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Geen haast bij beslissing 
windmolen en zonnepanelen 

door Henk van de Bunt

Er is op dit moment binnen en buiten de gemeentegrenzen van De Bilt volop discussie over 
windmolens en zonneparken; dit als resultaat van een participatietraject van de Gemeente 

De Bilt dat vorig jaar in beweging is gezet en waarbij de inzet is hoe te komen tot 
duurzame energieopwekking als onderdeel van de Energietransitie.

Kees Mudde is ondernemer in 
IT en Communicatie en woont al 
vele jaren in Maartensdijk: ‘Mijn 
grote zorg zijn de plannen, hoe Ge-
meente De Bilt uitvoering wil gaan 
geven aan de Energietransitie met 
megawindmolens en een zwaar 
gesubsidieerd zonnepark. In de 
laatste maanden van het vorig jaar 
is door publicatie in o.a. De Vier-
klank mij duidelijk geworden dat 
deze plannen behoorlijk concreet 
op tafel liggen, terwijl een groot 
deel van de inwoners nauwelijks 
notie heeft van de omvang. Naar 

mijn mening wordt in het partici-
patietraject een groot deel van de 
discussie wellicht bewust overge-
slagen, waardoor ik mij als burger 
nu tegen de muur gezet voel. Daar-
naast vind ik het plaatsen van 240 
meter hoge windmolens op land 
een ronduit ongezonde oplossing; 
er zijn betere en breder gedragen 
alternatieven beschikbaar’.   

Pandemie
Kees Mudde: ‘Allereerst heb ik 
sowieso mijn bedenkingen om 
deze belangrijke discussie te voe-

ren in een periode waarin onder-
ling contact en open communica-
tie sterk wordt gelimiteerd door 
een pandemie. Veel burgers die 
geen Teams- of Zoomspecialist 
zijn of de juiste internet-skills 
ontberen staan volledig buiten-
spel. Naar mijn mening gaat er 
heel veel verkeerd in de discussie 
hoe deze belangrijke problema-
tiek aangepakt moet worden. Het 
debat dat nu wordt gevoerd gaat 

over een zonnepark op een dis-
cutabele locatie en bekritiseerde 
exploitatie en het gaat over plan-
nen om megawindmolens te gaan 
plaatsen in naturagebieden, rond 
de kernen van Maartensdijk, Hol-
landsche Rading en Groenekan en 
te dicht bij woonhuizen’.

Informatie 
‘Op het Gemeentehuis vindt men 
dat de burger zelf de informatie 
moet zien te verzamelen. Kij-
kend naar windenergie weten we 
nu, dat er al enkele maanden een 

onderzoeksrapport online staat, 
waarin mogelijke locaties zijn ge-
inventariseerd en het te bouwen 
type windmolen is voorgesteld. 
Van de inhoud van dit rapport 
zijn de inwoners van met name 
Groenekan, Maartensdijk, Hol-
landsche Rading en ook Lage 
Vuursche zich helemaal rot ge-
schrokken. Het voorgestelde type 
megawindmolens is de grootste 
schrik. De windmolens (tiphoogte 

Winterse pracht
IJsbaan Poot.jpg
Sinds 2010 is er in Nederland niet meer zoveel sneeuw gevallen. Het 
weer zorgde voor romantische plaatjes. [foto Frans Poot]

240 meter) gaan de gebieden waar 
ze mogelijk geplaatst worden vol-
ledig domineren. Er worden grote 
vraagtekens gezet bij het plaatsen 
van deze windturbines op 350 me-
ter afstand van bewoning. De lan-
delijke GGD’s waarschuwen voor 
gezondheidsklachten, die voorko-
men bij mensen die dicht bij een 
windmolenpark wonen. Emeritus 
Hoogleraar Prof. Dr. Louw Feen-
stra waarschuwt Rijk en Gemeen-
tes niet voort te gaan op de huidige 
voet: ‘Met het doorbouwen van 
windmolens volgens de huidige 
norm creëert u een volksgezond-
heidsprobleem waar straks de re-
kening voor gepresenteerd gaat 
worden. Wees uw broeders hoeder, 
dit moet je echt niet willen’!

Smal
‘In het hele participatietraject is 
gebleken dat de verantwoordelijk 
wethouder (als collegewoordvoer-
der) doof is voor dit voortschrij-
dend inzicht. Al afgelopen jaar 
is aangegeven dat wat betreft het 
college de vraag niet is of er zon-
neparken en windturbines komen; 
de vraag is alleen waar. Deze hou-
ding is desastreus voor een breed 
gedragen en succesvol te realise-
ren energietransitie. De discussie 
wordt nu veel te smal gevoerd; het 
is voor of tegen. Voor veel inwo-
ners is het nu dus tegen. Hiermee 

vermorzel je het fundament van 
een door burgers breed gedragen 
en succesvolle Energietransitie’. 

Kort
‘Wat er nu ook fout gaat is dat de 
burger in een hele korte periode 
moet reageren op toekomstscena-
rio’s die nauwelijks zijn te over-
zien. Het windmolenrapport heeft 
bijna 5 maanden onopgemerkt op 
een website gestaan. De burger 
moet vervolgens in een tijdsbestek 
van enkele weken een oordeel ge-
ven, want het college moet snel 
doorpakken omdat de Regio zit te 
zeuren. Ik zou dan ook graag zien 
dat we teruggaan naar realiteit 
en maakbaarheid in deze discus-
sie. Hierin mag het college tonen 
sterk in haar schoenen te staan door 
richting Regio aan te geven dat dit 
dossier even doorduwen wat hun 
betreft niet gaat gebeuren. Beter is 
samen met inwoners alle facetten 
van de Energietransitie te inven-
tariseren (vele wegen leiden naar 
Rome) en tot een structurele con-
sensus te komen: met open vizier, 
zonder politieke agenda’s en ook 
met draagkracht, die resulteert in 
goede besluiten’.

Kees Mudde: ‘De Energietransitie uitvoeren zoals nu voorgesteld helpt het draagvlak om zeep. Gemeente: ga 
eens met je burgers in gesprek’.

Sinds 2010 is er in Nederland niet meer zoveel sneeuw gevallen. Het 
weer zorgde voor romantische plaatjes. [foto Frans Poot]

Scan de QR code
om te tekenen!

Wilt u ook
GEEN GROTE
WINDTURBINES
in uw achtertuin?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

  

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/02 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/02 • 09.30u - Ds. J.P. Nap
14/02 • 18.15u - Ds. J. P. Nap

Woudkapel
14/02 • 10.30u - Live Stream-

Bezinningsbijeenkomst met Wies 
Goudsmit

Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
14/02 • 14.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
14/02 • 10.30u - Gebedsviering 

R. Grotenhuis
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

14/02 • 10.00u - Ds. P. Veerman
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
14/02 • 10.00u - 

Mevr. ds. Arrie van Veen
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
14/02 • 09.00u Eucharistieviering 

J. Skiba
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
Tot en met 14 februari i.i.g. geen 

diensten.

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/02 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/02 • 10.00u - Ds. H. Juffer 
14/02 • 18.30u - Ds. H. Juffer 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/02 • 09.30 uur – Online-Samendienst 
met Ontmoetingskerk in Maartensdijk, 

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/02 • 10.00u - Ds. C. van der Scheur
14/02 • 18.30u - Ds. J. de Jong 

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/02 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
14/02 • 09.30 uur - Ds. R. Alkema

Online-Samendienst met Kapel 
Hollandsche Rading

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
14/02 • 10.30u - Gebedsviering Leo Fijen

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/02 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
14/02 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
14/02 • 10.00u - Proponent A. Borsje 
14/02 • 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

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Groenekan • 0346-211215

drukwerkspecialist 

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).

 
Huil niet omdat het voorbij is,
maar lach omdat hij er was

Intens verdrietig en zo dankbaar voor de mooie
herinneringen, die Eric ons heeft gegeven, is in
bijzijn van zijn dierbaren mijn lieve man, onze papa,
(schoon)zoon en broer overleden.

Eric Johannes Altenrath
29-06-1972  l  30-01-2021

Marion, Mirte, Stef
Joop, Marga
Leo, Jeane
Ellen, Erik, Koen, Hidde
Michiel, Ingrid, Noortje, Olivier
En verdere familie

Correspondentie:
Monuta Nijenheim
T.a.v. Familie Altenrath
Kroostweg 33
3704 EA  Zeist

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 5 februari in
besloten kring te Bilthoven plaatsgevonden.

                      

Vanessa A. M. Copijn - Groeneveld

Rijnsburg 6-12-1973      Maartensdijk 3-2-2021

Planetenlaan 19, 3738 XK  Maartensdijk

De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Born, Yaromir en Levi
Ank & Henk Groeneveld    
   Koert & Anja, Luise en Emma
Traude & Allrik c Copijn en familie

Those we loved but lost
are no longer where they were

but always where we are

Verbonden voor altijd

Mens waar ben je?

(naar Genesis 3:9)

Na een voltooid leven is mijn lieve man, onze vader, opa en 
overgrootvader overleden. Hij hield onvoorwaardelijk van ons. 
We zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen.

Harm Zanting
Harry

* 24 oktober 1933 in Vreeland  † 1 februari 2021 in Bilthoven

Zoon van Harm Zanting en Trijntje Olde

Gerda Zanting - van de Stouwe

Marca en Elco
    Frank en Janine, Faber
    Thijs en Irene
    Doret en Ate
    Marijn en Lisette

Harm Albert en Jantine
    Bart
    Ruurd en Nele

Teun en Karin
    Esther en Rebecca
    Jeroen

Victor en Jeanette
    Martijn
    Emiel en Esmée

Correspondentieadres:
Pr. Beatrixlaan 12
3738 VH  Maartensdijk

Harry is vrijdag jl. in besloten kring begraven op de Algemene 
Bijzondere Begraafplaats van Maartensdijk. De registratie van de 
afscheidsdienst kunt u nog bekijken via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2275-PKN-Maartensdijk

Wij bedanken de verzorgers van Boshuysen 5 hartelijk voor de 
warme zorg die zij aan Harry hebben gegeven.

Nieuwe predikant 
Oosterlichtkerk

Ds. Wouter van Laar uit Wil-
lemstad heeft het beroep naar 
de wijkgemeente aangenomen. 
Zijn intrede wordt rond deze 
zomer verwacht. Dan is het in-
terieur van de kerk vernieuwd 
en het schooljaar afgesloten 
waardoor de overgang voor zijn 
kinderen makkelijker wordt.

Verdrietig, maar ook dankbaar
dat hem een verder lijden bespaard is gebleven.

Bij het aanbreken van een nieuwe dag
hebben wij toch nog plotseling afscheid moeten nemen van

mijn liefste man, trouwe broer, zorgzame vader en schoonvader en
de meest TROTSE bijzondere opa.

Bob Bakker
Poppe

 *Zuilen, 3 mei 1941 † Maartensdijk, 6 februari 2021

 Henny Bakker-Kunst 
 Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Otto Doornenbalweg 9
3738 CV Maartensdijk

Het afscheid zal op vrijdag 12 februari in kleine kring plaatsvinden 
in Bilthoven.



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In de Raadscommissie Openbare Ruimte was er bij de plannen voor een eventueel zon-
nepark aan de oostzijde van de Provinciale Weg N 417 inspraak van Stichting Brigida 
en de Werkgroep Natuurlijk Maartensdijk. Stichting Brigida noemt het gebied door zijn 
ligging ‘cultureel erfgoed’. Wanneer die waardering betrekking zou hebben op de unieke 
bogen over de spoorlijn, dan kan ik daar inkomen, maar dit zicht op de bogen wordt op 
geen enkele manier teniet gedaan door de eventuele zonnepanelen met een hoogte van 
1.60 m. t.o.v. de N 417. En het visueel-landschappelijke belang van het gebied is nihil: het 

kijken vanaf de N 417 geeft zicht op het verkeer op de A 27 en de langs rijdende treinen. 
Overigens worden volgens het plan knotbomen geplant langs de N 417 om het zicht op de 
panelen te beperken.

De Werkgroep Natuurlijk Maartensdijk gaf aan dat uitvoering van het plan tot verarming 
van de biodiversiteit zal leiden. M.i. is het toekennen van biodiversiteits-waarde aan de 
graslanden daar arbitrair; de landerijen zijn sinds jaren in intensief agrarisch gebruik, on-

der meer als maïsland, waardoor zij geen natuurwaarden meer hebben. 
De laatste kieviten broedden hier zo’n 20 jaar geleden. Daarentegen 
kan door realisatie van het zonnepark een substantieel deel van de op-
pervlakte aan natuurwaarde winnen door het aanbrengen van natuur-
vriendelijke oevers en het inzaaien van het grasland met een inheems 
kruidenmengsel. En een gericht graslandbeheer kan leiden tot geschikt 
foerageergebied voor dassen; dus biodiversiteitswinst en een kwaliteit-
simpuls, waar de werkgroep naar streeft. 

Ik zie dus geen bezwaar voor natuur, landschap en milieu bij dit zon-
neparkplan: dit betekent niet dat ik de aanleg van zonneparken elders 
in het Noorderpark zou toejuichen; men dient zich wel te realiseren 
dat zonne-energie een noodzakelijke optie is: onze zon is immers een 
onuitputtelijke energiebron. 

Luuk Draaijer, Maartensdijk
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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

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 13 februari haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 13 februari 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zater-
dagmorgen om 9.00 uur rijden. 
U wordt verzocht uw papierkli-
ko of het goed gebundelde pa-
pier tijdig aan de weg te zetten.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof,
en dat niet uit u, het is de gave van God

Efeze 2:8

Na een periode van afnemende krachten is in de leeftijd van 92 jaar 
door de Heere thuisgehaald mijn lieve broer, zwager en onze oom

Jacobus Grootendorst
~Ome Coop~

Weduwnaar van Jannigje Nap sinds 7 juli 2006
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 20 januari 1929  † 7 februari 2021

Coba van Steenbergen - Grootendorst
Jo Nap - Achterberg

Neven en nichten

7 februari 2021

Correspondentieadres: 
Kerkdijk 162
3615 BK Westbroek

Mijn broer, zwager en onze oom is thuis opgebaard.

In verband met de huidige corona-omstandigheden zullen de 
afscheidsdienst en de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.
De afscheidsdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 11 februari 
om 10.30 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk, 
Kerkdijk 60 te Westbroek. Deze dienst is mee te beleven via: 
www.kvanasselt.nl/meebeleven/

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats, Kerkdijk 4 te Westbroek

Buurtbewoners Nieuwe Wetering 
protesteren groot

De buurtbewoners van de Nieuwe Wetering in Groenekan laten op duidelijke wijze weten dat 
zij niet zijn gediend van grote windturbines in hun achtertuin. 

Gemeente De Bilt heeft het adviesbureau Bosch & van Rijn onderzoek laten doen naar locaties die ruim-
telijk gezien geen belemmering vormen voor het plaatsen van windturbines van 240 hoog. In de Nieuwe 
Wetering worden 2 locaties genoemd die kansrijk zijn. De bewoners laten, door middel van een groot 
spandoek, luid en duidelijk weten wat zij hiervan vinden. Ze hopen o.a. met het spandoek door te drin-
gen tot het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden. Daarnaast zijn ze met ‘geen 
windturbines in groenekan de nieuwe wetering en bilthoven’ een petitie gestart op petities.nl/petitions. 
Tekenen via de QR code op pag 1 kan ook.

HOOGBOUW 
BIJ STATION?
5 nieuwe flats, tot 
7 verdiepingen?

Nee! Houd onze 
omgeving dorps!

Morgenavond 
commissievergadering:

u mag inspreken!
Meer weten:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 februari
t/m woensdag 17 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gegrilde kipfilet 
Gebraden gehakt
Gebraden rosbief

Filet Americain
Sellerie salade 
Pulled chicken

VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Schouderkarbonade

Angus burgers

Biefstuksleetje

Vrijdag en zaterdag voordeel

1 KG
VOOR 8.98

NU
VOOR 6.50

KIPDIJFILET

ERWTENSOEP 
+ ROOKWORST

Sucade

4+ 1
GRATIS

500
GRAM 6.98

4 NU
VOOR 10.-

100
GRAM 2.98

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

6.50

STOMPE TOREN 
ROMIG JONG 

500
GRAM 5.98 VERS GEBRANDE 

HUISMIX
250

GRAM 4.98

KAAS NOTEN

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 februari.

Chili con carne     
€ 1,39

100 gram

Conference 
handperen   € 1,79

Heel kilo

Mooie bospeen € 1,25
Per bos

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De lekkerste
Mandared 

mandarijnen 
uit Sicilië …. Uniek van smaak…

Kom proeven…!!!!
Mooie 
broccoli
500 gram €0,99

Notenafdeling: 
Alle zuidvruchten

3 bakjes halen 
= 2 betalen

15
02

16
02

17
02

Volop Valentijn…..
- Voorgerechten

- Hoofdgerechten
- Nagerechten

Laat u verrassen..!
Vrijdag en zaterdag 

Volop valentijn....

Gebak en 
taarten 

met liefde gemaakt 

Desem 
boule blanche
Nu € 2,49
Onze bekende 
desem afbakbroodjes

8 stuks € 2,79

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Nu kan het nog…..!!!
De allerlekkerste 

Tarocco bloedsinaas-
appels uit Sicilië

Ze hebben het hoogste vitami-
ne C- en kaliumgehalte van alle 

sinaasappels, voornamelijk 
vanwege de vruchtbare grond

rondom de Etna….
Kom proeven…!!!!

Winter……. Lekker stoven!!!
Kalfs Stoofpot

Kippenstoofpot met dragon
Aziatische Stoofpot

Hongaarse Rundergoulash
Boeuff Bourguignon

Met alle groenten erbij……
  100 gram €1,75
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Vragen over repareren 
bestemmingsplan Bilthoven Noord

door Henk van de Bunt

In juni 2020 werd in de gemeenteraad van De Bilt een motie aangenomen die het college opriep 
om het bestemmingsplan Bilthoven Noord te repareren en om in overleg te gaan met gedupeerde 
bewoners. Aansluitend werden door deze bewoners meer dan 150 planschadeclaims ingediend. 

De motie Reparatie bestemmings-
plan Bilthoven Noord 2013, inge-
diend door Eelco Dalmeijer (VVD) 
werd in de raadsvergadering van 
25 juni 2020 met 13 stemmen voor 
en 12 tegen aangenomen. De motie 
roept het college op om op basis van 
in ieder geval de reeds door het ‘Col-
lectief van gedupeerden’ samen-
gestelde lijst van 97 woonpercelen 
in Bilthoven Noord aan te passen. 
Door het bestemmingsplan ‘Biltho-
ven Noord 2013’, dat bij besluit van 
22 mei 2014 gewijzigd is vastge-
steld, worden zij nu beperkt in hun 
gebruikersmogelijkheden omdat het 
bestemmingsplan in strijd is met de 
feitelijke situatie op de diverse per-
celen. De motie vraagt de bestaande 
sub-bestemmingen te herformuleren 
door introductie van maatwerk in 
de afstand tot de zijdelingse per-
ceelgrens, zodanig dat voor de ge-
troffen percelen wordt voorzien in 
maatvoering die beter aansluit bij 
en meer recht doet aan de bestaande 
situatie en rechten. Verder vraagt de 
motie de betreffende percelen in een 
andere sub-bestemming in te delen, 
die beter aansluit bij en meer recht 
doet aan de bestaande situatie en 
rechten voor wat betreft de afstand 
tot de zijdelingse perceelgrens.

Angst
Omdat het college de motie nog 
steeds niet heeft uitgevoerd en niet 
in overleg wil met inwoners, dien-
den de raadsfracties van PvdA De 

Bilt, SGP, Bilts Belang, SP, Beter De 
Bilt, fractie Brouwer en Christen-
Unie schriftelijke vragen hierover in 
bij het college; zij willen nu weten 
hoe het zit: ‘Is het college daadwer-
kelijk bezig om de motie uit te voe-
ren en waarom wil het college niet in 
gesprek met de stichting Planschade 
Bilthoven-Noord die de inwoners 
vertegenwoordigt’?
Het is de angst van de politieke par-
tijen, dat de gemeente straks mil-
joenen kwijt is aan het uitbetalen 
van zogenaamde planschadeclaims, 
welke een gemeente moet betalen 
op het moment dat inwoners (eco-
nomische) schade leiden door de 
aanpassing in een bestemmingsplan. 
Dit gemeenschapsgeld besteden de 
fracties veel liever aan noodzake-
lijke voorzieningen in de gemeente, 
die in de afgelopen jaren flink moest 
bezuinigen.

Compensatie
Opvallend vinden de vragenstellers 
dat de betreffende inwoners zeggen 
helemaal geen compensatie te wil-
len maar juist reparatie van het be-
stemmingsplan. Het verbaast de in-
dienende partijen dat de dialoog niet 
wordt gezocht maar dat er strak een 
procedure wordt gevolgd: ‘Wij vre-
zen dat de gemeente straks miljoe-
nen aan gemeenschapsgeld kwijt is 
aan claims, terwijl inwoners alleen 
maar vragen om goed overleg en 
aanpassing van regels die in 2014 al 
beloofd zijn door toenmalig burge-

meester en wethouder. College, ga 
gewoon in gesprek met deze mensen 
en wendt deze schadeclaims af’. 
Aanleiding voor het dispuut tus-
sen inwoners en gemeente ligt in 
het bestemmingsplan Bilthoven 
Noord dat in 2014 gewijzigd werd 
door de raad, hierdoor werden de 
mogelijkheden om te verbouwen 
voor inwoners veel sterker beperkt 
dan voorheen. Het college voorzag 
toen al problemen met 302 locaties, 
maar beloofde toen met technische 
aanpassingen te komen waardoor de 
inwoners geholpen zouden worden, 
dit bleef helaas tot op heden uit.

Vragen
‘Waarom heeft het college de in 
2014 toegezegde reparatie van tech-
nische fouten in het bestemmings-
plan nooit uitgevoerd’? is één van 
de in totaal 14 vragen, die de geza-
menlijk optredende fracties aan het 
college stellen. Begin december is 
er afstemming geweest tussen de 
wethouder (middels zijn ambtenaar) 
en de indieners van de motie over 
hoe de motie uit te voeren. Indieners 
hebben toen aangegeven dat het het 
belangrijkste is dat de wethouder 
snel in dialoog treedt met de (ver-
tegenwoordigers van) de indieners 
van de planschadeclaims; hierbij is 
expliciet verwezen naar de stich-
ting planschade Bilthoven-Noord: 
‘Waarom is dit tot op heden niet ge-
beurd’, vraagt men zich nu af. 

De weg naar ‘Bilthoven Noord’ wordt duidelijk aangegeven.

Online lezing door 
Rodaan Al Galidi

Op 15 februari 2021 om 15.00 uur geeft Rodaan Al Galidi een on-
line lezing, georganiseerd door Bibliotheek Idea, Literair Zeist en 
de Vrije Hogeschool. 

Rodaan Al Galidi (Irak) woont sinds 1998 in Nederland. Naast dichter 
is hij auteur van verschillende romans, waaronder het nieuwste boek 
Holland (2020). Dit is het vervolg op de bestseller Hoe ik talent voor 
het leven kreeg, dat inmiddels ook is verschenen in het Engels.
Zijn dichtbundels De herfst van Zorro (2007) en Koelkastlicht (2016) 
waren genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. De roman De autist en 
de postduif (2011) won de Literatuurprijs van de Europese Unie. Kort 
daarna zakte hij voor het inburgeringsexamen.

De online lezing van Rodaan Al 
Galidi is te volgen via het You-
Tube kanaal van RegioCultuur-
Centrum Idea: www.ideacultuur.
nl/youtuberodaan. De schrijver 
zal geïnterviewd worden door Jos 
van Hest en studenten van de Vrije 
Hogeschool. De livestream is kos-
teloos te bekijken, na afloop is een 
vrijwillige donatie mogelijk.

Rodaan Al Galidi geeft een online 
lezing. (foto Serge Ligtenberg)

Pleidooi voor inspraak 
jeugd bij energiekwestie

door Henk van de Bunt

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. Zo is 
afgesproken de CO² uitstoot in 2030 met bijna de helft te verminderen ten opzichte van 1990 en 
in 2050 met 95 procent. Om de CO² uitstoot te verminderen, wordt gezocht naar manieren om 

duurzame energie te gaan opwekken. Zonneparken en windmolens spelen daarin een cruciale rol. 
In de hele provincie verkennen gemeenten momenteel geschikte locaties voor windmolens.

Dat er zonneparken in De Bilt ko-
men, is vrijwel zeker; de vraag is 
alleen waar. Voor windmolens ligt 
dat anders, omdat de impact voor 
de omgeving groter is. Maar wan-
neer de gemeente een duur bureau 
opdracht geeft om locaties te onder-
zoeken, dan moet je toch ook met die 
optie rekening (gaan) houden. Piet 
Nieuwendijk (verhuisde onlangs van 
Groenekan naar Bilthoven) zet zich 
graag in voor een sociale en duurza-
me wereld: ‘Ik noem dat wel eens een 
empathische samenleving, niet op de 
barricaden of in de politieke arena, 
maar liefst vanuit een bestuurlijke 
rol. Ik ben op mijn best als ik mensen 
bij elkaar kan brengen’. Piet Nieu-
wendijk pleit er voor ook de jeugd bij 
de discussie te betrekken.

Klimaat
‘Wie dit weekeinde naar buiten keek, 
zou kunnen denken dat het wel mee-
valt met de klimaatverandering. Toch 
laten de statistieken een heel ander 
beeld zien: ieder jaar sneuvelen er 

warmterecords en 2020 kende zelfs 
de warmste zomer ooit in Europa 
gemeten. Dat onderstreept de nood-
zaak om ons energieverbruik zo snel 
mogelijk drastisch te verminderen, 
te stoppen met het verbranden van 
fossiele brandstoffen en de beno-
digde energie duurzaam op te wek-
ken. Landelijk zijn daar afspraken 
over gemaakt in het kader van het 
Klimaatakkoord. Dat gaat uit van de 
bouw van windparken op zee en het 
beleggen van zoveel mogelijk daken 
met zonnepanelen. Maar dat is niet 
genoeg en het is aan de gemeenten 
om in regionaal verband te bezien 
welke plekken zich lenen voor zon-
nevelden en windmolens’.

Protesten
‘Ook De Bilt is daarmee bezig en 
ik verbaas mij over al die protesten 
en petities. Vaak noemt men de zorg 
voor flora en fauna, maar bedenk dat 
die pas echt te lijden hebben van de 
klimaatverandering. De actievoer-
ders zeggen, dat ook zij voorstander 

zijn van duurzame energie. Maar dan 
hebben ze het vooral over windpar-
ken op zee en zonnepanelen op da-
ken: precies die maatregelen die al in 
het Klimaatakkoord staan en geno-
men worden!
Ik zou wel er ook graag de stem bij 
willen horen van de jongeren in onze 
gemeente. Want de volgende genera-
ties zullen het gelag betalen als we nu 
geen krachtige maatregelen treffen. 
Het gaat om hun toekomst. Uit recent 
onderzoek blijkt dat twee-derde van 
de jongeren (van 12 t/m 30 jaar) posi-
tief is over windmolens en zonnevel-
den. ‘Regeren is vooruitzien’, zeggen 
ze wel eens. Daarom hoop ik dat het 
gemeentebestuur een manier vindt 
om ook de mening van jongeren op 
te halen en die zwaar laat wegen bij 
de nog te nemen besluiten’.

Overvallen
Over de noodzaak van klimaatmaat-
regelen hoeft men volgens Nieuwen-
dijk geen discussie meer te voeren: 
‘Op landelijk niveau is er in samen-

spraak met diverse overheden en be-
langenorganisaties voor gekozen om 
de uitvoering van deze maatregelen 
in 30 energieregio’s op te pakken. 
In de Utrechtse regio is afgesproken 
gezamenlijk 1,8 TWh (ofwel 1,8 mil-
jard kWh) duurzaam op te wekken 
en daar moet dit voorjaar een verdere 
invulling aan worden gegeven. Dus 
vragen om uitstel bij de gemeente 
heeft niet veel zin meer. Nu de ge-
meente verwijten dat ze hier niet vol-
doende over gecommuniceerd heeft 
is a) niet effectief en b) niet eerlijk, 
want er is tijdig bekend gemaakt dat 
de gemeente hiermee aan de slag 

moest en ging, onder meer via de 
huis-aan-huisbladen en via social 
media. Je kunt niet verlangen dat de 
gemeente voor ieder onderzoek, dat 
zij doet, iedereen een brief gaat stu-
ren. Ik snap dat het zicht op een wind-
turbine of zonnepark niet direct een 
landschappelijke aanwinst is, maar 
een uitgestorven bos door droogte 
of te weinig insecten om het bos ge-
zond te houden, is dat ook niet. En 
wat het argument ‘we zijn overval-
len door deze maatregelen’ betreft: 
zou de jeugd van nu over 20 jaar niet 
woest zijn, omdat we de maatregelen 
te lang achterwege lieten’?

Piet Nieuwendijk keerde terug naar ‘zijn’ molen in zijn vroegere 
woonplaats Groenekan.
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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.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

- Dealer van Aixam brommobielen, waaronder ook elektrisch met een kruipfunctie
- Aixam wordt nieuw standaard geleverd met ABS en achteruitrijcamera
- Ruime voorraad occasion brommobielen (en Canta’s)
- Private lease vanaf € 270 per maand, verzekering en financiering mogelijk
- Inruil auto of brommobiel mogelijk

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM - Like ons op 

Wij houden de moed erin.
Jullie ook? Tot spoedig.

Wij zoeken een:
Directiesecretaresse (m/v) 20-24 uur p.w.

Als directiesecretaresse bied je organisatorische en 
secretariële ondersteuning aan de directeur-bestuurder en
de Raad van Toezicht. Je functioneert als het externe 
geheugen van de directeur en beheert diverse agenda’s.
Je bereidt samen met de directeur de vergaderingen van
het Managementteam en de Raad van Toezicht voor en
notuleert deze. Je verricht werkzaamheden ten behoeve
van de personeels- en verzuimadministratie.

Ben jij een organisatorisch en gestructureerd talent en krijg
je energie van het optimaal ondersteunen van de directeur-
bestuurder. Met als resultaat dat de hele organisatie op
rolletjes loopt. Staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel en
ben je buitengewoon integer? Dan is deze baan vast iets
voor jou. Solliciteren kan t/m 17 februari 2021.

Kijk voor de volledige vacaturetekst en informatie op onze
website: www.mensdebilt.nl

Vacature

Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

ZONDAG
VALENTIJNSDAG!
Verras uw geliefde met een 

LEKKER TAARTJE
of  GEBAKJE!

CROISSANTS

nu 3+1 GRATIS

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

De slager-veemeester 
vierde triomfen

door Henk van de Bunt

In deze en in De Vierklank van 
enkele weken terug komt steeds 
de naam terug van slager Willem 
van Rouwendaal (1891-1959) als 
de leermeester van respectievelijk 
Dirk Kortleve en Jan Straathof, 
welke beiden later op de Juliana-
laan in Bilthoven een eigen sla-
gerij voerden. In het archief van 

dorpshistoricus Koos Kolenbran-
der en dat van zijn kleindochter 
Gerda Mobach vinden we iets meer 
over de slager en brandweercom-
mandant uit Maartensdijk, die door 
beide functies in het eerste deel 
van de vorige eeuw een markant 
onderdeel van de Maartensdijkse 
dorpsgemeenschap was.

Koos Kolenbrander schrijft op 1 
april 1991 over hem: ‘We hebben 
het over Willem van Rouwendaal, 
de slager en de commandant van de 
vrijwillige brandweer in Maartens-
dijk. Hij werd op 10 juli 1891 in 
Soest geboren. Zijn vader was ook 
slager. Het gezin verhuisde naar 
Maartensdijk, omdat vader een 

café aan de Dorpsweg begon in het 
pand waar nu restaurant Martini-
que is gevestigd. Willem wilde ook 
slager worden en ging bij slagers in 
Utrecht werken om het vak te leren. 
Toen hij de kneepjes van het vak 
onder de knie had, begon hij voor 
zichzelf. In het begin in een schuur 
achter het café van zijn vader en na 
zijn huwelijk in het voorjaar van 
1922 aan de Dorpsweg 170. 

Vee
Van Rouwendaal mestte zelf vee. 
Het was in de jaren dertig gebrui-
kelijk dat Willem van Rouwendaal 
tegen Pasen met de slachtkoeien 
waarmee hij een prijs gewonnen 
had zijn klanten langsging. Tij-
dens de rondgang kon men voor 
een kwartje het gewicht van de 
‘Paas-os’ die opgetuigd was met 
lauwerkrans en sinaasappelen op 
de horens raden. Als prijzen stel-
de Van Rouwendaal drie rollades 
beschikbaar. De opbrengst kwam 
ten goede aan een plaatselijke or-
ganisatie, bijvoorbeeld het Groene 
Kruis of het Crisiscomité. Een an-
der voorbeeld van de activiteiten 
van deze vereniging was het jaar-
lijkse bejaardenuitstapje. Willem 
van Rouwendaal was samen met 
zijn medewerkers altijd paraat met 
een auto om de ouwetjes te rijden. 
In 1953 is de slagerij wegens ge-
brek aan opvolging beëindigd. 
Willem van Rouwendaal is op 28 

-11 - 1959, op 68-jarige leeftijd 
overleden. 

Klanten 
Van Rouwendaal was een prijzen-
pakker. Een ongedateerd kranten-
knipsel uit de jaren verhaalt in de 
taal van die tijd daarover: ‘In het 
dorpje Maartensdijk, onder den 
rook van Utrecht, woont een slager 
van den ouden stempel, al gaat hij in 
zijn bedrijf met den modernen tijd 
mee. Hij, de heer W. van Rouwen-
daal, is een man van kwaliteitsvee, 
hetwelk hi] zelf geregeld ook weidt 
en mest. En met welk een resultaat? 
Op de Paaschveetentoonstellingen 
en de Nationale tentoonstelling te 
Utrecht ontbreekt Van Rouwendaal 
nooit en ook dit jaar kwam hij, on-
danks voedernood, weer uit met een 
beste collectie van 5 stuks, waar-
mede hij te Apeldoorn den tweeden 
prijs verwierf en te Doetinchem 
den eereprijs; den wisselbeker voor 
collecties, welke nu driemaal door 
hem is gewonnen en die definitief 
zijn eigendom is en reeds pronkt in 
't kast]e met gewonnen prijzen, het-
welk in zijn slagerswinkel hangt als 
een trophee van hetgeen deze sla-
ger-meester aan kwaliteitsvee wist 
te lokken en ook. .. alles in eigen 
zaak te verwerken, want Van Rou-
wendaal verkoopt geen van zijn ten-
toonstellingsbeesten; het is al voor 
zijn klanten’. Prijzenpakker Willem van Rouwendaal (L) met zijn collectie van vijf (foto Gerda Mobach).

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl



Muzikale Balkon 
Odes bij Mens 

Vrijdag 5 februari mochten Coby Merkens en Wilma van Poelgeest 
namens Mens De Bilt samen met Fredrike de Winter en haar accor-
deon mee op tournee door Maartensdijk, Bilthoven en De Bilt om 
zes mensen te verrassen met een Muzikale (Balkon) Ode.

Fredrike is dit project gestart 
tijdens de eerste loc down van 
deze coronacrisis. Omdat er bij 
welzijnsorganisaties meestal 
geen budgetten beschikbaar 
zijn voor dit soort activiteiten, 
is zij gestart met crowdfunding 
en kan zij op deze manier sa-
menwerken met welzijnsorga-
nisaties in het hele land. Deze 
middag kon Mens De Bilt de 
muziek dan ook aanbieden 
dankzij giften van veel mensen, 
met elkaar vóór elkaar.
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Gezelschap en begeleiding

Huishoudelijke hulp

Mantelzorgondersteuning

Tuin- en klushulp

Gemak en ondersteuning
waar u zich prettig bij voelt

UWassistent Midden-Nederland
Heleen Aalders · 06-41807676

middennederland@uwassistent.nl
uwassistent.nl

Nieuwe burgemeester van Coesfeld
Ze is vierendertig jaar, werkte in de journalistiek, heeft internationale ervaring, is dochter 

van een Nederlandse vader en zit vol energie. Maak kennis met Eliza Diekmann, de 
nieuwgekozen burgemeester van Coesfeld, Duitse partnerstad van De Bilt. 

Eliza Diekmann staat De Vierklank 
graag online te woord. Het is haar 
eerste formele contact met De Bilt 
en ze wil graag in de lijn van haar 
voorganger Heinz Öhmann een 
krachtige invulling geven aan de 
stedenband met De Bilt. Maar wel 
natuurlijk op haar eigen manier, 
met de karakteristiek van een nieu-
we bestuurlijke generatie: pragma-
tisch, sterk gericht op verbinding 
en een plezierige dynamiek van 
betrokken burgers die met elkaar 
willen samenwerken; ook over de 
grenzen van steden, regio’s en lan-
den. 

Voorliefde
Eliza Diekmann ‘Met hart en ziel 
heb ik gewerkt in de journalistiek, 
in verschillende steden en interna-
tionaal, met een voorliefde voor 
het in kaart brengen van maat-
schappelijke problemen. Waar het 
pijn doet probeer ik oplossingen in 
beeld brengen. In mijn werk voor 
een persdienst zag ik elke dag het 
heel spectrum aan maatschappe-
lijke thema’s voorbijkomen, waar-
mee ook een burgemeester wordt 
geconfronteerd’. Media dragen met 
hun berichtgeving veel bij aan de 
meningsvorming in de samenle-
ving en kunnen daardoor de poli-
tiek aanzetten tot verbeteringen, zo 
vindt ze. In de loop van haar carri-
ère voelde ze steeds meer de drang 
om zelf aan het roer te staan. ‘In 
sommige opzichten komen het be-
roep van journalist en het ambt van 
burgemeester overeen. Je praat met 
iedereen, signaleert en onderkent 
problemen en je probeert complexe 

zaken zo eenvoudig en begrijpelijk 
mogelijk te presenteren. Vervol-
gens kun je mensen bevragen over 
oplossingen die ze zelf zien en dan 
is de kans groot dat er een mooi en 
breed gedragen resultaat uitrolt’.  

Tijdgeest
Maar dat was niet de enige reden 
voor haar om zich verkiesbaar te 
stellen voor het burgemeesterschap. 
Ze woonde en werkte al enkele ja-
ren in Coesfeld en signaleerde een 
lokale wens naar veranderingen, 
andere werkwijzen, meer commu-
nicatie en meer transparantie in de 
politiek. Dat sloot aan op Eliza’s 
werkwijze: open en communicatief, 
zonder angst een fout toe te geven 
en om zich kwetsbaar op te stellen, 
helemaal volgens de tijdgeest in 
Coesfeld. Toen de burgemeesters-
vacature eraan zat te komen dacht 
ze: alles of niets, trok de stoute 
schoenen aan en kandideerde zich’. 

Kaffee 
Met uitzondering van enkele me-
tropolen wordt in heel Duitsland 
de burgemeester rechtstreeks door 
de bevolking gekozen. Doorgaans 
gebeurt dit tegelijk met de verkie-
zing van de gemeenteraad en in 
Coesfeld gebeurde dit op 13 sep-
tember 2020. Een campagne met 
zowel uitgekiende als spontane ele-
menten brachten Eliza Diekmann 
de overwinning. Tweederde van 
de kiezers kozen haar op de stoel 
van de burgemeester. Ze begon 
al vroeg in 2019 met het afleggen 
van bezoekjes aan allerlei mensen 
en aan besturen van verenigingen 

en lokale instituties. Toen ze wat 
bekender werd, hield ze wekelijks 
zitting in een van de cafés van 
Coesfeld onder de noemer Kaffee 
mit Eliza, wat vanwege de coron-
acrisis natuurlijk niet altijd gemak-
kelijk was. Het lukte haar met een 
klinkend verkiezingsprogramma 
om haar imago te vestigen als een 
veelbelovend bestuurder, die boven 
de partijen kan staan. Het klikte 
vooral met kiezersgemeenschappen 
van SPD, de Grünen, Pro Coesfeld 
en Aktiv für Coesfeld, tezamen 
‘Het Klaverblad’ genoemd, die haar 
kandidatuur vanaf december 2019 
steunden. 

Amsterdamse vader
Het stadsdeel Lette van Coesfeld 
onderhoudt een intensieve ju-
melage met de Franse gemeente 
Plerguer, met vele wederzijdse be-
zoeken en daaruit voortvloeiende 
contacten, vriendschappen en zelfs 
“huwelijken.” Dat laatste zegt ze 
met pretogen. “Verbintenissen en 
baby’s zijn een leuk vervolg op de 
uitwisseling tussen burgers van Eu-
ropa. Maar belangrijker is dat we 
met elkaar als burgers en bestuur-
ders over de rand van ons bord kij-
ken, met elkaar uitwisselen, kennis 
delen, leren van elkaar. Vanwege de 
globalisering moeten we in begin-
sel ons licht ook internationaal op-
steken. Kijken wat de buren doen: 
in het bijzonder de Nederlanders.” 
Het treft dat Eliza Diekmann zelf 
dochter is van een in Amsterdam 
geboren en getogen vader. Hij ging 
ooit voor zijn werk naar Duitsland 
en is blijven hangen in Steinfurt, 

Eliza Diekmann, burgemeester van 
Coesfeld (Duitse partnerstad van 
De Bilt). (foto SWUP GmbH Berlin)

nabij Enschede, waar Eliza is ge-
boren en getogen. Daarom heeft 
Eliza ook een Nederlands paspoort. 
En ze voelt zich mede daarom door 
en door een Europeaan. Als kind 
sprak ze met haar vader Nederlands 
tot aan haar zesde levensjaar, en 
kreeg ze Nederlandse les op de la-
gere school, kennis die een beetje is 
weggezakt en zoals ze zegt “latent 
geworden.” Ze zou het snel weer 
moeten kunnen oppikken en wil dat 
ook doen. Wat voor het onderhou-
den van de stedenband zeker fijn 
zou zijn. Ze voegt er lachend aan 
toe: ‘Mijn papa is overigens een 
echte patriot gebleven die altijd bij 
voetbalcompetities de oranje vlag 

uit hing. We hebben hier in het 
stadshuis ook een “Oranje Boven 
Vlag.” Wie weet kunnen we die op 
koningsdag hijsen’.  

Taalvaardigheid
Van harte onderschrijft ze de wens 
tot het opkrikken over en weer van 
grensoverschrijdende taalvaardig-
heden. Goed voor de uitwisseling, 
de verstandhouding, de economi-
sche en culturele ontwikkeling, het 
toerisme over en weer. Te begin-
nen met de jeugd en scholen die 
zich in De Bilt voor het Duits en in 
Coesfeld en de regio voor het Ne-
derlands kunnen inzetten. In deze 
tijd van nationalistische en po-
pulistische sentimenten is er nog 
meer reden om Europese samen-
werking te versterken. Stedenban-
den – ook die wat ingezakt lijken 
te zijn – kunnen daarin een nieuwe 
rol spelen. 

Eliza Diekmanns boodschap aan de 
inwoners van De Bilt: ‘Ik verheug 
me op de jumelage en de uitwis-
seling en zeker de ontmoeting met 
de burgemeester en andere bestuur-
ders van De Bilt. Het is onze grote 
wens de Nederlands-Duitse vriend-
schap te laten opleven, het is een 
goed moment om jongere genera-
ties te inspireren, we kunnen nog 
veel plezier met elkaar beleven. En 
als er vriendschappen en meer uit 
voortkomen, des te beter. Veel ge-
luk, gezondheid en succes daar’. 
(Ger Tielen)

Met je hart - De Bilt blij verrast 
door buurtgenoten 

Buurtgenoten uit Bilthoven doneren 750 euro aan Met je hart - De Bilt; het is de opbrengst 
van hun alternatieve oliebollenactie nu er niet bijeen gekomen kon worden vanwege de 

coronamaatregelen. Ambassadeur burgemeester Sjoerd Potters nam donderdag 4 
februari namens en met de Biltse delegatie van Met je hart de cheque in ontvangst: 

‘Met deze donatie kunnen we weer veel ouderen blij maken’. 

Nicole, Niels, Joris & Pascalle zijn 
buren en organiseren ieder jaar een 
oliebollen-event met buurtgenoten 
en ouderen om een oliebol te komen 
eten en het jaar uit te luiden. Daar-
naast brengen ze oliebollen naar 
het bejaardentehuis in de buurt. Dit 
doen ze omdat ze het belangrijk 
vinden om iedereen te betrekken en 
zo op een laagdrempelige manier 
mensen met elkaar in contact te 
brengen. Dit jaar konden ze dit niet 
doen en hebben ze meer dan 1000 
oliebollen gebakken en verkocht. 
De opbrengst van 750 euro doneren 
ze nu aan Met je hart - De Bilt.

Ambassadeur
Teamlid Met je hart De Bilt Cons-
tance Waardijk: ‘Samen met onze 
ambassadeur burgemeester Pot-
ters nemen wij heel graag deze 
cheque aan. Met deze donatie 
kunnen we weer veel ouderen blij 
maken. Nu, in coronatijd, houden 
wij telefonisch contact met onze 
ouderen en delen wij attenties uit. 
En zodra het weer kan organise-

ren we weer graag ontmoetingen 
in onze lokale horeca’. 

Met je hart
Stichting Met je hart werkt samen 
met lokale zorgprofessionals en 
buurtbewoners om de onzichtbare 

groep ouderen te helpen deelnemen 
in de samenleving. Ze brengen ou-
deren uit dezelfde wijk/gemeente 
regelmatig met elkaar in contact en 
zorgen dat er mooie verbindingen 
ontstaan. Zie voor meer informatie 
www.metjehart.nl.

Burgemeester Potters neemt als ambassadeur van Met je hart - De Bilt 
de cheque in ontvangst van buurtgenoot Niels. (foto Gemeente De Bilt)

In De Bilt wordt een ode 
gebracht aan het echtpaar 
Jenneke en Wim Zaal. 
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GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

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

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

KIP LOEMPIA'S
Heerlijk vol gevuld met kipfilet, kruiden en groenten!
Met een super krokant korstje uit de oven...
Ca. 25 tot 30 min. op 180°C 2 stuks 3,80

SLAGERS GEBAKJE
Traktatie voor aan tafel: gekruid gehakt omwikkeld met
katenspek en geraspte kaas als topping; super lekker!
Ca. 15 min. op 150°C in de oven of pan 100 gram 1,25

CUPIDO STEAKS
Cupido of amor, De liefde gaat door de maag met deze
heerlijke malse gemarineerde en gekruide steaks
Kort en fel bakken aan beide zijde 1 minuutje 4 stuks 7,00

LAMS HAXEN
Uit Nieuw Zeeland, om heerlijk te stoven! Kan in de pan
en in de oven; lekker met een beetje knoflook erbij!
Ca. 2½ uur stoven op 150°C 100 gram 1,50

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse blokjes varkenshaas in onze eigen geroemde
bospaddestoelen roomsaus; heerlijk met rijst, pasta
Even zachtjes kort roerbakken 100 gram 1,98

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager!

WINTERSE AANBIEDINGEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 8 februari t/m zaterdag 13 februari.

Zetfouten voorbehouden.

VERSE WORST
Allergeenvrij en toch super smaakvol!! 500 gram 4,95
VALENTIJNS BURGERS
Om verliefd op te worden! 100% rund, top gekruid!! 3 stuks 4.20

RUNDER RIBLAPPEN
Van de Utrechtse heuvelrug; lekker lokaal! Lekker mals,
grof van draad en iets doorregen; Oma's draadjesvlees
Ca. 2½ tot 3 uur stoven onder vocht! 500 gram 7,95

Succesvol Eet Mee Video-etentjes 
Door de loc down en de avondklok is het voor veel mensen lastig om nieuwe sociale 

contacten te leggen, terwijl de behoefte daaraan juist nu groot is. Via de 
video-etentjes van Eet Mee kun je tijdens een gezellig virtueel 

etentje nieuwe mensen ontmoeten en een praatje maken. 

Een speciaal Eet Mee Video-
etentjes Weekend met verras-
singsmatches liet onlangs weer 
zien dat de virtuele etentjes in 
een behoefte voorzien. Deelne-
mers in de leeftijd van 17 tot 75 
jaar waren zo enthousiast dat Eet 
Mee heeft besloten deze week-
enden vaker te gaan organiseren. 
De volgende editie zal plaats-
vinden van 12-14 februari. Na 
aanmelding maakt Eet Mee een 
match voor een video-etentje 
met een groepje mensen van 2-4 
personen. En wanneer het bevalt 
kun je via het Eet Mee platform 
zelf ook je eigen matches gaan 
maken, op elk moment van de 
week. 

Uitje thuis
De video-etentjes zijn een uit-
komst voor iedereen die in deze 
periode toch even het gevoel wil 
hebben 'eruit te zijn' of even met 
iemand te kunnen kletsen. Want 
ook al zit je thuis aan je eigen 
eettafel, na tien minuten heb je al 
niet meer door dat er een scherm 
tussen jou en je tafelgenoten zit, 
zeggen veel deelnemers. Door 
het binnen gezellig te maken en 
iets lekkers voor jezelf te koken, 
voelt het een beetje als een ui-
tje. Het is anders dan videobel-
len voor je werk. En je ontmoet 
weer eens nieuwe mensen, van 

allerlei leeftijden en achtergron-
den. ‘Het idee om via een beeld-
scherm samen te eten is best gek 
maar als je meedoet blijkt het 
superleuk te zijn!’ aldus een van 
de deelnemers. En een ander zei: 
‘Gezellig kennisgemaakt, gege-
ten en gekletst en ineens waren 
we anderhalf uur verder. Dit is 
toch veel leuker dan alleen met 
een bord eten op schoot voor de 
tv zitten. We hebben al opnieuw 
afgesproken’. 

Meedoen 
Aanmelden kan via https://app.
eetmee.nl/aanmelden Maak een 
profi el aan en meld je aan voor het 
Video-etentjes Weekend door op 
de dag te klikken waarop jij ge-
matcht wilt worden. Je wordt ge-
matcht met een gezellig eetgroep-
je en er wordt rekening gehouden 
met de taal waarin je een gesprek 
kunt voeren. Het enige dat je no-
dig hebt is een tablet of laptop en 
een goede Wifi -verbinding. Aan-
melden kan tot en met 9 februari. 

Bij een video-etentje heb je na een tijdje niet eens meer in de gaten dat 
er een scherm tussen jou en je tafelgenoten zit. (foto Inge Pont)

De Bilt zoekt 
SlimmeBuur

Welke inwoner van de gemeente De Bilt is al bezig met energie 
besparen en wil buurtgenoten van advies voorzien? Dat is de 
centrale vraag in de campagne die het initiatief SlimmeBuur 

maandag start, samen met BENG!

SlimmeBuur is een website waarop buren elkaar belangeloos informeren 
over energie besparen aan huis. Buren kunnen bij elkaar terecht met vra-
gen over onder andere isolatie en zonnepanelen. Het platform sluit naad-
loos aan bij de missie van BENG!. De lokale energiecoöperatie werkt al 
jaren samen met inwoners in Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Ra-
ding, Groenekan, De Bilt en Bilthoven die aan de slag willen met energie-
besparing. 

Onafhankelijk
'Veel mensen, die thuis energie willen besparen, weten niet waar te begin-
nen’, vertelt Gijs Termeer, Slimme Buur uit Bilthoven en directeur van 
Klimaatstichting HIER, de organisatie achter de website. ‘Wie kan je dan 
het beste advies geven? Je buurman of buurvrouw. Die woont ongeveer in 
hetzelfde huis en kan vertellen met welke aannemer of installateur hij of 
zij heeft gewerkt; hoe beviel de communicatie, de prijs, wie werkte netjes? 
Heel praktisch en niet commercieel!’.

Vanaf maandag richten SlimmeBuur en BENG! zich met name via Face-
book op het werven van actieve bewoners in de gemeente De Bilt. ‘Ook 
de SlimmeBuren die samen met hun buurt aan de slag willen met bijvoor-
beeld gelijktijdig isoleren of samen zonnepanelen aanschaffen, helpen wij 
graag een stap verder’, vertelt bestuursvoorzitter van BENG! Nicole van 
Overbeek. Nieuwe SlimmeBuren kunnen een aankoopbedrag van zonne-
panelen of isolatiemateriaal terugwinnen tot wel duizend euro.



Twee Bilthovense 
zussen publiceren 
gedichtenbundel 

Op 24 november 2020 werd de debuut gedichtenbundel van de 
zusters Lemmers voor het eerst online te koop aangebonden. 
Tijdens deze langdurige corona lockdown hebben Susan (23) en 
Chris (24) niet stil gezeten. 
Op kerstavond was het moment eindelijk daar, de gedichtenbun-
del was al een jaar in de maak en nu eindelijk verkrijgbaar via 
uitgeverij Boekscout. De auteur en illustrator van de bundel wo-
nen op dit moment in Baarn en Utrecht maar hebben hun roots 
liggen in Bilthoven. 

De gedichtenbundel in kwestie heet Asymmetrisch Vermaak en gedich-
ten zijn tot stand gekomen in de Hema Bilthoven aan in de Kwinkelier. 
Susan Lemmers werkte tijdens haar studie geschiedenis docent aan de 
Hogeschool Utrecht in haar vrije uren bij de Hema. Zelf woonde ze met 
haar vriend in een anti-kraak woning naast het RIVM aan de Antonie van 
Leeuwenhoeklaan 3. 
De creativiteit van de twee kwam niet uit de lucht vallen gezien beide zus-
sen het basis en middelbaar onderwijs hebben gevolgd aan de Werkplaats 
Kindergemeenschap in Bilthoven. Ze kijken beide zeer positief terug op 
deze tijd. Heerlijk waren de dagen aan de bosrand en de lessen in de grote 
domeinen. Zowel Susan als Chris speelde in de jaarlijkse musical van de 
Werkplaats die ook elk jaar in de schouwburg te bewonderen was. 
Chris studeerde op het moment van het maken van de bundel Internati-
onal Communication en Media, ook aan de Hogeschool Utrecht. Op dit 
moment zijn beide dames begonnen aan het werkende leven als docent 
geschiedenis en IT service medewerkster, maar het publiceren van de 
bundel bleef op het wensenlijstje staan. Tijdens de lockdown werd de tijd 
en ruimte benut en begonnen de zussen aan het proces van publiceren. 
Ooit was de bundel begonnen als een kerstcadeau voor de ouders maar 
het was al snel uitgegroeid tot een passieproject. De gedichten die Susan 
tijdens de lege uren achter de kassa schreef moesten verenigd worden in 
een boekje vond ze. Chris wilde haar hier graag in bijstaan door haar te-
kentalent te gebruiken en de gedichten te illustreren. Nu is hij er dan ein-
delijk, Asymmetrisch Vermaak. Een boek gevuld met absurde, kritische, 
mooie en verdrietige gedichten, open voor eigen interpretatie.  

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail 
naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Vermaak. De exem-
plaren worden onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.

 De Vierklank 9 10 februari 2021

advertentie

Emmaus Bilthoven 
nu open als webshop

door Guus Geebel

Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven is in verband met de lockdown voorlopig gesloten. Ook is 
het niet mogelijk goederen in te leveren. Emmaus biedt nu online goederen aan 

op de website emmaus-bilthoven-online.nl. 

Voorzitter Loes Steensma en al-
gemeen bestuurslid Yvette Gumbs 
vertellen hoe een en ander nu gaat. 
‘Mensen willen spullen kwijt, maar 
we kunnen niets aannemen, dus 
vaak zal het dan helaas worden 
weggegooid. Zonder omzet kunnen 
we ook geen donaties doen aan de 
projecten die we steunen. We zijn 
daarom met een webshop gestart 
waar we geprijsde spullen op aan-
bieden, ongeveer zoals we dat bij 
de marktdagen deden.’ Op de web-
site zijn bestellingen te doen, die op 
vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
kunnen worden afgehaald. In on-
derling overleg wordt een tijdstip 
afgesproken. ‘Als het grote dingen 
spullen betreft willen we dat ook 
tegen betaling gaan bezorgen. Dat 
kan nu nog niet.’ 

Wetenswaardigheden
‘We leveren alleen goederen die 
op de website staan. Daar staan de 
wat duurdere specials die we ook 

altijd op de marktdagen aanboden.’ 
Die goederen zijn op de website 
in hoofdcategorieën verdeeld. Dat 
zijn: audio en video, computerspel-
len, foto en film, fietsen, huishou-
den, gereedschap, kantoorspullen, 
kleding, kunst, meubels en speel-
goed. De categorieën zijn aan te 
klikken en alles wordt steeds aan-
gevuld. Als iets verkocht is staat 
dat erbij als je dat in de winkel-
mand wilt doen. In de etalage staan 
spullen die ook op de website te 
koop staan. ‘Bij de goederen die 
we aanbieden vermelden we er ook 
wetenswaardigheden over. Ook 
al koop je niets dan kun je er toch 
wat over lezen. Over meubelstijlen 
bijvoorbeeld, of serviezen. Mensen 
mogen de winkel niet in dus wordt 
er afgehaald en betaald bij de in-
gang. Bij voorkeur pinnen.’ 

Steun
‘Als sociale gemeenschap is het 
voor de vrijwilligers een heel on-

gezellige tijd’, zegt Loes Steen-
sma. ‘Alleen bestuursleden en een 
paar enkelingen houden de boel 
draaiende. We zijn al meer dan zes 
weken dicht en het gaat nog zeker 
een maand duren. Dat is zwaar 
voor de groep, maar ook financieel 
is het een aderlating. We krijgen 
wel steun van de overheid, maar 
we missen veel omzet waardoor we 
minder aan onze projecten kunnen 
geven. In maart bestaan we veertig 
jaar. Dat vier je het liefst met fes-
tiviteiten, maar dat kan natuurlijk 
niet. We gaan daar wanneer de co-
ronamaatregelen zijn opgeheven 
zeker aandacht aan schenken.’ Em-
maus stelt daarvoor donaties erg op 
prijs, maar ook voor de projecten 
zodat we toch nog wat ondersteu-
ning kunnen bieden. Dat we nu een 
webshop hebben waren we al lan-
ger van plan maar dat in nu in een 
stroomversnelling gekomen. Zo 
heeft elk nadeel ook zijn voordeel.’ 

Bestuurslid Yvette Gumbs en voorzitter Loes Steensma zorgen steeds voor 
aanvulling.

Schoonmaakactie 
Groenstrook Talinglaan 

Het was waterkoud, maar dat weerhield de bewoners van Tuindorp Bilthoven er niet van om op 
zaterdag 30 januari zelf de groenstrook langs de Talinglaan schoon te maken. Initiatiefneemster 

Marlies de Penning: ‘Het idee om zelf de handen uit de mouwen te steken bestaat al sinds 
vorig jaar februari. We wilden met de buurt gezamenlijk onze groenstrook schoon 

maken, maar toen kwam helaas Corona. Gelukkig hebben we nu samen 
toch het bos en de bosvijver onder handen kunnen nemen’.

Om te zorgen dat de Corona-regels 
gevolgd werden had de organisatie 
van tevoren de dag in verschillende 
tijdsblokken verdeeld. Zo konden 
alle deelnemende buurtbewoners 
hun steentje veilig bijdragen. Het 
enthousiasme van de deelnemers 
was te zien: er kwamen zakkenvol 
plastic, blikjes, glas, hondepoep, 
puin en hout uit het bos en de vij-
ver. Marlies de Penning: ‘Ik had niet 
gedacht dat er zoveel afval uit zo 
komen, we hebben zelfs een roestig 
winkelwagentje uit de vijver gevist. 
Het toont aan hoeveel deze authen-
tieke groenstrook voor de bewoners 
van Tuindorp betekent’. 

Achtergrond 
Tussen WVT, de tennisbanen en 
het nieuwe- en het oude zwembad 
bevindt zich al meer dan een halve 
eeuw een bos met een bosvijver. De 
laatste jaren was de groenstrook in 
verval, de rioolwerkzaamheden op 
de Talinglaan hebben het aange-
zicht er niet fraaier op gemaakt. Re-
cent zijn de buurtbewoners digitaal 
bijeengekomen om te praten over 
de betekenis en functie ervan voor 
Tuindorp. Toen bleek hoe zeer men 
zich verbonden en betrokken voelt 
bij de groenstrook; deze bepaalt 
al decennialang het karakter en de 
identiteit van Tuindorp. Het is een 
plaats waar kinderen samen spelen 
en veilig de natuur leren kennen. 
Ook zorgt het in de wijk voor rust, 
ontspanning en schone lucht. Groen 
in de wijk wordt steeds zeldzamer, 

daarom is het van belang dat wat er 
nog is, goed verzorgd wordt en be-
houden blijft. 

Bospark 
Ewout van Wijk (bewoner van de 
Talinglaan): ‘Het bos en de vijver 
kennen een gevarieerde flora en 
fauna. Dankzij onderzoek van buurt-
bewoners weten we dat hier tiental-

len vogelsoorten komen, waaronder 
zelfs beschermde. Ook hebben we 
egels, eekhoorns en sinds kort zelfs 
een haas gesignaleerd. De bosvijver 
wordt bewoond door salamanders, li-
bellen, padden, en kikkers die zomers 
door de tuinen van de buurtbewoners 
springen. Eigenlijk is ‘groenstrook’ 
geen goede naam, wat dacht je van 
‘Bospark Tuindorp-Brandenburg’?

De samenwerking van de zusters 
Lemmers leidt tot asymetrisch 
vermaak.

Buurtbewoners van Tuindorp Bilthoven verzamelen zakken vol afval.
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VOOR ONS IS ZATERDAG
DE MOOISTE DAG VAN DE WEEK. 

VVroeg uit de veren, meer dan 30 thuiswedstrijden op 
het programma, in de kou langs de lijn staan, een 
wedstrijd fluiten bij de jeugd, derby's tegen SVM, 
Jonathan of Hercules, de ene John achter de tap, de 
andere John in de broodjescorner, Harrie achter de 
speakers, kijken bij het eerste elftal en de dag 

afsluiten tijdens de welverdiende derde helft.

InIn het huidige en het vorige seizoen zijn (te) veel 
zaterdagen niet zo mooi geweest als ze kunnen zijn. 
Maar we blijven positief, scherp, gezond én 
organiseren binnen alle beperkingen zoveel 
mogelijk initiatieven. Tot het moment waarop we 

weer mogen. Voor het 'echie'. 

EEén ding is ons in deze periode wel duidelijk 
geworden: naast de  onvoorwaardelijke steun van 
onze leden en vrijwilligers, kunnen we rekenen op 

onze sponsors. Samen zijn wij FC De Bilt. 
En daar zijn wij megatrots op. 

HopelijkHopelijk treffen we elkaar gauw weer langs de lijn of 
proosten we snel weer eens in de mooiste kantine 

van het land.

BLIJF GEZOND!
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‘Gluren bij de Buren’ gaat niet door
Bijna een jaar geleden kon er in de gemeente De Bilt nog net op tijd een editie van Gluren bij 
de Buren worden gehouden: het daaropvolgende weekeinde was de eerste loc down een feit. 
Mede dankzij de medewerking van vele (amateur-)artiesten en huiseigenaren die hun woning 

beschikbaar stelden, werd het een fantastisch evenement dat veel bezoekers trok. 

De organisatie - bestaande uit Ankie 
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Winter in Hollandsche Rading

Een echte RoodBORST. (foto Rob Timmer)
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Optreden van docenten van KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist. 
(foto Slotstad RTV)

advertentie

Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op
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SAMEN WERKEN AAN WONEN
week 6   10 februari 2021

Hoe ziet ú het wonen in de toekomst? In de hele gemeente zijn inwoners in 
gesprek over de woningbouwopgave: bewonersverenigingen, wijk- en dorps-
raden en gelegenheidsgroepen. Ook op de Digitale Kansenkaart wordt volop 
gereageerd. Door inwoners met ideeën over hun woonomgeving, door men-
sen die zelf een woning zoeken of iemand kennen die op zoek is naar een 
nieuw thuis. Hoe zorgen we samen voor voldoende betaalbare en passende 
woningen? Samen maken we een advies over wonen in gemeente De Bilt. Een 
advies vóór en door inwoners. Ook uw inbreng telt!

De eerste 20 adviezen zijn al binnen. Mooie 
adviezen met een rijkdom aan ideeën. Ad-
viezen waarin inwoners en betrokken orga-
nisaties aangeven hoe zij het wonen in de 
toekomst voor zich zien. De adviezen gaan 
niet alléén over locaties, maar ook over 
voor wie we bouwen: voor jongeren of ou-
deren. Over of we wel of niet bouwen bui-
ten de rode contour. En over bouwen in 

aansluiting op de directe omgeving van het 
dorp. 

Bekijk alle adviezen
Alle adviezen plaatsen wij op onze website, 
zodat iedereen ze kan inzien. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk dan op
www.debilt.nl/samenwerkenaanwonen. 

Als we binnen het redactieteam tot een 
eerste advies zijn gekomen leggen we dit 
aan u voor. Op 8 april organiseren wij hier-
voor een online Webinar Woningbouw. Tij-
dens deze bijeenkomst presenteren we de 
eerste conclusies van het redactieteam. 
Welke grote lijn ziet het redactieteam in de 

adviezen? U kunt ook reageren op deze re-
sultaten. Hebben wij het goed gedaan? 
Waarover moeten we nog verder praten? 
Binnenkort krijgt u een uitnodiging met 
meer informatie. U kunt zich nu al opgeven 
per e-mail. 

Meer dan 1066 reacties kwamen al binnen via de digitale Kansenkaart 
Wonen. Staat úw idee al op de kaart? U kunt nog tot 15 februari reageren. 

Reageren op de kansenkaart
Planning

15 februari: laatste mogelijkheid indienen adviezen & reactie op 
kansenkaart 
16 t/m 25 februari: redactieteam ordent adviezen
8 april: webinar woningbouw

Nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang in de andere 
dorpen en wijken en de verdere totstandkoming van het eindad-
vies, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Samen werken 
aan wonen. Dat kan via de pagina www.debilt.nl/woningbouw.

Op onze webpagina
www.debilt.nl/

samenwerkenaanwonen
vindt u meer informatie over 

het traject Samen werken aan 
wonen.

Hier vindt u ook een lijst met 
veel gestelde vragen. Heeft u 

een andere vraag?

Uw gebiedsmakelaar beant-
woordt deze graag persoonlijk. 

Kijk op de dorpspagina 
onderaan www.debilt.nl
wie de gebiedsmakelaar
voor uw wijk of dorp is.

U kunt ons ook per e-mail 
bereiken via

samenwerkenaanwonen@debilt.nl 
of telefonisch via 030 - 228 94 11 

(vraag naar uw
gebiedsmakelaar).

Meer informatie

De eerste adviezen zijn binnen

Wij horen graag hoe u het wonen in uw 
eigen wijk in de toekomst ziet. Elke in-
breng is van waarde, groot of klein. U 
kunt een tekstdocument indienen, een 
tekening of een andere vorm kiezen die u 
toepasselijk vindt. Het advies kunt u al-
leen maken of samen met bijvoorbeeld 
buren, een VVE, dorpsraad of -vereni-
ging. Bent u nog bezig met het opstellen 
van een advies? Op onze website hebben 

we een pagina ingericht met informatie 
en hulpmiddelen. 

Indienen
Uw advies kunt u toesturen aan de ge-
meente per e-mail naar
samenwerkenaanwonen@debilt.nl
of per post naar Postbus 300, 3720 AH 
Bilthoven. 

Uw advies is nodig!
Ook úw inbreng is belangrijk. U heeft nog een paar dagen de tijd om advies te 
geven: tot 15 februari. Dus wacht niet te lang! Hoe meer bewoners van zich 
laten horen, hoe vollediger het advies aan de raad.

Een redactieteam van inwoners haalt de grote 
lijn uit de adviezen. Het gaat dan om álle in-
breng: de adviesdocumenten, de reacties op 
de kansenkaart en ook de inbreng in gesprek-
ken en uit inspraakreacties. Waar zijn we het 
over eens? Waar zitten de verschillen? Wat 
zijn de kansen en (on)mogelijkheden? 

Deelnemen
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. 

Tussen half februari en half april komen we 
naar verwachting vier avonden bij elkaar. Ie-
dereen kan deelnemen, de gemeente gaat 
géén deelnemers selecteren. Het is wel be-
langrijk dat de deelnemers goed verspreid zijn 
over de kernen. We zijn op zoek naar maxi-
maal 10 mensen uit verschillende wijken. Wilt 
u deelnemen? Stuur ons dan een e-mail.

De volgende stap: redactieteam
We zijn bijna toe aan een volgende stap: het samenbrengen van alle ideeën,
wensen en meningen tot één gezamenlijk advies aan de gemeenteraad. Ook dit 
doen we mét inwoners, op een open en transparante wijze. 

Webinar Woningbouw

“Iedere kern heeft zijn eigen 
identiteit. Het is voor De Bilt 
belangrijk om creatiever te denken, 
bijvoorbeeld met smart city-
concepten. Voor de meer traditionele 
kernen, zoals Maartensdijk, zit dat 
weer anders.”

Ad Vrijsen, Maartensdijk

“Het belangrijkste voor de 
woningbouw in de gemeente is 
dat er een goed plan aan ten 
grondslag ligt. Ons advies is: 
behoud en het groen en de 
natuur in onze wijk.”

Ina Duthler, Bilthoven

“Pak eerst de rommelige 
plekjes aan, kijk vervolgens in 
de kernrand en als je er dan 
niet uitkomt, kan je buiten de 
rode contouren kijken.”

Jan-Willem Wieltink, De Bilt

“In ons advies stellen wij een Knarrenhof voor. 
Een sociaal concept waar oudere mensen samen 
kunnen wonen en voor elkaar kunnen zorgen.”

Mieke Vogelpoel en Monique van Eijkelenburg,  
Bilthoven

“We zitten op een punt van diverse 
natuurgebieden die elkaar raken. Een 
unieke plaats, die willen we niet aan 
laten tasten. En de sociale cohesie in 
Hollandsche Rading moet behouden 
blijven. Senioren en jonge gezinnen, 
daar zouden we graag iets voor willen 
doen.”

Oot Verharen, Hollandsche Rading

“Ik vind dat je best kan 
groeien, zolang het maar 
past binnen de identiteit en 
de infrastructuur van het 
dorp.”

Erik Hallers, Groenekan
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Nootjes
De Vierklank 14 10 februari 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  .....................................................

 of 5 voor €32,50. Tel. 030-
2658090

Lage Noren merk Ving maat 
39/40 €30,- en kunstschaatsen 
maat 39/40 € 25,-. Tel.06-
27192146

Houten vouw slee nieuw in 
doos €30,-. Tel. 035-6241475

Schaatsen Easy Glider 
(Zandstra) mt. 36-39  €30,- 
Tel. 035-6241475

Schaatsen Viking Noren 
(Nooitgedacht) mt.42  €15,-. 
Tel. 035-624175

Winterbanden 4x Michelin 
Alpin A4 165/65R15 T + velg 
profiel +/- 7mm. 1 koop €48,-
. Tel 06-20137957

Bowlglazen set. Grote schaal 
met kleine schaaltjes, 5 stuks. 
€7,50. Tel. 0346-243758

Ronde ouderwetse houten 
breinaaldenkoker met bloe-
men erop. €10,-. Tel. 0346-
243758

Boodschappentas met gipsen 
beeldjes om te schilderen. 
€10,-. Tel. 0346-243758

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

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

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
06-21587684

Ervaren vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
0687308640. 

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

Pijnlijke voeten? Medisch 
PEDICURE mag uw behan-
deling aan huis uitvoeren. Bel 
voor een afspr. MP Ingrid 
Kaptijn 06-29574696

Wij, Teunis-Jan van Asselt en 
Corinne Zandijk, 2 verpleeg-
kundigen in opleiding, hopen 
begin september D.V. te gaan 
trouwen. Wij zijn op zoek 
naar woonruimte om te huren. 
Wie kan ons hieraan helpen? 
Tel. 06-52642182
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Te koop aangeboden
Zoekt u nog SCHAATSEN 
dan kunt u komen kijken 
op de Industrieweg 13b 
Maartensdijk bij Steentje 
of bel voor info Peter 
06-20130190

4 stuks WINTERBANDEN n 
i.g.st. op alum. velgen. Merc. 
Benz C-klasse T.e.a.b. Tel. 
06-14436533

Koperen plantenbak hoog 
23,5cm diameter 35cm €7,50. 
Tel. 030-2290923

Schaatsen  Noren maat 43 
merk Nooitgedacht €20,-. 
Tel.06-27192146

Cri Stelleweg, 5 boeken €2,-. 
Tel. 06-14040516

5 boeken van Ernst Wiechert 
€2,-. Tel. 06-14040516

2 Kerstboeken: Rode kruis 
en Wereld natuurfonds samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

Oude letterbak €10,- en oude 
steenbak €15,-. Tel. 030-
2282047

Een lattenbodem voor een 
bed 80x200cm €20,-. Tel. 
06-30427794

Facet geslepen spiegel  67cm 
breed en 108cm hoog, mat 
gouden rand €50,-. Tel. 
06-30427794

Praktica spiegelreflexcamera 
MTL3 (analoog) in tas. Extra 
2 sigma lenzen, groothoek 
28mm + telelens 135mm 
en koffer €47,50 Tel. 030-
2287086

Homas wedstrijd sjoelbak 
S40 5/0 afm. 2.00x0.40m 
prima staat weinig gebruikt 
€47,50. Tel. 030-2287086

Zwarte potkachel merk ETNA 
Sun 1024 in goede staat €45,-. 
Tel. 030-2287086
Salontafel lichteiken gelakt 
140 x 70 x47 cm €50,-. evt 
ook hoektafel 70 x 70 x 44 
cm. €35,-. Tel. 030-2210463
Breedbeeld LCD -TV 81cm 
diagonaal scherm goed wer-
kend €20,-. Tel. 0346-213501

7 Dieetboeken o.a. Sonja 
Bakker, Dr Frank enz. koopje 
€10,-. Tel. 06-16641083

Zwart metalen computertafel/
bureau op wielen met 3 bla-
den en 1 uitschuifbaar werk-
blad. afm. B80xD55xH86cm. 
€29,- Tel. 06-16641083 

Verrekijker 7X50 met bijbe-
horende leren tas  €12,50 tel. 
06-16641083

1 paar stalen noren met 
schoen mt45 merk Zephir 
€20,-. Tel. 0346 – 281288

Legpuzzels 1000 stukjes o.a. 
van Marius van Dokkum 
z.g.a.n. slechts €7,50 per stuk

Op ’t bankje
Als ik naar buiten kijk is alles wit. Prachtig gezicht maar een lange 
wandeling wil ik toch niet maken. Dat is niet alleen erg vermoei-
end in de sneeuw, je hebt ook nog de kans dat je onderuitgaat 
en in mijn omgeving zijn al een paar mensen die met gebroken 
ledematen zitten na een val, maar niet door gladheid. Het verkorte 
stukje dat ik loop ziet er fantastisch uit vooral de sneeuw op bo-
men maken de omgeving heel feeëriek. Het bankje is bijna niet te 
herkennen want het is bedekt onder een flinke laag sneeuw. Ik zie 
geen mogelijkheid om daarop te gaan zitten, dus ga ik maar weer 
naar huis. Daar is het is behaaglijk warm, zeker als je van buiten 
komt. Ik nestel me op de thuisbank en denk aan enkele jaren ge-
leden toen het bankje soms helemaal vol mensen zat. De warmte 
maakt me soezerig, mijn ogen worden zwaarder en ik val heerlijk 
in slaap. Waarschijnlijk zijn de gedachten die ik vlak voor ik in 
slaap viel gaan doorwerken in wat ik droomde. In die droom was 
het bankje net weer sneeuwvrij en hoewel het nog best fris was 
ging ik er toch even op zitten. Ik verwacht eigenlijk niemand die 
even bij me komt zitten, maar ik heb geluk. Een vitaal uitziende 
opa met een kleinzoon van een jaar of zes, zeven wil er even op 
uitrusten. ‘Hè hè’, zucht hij. ‘Die jongen weet niet van ophouden. 
Opa gaan we daar even kijken en je bent er nog niet of hij wil 
alweer naar een andere plek. Het vervelende is, ik ben zo iemand 
die geen nee kan zeggen, dus sjok ik er maar weer naar toe. Maar 
ik ben nu behoorlijk moe.’ Als ik het jongetje zo heen en weer ziet 
schuiven schat ik in dat de rust van opa niet lang gaat duren. Hij 
staat alweer klaar voor nieuwe vragen. ‘Gaan die eenden straks 
in een hok, opa’, vraagt hij wanneer hij een paar eenden wagge-
lend over het gras voorbij ziet komen. ‘Nee jongen, die slapen 
gewoon buiten.’ De jongen kijkt bedenkelijk. ‘Dat is toch veel te 
koud, waarom maken ze geen hokjes voor ze?’ De opa zucht en 
ik zie hem denken wat hij nu weer moet gaan zeggen. De jongen 
is ongeduldig, kijkt zijn opa nog eens goed aan en herhaalt zijn 
vraag, dus moet opa nu wel snel antwoorden. ‘Kijk, eenden heb-

ben dikke veren en daarom hebben ze het niet koud. Ze zouden 
zich in een hokje heel ongelukkig voelen.’ De man denkt daarmee 
de vraag wel afdoende te hebben beantwoord, maar de jongen is 
een kind van deze tijd en wil alles weten en onderzocht hebben. 
‘Hoe weet je dat nou. Hebben ze dat dan aan die eenden gevraagd? 
Ik denk dat ze best een hokje willen hebben’, gaat de wijsneus 
verder. ‘Wat vind jij ervan’, probeert hij nu bij mij. ‘Wat vindt ú 
ervan’, tracht zijn opa hem te verbeteren. De jongen kijkt zijn opa 
verbaasd aan. Hij snapt niet wat hij verkeerd gedaan heeft. ‘Weet 
jij wat opa bedoelt’, vraagt hij aan mij. Ik moet er om lachen, maar 
zeg niets. Zo langzamerhand weet ik dat de aanspreekvormen niet 
meer zoals vroeger zijn, maar het zou heel onpedagogisch zijn de 
opa af te vallen. De jongen is erg ongedurig 
en bonkt opeens hard op het bank-
je. Ik schrik wakker van een 
bonkend geluid van buiten en 
ben meteen goed wakker. Ge-
lukkig kan ik me de realisti-
sche droom goed herinneren, 
maar ik besef meteen ook dat 
het een droom was die niet 
bij deze coronatijd past.

Maerten

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

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

Te huur: ruime garagebox/opslagruimte centrum Bilthoven 
€130,00 p/m Tel. na 17.00 uur 035-6560764 / 06-24760212

Mooie vakantiebungalow WIFI
Rust, ruimte en fijne wandelstreek.
Goede fietsomgeving (huur fietsen)
Hier geniet u van een fijne vakantie.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp 0541-626578/06-3960966

Ondergesneeuwd
De nacht verwit het zwarte landschap.

Vlokken versperren de ruiten
en het uitzicht op buiten

waar stilte neergestreken is.
De tuin een groot bruidsboeket.

Paden bestrooid met bevroren rozen.
Struiken buigen bewegingloos

onder hun gevallen last.
De buurman veegt het tuinpad schoon.

Neemt tussendoor de auto mee,
die later weer een deel wordt

van een overheersend wit geheel.
Sneeuwpoppen dansen de sneeuwwals.

Sleeën regelen het verkeer.
Het openbaar vervoer ligt stil.
Stoplichten overal op groen.

De open haard verstookt het hout
dat weinig tijd van drogen had.

De blokken zijn nog koud.
Het vuur komt nauwelijks nog van de grond.

Het lijkt wel de jaren zeventig.
Iedereen op een witte fiets.

Terug in de tijd.
Misschien is morgen alles weer gewoon.

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

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 3 Dudok en de cultuurbarbaren

Wat vooraf ging: Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de 
Heuvelkoerier, bezoekt een lezing in de plaatselijke boekhandel. Hij 
maakt kennis met Joke van Lunteren, de spreekster van die avond. 

Haar lezing gaat over de architect Dudok.

Voor de vorm ging Kees-Jan nog even op de hoek van de achterste 
rij zitten. Ondanks zijn gebrek aan interesse in architectuur raakte hij 
geboeid door het verhaal. Eenmaal op dreef kon deze dame uitstekend 
vertellen. Ze had aardige anekdotes paraat en liet voorbeelden zien van 
het werk van Dudok. Ze vertelde smakelijk over het belang van een van 
Nederlands beste en bekendste architecten. En ze liet zich ronduit vol 
afgrijzen uit over de cultuurbarbaren die de belangrijke architectonische 
gebouwen zomaar hadden gesloopt. Of dreigden te slopen.

Wieke had de kunsthistorica dan ook niet alleen uitgenodigd om het 
boek te promoten, maar ook omdat het pand van de boekhandel tegen de 
vlakte dreigde te gaan. Als huurder had de boekhandelaar weinig in te 
brengen. Niet toevallig was het blokkendoosvormige gebouwtje, net als 
het aangrenzende flatgebouw, een ontwerp van Dudok. Alle pogingen 
om het pand te behouden waren tot nu toe gestrand, omdat het officieel 
niet om een monument ging. En omdat, maar dat zeiden de voorstanders 
van de sloop er niet bij, de grond in het centrum van Heuvellust bakken 
geld opbracht als er luxe appartementen konden worden gebouwd. Er 
was zelfs het idee voor een woontoren, een ontwerp dat totaal niet paste 
bij het dorpse karakter van Heuvellust. 
 
‘Daarom,’ besloot de kunsthistorica en liet als laatste afbeelding de 
buitenkant van de boekhandel op het scherm zien, ‘daarom dus is het 
absoluut een misdaad, een moord, een gebouw van Dudok te slopen! Er 
is al zoveel moois verdwenen in dit land.’Wieke liep naar voren, een ge-
agiteerd blosje op haar wangen. Ze veegde een lok van haar sluike haar 
naar achteren en kondigde kort aan dat het tijd was om vragen te stellen. 
Een raadslid van de Partij voor de Vooruitgang stond meteen op. ‘Nou 
mevrouw, u gebruikt wel heel grote woorden. Een misdaad, moord! 
We hebben het hier niet over criminelen, maar over zakenmensen met 
verstand van economie, die andere belangen zien dan het behoud van 
zo’n oud gebouwtje!’ 

Uit de rijen klonk een verontwaardigd gemompel. Het leek niet erg 
gepast om de van binnen en buiten fraai gerenoveerde boekhandel zo 
denigrerend als een oud gebouwtje te betitelen. B ovendien spreekt men 
in het huis van de gehangene niet over de strop. 
Nog voordat de kunsthistorica kon antwoorden, schoot een man met een 
ringbaardje overeind. ‘Andere belangen? Graaiers zul je bedoelen! Een 
oud gebouwtje? Cultuurbarbaar!’ 

(Wordt vervolgd)

Samenwerking Boerderij De Bonte 
Parels en Zorggemeenschap Naburen

door Walter Eijndhoven

Vorig jaar zomer legden Zorggemeenschap Naburen en Boerderij De Bonte Parels in 
Westbroek het eerste contact om samen iets te betekenen voor mensen met dementie. 

Zij sloegen de handen ineen om een passende plek te bieden op de boerderij. 

Sarah Verkruijssen van Zorgge-
meenschap Naburen kijkt uit naar 
de samenwerking met Rutger en 
Christianne Hennipman van Boer-
derij De Bonte Parels in West-
broek. ‘Al heel lang raakt mij het 
ziektebeeld van (jonge) mensen 
met dementie. Niet alleen de aan-
doening op zich, maar de impact 
die dit heeft op de relatie met zijn 
of haar familie en vrienden’. Om 
een passende plek voor mensen 
met dementie te creëren in onze sa-
menleving, nam zij ontslag bij haar 
voormalige werkgever en begon zij 
de Stichting Naburen.

Buitenzijn
Sarah: ‘Zelf vind ik veel voldoe-
ning in het buitenzijn. Voor ieder 
mens, maar zeker ook voor mensen 
met dementie is het heel belangrijk 
om in beweging te blijven. Ik ging 
op zoek naar een omgeving die uit-
nodigt om in beweging te zijn en 
waar mensen een prikkel krijgen 
om in actie te komen. In combina-
tie met mijn eigen interesse was die 
plek eigenlijk snel gevonden. Op 

een boerderij. Zodoende kwam al 
snel De Bonte Parels in zicht’.
Sarah zocht vorig jaar juni contact 
met Rutger en Christianne en vroeg 
hen of zij interesse hadden. Christi-
anne: ‘Nou, daar hadden Rutger en 
ik wel oren naar. Wij runnen samen 
een biologische boerderij, hebben 
vaak schoolklassen op ons erf en 
wij hebben nog veel meer plannen 
met onze boerderij. Het creëren van 
een plek waar mensen met demen-
tie, ondersteunende vrijwilligers en 
begeleiders doordeweeks hun thuis 
hebben, past heel goed in deze 
plannen. Rutger en ik zeggen iedere 
keer weer: “ieder schepsel, mens of 
dier is een parel”’.

Boerenschuur
Inmiddels is veel werk verzet en de 
benodigde middelen om een boe-
renschuur om te bouwen tot een 
comfortabele leefruimte zijn bin-
nen. ‘Naast het regelen van finan-
cieringen zijn wij ook hard aan de 
slag met het opzetten van samen-
werkingen met gemeenten en colle-
ga zorgorganisaties’, vertelt Sarah. 

‘De eerste deelnemers draaien van-
af dit voorjaar mee op de boerderij. 
Wij starten met het aanleggen van 
een theetuin’. Behalve een theetuin 
zijn er nog veel meer plannen, zo-
als het bemannen van een winkel 
met producten van eigen boerderij. 
En als een deelnemer even hele-
maal niets wil doen, dan is daar alle 
ruimte voor’.
In de regio Utrecht wonen ongeveer 
470 jonge mensen met dementie. 
Totaal wonen er zelfs zo’n 6.000 
mensen in de regio. Naar verwach-
ting zal dit aantal de komende jaren 
nog flink toenemen. Christianne: 
‘De samenwerking met Stichting 
Naburen is verrijkend en voorziet 
in een duidelijke behoefte, voor 
zowel mensen met dementie als 
voor het boerenbedrijf, dat zich 
door deze samenwerking verder 
kan ontwikkelen. Het is bijzonder 
om gezamenlijk aan deze behoefte 
invulling te geven’.
Wie meer wil weten over de ont-
wikkelingen van het opzetten van 
de zorggemeenschap, kan terecht 
op de website www.naburen.com.

Christianne en Sarah kijken uit naar de samenwerking.

COVID-19 - revalidatie 
Sinds mei 2020 biedt Fysiotherapie & Beweegcentrum Maartensdijk ook in hun praktijk 

COVID-19 revalidatie aan. Fysiotherapeuten Jonne Rigter en Charisa Schouten 
volgden de benodigde cursussen hiervoor en staan ook aangemeld bij de 

overkoepelende organisatie in de gemeente Utrecht. 

COVID-19 heeft Nederland al bij-
na een jaar in zijn greep. Tijdens de 
eerste golf was er nog weinig be-
kend over dit virus en de naweeën 
hiervan. Ondertussen heeft bijna 
iedereen er in zijn of haar omge-
ving wel mee te maken gehad. 
Jonne vertelt: ‘De klachten die ie-
mand tijdens en na een besmetting 
beleeft zijn uiteenlopend. De één 
ervaart nauwelijks klachten terwijl 
een ander aan het vechten is voor 
zijn leven op de IC. Inmiddels is 
er veel onderzoek gedaan en is er 
gebleken dat ex-COVID patiënten 
een verminderde longfunctie heb-
ben wat voor kortademigheid en 

benauwdheid kan zorgen’. Verder 
is het fysiek functioneren mogelijk 
aangedaan wat zich onder andere 
uit in verminderde kracht, conditie 
en balans. Naast de fysieke proble-
matiek kan ook het mentaal func-
tioneren problemen geven. Hierbij 
kan worden gedacht aan geheugen-
verlies, verminderde concentratie, 
angst en depressie. 

Herstelzorg
Charisa: ‘De herstelzorg voor post 
COVID-19 patiënten biedt een in-
dividueel programma specifiek 
gericht op de nasleep. Het voor-
naamste doel is dan ook om terug 

te komen op het (oude) gewenste 
niveau. Tijdens een intakegesprek 
en onderzoek wordt onder andere 
de belastbaarheid in kaart gebracht 
van waaruit een trainingspro-
gramma wordt opgesteld met een 
afgestemde trainingsintensiteit en 
frequentie. Waar nodig kunnen wij 
ook een andere discipline zoals een 
psycholoog of diëtist betrekken bij 
de herstelzorg’. 

Wie belangstelling heeft in de CO-
VID-19 herstelzorg kan zich hiervoor 
(aan-)melden op tel. 0346 211913 of 
e-mail (info@fysiomaartensdijk.nl). 

COVID-19 revalidanten aan het trainen.

ingezonden mededeling



Bevroren sporen
Ademloos luisterde ik als klein meisje naar de romantische sprookjes 
die mijn ouders voorlazen uit een groot, dik boek. Oude volksvertel-
lingen met een moraal, vol tegenstellingen tussen goed en kwaad. Maar 
in die tijd ontging me de symboliek volledig. Populair was het avon-
tuur van Assepoester. Het eenzame meisje dat werd vernederd door 
haar stiefmoeder en -zusters, beproevingen om het aardse, de materie te 
ontstijgen. De wonderlijke ontsnapping uit haar benarde positie in een 
simpele pompoen, die veranderde in een snelle koets. De metamorfose 
van het eenvoudige meisje naar een heuse prinses, uitverkorene van de 
prins. Tenslotte de glazen muiltjes die alleen háár pasten, beeldschoon 
en breekbaar. Glas als symbool van zuiverheid en transparantie.
Daaraan moest ik denken toen ik in de polder bevroren sporen ont-
dekte. Als glazen muiltjes achtergelaten na een ijskoude nacht. Beeld-
schoon en kwetsbaar. Wie had ze achtergelaten? Welke voeten zouden 
erin passen? En net als Assepoester op het feest, waren de sporen later 
ineens weer weg.                    (Karien Scholten)

In haiku:
Beeldschoon en breekbaar
Laat de vorst zijn sporen na
Als glazen muiltjes
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Stieren wijken wellicht 
voor windmolens

door Henk van de Bunt

In het eind van de 19de eeuw liet Willem Carel van Boetzelaer een gebied in het noordelijkste deel 
van Hollandsche Rading als landbouwgebied ontginnen; vandaar de naam Boetzelaersveld. 

Met de huidige inzichten in natuurontwikkeling vormde dit landbouwgebied echter een 
obstakel in de natuurlijke verbindingsroute tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. 

Het landbouwgebied werd vorig 
jaar grotendeels heringericht. Er 
kwamen twee akkers, die extensief 
met verschillende granen worden 
bebouwd. Naar het westen toe wordt 
met groepjes bomen en struiken 
een mooi overgangsgebied naar het 
naastgelegen Utrechts Landschap 
gecreëerd. Tussen de bomen en 
struiken konden kruiden en ruig-
tes ontstaan. Het overige binnen 
het landgebied werd ontwikkeld 
als kruiden- en faunarijk grasland. 
Langs de oostzijde kwam een wan-
delpad, dat het gebied recreatief aan-
trekkelijk maakte. 

Stieren
Die twee zuidelijke akkerpercelen 
langs het Loosdrechts Spoor werden 
door Jacob Beeker van Boerderij 
Eyckenstein ingezaaid. Ten noorden 
daarvan zijn twee percelen afgeras-
terd waar stieren konden weiden; er 
was een grasmengsel gebruikt met 
25% kruiden, wat blijvend een krui-
denrijk grasland opleverde. Jacob 
Beeker vertelt over zijn ervaringen 
en die van zijn stiertjes: ‘De afgelo-
pen weken heb ik veel tijd besteed 
aan het te woord staan van politie, 
NVWA (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit) en boa’s. Keer op 
keer zijn er anonieme meldingen 
gedaan, dat mijn stieren op het Boet-
zelaersveld geen water hadden. Er 
staat 1000 liter water verbonden aan 
een drinkbak. Dagelijks loopt een 
bewoner van vlakbij langs het wa-
tervat en appt mij als daar iets mis 
mee is of met mijn stiertjes. Ik heb 
borden geplaatst met informatie en 
mijn telefoonnummer. Ik hoorde 
niets en werd nooit gebeld; alleen 
maar door de hulpdiensten’. 

Honden
‘Door de lockdown lopen er veel 
mensen in het bos die er normaal 
niet komen. Jacob: ‘Zonder enige 
kennis van zaken doet men mel-
dingen bij politie en NVWA, om-
dat men denkt dat er iets niet goed 
is. De overheid moet die allemaal 
opvolgen en moet dan bellen of 
langsgaan. Ik heb ook nog te ma-
ken met honden in het weiland 
daar. Mensen houden de hond niet 
aangelijnd en die verdwijnen dan 
vrolijk blaffend in het weiland en 
maken de stieren dol. Er is goed 
contact met lokale bos-boa’s en 
die hebben de eigenaar van de 
hond bekeurd. De laatste dagen 
was er dagelijks telefoon van de 
NVWA en jl. woensdag een in-
spectie. Daarna alleen weer een 
telefoontje, waarbij iemand melde 
dat er te weinig water uit de drink-
bak kwam. Toen ik mezelf weer 
in discussie hoorde gaan over de 
waterdruk uit een drinkbak knapte 
het bij mij; ik heb de NVWA ge-
meld de dieren daar weg te halen. 
Het kost mij teveel energie en het 
wordt me onmogelijk gemaakt.’

Hooi
Beeker heeft dit weekeinde ruimte 
in de stal gemaakt, zodat de stie-
ren binnen kunnen. Als afscheid 
kreeg hij van iemand een brief 
aan de waterbak met allemaal tips 
en tricks. Jacob: ‘Ik doe daar alles 
verkeerd volgens deze bezorgde 
dierenvrienden. Zij hebben helaas 
geen kennis van dieren, van wat 
ze eten en wat ze nodig hebben. Ik 
houd al jaren en jaren een deel van 
de stieren in de winter in natuurge-
bieden en weet inmiddels wel wat 

ze nodig hebben. De dierenvrien-
den zijn bij verschillende boeren 
geweest voor advies en hebben 
dat voor me opgeschreven. Helaas 
ook weer anoniem en zijn ze niet 
even bij mij langs geweest. Later 
kwam ik er weer en hing zo’n brief 
er weer en was er hooi bijgevoerd. 
Je wordt er helemaal kierewiet van. 
Die bemoeizucht en dierenliefde is 
enorm maar helaas ook het gebrek 
aan praktische kennis. Het zijn 
weilanden die het hele seizoen niet 
begraasd zijn en dus heel veel gras 
bevatten, de NVWA bevestigt ook 
keer op keer dat de dieren in goede 
conditie zijn. Zaterdagochtend was 
de NVWA hier (op de boerderij) er 
weer naar aanleiding van een mel-
ding en vertelde mij dat er niets aan 
de hand was’.  

Stal
‘Ik heb zaterdag de stieren wegge-
haald. Ik ben het zat om mij steeds 
te moeten verantwoorden bij politie 
en NVWA en mijn kinderen te moe-
ten uitleggen waarom de politie er 
is of mij weer belt. Het wordt on-
mogelijk gemaakt daar nog dieren 
te houden. Ik was van plan daar ook 
schapen te gaan houden maar ook 
daar zie ik van af; ook die worden 
opgejaagd of door loslopende hon-
den aangevallen. 

Gelukkig heeft de gemeente De 
Bilt een mogelijke oplossing? Door 
een onderzoeksbureau is het gebied 
aangewezen als kansrijke locatie 
voor windmolens? Mijn zegen heb-
ben ze om daar midden in de natuur 
die dingen neer te zetten, maar mij 
zullen ze daar niet meer zien; met 
dank aan al die dierenvrienden’. 

De Jersey stieren staan voorlopig niet meer op het Boetzelaersveld. (foto 
Yvette van den Berg).

IJsbaan het Biltsche Meertje 
gaat niet open

Corona laat grote hoeveelheden schaatsers niet toe.
Mogelijk wordt het ijs op het Bilt-
sche Meertje de komende dagen 
dik genoeg om op te schaatsen. In 
de winter van 2012 was de ijsbaan 
voor de laatste keer open. Toen 
waren er soms meer dan 1500 
schaatsers op het ijs. 

Zulke grote groepen mensen kun-
nen door Corona niet samenkomen. 
Het reguleren van een kleinere 
stroom bezoekers is onder anderen 
door de locatie in het bos niet mo-
gelijk. De Biltse ijsclub IJBM  heeft 
daarom moet besluiten om de ijs-
baan niet te openen. Tot grote spijt 
van de ijsclub dus geen koek-en-zo-
pie, geen muziek, geen verlichting 
en geen baanvegers op onze prach-
tige ijsbaan.  (Nico Borreman)

Al vriest het dicht, geschaatst wordt 
er niet (foto Gert de Lange).

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

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
10-2

Do.
11-2

Vr.
12-2

Za.
13-2

Zo.
14-2

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

Betuwse beenham, 
romige champignon-

saus en friet
(€ 15,00)

Duo van victoria-
baars- en grietfilet, 
citroensaus en friet

Kaaskroketjes, 
quinoa-salade en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Bosvruchtenbavarois
met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Aandacht voor vrijwilligers
In 2021 zullen er regelmatig langs de weg grote driehoeks-borden te 
zien zijn met daarop de oproep om eens na te denken hoe we met elkaar 
gemeente De Bilt mooier kunnen maken. Vaak zit het in een klein ge-
baar of even iets doen voor een ander. Zwaaien naar iemand, die altijd 
binnen zit, een praatje voor de deur hoe het gaat met iemand, het oude 
glas wegbrengen naar de glasbak wanneer iemand dat niet zelf kan en-
zovoort. Ook zijn er veel vrijwilligers in de gemeente, die iets voor 
een ander doen. En dat kan op heel veel manieren en op verschillende 
plekken; wie wil iets gaan doen, samen met anderen of juist lekker in 
je eentje? Of je nu houdt van gezelligheid of liever iets doet bij je eigen 
sportclub: vrijwilligerswerk is er in allerlei soorten en maten. Op de 
vacaturebank van de vrijwilligerscentrale staan verschillende vacatures 
voor vrijwilligerswerk www.mensdebilt.nl/vrijwilligerscentrale. Mis-
schien staat er wat voor je bij. Of  vraag een adviesgesprek aan. Dan 
kijkt iemand met je mee om een vrijwilligersplek te zoeken waar je iets 
kan doen wat men leuk vindt. 
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