
Starters Westbroek 
realiseren zelf woningen

Met een handtekening verkocht wethouder Dolf Smolenaers donderdag 
2 juli een perceel grond aan een groep jonge Westbroekers. Deze star-
ters op de woningmarkt laten hier hun woningen voor eigen rekening en 
risico bouwen in zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO). Het is een van de eerste CPO-projecten in de gemeente De Bilt.

Op de grond aan de Holsblokkenweg in Westbroek laten de eigenaren 
vijf woningen bouwen. Binnenkort dienen de verenigde eigenaren de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning in. De eigenaren hopen dat de 
bouw in oktober 2020 kan beginnen.

Wethouder Smolenaers is in zijn nopjes met het plan: ‘Het is voor West-
broek belangrijk dat ook jonge mensen hier kunnen blijven wonen in 
betaalbare woningen. Ik ben blij dat het college hieraan een steentje 
heeft kunnen bijdragen.’

Schriftelijke bevestiging van de 
overdracht van de grond aan de 
Holsblokkenweg.
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Sociale woningbouw 
in Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De gesprekken over aantallen (nieuwbouw-)woningen in de gemeente De Bilt zullen ook met het 
aanbreken van het zomerreces zowel in als buiten de gemeenteraad niet verstommen. Ook 

over de locaties, waar die broodnodige woningbouw dan dient te worden 
gerealiseerd, is het laatste woord nog niet gesproken. 

Eind 2018 werd de notitie ‘Uit-
gangspunten woningbouwambitie’ 
vastgesteld als kader voor integrale 
selectie en ontwikkeling van wo-
ningbouwlocaties. In die notitie is 
ook de woningopgave in de periode 
2016-2026 in de gehele gemeente 
De Bilt vastgelegd. Van de daarin 
genoemde 845 woningen zouden 
in totaal minimaal 450 aan sociale 
huurwoningen dienen te worden 
gebouwd in de periode 2016-2030. 

Nieuwe woningen
In een (volgens belangengroepen 
niet vrijgegeven) RIGO-rapport 
wordt gesteld dat met name in de 
kernen De Bilt en Bilthoven be-
hoefte is aan nieuwe woningen. In 
de notitie ‘Aanvullend Woonbeleid, 
Van Woningwet naar gemeentelijk 
beleid’ van april 2016 is een over-

zicht gegeven van de gerealiseerde 
woningen in de periode 2006 - 
2015, waaruit blijkt dat met name 
in Maartensdijk, al relatief veel 
(92%) sociale woningbouw is gere-
aliseerd; (90) ten opzichte van het 
totaal aantal nieuwe woningen (98) 
en in overig De Bilt maar 15% (47 
van de totaal 307 nieuwe wonin-
gen). Belangengroepen stellen op 
basis van deze cijfers dat de kern 
Maartensdijk de laatste jaren al is 

gebruikt voor sociale woningbouw 
en vinden dat het tijd wordt dat ook 
andere kernen sociale woningbouw 
voor hun rekening nemen.

Impuls
Begin mei verscheen op de site 
van onlinemuseumdebilt.nl een 
plot ‘sociale woningbouw in Maar-
tensdijk’. Anne Doedens schrijft 
daarover: ‘Vaak bouwden land-
goedeigenaren woningen voor hun 
personeel op hun landgoed. In het 
midden van de negentiende eeuw 
kwam er aandacht voor goede wo-
ningen voor ‘de minder bedeelde 
klasse’; de armen en arbeiders. De 
sociale woningbouw kreeg een im-
puls toen de overheid zich ermee 

ging bemoeien. In 1902 kwamen de 
Woningwet en de Gezondheidswet 
tot stand’. 

Buurtje
Anne vervolgt met een verhaal over 
woningen in de categorie arbeiders- 
en armenwoningen en verwijst daar-
bij o.a. naar het zgn. Armenbuurtje 
van Maartensdijk: ‘Dit rijtje in het 
zogenaamde ‘Armenviertel’ van 
de kerk werd ”t Armenbuurtje’ ge-
noemd. Het Armenviertel was een 
stuk grond tussen de Nieuwe Wete-
ring, de Bantamlaan (vroeger Kloos-
tersteeg) en de Aanlegsteeg. Hier 
lieten boerenarbeiders kosteloos 
hun vee grazen. Achter de huisjes 
stond tot 1951 een gemeenschap-
pelijke waterpomp. Dat jaar werden 
de huisjes op het waterleidingnet 
aangesloten. In 1980 werden de 
woningen ingrijpend gerenoveerd 
en gemoderniseerd. Dat gebeurde 
in opdracht van de toenmalige eige-
naar J.M. Fentener van Vlissingen. 
De woningen werden verbouwd tot 
één ééns-gezinswoning en drie ‘één- 
en tweegezinswoningen’.

Molenweg en Rode Dorp
In 1922 werd in Maartensdijk door 
de lokale woningbouwvereniging 
aan de Molenweg een aantal soci-
ale huurwoningen gebouwd. Doe-
dens: ‘In de vroege twintigste eeuw 
werden verenigingen opgericht om 
te voorzien in de grote behoefte 
aan woningen voor de arbeidende 
klasse. In 1922 bouwde de Woning-
bouwvereniging Maartensdijk de 
eerste sociale huurwoningen van 
Maartensdijk aan de Molenweg 
51-61 en 50-56. Het waren huizen 
met een vriendelijk ontwerp, met 
bij ieder huis een stenen kippenhok 
en kippentrappetje’. Uit dezelfde 
tijd stammen de woningen langs de 
Maartensdijksevaart in Groenekan. 
De woningen werden gebouwd 
voor het personeel van de Eskem. 

Uniek document
op de website 

vanaf 14 juli 16.30 uur.

Ze maakten deel uit van een grotere 
ontwikkeling. Twee jaar eerder, 
vanaf 1920, was begonnen met de 
aanleg van een villawijk op delen 
van het landgoed Voordaan. Deze 
wijk kreeg vanwege de aanwe-
zigheid van een paar witte huizen 
de naam het Witte Dorp. In deze 
periode liet de gemeente, zowel 
vanwege de verkeersveiligheid als 
voor de verbetering van de volks-

gezondheid, groot onderhoud ple-
gen. De Groenekanseweg werd ver-
breed, er werd riolering aangelegd 
en de sloot aan de zuidzijde werd 
gedempt. Tegelijkertijd werden de 
bruggen over de Groenekanse We-
tering gebouwd, zodat de nieuwe 
villawijk bereikbaar werd. Vreemd 
genoeg ontwikkelde Groenekan 
zich pas echt tot dorp, nadat de 
treinhaltes werden opgeheven. 

Groenekan werd uitgebreid langs de Maartensdijkse Vaart, waar het 
Rode Dorp verrees. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Het Armenbuurtje; Dorpsweg 157-165 voor renovatie. (foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Molenweg (vanaf de toenmalige molen gezien) rechtsonder 51-59 en 
linksonder 50-56 zichtbaar. (foto uit de digitale verzameling van Rienk 
Miedema)
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/07 • 10.30u - Ds. Marjolein Cevaal

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/07 • 09.25u - Prop. M. Daniël
12/07 • 18.30u - Ds. J. van Dijk 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/07 • 10.30u - Podcast gastpredikant 

Harm Knoop

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
12/07 • 10.30u - Voorganger pastor 

W. Sarot

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

Voorlopig wordt qua vormgeving 
vastgehouden aan de online-diensten, 
welke worden uitgezonden via diverse 
media. Zie verder dorpskerkdebilt.nl.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

De (besloten) kerkdiensten kunnen 
worden gevolgd kerkomroep.nl. 

R.K. St. Michaelkerk
Vanaf 5 juli zijn er weer vieringen in de 
H. Michaëlkerk. Voorafgaand aan iedere 

viering dient men zich aan te melden.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/07• 10.00u - Spreker 

Fred Rhijnsburger

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
12/07• 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

12/07 • 10.00u - Kandidaat 
A.J. Speksnijder

12/07 • 18.30u - Kandidaat 
A.J. Speksnijder 

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/07 • 11.00u - dhr. Jan Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/07 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
12/07 • 18.30u - Ds. A.P. Voets 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
12/07 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
12/07 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst 

St. Maartenskerk
Er kan alleen een kerkdienst worden 
bijgewoond, na aanmelding vooraf.
12/07 • 09.00u - Eucharistieviering 

Pastor Joachim Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/07 • 10.00u - Dhr. A. de Vreugd
12/07 • 18.30u - Ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
12/07 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

12/07 • 18.30u - Ds. B.A. Belder 

‘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

Nel Overeem - Lisman

Al haar broers en en al haar zussen zijn haar voorgegaan.
Nu is ook zij rustig en vredig heengegaan. 

Zij was ons lief.

5 Utrecht, 4 juli 1925 c Bilthoven, 27 juni 2020

weduwe van Cornelis Overeem

Jan‑Pieter c  

Familie

De begrafenis heeft maandag 6 juli
in besloten kring plaatsgevonden. 

Correspondentieadres:
Tap Dela uitvaartzorg
t.a.v. Fam. Mw. Overeem - Lisman
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE Bilthoven

Petronella Gijsberta

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers in de zorg 
en naar alle mensen die Nel dierbaar had en die voor haar  

klaarstonden in Maartensdijk en in Bilthoven. 

Oud papier terug naar de normale ophaaldag 
Groenekan
Zaterdag 11 juli haalt Stichting 
Warm Hart oud papier op in 
Groenekan, (Nieuwe Weteringse-
weg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringse-
weg). Het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko graag 
vóór 8.00 uur aan de weg zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 11 juli oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. Graag uw pa-
pierkliko of het goed gebundeld 
papier voor die tijd aan de weg 
zetten.

Ik zal echter voortdurend bij U zijn,
U hebt mijn rechterhand gegrepen.

Psalm 73:23

Heden nam de Heere uit ons midden weg,
voor ons toch nog onverwacht, onze moeder, oma en overoma

Jacoba Bouwman – Boshuis
Weduwe van Cornelis Bouwman sinds 19 juni 1997

 Maartensdijk Bilthoven
 6 maart 1924 2 juli 2020

 Arie en Wil
 Dirk en Corrie
 Margriet en Rob
 Corrie en Ewald
 Marco en Adrie

 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Kerkdijk 70
3615 BH Westbroek

De begrafenis heeft woensdag 8 juli 2020 in besloten kring plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats achter de Hervormde kerk 
te Westbroek.

“Gedenk, O HEER’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur”;
Psalm 89

Met groot verdriet, maar ook vervuld van dankbaarheid voor alles 
wat Dirk voor ons heeft betekend, laten wij weten dat wij toch nog 
onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze lieve, 
zorgzame broer en oom

Dirk Cornelis Elbertus van Eck
* Maartensdijk 1 november 1956 † Bosch en Duin 4 juli 2020

 Els & Robert-Hans
  Yvonne & Patrick
  Charlotte, Kathelijne
  Diederik & Mirthe

 Kees & Geertje
 Bart, Joran

Correspondentie-adres:
t.a.v. Fam. van Eck 
Begrafenisverzorging Van Asselt
Patrijslaan 13
3738 GC Maartensdijk

Dirk is opgebaard aan de Molenweg 61 te Maartensdijk,
alwaar gelegenheid is tot condoleren

op D.V. woensdag 8 juli van 19.30 tot 20.30 uur.

De begrafenis zal in overeenstemming met de wens van Dirk
in besloten familiekring plaatsvinden.

Geen bloemen

Graag willen wij iedereen bedanken 
voor het medeleven, de bloemenhulde 

en de lieve woorden die we hebben mogen ontvangen
na het overlijden van onze lieve en stoere 

D iana Ramkema-Meershoek

Namens allen:
Patrick, Josje en André

“Na een vruchtbaar leven is hij in alle rust overgegaan”

Hollandia 19-2-1953 Wispelt 28-6-2020

Roelof Joost Baart

Roelof heeft 20 jaar een praktijk voor fysiotherapie gevoerd 
in Dijckstate, Maartensdijk. Hij heeft met veel passie en 
toewijding vele mensen behandeld. 

Dorfstrasse 3 Mieke
54538-D Martijn
Hontheim/Wispelt Moniek en Sivanne
Duitsland Jeroen en Yazmin
 Wieteke
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Wat uw wensen ook zijn, 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

advertenties

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Asserweg’ in procedure 

De doortrekking van de Asserweg 
ligt grotendeels binnen de bestem-
mingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer - Ver-
blijfsgebied’. Een deel van de nieu-
we weg, juist voor de aansluiting 
op de rotonde in de Biltse Rading, 
is geprojecteerd binnen de bestem-
ming ‘Maatschappelijk’, waar geen 
verkeers- en ontsluitingswegen zijn 
toegestaan. Om de beoogde ont-
wikkeling juridisch-planologisch 
mogelijk te maken, dient het gel-
dende bestemmingsplan ter plaatse 
van de bestemming ‘Maatschap-
pelijk’ te worden gewijzigd naar 
de bestemming ‘Verkeer’. Het ont-
werpbestemmingsplan ‘Asserweg’ 
voorziet daarin. 

Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Asserweg’ is, na het doorlopen 
van het wettelijk vooroverleg, 
thans gereed voor het starten van 
de formele planprocedure. Vanaf 
donderdag 25 juni 2020 ligt dit 
ontwerpbestemmingsplan gedu-

rende zes weken ter inzage. 

Na verwerking van de eventuele 
zienswijzen, verwacht het Col-

lege het bestemmingsplan in het 
vierde kwartaal van 2020 ter vast-
stelling uit te brengen aan de ge-
meenteraad.

De herinrichting en de realisatie van de doortrekking van de 
Asserweg in De Bilt is een van de resterende  maatregelen uit het 
Verkeerscirculatieplan. [foto Henk van de Bunt]

Uitloop raadsvergadering 
van 25 juni 

door Guus Geebel

Regionale energiestrategie U 16
Na een uitvoerig debat besluit de raad met 20 stemmen voor en 5 te-
gen in te stemmen  met de ontwerp Regionale Energiestrategie U 16, 
met daarin het concept bod om 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame 
elektriciteit op te wekken. Uitgangspunt is dat alle partners in U 16 
meedoen aan de realisatie door een bijdrage te leveren aan duurzame 
elektriciteitsopwekking. 

Voor de gemeente De Bilt zijn de bouwstenen uit het position pa-
per voor het ruimtelijk economisch programma U10 leidend. Met het 
vaststellen van de ontwerp RES U 16 wordt regionaal invulling ge-
geven aan de nationale opgave uit het klimaatakkoord en daarmee 
bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Amendemen-
ten ingediend door Bilts Belang en SGP en van Beter De Bilt worden 
verworpen. Een motie ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) 
wordt met 17 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 

De motie vraagt het college om in de vervolgbesprekingen in de U16 
te benadrukken dat de raad van de gemeente De Bilt ten behoeve van 
de participatie lokaal wel een prioritering wil aanbrengen in de loca-
tiekeuze voor windmolens, als in deze gemeente voor windenergie 
wordt gekozen, en om in de U16 en aan de inwoners duidelijk te ma-
ken dat in dat geval de prioritering van meest wenselijk naar minst 
wenselijk die de raad wil aanbrengen is: langs rijkswegen en spoor, 
waar mogelijk gecombineerd met zon. Op industrie- en bedrijventer-
reinen en in agrarische gebieden met als doel de impact op de leef-
omgeving van inwoners te minimaliseren. De motie vraagt verder om 
in de vervolgbesprekingen in de U16 over de uitwerking van de RES, 
lokaal eigenaarschap voor windenergie als vast agendapunt te blijven 
bespreken. 

Een motie ingediend door  Menno Boer (SP) die het college vraagt 
het gebruik van biomassacentrales niet in het kader van de RES uit te 
breiden ten opzichte van  de huidige omvang, wordt met 13 stemmen 
voor en 12 tegen aangenomen. De overige vier in stemming gebrachte 
moties worden verworpen. 

Bedrijfsuitbreiding Larenstein
De raad stelde met 14 stemmen voor en 11 tegen het bestemmings-
plan ‘Bedrijvenpark Larenstein, 1e herziening’ vast.  Daarmee wordt 
een juridisch en planologisch kader voor de uitbreiding van het be-
drijfsgebouw op het perceel C. de Haasweg 6 Bilthoven mogelijk ge-
maakt. Een eerdere toezegging aan bewoners wordt geformaliseerd en 
om deze kavel te kunnen verkopen wordt een relatief groter aandeel 
kantoorbestemming op boskavel A toegestaan. Een motie ingediend 
door Theo Aalbers om de compensatie van gekapte bomen voor de 
uitbreiding van Schoonderwoerd op Larenstein te laten plaatsvinden 
wordt verworpen. Een motie ingediend door Michiel van Weele (D66) 
en Christiaan van Nispen (VVD) vraagt het college in samenspraak 
met omwonenden, te onderzoeken, in hoeverre de compensatiebij-
drage deels kan worden ingezet om een groene uitloop voor de wijk 
Brandenburg te realiseren en om de groencompensatiebijdrage van 
de ondernemer in te zetten ter versterking van de natuurwaarden in 
de directe groene omgeving van bedrijvenpark Larenstein. Daarbij 
mag de groencompensatie niet tot een financieel nadeel leiden voor 
de grondexploitatie van Larenstein. De motie is met 22 stemmen voor 
en 3 tegen aangenomen.

Lees verder op pagina 5

Een motie die B en W vraagt het bestemmingsplan Bilthoven-Noord aan 
te passen wordt aangenomen.

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over muziek, locatie en/of catering. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger.
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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

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 juli
t/m woensdag 15 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 6.50

Gebraden rosbief 
Gebraden gehakt 
Beenham

Kip-walnoot salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Verse varkensworst

Varkenshaassleetje

Procureurlapjes 

100
GRAM 2.25

500
GRAM 6.50

Biefstukreepjes

Vrijdag en zaterdag voordeel

2
VOOR 7.-

GEHAKT TORTILLA’S 
OF KIP WRAPS 

100
GRAM 2.40

5
 VOOR 6.-

Alle vlugklaar
Hamburgers, slavinken of
rundervinken

4 + 1
GRATIS

Extra donderdag voordeel:

SAMEN
VOOR 10.-

VLEESPAKKET
2 slavinken 
2 hamburgers 
2 gepaneerde schnitzels 

500
GRAM 7.98 4.98250

GRAM

OUDE UTREGSE KAAS VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

VLEESWAREN TRIO

BIJ AANKOOP VAN 150 GRAM RAUWE HAM EEN GRATIS GALIA MELOEN OP=OP

Vrijdag en zaterdag

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 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juli.

Spaghetti carbonara
of bolognese 

€ 1,25
100 gram

Vers gesneden
Spitskool

€ 1,49
400 gram 

Mooie hollandse
Bospeen

€ 0,99
Per bos 

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste 
Hollandse
Kordia kersen 

Van onze teler.
Proef ze nu..!!

Hollandse
Paprika’s 
Rood-geel-groen

Per stuk € 0,69
Lekker roerbakken?? 

Hollandse
Courgette
Nu € 0,69

13
07

14
07

15
07

Pasta 
met kip en paddenstoelen

€ 1,25
100 gram

Witlof 
ham – kaas schotel 

€ 1,25
100 gram

Hummus 2 soorten
Filet americain ( vegan)
Verhekste lekkere kaas
Heerlijk op een toastje…!!!                  
Uit eigen keuken….

€ 2,99
per bakje

Alleen donderdag..!!
Grote smaak
Galiameloenen 
Per stuk € 0,99
Hollandse bramen 
Per doosje € 0,99

Mango
chocoladetaart
Nu € 15,95
Uit eigen keuken 

Florentines
Per pak € 6,95

Desem Landbrood
Nu  € 2,99
Onze bekende 
Rozijnenbollen 
Zak 5 stuks € 1,99

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker



75 Jaar Vrijheid    
Jumelage De Bilt-Coesfeld:  

Vriendschappelijk en toekomstgericht verder

‘We vieren niet alleen de bevrijding maar ook het feit dat de twee 
landen, die met elkaar in oorlog waren, nu samen proberen de Eu-
ropese waarden vast te houden’.  Aldus burgemeester Sjoerd Pot-
ters in een boeiende reportage van RegioTV De Bilt over de ste-
denband De Bilt-Coesfeld. Aanleiding voor de reportage was de 
annulering wegens corona van het in mei geplande Vrijheidsfesti-
val in Coesfeld. 

‘Hoe staat het nu met de jume-
lage?’ vraagt RegioTV De Bilt 
zich af. Die blijkt springlevend. 
Van vrijwillige brandweer en 
harmonie tot golfclub en de Pa-
tioschool blijkt er animo te zijn 
voor een onbeperkte verlenging 
van de stedenband. De jumelage 
brengt gezelligheid en sporti-
viteit, kennisuitwisseling en 
vriendschap, culturele en mu-
zikale impulsen en vooral ook 
competenties bij leerlingen die 
aan uitwisselingen deelnemen. 
Dat lijkt allemaal heel gewoon, 
maar is het natuurlijk niet’, zegt 
voorzitter Tine Rigter van het 
jumelagebestuur, wijzend op in-
spanningen die nodig zijn om de 
jumelage levend te houden en 
om telkens weer met nieuwe ini-
tiatieven te komen. Momenteel 
zijn die gericht op uitwisseling 
over duurzame ontwikkeling en 
het aanpakken van de coron-
acrisis; ‘Vriendschappelijk en 
toekomstgericht verder’. is de 
boodschap. 

De reportage kan worden beke-
ken via de website van RegioTV 
De Bilt: www.regiotvdebilt.nl  
       (Ger Tielen)
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advertentie

Motie
De motie Reparatie bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013, inge-
diend door Eelco Dalmeijer (VVD) werd 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 ‘Collectief van gedupeerden’ samenge-
stelde lijst van 97 woonpercelen in Bilthoven Noord aan te passen. 
Door het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’, dat bij besluit 
van 22 mei 2014 gewijzigd is vastgesteld, worden zij nu beperkt in 
hun gebruikersmogelijkheden omdat het bestemmingsplan in strijd is 
met de feitelijke situatie op de diverse percelen. De motie vraagt de be-
staande subbestemmingen te herformuleren door introductie van maat-
werk in de afstand tot de zijdelingse perceelgrens, zodanig dat voor de 
getroffen 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 subbestemming 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.

Vervolg van pagina 3

Gemeenteraad stelt 
Jaarrekening 2019 vast 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 2 juli de Jaarrekening 2019 vast. De SP en Forza De Bilt stemden 
tegen. Een motie ingediend door raadslid Menno Boer (SP) om de huidige plannen voor 
de Schapenweide inclusief de locatie begraafplaats Brandenburg opnieuw te onderzoeken 

op de mogelijkheid daar meer woningen te bouwen waarbij nieuwe concepten 
meegenomen kunnen worden, en bij het onderzoek ook de verkeersafwikkeling 

te betrekken, wordt met 15 stemmen voor en 12 tegen aangenomen.

Tijdens de behandeling in eerste 
termijn voeren alle fracties het 
woord en stellen vragen aan de 
portefeuillehouders. Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) ziet de 
financiën van de gemeente als het 
fundament voor beleid. Ondanks 
vooruitgang vindt hij dat we meer 
vlees op de botten moeten krij-
gen. Henric de Jong Schouwen-
burg (VVD) complimenteert het 
college en de ambtenaren ermee 
dat we door een consequente be-
zuinigingspolitiek niet door het 
ijs zijn gezakt. Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) stelt onder meer 
vragen over de achterstand bij fac-
turen van de gemeente. Hij noemt 
de jaarrekening dramatisch. ‘Wie 
op pagina 8 kijkt ziet dat we een 
dooie maar opgewarmde mus krij-
gen’. Peter Weyers (GroenLinks): 
‘Ik mis in de jaarrekening een be-
spiegeling waarin de bestuurders 
van de gemeente ons meenemen in 
wat zij de belangrijkste ontwikke-
lingen van het afgelopen jaar heb-
ben gevonden’.

Beleidsmonitor
Krischan Hagedoorn (PvdA) com-
plimenteert de opstellers van de 
jaarstukken. ‘Het grootste pro-
bleem zit in het sociaal domein’. 
Hij wil weten wat er structureel 
gedaan kan worden om het ver-
trouwen in het gemeentebestuur te 
herstellen. John van Brakel (D66) 
noemt het motto van deze jaarre-
kening: ’Werk in uitvoering’. ’Hoe 
verdienen we de verliezen van de 
afgelopen jaren terug en hoe ma-
ken we van knooppunt Bilthoven 
een blijvend succes?. Ook sturing 
bij het sociaal domein noemt hij 
werk in uitvoering. Johan Sloot-
weg (SGP): ‘In de beleidsmonitor 
zie ik dat college en raad er slecht 
in slagen om de burger betrokken 
te krijgen bij wat wij hier doen’. 
Hij vraagt het college dat geschon-
den vertrouwen te herstellen. Wat 
de raad betreft doet het hem pijn 
dat mensen hem verbaasd aanspre-
ken over een krantenbericht over 
de gang van zaken in de Biltse 
raad. Martijn Koren (CDA) ver-
wacht dat er nog meer pijnlijke 
keuzen gemaakt moeten worden. 

Het CDA zal ook de komende ja-
ren inzetten op de financiële posi-
tie van de gemeente.

Inclusieve samenleving
Erik den Hertog (Bilts Belang) 
noemt de verantwoording over 
2019 duidelijk en overzichtelijk. 
Hij noemt de 600.000 euro voor co-
ronamaatregelen eigenlijk te wei-
nig. ‘Maar er is een stap gemaakt’. 
Menno Boer (SP) heeft complimen-
ten voor het projectenboek, maar 
mist Molenkamp, Ambachtstraat en 
de begraafplaats Brandenburg. Hij 
dient een motie in voor meer wo-
ningen op de Schapenweide. Theo 
Aalbers (ChristenUnie) vraagt om 
het komende jaar na te denken over 
het ambitieniveau. In de college-
voorstellen wordt te weinig onder-
scheid gemaakt tussen hoofddoelen 
en minder kansrijke doelen. ‘Laten 
we als raad ook eens kijken naar wat 
een motie bijdraagt tot een beter re-
sultaat en als dat marginaal is deze 
niet indienen’. Het sociaal domein 
vormt de rode draad in de bijdrage 
van Connie Brouwer (Fractie Brou-
wer). Zij gaat voor een inclusieve 
samenleving waarin iedereen op 
voet van gelijkheid mee kan doen, 
niemand wordt buitengesloten en 
waarbij mogelijkheden, talenten en 
eigen regie van onze inwoners cen-
traal staan. 

College
Wethouder Dolf Smolenaers van 
Financiën gaat in op de vragen van 
de fracties over de jaarrekening. 
‘De gemeentelijke financiën blijven 
voorlopig speerpunt. Het is een in-
cidenteel resultaat en dat is een jaar-
rekeningresultaat altijd. We mogen 
daar blij mee zijn want dat geeft ons 
in tegenstelling tot het overgrote 
deel in onze provincie de kans het 
lopende jaar de tijd te hebben en 
te nemen om een aantal zaken uit 
te werken richting de volgende 
begroting. Op dit moment zien we 
dat de tekorten zich voornamelijk 
manifesteren op terreinen die te 
wijten zijn aan externe oorzaken. 
Het weerstandsvermogen neemt 
toe, de schulden nemen af en het 
eigen vermogen neemt toe’. Het re-
sultaat bestaat echter niet alleen uit 

meevallers. Het is ook het resultaat 
van hard werken en keuzes die ge-
maakt zijn. De facturenachterstand 
wordt ingelopen. De uitkering uit 
het gemeentefonds wordt meerdere 
keren per jaar bijgesteld, zelfs nog 
wanneer het boekjaar is afgesloten. 
De aanbevelingen van de accoun-
tant komen sinds de managements-
rapportage bij het college en daar 
koppelen we een verantwoordelijk 
ambtenaar aan. Het subsidiebeleid 
is een belangrijk punt van aandacht. 
Sommige toegekende subsidies 
worden als formeel onrechtmatig 
beoordeeld. Termijnen worden nu 
strenger bewaakt en als dat nodig is 
rechtmatig gemaakt’. 

Ratten
Vragen over rattenbestrijding wor-
den beantwoord door wethouder 
André Landwehr. ‘Er is een nieuw 
plan van aanpak en een nieuwe be-
strijder. Daarnaast is het groen ge-
renoveerd. We zetten alles op alles 
om het leefbaar te houden. Uitroei-
en van ratten krijg je nergens voor 
elkaar’. Wethouder Anne Brom-
mersma antwoordt op de vraag van 
de PvdA waarom er weinig uit-
stroom uit de bijstand is: ‘Vorig jaar 
hadden we tien procent minder bij-
standsgerechtigden, landelijk is dat 
drie procent. Door corona verandert 
het nu. De helft is het zogenaamde 
granieten bestand waar uitstroom 
moeilijk is. We activeren het wel. 
Onze ervaring is dat de meeste zorg 
geleverd is. Waar die gestopt is heb-
ben we de mogelijkheid een beroep 
te doen op de continuïteitsbijdrage. 
Er zijn ook ouderen die zorg heb-
ben opgezegd omdat ze niemand in 
huis wilden hebben bij hulp bij het 
huishouden. Daar hebben we geen 
zicht op’.  

Jeugdzorg
Wethouder Madeleine Bakker gaat 
in op vragen over de effectiviteit 
van indicatoren. Bakker verwijst 
naar de burgerpeiling over de inzet 
van veel vrijwilligers bij sport als 
de sociale kracht. Sport en bewegen 
scoort hoog in de gemeente die op-
vallend goed presteert. Veel vragen 
gingen bij het sociaal domein over 
de jeugdzorg. De wachttijd bij het 
CJG is ongeveer vier weken. Bij 
zorgaanbieders kan dat meer zijn. 
In de Biltse aanpak wordt dat met 
de raad besproken. De controle op 
efficiency en doelmatigheid wordt 
door het college volledig gesteund 
en het werkproces wordt aangepast. 
Burgemeester Potters beantwoordt 
vragen over personeel in de ambte-
lijke organisatie. ‘Eigen personeel 
heeft altijd voorkeur boven inhuur. 
Kerntaken voeren we zelf uit maar 
voor specialismen is externe in-
huur nodig. Bestaande vacatures 
zijn ingelopen. Belangrijk is dat we 
uitstralen dat het leuk is om bij de 
gemeente te werken’. 

De SP vraagt in een motie de mogelijkheid om meer woningen op de 
Schapenweide te bouwen te onderzoeken. 

Connie Brouwer gaat voor een inclusieve samenleving.

RegioTV interviewt Tine Rigter.
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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.

BEKENDMAKINGEN
week 28 ¾  8 juli 2020

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt maken op 
grond van artikel 3.32 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) bekend dat voor de 
uitbreiding van een bedrijfspand aan C. de 
Haasweg 6 te Bilthoven met toepassing 
van de coördinatieregeling uit de Wro de 
volgende samenhangende besluiten zijn 
vastgesteld:

•  Bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laren-
stein, 1e herziening’ 

•  Omgevingsvergunning C. de Haasweg 6 
te Bilthoven

Bij toepassing van de coördinatieregeling 
worden de procedures voor verschillende 
samenhangende besluiten gecoördineerd 
voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt.

Aanleiding
Deze besluiten zijn vastgesteld naar aan-
leiding van een initiatief om het bestaande 
bedrijfspand aan C. de Haasweg 6 op be-
drijvenpark Larenstein uit te breiden op 
het naastgelegen perceel. Voor het betref-
fende perceel is de beheersverordening 
‘Beheersverordening De Bilt 2’ van toepas-
sing. De uitbreiding van het bedrijf is op 
grond van de geldende beheersverorde-
ning niet mogelijk. Dit is aanleiding voor 
het opstellen van het bestemmingsplan 
‘Larenstein, 1e herziening’. Er wordt een 
coördinatieprocedure gevolgd waarbij ge-
lijktijdig het bestemmingsplan en de om-
gevingsvergunning zijn vastgesteld.

Bestemmingsplan 
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2020 
het bestemmingsplan “Bedrijvenpark La-
renstein, 1e herziening” gewijzigd vastge-

steld. Het bestemmingsplan bestaat uit 
een toelichting, planregels, verbeelding 
(plankaart) en bijlagen. Met deze herzie-
ning wordt de uitbreiding van het bedrijfs-
pand gelegen aan C. de Haasweg 6 op 
bedrijvenpark Larenstein op het naastge-
legen perceel planologisch mogelijk ge-
maakt. Deze uitbreiding is namelijk op 
grond van het huidige planologische regi-
me, zijnde de beheersverordening ‘Be-
heersverordening De Bilt 2’ niet mogelijk. 
Voorts worden enkele andere onderdelen 
in deze herziening meegenomen.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
twaalf zienswijzen ingediend die hebben 
geleid tot een aantal aanpassingen van het 
plan. Het bestemmingsplan is dan ook ge-
wijzigd vastgesteld. De beantwoording van 
de zienswijzen en de  aanpassingen van 
het plan zijn beschreven in de “Nota van 
Zienswijzen bestemmingsplan ‘Bedrijven-
park Larenstein, 1e herziening’. 
Het bestemmingsplan met de daarbij be-
horende stukken kan digitaal worden inge-
zien op de landelijke voorziening http://
www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidenti-
ficatienummer is: NL.
IMRO.0310.19001BP0014-VG01

Omgevingsvergunning
Op 3 juli 2020 is een omgevingsvergun-
ning verleend voor het uitbreiden van het 
bedrijfsgebouw, het veranderen van een 
bestaande uitweg, het plaatsen van een 
erf- of perceelafscheiding en het kappen 
van bomen op het perceel C. de Haasweg 
6 te Bilthoven . Deze aanvraag geregi-
streerd onder nummer ZS 40253). 

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 

zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen hebben géén aanleiding ge-
vormd om de omgevingsvergunning te 
weigeren. De beantwoording van de ziens-
wijzen zijn beschreven in de ‘Zienswijzer-
apportage (bijlage behorende bij de om-
gevingsvergunning)’ 

Terinzagelegging
Met ingang van donderdag 9 juli 2020 lig-
gen in het kader van een gecoördineerde 
voorbereiding en bekendmaking als be-
doeld in paragraaf 3.6.1 Wro, totdat on-
derstaande beroepstermijn verstreken is, 
gelijktijdig de onderstaande documenten 
met bijlagen voor een ieder ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven:

1.  het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan “Bedrijvenpark Larenstein, 
1e herziening” inclusief het vaststel-
lingsbesluit;

2.  de omgevingsvergunning voor het uit-
breiden van bedrijfspand aan de C. de 
Haasweg 6 te Bilthoven.

Beroep en Voorlopige voorziening
Tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan en/of de omgevingsvergunning 
kan binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Dit beroep kan worden ingesteld door de-
gene: 
a.  die tijdig een zienswijze naar voren 

heeft gebracht (de mogelijkheid voor 

het indienen van een  zienswijze is ge-
publiceerd op 11 maart 2020);

b.  aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat geen zienswijze als be-
doeld onder a. naar voren  heeft 
gebracht;

c.  die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die in de definitieve besluiten ten op-
zichte van de  ontwerpbesluiten zijn 
aangebracht.  

De besluiten treden in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt. Als tegen het besluit beroep 
wordt ingesteld heeft dit geen schorsende 
werking. Indien gedurende de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorzie-
ning wordt ingediend bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist. 

Voor het instellen van beroep en het indie-
nen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet u griffierechten betalen. 
Informatie hierover is te vinden op de 
website www.raadvanstate.nl.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het bestemmingsplan kunt u contact 
opnemen met mevrouw H. Bleumink, tel. 
(06) 188 210 78 van de gemeente De Bilt.
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over de omgevingsvergunning kunt u con-
tact opnemen met de heer A. Vrolijk, tel. 
(030) 228 91 82 van de gemeente De Bilt.

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgestelde besluiten C. de Haasweg 6 te Bilthoven

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

De kracht 
van lokaal is 
voor ons heel 

normaal!
Even snel iets 

regelen of 
overleggen? 
Het kan bij 

ons allemaal 
en je hoeft 
er niet veel 

kilometers voor 
af te leggen!

Meer info?
Bel of 
mail , 

we staan 
voor u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

van € 2,90

nu € 2,50

DESEM SPELTBOL

Matthie’s 
APPELTAARTJE

nu
€ 6,25

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]
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Zang Veredelt op de tribune
Donderdag 25 juni beleefden de koorleden van Zang Veredelt een unieke repetitie avond. I.v.m. 

de gezondheidsvoorschriften, met name voor koren, zocht het bestuur naar een 
mogelijkheid om toch met elkaar te kunnen repeteren.

Men vond het bestuur van de plaat-
selijke FC De Bilt bereid om op 
de tribune langs het hoofdveld te 
zingen. Omdat er zo in de buiten-
lucht gezongen werd en ook nog 
met voldoende afstand tussen de 
zangers, was het besmettingsrisico 
minimaal. Onder de enthousiaste 
leiding van dirigent Paul Krijnen en 

begeleidt door de pianist Caroline 
Kuijpers (nu op elektrische piano) 
zong het koor liederen uit een ge-
mengd repertoire.

Verum
Het melodieuze Ave Verum van 
W.A. Mozart, klonk indrukwek-
kend. Het Slavische Hopsha Dirri, 

met zijn opzwepende ritmiek, was 
echt een feestnummer. De klassie-
ker Lascia van G.F. Händel klonk 
heel bijzonder onder deze omstan-
digheden. Het I Have a Dream 
was heel toepasselijk in deze tijd 
waarbij gezongen wordt over een 
droom om anderen wereldwijd te 
omarmen.          (Frans Poot)

Een unieke beleving vanaf een tribune waar onder normale omstandigheden gejuich en soms gejoel te horen is. 

Muziek bij woongroep Lugtensteyn
Woensdag 1 juli was er een verrassend optreden van een kinderorkest in opleiding in 

het Atrium van Woongroep Lugtensteyn te Bilthoven. Alle bewoners waren 
van harte uitgenodigd om te komen genieten van het halfuur-concert, 

onder leiding van Joke Firet, docent Hobo en aangesloten bij 
KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist.

 
Het orkest werd gevormd door een 
enthousiaste groep kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. Zij 
hebben nog maar kort les en Joke 
wilde graag op deze manier de mu-

zieklessen voor dit jaar afsluiten. 
De muzikanten brachten vol verve 
ten gehore wat zij allemaal kun-
nen, op verschillende instrumenten 
en met zang. Drie meisjes zon-

gen enkele liedjes, waaronder een 
‘Cupsong’. Aan het einde van de 
voorstelling was er voor de harde 
werkers en het publiek, limonade 
en iets lekkers. (A.J. van Wierst)

Het kinderorkest verzorgt een mooi optreden.  

Zwaar weer

Na een dag met redelijk wat zonneschijn, barste er jl. donderdag een 
forse bui los boven onze Biltse hoofden. De lucht kleurde zwaar en 
dreigend. [Frans Poot]

Muziek in de 
Steenen Camer

Zaterdag kwam er weer een draaiorgel door de Steenen Camer in 
Bilthoven. De kinderen werden ook nu weer aangetrokken door de 
vrolijke muziek. [Frans Poot].

Pas op in bos of hei deze weken
want er zijn dit jaar heel veel teken
je wordt ze als wandelaar
niet zo heel gauw gewaar
maar ze kunnen heel gemeen steken

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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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- Altijd een oppas tot je beschikking
- Gescreende oppassers met ervaring

- Geen abonnementskosten
-Oppas vanaf 6 euro per uur

www.deoppaslijn.nl

Op zoek naar een
betrouwbare oppas? 

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

DRUMSTICKS
Om lekker zelf te marineren, kruiden en dan heerlijk zelf
af te grillen of te bakken in de oven of de pan...
Ca. 30 min. op 150°C... 100 gram 0,70

KIP LOEMPIA'S
Vol gevuld met kipfilet, groente, kruiden; heerlijk 
krokant genieten op een heel makkelijke manier:
25 tot 30 min. op 180°C in de oven!! 3 stuks 6,00

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
Heerlijke graan gevoerde, licht dooraderde stooflappen;
lang gerijpt, zeer smaakvol; smelt bijna op de tong!!
Ca. 1½ tot 2 uur stoven en smullen maar!! 500 gram 7,98

LAMS KOTELETTEN
Malse magere, eventueel gemarineerd; kunnen op de 
BBQ, in de pan of de oven, u mag het zeggen!
Mogen lekker rosé gebakken worden.... 100 gram 2,25

MAI THAI SATÉ
Pure kipfilet; ooster gemarineerd met een lichte curry 
smaak, hand geregen! Super voor op de BBQ!!
Maar de pan of oven kan natuurlijk ook... 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!!

Zalige zomerse aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van mandag 6 juli t/m zaterdag 11 juli.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER BIEFBURGERS
100% rund, super gekruid, van de BBQ?? 3 stuks 4,20
KIP DONUTS
Puur kip, gekruid en omwikkeld met paneermeel 3 stuks 3,00

ROOM SCHNITZELS
Lekker gekruid varkensgehakt, omwikkeld met paneer.
Een echte kindervriend, ook voor de echte mannen
Ca. 8 tot 10 zachtjes braden in ruim boter. 3 stuks 3,30

MENS is ook…

Zomerprogramma
Het Zomerprogramma leent zich uitstekend om 
voorzichtig aan weer met wat activiteiten te gaan 
starten. Deels op buitenlocaties en deels in onze 
nieuwe activiteitenruimte. We hopen op deze manier toch weer een 
leuk aanbod aan activiteiten te kunnen aanbieden/ondersteunen, zodat 
thuisblijvers zich niet hoeven te vervelen. Het Zomerprogramma start in 
de schoolvakantie van 20 juli tot 31 augustus. Meer informatie op onze 
website www.mensdebilt.nl.

Launch your future
MENS De Bilt verleent haar medewerking in het werven van deelnemers 
voor het project ‘Launch your future’. Bedoeld voor mensen van 16-30 jaar 
om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Men gaat aan de slag 
met vrijwilligerswerk en leert samen te werken. Met andere deelnemers 
gaat men in een groepje werken aan een cultureel project. Men krijgt les 
van docenten op het gebied van muziek, theater, dans en kunst. Meer 
informatie op onze website www.mensdebilt.nl.

Wees loyaal!  Koop lokaal...
De Vierklank wordt mede mogelijk gemaakt 

door de "lokale" adverteerders! 
Laat weten dat u dat op prijs stelt en koop lokaal. 
Dank zij u en onze adverteerders ligt er elke week 

weer een nieuwe krant boordevol 
lokale nieuwtjes en verhalen op de mat.

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Bouwman’s loonbedrijf BV 
Voert verschillende werkzaamheden uit met be-
trekking tot infra en grondwerk en is al tientallen 
jaren gespecialiseerd in het.......  [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
Verkoopt of taxeert uw huis in de gemeente De 
Bilt in voornamelijk Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en ..... [lees meer]

Steun lokale bedrijven!  Kijk op ...
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Probeer de ziel te vatten…
‘De grote vraag, waarop ik ondanks dertig jaar onderzoek naar de vrouwelijke ziel nog geen 

antwoord op heb gevonden, is: wat wil de vrouw?’ Zo sprak de Oostenrijkse psychiater 
Sigmund Freud rond 1900 vertwijfeld; maar ook de manlijke ziel kan ongrijpbaar 

én onbegrijpelijk zijn, maar daarom niet minder mooi en interessant. 

Juist dit ‘vatten’ van de mense-
lijke ziel is voor de Bilthovense 
beeldend kunstenaar Dioni ten 
Busschen de essentie als ze een 
portret maakt. Ze moedigde haar 
leerlingen tijdens het evenement 
‘Sterren op het doek,’ dat afge-
lopen zaterdag in de Bilthovense 
Boekhandel door eigenaresse Ike 
Bekking werd georganiseerd, dan 
ook aan om door het masker van 
alle uiterlijkheden heen te kijken 
en de ware aard van de Biltho-
vense VIP vast te leggen op het 
doek.

Die VIP was niemand minder dan 
onze eigen burgemeester Sjoerd 
Potters, die zich belangeloos liet 
vereeuwigen door zes plaatselijke 
schilders, die hun cursusgeld voor 
deze schilderworkshop ten gunste 
lieten komen aan een door corona 
werkloos geworden lokale kunste-
naar, die het geld, naar zeggen van 
de organisatrice, goed kon gebrui-

ken. In ruil daarvoor belooft deze 
kunstenaar een ‘gezellig muzikaal 
optreden’ in een zorginstelling te 
verzorgen. En zo werd geld eerst 
kunst, toen weer geld en daarna 

weer kunst, of, zoals de Chinese 
filosoof Confucius rond 500 v.C. 
al zei: ‘De morele mens houdt van 
zijn ziel, de gewone van zijn bezit.’
               (Peter Schlamilch)

Zes kunstenaars portretteren burgemeester Sjoerd Potters, terwijl beeldend 
kunstenaar Dioni ten Busschen aanspoort vooral zijn ziel te vatten op het 
doek.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Lopend langs ‘s Heeren wegen en paden in ons ooit prachtige Maartensdijk, vallen ons een paar 
zaken op, wanneer wij met onze honden aan het wandelen zijn. Het mooie groen wordt niet of 
nauwelijks onderhouden. Langs de paden van het park, tegenover Dijkstaete wordt totaal niet 

gesnoeid, waardoor voor de wandelaars er weinig wandelruimte resteert.

Ook bewoners laten hun groen over 
de paden groeien, waardoor het 
pad is gereduceerd tot twee tegels 
breed. Alternatief is het grasveld 
naast het pad. Geen optie, want het 
ligt daar al vol drollen. Soms zijn 
het zelfs brandgangen, hetgeen 
gevaar kan opleveren. Wanneer je 
anderen daarover aanspreekt wordt 
de vraag gesteld: ‘Waar bemoei je 
je mee’?. 
In het hebben wij diverse malen 
hierover geklaagd bij de Gemeen-
te en dan krijg je een nietszeg-
gende reacties als ‘We schrijven 
de mensen aan’?  en dan houdt het 
daarbij op. 

Wat me ook opvalt (en niet alleen 
mij) is, dat men voor Tautenburg 
aan de Kievitlaan (appartementen 
voor ouderen) zéér veel tijd spen-
deert aan de daarvoor liggende 
stukken gemeentegrond. Er wordt 
gesnoeid, er wordt geschoffeld, 
etc. en niet in verhouding staat tot 
het snoeien langs voornoemde pa-
den e.d.

Nog even dit. We betalen als 
hond(en)eigenaren ieder jaar een 
klein vermogen (300 Euro) voor 
deze honden aan belasting. On-
langs is besloten om de zeer han-
dige kartonnen poepzakjes in te 
wisselen voor enkele microns 

‘dikke’ plastic zakjes. Hierbij een 
vriendelijk doch dringend verzoek 
om deze handige kartonnen zakjes 
met dispenser weer op te hangen. 
Het is trouwens zeer onhygiënisch 
als mensen de drollen laten liggen 
hetgeen nu alom zichtbaar is.
Een groot aantal mensen wil graag 
de poepzakjes weer terug. Want 
de poep-pakjes-automaat aan de 
Nachtegaallaan (Maartensdijk) 
werd onlangs voor het laatst ge-
vuld met de laatste kartonnen zak-
jes. Twee dagen later: leeg. Teken 
aan de wand? 

W. Bremer, Maartensdijk

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De gemeente Utrecht wil gaan stoppen met het gescheiden inza-
melen van plastic, blik en drankpakken. Deze kunnen gewoon bij 
het restafval gegooid worden om het vervolgens in de afvalverwer-
kingsfabriek alsnog te scheiden (De Utrechtse Internet Courant).

Een paar jaar geleden (VK 31 2017) heb ik in deze rubriek gereageerd 
op de invoering van de PMD kliko in deze gemeente, omdat ik dit een 
slecht en niet duurzaam idee vond. Sindsdien hebben we helaas alle-
maal zo’n grote kliko met oranje deksel gekregen die we met moeite 
maar voor de helft kunnen vullen. De meeste kliko’s, die ik langs de 
kant van de weg wél vol zie, blijken deels gevuld met piepschuim van 
verpakkingsmateriaal (wat absoluut niet de bedoeling is). Ook bij de 
kleinere grijze kliko voor het restafval lukt het de meeste mensen niet 
om die voor meer dan de helft te vullen. Misschien wel in deze Corona-
tijd als we veel in huis aan het klussen zijn.

De gemeente Utrecht is tot inkeer gekomen en wil ermee ophouden. 
Dat lijkt me een goed plan. Het scheiden van afval kan veel beter op 
een professionele manier op een afvalverwerking gebeuren dan bij ons 
in de huishoudens. Bij ons worden veel te veel fouten gemaakt en niet 
iedereen is even milieubewust. Het resultaat is dat de inhoud van de 
PMD kliko’s op de afvalverwerking alsnog gecontroleerd moet worden. 
Allemaal volslagen zinloos en niet duurzaam.
Laat de gemeente De Bilt dit goede voorbeeld volgen en de wildgroei 
aan kliko’s eindelijk inperken! Goedkoper én duurzamer.

Ronald Hoorman, Maartensdijk

Kinderburgemeester 
Carmen blijft nog een jaar

De zittingsperiode van kinderburgemeester Carmen Braak is met 
een jaar verlengd tot september 2021. Ouders, school en college 
willen haar graag de gelegenheid geven om alsnog haar rol als kin-
derburgemeester te kunnen vervullen bij al die festiviteiten die zij 
door de coronabeperkingen heeft moeten missen.

Carmen is de eerste kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. In 
deze functie geeft zij kinderen en jongeren een zichtbare stem in het 
openbaar bestuur. Dat heeft zij met veel plezier gedaan vanaf septem-
ber 2020 toen zij in de raadsvergadering werd geïnstalleerd. Aan haar 
vertegenwoordigende rol voor de gemeente kwam in maart een abrupt 
einde door de coronapandemie waardoor juist de belangrijke evene-
menten niet door konden gaan, waaronder Koningsdag, het Oranjecon-
cours, de Nationale Herdenking 4 mei, Bevrijdingsdag en Veteranen-
dag. Carmen vindt het zelf jammer dat zij tijdens de herdenking op 4 
mei haar gedicht niet kon voordragen, niet samen met haar klasgenoten 
het bevrijdingsvuur onze gemeente kon binnenlopen, geen prijs mocht 
uitreiken bij het Oranjeconcours en niet met de burgemeester mee is 
geweest om een honderdjarige te feliciteren.

‘Ik ben blij dat ik nog een jaar met Carmen mag doorwerken. Ik was 
stiekem wel een beetje trots als ik zag hoe zij op een rustige en vrolijke 
manier onze gemeente vertegenwoordigde en ik naast haar stond. Maar 
ook in haar eentje wist zij gezicht te geven aan onze gemeente. Ik kijk 
uit naar al die leuke en serieuze evenementen waar we samen naartoe 
zullen gaan’, aldus de ‘grote’ burgemeester Sjoerd Potters.

Volgens de procedure zou de werving van een nieuwe kinderburge-
meester deze maand moeten starten. Vanwege de coronacrisis is het 
proces van werving, de verkiezing, installatie en inwerkperiode, met 
veel onzekerheden omgeven: een extra reden om met veel plezier met 
Carmen verder te werken. Carmen wordt in de eerste raadsvergadering 
na de zomer op 24 september opnieuw geïnstalleerd.

Onlangs was er weer werk voor de Kinderburgemeester bij de afsluiting 
van Bakpret in Maartensdijk. [foto Henk van de Bunt]

Nieuwe trouwlocatie
De bevoegdheid tot het aanwijzen 
van dergelijke locaties heeft de ge-
meenteraad al in 2010 gedelegeerd 
aan het college van B&W. Eerder 
al werden al diverse trouwlocaties 
aangewezen in Westbroek, De Bilt, 
Hollandsche Rading, Maartens-
dijk, Bilthoven en Lage Vuursche. 
Intussen heeft de eigenaar van 
De Kapel - Berg en Bosch, Prof. 
Brionkhorstlaan 10 te Bilthoven 
gevraagd om aanwijzing van zijn 
lokaliteit als trouwlocatie. Aan-
gezien de locatie voldoet aan de 
vastgestelde criteria, heeft het Col-
lege besloten om De Kapel - Berg 
en Bosch als trouwlocatie aan te 
wijzen. 

De Kapel op Het Berg en 
Bosch terrein is sinds kort ook 
trouwlocatie. [foto Henk van de 
Bunt]
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk. 

* Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

AARDBEIEN OF KERSEN
2 bakken à 400 of 500 gram

 2 VOOR

5.–

HARING
Schaal 4 stuks

249

MSC-C-500
91

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

MONTAIGNAN WIJNEN
4 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

4 HALEN
2 BETALEN*2 BETALEN*

CALVÉ
Partysaus of fritessaus
2 verpakkingen à 320 of 430 ml
M.u.v. mayonaise

a3,06 - a4,10

 2 VOOR

2.–2.

Geen 18, geen alcohol

3 HALEN
2 BETALEN*

ALLE RADLERS, CIDERS, 
DESPERADOS, CORONA OF 
HOEGAARDEN
Alle soorten
3 multiverpakkingen, losse blikken 
of flessen à 30-50 cl

3 HALEN
2 BETALEN*

CRYSTAL CLEAR
4 pakken of flessen à 1,5 liter

4 VOOR

5.–

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels tas à 1 kilo, blauwe bessen 
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram
of druiven wit pitloos bak à 500 gram

 3 VOOR

499499
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Nieuwe Hollandsche Waterlinie, 
vloek of zegen

In dit artikel wordt een interessante bijvangst gepresenteerd uit een onderzoek in de archieven 
van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen. Een inkijkje in de eind 

20-er jaren van de vorige eeuw totaal verschillende kijk van de gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk op nut en (over-)last van de kringenwet.

De Nieuwe Hollandsche Waterli-
nie heeft altijd beperkingen gesteld 
aan zijn omgeving. Om Holland en 
Utrecht te kunnen verdedigen tegen 
een invallende vijand uit het Oosten 
moesten grote delen van het polder-
gebied geïnundeerd kunnen worden. 
Die inundatie moest in het gebied 
zorgen voor een soort plas-drassitu-
atie, waardoor zowel varen als rijden 
door het gebied voor de vijand on-
mogelijk werd gemaakt.

Doorsnijdingen
Natuurlijk waren er talloze doorsnij-
dingen van het geïnundeerde gebied 
door hoger gelegen wegen en door 
vaarwegen. Dat waren even zovele 
kwetsbare plaatsen in de verdedi-
ging, waar maatregelen voor ge-
troffen moesten worden. Die maat-
regelen betekenden in het militaire 
denken van de 18e en 19e eeuw het 
dekken van die kwetsbare doorsnij-
dingen met vuurkracht uit forten. 
Om het noodzakelijke schootsveld 
voor die forten veilig te stellen wa-
ren er in de zogenaamde kringenwet 
gebieden rond een fort voorzien 
waarbinnen allerlei restricties gol-
den voor economische activiteiten. 

Ring
De binnenste ring, een cirkel met 
een straal van 600 meter, moest vrij 
blijven van stenen bouwwerken. Al-
leen houten constructies waren daar 
toegestaan, zodat die in tijden van 
spanning snel plat gebrand konden 
worden en het vrije schootsveld 
weer snel werd hersteld. Ook het 
verbeteren van wegen en spoorwe-
gen was daarbinnen een moeizaam 
proces en moest iedere keer weer 
door de burgerautoriteiten op de mi-
litairen worden bevochten.

Kringen
Eind 20-er jaren van de vorige eeuw 
deed zich in Maartensdijk weer zo’n 
situatie voor. Men wilde in Groene-
kan de Groenekanseweg verbreden 
tot 3 meter; dat betekende dat aan 
één kant de sloot moest worden ge-
dempt en hier en daar omgeleid. De 
militairen maakten meteen proble-
men want men voorzag dat hier en 

daar de noodzakelijke doorstroom 
tussen inundatiegebieden zou wor-
den geblokkeerd. Het werd een 
oeverloos debat dat het gemeen-

tebestuur van Maartensdijk ertoe 
bracht een adres aan Hare Majesteit 
de Koningin te sturen met het ver-
zoek de beperkingen opgelegd in de 
kringenwet te verlichten. Parallel 
daaraan verzocht Maartensdijk alle 
dorpen en steden, die met de krin-
genwet te maken hadden én een aan-
tal landelijke organisaties, waarvan 
men aannam dat zij er ook belang 
zouden hebben, het adres met adhe-
siebetuigingen te steunen. 

Belang
De aangeschreven organisatie 
(o.m. de verenigingen van In-
genieurs en van Architecten, de 
ANWB) waren in meerderheid 
niet happig om hun steun uit te 
spreken. Zij hadden óf geen belang 
óf een strijdig belang (opdrachten 
van het Ministerie van Oorlog). 
Maar het merendeel van de door 
de kringenwet betroffen dorpen en 
steden steunden het adres wel, met 
één opmerkelijke uitzondering: 
gemeente De Bilt.
Gemeente De Bilt stelde in haar 
antwoord op het verzoek tot adhe-
sie van de gemeente Maartensdijk 
dat: ‘... de bepalingen van de krin-
genwet voor onze gemeente altijd 
een krachtig defensief wapen heb-
ben gevormd tegen het gevaar van 
annexatie door Utrecht’!
Met de kennis van nu, een heel ver-
standig besluit van De Bilt. Tot de 
opschorting van de kringenwet in 
1951 heeft die inderdaad de door 
De Bilt zo zeer gewenste werking 
gehad en heeft Utrecht zich maar 
in beperkte mate naar het Noorden 
kunnen uitbreiden.

Overigens blijkt uit de correspon-
dentie van de kant van het Ministe-
rie van Oorlog dat men ook toen al 
meende dat als de hogere overheid 
de noodzaak van die beperkingen 
maar beter zou uitleggen, de lage-
re overheden zouden inzien dat er 
geen alternatief is.      (Frank Klok)

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Sint Maerten, het periodiek 
van de Historische Vereniging Maartensdijk. Zie voor meer verhalen 
over de geschiedenis van de kernen van oud-Maartensdijk (Maartens-
dijk, Nieuwe Wetering, Groenekan, Blauwkapel, Steinenburg, Tuin-
dorp, De Gagel, Westbroek, Achttienhoven, Achterwetering en Hol-
landsche Rading) en voor informatie over de overige activiteiten van de 
vereniging, de website historischeverenigingmaartensdijk.nl.

Het steunverzoek van de gemeente Maartensdijk aan dorpen en steden 
betroffen door de beperkingen van de kringenwet.

Steunbetuiging van de gemeente Breukelen

Het antwoord van gemeente De Bilt op het adhesieverzoek van de 
gemeente Maartensdijk.

Bordeel in Bilthoven
Twintig jaar lang, tussen 1974 en 1994 was aan de Nachtegaal-
laan in Bilthoven een nachtclub gevestigd, waarin bezoekers 
met een gevulde portemonnee kennis konden maken met ‘nieu-
we leefvormen’. 

Niemand in de omgeving had gedacht dat de in 1906 gebouwde chi-
que villa ‘Nimmerdor’ later nog als ‘Florence Hill’ een bruisend leven 
zou huisvesten. Sommigen spraken van schande, anderen vonden het 
wel rustig. Achter de villa was een parkeerplaats, waar dure auto’s 
werden gesignaleerd. Sommige zelfs met een CD-kenteken. In het 
juninummer van De Biltse Grift valt alles te lezen over deze villa in 
een artikel van Gerrit Bloothooft. 

Evert Theunissen kwam tijdens wandelingen in de Ridderoordse en 
Eijkensteinse bossen langs boerderijen met opmerkelijke namen, als 
de Middag, de Avond en de Morgen. Hij ging zich verdiepen in deze 
boerderijen in Bilthoven-Noord en schreef daarover een interessant 
verhaal. 

De waterweg Biltse Grift blijft boeien. Dat er een rijke geschiedenis 
ligt, blijkt wel uit een tweeluik dat Kees Floor schreef over de Biltse 
sluiswachters. In het juninummer deel één: De sluiswachters in de 
19e eeuw. Henk Strietman woonde zelfs aan dit water en zette zijn 
herinneringen op papier in ‘Aan de oever van de Grift’. 

Wellicht herinnert men zich nog wel het Chinese restaurant aan het 
Emmaplein. Oudere bewoners weten dat dit vroeger ‘melksalon De 
Bonte Koe’ was. Abe Postema 
gaat in zijn rubriek ‘Toen en Nu’ 
dieper in op het verleden van de 
parkeerplaats aan het Emmaplein. 
En tenslotte belicht Wim Krom-
menhoek een bijzondere Art 
Deco grafsteen op Den en Rust. 

Met gevarieerde onderwerpen 
over de geschiedenis van Biltho-
ven en De Bilt ligt het juninum-
mer van De Biltse Grift vanaf 15 
juni bij de Bilthovense Boekhan-
del en Bruna in Bilthoven en bij 
The Read Shop in De Bilt.  
    (H.A. L’Honoré Naber)

De omslag met Villa Nimmerdor.
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Maximaal 6 kratten per klant

2
soepel
en rond

7
fris en
fruitig

4
droog
en fris

STUNT

 1+1
GRATIS 

6.99 
2 FLESSEN

 3.99 
KILO

9.99 
PER KRATPER PAK

50%
KORTING 

HOOGVLIET.COM
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 Dreft vaatwas of 
handafwas ultra
 Alle zakken met 18 - 22 stuks 
of fl essen van 1 liter
 Van /9.98 - /17.98 
 Voor 4.99 - 8.99 

 Hardys VR 
 Australische wijn Sauvignon 
blanc, rosé of merlot   
2 fl essen van 0.75 liter 
Van /9.38 - /9.78

Hollandse 
Roma-cherrytomaten 
Van /5.98

 Hertog Jan 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
Van /16.39

 G'woon koffi ecups 
 Alle pakken met 10 - 24 stuks 
of pakken met 10 stuks 
Van /1.45 - /2.89
 Voor 0.72 - 1.44 
Geschikt voor Nespresso apparaten

STUNT
VOORDELIG
LEKKER

9.99
  Van /14.32 - /15.04 

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

 Coca-Cola 
of Fanta 
4 pakken met 
6 blikjes 
van 0.33 liter
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Nieuwe fietsroute Biltsheerlijk
door Walter Eijndhoven

Voor wie van fietsen houdt in een mooie en gevarieerde omgeving, kan voor ideeën terecht op de 
ge-update website van Biltsheerlijk. Naast de vier bestaande routes door de gemeente 

De Bilt, kan de fietser ook voor een nieuwe dertien kilometer lange route 
kiezen door De Bilt, Utrecht Science Park, Bunnik en Zeist.

Alle vijf routes voeren de fietser 
door de mooiste Biltse landschap-
pen, langs verschillende boerde-
rijen, imkerijen, tuinderijen en mo-
lens. En voor wie trek krijgt van al 
dat getrap op de fiets, kan terecht bij 
diverse lokale producenten. Zin in 
een sorbet? Ga langs bij de ijsboer-
derij. Of koop onderweg vers ge-
oogste groenten, kruiden of honing 
bij diverse lokale producenten. Het 
kan allemaal langs de diverse rou-
tes. ‘Alle fietsroutes zijn tussen cir-
ca tien en achttien kilometer lang’, 
vertelt Willy Douma, medeopricht-
ster van Biltsheerlijk. ‘De route in 
Westbroek is met achttien kilome-
ter de langste route en voert dwars 
door Westbroek, Oud-Maarsseveen 
en Tienhoven’. ‘Natuurlijk hebben 
wij ook een korte route van slechts 
tien kilometer’, vult collega Joanne 
Ronhaar aan. ‘Deze fietstocht voert 
je door Maartensdijk, Bilthoven 
en Groenekan, langs onder andere 
Landwinkel Groenekan, Zuivel-
boerderij Boom en Bosch, Boerde-
rij Eyckenstein en Agnes Kruiden’.

Landgoederenroute
Vanwege het succes van de vier be-
staande routes volgde in het week-
end van zaterdag 27 en zondag 28 

juni een update van de routes, kreeg 
de website een nieuwe lay-out en 
werd een nieuwe route toegevoegd, 
een fietstocht van dertien kilometer 
door gemeente De Bilt, Bunnik en 
Zeist. Douma: ‘Deze nieuwe route 
gaat voornamelijk langs de land-
goederen Amelisweerd, Vollenhove 
en Oostbroek, daarom noemen wij 
deze fietsroute ook wel de Land-
goederenroute’.

Het startpunt van deze nieuwe route 
is Landwinkel De Hooierij, aan de 
Universiteitsweg in De Bilt, maar 
natuurlijk kun je ook op elk ander 
punt starten. Via de Landwinkel 
fiets je naar het Winkeltje van Oost-
broek, in de voormalige orangerie 
van Landgoed Oostbroek. De route 
gaat verder langs fruitbedrijf Wes-
teneng, de Moestuin Vollenhoven 
en Bloem in Beeld. In de tuin gonst 
het van de bijen en andere insecten 
en kan de bezoeker zijn/ haar eigen 
boeketten samenstellen. Het eind-
punt van de route gaat langs De 
Biltse Boer, een boerderij waar am-
bachtelijk ijs wordt gemaakt. Ook 
de kids kunnen hier hun hart opha-
len. Voor hen is een speelweide met 
schommel en trampoline en kunnen 
zij een kijkje nemen bij de koeien 

en hun kalfjes.
Ronhaar: ‘De route van Groene-
kan was voorheen acht kilometer, 
maar is uitgebreid naar 11 kilo-
meter. Landschappelijk een heel 
mooie route door het Noorderpark 
en Fort Blauwkapel. Via deze vijf 
routes hoopt Stichting Biltsheerlijk 
de fietser een goed beeld te geven 
van de mooie omgeving in en rond 
gemeente De Bilt’.

App
De fietsroutes zijn beschikbaar 
voor jong en oud en variëren van elf 
tot achttien kilometer, met diverse 
stop- en rustpunten. Natuurlijk kan 
de fietser onderweg overal afstap-
pen, want De Bilt heeft heel wat 
moois te bieden. Alle fietsroutes 
kunnen met elkaar worden verbon-
den. Als je geen app hebt, kun je de 
route direct van de website (www.
biltsheerlijk.nl/fietsroutes) printen, 
maar natuurlijk heeft Biltsheerlijk 
ook een digitale
versie van alle fietsroutes in de IZI 
Travel app. De app is te downloa-
den via diverse app-stores.
Meer informatie over Biltsheerlijk 
is te vinden op hun website: www.
biltsheerlijk.nl

Joanne Ronhaar hoopt dat veel fietsers weer hun weg weten te vinden 
door het mooie De Bilt.

Sneller en beter 
inburgeren

Zestien Utrechtse gemeenten gaan nauwer samenwerken bij de opvang 
en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal le-
ren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Op 
woensdag 17 juni ondertekenen de zogeheten U16 gemeenten uit regio 
Utrecht de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie. In de 
overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het 
voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. 
Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit. Aanlei-
ding is de nieuwe inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Per 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. 
Nieuwkomers krijgen een passend aanbod en zullen onder regie van de 
gemeente een inburgeringstraject volgen. De U16 gemeenten willen samen 
taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars gaan inkopen. 
Zo kunnen inburgeraars van kwalitatief goed taalonderwijs gebruik maken 
in regio Utrecht en maken malafide taalscholen geen kans meer. Inburge-
raars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in 
het jaar met werk-taaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regu-
lier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de 
inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen 
en betaald werk te vinden. In het najaar volgt een inkoopconvenant met 
afspraken tussen de gemeenten die meedoen met de inkoop. 

Taal en werk combineren
De gemeenten willen taaltrajecten gaan aanbieden die werk, stage of op-
leiding combineren. Dat gebeurt in samenwerking met o.a. taalscholen 
en werkgevers. De U16 wil deze trajecten juist ontwikkelen in sectoren 
op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, 
zorg en onderwijs. Deze aanpak biedt veel kansen. Enerzijds om vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Anderzijds helpt dit de 
inburgeraar met taal leren in de school- en werkomgeving, wat de kans 
op duurzame inzetbaarheid en betaald werk bevordert.

Integratie 
Om statushouders beter te laten integreren in de Nederlandse samenle-
ving is het beginnen met inburgeren tijdens het verblijf in een AZC van 
groot belang. Hiervoor is in de regio Utrecht de aanpak ‘de doorgaande 
lijn’ in 2017 ontwikkeld. Elke statushouder krijgt een op maat gemaakt 
plan waarin de wensen, capaciteiten en mogelijkheden zijn opgenomen. 
Door samenwerking tussen gemeenten, de sociale diensten en het COA 
kunnen statushouders tijdens hun verblijf in het AZC beginnen met inte-
gratie in de Utrechtse regio en vindt er vervolgens een ‘warme’ overdracht 
plaats tussen het COA en de gemeente. Op deze manier zijn al ruim 300 
statushouders de afgelopen jaren begeleid. In de bestuursovereenkomst 
is afgesproken dat de aanpak ook aankomende jaren wordt voortgezet.

Volgende stap 
Het ondertekenen van de vernieuwde bestuursovereenkomst is een vol-
gende stap in de samenwerking tussen de zestien Utrechtse gemeenten 
op het gebied van asiel en integratie. Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid moedigt samenwerking tussen gemeenten in de uitvoe-
ring van de nieuwe wet inburgering aan.
De deelnemende gemeenten, ook wel U16-gemeenten genoemd, zijn: 
Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Vijfheerenlanden, Woerden, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, 
Oudewater, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede 
en Zeist hebben de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering belegd bij 
de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De voorbereidin-
gen op de nieuwe wet zijn in volle gang en worden in samenspraak met 
de gemeenten en vluchtelingenwerk gedaan. Ook wordt de aansluiting 
met andere lokale partijen gezocht. 

Diploma-uitreiking Aeres 
VMBO Maartensdijk

door Dirk Steenaart

Voor elke examen-leerling is het 
ook een hele bijzondere tijd. De 
leerlingen zouden eigenlijk examen 
moeten doen, maar door het Coro-
navirus heeft dat niet kunnen door-
gaan. Op het Aeres VMBO Maar-
tensdijk kregen alle leerlingen op 4 
juni te horen dat ze daadwerkelijk 
geslaagd waren. 

In deze bijzondere tijden is het ook 
voor jongeren niet mogelijk om 
feestjes te geven. Bij de leerlingen 
van het Aeres VMBO hakte dat 
er ook zeker in. Geen feestjes om 
de vier jaar met z’n allen mooi af 
te sluiten. Daar hadden ze het vol-
gende op bedacht: Op 1 juli moes-
ten de geslaagden (in verschillende 
tijdschema’s) langs komen om zijn 

diploma op te halen. Per klas was 
er een uur uitgetrokken om gediplo-
meerd te worden. 

De school heeft zijn uiterste best 
gedaan om er toch nog een ‘feestje’ 
van te maken. Het was hartstikke 
leuk geregeld. Achter, naast de stal, 
stond een BBQ/Grill-bedrijf die 
vleeshapjes aan het bereiden was. 
Muziek was ook aanwezig. En an-
derhalve meter tussen elke tafel. 
Leerlingen kwamen ook zeer tevre-
den terug. Veel blije en breed glim-
lachende gezichten. De geslaagden 
vonden dat alles goed en leuk gere-
geld was en konden goed gemutst - 
met een vakantie als tussenstop - op 
weg naar ROC of MBO. De hapjes gingen er goed in. [foto Reyn Schuurman]

Voor de geslaagden was de loper uitgelegd. [foto Reyn Schuurman]



dieren veelkleurig. €10,-. tel. 
06-42448590

Buggy, rood zitgedeel-
te, gebruikt, € 5,-. Tel. 
06-48782494

Chico Xpace autostoeltje, 
kleur zwart, gewichtsklasse 
van 9 tot 18kg, gebruikt, incl. 
gebruiksaanwijzing, €17,50,-. 
Tel. 06-48782494

Elektrische kinderscooter 
met licht en geluid, zwart, 
incl. Oplader, max gewicht 
25kg, gebruikt, €15,-. Tel. 
06-48782494

Afdekhoes voor tuintafelset, 
ovaal 230 x 165cm  €6,00. Tel. 
06-16641083
Mooie buitenlantaarn voor aan 
de muur. Afm.  lbh 21,5x 21,5 
x 36 cm  (was nw €50,00)  nu 
€15,00. Tel 06-16641083 

2 Tuintafelkleden van weer-
bestendig vinyl, oker/geel, 1 
rond 160 cm en 1 rechthoekig 
130 cm x 160 cm. nieuw per 
stuk €6,00  Tel. 06-16641083

Activiteiten
Vrij tennissen bij Helios inclu-
sief 4 tennislessen. Senioren 
€ 40,-, jeugd € 25,- voor de 
maanden juli en augustus. Tel. 
06-53851041

Fietsen/ brommers
Damesfiets Batavus 6 versn. 
Sportief Frans model prima 
staat €50,-. Tel. 06-22790126

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

VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op zoek 
naar schoolverlaters/vakantie-
werkers in het grondwerk of 
in de groenvoorziening (hand-
werk of chauffeur). Voor info: 
06-47150210

Personeel aangeboden

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

Nootjes
De Vierklank 14 8 juli 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 150 tekens (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 90 tekens (3 
regels) €  5,00. Voor elke volgende 30 tekens (1 regel) of deel daarvan + €  1,50.
2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 90 tekens (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. U kunt de nootjes 
ook inleveren op de onderstaande adressen. Gratis nootjes max. 3 per week, max. 3 x herhalen. 

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)

Te koop aangeboden
5 boeken van Stelleweg; 
Grootm., Er zijn te veel 
Japann.., Ik maak je graf.., 
Iedereen is tegenwoordig 
jong.. en Deze aarde.. €2,-. 
Tel: 06-14040516

Handwerk encyclopedie. kno-
pen, weven, quilten, applice-
ren, patchwork en haken €1,-. 
Tel: 06-14040516

Doctor Vlimmen van 
Mr.A Roothaert €1,-. Tel: 
06-14040516

Aangeboden vijverbak, lxbxd, 
110x90x40cm, met of zon-
der waterplanten (gele lis en 
waterlelie). Gratis ophalen 
in Maartensdijk. Tel. 0346-
214185

Franse cursusboeken: A bien-
tôt 1 en 2, beide incl. werk-
boek; Panorama 2, incl. werk-
boek; C'est ça 1, incl. werk-
boek. Prijs: bosje bloemen Tel. 
030-2288994, Bilthoven

Betonstenen, excluton color-
line geel/zwart.15x15x6cm, 
gebruikt. Ruim 200 stuks. 
Gemakkelijk in te laden. 
Fancy Paving. Op te halen 
voor een bloeiende plant. Tel 
030-2288994, Bilthoven

Campinggasbrander + gas-
tankjes 190 gr. Samen €5,-. 
Tel. 06-23868931

Duits boek over orchideeën. 
Volop kleurrijke foto's. €5,-. 
Tel. 0346-243758

Grote betonnen tractor. Leuk 
voor bij een boerderij. Staat op 
betonnen plateau. €35,-. Tel. 
0346-243758

Autoboek van Porsche tot 
Rolls Royce met kleurrij-
ke foto's. €7,50. Tel. 0346-
243758

ACTION -Man speelgoed 
voor binnen of buiten. Poppen, 
kleding ,voertuigen en veel 
losse spulletjes. In plastic krat 
voor €15,-. tel. 06-42448590

Nijntje pakket: Klein speel-
huisje met houten figuurtjes. 
Nijntje puzzel (6-9-12-16 
stukjes) en Nijntje DVD. €10,-
. tel. 06-42448590

2 dekbedhoezen voor peu-
terbed (120x150cm). 1x 
leeuwtje geel/zwart en 1x 

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Pedicure, vakkundig, voor de moeilijkste voeten, komt 
aan huis, blijf niet tobben,
Genezende behandeling, advies, ook steunzolen op maat, 
0648566394

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

Op ‘t bankje
Ik ben op een uiteinde van het bankje gaan zitten zodat iemand die ook wil 
zitten de andere kant kan bezetten en er anderhalve meter afstand blijft. Even 
later komt er een vrouw met een roltas vol boodschappen langs die besluit die 
plek in te nemen. ‘Ik moet zo nog even naar de bank’, zegt ze. Ik dacht dat 
ze even wilde uitrusten, maar ze heeft merk ik gewoon zin in een praatje. Ze 
begint wat te vertellen over haar man die bijna met pensioen gaat en over de 
kinderen en kleinkinderen. ‘Morgen wordt mijn kleindochter 18 en dan krijgt 
ze van ons wat geld. Omdat ik bijna alles pin moet ik daarvoor nu contant geld 
uit de geldautomaat bij de bank halen.’ Dat weet ik dan ook weer. Ze vertelt 
dat die kleindochter heel goed kan leren en onlangs het vwo-diploma heeft 
gekregen zonder examen te doen. Ze gaat nu in Utrecht studeren. De vrouw 
heeft nog drie kleinkinderen die het allemaal goed doen. Nadat ik alles over 
haar familie heb aangehoord bedenkt ze opeens waar ze naartoe op weg was. 
‘O ja, ik moet nog naar de bank.’ Ze stapt kordaat op en met een knikje ver-
dwijnt ze, mij weer alleen achterlatend. Naar de bank, denk ik en ik zit op een 
bank. Ik droom een beetje weg en bedenk wat je allemaal met een bank kunt 
doen. Je hebt ook een voedselbank. Dat is weer helemaal anders. Dat doet me 
denken aan armoede, net als de bank van lening trouwens. Raar woord eigen-
lijk bank. Ik vind taalspelletjes altijd wel leuk. Je hebt ook nog een bankwer-
ker en die heeft niets te maken met iemand die bij een bank werkt, want die 
noem je bankbediende of beter bankemployé. Een vensterbank is weer iets 
heel anders. Wat heb je nog meer. Een zandbank heeft ook niets met geld te 
maken en erop zitten kan ook niet. Een schip wil er in ieder geval niet op vast-
zitten. Ik probeer nog wat andere bankzaken te bedenken maar dan zie ik de 
vrouw die net naar de bank moest alweer terugkomen. ‘Nog steeds hier’, zegt 
ze op gepaste afstand. Ik weet nooit wat je dan moet zeggen. Dat ziet ze toch. 
Even heb ik de neiging om te zeggen dat ze me toch ziet zitten, maar ik laat 
het maar zo. Het is net als mensen die tegen hun hond aankletsen en dan zeg-
gen, waar is het baasje nou. Als ik dat hoor krijg ik ook vaak de neiging om 
dan ‘hier’ te roepen. ‘Hadden ze nog genoeg geld bij de bank’, vraag ik om 
ook maar eens mee te doen met die fl auwe opmerkingen. ‘Als ik alles wat ze 
nog hebben meegenomen zou hebben was ik schatrijk’, zegt ze lachend. ‘De 
vrouw gaat weer even op het puntje van de bank zitten en 
gaat door met haar familieverhalen. Ik hoop dat 
ze iets aparts te vertellen heeft, want daar zit ik 
hier voor. Ik weet nu wel dat haar kleinzoon 
zijn rijbewijs heeft gehaald, haar zuster alleen 
maar langs wil komen als ze wordt opgehaald 
en dat het zo duur is bij de kapper. Om haar 
het idee te geven dat ze toch waar voor haar 
geld gekregen heeft maak ik haar daarom 
maar een compliment over haar mooie kap-
sel. Volgens mij luistert haar man niet als ze aan 
het kletsen is en komt ze daarom bij 
me zitten. Ik zeg maar gauw dat ik 
nodig naar huis moet, maar zeg er 
niet bij dat ik thuis lek-
ker rustig op de bank 
wil zitten zonder haar 
geklets.

Maerten

ÁLLES VOOR UW VIJVER
Er hoeft alleen nog water van uzelf bij

Dorresteinweg 72b Soest 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Plons, plens, spatter, spetter. 
U weet dat wij nogal verkikkerd 

zijn op de levende natuur. Dat 
geldt voor al onze planten, 

heesters en bomen, maar niet 
minder voor onze vijvers. 

De belangstelling in 
vijvers en alles wat 

daarbij komt kijken is de 
laatste tijd zeer sterk 

toegenomen. 
Dat vinden wij leuk 

en we stimuleren 
dat graag met een 

aanbieding die  
KWAAKT ALS 

EEN KLOK!!!

Alle waterplanten en plantaarde

Biopress drukfilters

25%

Model 4000
.............................189,95  169,95
Model 6000
.............................269,95  249,95
Model 10000
.............................299,95  269,95

Geldig t/m 
dinsdag 14 juli

KASSA
KORTING

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 jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
0612316999

De Groene Tuinman wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af en 
geeft advies, deze zomer voor 
€30,00 per uur, afval €30 per 
volle Volvo, overleg en pauze 

in tuin op 1,5m.   06 53760310, 
degroenetuinman@xs4all.nl, 
www.groenetuinman.nl.

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

Donkere vrouw van 50 jaar 
zoekt VRIEND, voor contact; 
06-84837715

Royale WOONRUIMTE 
te huur in Westbroek bega-
ne grond met 1 slaapkamer 
geschikt voor max 2 personen 
inl. 06-53387743

Geen zomerconcerten

Het bestuur van Stichting Zomerconcerten De Bilt 
heeft moeten beslissen om de 4 zomerconcerten 
voor dit jaar niet te organiseren. Zij slaan een 
jaartje over maar hopen natuurlijk volgend jaar op 
betere tijden zodat zij hun trouwe bezoekers hope-
lijk op de vertrouwde manier kunnen ontvangen. 

Collectanten gezocht

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. Daarvoor worden collectanten gezocht. Het 
coronavirus heeft grote impact, ook op het Natio-
naal MS Fonds. Door de maatregelen hebben zij 
de fondsenwervende evenementen moeten uitstel-
len of afgelasten. Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Wielerronde Westbroek 
gaat niet door

door Walter Eijndhoven

Ondanks de versoepelingen die het kabinet aankondigde per 1 juli, gaat de inmiddels bekende 
Wielerronde Westbroek niet door. Er lijkt ruimte voor het evenement eind augustus, maar 

vooral de anderhalve meter maatregel trekt een streep door de Wielerronde. De organisatie 
hoopt volgend jaar weer een nieuwe, spannende Wielerronde te kunnen neerzetten.

‘Normaal gesproken waren de 
voorbereidingen al in volle gang 
om ook dit jaar weer een span-
nende Wielerronde neer te zetten’, 
vertelt Jan Hennipman uit West-
broek. ‘Dit jaar is dat, vanwege 
het coronavirus, stilgelegd’. ‘Nog 
even hoopten wij dat er eind au-
gustus meer ruimte zou komen, om 
de Wielerronde alsnog te organise-
ren’, vult organisator Pieter Wij-
nen aan. ‘Maar de gemeente moet 
hiervoor een vergunning verstrek-
ken en de anderhalve meter maat-
regel moet worden gewaarborgd. 
Dat maakt het voor ons, als orga-
nisatie heel moeilijk. Het gaat bij 
de Wielerronde niet alleen om het 
fietsen, maar juist de sociale ver-
bondenheid, de gezelligheid en het 

onderlinge contact maken dit eve-
nement tot een groot dorpsfeest’.
In Westbroek vinden jaarlijks 
meerdere evenementen plaats. De 
Oranjevereniging rond Konings-
dag en eind augustus de Wieler-
ronde en de Vakantiebijbelweek. 
Hennipman: ‘Misschien was het 
leuk om samen met de Vakan-
tiebijbelweek en de Oranjever-
eniging iets te organiseren, maar 
veronderstel dat één persoon toch 
corona heeft. Daar willen wij niet 
aan denken’.

Website
Ondanks het coronavirus heeft de 
organisatie niet stilgezeten. Samen 
met Kees Hasenaar (jr.) werd aan 
een nieuwe website gewerkt. Wij-

nen: ‘Met gepaste trots hopen wij 
dat iedereen een kijkje neemt op 
onze website: www.wielerronde-
westbroek.nl. Hierop kun je ook 
een terugblik op afgelopen jaren 
vinden, zodat je in ieder geval ach-
ter de laptop nog kunt nagenieten 
van al die mooie voorgaande Wie-
lerrondes’.

Goede doel
Hennipman en Wijnen vragen nog 
extra aandacht voor de Stichting 
Spieren voor Spieren. De Wieler-
ronde steunt dit goede doel al vele 
jaren. Net als andere goede doelen, 
zal ook deze stichting de gevolgen 
merken van het coronavirus. Wie 
het werk van Spieren voor Spie-
ren toch wil steunen kan daarvoor 

Wielerronde 2019.

Jeu de Boules toernooi 
groot succes

Ruim 30 deelnemers en veel toeschouwers openden afgelopen za-
terdag de vernieuwde jeu de boules-faciliteiten bij korfbalvereni-
ging Nova. Mens De Bilt en Nova organiseerden hier samen een 
koppeltoernooi. Ondanks het regenachtige weer en de nog geldende 
coronamaatregelen was het toernooi een groot succes.

Het leeftijdsverschil van de spelers (van 19 tot en met 90 jaar) deed 
niets af aan het fanatisme. Vanaf 13.00 uur werd er in drie poules ge-
streden om een plek in de finaleronde. Ook op het corona-proof inge-
richte terras werd er volop meegeleefd onder het genot van een drankje 
en een bitterbal. De Nova Jeu de Boules afdeling is nu officieel van 
start; de eerste leden hebben zich inmiddels ingeschreven en komen 
elke woensdag om 19.30 uur en zaterdag om 13.00 uur samen voor een 
gezellig ‘potje jeu de boules’. Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen via jeudeboules@kvnova.nl.   (Steven Bakker)

Er wordt geconcentreerd gestreden op de Jeu de Boules banen.

Badmintongroep sluit seizoen af

De badminton Domo groep van SV Irene in Bilthoven sloot donderdag 2 juli het seizoen af. Helaas kon er 
vanaf begin maart door de Coronamaatregelen niet meer gespeeld worden in de Kees Boekehal. Mogelijk kan 
er een herstart zijn in de eerste week van september. Aanmelden om er dan bij te kunnen zijn kan via info@
irenebadminton.nl.

contact opnemen met Dorpsver-
eniging Wielerronde Westbroek 
via info@wielerrondewestbroek.
nl. ‘Eind augustus hopen wij het 
sponsorbedrag alsnog te kunnen 
overmaken om hun goede werk te 
ondersteunen’, vertelt Hennipman.

De organisatie vraagt om begrip 
voor deze keuze en hoopt iedereen 
weer te zien op 28 en 29 augustus 

2021, op de elfde Wielerronde 
Westbroek. Hennipman: ‘Moge-
lijk door corona zijn veel racefiet-
sen verkocht en hebben velen ge-
merkt dat fietsen leuk en gezond 
is. Ook onze Wielertoervereni-
ging Westbroek kreeg er nieuwe 
leden bij. Volgend jaar gaan wij 
ervan uit dat meer lokale deelne-
mers zich aanmelden voor onze 
elfde Wielerronde’.

Geslaagde clinic 

Alle groepen van basisschool ’t Kompas uit Westbroek hebben afgelopen week bij Korfbalvereniging DOS 
deelgenomen aan een clinic met als doel kennis te maken met de korfbalsport. 
Er zaten een hoop talenten tussen en DOS heeft ze allemaal uitgenodigd om na de zomer nog eens een aantal 
keer mee te trainen. Voor meer info. www.dos-westbroek.nl.        (Lisa Rademakers)

Uitslag Wedvlucht  
De duiven van de leden van P.V. De Bilt kwamen dit weekeinde terug 
vanuit Salbris (Frankrijk). De uitslag was W. de Ruiter 1, Ron Mil-
tenburg 2 en 3, M.J.J. van Zelst 4, Comb Steenbeek & Zn. 5, 6 en 7, 
Michel van Putten 8, Noraly Snel   9 en Peter van Bunnik 10. 
Ook was er een wedstrijdvlucht vanuit Rekkem (België). Hier waren 
de prijswinnaars: Noraly Snel en 10, M.J.J. van Zelst 2, J.P.H. Stas Sr. 
3, 6 en 8, Peter van Bunnik 4 en 7, Edith Muller 5 en Ron Miltenburg 9



Vergeten boomgaard
Onderweg naar huis komen we tegen zonsondergang bij de camping 
aan. In vergelijking met voorgaande jaren is het daar nog ongekend 
rustig vanwege de coronamaatregelen. Langs veel lege kampeerplek-
ken rijden we over het terrein helemaal naar de andere kant. Achter een 
werkschuur en wagentjes voor het onderhoud ligt de oude boomgaard. 
Jaren geleden werden wij met onze tent verwezen naar dit veldje met 
schaduw onder de bomen en een waterkraantje aan een scheef paaltje. 

De verzameling fruitbomen is hier ooit zorgvuldig geplant, maar de 
boerderij waar ze bij hoorden heeft plaats gemaakt voor een 5-sterren 
kampeerterrein. Walnoot, tamme kastanje, appel- en pruimenbomen 
dragen in deze uithoek rijkelijk vrucht. Maar een sprookje is de ker-
senboom met zwaar overhangende takken vol rijpe kersen. Het meest 
verbazend is dat niemand in de omgeving iets lijkt te weten van deze 
zoete overdaad. Zelfs spreeuwen laten zich niet zien. Alleen wat koeien 
in het naastgelegen weiland reiken tot ver over de heining om de takken 
leeg te eten. Met hun lange tongen vissen zij de bereikbare kersen uit de 
boom, kraken de pitten tussen hun kiezen. Nieuwsgierig kijken ze toe 
hoe wij ons teiltje vol plukken.

De avond valt. Vanuit de verte klinkt het geluid van verkeer dat onaf-
gebroken voorbij raast over de snelweg. In de wijde omgeving tjirpen 
duizenden veldsprinkhanen, een rustgevend geluid. In het weiland, 
aan de andere kant van het prikkeldraad liggen de koeien rustig te 
herkauwen. In ons tentje vallen wij in een diepe slaap.
                      (Karien Scholten)

In haiku:
Vergeten boomgaard 
Ingeruild voor belangen
Takken vol kersen
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advertentie

Gras oogsten op de boerderie
door Walter Eijndhoven

Ondanks alle commotie binnen de agrarische wereld met betrekking tot het Nederlandse 
stikstofbeleid, kreeg Jan-Willem uit De Bilt toch interesse in het (boeren)leven op het 

platteland. Is het terecht dat boeren boos zijn? Moeten zij het roer omgooien en 
biologisch worden? Uit belangstelling besloot hij daarom vrijwilliger te 

worden bij biologische boerderij De Bonte Parels in Westbroek.

Na een tijdje niets te hebben ge-
hoord van vrijwilliger/ boer Jan-
Willem uit De Bilt, was het de 
hoogste tijd weer eens langs te gaan 
bij De Bonte Parels in Westbroek. 
Boer Rutger reed al uren op de 
trekker over zijn landerijen om de 
grasoogst voor de winter veilig te 
stellen, terwijl boerin Christianne 
de kalfjes melk gaf en Jan-Willem 
bezig was palen te plaatsen aan 
de rand van een stuk weiland ver-
derop. Zoals altijd had hij het weer 
druk en eigenlijk had hij helemaal 
geen tijd voor een artikel in De 
Vierklank. Boeren werken immers 
keihard, van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat, daar was Jan-Willem 
inmiddels wel achter.

Winterperiode
Nadat hij ook nog de koeien had 
opgehaald uit het land, kwam Jan-
Willem bezweet aan in de keu-
ken van de “boerderie”, zoals hij 
De Bonte Parels zo mooi noemt. 
‘Wij zijn nu druk bezig met het 
binnenhalen van het gras’, ver-
telt Jan-Willem. ‘Maar voor wij 
het gras kunnen oogsten, moest er 
nog veel gebeuren. Na de rustige 
winterperiode mogen de boeren in 
februari/ maart weer hard aan de 
slag. Voordat Rutger drijfmest op 
het land brengt, wordt vooraf het 
grasland door hem beoordeeld. In 
de winter grazen hier grote aantal-
len ganzen en die veroorzaken veel 
schade’. De Bonte Parels ligt in een 
ganzenrustgebied. Dit betekent dat 
de ganzen tussen 1 november en 1 
april met rust worden gelaten. In de 
winterperiode zitten vaak groepen 

van een paar honderd, tot soms wel 
duizend ganzen in het gras en doen 
zich hieraan tegoed. Met name het 
jonge gras vindt gretig aftrek bij 
deze vogels. Jan-Willem: ‘Voor 
boeren is het een ramp, al die hon-
derden ganzen op het land. Zeven 
ganzen eten en mesten evenveel als 
één koe, hoorde ik van Christianne. 
Reken dus maar uit, als er 700 gan-
zen in het land zitten. Zoveel melk-
koeien heeft de Bonte Parels niet 
eens’.

Drijfmest
Gelukkig krijgen boeren wel com-
pensatie voor de geleden schade, 
maar het is een fl inke klus dat gere-
geld te krijgen. Volledig toereikend 
is dit natuurlijk nooit. Jan-Willem: 
‘Rutger en Christianne leggen er 
altijd zelf een deel bij in. Niet zo 
gek dus, dat boeren niet altijd en-
thousiast worden van allerlei na-
tuurontwikkelingen. Vroeger keek 
ik daar toch anders tegenaan, toen 
ik hier nog geen vrijwilliger was. 
Het liefst zag ik zo weinig mogelijk 
boeren en zoveel mogelijk natuur. 
Zeker in combinatie met biologisch 
boeren is dit een enorme uitdaging. 
Hier op de boerderij gebruiken zij 
geen kunstmest en mogen zij qua 
dierlijke mest maximaal 170 kilo 
stikstof op één hectare toedienen. 
Dat schijnt heel weinig te zijn. En 
dan is het maar afwachten hoe het 
weer is en hoe het gras groeit’.
Afgelopen winter viel veel regen, 
waarna een droge periode volgde. 
Gelukkig kleurden de weilanden 
niet geelbruin. Best een kunst om 
dan rustig te blijven als boer en af 

te wachten of het gras wil groeien. 
Gelukkig steunt de christelijke ge-
loofsovertuiging van Rutger en 
Christianne daarbij. ‘De eerste 
snede gras was prima’, vertelt Jan-
Willem verder. ‘Rutger en Christi-
anne hadden gehoopt op meer gras, 
maar zij mochten toch niet klagen. 
Daarnaast konden zij extra goed-
koop aardappelen inslaan vanwege 
de coronacrisis. Koeien zijn daar 
gek op’.

Loonwerker
Nadat een loonwerker het gras 
heeft gemaaid, wordt het gras 
losgeschud en kan het gras goed 
drogen. Na twee dagen harkt de 
loonwerker het gras in lange rijen 
(wiersen). Jan-Willem: ‘Na het 
harken komt de hakselaar. Bij de 
hakselaar wordt een middel toe-
gevoegd aan het gras, voor een 
langere houdbaarheid en betere 
conservering. Uiteindelijk komt 
het gras terecht in een kuilplaat. 
Hierbij rijden zij steeds voor- en 
achteruit over de kuilplaat, om de 
lucht uit het gras te drukken. Daar-
na wordt de kuil afgedekt met een 
doorzichtig onderzeil en een zwart 
afdekfolie. Met zandzakken blijft 
het plastic op zijn plek liggen. De 
volgende snede gras gaat op de-
zelfde manier’.

Een paar hectares wordt niet ge-
maaid met de eerste snede. Een 
deel hiervan wordt gebruikt voor 
de koeien en een ander deel voor 
de weidevogels Pas na 15 juni zijn 
de jongen van de broedvogels zo 
groot dat zij kunnen zwemmen of 

In deze tijd van het jaar wordt het gras geoogst op de Bonte Parels. (foto 
Petra Cremers)

Onttrekkingsverbod voor 
oppervlaktewater 

Met ingang van 1 juli 2020 geldt op de fl anken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het 
onttrekken uit oppervlaktewater. Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer 

volledig afhankelijk van neerslag en kwel. 

Om het oppervlaktewater zo lang 
mogelijk vast te houden, het verder 
droogvallen van sloten en daarmee 
gepaard gaande problemen met de 
waterkwaliteit te voorkomen, is 
het niet langer toegestaan om wa-
ter uit sloten en weteringen te ont-
trekken. 

Na twee uitzonderlijk droge maan-
den, is er in juni op veel plaatsen 
neerslag gevallen. Dit heeft een 
beetje geholpen, maar het neer-
slagtekort is nog groot. De droogte 
is het gevolg van extreem weinig 
neerslag in combinatie met een uit-
zonderlijk hoge verdamping. Het 

voorjaar kende bijzonder weinig 
regen, terwijl de verdamping bij-
zonder groot was door het record 
aantal zonuren in combinatie met 
de harde, droge wind in maart. 
Deze combinatie maakt de situatie 
nu zo bijzonder en is de belang-
rijkste oorzaak van de droogte nu.

Het gaat om de sloten en weterin-
gen waar geen aanvoer van water 
uit de Nederrijn of de Lek moge-
lijk is. Voor het grootste deel van 
het gebied van De Stichtse Rijn-
landen is nog wel aanvoer van wa-
ter mogelijk en geldt het onttrek-
kingsverbod niet. 
Het onttrekkingsverbod is woens-
dag 1 juli 2020 ingegaan, voor on-
bepaalde looptijd. Het waterschap 
controleert op naleving van het 
verbod en rekent op begrip en me-
dewerking van alle partijen.
Voor meer informatie via het 
klantcontactcentrum van het wa-
terschap, T (030) 209 7361.

vliegen en kunnen de loonwerkers 
verder met hun werk. ‘Tijdens het 
maaien, schudden en harken strij-
ken ooievaars vaak neer op het 
land. Op zoek naar een vogelkui-
ken’, vertelt Jan-Willem. ‘Daarom 
maaien zij niet meer om de nesten 
heen, maar laten zij hele percelen 

staan. Zo krijgen jonge weidevo-
gels meer kans op te groeien. Dit 
jaar vond één van de vrijwilligers 
zes nesten van de kievit. Ook de 
tureluur en de scholekster heb-
ben jongen groot kunnen brengen. 
Mooi hè? Ook dat vind je op een 
biologische boerderij’.

Het gebied waarop het verbod van toepassing is.
www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
08-07
Do.

09-07
Vr.

10-07
Za.

11-07
Zo.

12-07

Saté van varkensfilet 
met kroepoek

Gamba's
op Thaise wijze

Groenteburger
met kruidenrisotto

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
15-07
Do.

16-07
Vr.

17-07
Za.

18-07
Zo.

19-07

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

Zalmfilet gevuld
met kruidenkaas

in bladerdeeg

Groenteloempia's 
met Chinese mie

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.
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