaakt. GroenLinks heeft geen enkel bezwaar tegen de voorgestelde 
opvolger, maar wel grote moeite met de gang van zaken en de financiële 
gevolgen. Misschien kunnen we de ontstane situatie gezamenlijk aan-
grijpen om de bestuurscultuur in De Bilt te verbeteren’. Ook D66-frac-
tievoorzitter Donja Hoevers was daarover niet geïnformeerd en noemt 
het bericht ‘verbijsterend’: ‘D66 was niet op de hoogte van een interne 
VVD afspraak om tussentijds van wethouder te wisselen. Dat vraagt al-
lereerst om tekst en uitleg in een raadsdebat. Daarna willen we snel in 
gesprek met de hele raad om te kijken hoe we hier samen uitkomen. Geen 
enkele politieke partij heeft het alleen voor het zeggen, we moeten het 
samen doen. In deze coronacrisis verwachten onze inwoners dat we niet 
alleen met onszelf bezig zijn’. Werner de Groot (fractievoorzitter CDA): 
‘Het CDA is niet blij met de gebeurtenis; geconfronteerd worden vanuit 
onwetendheid voelt als een overval. Als coalitiepartij voelen we echter 
ook verantwoordelijkheid bij een 
afgesproken coalitieakkoord; 
daarin verandert door dit vertrek 
op inhoud niets. De gemeente 
wordt door het vertrek wel met 
extra kosten geconfronteerd. Wij 
vinden het daarom belangrijk, dat 
bij voordracht van een nieuwe 
wethouder de VVD kiest voor 
continuïteit, ook vanaf 2022 wan-
neer verkiezingen kunnen leiden 
tot nieuwe VVD-deelname. Dat 
voorkomt de gemeente een nieu-
we rekening’. 

Veranderingen
Volgens de fractie van de VVD 
staan er binnen het college de aan-
komende periode nog grote maat-
schappelijke veranderingen op de 
agenda. De fractie draagt mede 
daarom het ervaren en op het ter-
rein van gebiedsontwikkeling 
goed ingevoerde in De Bilt woon-
achtige raadslid drs. ing. Kees Le-
livelt voor als nieuwe wethouder. 
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Nieuwe VVD-
wethouder na 
geheime deal? 

Tonnen aan 
wachtgeld

op kosten van 
de burger?

Onaanvaardbaar!

Doe mee en kijk op:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!
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Veel reacties op vertrek 
wethouder André Landwehr 

door Henk van de Bunt

Het vertrek van Wethouder André Landwehr roept bij de niet-collegepartijen naast veel vragen 
ook veel reacties op. Bilts Belang, Beter de Bilt, Fractie Brouwer, SGP, PvdA, SP, 

Christen Unie en Forza hebben daar zo hun ideeën over. 

Gemeenteraadslid Erik den Hertog: 
‘Bilts Belang vindt het onaccepta-
bel om voor de resterende maanden 
tot aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen een vervanger voor wethou-
der Landwehr aan te stellen i.v.m. 
te ontvangen wachtgeld ook van 
zijn opvolger. Wij zijn daarom van 
mening dat de overgebleven wet-
houders tot aan de verkiezingen 
de taken van wethouder Landwehr 
kunnen waarnemen, zo nodig in 
een minderheidscollege’. Connie 
Brouwer (Fractie Brouwer) is falie-
kant tegen regelingen: ‘Verbijste-
rend hoe ver de VVD vervreemd is 
van ons, de inwoners van De Bilt en 
de raad. Een belangrijke afspraak 
bij het aanstellen van de VVD-wet-
houder is niet gedeeld met anderen, 
zodat de keuze gemaakt is op on-

heuse gronden: onbehoorlijk be-
stuur. En dan het wachtgeld: zolang 
er te weinig geld is voor het sociaal 
domein, is er echt geen geld voor 
deze wachtgeldregeling’. 

Wachtgeld
Beter De Bilt voelt zich bedrogen, 
dat de VVD een wethouder naar 
voren heeft geschoven waarmee 
intern is afgesproken dat hij eerder 
stopt. Jette Muijsson: ‘Dat is onfat-
soenlijk bestuur. Het kost De Bilt 
tonnen aan extra wachtgeld, wan-
neer ook een opvolger wordt aange-
steld voor de resterende maanden. 
Dit zet de VVD neer als graaiers 
van gemeenschapsgeld, terwijl 
nota bene de mantelzorgwaardering 
werd afgeschaft! Wat ons betreft 
gaat een minderheidscollege door 
tot de verkiezingen. Laat dan uw 
stem horen.’
Johan Slootweg verwoordt het 
SGP-standpunt: ‘Voor ons totaal 
onverwacht vertrekt wethouder 
Landwehr van het toneel. Daarbij 
refereert hij aan een zogenaamd 
bestaande afspraak - vertrek na 3 
jaar -, waar onze fractie nooit iets 
van heeft vernomen. Ook de VVD-
fractie heeft nooit op wat voor ma-
nier dan ook iets laten merken van 
deze afspraak. Wanneer iemand 
op deze manier de politieke arena 
verlaat, lijkt het mij logisch dat er 
geen aanspraak wordt gemaakt op 
wachtgeld’.

Geld
PvdA De Bilt is verbaasd over het 
plotselinge vertrek van de wethou-
der en de afspraak binnen de VVD 
hierover. Fractievoorzitter Krischan 
Hagedoorn: ‘Dit vertrek en het mo-
gelijk aanstellen van een opvolger 
kost onze gemeente tonnen. Als we 
bedenken dat PvdA De Bilt vorig jaar 
de bezuiniging van 25.000 euro voor 
armoedebestrijding met veel moeite 
heeft kunnen voorkomen, ‘want 
er was geen geld’, dan is deze dure 
publiekswissel niet uit te leggen aan 
inwoners. Wij zullen dus tegen deze 
gang van zaken stemmen, ondanks 
onze sympathie voor de beoogde 
opvolger’. De SP vindt het een per-
soonlijke keuze van de wethouder 
om tussentijds op te stappen, zegt 
raadslid Menno Boer: ‘Wij vinden 
dit alleen niet het juiste moment, 
maar de VVD-fractie heeft ons en 
haar partners drie jaar voorgelogen. 
De financiële consequenties zijn voor 
deze gemeente bijna ondraagbaar. 
We komen al geld tekort en nu zou er 
nog meer gesneden moeten worden 
om het wachtgeld te kunnen betalen’. 

Portefeuilleverdeling
Ook de ChristenUnie is volledig 
verrast. Fractievoorzitter Theo Aal-
bers: ‘Zowel het plotselinge stop-
pen van de wethouder (na 3 jaar) 
als de geheime afspraak waarin dit 
is geregeld buiten de coalitie en de 
raad om. Hiermee toont de VVD 

zich een onbetrouwbare partner. 
De ChristenUnie constateert, dat 
de VVD hun beoogde wethouder 
voor de volgende termijn laat oplei-
den op kosten van de burger; zoiets 
verwerpelijks kan alleen de VVD 
bedenken. Gezien de lopende dos-
siers ziet de ChristenUnie daar niets 
in en dringt zij er bij de coalitie op 
aan de taken van de heer Landwehr 
te verdelen onder de andere porte-
feuillehouders’. Forza De Bilt roept 
de collegepartijen CDA, D66 en 
GroenLinks en de Gemeenteraad op 

‘dit onheil te stoppen’. Fractievoor-
zitter Peter Schlamilch: ‘Wat een 
bedrog; een geheime deal binnen de 
VVD, waar gemeenteraad, college 
en burgers drie jaar niets over moch-
ten weten en die vele tonnen zou 
kosten voor een nieuwe wethouder: 
dit is onacceptabel. Forza De Bilt 
stemt zeker tegen het aanstellen van 
een nieuwe wethouder voor deze 
laatste maanden, want die zou ook 
weer twee jaar wachtgeld krijgen; 
niet uit te leggen aan de belasting-
betaler in tijden van bezuinigingen’. 

V.l.n.r. Jette Muijsson, Johan Slootweg, Krischan Hagedoorn en Theo Aalbers

V.l.n.r. Peter Schlamilch, Connie 
Brouwer en Menno Boer.
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Heerlijke zoete Hollandse
Aardbeien
(Scherpe dagprijzen)

Grote Hollandse
Komkommers
2 voor € 1,00

Gegrilde ossenhaas  
in stroganoff met 
bonne femme

€ 2,49
100 gram

Asperge maaltijd 
met beenham

€ 9,95
Per portie

Pasta Bresaola 
Rijkgevuld

€ 1,75
100 gram

Verras vader of uzelf 
met onze fantastissche

Vaderdag taart

Heerlijke
Amandelkrullen
Nu € 5,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 17 vrijdag 18 en zaterdag 19 juni.

Nu kan het nog...
De beste asperges van 
onze vaste teler....
+ gratis geschild!!
500 gram  € 3,95
Ham, eieren, boter, krieltjes 

en een heerlijke saus.
We hebben alles in huis!!

Desem
spelt – walnoot brood

Nu € 2,99
De lekkerste
Rozijnen bollen

Zak 5 stuks € 2,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Speciaal voor Vaderdag 
volop verrassende 

voorgerechten en luxe 
hoofdgerechten.

En heerlijke salades 
voor bij de BBQ.

Notenafdeling:
Wilde Mannenmix
(ook geschikt voor 
rustige mannen)

Per bakje € 4,99

Kip pilav 
met groenterijst    

€ 1,49
100 gram

Conference
Handperen

€ 1,99
Heel kilo

Gewassen
Spinazie € 0,99

Zak 300 gram

21
06

22
06

23
06

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 17 juni
t/m woensdag 23 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

VLEESWAREN TRIO

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 6.98

Gebakken boterhamworst
Gegrilde runderrollade
Gebraden rosbief

VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas
ook bourgondisch of katenhaasje

Kipschnitzels of 
cordon bleu 

Angusburgers of 
cheeseburgers

Australische sucade

VANWEGE DE VERBOUWING 
STAAN WIJ MET ONZE 

MARKTWAGENS TUSSEN 
LANDWAART EN NAGEL!

5
VOOR 10.-

500
GRAM 9.98

1
KILO 8.98

SHOARMA

500
GRAM 7.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken
Rundervinken
Gehaktstaven

4 BIEFSTUKJES
4 KIPSATÉ
4 VARKENSHAAS SATÉ

SAMEN
VOOR 15.-

STOMPETOREN 
GRASKAAS

1
KILO 11.-

KAAS

4+ 1
GRATIS

5+ 1
GRATIS
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Commissie vol lof over 
eindverslag participatietraject

door Guus Geebel

De raadscommissie Burger & Bestuur besprak onder voorzitterschap van Henk Zandvliet 
(GroenLinks) op 8 juni en 10 juni het advies ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ als 
bouwsteen voor woonbeleid en omgevingsvisie. Op 8 juni kwamen eerst zes insprekers aan 
het woord. Daarna werd gestart met de eerste termijn van de fracties en wethouder Dolf 

Smolenaers. Op 10 juni werd het agendapunt met een tweede termijn afgerond. 
De gemeenteraad behandelt het advies op 17 juni.

Het college vraagt te besluiten over 
een viertal onderdelen. Het advies 
te gebruiken als bouwsteen voor 
het te actualiseren woonbeleid. 
Het algemene deel mee te geven 
als belangrijke bouwsteen voor de 
Omgevingsvisie en verder uit te 
werken tot een integraal afwegings-
kader. Het deel met een uitwerking 
per kern in het traject van de om-
gevingsvisie voort te zetten, met als 
resultaat een koers per kern. Een 
verkenning te doen naar de ontwik-
kelmogelijkheden van de voorge-
dragen potentiële woningbouwlo-
caties uit het advies.

Westbroek
Wisse Ruyter spreekt in namens 
de bewonersgroep WeideZicht uit 
Westbroek. ‘Als volksvertegen-
woordiging verdient u lof voor 
het participatietraject dat u vorig 
jaar heeft opgestart. Toch is er in 
Westbroek iets misgegaan in dit 
participatietraject.’ In het advies 
staat dat vanuit Westbroek één ad-
vies is ingediend door Dorpsberaad 
Westbroek en dat later verschil-
lende inwoners gereageerd hebben 
dat zij het daar niet mee eens zijn. 
Weidezicht heeft zelf een advies in-
gediend dat niet in de samenvatting 
terecht is gekomen. ‘Het advies 
van Weidezicht is later ingediend, 
omdat wij ervan uitgingen dat het 
Dorpsberaad ons als inwoners van 
Westbroek zou raadplegen, infor-
meren en betrekken bij belangrijke 
voorstellen en processen. Wij voe-
len ons niet vertegenwoordigd door 
het voorstel van het Dorpsberaad. 
Wij zijn inmiddels in gesprek met 
het Dorpsberaad Westbroek. Zij 
hebben erkend dat hun werkwijze 
tekortschoot en dat het noodza-
kelijk is om betrokkenen tijdig 
te informeren en te betrekken bij 
voorstellen.’ Ruyter zegt dat de be-
hoefte en de markt in Westbroek nu 
niet op elkaar aansluiten. Hij noemt 
het advies van het Dorpsberaad 
niet representatief voor Westbroek. 
Weidezicht verzoekt bij het onder-
zoeken van bouwlocaties plekken 
rondom de dorpskern van West-
broek buiten beschouwing te laten.

Maartensdijk
Namens Bewonersvereniging 
Maartensdijk-Zuid spreekt Frank 
Mulder in. De vereniging betreurt 
het gemak waarmee de gemeente 
de woningbouwambitie bij voor-
keur buiten de rode contour wenst 
te zien. ‘Zonder onderbouwing, 
zonder visie en zonder participatie. 
Wij zijn tevreden dat de gemeente 
zich dan toch heeft ingezet om op 
te halen wat er onder de bewoners 
leeft.’ De vereniging wil vooral 
bínnen de rode contour kijken, 
voordat de groene en waardevolle 
omgeving daarbuiten onomkeer-
baar wordt aangetast. ‘Het is de 
Maartendijkers gelukt om alle ad-
viezen te vangen in één, door de 
inwoners gedragen advies van de 
kern Maartensdijk. Volg het advies 
op en bouw niet, op basis van een 
achterhaald raadsbesluit, buiten de 
rode contour. Laat in het verleden, 
zonder enige participatie, genomen 
woningbouwbesluiten achter u en 
kijk vooruit, aan de hand van het 
uiteindelijke, totale advies.’

Overbosch
De reactie van Wijkcomité Over-
bosch wordt uitgesproken door 
Marieke Verweij. ‘Al met al gaat 
het om een vrij groot aantal ad-
viezen van individuele of groepen 
burgers, opgesteld vanuit hun eigen 
perspectief. Wij vermoeden dat een 
concrete vraag, doelstelling en ka-
ders, vanuit de gemeente ontbraken 
in dit participatietraject. Daarmee 
zijn de adviezen tot stand geko-
men vanuit de achtergrond en het 
kennisniveau van de burgers. Het 
meest opvallend komt dit tot uiting 
in het nagenoeg ontbreken van een 
integrale visie op wonen en leven 
in De Bilt.’ Het wijkcomité mist 
integraliteit. ‘Wij benadrukken ten 
stelligste grote bezwaren te heb-
ben tegen het idee van bebouwing 
in het bos Noord-Houdringe ach-
ter de Parklaan en Korte Boslaan.’ 
Daarnaast onderstreept het wijkco-
mité het belang van een kwalitatief 
hoogwaardige invulling van het 
centrum en stationsgebied. Onze 
zorg over het vervolgtraject komt 
mede voort uit de formulering van 

het voorgenomen raadsbesluit over 
dit advies van de inwoners. Dit ad-
viesdocument is een eerste stap, 
maar nog geen volwaardige toe-
komstvisie. Als Wijkcomité Over-
bosch zijn wij van harte bereid over 
het vervolg mee te denken evenals 
over concrete projecten in onze 
wijk.’

Slagenlandschap
Barbara Majoor spreekt in namens 
de stichting Behoud Slagenland-
schap Maartendijk Oost. Zij vindt 
dat het advies tot stand gekomen 
is in een heel goed proces. ‘Het is 
belangrijk dit vast te houden en te 
koesteren omdat daarmee draag-
vlak onder de bewoners is gecre-
eerd.’ Zij wil de gemeente meege-
ven natuurwaarden te versterken. 
De creativiteit die zij in het proces 
zag noemt zij heel belangrijk. Sa-
menvattend zegt Barbara Majoor 
dat het een goed advies is, dat 
goed is samengewerkt en zij wil 
dat dit behouden blijft. Gert Prin-
sen spreekt in namens LENTI, een 
bureau in Groenekan dat adviseert 
over ruimtelijke ordeningsvraag-
stukken. De eigenaar Jelle de Wit is 
onlangs overleden en Prinsen zegt 
het project Groener Kan min of 
meer overgenomen te hebben. Het 
project behelst een landschapspark 
te maken tussen Beukenburg en De 
Hooge Kampse Plas met daarin wo-
ningen in verschillende categorie-
en. Prinsen is geen inwoner van de 
gemeente en zegt dat de familie van 
Jelle de Wit hem heeft gevraagd het 
project voort te zetten. Het project 
ligt buiten de rode contouren. 

Redactieteam
Petra den Dulk is lid van het redac-
tieteam. Het advies noemt zij een 
startpunt om uit te werken in de 
woonvisie en de omgevingsvisie. 
‘Niet voor de gemeente als geheel 
maar juist per kern.’ Petra vertelt 
over de werkwijze van het redactie-
team dat na een wat moeizame start 
aan de gang ging en na vijf avonden 

onder voorzitterschap van Simone 
Diegenbach met het advies kwam. 
Zij gaat in op het begrip verdich-
ting. ‘Met verdichting bedoelen wij 
niet historische parken, pleinen, 
speelweiden en natuurlandschap 
vol te bouwen. Helaas ontbrak het 
aan spelregels.’ Zij gaat in op het 
ontbreken van een vertegenwoor-
diging van Westbroek. ‘Dat vonden 
wij ook raar.’ Zij is nu blij met de 
inbreng van Westbroek. ‘Op hoofd-
lijnen blijkt hun inbreng overeen te 
komen met het algemeen advies.’ 
Ook is zij blij dat Maartensdijk 
heeft weten te voorkomen dat bur-
gers tegenover elkaar kwamen te 
staan.

Maatschappelijk probleem
Wethouder Dolf Smolenaers gaat 
na de eerste termijn van de com-
missie uitgebreid in op hun vragen 
en opmerkingen. Hij begint met 
een compliment voor de inwoners 
en het redactieteam. ‘Natuurlijk 
gaan we dit unieke proces evalu-
eren.’ De woningnood noemt hij 
niet een probleem van de raad of 
het college, maar een maatschap-
pelijk probleem waar we met zijn 
allen verantwoordelijk voor zijn.’ 
Hij vindt het vooral heel mooi dat 
bewoners in Maartensdijk met el-
kaar in gesprek gegaan zijn, over 
hun schaduw heen zijn gestapt en 
met elkaar een advies hebben ge-
maakt. De opbrengst vindt hij voor 
een deel zeer herkenbaar. ‘In het 
position paper houdt de raad nog de 
deur open voor meer dan de lokale 
woningbehoefte. Als de raad dat 
standpunt gaat vasthouden komen 
we voor een nog grotere uitdaging 
te staan. Woningbouw hoeft niet ten 
koste te gaan van de natuur en kan 
zelfs de natuurwaarde vergroten.’  

Verbeterpunten
De wethouder werpt zich verre van 
het diskwalificeren van gerenom-
meerde behoefte-onderzoeksbu-
reaus wanneer de cijfers blijkbaar 
niet bevallen. ‘Het bureau is zeer 
consciëntieus tewerk gegaan en ik 
denk dat we daar niet in moeten 
treden om dat ter discussie te stel-
len.’ Smolenaers ziet in het advies 
punten die veranderend zijn. ‘In de 
prioritering bijvoorbeeld. In trans-
formatielocaties komt dat heel dui-
delijk naar voren. Ik zie ook kern-
binding. Ik zie ook de behoefte in 
veel kernen tot woningsplitsing, 
wat in ons beleid nu niet mogelijk 
is. Dat zijn grote veranderingen 
waar we andere ruimtelijke uitspra-
ken over moeten gaan doen.’ Ook 
ziet hij verbeterpunten. De inbreng 
van de bewoners moet nog vertaald 

worden naar de gemeentelijke be-
leidstukken. Tot wij nieuw ruimte-
lijk beleid hebben geldt het oude 
beleid. Op het moment dat particu-
lier initiatief zich aandient moeten 
we op het geldende beleid toetsen. 
Het advies is dus geen juridisch ka-
der. Het zijn bouwstenen voor de 
omgevingsvisie. Wat we wel gaan 
doen vooruitlopend op de woon-
visie en de omgevingsvisie is het 
kennisteam betrekken. Dit advies 
betekent niet dat iedereen straks 
tevreden is met iedere bouwloca-
tie. ‘We onderzoeken alle locaties 
die in het advies staan, dus niet alle 
locaties die genoemd zijn. We be-
ginnen met locaties waar draagvlak 
voor is geconstateerd in het partici-
patietraject.’

Vervolgstappen
In zijn tweede termijn gaat wethou-
der Smolenaers in op de inbreng van 
de commissieleden. Over de vier 
beslispunten zegt hij: ‘Het advies 
bestaat uit twee onderdelen. Een 
algemeen deel dat als bouwsteen 
gebruikt wordt en een advies per 
kern. Veel commissieleden citeren 
uit kleine passages die alleen maar 
voorkomen in de inbreng per kern 
en gaan dat veralgemeniseerden. Er 
staan in het advies duidelijke aan-
knopingspunten om woningbouw 
tot stand te brengen.’ Hij noemt het 
advies erg constructief waarmee 
aan de slag gegaan kan worden. 
Op een vraag over evaluatie zegt 
hij dat daarmee al begonnen is. De 
wethouder roept op niet te veel mo-
ties of amendementen in te dienen 
en het advies het advies te laten. 
De oproep van de SP: ‘Laten we dit 
niet met een sisser aflopen’, noemt 
hij een hele belangrijke. ‘Wat we 
vooral moeten doen is dit echt gaan 
gebruiken bij de vervolgstappen. 
Bij de woonvisie, de omgevingsvi-
sie en de individuele projecten.’

Een deel van het slagenlandschap; Landerijen ten oosten van de 
Julianalaan en de Prinsenlaan en ten zuiden van de Dorpsweg in 
Maartensdijk. (foto Max Maatman)

De redactieteamleden Petra den Dulk en Jan Dijkkamp.

Wethouder Dolf Smolenaers ziet in 
het advies duidelijke aanknopings-
punten om woningbouw tot stand te 
brengen.



Overboslaan 15, 3722 BJ Bilthoven
088 020 56 00

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

www.aeresmavo-bilthoven.nl

Per 1 augustus 2021 verhuist
Aeres MAVO Bilthoven (voormalig 
ONS) naar Maartensdijk. Daarom 
organiseren we een reünie. We bieden 

(oud) leerlingen en (oud) docenten de gelegenheid afscheid te nemen 
van het prachtige gebouw en oud-klasgenoten weer te ontmoeten. Help 
jij mee om de reünie een succes te laten zijn? Deel dit bericht met (oud) 
klasgenoten.

Kijk op www.aeresmavo-bilthoven.nl en schrijf je in!

Kom naar 
de reünie op 
10 juli 2021!
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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.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

De lekkerste
AARDBEIENSLOF  

KAASSUISSE 

Voor
€ 10,95

ZONDAG VADERDAG!!
ZONDAG VADERDAG!!

Nu
€ 1,60

AARDBEIENSLOF  

KAASSUISSE 

10,95

€ 1,60

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

Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

of mail naar info@vierklank.nl

Even niet zeuren over 
het virus, maar over 

het voetballen!
Ik ben er klaar voor, 

eerst even bellen 212455 Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.
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Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

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

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

advertentie

Biltsche inbreng bij 
Botanische Tuinen

door Henk van de Bunt

De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een onderdeel van de Universiteit Utrecht en liggen in het 
hart van het universitaire Science Park. De Tuinen, met een oppervlakte van 9 hectare, zijn 

aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk met een prachtige Rotstuin, 
de Evolutietuin, de (sub)tropische collecties in de Tropische Kassen, 

de Ontdektuin, een Bijenhotel en de Vogelhut.

De Botanische Tuinen zijn dit jaar, 
vanwege corona, vanaf half mei tot 
1 december dagelijks geopend voor 
het publiek. De primaire functie 
is (ondersteuning van) onderwijs 
en onderzoek. Daarnaast is steeds 
meer nadruk komen te liggen op 
de publieksfunctie van de Tuinen 
en speelt ook natuurbescherming, 
vooral in internationaal verband, 
een belangrijke rol. De medewer-
kers van de Botanische Tuinen 
krijgen hulp van vrijwilligers die 
onder andere als gastvrouw dan 
wel gastheer de bezoekers ontvan-
gen en verantwoordelijk zijn voor 
de kaart- en winkelverkoop. Een 
aantal medewerkers en vrijwilli-
gers komt uit De Bilt; bijvoorbeeld 
Uschi Röhrs, die al meer dan twin-
tig jaar daarbij betrokken is: Ik heb 
nog steeds plezier van mijn toen-
malige sollicitatie. Ben al die ja-
ren met plezier er naar toe gegaan 
en nog steeds. Van jongs af aan is 
mijn kleinzoon Thomas vaak mee 
gegaan; ik vond het ook erg leuk, 
dat hij onlangs vertelde biologie te 
gaan studeren’. 

Stage
Biltenaar Pieter van Heerde is mo-
menteel Sales en Marketing-stagiair 
bij de Botanische Tuinen: ‘Ik doe 
dit voor mijn opleiding Commerci-
ele Economie aan de Hogeschool 
Utrecht (2de jaars: ‘Deze tijd van het 
jaar vind ik de mooiste tijd omdat 
er nu iedere week weer iets anders 
bloeit. Sinds het coronavirus is er 
het een en ander veranderd; mensen 
moeten een tijdslot reserveren voor-
dat zij de tuinen willen bezoeken. 
Ik werk in het entreegebouw zodat 
de vrijwilligers en bezoekers vragen 
aan mij kunnen stellen en probeer ik 
iedereen zo goed mogelijk te onder-
steunen. Samen met een collega van 
mij, Tara Monfils, onderhouden wij 
het instagram-account van de Botani-
sche Tuinen (BoTu). Ik kan soms rus-
tig overal rondkijken of ik een mooie 
bloem zie waar ik dan foto’s van kan 
maken. Naar mijn mening maak ik 
de mooiste foto’s in de rotstuin; daar 
staan namelijk veel bloemen met 
mooie sterke en felle kleuren. Ik ben 
momenteel ook samen met een ande-
re collega, Ariane Hofmeester, bezig 
om een pop-up shop op te zetten. 

Ik ben ook druk bezig met een spe-
ciale rondleiding rondom theeplanten 
die wij gaan organiseren die alleen 
in de komende zomer kan worden 
geboekt. Voor deze rondleidingen 
regel ik van alles en nog wat zoals 
het organiseren van een kleine (bij)
scholing voor onze rondleiders tot het 
aankleden van de rondleiding zelf. 

Liefde
Bilthovenaar Willemijn van Oord 
is op het moment werkzaam bij de 
Botanische Tuinen als Hospitality 
Officer: ‘Ik studeer Commerciële 
Economie & Ondernemerschap aan 
Hogeschool Tio en zit in mijn derde 
jaar. Ik had absoluut geen biologi-
sche ervaring of kennis over plan-
ten. Wat ik het allerleukst vind aan 
de Botanische Tuinen is de sfeer tus-
sen medewerkers onderling en naar 
bezoekers toe. Elke dag is het een 
feestje om naar werk te gaan, om-
dat je steeds weer in contact komt 
met nieuwe mensen. Zeker in de 
coronatijd vind ik niks leukers dan 
in contact staan met mensen en om 
mensen een positief gevoel te geven 
tijdens hun bezoek aan de Botani-
sche Tuinen. Dit is toch een punt dat 
ik het afgelopen jaar erg gemist heb 
en ben blij dat dat met deze functie 
toch kan worden waargemaakt. Dit 
alles natuurlijk wel op 1,5 m afstand. 
We hebben daarnaast een diverse 
groep van vrijwilligers waarvan ik 
sommige steeds beter leer kennen. 
Deze vrijwilligers ondersteunen ons 
bij de ticketscan en wij zijn heel blij 
dat zij ons komen helpen. Iedereen 
is altijd heel enthousiast en ik vind 
het bijzonder om te zien dat vrijwil-
ligers zo’n liefde voor de tuinen heb-
ben gecreëerd’. 

V.l.n.r. Pieter van Heerde, Willemijn van Oord en Uschi Röhrs voor de 
Rotstuin.

Theater in ’t Groen in 
tuin Huize Voordaan

Zondag 13 juni vond de eerste voor-
stelling van dit jaar van Theater in 
’t Groen plaats in de voortuin van 
Huize Voordaan in Groenekan; de 
eerste voorstelling van een serie on-
der de naam van ‘In de Hoofdrol’. 
In iedere voorstelling wordt een 
bekende Biltenaar geïnterviewd 
door Nelly van der Geest. In deze 
aflevering was het Hella van Schaik 
uit Groenekan. Zij beantwoordde 
vragen over haar leven en dat van 
haar, in 2017 overleden echtgenoot, 
de bekende Wim van Schaik. 

Hella vertelde over de verschillende 
periodes in haar leven: te beginnen 
in het voormalig Nederlands Indië, 
waar zij 3 jaar in een Jappenkamp 
heeft doorgebracht. En over haar 
aankomst in Nederland, waar zij 
moest wennen aan de andere cul-
tuur en hoe de mensen tegen haar 
aankeken als voormalig ‘Indiëgan-
ger’. En ook over later toen zij haar 
echtgenoot (Wim van Schaik) leer-

de kennen en hun gedeelde passie 
voor klassieke muziek en cultuur. 
Ook werd zij geïnterviewd over 
haar werkzame leven in de sociale 
sector. Hella heeft dat als een mooie 
afwisseling op haar huishoudelijke 
taken ervaren. Het thema emanci-
patie kwam hierin duidelijk aan de 
orde. Hella keek in deze voorstel-
ling terug op haar leven en kwam 
naar voren als sterke vrouw, die lie-

ver niet in de spotlights staat. 

Na ieder onderwerp werd Hella’s 
verhaal door 4 spelers heel pakkend 
in fysieke acts verbeeld, daarin mu-
zikaal begeleid door de toetsenist 
Peter Huber. Het was een bijzon-
dere middag waar de toeschouwers 
een inkijkje kregen in het leven 
van deze een bekende inwoner van 
Groenekan.          (Frans Poot)

Nelly van der Geest.(links) in gesprek met Hella van Schaik.

Nieuwe Start
Vanaf 10 juni hervat Zang Veredelt de repetities in een nieuwe repeti-
tieruimte in de auula van de Regenboogschool. De repetitietijd is van 
19.30 tot 21.30 uur. Een ieder die eens wil komen meezingen of ge-
woon een keertje wil komen luisteren is van harte welkom. Het koor 
staat onder leiding van Paul Krijnen en wordt begeleid door Caroline 
Kuijpers. Het repertoire van het koor is te vinden op de site. 
                  (Henriëtte Duijster)

Zang Veredelt is donderdagavond 3 juni na lange tijd weer even bij 
elkaar geweest om bij te praten onder het genot van een kopje koffie 
of thee.

Sloop zeven 
gemeentelijke gebouwen

door Henk van de Bunt

In opdracht van gemeente De Bilt wordt binnenkort gestart met 
de sloop van in totaal zeven gemeentelijke gebouwen. Het betreft 
gebouwen waarvan de oorspronkelijke maatschappelijke functies, 
zoals onderwijs, sport en kinderopvang zijn vervallen. 

Met de sloop komen de locaties vrij voor herontwikkeling naar wo-
ningbouw. Het sloopbedrijf sloopt duurzaam, met hergebruik van ma-
terialen. Inwoners kunnen op de locatie een kijkje nemen en tegen een 
vergoeding deze materialen aanschaffen. Het sloopbedrijf laat de op-
brengst ten goede komen aan de kas van de Lions Club. De data voor 
de kijkdagen worden ook via de website debilt.nl/wonen-en-bouwen/
projecten bekend gemaakt. Voor deze kijkdagen moet, in verband met 
de planning en de coronamaatregelen, een afspraak worden gemaakt 
via telefoonnummer 071 3030500.

Circulair (duurzaam) slopen is het zodanig slopen van gebouwen om 
de materialen, die vrijkomen voor nieuwe doeleinden te kunnen ge-
bruiken. Het leegstandsbeheer wordt voor de sloop beëindigd. Vooraf-
gaand aan de sloop krijgen omwonenden een informatiebrief van het 
sloopbedrijf met een toelichting over de werkzaamheden, aanrijroutes 
werkverkeer en overige informatie. De hoofduitvoerder is tijdens de 
gehele duur van de werkzaamheden op de slooplocatie aanwezig. Om-
wonenden die tijdens de werkzaamheden vragen of klachten hebben 
kunnen naar hem toegaan, hem bellen (06 52348335) of het sloopbede-
rijf bellen (071 3030500). 

In week 26 zijn er kijkdagen bij de voormalige Kinderopvang aan de 
Aeolusweg 14 in De Bilt.
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• Maandag t/m vrijdag voor 07.00 uur kranten bezorgen, 
zaterdag voor 08.00 uur

• Goede verdienste per vier weken, afhankelijk van de 
wijkgrootte

• Startpremie €€  220000,,--, na drie maanden goed bezorgen

• Minimumleeftijd 15 jaar

• Welkomstpakket en wekelijks winacties

Bezorgers gezocht in Bilthoven en De Bilt

 Meer informatie of aanmelden?
                                     krantenbezorgen.nl 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

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

Voor onze vestiging in Groenekan zijn wij op zoek naar een:

ENGINEER B-E OPLEGGERS          
 
Functie omschrijving:

- ontwerpen en tekenen in ons 2d en 3d tekenprogramma
- maken van constructie- en aslastberekeningen
- ontwerpen van lichtgewicht chassis
- inkoop van carrosserieën 
- je bent het aanspreekpunt tussen binnendienst en werkplaats
- je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
- het betreft een fulltime functie 

Heb je interesse? Bel, schrijf of kom even langs.

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

Kon. Wilhelminaweg 259, Groenekan | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

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

CARPACCIO TAARTJES
Met o.a. fijn gemalen biefstuk, pijnboompitjes, kaas,
kappertjes, peper & zout; super combinatie!!
mag rood tot rosé gebakken worden.... 100 gram 1,85

T-BONE STEAK
Voor alle vaders: met o.a. ossenhaas & entrecote
Met een klein beentje ertussen. Lekker op de BBQ!!
Super zacht en zeer smaakvol genieten 100 gram 3,25

KIP DIJFILET
Superkwaliteit! Zeer smaakvol en wordt niet droog!
Zonder botje. Voor op de barbecue of in de oven..
Ca. 15 tot 20 min. braden... 500 gram 5,50

PICANHA
Voor op de barbecue of in de oven. Iets aparts, malse 
rosbief met een klein randje vet erop....
Houd een kern aan van ca. 48°C aan 100 gram 2,25

KIP SATEVLEES
Van pure kipfilet gesneden; lekker gemarineerd & 
gekruid. Om zelf te rijgen, ook super voor uw shaslick,
voor bij de nasi, en lekker gewoon in de pan! 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 juni t/m zaterdag 19 juni. 

Zetfouten voorbehouden.

THURINGER BRAADWORST
Naar Duits recept. Lekker op een pistoletje 100 gram 1,65
LASAGNE
Naar Italiaans recept. ± 30 min. op 170°C in de oven 100 gram 1,25

MACHO BURGERS
Voor alle vaders en aanstaande vaders!! super stoer!!
100 % rundvlees, gekruid & gezouten; kan op de BBQ
en in de pan, ca 4 tot 5 min. bakken per stuk 3,50

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

Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur, 
zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

Altijd iets nieuws onder de Soester zon; t/m dinsdag 22 juni

Al onze rozen
Kassa-
korting20%
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Orion Ateliers moet weer verhuizen
De geschiedenis van een zoektocht

door Henk van de Bunt

Orion ateliers te De Bilt is in 2014 opgericht door vier kunstenaars, Willemien Bellaart, Bea van 
IJperen, Josée Wagenaar en Cathy Worrell met als doel te beschikken over een ruim atelier, 

elkaar stimuleren en met het werk naar buiten treden. Later sloten ook Geertje Eshuis 
en Flox den Hartog Jager aan. Dat heeft de diversiteit van de kunst verder vergroot.

Alle kunstenaars werken ieder in 
een eigen stijl en met verschillende 
technieken. Zij maken gebruik van 
diverse materialen, zoals acryl-, olie- 
en aquarelverf, grafische technieken, 
allerlei soorten textiel, keramische en 
beeldhouwtechnieken.

Orionlaan
Willemien Bellaart vertelt iets over 
de geschiedenis: ‘Het begon dus alle-
maal op de Orionlaan waar een oude 
school (de Jan Lighthart-school) leeg 
stond. Een groep enthousiaste (ama-
teur-) kunstenaars stak de koppen bij 
elkaar om een plek te hebben, waar je 
lekker kon werken, de boel kon laten 

staan en waar een spatje niet meteen 
voor een groot probleem zorgde. Er 
was goed licht, verwarming en een 
toilet. Antikraak of leegstandsbeheer 
heet dat. Wel met het risico dat de 
huur met een maand opgezegd kon 
worden’. 

Geweten
‘Dat hebben we geweten. Zo verhuis-
den we van de Orionlaan naar voor-
malig buurthuis Het Hoekje aan de dr. 
Asscherweg; een ideale plek waar we 
drie jaar zijn gebleven. Daarna naar 
de Regenboogschool (ooit Buijs Bal-
lotschool) aan de Buijs Ballotweg, 
waar in de winter geen verwarming 
was, toen naar De Breul in Zeist en 
tenslotte eindigden we in het (inmid-
dels oude) zwembad Brandenburg. 
Daar valt binnenkort de sloophamer. 

Er is grote behoefte aan nieuwe hui-
zen en met enige spoed worden alle 
leegstaande gemeentelijke panden in 
De Bilt verwijderd om plaats te ma-
ken voor nieuwbouw’. 

Jammer
De kunstenaars van het Orion ate-
liers stelden hun atelier graag open 
voor belangstellenden. Een paar 
keer per jaar werden door hen in-
dividueel of gezamenlijk tentoon-
stellingen georganiseerd. Ook de-
den ze mee aan evenementen zoals 
Gluren bij de Buren en de Kunst-
route in De Bilt. Daarnaast expo-
seerden de kunstenaars regelmatig 
op andere locaties in binnen- en 
buitenland. Willemien: ‘We staan 
per 1 juli letterlijk op straat. Jam-
mer wanneer dit na 7 jaar op zou 
houden. Misschien is er wel ie-
mand, die ons aan een nieuwe plek 
tegen een bescheiden vergoeding 
kan helpen’? Eventuele tips graag 
naar wbella.art@gmail.com.

V.l.n.r. Josée Wagenaar en Willemien Bellaart in de voormalige 
entreeruimte van het oude zwembad.

Het atelier startte in 2014 in de voormalige Jan Ligthartschool aan de 
Orionlaan in Bilthoven. (foto - van de bouw ervan in de vorige eeuw - van 
Ad Kon in het Utrechts archief)

De voormalige Buys Ballot-school bood ook onderdak. (foto maart 1996 
Historische Kring De Bilt)

Dichtbundel
Al op jeugdige leeftijd vond Cor 
van Doesburg plezier in het schrij-
ven van gedichten en werd hij door 
vrienden en familie gevraagd om 
voor allerlei gebeurtenissen een 
dichtsels te maken. Later werden 
zijn gedichten verbeeldingen van 
zijn leven, de liefde, de natuur, de 
schoonheid van de mens om hem 
heen en het verdriet.

Cor is geboren in 1935 en heeft in 
diverse landen gewoond waar hij 
inspiratie heeft opgedaan voor zijn 
gedichten. Hij woont nu 41 jaar in 
Groenekan en het prachtige dorp 

heeft de dichter in hem ruimte ge-
geven. In zijn jeugd woonde hij in 
Rhenen op de Grebbeberg, waar 
hij twee evacuaties heeft meege-
maakt. Canada werd daarna zijn 
bestemmingen en in dat land is zijn 
karakter gevormd, sterk beïnvloed 
door de majestueuze natuur. Terug 
in Nederland heeft hij zijn studies 
afgerond en is hij gaan werken bij 
Douwe Egberts. Vanuit Utrecht is 
hij in Groenekan gaan wonen met 
veel plezier. Cor van Doesburg 
heeft recent een gedichtenbundel 
geschreven die te koop is bij de 
Bilthovense Boekhandel.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal boeken ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in 
aanmerking te komen stuurt u 
een email naar info@vierklank.nl 
met in het onderwerp ‘vragen die 
blijven’. De exemplaren worden 
onder de inzenders verloot, ieder-
een krijgt bericht.

Corrie 50 jaar bij 
dezelfde werkgever 

(jubileum)!
Corrie Tersteeg-van Ee, inwoonster van Westbroek, is wel bekend 
in onze omgeving.  Zij is bestuurslid van het Warme Hart en zij or-
ganiseert in dat kader, met de andere bestuursleden, diverse leuke 
activiteiten voor de ouderen in Maartensdijk en omgeving. Ook is 
zij een actief bestuurslid van volleybalvereniging Salvo en vrijwil-
liger bij het Rode Kruis, waar zij recentelijk enkele dagen haar 
diensten aanbood op de priklocatie in De Bilt. 

Ook werkt zij als vrijwilliger veel-
vuldig mee aan het ophalen van 
oud papier ten behoeve van één 
of meer verenigingen. Het op de 
vuilniswagen staan en legen van 
de papierbakken ziet zij als een 
goede conditietraining. 
Maar niet bij iedereen is bekend 
dat Corrie naast al haar vrijwilli-
gersactiviteiten ook nog eens, als 
boekhouder, een dienstverband 
heeft met een advocatenkantoor in 
Utrecht.
In 1971 ging Corrie als 16-jarig 
meisje, direct van de schoolban-
ken, bij dat kantoor werken als 
junior secretaresse. Het werk was 
toen totaal anders dan nu. Zo werkte zij nog op een ouderwetse typema-
chine. De processtukken werden in zevenvoud getypt (kopieermachi-
nes waren nog niet in gebruik), zodat er zeven vellen papier, geschei-
den door carbonpapier (wie kent dat nog?) in de typemachine moesten. 
Het was beslist noodzaak zonder fouten te typen, want fouten moesten 
wel zeven keer worden verbeterd met behulp van typ-ex etc., wat een 
aardige klus was. 
Alles werd ook nog per post verstuurd, want internet was er nog niet. 
Ook maakte Corrie de telex mee en andere apparaten, waarvan bijna 
niemand meer de werking of zelfs het bestaan kent. 
Corrie is er goed in geslaagd met haar tijd mee te gaan. Zij heeft tal van 
opleidingen en cursussen gedaan en werkt, ook na de AOW-datum, on-
verminderd door als een zeer gewaardeerde en gekwalificeerde boek-
houder op het kantoor. 
Op dinsdag 15 juni 2021 is  Corrie uiteraard flink in het zonnetje gezet 
door haar werkgever.

ingezonden mededeling

Corrie Tersteeg-van Ee.

Beestenboel bij 
D’Amandelboom

De bewoners van D’Amandelboom bewonderden woensdag 2 juni 
de dieren van Roels’ Beestenboel.

De mobiele kinderboerderij werd druk bezocht. De konijnen, schapen, 
kippen en zelfs een ezel kregen veel aandacht. Ze hoorden vaak: ‘Wat 
ben je mooi en voel je zacht’, of ‘wat heb je mooie veren’. Mede dank-
zij het prachtige weer genoten de bewoners volop. Er werden herinne-
ringen gedeeld over vroeger op de boerderij. Ook werden er verhalen 
verteld over de eigen huisdieren. De 2 honden dartelden gezellig rond. 
              (Tina Bolks-Blokhuis) 

‘Wat heerlijk om een konijntje  te voelen en te ruiken. Dat is lang 
geleden’. 
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BEKENDMAKINGEN
week 24 ¾  16 juni 2021

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht kennis van de terinzagel-
egging van het ontwerpbestemmingsplan: 
‘Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek’

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel 
Kerkdijk 176 te Westbroek.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het realiseren van een 
nieuwe fusiebrandweerpost op de locatie 
Kerkdijk 176 te Westbroek ter vervanging 
van de brandweerposten in Westbroek en 
Tienhoven.

Daarnaast krijgt de voormalige agrarische 
bedrijfswoning de bestemming ‘Wonen’.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt geduren-
de zes weken ter inzage van donderdag 
17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 
2021.
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20002BP0002-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘Burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300,  
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn 
contact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-

stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, De Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met de 
heer A. van Breda, Beleidsmedewerker 
Ruimtelijk Ontwikkeling RO, stedenbouw en 
omgevingsrecht of met mevrouw H. den 
Hartog, projectleider van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11. 

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan
Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan: 
‘Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkun-
dige bepalingen’

Plangebied
Het plangebied betreft het gehele grondge-
bied van gemeente De Bilt met uitzondering 
van de gebieden waarvoor een beheersver-
ordening geldt.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het ‘Para-
plubestemmingsplan Stedenbouwkundige 
bepalingen’ is een wijziging van de Woning-
wet. Door deze wijziging zijn de door de 
raad vastgestelde stedenbouwkundige be-
palingen van rechtswege vervallen. Om de 

relevante stedenbouwkundige bepalingen 
te behouden moeten ze voortaan in een be-
stemmingsplan of beheersverordening zelf 
opgenomen zijn. Met dit paraplubestem-
mingsplan en de gelijktijdig ter inzage lig-
gende paraplubeheersverordening wordt 
hier invullingen aan gegeven. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpparaplubestemmingsplan Ste-
denbouwkundige bepalingen ligt gedurende 
zes weken ter inzage. Van donderdag 
17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 
2021. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.18017BP0000-ON01
De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 

stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 
Omdat het louter om het technisch overhe-
velen van bestaande bepalingen gaat zullen 
wij geen informatiebijeenkomst organiseren. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 

zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, de Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met me-
vrouw J.M. Lamberts van het team RO, Ste-
denbouw en Omgevingsrecht van de ge-
meente De Bilt via telefoonnummer (030) 
228 94 11 of per e-mail j.lamberts@debilt.nl 

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan
‘Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen’

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van de gemeentelijke inspraakverordening 
kennis van de terinzagelegging van de ont-
werpbeheersverordening: 
‘Paraplubeheersverordening Stedenbouw-
kundige bepalingen’

Plangebied
Het plangebied betreft het gehele grondge-
bied van gemeente De Bilt met uitzondering 
van de gebieden waarvoor een bestem-
mingsplan geldt.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van de ‘Para-
plubeheersverordening Stedenbouwkundi-
ge bepalingen’ is een wijziging van de Wo-
ningwet. Door deze wijziging zijn de door 
de raad vastgestelde stedenbouwkundige 
bepalingen van rechtswege vervallen. Om 
de relevante stedenbouwkundige bepalin-
gen te behouden moeten ze voortaan in een 

bestemmingsplan of beheersverordening 
zelf opgenomen zijn. Met deze paraplube-
heersverordening en het gelijktijdig ter in-
zage liggende paraplubestemmingsplan 
wordt hier invullingen aan gegeven. 

Terinzagelegging 
De ontwerpparaplubeheersverordening ste-
denbouwkundige bepalingen ligt gedurende 
zes weken ter inzage. Van donderdag 17 juni 
2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.21003BV0000-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 

Omdat het louter om het technisch overhe-
velen van bestaande bepalingen gaat zullen 
wij geen informatiebijeenkomst organise-
ren. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent de ontwerpbeheersverordening 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘College van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 

deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van de be-
heersverordening. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
De ontwerpbeheersverordening wordt dan 
gewijzigd vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, de Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over de ontwerpbeheersverordening en de 
procedure kunt u contact opnemen met me-
vrouw J.M. Lamberts van het team RO, Ste-
denbouw en Omgevingsrecht van de ge-
meente De Bilt via telefoonnummer (030) 
228 94 11 of per e-mail j.lamberts@debilt.nl 

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-beheersverordening
‘Paraplubeheersverordening Stedenbouwkundige bepalingen’
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GEMEENTENIEUWS
week 24   16 juni 2021

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

Corona

Defi nitief ontwerp fi etsroute
Amersfoort - Utrecht
De provincie Utrecht en de gemeente De Bilt werken samen aan een plan 
voor het verbeteren van een doorgaande fi etsroute tussen Amersfoort en 
Utrecht. Hiervoor is in juni 2020 een voorlopig ontwerp vastgesteld. Hierin 
is bepaald door welke straten de fi etsroute loopt en welke maatregelen we 
op hoofdlijnen nemen.

Voor een deel van de route werkt de pro-
vincie Utrecht, met de mandaat van de 
gemeente De Bilt, dit uit tot een defi nitief 
ontwerp. Het doel van de nieuwe fi ets-
route is om meer ruimte te bieden aan de 
fi etsers.

Online reageren
Graag willen we uw mening wat u langs 
de route van de verschillende maatrege-
len vindt. Kijk voor meer informatie op de 
website: www.debilt.nl/snelfi etsroute
Van dinsdag 8 tot en met 21 juni kunt u 
online uw reactie geven.

Wat is het vervolg?
Op al uw vragen, opmerkingen en sug-

gesties krijgt u antwoord. We geven 
daarbij aan of we uw inbreng in het defi -
nitief ontwerp verwerken en geven een 
onderbouwing als we dat niet doen. Uw 
reactie blijft voor anderen anoniem. 

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

De Bilt:    •  Fietspad Martin Luther Kingweg afgesloten van 14 juni 2021 t/m 18 juli 
2021.

 •  Prof. Dr. F. Zernikeweg hinder i.v.m. vervangen (gres) huisaansluitingen 
van 21 juni 2021 t/m 23 juli 2021. Rijweg blijft toegankelijk.

Bilthoven:  •  Orionlaan ter hoogte van huisartsenpraktijk afgesloten van 7 juni 2021 
t/m 21 juni 2021.

 •  Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden 
tot voorjaar 2021. Verkeer wordt omgeleid. 

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

 •  Antonie van Leeuwenhoeklaan is vanaf heden voor onbepaalde tijd 1 rich-
tingsverkeer.

 •  Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van Leeuwen-
hoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor doorgaand verkeer.

Maartensdijk: • De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met juli 2021 vervangen. 
  -  Werkzaamheden Bovenkruier 62 tot en met 74 vanaf week 2 2021.
  -  Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruis-

punt Molenwiek/Bovenkruier vanaf week 2 2021.
 Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk 

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

(Vakantie) reizen naar het buitenland
Nog even en de vakantieperiode komt er weer aan. Ga wijs op reis. Bekijk wat u 
moet regelen voor uw reis naar het buitenland en uw terugkomst in Nederland.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Groen of geel reisadvies
Reis alleen naar landen met een groen of 
geel reisadvies. Naar welk land u ook gaat, u 
kunt er te maken krijgen met coronamaatre-
gelen zoals een quarantaine- of testplicht. 
Ook kan de situatie in een land snel verande-
ren. Houd daarom altijd het reisadvies in de 
gaten.

Check de website
nederlandwereldwijd.nl
Op de website www.nederlandwereldwijd.nl 
kunt u zien welke landen welke status heb-
ben. Let op: Als u naar een land met kleurco-
de geel, oranje of rood reist, kunt u te maken 
krijgen met inreisbeperkingen zoals een qua-
rantaine- of testplicht bij aankomst. De situa-
tie in een land kan snel veranderen. Houd 
daarom altijd het reisadvies in de gaten.

Tot aan het zomerreces vinden er nog drie gemeenteraadsvergaderingen plaats:

•  17 juni 19.30 uur Raadsvergadering met besluitvorming over het advies ‘De Bilt: 
wonen in een groene omgeving!’  te gebruiken als bouwsteen voor het woonbeleid 
en omgevingsbeleid.

•  24 juni 19.30 uur Raadsvergadering met besluitvorming over onder meer het Co-
rona crisis- en herstelplan. 

•  8 juli 19.30 uur Raadsvergadering over de Kadernota en Jaarrekening. De Jaarre-
kening 2020 kijkt terug op de doelstellingen en de besteding van de budgetten. De 
Kadernota kijkt vooruit naar 2022 en geeft in grote lijnen aan wat de plannen zijn 
van de gemeente. Na goedkeuring door de raad vormt de Kadernota de basis voor 
de begroting die in het najaar wordt behandeld.

De vergaderingen zijn digitaal. U vindt de complete agenda, de stukken en de live uit-
zending op www.debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u vragen aan of over de gemeente-
raad? Dan kunt u terecht bij de raadsgriffi  e via een e-mail naar raadsgriffi  e@debilt.nl of 
bel met (030) 228 91 64.

Raadsvergadering

Digitaal beroofd

“Het was mijn spaargeld” – slachtoff er 
van helpdeskfraude aan het woord

Wilt u deze criminelen te slim af zijn en voor-
komen dat u het volgende slachtoff er wordt 
van internetcriminaliteit? Luister dan naar de 
podcastserie ’Digitaal beroofd’, waarin drie 
slachtoff ers van internetcriminaliteit hun ver-
haal vertellen. 

Bankrekening leegplunderen
De eerste afl evering gaat over mevrouw Van 
der Maas, 78 jaar oud. “Het was een regen-
achtige maandag in juli. Er werd gebeld om 
kwart voor vijf door een anoniem nummer. 
De persoon aan de andere kant van de lijn 
zei: ik ben fraudehelpdeskmedewerker van 
de bank en ik heb niet zo’n fi jn bericht, me-
vrouw. Er is een Duitse criminele bende be-
zig om uw bankrekening leeg te plunderen.”
Om haar geld veilig te stellen wordt ze onder 
druk gezet om zo snel mogelijk haar geld 
over te maken naar een andere rekening. 
Het gevolg: ze verliest al haar spaargeld. 

Voorkom helpdeskfraude
Voorkom dat u zelf slachtoff er wordt van 
helpdeskfraude en let goed op of u wel écht 
de bank aan de telefoon hebt. De bank 
vraagt bijvoorbeeld nooit om geld over te 

maken of om beveiligingscodes te geven. 
Ook zet een echte bank u nooit onder druk 
om zo snel mogelijk te handelen. Als het 
echt nodig is, kan een bank namelijk zelf een 
rekening blokkeren. 

U bent nu gewaarschuwd, maar maakt u zich 
zorgen of uw ouders/buurman of tante 
slachtoff er wordt, luister dan samen naar 
deze podcast van Veiligheidscoalitie Midden-
Nederland:
www.veiligheidscoalitie.nl/digitaalberoofd

Door de coronamaatregelen brengen de meeste mensen veel meer tijd online 
door. Criminelen passen hier hun activiteiten op aan en zijn momenteel er ac-
tief op internet. 
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In Zorgvilla Steinenburgh bieden we warme
en liefdevolle zorg en begeleiding aan
mensen met geheugenproblematiek.
Met 24 appartementen is de Zorgvilla
kleinschalig en overzichtelijk. We werken
met een vast team van enthousiaste,
kundige en fijne mensen. Mensen die zich
met hart en ziel inzetten om er een mooie
dag van te maken voor onze bewoners.
De villa beschikt appartementen van 35 tot
65m2 met aparte badkamer en toilet. Een
aantal appartementen zijn geschikt voor
bewoning door echtparen.

Wilt u meer weten of wilt u een rondleiding?

Neem contact op met de locatiemanager
Charlotte Schraauwers.
Via telefoon: 030 - 200 49 50 of
e-mail: info@zorgvillasteinenburgh.nl
https://www.claris-zorggroep.nl/

Wonen zoals thuis.

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

OOK VOOR VERHUUR, ONDERHOUD EN REPARATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

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

VERRAS JOUW LIEFSTE PAPA ...

KLOOFHAMER
AX 30 C

€ 43

TAKKENZAAG
van veredeld
carbonstaal

€ 35

MULTIFUNCTIONELE
ACCUSNOEIZAAG
GTA 26

VANAF

€ 119
MET ACCU EN

LADER € 159,00
(OPGELET: BEPERKT LEVERBAAR)

SNOEISCHAAR

VANAF

€ 9,99

TAKKENSCHAAR

€ 48

... MET STIHL
PRODUCTEN!

Als je zonnepanelen overweegt, zijn er 

eerst vragen. Is mijn dak geschikt? Hoeveel 

kost het en wat levert het op? Hoe ver-

loopt de installatie en welke aanbieders zijn 

betrouwbaar? Energieambassadeur Roel 

informeerde daarover al vele inwoners van 

De Bilt, zonder commercieel belang en met 

actuele kennis. Met steeds meer tevreden 

bewoners met zonnedaken tot gevolg. 

Kosten en opbrengst
Natuurlijk zijn er kosten. Roel: “Maar er is 

subsidie en je kunt huren, leasen of gun-

stig lenen. Voor spaargeld is het zéker 

een goede bestemming, je energiekosten 

kelderen meteen. Eigenlijk is elk jaar later 

een jaar te laat. Voor jezelf en ook voor het 

klimaat.” 

Betrouwbare leverancier
Maar met wie ga je dan in zee? Roel daar-

over: “Slechte aanbieders kom ik niet tegen, 

wat wel verschilt is de betrokkenheid. We 

vertellen daarom waar je op moet letten 

en hoe je een offerte beoordeelt.” En is het 

veel gedoe? “Dat valt mee en goed geïnfor-

meerd zijn scheelt alles. Op de avond hoor 

je veel en kun je je vragen kwijt.” 

Aanmelden
Meld je aan voor dinsdagavond 

22 juni: ‘Alles over zonnepanelen’

Je bent welkom bij de online-avond 

(19.30 – 21.00 uur). Mail naar: 

infoavond@beng2030.nl en je ontvangt 

een dag van tevoren een Zoom-link.

BENG! is de onafhankelijke energie-

coöperatie van en voor inwoners van 

De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor 

andere avonden en activiteiten.

Voor heel veel daken zijn zonnepanelen een slimme investering. Kun je hulp gebruiken bij jouw plan? 

BENG! denkt graag mee, onafhankelijk en vrijblijvend. Meld je aan voor de online informatieavond 

‘Alles over zonnepanelen’, op dinsdag 22 juni.

Gebruik de zon - op jouw dak!
Kom naar onze gratis avond voor onafhankelijke informatie

advertorial

Al mogelijk
vanaf € 5,- per maand

incl. terugkerende vermelding in de krant.

Ook een vermelding in de bedrijvengids
op onze website: www.vierklank.nl?

Zoekt u informatie over een lokaal bedrijf,
kijk eens in onze bedrijvengids.

Meld u nu aan via info@vierklank.nl.
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meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding 
• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite 
• luiers • � esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • luiers • � esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 
• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding • beschuit met • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding • beschuit met 
muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • 
speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
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meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding 
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kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje • speen • voeding 
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GEBOORTEKAARTJES
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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 juli 2021

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

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt 1 kilo, rode of witte druiven 500 gram, 
frambozen 125 gram of Cantaloupe meloen per stuk

3 VOOR

499

GOUDEERLIJK BOLLEN
2 zakken à 4 of 6 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,984

a8,45

JUMBO KOFFIEBONEN
Alle soorten 
2 verpakkingen à 1000 gram

a11,98 - a12,98

2 VOOR

849

JUMBO BIEFSTUK
Voordeelverpakking 3 stuks

a7,50

6,-

Geen 18, geen alcohol

ZOMERSE ROSE’S 
Roche Mazet, Jumbo Biologisch, 
Feu, Orbea of Jean Balmont rosé
3 flessen à 750 ml

a10,47 - a13,17

3 VOOR

10,-

2 VOOR

5,-

JUMBO HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

Geen 18, geen alcohol

RADLER, DESPERADOS, 
CORONA, HOEGAARDEN, 
JILLZ, APPLE BANDIT, JOPEN, 
SOMERSBY OF RODENBACH
2 verpakkingen Radler Krat, 6-Pack, losse 
blikjes of flesjes of alle soorten Desperados, 
Corona, Hoegaarden, Jillz, Apple Bandit, 
Jopen, Somersby of Rodenbach

M.u.v. geschenkflessen à 75 cl en Coolcans

2e
HALVE
PRIJS*

M.u.v. geschenkflessen à 75 cl en Coolcans

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31



Nootjes
De Vierklank 14 16 juni 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  .....................................................

onderschuifbed. ompleet met 
matrassen en dekbedden. Tel. 
035 - 5771587

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

Activiteiten
Zomer HOBBYFAIR. Zaterdag 
19 juni van 10.00-17.00 uur. 
Achterweteringseweg 50, 
Westbroek. Artikelen van 
goede kwaliteit. Leuk om te 
hebben of cadeau te geven.

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv op de: 
Frederick G. Hopkinsweg, 
Marie Curieweg, Otto 
Hahnweg, Ralph Bucheweg 
en Robert Kochweg €3,20/
week. Meld je aan via info@
vierklank.nl of bel 0346-
211992

Wie maakt de bewoners van 
de Beethovenlaan, Beetslaan, 
Nicolailaan, Sweelincklaan 
1-60, en Zweerslaan BLIJ, 
Woon je in de buurt en over-
weeg je een krantenwijk. 
Wij zijn op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €7,70 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

VA K A N T I E W E R K E R S 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl
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Te koop aangeboden
8 glazen bakjes voor nootjes 
diameter 9cm, hoogte 3,6cm. 
€2,-. Tel. 06-14040516

2 Ingelijste tekeningen van 
Baarn: Tolhuis en De Brink. 
Samen €8,-. Tel. 06-14040516

2 Boeken van J.M.Coetzee; 
Elizabeth en IJzertijd. Samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

Koetsiersglas merk Heineken 
op houten voet. Hoog 44cm. 
€20,-. Tel. 06-44822861

Koperen verfafbrander, jaren 
30. Merk Primus €20,-. Tel. 
06-44822861

Oude koperen raamspuit 
lengte 58cm, een delig. €25,-. 
Tel. 06-44822861

Kinder-fietshelmen, div. 
maten Per stuk €2,50. Tel. 
06-51024217

Gratis af te halen per 22 juni. 
2 zits bankstel leder z.g.a.n. 
Tel. 06-55555016

Autoboek over teoen en nu 
met kleurrijke foto's. €12,50. 
Tel. 0346-243758

Heksenketeltje om plantjes 
in te doen voor in de tuin. 
€12,50. Tel. 0346-243758

Nieuw in verpakking Puzzel 
over landleven. 1000 stukjes 
€10,-. Tel. 0346-243758

Mooie spiegel in een grote 
opengewerkte houten lijst, 
1.20x1.30   Prijs 50,- Tel. 
06-19691119

In hoogte verstelbaar hou-
ten bureau, zgan. Prijs 5 Tel. 
06-19691119

Compact camera Panasonic 
Lumix met toebehoren en uit-
gebreide gebruiksaanwijzing. 
€ 50,-.
Tel.: 06-16613197

gratis op te halen eenpersoons 
metalen bed 80 x 190 met 

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

OPRUIMING - OPRUIMING -OPRUIMING
Leegverkoop van al onze tuinplanten. struiken/ bomen in pot, 
zoals:
Vaste planten: o.a. Hosta, Vrouwenmantel, Rubbecia, Ires, 
Graniums, Campanula, Persicaria etc. etc. Div. soorten gras-
sen, groenblijvend en bont blad, Miscanthus, Penniserum, 
lampenpoetsers, grote en kleine bamboe. Ook nog laulieren, 
kleine taxxussen en Portugeese laulieren, rododendrons etc. etc.
Verkoop vanaf donderdag 9 uur t/m za 3 uur of na telefonisch 
overleg.
Altijd 35% korting.
Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. Groenekan. 
Tel. 06-54751296.

Hulp gezocht bij het werken 
in mijn tuin. Geschikt voor 
SCHOLIER. Tel 06 47829656

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor het stofferen 
van stoelen, fauteuils en boot-
kussens. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

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

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

PIANOLES aan huis
gediplomeerd ervaren docente
Info: 06-13715245

Autowasstraat in 
Westbroek

De Hervormde gemeente in Westbroek e.o. heeft een jongerenreis georga-
niseerd waarin 12 jongeren onder leiding van 5 begeleiders op 16 oktober 
verwachten op reis te g aan naar Hongarije.

De jongeren gaan helpen om één woning (of een paar) op te knappen, zodat 
deze gereed zijn voor de wintermaanden. Daarnaast gaan zij helpen met hout-
hakken voor de kachel en voedselpakketten rondbrengen bij de gezinnen in 
Érd. Maar dit alles kost geld. De reis, het opknappen van huizen, de voedsel-
pakketten. 
Om de kosten hiervoor enigszins te verdienen gaan de jongeren op zaterdag 
3 juli van 09.00 tot 11.30 uur en van 12.30 tot 14.45 uur auto’s wassen op 
Burgermeester Huydecoperweg, 32 te Westbroek. Reserveren hiervoor kan op 
website: www.hervormdwestbroek.nl. 

Op 3 juli is de wasstraat in Westbroek geopend.

Nieuwe lijsttrekker 
D66 De Bilt

Donja Hoevers is door 
de leden van D66 De 
Bilt verkozen tot lijst-
trekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in 
maart 2022. Donja Hoe-
vers: ‘Ik kijk er enorm 
naar uit om als lijsttrek-
ker de verkiezingen in te 
gaan. Juist om het pro-
gressieve en optimisti-
sche geluid van D66 te 
laten horen, met kansen 
voor iedereen, ongeacht 
de plek waar je wieg 
heeft gestaan’. 
                          [HvdB]

Donja Hoevers is nu 
fractievoorzitter voor 
D66 in de gemeenteraad 
van De Bilt. [foto Guus 
Geebel]

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

 

 

Wij zoeken per 1 augustus een allround 

Technisch Onderwijs Assistent 

voor 0,5 fte 

‘Heb jij een passie voor exacte vakken, practica en experimenteel onderzoek? 
Vind je het leuk om docenten en leerlingen te ondersteunen? 
Wil je graag meedenken over het vak natuurkunde? 
Dan hebben wij een mooie kans voor je”. 
 

Wil jij deel uitmaken van dit enthousiaste team en wil je solliciteren? 
Kijk voor meer informatie op: www.hetnieuwelyceum.nl 

 
Je kunt reageren via sollicitaties@hetnieuwelyceum.nl tot donderdag 17 juni a.s. 

De selectiegesprekken vinden plaats in week 25. 
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School met de Bijbel zamelt 
nogmaals in voor De Voedselbank

door Henk van de Bunt

Vrijdag 11 juni vervolgde de School met de Bijbel in Maartensdijk haar inzamelingsactie voor 
de Voedselbank in De Bilt. Nu werden meer dan 80 volgepakte kratten overgedragen. 

Adjunct directeur Harry Prosman 
vertelde er het volgende over: ‘Dat 
er toch nog 130 gezinnen zijn die 
vorige week van een pakket voedsel 
werden voorzien, zette ons tot na-
denken. Vorige week konden er 23 

kratten bij ons op school opgehaald 
worde maar wij knoopten er nog 
maar een weekje aan vast. Maandag 
7 juni hadden we de 10 nieuwe krat-
ten ook alweer gevuld en één van 
onze ouders gebruikte haar contac-

ten op social media en wist met een 
spontane tikkie-actie maar liefst bij-
na 1000 euro op te halen. Daar ging 
zij met een achttal kinderen uit de 
bovenbouw mee naar de plaatselijke 
Jumbo. Binnen de kortste keren had-
den ze vijf karren vol en daar vulden 
ze op school weer 20 kratten mee’. 

Facebook
‘Ook werden er diverse mensen uit 
ons dorp via een Facebookpagina bij 
de actie betrokken. Prachtig dat er 
spontaan zoveel boodschappen wer-
den afgegeven voor dit doel. Don-
derdagavond was er nog een veiling 
en de opbrengst daarvan is opnieuw 
bij de Jumbo besteed. Vrijdag wer-
den de laatste artikelen door de leer-
lingen mee naar school genomen en 
diezelfde middag kwamen de mede-
werkers van de Voedselbank alles 
weer ophalen’. Een deel van de kratten wordt door zo’n 30 leerlingen bewaakt. 

Financiële hulp bij jeugdactiviteiten
Corona heeft ook veel ondernemers hard geraakt. Inkomsten zijn gedaald en reserves zijn 

aangesproken. Keuzes maken in gezinsbestedingen is dan helaas onafwendbaar. 
Ook bestedingen voor de kinderen. Contributie voor de sportclub, muziekles, 

een nieuwe fiets; dat kun je er gewoon even niet bij hebben. 

Stichting Leergeld Gemeente De 
Bilt voorkomt dat kinderen uit ge-
zinnen met (tijdelijk) weinig finan-
ciële middelen worden uitgesloten 
van onderwijs, sport en cultuur. 
Ons motto is ‘Alle kinderen kunnen 
meedoen!’, want kinderen mogen 
niet de dupe worden van geldzor-
gen van ouders. En blije kinderen 
zijn een zorg minder voor hun ou-
ders. 

De stichting ondersteunt kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar fi-
nancieel bij (buiten)schoolse activi-
teiten. Door deze bijdrage kunnen 
kinderen (blijven) sporten op een 
sportclub, muziekles volgen, naar 
de scouting of bijvoorbeeld paard-
rijden. Ook de sportkleding of een 
muziekinstrument wordt vergoed 
als dat nodig is. Door deze onder-
steuning kunnen kinderen gewoon 

mee op schoolreisje of op zomer-
kamp. En als een kind naar de mid-
delbare school gaat zijn er moge-
lijkheden tot een bijdrage voor een 
laptop en een fiets.

Zzp’ers die gebruik maken van de 
TOZO en/of TONK regeling en fi-
nanciële gedwongen zijn om activi-
teiten van hun kinderen te moeten 
opzeggen of beperken kunnen con-
tact opnemen met de stichting. Zij 
kijken op basis van inkomsten en 
uitgaven waar ze tijdelijk kunnen 
ondersteunen. Na een jaar wordt 
gekeken of verdere ondersteuning 
nodig is. 

Secretaris Martin Jonker: ‘We be-
grijpen dat je misschien een drem-
pel over moet om hulp te vragen. 
Doe het in het belang van je kin-
deren. Want je kinderen moeten 

zoveel mogelijk zorgenvrij met hun 
vriendjes en vriendinnetjes kunnen 
meedoen. Daar wordt het hele ge-
zin beter van.’ Zie www.leergeld-
debilt.nl .

Stichting Leergeld ondersteunt in 
de kosten van sport en cultuur. 

Start mini-competitie korfbal
Het KNKV organiseert vlak voor 
de zomer nog een mini-competitie 
van drie wedstrijden voor de jeugd. 
Het is lang geleden dat de kinderen 
een echte tegenstander hebben ge-
had en de echte wedstrijdspanning 
hebben gevoeld. Maar de Nova-
spelers kunnen daar nog prima 
mee omgaan, want er werden flink 
wat doelpunten gescoord tijdens 
de eerste wedstrijden afgelopen 
zaterdag. Nova E1 won met 15-0 
en de C2 zelfs met 28-0. De spe-
lers en coaches van de jeugdteams 
kijken uit naar de volgende wed-
strijd komende zaterdag. 
           (Renske van Kempen)

De jeugdteams van Nova spelen een kleine officiële competitie voor de 
zomer.

Judokan draait weer

Van de allerjongste judokatjes tot de volwassen karateka’s en de 
jiujitsuka’s; alles en iedereen was weer van de partij en genoot met volle 
teugen genoten. Ook na afloop bij Gerrit aan de bar in de heropende 
Vierstee in Maartensdijk was het weer als van ouds.
(Sigrid van Schaik)

Kledingsponsor 
verlengt contract 

met SVM
Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk heeft het bestaande con-
tract met kledingsponsor JAKO en toeleverancier Teamware Van 
Dijk met drie jaar verlengd. SVM is meer dan tevreden over de 
kledingsponsor en toeleverancier waarmee in de afgelopen drie 
jaar een prima samenwerking is ontstaan. De sponsorcommissie 
van SVM heeft de contractverlenging voorbereid. Dinsdag 25 mei 
kon de handtekening worden gezet.  

Directeur Ray Mulder van JAKO is blij met de verlenging. ‘Wat wij 
vooral doen is de club ontzorgen. Dat wordt gewaardeerd. Dat doen 
wij samen met toeleverancier Van Dijk Teamware die het directe con-
tact met de vereniging onderhoud. SVM kan alles aan ons overlaten en 
hoeft geen tijd te besteden aan kledingperikelen’. Frans Bakker, voor-
zitter sponsorcommissie beaamt dit. ‘Wij hebben het bestuur zonder 
aarzeling geadviseerd een nieuwe verbintenis van drie jaar aan te gaan 
met JAKO en Van Dijk Teamware’. De leden van SVM kunnen kleding 
bestellen via de webshop van de vereniging.

De overeenkomst krijgt gestalte met een onderlinge vuist. Op de foto 
staan v.l.n.r.: Frans Bakker, vz Sponsorcie, Ray Mulder directeur JAKO, 
Frans van der Tol, vz SVM, Erik van Dijk en Pim Rigter van Van Dijk 
Teamware. Gert Aalderink  secr. Sponsorcie ontbreekt. 

ingezonden mededeling

 

Huiswerkbegeleiding nodig voor uw kind(eren)?

Heeft uw kind het moeilijk op school, mede door de coronatijd?

Wij bieden huiswerkbegeleiding in Maartensdijk. Uw kinderen zijn welkom in het
nieuwe schooljaar tussen 15:00 en 18:00. Ze zullen bij ons onder begeleiding van
onze begeleiders werken aan hun huiswerk.

Ook bieden wij 25, 26 en 27 Augustus zomerbegeleiding aan om, net voor de start
van het nieuwe schooljaar, alles even op te frissen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
winston@whizzkidz.nl
06-21429974



Verweven
Lang geleden maakten jonge vrouwen veel tijd vrij om de lakens voor 
hun uitzet om te zomen met idyllische afbeeldingen. Met naald en draad 
verbeeldden zij hun romantische verwachtingen van het huwelijk, hun 
toekomst. Zij borduurden bloemenslingers met vlinders en zingende 
vogeltjes met zijden draad in de mooiste kleuren.
Hieraan moest ik denken toen ik langs de parkeerplaats van het Bert 
Bospad liep, waar een blauwe regen tot in de hemel groeit. Met lange 
ranken borduurt ‘ie zichzelf rechtsom draaiend, breeduit, tot in de top-
pen van de bomen. De vlinderbloemen hangen in rijke trossen naar 
beneden, kleuren exotisch blauw tussen het jonge groen. Bijen zuigen 
zich vol met nectar uit de bloemen en daartussen zingen vogels het 
hoogste lied. Een natuurrand, gezoomd met een levende voorstelling.
Blauwe regen komt hier oorspronkelijk niet voor, maar is vanwege zijn 
romantische bloementrossen geïntroduceerd vanuit Azië. In innige om-
helzing ondersteunen de lianen de omringende bomen. De zaden uit de 
peulen zullen in de humusrijke ondergrond ontkiemen. Als de plant de 
ruimte krijgt kan ‘ie zeer oud worden. Ik las over een blauwe regen in 
Japan die ruim 1200 jaar oud zou zijn.
Die trossen exotisch blauwe bloemen, losjes verweven in het groen van 
de inheemse bomengroep, lijken model te staan voor de ideale moderne 
samenleving. Een maatschappij waarin mensen met verschillende cul-
turele achtergronden kleurrijk verweven hun weg zoeken, mits ze el-
kaar de ruimte geven.                   (Karien Scholten)

In haiku:
Losjes verweven
Uitheems blauw in poldergroen
De toekomst vooruit
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-6
Do.
17-6
Vr.

18-6
Za.

19-6
Zo.

20-6

Indische kipsaté,
atjar en kroepoek

Gebakken snoekbaars 
met garnalensaus

Griekse
aubergine-schotel

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
23-6
Do.
24-6
Vr.

25-6
Za.

26-6
Zo.

27-6

Indiase lamscurry 
met rijst

In knoflookboter 
gebakken mosselen

Mexicaanse
avocado-salade

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

We zijn ook binnen
weer open en tot 22:00 uur!

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

Wat is er aan de hand 
met onze eiken

Is het u opgevallen? Op landgoed Beerschoten in De Bilt, maar ook op heel veel andere 
plaatsen, lijken de eiken dit voorjaar maar moeilijk in blad te komen. 

Als het al gebeurt, dan lijken de bladeren wel erg klein. 

Heel merkwaardig. Vooral omdat de 
beuken, die het de afgelopen jaren 
zo moeilijk hadden, er nu wèl floris-
sant bij staan. Wat is er aan de hand 
met onze eiken? Aan de droogte kan 
het nu (nog) niet liggen, maar geluk-
kig heb ik voor u wel het antwoord: 
De grote boosdoener is de kleine 
wintervlinder. Jawel, een winter-
vlinder in de lente. Oftewel: waarin 
een klein beestje groot kan zijn.

Kleine wintervlinder
De kleine winterwintervlinder leeft, 
zoals de naam al aangeeft, in de 
winter. Het is een in Nederland al-
gemeen voorkomende nachtvlinder. 
In de avond, zo tussen 18 en 20 uur 
kun je het tamelijk onopvallend 
vlindertje, maar wel talrijk, met een 
zaklamp waarnemen op loofboom-
stammen en in struiken. Het man-
netje kan vliegen, maar het vrouwtje 
niet. Zij heeft niet ontwikkelde vleu-
gelstompjes, daardoor lijkt ze niet 
eens op een vlinder. Terwijl zij naar 
boven kruipt hoopt ze een rondvlie-
gend mannetje tegen te komen. Na 
de paring worden zo’n 150 eitjes op 
de bladknoppen afgezet. 

Rupsen 
In de periode mei-juni komen hier-
uit spanrupsen tevoorschijn. Dit zijn 
rupsen die zich verplaatsen door lus-

sen te maken. Ze voeden zich met de 
nèt uitgelopen knoppen en dus heel 
jonge blaadjes en zijn daarbij in staat 
om hele bomen kaal te vreten. Denk 
daarbij aan loofbomen, zoals zome-
reik, hazelaar, wilg, linde, berk, mei-
doorn en populier. Qua fruitbomen 
geven de niets ontziende rupsen de 
voorkeur aan appel, kers en bes.
Bij verstoring laten de rupsen zich 
van het blad vallen. Ze blijven aan 
een zijden draad hangen tot het ge-
vaar geweken is. In juni dalen de 
volgroeide rupsen via een spinsel-
draad naar de grond om daar te ver-
poppen. Tijdens de zomer liggen de 
poppen in het strooisel, waarna in 
het najaar een nieuwe generatie klei-
ne wintervlinders verschijnt.

Kaalvraat 
De aangetaste bomen, waaron-
der zomereiken, kunnen goed te-
gen kaalvraat. Ze lopen weer op-
nieuw uit en zijn in staat om weer 
te groeien. Pas wanneer de eiken 
meerdere jaren achtereen worden 
kaalgevreten kunnen ze verzwak-
ken. Eenmaal verzwakt zijn de ei-
ken gevoelig voor aantasting door 
de eikenprachtkever. De larven van 
deze kever maken lange slingeren-
de gangen onder de schors van een 
verzwakte boom waardoor deze 
uiteindelijk afsterft. 

Natuurlijke vijand
De aanwezigheid van een grote 
hoeveelheid rupsen is ideaal voor 
verschillende zangvogels, voor 
zichzelf maar zo mogelijk nog meer 
voor hun kroost. En zo wordt maar 
weer eens bewezen dat in de natuur 
alles met elkaar verbonden is. We 
weten alleen niet of dit voldoende 
is. Er liggen namelijk nog meer ge-
varen op de loer. Door klimaatver-
andering, verdroging én de stikstof-
crisis kunnen de bomen ook sterven 
als gevolg van ‘uitputting’.

Jacqueline van Dam
Boswachter Publiek Utrechts 
LandschapRups van kleine wintervlinder.66 (foto: Frits Bink)

Aangetaste eiken op landgoed Beerschoten. (foto: Jacqueline van Dam)

Veel belangstelling 
voor Slootjesdag

De inschrijving van het door het IVN georganiseerde Slootjesdag 
was groot, maar door corona konden er maar 25 personen worden 
toe worden gelaten. Het was een prachtige zonnige dag en de kinde-
ren waren dol enthousiast. 

Gewapend met schepnet, emmer, voorbeeldkaart werd er druk ge-
schept, genoteerd en naar boven gehaald. De oogst was dit jaar 
groot, andere jaren 3 of 4 modderkruipers, nu 12 en nog grote ook. 
Verder mini-krabjes, larven van libelle ’s, slakjes, waterluizen etc.

Elke vangst werd trots getoond aan de vrijwilligers van het IVN, die 
met behulp van een loep konden zeggen wat ze van de lijst konden 
wegstrepen. De kinderen gingen naar huis met een prachtige natuur-
ervaring rijker.     (Wim Westland)

De vangst van het schepnet wordt nauwkeurig bekeken.

Gedeeltelijke zonsverduistering
Op donderdag 10 juni vond een gedeeltelijke zonsverduistering plaats tussen 11.19 en 13.31 uur. 

De maan schoof vanaf de aarde gezien precies voor de zon langs. Door het heldere weer was 
de hele verduistering goed zichtbaar. De verduistering duurde hier ruim 2 uur.

Tijdens het maximum van de eclips 
was 17% van de oppervlakte van 
de zon bedekt. Dit is te zien op de 
foto die genomen is om 12.35 uur. 
Deze foto is gemaakt met een 300 
mm lens met een infra rood filter 
voor de lens met een cut-off golf-
lengte van 750 nm om het felle licht 
van de zon te temperen. Daardoor 
kleurt de omgevingsstraling van de 
zon rood. 
Een bedekking van 17% is niet vol-
doende om het merkbaar donkerder 
te maken, maar wel genoeg om te 
worden opgemerkt door zonnepa-
nelen, zoals te zien is door de dip 
rond 12 uur (te Eindhoven).

De volgende gedeeltelijke zonsver-
duistering vindt plaats op dinsdag 
25 oktober 2022, met een vergelijk-
bare verduistering van 22%. 
       Eugène Jansen Tijdens de zonsverduistering neemt de maan een hapje uit de zon.
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