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door Henk van de Bunt
Eigenaar Marcel Röhrs van Buitenplaats Persijn Maartensdijk heeft in november 2020 van de
gemeenteraad van De Bilt het groene licht gekregen voor een functieverandering. Röhrs is bezig
de verschillende gebouwen en de landschappelijke inrichting van de buitenplaats te restaureren.
Röhrs: ‘Wij hebben bij onderzoek
voor onze restauratie een landkaart
uit 1830 gevonden. Daar waren
de oude tuinen ingetekend en die
bleken oorspronkelijk zo’n 10 Ha
groot te zijn’. Het onderzoek was
nodig om in november 2020 van
de gemeenteraad groen licht voor
de restauratie van de buitenplaats te
krijgen. Röhrs is nu dan ook bezig
de landschappelijke inrichting van
de 18-eeuwse buitenplaats te herstellen. Röhrs vervolgt: ‘Oorspronkelijk hebben we de buitenplaats
aangekocht met 5 ha tuinen, maar
na de ontdekking van de oude landkaart zijn we met de buurman gaan
praten. Gelukkig was de buurman Landgoed Eyckenstein - bereid de
grond voor de oude tuinen aan ons
te verkopen.

Geschiedenis
Het landgoed Persijn te Maartensdijk, daterend uit 1781 is oorspronkelijk ontworpen in de vroege
landschapsstijl en in de 19de eeuw
vernieuwd naar de late landschapsstijl. Kenmerkende 19e eeuwse
aanpassingen zijn twee bomenlanen, de vista’s, naar het omliggende
landschap en de toepassing van
uitheemse beplanting. Een vista of
zichtas is een vrij uitzicht op een
fraai of karakteristiek punt langs
een omkaderde lijn. De term wordt
gebruikt in de stedenbouwkunde en
tuin- en landschapsarchitectuur. De
bekendste zichtassen zijn groot en
monumentaal, maar ook een tuinpad kan een zichtas zijn. Het hoofdontwerp hier gaat uit van een tweetal zichtassen vanuit het huis: één in

zuidelijke richting (naar de Dom in
Utrecht) en één in oostelijke richting (naar de zonsopkomst).
Domlaan
Uniek voor het landgoed Persijn is
dat er een zogenaamde Domlaan
ligt. Dit is een vrije zichtlijn vanaf
het landgoed in Maartensdijk naar
de Domtoren in Utrecht. Door de
Rijksdienst is de Domlaan dan ook
opgenomen in de monumentale
omschrijving. Röhrs vervolgt: ‘oorspronkelijk waren er 7 ‘functionerende’ domlanen in de omgeving
van Utrecht, maar in de loop der
tijd zijn er daarvan helaas nog maar
2 over, waarvan er dus 1 bij ons op
het landgoed bleek te liggen. Ook
deze zichtlijn wordt de komende
jaren met zorg door ons hersteld’.

Er moet heel wat werk worden verzet.

Herfst op Beerschoten

In het noordelijke aangekochte deel (voorheen weiland) worden de oude
gedempte waterpartijen teruggebracht.
Ligging
Het langwerpige perceel waarop
de buitenplaats is gelegen wordt
aan de oostzijde begrensd door de
Koningin Wilhelminaweg en door
de Achterweteringseweg in het
zuiden. De buitenplaats heeft momenteel een oppervlakte van bijna
10Ha. Hiervan is circa 1,1 hectare
bebouwd en verhard en is 4500 m2
aan waterpartijen aanwezig. De
beoogde reconstructie is voorzien
op het noordelijk gelegen perceel.
De oppervlakte van dit perceel bedraagt zo’n 40.000 m2 en na de reconstructie zullen de waterpartijen
dan ook weer zijn teruggebracht
naar hun oorspronkelijke grootte
van zo’n 12.000 m2. Röhrs: ‘Met
de aanleg van natuurvriendelijke
oevers in overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we daarmee een
mooi stuk natuur hersteld’. En niet
alleen de natuur in en om het water
zal worden teruggebracht, ook de
reparaties op de oevers geven zo
een nieuwe impuls voor flora en
fauna.
Het initiatief
De buitenplaats is oorspronkelijk
ontstaan als een hofstede en aangekocht en geleidelijke ingericht
tussen 1668 en 1786. Tussen 1800
en 1920 was de buitenplaats het
grootst en had als landgoed indertijd, volgens het aardrijkskundig
woordenboek uit 1847, een oppervlakte van ongeveer 230 hectare.
Rond 1880 is de inrichting van het
park aangepast aan de toenmalige

smaak van de eigenaren, overigens
gebeurde dit meestal als besparing,
omdat de nieuwe landschapstijl
veel ruiger is, is het onderhoud
ook stukken goedkoper. De nieuwe tuinaanleg van de buitenplaats
is rond 1870 door Hendrik Copijn
ontworpen.
Water
Voorts zijn er een aantal belangrijke elementen waaruit de aanleg
bestaat, zoals een waterpartij in de
vorm van een slingervijver, gelegen aan de oostzijde voor het huis
en zich uitstrekkend naar het noorden en een zuid-noord lopende
laan aan de westzijde van het huis,
de entree vormend van de buitenplaats en beplant met beuken. Er
zijn diverse boomgroepen, bestaande uit rode en groene beuken,
onder geflankeerd door heesters
als rhododendrons, werkend als
coulisse aan de zuidoost, zuidwest,
en noordzijde van het huis en een
rechte as, noordoostelijk van het
huis gelegen, langs de slingervijver. Deze Domlaan is beplant met
eiken. Het park bij de buitenplaats
is rond 1920 in omvang gehalveerd. Marcel Röhrs vertelt: ‘Voor
het ontwerp van het herstel van
de oude kern van de buitenplaats
is uitvoerig archiefonderzoek gedaan. Gelukkig zijn er nog diverse
zeer oude foto’s van de tuinen’.
In het noordelijke - aangekochte deel worden nu de oude gedempte
waterpartijen teruggebracht.
Lees verder op pagina 3
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Groot assortiment diervoeders
voor paarden, vee,
Gratis aan
huis bezorgd
huisdieren en gevogelte.
v.a. € 50,Wij zijn
importeur van:

Het Kopjes-bekermos wordt gevormd door holle, ongeveer 2
centimeter lange, lichtgrijze tot licht groenige stengels van het
korstmos dat eindigt in bokaal- tot trechtervormige bekertjes (van een
paar mm)				
(foto Eugène Jansen)

Industrieweg 56
3641 RL Mijdrecht
Tel. 06 11187001
www.huisdiervoeders.nl
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
31/10 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Pr. Gem. Zuiderkapel
31/10 • 09.30u - Drs. Joh. van Eijsden
31/10 • 18.30u - Ds. P.M. van ‘t Hof
03/11 • 14.30u - Ds. A.D. Goijert,
Dankdag
03/11 • 19.30u - Dr. P. Vermeer, Dankdag
Woudkapel
31/10 • 10.30u - Ontmoeten met
Jacky van der Goor
Maximaal 30 personen; aanmelden via
opgeven@woudkapel.nl
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Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
31/10 • 10.15u - Ds. M. Tel
03/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed,
Dankdag
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn
(nog) besloten bijeenkomsten.
De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
31/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
03/11 • 19.30u - Ds. A. van Kampen,
Dankdag

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
31/10 • 10.00 uur spreker dhr. Jaap Engberts
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
31/10 • 15.30u - Drs. J. Mulder
03/11 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel,
Dankdag
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
31/10 • 10.00u - Ds. R.J. Oomen
31/10 • 18.30u - Ds. L. Groenenberg
03/11 • 14.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg,
Dankdag
03/11 • 19.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg,
Dankdag
Onderwegkerk Blauwkapel
31/10 • 10.30u - Pastor H. Eerkens
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
31/10 • 09.30u - Oecumenische Viering
in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk

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

Altijd dichtbij!
Parel Promotie
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Tel. 035 - 577 12 82

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Oud papier
Westbroek
Zaterdag 30 oktober zamelen leden van muziekvereniging De Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude
papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te
zetten. Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container
op de vertrouwde plek neer te zetten.
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 oktober wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de
weg te zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u de handgreep
van de kliko naar de straat wilt zetten.
Bang in het Donker
Voor sommige kinderen is gaan slapen tijdens de winterperiode verschrikkelijk. Om dat nare gevoel te voorkomen doet het kind er alles
aan om dat moment te vermijden, te rekken of uit te stellen. Leer je
kind te begeleiden naar meer zelfvertrouwen in het slapengaan bij
deze workshop op donderdag 28 oktober van 20.00 tot 21.30 uur. Meer
informatie en aanmelden zie website: debilt.ouderslokaal.nl
Rommelmarkt bij WVT
Vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober organiseert WVT hun jaarlijkse
rommelmarkt. Er is speelgoed, huisraad, kleding, curiosa, boeken,
muziek en nog veel meer. Openingstijden zijn op vrijdag 29 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.30 uur. Op zaterdag 30 oktober
is de markt geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Locatie WVT, Talinglaan
10 in Bilthoven
BeeKk in Beeld
In het weekend van 29 oktober vindt de jaarlijkse BeeKk in Beeldexpositie plaats. Een groep van 19 leden van de Kunstkring BeeKk
exposeert 3 dagen met diverse kunstvormen in Galerie Kunst In De
Kelder (zijgang) van de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven. Bezoekers zijn van harte welkom op de opening vrijdag 29
oktober van 19.00 tot 21.30 uur en op de aansluitende zater- en zondag
van 12.00 tot 17.00 uur.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
31/10 • 10.00u - Ds. J. Veldhuijzen
31/10 • 18.30u - Ds. J. Domburg
03/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer,
Dankdag
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
31/10 • 10.00u +18.30u Ds. A.J. Speksnijder
31/10 • 10.00u +19.30u Ds. A.J. Speksnijder, Dankdag
PKN - Ontmoetingskerk
31/10 • 09.30u - Oecumenische Viering
31/10 • 17.00u - Kees Grobecker met
Praise-koor Loosdrecht
St. Maartenskerk
31/10 • 09.30u - Oecumenische Viering
in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk
02/11 • 19.00u - Allerzielen - Woord- en
Communieviering met Leo Fijen
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
31/10 • 10.00u - Dhr. J.W. de Bestens
31/10 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis
03/11 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee
PKN - Herv. Kerk
31/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
31/10 • 18.30u - Ds. T.C. Verhoef
03/11 • 11.00u en 19.00u Ds. M. van der Zwan, Dankdag

Je was een mooi mens,
Actief in het leven
Altijd opgewekt en blij
Jouw positiviteit blijft ons bij
Na een moedig gedragen ziekte, die veel te snel ging, is ons
ontvallen ons lieve zusje en schoonzusje, tante en oudtante,
buurvrouw, vriendin en collega

Francina Marijke van Voorst
Francine
* 3-1-1963

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
31/10 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar
R.K. St. Michaelkerk
31/10 • 10.00u - Gebedsviering
J. Bosboom en K. van Gestel
02/11 • 19.30u - Gebedsviering Aller
Zielen I. Elsevier en J. van Gaans

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Uw lokale
drukwerkspecialist

Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
31/10 • 14.00u - de heer Cees van Nes
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
31/10 • 10.30u - Leerhuisviering
02/11 • 19.30u - Allerzielen met pastor
Gerard Weersink en pastor
Annelies van den Boogaard
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Ineke †
Margreet
Hennie en Freek
Evert en Marian

† 22-10-2021
Anton en Coby
Peter en Marja
Floris en Nettie
Bianca

Haar uitvaart zal op 29 oktober in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Dhr. A. Merkens, Lindenlaan 3, 3737 RC Groenekan

VERHUISBERICHT
Per 1 november verhuist
locatie Groenekan van Huisartsenpraktijk
De Groene Kernen naar
Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan
Op deze nieuwe locatie blijven de openingstijden, bezetting
van artsen, praktijkondersteuners en assistenten zoals u
van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie over onze
dienstverlening op www.degroenekernen.nl

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Adres van locatie
in Westbroek blijft
ongewijzigd.

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

kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar

www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

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

URNENMUUR

Ook als het leven stopt,
gaat de liefde door!
Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |

huitinguitvaartverzorging
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Vervolg van pagina 1
Bos
Aan de oostrand zal het vroegere
eiken- en beukenbos opnieuw aangeplant worden. Van 1918 tot 1927
was het landgoed in handen van een
houthandelaar. Hij kapte het bos en
zette het land om in weidegrond.
Ook zal een deel van de oorspronkelijke paden en lanenstructuur hersteld
worden. Het middendeel zal open
worden gehouden en benut worden
voor extensieve beweiding. Het bestaande water blijft gehandhaafd en
wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers, nodig voor het behoud
en de versterking van de ecologische
waarden in het plangebied. In het zuidelijke deel worden de oorspronkelijke waterpartijen, lanen en zichtlijnen ook hersteld. Op het terrein zijn
parkeer- en speelterreinen aangelegd,
die qua omvang en materiaalkeuze
niet harmoniëren met de rest van
het park. Deze worden aangepast of
gedeeltelijk verwijderd. Ook zal de
oorspronkelijke moes- en fruittuin
samen met een oorspronkelijk aanwezige kas worden hersteld’. Meer Het te realiseren ontwerp, ingepast in de laatste luchtfoto. (foto HSRO
informatie, zie landgoedpersijn.nl
Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling BV)
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De Telefooncirkel
Maandag 11 oktober was er voor het eerst na corona weer een bijeenkomst van de ‘Telefooncirkel’; dit keer in het zaaltje van Het
Rode Kruis bij Toutenburg aan de Kievitlaan in Maartensdijk. De
telefooncirkelgroep bestaat uit 7 bellers die ‘s morgens 6 mensen
bellen om te horen of alles oké is.
De bellers hebben dus eens in de 7 weken een beurt en van de 6 deelnemers wordt de eerste gebeld en die geeft het door aan de tweede.
Als de cirkel rond is, belt de laatste naar de beller die die week de
beurt heeft. Zo weet men meestal binnen een kwartier dat het goed
gaat met de mensen van de telefooncirkel.
Nu de donkere tijd van de winter er aan komt, is het wellicht ﬁjn
om ’s morgens gebeld te worden? Meer info over de ‘Telefooncirkel’
van Het Rode Kruis in Maartensdijk e.o. geeft mevr. B.S AndringaBrattinga op nr. 0346 216240. Wie in Bilthoven c.q. De Bilt woont
kan contact op nemen met mevr. T. Spoelstra tel. 030 2281999.

Een aantal keren per jaar is er een ontmoetingsmoment tussen de
initiatiefnemers en deelnemers aan de Telefooncirkel.

Bilthovense Kring
voor Wijsbegeerte
herstart

Hopen aarde en geulen markeren het her in te richten perceel.
advertentie

De Bilthovense Kring heeft door Corona een jaar stil gelegen. Op
maandag 18 oktober vond de seizoenstart met een lezing Prof dr.
Andreas Kinneging plaats in de nieuwe locatie van de Kring, de
Woudkapel in Bilthoven.

Uitvaartverzorger
Betty belde deze week. Een paar jaar geleden mocht ik de uitvaart
van haar tante verzorgen en nu is haar vader opgenomen in het
ziekenhuis. Het gaat niet goed. ‘Ik hoorde je een programma
presenteren op de radio, ben je nog uitvaartverzorger?’ Ik realiseerde
me dat het misschien verwarrend is om uitvaartverzorger te zijn én
radiopresentator. ‘Ik ben uitvaartverzorger, maar af en toe mag ik
invallen op de radio’, antwoordde ik. Betty was gerustgesteld en het
gesprek vervolgde over haar vader.
‘‘t Kan verkeren’, zei de
Amsterdamse dichter en
toneelschrijver Bredero ooit.
Zo ook in mijn leven. Mijn
werkzame leven begon voor de
klas. Daarna ging ik radio maken
voor de AVRO in Hilversum. Nu
ben ik uitvaartverzorger. In hart
en nieren. Want mijn huidige
werk is ook mijn roeping.
Na het overlijden van mijn
vader voelde ik dat ik dit werk
wilde doen: ik mag mensen
bijstaan tijdens een emotionele
periode van hun leven. Ik mag
meedenken in de herinnering
waarmee nabestaanden verder
reizen in hun eigen leven. ‘Het
leven is een reis’, zeg ik altijd. ‘Ik
begeleid u met liefde wanneer
deze ten einde is gekomen’. En
zo voel ik dat ook: met liefde.
Het zit diep in me.
Het radiovak heb ik altijd
prachtig gevonden. ‘Radio’
zit ook diep in mij. Vroeger

luisterde ik met mijn oor tegen
het toestel, later, op bed, met
een koptelefoon. Radio is er
altijd, is anoniem en maakt
sfeer. Je raakt bevriend met de
presentator.
Jonge mensen luisteren niet
naar de radio: zij luisteren
naar eigen muziek op hun
eigen moment. Zij krijgen van
vrienden en vriendinnen tips
waarnaar ze kunnen luisteren
en zo komt muziek tot hen. Niet
meer via de radio.

De belangstelling was met ca. 120 bezoekers zeer groot. Voordat de lezing begon, werd met bloemen afscheid genomen van twee bestuursleden, Johanna van Nieuwstadt-van Hooff en Ebbe Rost van Tonningen.

voor mij als uitvaartverzorger.
Het afgelopen jaar mocht
ik regelmatig invallen als
presentator bij Radio M Utrecht.
En daar kan ik een andere kant
van mezelf laten horen: als
entertainer, met liefde voor
muziek en voor de luisteraar.

Het is als Yin en Yang, de
twee tegengestelde krachten
waarvan alle aspecten van
Wekelijks presenteer ik voor NH het leven en het universum
Radio (de regionale omroep van doordrongen zijn. Door de
Noord-Holland) het programma energie, die ik krijg van mijn
‘Waarheen, Waarvoor?’, waarin werk als uitvaartverzorger, kan
ik mij volledig geven bij het
ik met een gast spreek over
radiowerk. En daarvan krijg ik
leven en dood. Over rouw,
weer energie, die ik nodig heb
verdriet, over vallen en weer
om er als uitvaartverzorger te
opstaan. Over hoe zwaar een
verlies is en over veerkracht van zijn voor anderen.
mensen, die uiteindelijk toch
Koop Geersing
weer het licht zien schrijnen.
Eervol om te doen en leerzaam register uitvaartverzorger
w w w.koopgeersing.nl

06 - 10 27 55 85

Jaarthema
Het jaarthema van zeven lezingen is ‘Corona, a point of ….return? De
lezing van Kinneging is gebaseerd op zijn boek uit 2020 ‘De Onzichtbare Maat, archeologie van goed en kwaad’. De titel verwijst naar de
mateloosheid, die een kenmerk is van onze moderne tijd. De grote wereldbeschouwelijke Traditie die Europa sedert de Oudheid heeft gedomineerd, is volgens Kinneging op sterven na dood. In de Oudheid gaat
het om de Griekse ﬁlosoﬁe met Plato die door Kinneging als de grootste
ﬁlosoof wordt beschouwd, de periode ca 400 jaar voor Christus. De
tweede voedingsbodem is de Bijbelse Traditie waarin het leven en sterven van Christus centraal staan.
De zaal was vooral gevuld met vertegenwoordigers van een oude generatie. De volgende lezing is op 15 november door Prof. Dr. Hans Alma,
de politieke dimensie van aandacht, compassie en zorg.

Ontmoeten over Herinneringen
Zondag 31 oktober om 10.30 uur is er in de Woudkapel (Beethovenlaan
21 te Bilthoven) een ‘Ontmoeten’ met Jacky van de Goor. Zij is schrijfster van het boek ‘Je leven in één herinnering’. Jacky van de Goor
verzamelde in de loop der jaren honderden herinneringen in antwoord
op vragen als ‘Stel dat al je herinneringen gewist zouden worden, op
één na’ en ‘Welke herinnering kies je dan om mee te nemen’. In de
bijeenkomst zal Jacky een aantal herinneringen voordragen en zullen
deelnemers ook zelf ervaren wat de kracht is van het delen van deze
momenten. Toegang is gratis.
advertentie

GRATIS BEZORGSERVICE
Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

www

Alleen donderdag
Alle stamppotten
en rauwkost salades

€ 0,99

100 gram

Extra zoete Ananas

Diverse smeersels

Per bakje

Nu

€ 1,99

Zak 300 gram

Italiaanse toastjes

€ 0,99

Van onze patissier

Notenafdeling:

€ 2,99

Nu

Herfsttaart met
Tonka-mandarijn-appel
Nu

Maartensdijkse-mix

Witte bollen

€ 3,99

Zak 5 stuks

Vers van de traiteur
Er is weer...

€ 1,99

€ 15,95

De echte pepernoten

€ 2,99

Nu

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober.

€ 2,49

Hazenpeper met garnituur

100 gram

Gevulde Parelhoen

€ 14,95

met garnituur

Per portie

Pasta met tomaat, kappertjes,

€ 1,79

buffel Mozzarella en bacon

NIEUW

Rustiek
Meergranen bol

Mosterd soep

€ 2,99

Nu

Van onze bakker

Vrijdag en zaterdag
Onze bekende

€ 2,49

Lekker op fantastische

Vers gewassen
Hollandse spinazie

Donderdag, vrijdag en zaterdag
hebben we weer een groot assortiment met luxe voorgerechten
en culinaire hoofdgerechten.

Per bakje

Uit eigen keuken...

Vers gesneden

01
11

100 gram

02
11

03
11

Chili Con Carne

€ 1,39

Vers gesneden

€ 1,49

100 gram

Boerenkool

Zak 250 gram

Heerlijke

€ 1,99

Comice handperen

OPENINGSTIJDEN

Heel kilo

Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

DONDERDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*

0.99

vraag naar de voorwaarden

*

1 KILO

RIBLAP OF HACHEEVLEES

WEEKVOORDEEL
ROOKWORSTEN

GROF OF FIJN

MAGERE
RUNDERLAPPEN
KIP IN BRAADZAK
VARKENS
VERSE WORST

MAANDAG & DINSDAG

12.-

2 VOOR

KIP OF GEHAKT TORTILLA'S

6.-

500 GRAM

7.98

12.

50

5.-

ER IS WEER HEERLIJKE
HERTENBIEFSTUK!

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op:

GRATIS

WOENSDAG
WOENSDAG GEHAKTDAG
Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

VLEESWAREN TRIO

1 Kg | 7.50
1 Kg | 8.50
1 Kg | 8.50

Gebraden entrecote
Gebraden gehakt
Gegrilde spekrollade

KAAS
3 X 100
GRAM

5.98

STOMPETOREN BELEGEN

BOEREN EXTRA BELEGEN

SALADE TRIO
WOENSDAG 3 NOV. ZIJN WIJ
GESLOTEN IVM DANKDAG!

4+1

ONZE SPECIALITEITEN

1 VOOR

5 VOOR

BIJVOORBEELD SLAVINKEN,
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN

VRIJDAG & ZATERDAG

4 VOOR

10.-

ALLE VLUGKLAAR

Filet Americain
Likkepot
Hammouse

3 X 100
GRAM

4.98
Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 28 oktober t/m woensdag 3 november

500 GRAM

6.50

500 GRAM

7.50
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De wereldwinkel viert 20-jarig
bestaan in feeststemming
door Rob Klaassen
30 oktober viert de Wereldwinkel haar 20-jarig bestaan. Eindelijk is na de coronatijd de winkel
weer helemaal open. Zo’n twee jaar geleden is de Wereldwinkel verhuisd naar het pand
van de voormalige boekhandel Bouwman, Hessenweg 168.
Het is een pand dat gemaakt lijkt
voor de Wereldwinkel. Er is voldoende ruimte om artikelen aantrekkelijk te kunnen uitstallen. In
de kinderhoek van de voormalige
boekhandel, ooit prachtig beschilderd door prentenboekenmaakster
Charlotte Dematons, zijn opnieuw
spullen te vinden zoals kinderboeken, knuffels en duurzaam kinderspeelgoed. De omzet van de Wereldwinkel is sinds de verhuizing
met ruim 40% toegenomen.

Hessenweg
Van 1979 tot 2001 was er geen
Wereldwinkel in De Bilt. Alleen
op zaterdag was er een kraam
voor het voormalige postkantoor
aan de Hessenweg, waar vooral
foodproducten werden verkocht.
Met de huur van het pand aan de
Hessenhof kon pas in 2001 een
heuse winkel worden ingericht. Er
werd daar de laatste jaren gemiddeld voor zo’n 150.000 euro per
jaar omgezet. Voor een gemeente
als De Bilt is dat veel. Dit was

Voor het pand aan de Hessenweg stond de Wereldwinkel tot oktober 2001
elke zaterdag met een kraam voor de deur. (foto uit 1981 via Gert Kelfkens)
Terugblik
De start van de Wereldwinkel in de
gemeente De Bilt is er één geweest
van vallen en opstaan met uiteindelijk een ‘happy end’. De ‘echte
start’ in De Bilt begon op 27 oktober
2001 met de huur van het pand op
Hessenhof 9. Voor die tijd werd er
ook wel wat ‘ge-wereld-winkeld’.
Zo werd al in 1970 de eerste Wereldwinkel in De Bilt geopend aan
de Burgemeester de Withstraat. Dit
was een jaar nadat in Breukelen de
eerste Wereldwinkel in Nederland
was geopend. Door de verkoop van
het pand moest de winkel na korte
tijd weer worden gesloten. Vier
jaar later werd er verhuisd naar de
Nieuwstraat, waar de winkel moest
worden gedeeld met het ‘Aktiecomité Nieuwstraat’. Deze winkel
werd weer snel verlaten. Het bleek
daar heel moeilijk om belangstellenden te kunnen bereiken.

mogelijk dankzij de enorme inzet
van de vele vrijwilligers. Vanaf
het begin werden in de winkel,
naast de bekende foodproducten,
originele handnijverheid - en cadeauartikelen verkocht. Door de
verkoop van producten uit eerlijke handel (Fairtrade) wordt
aan ondernemers in ontwikkelingslanden toegang tot de Europese markt geboden. Hiermee
krijgen ze de kans om een beter
bestaan op te bouwen. Eerlijke
handel vermindert op een structurele manier de armoede van
mensen in ontwikkelingslanden.
Concreet betekent het scholing
voor de producent , productverbetering ook op milieugebied en
langdurige handelsrelaties. Maar
niet alleen de producent vaart er
wel bij, het dorp profiteert mee
door scholen voor kinderen, betere huisvesting en toegang tot de

De Wereldwinkel aan de Hessenweg in De Bilt.

gezondheidszorg. De verkoop van
eerlijke handelsproducten kreeg
een stimulans door de introductie
van keurmerken voor Fairtrade
producten. In 1988 kreeg Max De verhuizing van Hessenhof 9 naar Hessenweg 168 in 2018 zette tal van
Havelaar als eerste het Fairtrade mensen in beweging.
keurmerk.
Fairtrade gemeente
Toen de Wereldwinkel haar 10-jarig bestaan aan de Hessenhof
vierde, viel dat samen met het aan
de gemeente De Bilt toegekende
predicaat Fairtrade-gemeente. De
gemeente De Bilt was hiermee
de 18e gemeente in ons land met
deze eervolle vermelding. Dit is
niet zomaar iets. Het betekent dat
op veel plekken in de gemeente
mensen werk maken van Fairtrade. Zo wordt er Fairtrade koffie en thee geschonken: in bedrijven, scholen, kerken, kantines en
de gemeente zelf. Ook worden er
Fairtrade kerstpakketten gemaakt
en zijn er Fairtrade producten te
verkrijgen in diverse winkels,
cafés en restaurants. Iedere twee
jaar moet er opnieuw worden
aangetoond dat de gemeente het
waard is om het predicaat Fairtrade te mogen voeren.

Herfst op Beerschoten

Grote parasolzwammen zijn een veel voorkomende soort die groeit
op matig vochtige grasgebieden. Ze zijn overigens eetbaar. Meestal
worden alleen de hoeden gebruikt die op dezelfde manier als schnitzel
kunnen worden bereid. Maar wild plukken is natuurlijk niet toegestaan.
(foto Eugène Jansen)

Repair Café bij WVT

Fairtrade
Door de grotere ruimte van de
winkel aan de Hessenweg worden De familie Brouwer uit Maartensdijk kwam afgelopen zaterdag
er nu veel meer en gevarieerdere naar het Repair Café bij WVT met een 100 jaar oude mechanische
producten en artikelen aangebo- Kayser naaimachine. De machine was eigendom van de moeder van
den. Bestond aan de Hessenhof mevrouw, die 100 jaar geleden in het huwelijk trad.
het aanbod in de winkel nog voor
40% uit foodproducten, thans aan
de Hessenweg bestaat maar liefst
90% van het assortiment uit nonfood producten zoals cadeauartikelen en boeken. In de kinderhoek
kunnen de kinderen op hun gemak
een boek of (gerecycled) speelgoed uitzoeken. De naam van de
winkel is ook aangepast. Op de
gevel staat nu niet meer Wereldwinkel maar ‘Fairtrade Cadeauwinkel’. Het bestuur rekent er
op dat dit jaar er een omzet kan
worden gehaald van maar liefst
250.000 euro. Met deze omzet is De naaimachine doet het weer. (foto Eta Brouwer-van Muiswinkel)
de Wereldwinkel in staat gebleken om de cadeauwinkel met een Door de jaren heen was de machine het blijven doen maar nu zat de
commerciële huurprijs te kunnen klad erin, het lukte niet meer het ding aan de gang te krijgen. Reparunnen. Detail:: dit alles is moge- rateurs Kees en Jos namen de tijd om de machine heel zorgvuldig
lijk dankzij de tomeloze inzet van geheel met olie door te smeren.
de vele enthousiaste vrijwilligers. Dat bleek alles wat er nodig was
advertentie
om het apparaat weer picobello
te laten functioneren. Tevreden
en dankbaar verliet de familie
Brouwer het WVT-gebouw.
Naast de naaimachine werden
door het team van het Repair
Café weer allerhande apparaten, fietsen en kledingstukken
nagekeken en gerepareerd en
werden er door de meegekomen kinderen vele prachtige
sieraden van recyclemateriaal
geknutseld aan de tafel van
Truus. Het volgende Repair
Café wordt georganiseerd op
zaterdag 27 november.
			
(Sofie Bakker)

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
Er zijn weer

Krachtinstallaties

OLIEBOLLEN!

Lichtinstallaties
Beveiliging
Telefooninstallaties
Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl
Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

4+1 GRATIS

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

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •
• computernetwerken •

winkels

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

I.v.m. het zwangerschapsverlof
van een van onze doktersassistenten zoeken wij een

vervangende gediplomeerde

DOKTERSASSISTENTE m/v

Ik ben gepensioneerd en een van de
vrijwillig chauffeurs bij Onvergetelijk
Leven. Het is dankbaar en zinvol werk om
deelnemers 's ochtends naar de locatie te
brengen en 's middags weer naar huis.
Het kost mij 2 á 3 uur per dag.

voor de periode van 8 feb 2022 t/m 28 juni 2022
Wij zijn een praktijk met 5000 patiënten, waar wij werken met
3 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 4 parttime doktersassistenten, meerdere praktijkondersteuners en een praktijkmanager.
Wij bieden u:
- Een aanstelling voor 3 dagen op dinsdag,
woensdag en vrijdag
- 8.75 uur per dag, van 07.45 tot 17.00 uur, met
een half uur lunchpauze
- Afwisselend en zelfstandig werk
- Een professionele omgeving met een goede en
collegiale sfeer.

Mogen WIJ u binnenkort ook welkom heten als
vrijwillig chauffeur die onze deelnemers één
of meerdere keren per week gaat rijden?

Heeft u belangstelling?
Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief met CV, deze kunt
u richten aan mw. B. van Mierlo, praktijkmanager, Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord, Rubenslaan 1 E-1, 3723BM Bilthoven,
of per mail : bpvmierlo@hapbhn.nl

Kijk voor meer informatie op
www.onvergetelijkleven.nl of bel met
Niek Visscher 0348-342123 / 06-13061302.

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ACCU KETTINGZAAGƒ
BENZINE KETTINGZAAG
ELEKTRISCHE
MSA 120 C-B

ELEKTRISCHE
MS
GRASMAAIER
RME 235

170ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 339 C

ACCU
ACCU
GRASMAAIER
GRASMAAIER
RMA 443 CHSE42 RMA 448 TC

HEGGENSCHAAR

AP 200 + AL 101
169
NU€VOOR

€ 149
€ 199,-

*

€ 329

€ 299

*

€ 699
NU VOOR

€ 599
€ 199,-

*

AP 300 + AL 300
€ 899VAN

€ 129,- NU VOOR

€ 749*

€ 99,-*

GENIET VAN
DE STIHL
NAJAARSACTIES!
*acties zijn geldig tot 15-12-2021
PARTNER
LOGO

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

MSE 141

VAN € 129,- NU VOOR

€ 99,-

De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

ZAAGBLADLENGTE 30 CM
VAN € 189,- NU VOOR € 169,- *
ZAAGBLADLENGTE 35 CM
VAN € 194,- NU VOOR € 174,-*

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

OOK VOOR VERHUUR, ONDERHOUD EN/OF REPARATIE AAN UW TUINMACHINES BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.
VOOR MEER NAJAARSACTIES BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM OP DORPSWEG 47 B.
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Historische losplaats aan de
Koningin Wilhelminaweg
door Henk van de Bunt
Rijdend vanuit Groenekan richting Maartensdijk, een paar honderd meter voorbij de
verkeersllichten, ligt ten westen van de Koningin Wilhelminaweg een mooi bestrate parkeerplaats:
voorheen (vanaf 1925) een loswal voor platte schuiten vanuit Utrecht richting Maartensdijk.
De reconstructie van diezelfde Koningin Wilhelminaweg is gestart.
Omwonenden en andere belangstellenden vroegen zich af of de gemeente De Bilt kennis heeft van het
historisch belang van de voormalige losplaats; het Groenekans Landschap trok aan de gemeentelijke bel.
Woordvoerder Sander van Oorspronk
antwoordt nog dezelfde ochtend: ‘Ik
heb contact gehad met de projectleider van de werkzaamheden; die heeft
daarop spoedoverleg gehad met de
uitvoerders van de werkzaamheden
en de plannen zijn daarop aangepast.
Om de loswal te beschermen is er
voor gekozen er omheen te werken.
De gemeente gaat met omwonenden
de komende tijd in gesprek over snelheidsbeperkende maatregelen’.
Omgevingsvisie
Wat had er mis kunnen gaan. Woordvoerder Frits Jansen van het Groenekans Landschap vertelt: ‘Onze adviseur vertelde, dat de gemeente De
Bilt bezig is met een omgevingsvisie,
de basis voor nieuwe ruimtelijke
plannen, waaronder bestemmingsplannen. De cultuurhistorische basis
hiervan moet een geactualiseerde
cultuurhistorische waardenkaart zijn:
een kaart met alle bijzondere cultuurhistorische plekken in onze mooie
gemeente. Helaas moet de gemeente
De Bilt het doen met een meer dan
10 jaar oude waardenkaart, een waardenkaart waarvan het bestaan nauwelijks meer bekend, zeer onvolledig
en niet geactualiseerd is. Hoe wil
je ergens in de gemeente plannen
ontwikkelen zonder kennis van het
cultuurhistorische verleden en hoe
voorkom je dat cultuurhistorie door
onbekendheid en onwetendheid verloren gaat? Ons inziens alleen met
een breed gedragen en verspreide
geactualiseerde waardenkaart, die te
vinden is bij de gemeente De Bilt, de
historische verenigingen en het online museum De Bilt’.
Waarde
De Cultuurhistorische waardenkaart (van de) gemeente De Bilt is

inderdaad van 2011 en het valt op
dat de loswal langs de Koningin
Wilhelminaweg daar niet wordt genoemd: ‘Loswallen of losplaatsen
onderstrepen de lokale economische betekenis van de betreffende
waterloop. Ze zijn als relict van
dit economisch verleden van lokale cultuurhistorische waarde. De
loswallen zijn ontstaan aan trekvaarten. Ze worden vooral in gecultiveerde veengebieden aangetroffen. In de 20ste eeuw verloren de
meeste loswallen hun functie aan
het wegverkeer. Sommige losplaatsen zijn verdwenen, andere zijn nog
herkenbaar’.
Stank
In een artikel in het tijdschrift van
de Historische Vereniging St. Maerten in december 1990 verhaalt Wim
Hoebink over de loswal langs de
Koningin Wilhelminaweg als vervanger van een loswal op de hoek
van de Ruigenhoeksedijk en de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan in 1924 door toenmalig burgemeester C. van der Voort van Zijp:
‘De burgemeester kwam te wonen
in een ambtswoning in Voordaan
(Groenekan). Dagelijks liep hij
getooid met een donkere hoed en
voorzien van een wandelstok in
rustige tred naar de bushalte aan de
straatweg. Vandaar vertrok hij dan
tegen tienen naar zijn gemeentehuis
in Maartensdijk. Vanaf de bushalte
had hij telkenmale zicht op de loswal en het nabij gelegen woonhuis
van de familie Hoogendoorn. Huis
en tuin waren tot in de puntjes verzorgd, maar de wal oogde met zijn
slordige stapels rommelig en rauw.
Het moest voor de bewoners een
hinder zijn. Hij liet het niet bij de
constatering van een schril contrast.
Op een dag zag hij vanaf de halte
de vrouw des huizes ramen lappen. Hij stak de polderbrug over en
sprak haar aan. In dit gesprek bleek
dat niet zozeer de aanblik van de
loswal de familie deerde. Het was
veel meer de alles doordringende
stank van de regelmatig aanwezige

geopende gierschuiten. Die stank
was de Hoogendoorns een gruwel.
Conform zijn minzame aard zegde
de burgervader toe de loswal binnen afzienbare tijd te doen ver- De oude loswal met links de Ruigenhoeksedijk. (foto Wim Hoebink, m.m.v.
dwijnen. Het was geen loze belofte, Hist. Vereniging Maartensdijk)
want er zat al schot in de zaak. In
de raadsvergadering van 6 februari
1925 deed de voorzitter terzake de
mededeling dat de heer C. W. Th,
van Boetzelaer uit De Bilt bereid
door Henk van de Bunt
was gevonden aan de vaart 300
m2 grond af te staan tegen de prijs In de 19e eeuw kon enige tijd de belasting voor agrarische grond
van ƒ2,00 per m2. De onderhavige ontdoken worden door drie bomen op een kavel te planten. Het
weidestrook was gunstig gelegen terrein werd dan aangemerkt als bosgrond. Een maas in de wet
t.w. tweehonderd meter ten noor- waarvan landeigenaren dankbaar gebruik maakten. De belastingden van de Groenekan. Er was daar bomen, zijn naast hun monumentale verschijning, objecten die een
(nog) geen bewoning. Niemand zou specifieke verhaal vertellen en herinneren aan legale ‘belastingontdus hinder hebben van stank of ver- duiking’.
keer ter plaatse. Zonder ook maar
een ogenblik te aarzelen besloot de In die tijd werd de reden om daar bomen te planten als ‘belastingontduigemeenteraad met dit aanbod in te king’ aangemerkt. Wanneer een stuk land kon worden omschreven als land
stemmen’.
met bomen, moesten er ‘tienden’ worden afgedragen; voor een weiland
was men de dure ‘vee-tienden’ verschuldigd. Toen deze maas werd gedicht,
Beklinkerd
werden sommige bomen niet gekapt. Dat zijn nu monumentale bomen, die
‘Gemeenteopzichter K. Koornwin- het landschap vorm geven. Zij zijn ook een voorbeeld van de maatschapder kreeg opdracht het bestek voor pelijke invloed, in dit geval een belastingstelsel, op de inrichting van het
de nieuwe wal gereed te maken. Het landschap.
zou een nauwkeurige beschrijving
moeten bevatten van drie onderde- Eiken
len: een beklinkerde strook van 100 Ten oosten van de Eijkensteinsesteeg (de Opstal), ten zuiden van boerderij
meter lang en drie breed, een uitleg- De Avond aan de (Oude) Gezichtslaan 295 in Bilthoven, staan nog twee
ging van de vaart in westelijke rich- van de - waarschijnlijk eerder geplante - oorspronkelijke drie eiken, welke
ting volgens dezelfde afmetingen naar aard en plaats naar alle waarschijnlijkheid belastingbomen zijn. In de
en een betonnen beschoeiing. Nog volksmond heten de drie eiken Abraham, Isaak en Jacob; een oudtestamenin diezelfde maand keurde Gede- tische afstammingslijn, maar zo oud zijn de bomen niet. De ouderdom van
puteerde Staten de aankoop van de de bomen gaat tenminste terug tot de 19e eeuw: de tijd dat dit belastingstelgrond goed. Het bestuur van het wa- sel gold, maar volgens kenners zijn ze waarschijnlijk nog ouder. Eén van de
terschap liet in mei terzake een aan- drie bomen is rond de eeuwwisseling afgestorven. In de 50-ger jaren van de
kondiging ophangen waarin bekend vorige eeuw is het land waar de oude eiken staan afgegraven, waardoor de
werd gemaakt, dat de scheepvaart in bomen hoger dan de omgeving staan.
de Groote Vaart ten noorden van de
Groenekan in juni en juli gestremd Houdringhe
zou zijn. In oktober kon de nieuwe Het item over belastingbomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart
loswal in gebruik worden genomen. (2011) van de Gemeente De Bilt eindigt met de vragende opmerking:
De investering van bijkans ƒ6000, ‘Mogelijk staan op Houdringe ook nog drie belastingbomen’. Op die
- moest er weer uitkomen. Vandaar onbeantwoorde vraag reageert bomenkenner en boswachter van het
dat tenslotte nog een verordening Utrechts Landschap Joris Hellevoort: ‘Kort onderzoek van mijn kant
werd gemaakt tot heffing van rech- over de eventuele belastingeiken van Houdringe heeft tot op heden niets
ten voor het gebruik van deze open- opgeleverd. Ik heb oude kaarten
bare voorziening. Deze rechten be- bekeken, kadastrale gegevens
droegen ƒ0,10 per m2 voor de eerste en deels archief maar geen enkel
twee etmalen en ƒ0,15 per m2 voor spoor. Ook qua veldkennis durf ik
ieder volgend etmaal’.
daar geen bomen aan te wijzen.
Hooguit de solitaire eik bij Klein
Houdringe, eerder al besproken in
De Vierklank, komt in aanmerking
maar ieder bewijs ontbreekt’.

Belastingbomen

Het is onbekend welke van de drie
eiken - Abraham, Isaak of Jacob afgestorven is.
advertentie

HET JUISTE ADRES VOOR:
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
d op
Ook onderhou
sis!
ba
ts
en
m
abonne

De zgn. nieuwe loswal, gezien vanaf de Koningin Wilhelminaweg. Het was een beklinkerde opslagplaats langs
een met basalt en steenslag verharde weg. Menigeen nu zou het houden voor een autoparkeerplaats. (foto Wim
Hoebink, m.m.v. Hist. Vereniging Maartensdijk)

Renovatie
Boomverzorging

Dr. Engelhardlaan 12 | 3734 VB Den Dolder | 06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com | www.oppenmeertuinen.nl

Ben jij op zoek naar een nieuwe
baan waarin je een bijdrage
aan de samenleving kunt leveren?
Wij zoeken per 1 december 2021 een:

Facilitair medewerker / Bode
36 uur per week

Samen met de overige bode’s ben je de smeerolie van de organisatie. Je zorgt er voor dat
alles op rolletjes loopt. Als bode zal je volgens een wisselend rooster werken, om te ondersteunen tijdens een raadsvergadering, te assisteren je tijdens huwelijken en bij andere
officiële gelegenheden. Verder ben je verantwoordelijk voor het aannemen en oplossen van
facilitaire vragen en ondersteun je bij oplossen van (technische) verstoringen.
De volledige vacaturetekst vindt je op de site van www.debilt.nl
HEB JE NOG VRAGEN?
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Kenny Gijsen, coördinator
facilitaire zaken via 06-28149749.
HEB JE INTERESSE?
Ga dan naar www.debilt.nl en solliciteer online. Je motivatiebrief en cv kun je t/m 8 november 2021 sturen t.a.v. Katja Joosten, HR Businesspartner. De 1e gespreksronde zal zijn op
11 november.

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!
GORDON SUISSE

Gepaneerde varkensfilet; met ham & kaas gevuld.
Zachtjes braden in ruim boter voor een heerlijk krokante
buitenkant; ca. 12 á 15 minuten bakken
100 gram

1,50

BOEUFF BOURGUIGNON

Naar Frans recept. Met o.a. rundvlees, champignons,
uitjes & rode wijn. Alleen even warm maken.
Lekker met bijvoorbeeld aardappelpuree, rijst...100 gram

1,50

STEAK DE PARIS

Mals biefstuk, lekker gemarineerd en gevuld met
kruidenboter & gebakken uitjes.; délicieux, magnifique!
Om kort om en om te bakken....
100 gram

2,55

ITALIAANSE ROLLADE

Malse varkensfilet gevuld met kaassnippers,
parmaham, salami, kaassnippers & pesto. Als rollade
ca. 45 min braden en in plakjes kort te bakken 100 gram

1,95

RUNDER SUKADELAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug; fijn van draad, mager en
met dat heerlijke smaakvolle zeentje erin!! Lapjes
krokant aanbakken en ca. 2½ - 3 uur stoven 100 gram

1,75

KIPPENPOTEN

Bij aankoop van 1 kilo kippenpoten kunt u een stoere
robuuste gietijzeren stoofpan kopen voor € 15,00!!
Ca. 45 tot 50 min. braden
500 gram

STIJVE RUG
BIJ HET
OPSTAAN?

LAGE RUGPIJN?

DE WEEK:
HERFST TIPS VAN
NITSELS ermeel....
ROOMSCHwi
kkeld met pane
Gekruid gehakt om

NBON
KIPDIJ BOme
t
t pancetta; gevuld me
Kipdij omwikkeld
roomkaas

Staat u altijd met een
stijve rug op?
Na een nacht slapen.
Na langdurig zitten.
Heeft u een zeurend
gevoel en moet u echt
in beweging komen
voor tijdelijke
verlichting?

2,95

100 gram

1,00

100 gram

1,65

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 oktober t/m zaterdag 30 oktober.
Zetfouten voorbehouden.

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

U bent niet de enige.
Veel mensen kampen
met sluimerende
onderrug klachten.

Jopie’s
wonen

Deze klachten beperken
u in wat u zou willen
doen. Als u er niks aan
doet, komt u er misschien nooit vanaf.
Vooral is u er al een tijd
mee rondloopt, zal het
niet vanzelf weggaan.
Onze combinatie van
NIEUW IN DE BILT
chiropractie en
WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET
fysiotherapie is een zeer
ALLE ZORGVERZEKERAARS!
effectieve combinatie
voor het behandelen
van rugklachten. Vele
Benieuwd of wij ook iets voor uw klacht en behandeling.
duizenden mensen ging u kunnen betekenen? Krijg
Boek uw gratis screening op
u tevreden voor.
direct vrijblijvend advies over www.resultcare.nl

GRATIS
NG
SCREENI

9,1

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS
Akker 16 • De Bilt • 085 210 3706 • info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

Gastenverblijf in het voorhuis van onze boerderij
voor max. 6-personen.
Voor meer info kijk op de website:
www.jopieswonen.nl of bel 06 30405694.

Webshop: webshop.jopieswonen.nl | Geopend: Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl

Eerlijke prijzen en (extra) aanbiedingen.

100% Verse AGF hoge kwaliteiten.
100% Halal vlees beste kwaliteit van de op een na beste slager!!

Alle markten thuis
breed assortiment.
Diverse belegde broodjes.
Hoge klantenbeoordeling.

Freshplaza030
Bilthoven, winkelcentrum Planetenbaan tegenover Het Lichtruim.
Planetenbaan 9 | Bilthoven
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
Telefoon: 06 40724314
08.00 - 19.00 uur. Zondag 12.00 - 17.00 uur.
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Feest in de jarige
Wereldwinkel De Bilt
door Rob Klaassen
In de Fairtrade-week van 30 oktober tot en met 6 november viert de Wereldwinkel aan de Hessenweg
168 in De Bilt het 20-jarig bestaan van de winkel met alle vrijwilligers en klanten en met de start
van een langlopende actie om een groentetuin te helpen financieren voor de zwaar door corona
getroffen medewerkers van de kaarsenproducent Swazi Candles in Zuidelijk Afrika.
Er is een uitgebreid programma met dans en muziek en met iedere dag
kortingen op veel van de Fairtrade en duurzame producten.
Ook na de feestweek hoopt De
Wereldwinkel veel klanten te mogen blijven begroeten bijvoorbeeld
voor de Global Goals campagne;
met hun eigentijdse assortiment van
Fairtrade en duurzame artikelen
steunt de winkel deze campagne.
Door de grootte van de winkel is er
volop gelegenheid om unieke informatie hierover te geven. De ruimte
in de winkel wordt ook wel Lokaal
17 genoemd, de ruimte waarin 17
duurzame
ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties centraal
staan. Hiermee wil de wereldwinkel nog duidelijker maken hoe
Fairtrade een bijdrage levert aan
duurzame doelen. 17 Staat voor
het getal 17 van de zeventien Global Goals. In een unieke fototentoonstelling worden in 17 kasten
deze doelen gepresenteerd. Bezoekers kunnen zo bij plannen rond
deze doelen betrokken worden.

Samen
Met ‘duurzaam De Bilt’ werken
de Wereldwinkel, de werkgroep
Fairtrade De Bilt, Samen voor De
Bilt, Bilts Heerlijk, Beng! en Repair Café samen om de gemeente
De Bilt te laten aansluiten bij de
zogenoemde Global Goals campagne. Door Corona zijn de plannen met Lokaal 17 in de afgelopen periode flink gedwarsboomd.
Op dit moment wordt er actief gebrainstormd hoe dit ontmoetingspunt rond de 17 Global Goals
weer nieuw leven ingeblazen kan
worden. Het ligt voor de hand dat
de educatieve rol rond de Global
Goals, richting de bovenbouw
van basisscholen en onderbouw
van middelbare scholen daarbij
prioriteit zullen krijgen, want kinderen zijn de toekomst en hebben
de toekomst.

Thema
Tijdens de actieweek van 30 oktober tot en met 6 november zal de
20-jarige winkel vooral aandacht
schenken aan de Swazi Candles
uit Eswatini (voorheen Swasiland).
We spraken onder andere hierover met enkele de bestuursleden
van de Wereldwinkel. Teuni van
der Meer: ‘Swazi Candles maakt
prachtige handgemaakte kaarsen
van parafinewas. Jarenlang is het
al een van de topproducten van de
Wereldwinkel. In de kaarsenmakerij is Eswatini werkten destijds 45
mensen die een mooie werkplek
hadden met een goede werkgever.
Zij exporteerden hun kaarsen naar
maar liefst 20 landen. Er was daar
speciaal aandacht voor mensen die
HIV hadden en daardoor AIDS ontwikkeld hadden. Een stigma bestaat
er gelukkig niet. Men gaat er daar
open mee om. Swazi Candles Is
vanaf het begin een gecertificeerde
Fairtrade organisatie’.

Handgemaakte kaarsen van parafinewas.
selvoorziening voor het personeel
een mooie biologische groentetuin. Daar wil men nu weer een
begin mee maken, zodat alle
mensen die daar werken weer in
staat zijn regelmatig goed voedsel mee naar huis te kunnen nemen als aanvulling op hun loon.
Dit is extra belangrijk omdat veel
medewerkers HIV positief zijn en
goede voeding voor hen dus van
vitaal belang is’.

Ondersteunen
Gienke Garst: ‘Ter gelegenheid
van ons 20-jarig bestaan willen
de medewerkers en klanten van
de wereldwinkel Swazi Candles
een extra steuntje in de rug geven.
Daarom gaan we een jaar lang
sparen voor deze groentetuin.
Door de klanten te vragen hun
Corona
volle stempelkaart en een deel
Gert Kelfkens: ‘En toen kwam van hun wisselgeld voor Swasi
Corona. De export stortte in, de
fabriek moest worden gesloten en
Het loont om energie te besparen
men was gedwongen te verhuien dat gaan we nu zeker ervaren
zen naar een veel kleinere locatie.
Die nieuwe locatie ligt achter hun
want voor huishoudens dreigt
mooie toonzaal en winkel vlakbij
dat de energierekening stijgt
de toeristische markt bij Manzini,
en met isoleren spin je dan garen
de hoofdstad van Eswatini. Achter de oude fabriek hadden ze als
Guus Geebel
Bij ‘lokaal 17’ v.l.n.r. Gienke Garst, Teuni van der Meer en Gert Kelfkens. aanvulling op de dagelijkse voed-

Medaille van Verdienste in zilver
Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 25 oktober op Landgoed Eyckenstein te Maartensdijk de
Medaille van Verdienste in zilver uit aan de heer Otto van Boetzelaer. Door het toekennen van
een Medaille van Verdienste in zilver blijkt waardering voor een bijdrage aan
de natuur, cultuur en samenleving in de gemeente De Bilt.
De heer Van Boetzelaer is beheerder van landgoed Eyckenstein; een
Rijks beschermende buitenplaats
met gemeentelijke monumenten.
Hij zet zich in voor natuurbehoud
en cultureel erfgoed van het landgoed. Wat hierbij zeker genoemd
mag worden is zijn inzet bij het behoud van de parkaanleg, de biologische moestuin, de restauratie van
de Rijks monumentale oranjerie, de
kas en de koude bak. Ook heeft hij
een biologische boer en een biologische tuinder aangetrokken voor
het landgoed. Andere projecten, die
door zijn beheer zijn gerealiseerd
zijn onder andere de restauraties en
herstel van verschillende gebouwen
op het landgoed en het heideherstelproject op het Boetzelaerveld in
Hollandsche Rading.

Candles in te leveren proberen
we een ruime donatie bij elkaar te
sparen. Ook de wereldwinkel zelf
zal geld doneren.’
Zaterdagen
Op zaterdag 30 oktober is er de aanwezigheid van Fairtrade importeur
Gone Arty met kaarsenproducten om
de eerlijke productie daarvan en het
groentetuin project extra aandacht te
geven. Die dag is er vanaf 11.00 uur
een Thaise proeverij en vanaf 15.30
uur een voorstelling Werelddansen
door leerlingen van Leonie Arends.
Zaterdag 6 november is de afsluiting van deze feestweek met de aanwezigheid van Fairtrade importeur
Sjaal met Verhaal en om 12.00 uur
een voorstelling Werelddansen door
leerlingen van Leonie Arends en in
de middag vanaf 14.00 uur gitaarmuziek en zang door Andrea Hessing en
Paul Deneer.

Limerick

ingezonden mededeling

Gezellig samen koken
met MaaikeKookt
Op zoek naar een dagelijkse gezonde én verse maaltijd die meer
brengt dan alleen het gerecht? Voor slechts 35 euro p/u gaat MaaikeKookt met u aan de slag.
Maaike Schuring bereidt samen met u de uitgekozen maaltijden. Dat
kan samen aardappels schillen zijn, het doppen van boontje of roeren
in de pan. De maaltijden gaan na afloop in bestickerde diepvriesbakjes.
Zodat u zelf op elk gewenst moment de maaltijd kan gaan gebruiken.
Met MaaikeKookt gaat de droom van Maaike in vervulling om haar
kookbedrijf en 25 jarige zorgervaring te combineren. Neem vrijblijvend contact op via 06-28408355 of kijk op www.maaikekookt.nl

Otto van Boetzelaer toont de door burgemeester Sjoerd Potters verleende
onderscheiding. (foto Henk van de Bunt)

Bilt. Met de Aeres MAVO is een
film over de geschiedenis van Eyckenstein gemaakt. Hij trekt met
enthousiasme vrijwilligers aan
voor het landgoed en is voorzitter van de Stichting Vrienden van
De interesse voor cultureel erf- Eyckenstein.
goed probeert hij op te wekken bij
de jeugd door met scholen projec- Sinds 2013 is hij bestuurslid van
ten aan te gaan; bijvoorbeeld het het Utrechts Particulier Grondbeonderhoud van bloemperken met zit. Hij maakt zich hard voor de
basisscholen in de gemeente De belangen van natuur, landschap,

erfgoed en voor het particuliere
bezit in het bijzonder. Van Boetzelaer is lid van de gebiedscommissie
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarbij is hij voorzitter van de
Vriendenraad stichting Kastelen,
Buitenplaatsen en Landgoederen
en bestuurslid van de stichting. Als
verbinder treedt hij naar buiten en
zoekt samenwerkingen met andere
terrein beherende organisaties en
andere maatschappelijke belangen.

Koken en gezelligheid gaan hand in hand bij MaaikeKookt.

LANDWAART CULINAIR
ZOEKT JOU!
Landwaart Culinair is dé groente- en fruitspeciaalzaak waar gezond, vers en lekker eten centraal staat. Bij Landwaart Culinair verkopen we alleen de beste soorten groenten en fruit.
Daar maken we ook de lekkerste maaltijden, maaltijdsalades en slowjuices van. Onze patissiers creëren taarten, gebakjes en andere lekkernijen op topniveau. En de broodbakker bakt
het brood zoals u nergens anders proeft.

Wil jij onderdeel worden van ons team?
LANDWAART CULINAIR ZOEKT:

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

OOG

Vanwege de positieve ontwikkeling van Landwaart Culinair zijn wij op zoek naar nieuwe
collega’s. Onze medewerkers zijn doeners met oog voor kwaliteit en hygiëne. Je hebt een
positieve instelling en je bent een aanpakker die elke dag wil leren.

Leidinggevende in de expeditie
Chauffeurs
Zaterdag medewerkers

voor detail
EN UW WENSEN

■ (INLOOP-) KASTEN
■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN

LANDWAART CULINAIR BIEDT:

Een goed salaris | Doorgroeimogelijkheden | Zelfstandig werk en werk in teamverband
INTERESSE?
Neem contact met ons op via info@agf-landwaart.nl.
Meer informatie vind je op www.landwaartculinair.nl/vacatures.

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl
(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Maertensplein 21A
3738 GM Maartensdijk

Hoeveel fijnstof komt er uit uw keuken?
TNO heeft onderzocht dat bakken en wokken op gas veel fijnstof
oplevert en dat alleen een uitstekende afzuigkap u hiervan af kan
helpen. Vaak is de afzuiging onvoldoende, u heeft meer dan 300m3
afzuigvermogen nodig. Over de gevaren van fijnstof voor uw
gezondheid kunt u in de media voldoende lezen. Ruth Nagel nodigt
u uit voor een goed gesprek over koken en afzuigsystemen in uw
keuken.
Winkelen op uw manier
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft,
dan kunt u niet wachten tot u weer een nieuwe
in huis heeft. Dat begrijpen wij maar al te goed.
Daarom zijn wij op allerlei manieren bereikbaar.
U kunt met ons (video)bellen, mailen of appen.
Verder bent u niet alleen op afspraak van harte
welkom in onze winkel, maar kunnen wij ook bij u
thuis komen.
U kunt ons bij u thuis uitnodigen voor een
adviesgesprek en onze thuisverkoopservice. Dat
is helemaal prettig als u meerdere producten in
een keer wilt vervangen of een keukenrenovatie

overweegt. Vanzelfsprekend houden wij ons zowel in de winkel
als bij u thuis aan de coronamaatregelen.
Vakkundig advies
Voor welke vorm van winkelen bij Vink Witgoed u ook kiest, wij
luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. Vaak is er
meer mogelijk dan u denkt!
Via onze website www.vinkwitgoed.nl kunt u zich oriënteren op
de apparaten die wij kunnen leveren. U vindt er een greep uit
ons assortiment. Omdat wij veel meer apparaten op voorraad
hebben, nodigen we u van harte uit contact met ons te zoeken.
Dat kan op de manier die bij u past. Wilt u de apparaten in de
winkel bekijken, dan vragen wij u om telefonisch een afspraak te
maken.
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Geit, paard, stier en ros
gedraaid of verplaatst
door Henk van de Bunt
In juli 2009 werd er in de Traverse van het Biltse Gemeentehuis een tentoonstelling ‘Kunst op
de kaart’ georganiseerd. De tijd hieraan voorafgaande was er gewerkt aan de
inventarisatie en opschoning van het Biltse kunstbezit.
De collectie omvatte toen na opschoning ruim 500 objecten die
gerelateerd zijn aan de (vroegere)
gemeenten De Bilt en Maartensdijk.
Een deel van deze collectie is toen
in bruikleen uitgeleend aan publieke instellingen (basisscholen, muziekschool, zorginstellingen, etc.),
geplaatst in de openbare ruimte of
hangt/staat in het gemeentehuis.
Kernenkunsttocht
Na het verschijnen van een daarop
betrekking hebbend artikel in De
Vierklank werd de redactie getipt
over nog meer kunst, die in de kernen opgesteld zou staan. Zo werd uit
de kernen Groenekan, Hollandsche Anton Merkens maakte in juli
Rading, Maartensdijk en Westbroek 2021 deze foto van De Geit in het
nog een kunstwerk aan de vergetel- Groenekanse Dorpshuis.
aanschaf was het begrip ‘landelijkheid’, tot uiting komend in het uitbeelden een dier en het inspelen op
het landschappelijk element ‘groen’.
De kunstwerken moesten aansluiten
bij het karakter van de kern waarin
ze geplaatst zouden worden. Stier
bijvoorbeeld verwijst naar de melkveehouderij in Maartensdijk.
Geit (Groenekan)
In 2009 startten we (ook) in Groenekan; uit navraag blijkt, dat het bronzen beeld ‘De geit van Groenestein’
De Geit is (binnen in de Groene bij galerie M. L. de Boer, in Amsterdam is aangekocht. Zoon Ted
Daan) in 2003 verzet.
heid ontrukt; de Geit in Groenekan,
Paard en Ruiter in Hollandsche Rading, de Stier uit Maartensdijk en de
Heemskinderen in Westbroek. Met
hulp van anderen gingen we toen
op onderzoek als kernen-kennismakings- tocht en nu - 12 jaar nadien
- wordt deze kernenkunsttocht uit
2009 herhaald; er blijkt het nodige
gewijzigd.
Landelijkheid
Jaap Röell uit Hollandsche Rading
vertelt in De Vierklank van januari
2016: ‘In de jaren negentig van de
vorige eeuw is op initiatief van de
Maartensdijkse gemeentelijke adviescommissie beeldende kunst,
waarvan ik toen voorzitter was, een
aantal beelden in de vier kernen
van Maartensdijk geplaatst. In die
tijd werden dus in de kernen van
(toenmalig) Maartensdijk beelden
van dieren geplaatst. Leidraad bij de

heel gevoelige schilderijen. Het
beeld is nog steeds alleen binnen in
de Groene Daan te bewonderen. Het
verhaal werd toen en nu nogmaals
verteld en bevestigd, dat, nadat het
meerdere keren slachtoffer van vandalisme was geweest op een avond
begin 2003 door een aantal, dat kwamen sporten op een steekwagentje is
gezet en het daardoor blijvend inwonende domicilie verkreeg.

Voor het nieuwbouwgedeelte van het voormalige gemeentehuis van
Maartensdijk stond tot oktober 2010 ‘De Stier’.

Maartensdijk. Van de vervreemding Eemshaven. Het beeld Ros Beiaard
werd indertijd aangifte gedaan, is in een oplage van 7 gemaakt. Een
maar volgens de politie waren er daarvan is in het Winschoter Ziehelaas onvoldoende aanknopings- kenhuis geplaatst, een ander dus in
punten voor een onderzoek. In Westbroek.
overleg met de kunstenaar werd Het epos van de vier HeemskindeRuiter en Paard (Hollandsche Ra- naar een vervangend exemplaar of ren gaat over de strijd tussen Karel
ding)
Jaap Röell vertelt: ‘Dit beeld van
Theo Mackaay (1950), Unica, is in
1990 door de gemeente Maartensdijk voor fl. 20.000,- aangekocht,
op advies van de Adviescommissie
Beeldende Kunst. Het stond toen in
het voormalige gemeentehuis van
Maartensdijk, in de doorgang tussen
het oude en nieuwe gedeelte. Vervolgens is het geplaatst op de hoek
van de Vuurse Dreef en Spoorlaan,
Hollandse Rading.
In 2015 is het door de gemeente (De
Bilt) tijdelijk verwijderd omdat toen
het viaduct werd aangepast en het
gevaarlijk werd bevonden om het Het vervangende exemplaar op de hoek van de Maartensdijkse Dorpsweg
beeld gedurende deze werkzaamhe- en de Nachtegaallaan.
den te laten staan. Bovendien moest
er een betere fundering worden aan- een ander kunstwerk gezocht. Bij de Grote en de vier Heemskindegebracht, plus een beukenhaagje de herinrichting van de Dorpsweg ren Adelaert, Ritsaert, Writsaert en
rondom het beeld met een klein in 2015 is een stevige fundering op Renout, zoons van zijn zuster Aye
voetpad naar het beeld, vanaf het be- de gedachte plaats aangebracht en en haar echtgenoot Aymes de Oorstaande trottoir. In 2016 is het beeld kon een vervangend beeld geplaatst donne, een van zijn leenmannen.
worden.
Het beeld is al in 1989 gekocht; het

Het beeld van Theo Mackaay in 2009
de Boer vertelde, dat zijn vader - de
oprichter van deze kunsthandel - is
overleden. Hij vertelde (toen) ook
dat het beeld in 1989 door de gemeente Maartensdijk is aangekocht.
De maker Jan Groenestein (1919 1971) was vooral schilder en maakte

Ruiter en paard zijn 90 graden gedraaid.

per abuis 90 graden omgedraaid
herplaatst. Het hoofd van het paard
en van de ruiter zijn nu noordelijk
gericht. Bij de gemeente heb ik dit
toen aangekaart. In onderling overleg besloten we het echter te laten
en het plaatje ‘Ruiter en paard. Theo
Mackaay’ aan de andere kant van de
sokkel te doen bevestigen. Vanaf het
trottoir is nu het hoofd van het paard
en van de ruiter goed te zien’.

Zo stond het beeld in Westbroek in 2009.
Eind 1995 is bij het Dorpshuis in
Westbroek een bronzen beeld ‘De
vier Heemskinderen op het ros Beiaard’ geplaatst. Het Ros Beiaard is
gemaakt door Jaap van Meeuwen
(1958) uit Uithuizermeeden, vlakbij

is een relatief klein beeld, maar juist
door de scheve verhoudingen komt
de onoverwinnelijkheid van het
paard goed tot zijn recht; het hinnikt
nog steeds. Het beeld en de verhalen
daarover overleven zichzelf.

Stier
Voor het nieuwbouwgedeelte van
het voormalige gemeentehuis van
Maartensdijk stond ‘De Stier’. Deze
krachtige stier (een beeld van Wien
Cobbenhagen) is in oktober 2010
verdwenen. In 2011 is besloten om
een vervangend exemplaar te verwerven en op zoek te gaan naar
een andere locatie. Woensdag 13
januari 2016 is een kopie van het
beeld geplaatst op de hoek van de In 2021 kijkt het Ros Beiaard - na de verbouwing van het Dorpshuis Dorpsweg met de Nachtegaallaan in vanaf een andere plaats (ook) de andere kant op.
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• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite
• luiers • flesje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen
Snelle levering
• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • flesje • speen • voeding • beschuit met
Eigen ontwerp mogelijk
muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • flesje •
Grote standaardcollectie
speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen
• geboortekaartjes
• kraamvisite • luiers • flesje • speen • voeding • beschuit
met muisjes
• baby
Gratis boeken
mee naar
huis •
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite
•
luiers
•
fl
esje
•
speen
•
voeding
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen •

GEBOORTEKAARTJES

Feestweek!

Wereldwinkel De Bilt is jarig!

ZATERDAG 30 OKTOBER
20% korting op: Thaise foodproducten en alle kaarsen
MAANDAG 1 NOVEMBER
20% korting op: alle kussens

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

20
JAAR!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
DINSDAG 2 NOVEMBER
20% korting op: alle boeken

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

WOENSDAG 3 NOVEMBER
20% korting op: alle manden en schalen

De binnenafdeling
van onze nieuwe
kerstshow is open

DONDERDAG 4 NOVEMBER
20% korting op: alle sieraden
VRIJDAG 5 NOVEMBER
20% korting op: alle speelgoed en spellen

Houdt ú ook zo van kerst, die o zo sfeer
volle winterperiode? Kom dan nu naar ‘t
Vaarderhoogt en proef alvast van de nieuwe
kerst 2021. Onze binnenshow is klaar. Een
kerstshow vol prachtige decors en schitterend
ingericht met talloze variaties in kerstartikelen en
decoraties. Maak er een dagje van met het gezin,
familie en vrienden.

ZATERDAG 6 NOVEMBER
20% korting op: alle sjaals en tassen

Hessenweg 168, 3731 JN De Bilt
tel.: 030-2342472 | 06-11497102
info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt
Openingstijden: maandag 13.30 – 17.30 uur

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.30 uur | zaterdag 9.30 – 17.00 uur

Zie ook webshop.vaarderhoogt.nl
Zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

week 43 ¾ 27 oktober 2021

BEKENDMAKINGEN
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene
wet bestuursrecht, bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van een maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

ontvangstdatum:
31 juli 2021
inrichting:
W. Nagel-Peters Agri Service
adres:
Kerkdijk 66 in Westbroek

betreft:
het verruimen van de geluidnorm voor het
maximale geluidniveau (het op- of afrijden
van de inrit).
Ter inzage
Het verzoek tot het opleggen van maat-

werkvoorschriften ligt niet ter inzage en
hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de afdeling Juridische zaken en
Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088
– 022 50 00).

van de Awb binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt. Dit kan
digitaal alleen via de website www.debilt.nl.
Het is niet mogelijk een bezwaarschrift per
e-mail in te dienen. Schriftelijk bezwaar maken is wel mogelijk. Dit kan via Postbus
300, 3720 AH in Bilthoven.

d. de gronden van uw bezwaar.

het griffierecht en de wijze van betaling.

Om uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk
af te kunnen handelen verzoeken wij u ook
uw telefoonnummer te vermelden.

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

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij
een beschikking tot het opleggen van (een)
maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:
besluitdatum: 20 oktober 2021
inrichting:
W. Nagel-Peters Agri Service
adres:
Kerkdijk 66 in Westbroek
betreft:
het verruimen van de geluidnorm voor het maximale geluidniveau
Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met het genomen
besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1

Uw bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet volgens artikel 6:5 Awb
tenminste bevatten:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht;

Bij spoedeisendheid is het mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht. U
moet wel eerst een bezwaarschrift hebben
ingediend. De verzoeker van een voorlopige
voorziening is een griffierecht verschuldigd.
De griffie van genoemde rechtbank kan informatie verstrekken over de hoogte van

Heeft u vragen over het verzoek?
Als u een vraag heeft over het verzoek om
maatwerk kunt u bellen of e-mailen met de
Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via
het telefoonnummer 088-0225000 of u
stuurt een mail naar info@odru.nl

De Vierklank
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Burgemeester Potters reikt
Duurzaamheidsprijs uit op
Hogeschool Utrecht
door Walter Eijndhoven
Donderdag 14 oktober reikte burgemeester Sjoerd Potters de Duurzaamheidsprijs uit van
de Sustainable Campus Challenge op de Hogeschool Utrecht. De deelnemende teams
van de Hogeschool en Universiteit Utrecht werkten aan duurzame en concrete
oplossingen voor de campus van de Hogeschool.
Als opdracht moesten studenten aan
de Hogeschool Utrecht/ Universiteit
Utrecht een oplossing vinden voor
het leefbaar houden van het Utrecht
Science Park (USP). Het USP is
één van de drukste gebieden van de
regio Utrecht. Vele docenten, maar
natuurlijk vooral duizenden studenten van de Hogeschool Utrecht en
de Universiteit Utrecht. Maar hoe
houd je zo’n gebied leefbaar? In
een groene omgeving? Waar men
niet alleen werkt of studeert, maar

ook elkaar kan ontmoeten, samen
sporten en ontspannen? Die vraag
werd gesteld aan de studenten. Hoe
kunnen mensen duurzamer reizen,
meer bewegen en bewuster werken
of studeren?
Donderdag 14 oktober stonden de
laatste drie teams in de finale van
de Sustainable Campus Challenge
met het thema Sustainable Living.
Na de pitches van de teams stemde
het aanwezige publiek op het idee

van een Thrift Café, bedacht door
Lia McNamara, Sophie Hanekamp
en Sem Schipper. Volgens de jury
is het plan een schoolvoorbeeld van
design wat begint bij de gebruiker,
waarbij het idee mooi aansluit bij
de materiële, emotionele en sociale
aspecten van het vraagstuk. Burgemeester Potters en Jan Henk van
der Velden, directeur-bestuurder
van het Utrecht Science Park, reikten de Talent Award uit.

27 oktober 2021

Kunsthappen in
Lichtruim
Afgelopen dinsdag, lekker in de herfstvakantie, konden kinderen
van 6 tot 12 jaar ‘Kunsthappen’ in het Lichtruim in Bilthoven: van
9.00 tot 14.00 uur waren ze in vier groepen in de weer met beeldende
vorming, dans, toneel en natuurlijk muziek, de moeder aller kunsten. Eerst maakten de kinderen kennis met elkaar in een gezellig
introductiespel, daarna gingen ze in een carrousel door het Lichtruim om van alle kunstdisciplines te genieten.
IJverig werkten de kleintjes aan tekeningen, dansoefeningen, het ‘museumspel’ (toneel) en een heus muziekverhaal, waarbij ze een spannend
verhaal door verschillende instrumenten lieten vertellen. Een inspirerende kunsthappening die de liefde voor de schone kunsten bij de jonge
Biltenaartjes moest opwekken en die overigens in de voorjaarsvakantie
herhaald zal worden.			
(Peter Schlamilch)
De teken- en schilderlessen, de muzieklessen, de danslessen én de toneellessen waren een groot succes in het Lichtruim.

Geconcentreerde deelname aan de muziekworkshop.

Burgemeester Sjoerd Potters reikt de Talent Award uit aan het winnende team.

Biltse Scholieren
Kampioenschap tafeltennis
Tafeltennisvereniging Iduna organiseerde op woensdag in de herfstvakantie het Biltse
Scholieren Kampioenschap. Leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool en de
1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs konden hieraan meedoen.
Er waren veel spelers van Het Zonnewiel. Een van de leden van Iduna zit
daar op school en had nog 6 andere
spelers opgetrommeld. Ook dit jaar
lag het niveau best hoog. De twaalf
deelnemers speelden in 2 groepen
van 6 allemaal tegen elkaar. Enthousiaste ouders volgden de prestaties
langs de kant. In de tweede ronde
speelden de winnaars uit de eerste
ronde tegen elkaar. De winnaar van
het toernooi werd Oscar Mulder van
het Zonnewiel. Op de tweede plaats
eindigde Roan van Nimwegen, ook
van het Zonnewiel.
		
(Jan Willem Wieltink) Na een sportieve strijd met z’n allen op de foto.

Jumbo Maartensdijk
in actie voor Voedselbank
kelen achterlaten bij een van de vrij- vaste leveranciers en doneert dagewilligers van de Voedselbank, die ter lijks voedsel.
plekke zijn.
De Voedselbank geeft in de gemeente
Vaste leverancier
De Bilt inmiddels 130 voedselpakVoedselbank De Bilt geeft sinds ketten uit aan gezinnen in financiële
2011 voedselpakketten uit aan ge- nood. De hulp bestaat uit het wekezinnen die in financiële nood zijn lijks verstrekken van een zo gevarigeraakt. Daarbij wordt dankbaar ge- eerd mogelijk voedselpakket. Naast
bruik gemaakt van voedsel dat door de uitgifte van voedselpakketten aan
leveranciers gratis ter beschikking mensen die onder de armoedegrens
Na het afrekenen van de boodschap- wordt gesteld. De Jumbo in Maar- leven, wordt hiermee ook de verspilpen kunnen klanten de gekochte arti- tensdijk is sinds januari een van de ling van voedsel tegen gegaan.

Enthousiaste deelname bij het schilderen.

Theaterworkshop tijdens kunsthappen.

Supermarkt Jumbo in Maartensdijk
houdt op zaterdag 30 oktober voor
het eerst na de Coronacrisis een actie voor Voedselbank De Bilt. Klanten wordt gevraagd of zij iets willen
kopen voor hun ‘dorpsgenoten in
nood’. Het gaat met name om langhoudbare producten, die te vinden
zijn op een speciale stelling in de supermarkt.

Helemaal los bij het dansen.

De Vierklank
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winterkorting bel voor meer
vierklank.nl of bel 0346Personeel aangeboden
informatie Raymond Altena
211992
06-21587684
TUINMAN
heeft
nog
tijd.
HERINTREDERS, schoolVoor
al
uw
snoeiwerk,
fatsoeTe koop aangeboden verlaters, parttimers, studen- neren, voorjaarsbeurt, bestra- Jonge vrouw zoekt werk
als huishoudelijke hulp.
ten op zoek naar leuke bij4 metalen eierdopjes €1,-. Tel. verdienste dichtbij? Neem ten enz. Alles is bespreekbaar. Met ervaring en referenties
06-14040516
contact met ons op. Gilde Altijd vrijblijvende prijsop- 06-87451105
gave. Tel. 06-50660689 www.
Rode Kruis Kerstboek €1,-. Personeel, tel. 030-6338672 hoeree-tuinen.nl
Ervaren vrouw biedt zich
of info@gildepersoneel.nl
Tel. 06-14040516
aan als HUISHOUDELIJKE
Pijnlijke voeten? (Medisch) hulp. Referentie mogelijk tel
De Laatste Vrouw van GROENMEDEWERKERS PEDICURE aan huis. Bel
Rosita Steenbeek €1,-. Tel. gezocht. Leuke verdien- voor een afspraak. MP Ingrid 06-87766573
ste, werk in de gemeente.
06-14040516
Diversen
Interesse? Neem contact met Kaptijn 06-29574696
Oude bordspellen - vintage - ons op. Gilde Personeel, tel. Tevens behandeling in de
Oud ijzer- en metaalafval
Op stap en kom mee naar bui- 030-6338672 of info@gilde- Koperwiek weer mogelijk.
COCK ROSE- Maartensdijk.
ten (van rvv) + Ravensburger personeel.nl
HOVENIER voor al uw Tel. 06-54967985
spellendoos €5,- per stuk. Tel.
Gezocht STRATENMAKER T u i n w e r k z a a m h e d e n Boerderij `FORTZICHT`. De
030-2287086
in bezit van hogedruk spuit. Seizoensbeurt, hogedrukrei- locatie voor een vergadering,
niging, schuttingen, bestraVerhuisdoos vol met goud- Tel. 030-2203659
ting Bel vrijbl. 06-49377634 training, familiebijeenkomst,
kleurige kerstversieringen +/of cursus! Voordorpsedijk
GEZOCHT
Man
of
vrouw
die
130 ballen, piek, kralenketMEUBELSTOFFEERDERIJ
35, Groenekan. Tel. 030tingen, lametta slingers, enz. kan meehelpen op donderdag- Kwarten
2710913, westeneng@boeren vrijdagochtend van 8.30
€20,-. Tel. 030-2287086
Uw
bank
of
stoelen
weer
als
derijfortzicht.nl
uur tot 14.00 uur om stallen te
Lemax schaatsbaan met mesten en evt. terreinonder- nieuw!
Praten over lokale economie?
huisje, bomen, sleetjes, 3 houd te doen. Enige affiniteit Oude Brandenburgerweg 4a
WIJKKEUKEN op professiobewegende schaatsparen op met paarden gewenst. Locatie Bilthoven, tel. 030 2600088
nele basis, autodelen via
de ijsbaan. €17,50. Tel. 030- Groenekan, reageren tel. Ervaren SCHILDER biedt
lokale garage, huis- en
2287086
06-23465555 of 06-14232756 zich aan voor al uw binnen tuinonderhoud collectief?
2 grote kunststof kweekbak- O V E R L E D E N E N - schilderwerk met een mooie 06-53893605
ken voor groenten/planten V E R Z O R G E R / U i t v a a r t
zonder glas €25,-. Tel. 0346- assistent Oproepbasis. Heeft Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
243758
u tijd over en bent u altijd Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
Telpatroon borduren molens. al op zoek geweest naar een grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijhele bijzondere ( bij ) baan vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
€5,-. Tel. 0346-243758
én bent u flexibel inzetbaar, 0346-212787
Combi wandelwagen. 3 wie- ook in de avond/nacht/weeklen met alle toebehoren. €50,- enden? Stuur dan een mail Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
. Tel. 0346-243758
naar: info@funeralassist-mn. auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Antieke Singer hand aange- nl en wij nemen contact met Tel. 06- 50897262
dreven naaimachine uit 1905, u op. Bellen mag uiteraard
Cursussen/ trainingen
in goede staat, met sierlijke ook: 030-2006370 ( tijdens
beschilderingen, incl. stofkap kantooruren). Funeral Assist
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool,
Bilthoven
€ 50,-. Tel. 06-30693144
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen.
Aluminium Dakdragers van Gevraagd GASTHEER / Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5
Opel. Voor auto’s met dak- Gastvrouw voor Star Lodge jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken
rails. Dakdragers zijn zo goed Hotels of het kleinschalige opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie
als nieuw en zijn aan de uit- City Center Lodge. Fulltime warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument.
einden afsluitbaar. € 50,-. Tel. en Parttime. Uren zijn flexi- Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-franbel en in overleg in te vullen. klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello
06-30654159
Hoofdtaken: Ontvangen van
Te koop gevraagd gasten, inchecken, uitchecIn gesprek over levensvragen
Gevraagd
oldtimer ken, informatie verstrekken
M O T O R F I E T S E N . over de leuke bezienswaarZit je in een kantelpunt in je leven of heb je vragen
Brommers
opknappers. digheden en andere actiwaar je met een geestelijk verzorger over door zou
Alle merken in elke staat viteiten in de stad Utrecht.
willen praten? Bij het inloopspreekuur ben je van
Ervaring
niet
nodig,
interne
06-81694890 ruud_vanlent@
opleiding
mogelijk.
Bij
inteharte welkom om in gesprek te gaan over rouw-,
hotmail.com
resse of bij vragen graag con- verlies- en stervensvragen. De koffie staat klaar.
tact opnemen met: Floris van Een medewerker van het Bezinningshuis en CenActiviteiten
Es. Mail: info@starlodge.nl trum voor Levensvragen ZO-Utrecht kan je, onder
Herfst Hobby Fair
Telefoon: 0308000401
voorwaarden, gratis consulten met een geestelijk
Zaterdag 30 oktober van
INTERIEUR- verzorger bij je thuis aanbieden.
10.00 - 16.00 uur. Rode Gevraagd
Kruisgebouw in Toutenburg, VERZORGER(ster) voor Vrijdag 29 oktober (10.00 tot 12.00 uur), BiblioKievitlaan 81a Maartensdijk. het kleinschalige City Center theek Idea, Planetenplein 2, Bilthoven
Lodge in Utrecht. Fulltime Kosten: gratis, open inloop
Nieuw!
WOENSDAG- en Parttime. Uren zijn flexiMIDDAG BRIDGE
bel en in overleg in te vulSpeel vrijblijvend mee EUR 2 len. Hoofdtaken: Kamers en
per keer Enige speelervaring openbare ruimtes schoongewenst. HF Wittecentrum
maken en netjes houden.
De Bilt.. Aanvang 13.30 uur. Zelfstandige werkomgeving
Aanmelden vóór 13.15 uur. en werken in een klein team.
Info: gerard@loeber.nl
Leuke werkplek zonder druk
Personeel gevraagd en een goed salaris. Ervaring ONLINE LUNCHCAFÉS
niet nodig, interne opleiding Geldzaken en levenstestament: Wat te regeZin in VASTE VERDIENSTE mogelijk. Bij interesse of bij len op financieel gebied als jij of je naaste dat
en een hoop waarde- vragen graag contact opne- niet meer zelf kan. Wanneer is er sprake van
ring. Ga dan De Vierklank men met: Floris van Es. Mail: een levenstestament? Woensdag 3 november
bezorgen op woensdag bijv info@starlodge.nl Telefoon: 12.00-13.00 uur.
op de Burgemeester van 0308000401
Belasting en overbelasting: Hoe lang kan je
Heemstrakwartier €6,51/
de zorg volhouden? We staan stil bij draaglast
week. Meld je aan via info@
en draagkracht. Woensdag 1 december 12.0013.00 uur. Info: www.mensdebilt.nl. Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl, 030-7271556.

Nootjes
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏ Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏	Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.	niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2.	1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
€ 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50
Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.
Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden.

1
2
3
Groenekan
Maartensdijk
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam ............................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
PC/Plaats ...........................................................................Tel ......................................................

Joris Linssen
& Caramba
Op vrijdag 29 oktober om 20.00 uur spelen Joris Linssen & Caramba in Theater Het Lichtruim hun nieuwste voorstelling 'Dichterbij'. Een theaterconcert vol mooie muziek, ontroerende teksten en veel energie en lol. Joris Linssen & Caramba maken Nederlandstalige muziek met een Mexicaanse tint.
Dit is alweer de zesde avondvullende voorstelling van de Nederlandstalige
band rond zanger/tv-presentator Joris Linssen. Haalden de vijf vrienden tot
nu toe veel inspiratie uit Mexico, ditmaal zoeken ze het dichterbij. Uit heel
Nederland hebben ze pareltjes van streekartiesten gevonden en deze liedjes
uit hun dialect of streektaal naar het Nederlands omgezet en in een Carambajasje gestoken. Ook spelen ze nieuw eigen repertoire en komen veel Carambaklassiekers voorbij in deze dampende en ontroerende show. Kaarten dienen
vooraf online gekocht te worden via www.theaterhetlichtruim.nl.
Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@vierklank.nl ovv
Joris. De kaarten worden a.s. donderdagmiddag 28/10 verdeeld onder de
inzenders, dus reageer snel.

MENS is ook…

• Nieuws
Nieuws
••Agenda
• Agenda
• Informatie

• Nieuws
• Agenda
KINDERZWERFBOEKENSTATION
• Informatie

Bij het Servicecentrum van MENS op Molenkamp 60 is een KinderzwerfboekenStation geopend. Kom lekker neuzen in onze boekenkast
en neem een zwerfboek mee naar huis (op
werkdagen tussen 9.00-15.00 uur). Info: 0307440595.

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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DOS wint derby
Zaterdag 23 oktober was de herfstaflevering van de derby tussen de korfbalverenigingen uit
Maartensdijk (TZ) en Westbroek (DOS) op de velden in Westbroek. Coach van Brenk
van DOS had zijn team vooraf goed voorbereid en er op gehamerd, om kort te
verdedigen of zoals het in korfbaltermen heet: Achter te verdedigen. Dit om
de vele loopacties van TZ, zoveel mogelijk te elimineren
Beide teams begonnen wat gespannen aan de wedstrijd, met aan beide
kanten veel onnodig balverlies. Jeroen de Groot had daar alleen niet
zo’n boodschap aan en leverde met
4 goals een grote bijdrage aan de
6 -0 voorsprong van de Westbroekers, die na 10 minuten op het bord
stond. TZ kwam er niet aan te pas.
Bij aanvang van de rust leidde DOS
verdiend met 12-5.
Coach Ferry Hakstegen van TZ had
waarschijnlijk in de kleedkamer iets
van zich laten horen, want TZ kwam
sterk de kleedkamer uit; het verschil
van 7 doelpunten was overigens niet
weg te werken en de Maartensdij-

Nieuwe reclameborden
bij Dos
Van Vink Witgoed hangt al bijna 20 jaar een reclamebord langs de velden van DOS. Een echt Westbroeks bedrijf bij de Westbroekse korfbalclub, dat ook nog shirtsponsor is van de C1. Sinds kort is niet alleen het
bord van Vink Witgoed vernieuwd, maar hangt er naast dit bord ook
een bord van Rekitchen.

De derby in Westbroek werd door de Westbroekers gewonnen.
kers bleven achter de feiten aan hol- kan met nog 1 wedstrijd te spelen
len. DOS speelde op zijn gemak de zich de herfstkampioen Veld in de
wedstrijd uit (eindstand 20-12) en overgangsklasse B noemen.

Goed verweer van Nova
schiet net te kort
Afgelopen zaterdag stond voor Nova 1 de wedstrijd tegen Synergo 1 op het programma.
De Utrechters zijn koploper en Nova is nog puntloos; de vooruitzichten waren dus niet
hoopgevend. Desalniettemin stapte Nova na een week hard trainen met onder andere
een gasttraining van Maarten van Brenk vol goede moed het veld op.
Het was dan ook Nova die de wedstrijd wist te openen met een fraai
afstandsschot. Synergo wist hier
snel op te reageren en scoorde de
gelijkmaker. De minuten hierna
verliepen soortgelijk. Een paar onscherpe momenten in de verdedi-
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ging en het uitblijven van goals aan
aanvallende kant van Nova maakte
dat Synergo vier punten los kon
komen. Net voor de rust lukte het
Nova toch om de korf weer te vinden en het gat te dichten. De ruststand 8-9.

Een goede wedstrijd van Nova, maar helaas geen punten. (foto: Renske
van Kempen)

In de tweede helft was het zaak om
verdedigend fouten onder de korf te
voorkomen.
Daarnaast zou kort verdedigen op
het schot ervoor moeten zorgen
dat Synergo uit het spel gehaald
zou worden. De verdedigende uitvoering van dit plan pakte goed
uit. Echter, door het uitblijven van
goals aanvallend (iets dat een bekend probleem begint te worden)
kwam er veel druk op de verdediging te staan. Synergo wist hierdoor
alsnog de voorsprong te vergroten.
Eindstand 16-19.
Ondanks het feit dat Nova na één
speelronde puntloos onderaan de
poule staat, geeft het verweer aan
de koploper van afgelopen zaterdag
moed om in de returns wel punten
binnen te slepen. (Coen van Eck)

Stichtsche Wolven hebben
een nieuw thuis
Na een geweldig verblijf bij de hockeyers van SCHC, waarin de jeugdrugbyclub van één naar zes
teams groeide werd het voor de Stichtsche Wolven tijd voor een veld met officiële afmetingen.
Het veld bij SCHC was na jaren
goede verzorging een mooie rugbygrasmat. Helaas was het veld te
klein voor officiële rugbywedstrijden en uitbreiding niet mogelijk.
Om als club te kunnen groeien,
hebben de Wolven van de Stichtsche Rugby Football Club het aanbod van een veld bij FC De Bilt
aangenomen.

maar het ontbreekt nog aan een
opslag voor alle trainingsspullen
en een schuilplek bij slecht weer.
De bouw van een tiny-house is
hiervoor een goede oplossing. Om
dit tiny-house te financieren zijn
de wolven een crowdfunding-actie
gestart. Geïnteresseerden kunnen
een kijkje nemen op www.srfctinyhouse.nl.
(Toine van der Poel)

In samenwerking met de gemeente
en FC De Bilt is SRFC op 1 september 2021 verhuisd naar sportcomplex Weltevreden in de Bilt. De
Wolven hebben hier een eigen ingang met fietsenrekken en een parkeerplaats. Een perfecte thuisbasis

Stichtsche Rugby heeft sinds kort
een eigen veld maar een kleedkamer en een eigen clubhuis is er
nog niet.

Eigenaar Ruth Nagel bij zijn beide reclameborden.

Ravage
Op donderdag 21 oktober is er een boom op het clubgebouw van
schaatsvereniging IJBM gevallen. Het dak is volledig verwoest.
Naast IJBM maken ook hardloopclub Loopfit, de Beweegruimte Pilates en Yoga, Hermes wandel- en loopclup en Jachthoornblaasgroep ’t
Sticht gebruik van het gebouw.
Vrijdag 22 oktober heeft Het Utrechts Landschap de boom verwijderd.
Zaterdag 23 oktober hebben vrijwilligers van IJBM de zaak opgeruimd.
De toekomst van het gebouw is op dit moment nog onzeker.

Binnen is de ravage aanzienlijk.

Het dak is volledig verwoest.
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Loswal werd natuurgebied
door Henk van de Bunt
Loswallen of losplaatsen onderstrepen de lokale economische betekenis van de betreffende
waterloop. De loswallen zijn ontstaan aan trekvaarten. Ze worden vooral in gecultiveerde
veengebieden aangetroffen. In de 20ste eeuw verloren de meeste loswallen hun
functie aan het wegverkeer.
Ook de provincie Utrecht kende
vroeger een uitgebreid net van vaarwegen, waarlangs buurtschippers
op platte schuiten, de zogenaamde
pramen, allerlei goederen vervoerden. De Biltse Grift maakte onderdeel uit van dat vaarnet. Aanvankelijk lag de loskade (loswal) voor
De Bilt direct bij het oude dorp.
Door de aanleg van de Utrechtseweg heeft Rijkswaterstaat in 1934
de loswal naar de Jacobssteeg verplaatst. De buurtvaart had op dat
moment haar bloeiperiode al achter
de rug. Door de opkomst van andere, meer efficiënte vervoermiddelen
en de aanleg van beter wegen, zoals
een verbrede Utrechtseweg, was zij
ten dode opgeschreven.

tacten elders, een van de stenen van
de oude loswal voor het archief van
de Historische Kring. Abe Postma
vertelde daarover ‘Deze steen komt
uit de loswal, zoals die voorheen
bij de Jacobssteeg lag. Het lijkt een
doodgewone kei. Dit soort stenen
zijn echter typisch voor de jaren
dertig en veertig van deze eeuw.
Ze werden in België gemaakt en
dienden voor de bestrating van havenkaden. Je vindt ze nog in veel
havensteden terug: Antwerpen,
Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld. Maar een kade in een weiland bij De Bilt? Het blijft curieus’.

Drinkpoel
De Bilt had oorspronkelijk een
algemene loswal aan de Biltsche
Jacobssteeg
Grift, die destijds een belangrijke
Het is wat puzzelen op de diverse economische betekenis had bij het
kaarten van onze gemeente, maar vervoer van goederen van en naar
ook na de amputaties om de Uithof de stad Utrecht. De algemene lostegen Utrecht aan te plakken ligt de
Jacobssteeg nog altijd net op Bilts
grondgebied; hij loopt dwars door
de weilanden vanaf de ventweg
langs de Utrechtseweg ter hoogte
van Motel De Biltsche Hoek tot
aan de noordelijke oprit van de fiets
fly-over die de twee takken van de
Bunnikseweg met elkaar over de
A28 verbonden houdt. Ondertussen
is de weg helemaal voor alle normale verkeer met hekken afgesloten en sindsdien voor alleen aanliggenden en wandelaars toegankelijk.
Kassei
De loswal aan de Jacobssteeg was
oorspronkelijk bestraat met granietkasseien. In 1993 werden de bestrating en beschoeiing weggehaald
en door het graven van een extra
sloot is er een rusteiland voor fauna
gecreëerd. De loswal heeft nu een
functie als ‘stapsteen’ in de ecologische verbinding langs de Biltsche
Grift. Bij het opbreken van de oude
loswal kreeg Abe Postma van de
Historische Kring De Bilt via con-

Ter vervanging hiervan werd in
1934 door Rijkswaterstaat toen dus
een algemene loswal aangelegd aan
de Jacobssteeg en deze is dus maar
kort in gebruik geweest. Postma
hierover: ‘Met de sloop van deze
loswal is een stuk geschiedenis van
de binnenvaart verdwenen, evenals
een schilderachtig weggetje. En
dat blijft jammer, ook al is er een Door de sloop van de loswal aan de Jacobssteeg is er ruimte ontstaan
natuurgebiedje met een drinkpoel voor een natuurgebiedje met een drinkpoel. [foto Walter Eijndhoven]
voor in de plaats gekomen.
Eigen
Veel landgoederen en boerderijen
aan of bij de Grift hadden een eigen
losplaats. Eén van de particuliere
loswallen hoorde bij het landgoed
Beerschoten en lag ten noordoosten
van de Jacobssteeg, schuin tegenover de laatste algemene loswal.
Ook de plaatselijke nijverheid,
waaronder een vingerhoedsmolen,
een blekerij (en latere stoomwas-

Wild gekwetter in de perenboom. Samen kijken we door het raam
naar buiten. Het kleine zieke meisje op m’n schoot hangt lusteloos tegen me aan. Eten en drinken wil ze niet. Lodderig luistert
ze naar wat ik haar vertel. De situatie binnen is in groot contrast
met de wilde activiteiten buiten. In opgewonden gesprek verslindt
een grote groep spreeuwen de laatste peren. Plotseling schrikken
ze op, vliegen onder luid kabaal weg naar een volgende boom met
vruchten. Prrrrrt.
Ze aten zaden en bessen uit de bomen en struiken van onze achtertuin.
Daarna was de appelboom voor het huis aan de beurt en nu dus de
peren. Bovenin hebben we expres wat voor ze laten hangen, want het
is een smakelijke vertoning. Fanatiek hakken ze gretige gaten dwars
door de schil van het rijpe fruit. Vruchten vol koolhydraten, vezels en
vitamines, gezonde energie voor koude dagen. Onder de boom resteert
een wit spoor van spreeuwenpoep.

Een oude loswal aan de Bunnikseweg. (foto Historische Kring)
wal bevond zich tegenover het
landgoed Sandwijck. Tot de te lossen goederen behoorde ook de uit
de stad Utrecht afkomstige mest.
De onaangename geur hiervan
dreef bij westenwind richting het
landhuis, wat de bewoners tegenstond. Daarom werd de loskade in
1797 iets naar het oosten verplaatst.

serij), een fabriek voor tuinbouwwerktuigen en een sigarenfabriek,
had veelal haar eigen loswal. De
loswal van de beurtschipper lag
achter zijn huis, dat het laatste huis
was van de Dorpsstraat. Deze was
te bereiken via een aftakking van de
Grift, die parallel liep aan de Biltse
Dorpsstraat.

Maartensdijkse zonnebloemen
groeien tot grote hoogte
Ook dit jaar organiseerde Team
Natuurlijk! Maartensdijk een wedstrijd wie de grootste zonnebloem
kon kweken. Zaterdag 23 oktober
werden de prijswinnaars bekend
gemaakt bij Zorgboerderij Nieuw

Spreeuwenwolken

Toutenburg te Maartensdijk.

ke samen met buurjongen Harjan
hun zonnebloem 3,75 meter zagen
De zonnebloem van Veerle Creijgh- groeien. Met een prachtige zonneton bereikte maar liefst een hoogte bloem van 3,56 meter hoog haalde
van 3,89 meter. De tweede prijs Gerwin Gerritsen de 3e prijs.
was voor Helene Kalisvaart, wel-

Spreeuwenwolken opvallend groots van december tot maart. (foto:
Vrijheid in verbondenheid. Jan van der Greef)
Aan het eind van de dag zoeken groepjes spreeuwen elkaar op voor de
vliegshow. Vogels met hun jongen die in onze polders geboren zijn en
spreeuwen uit het noorden die hier overwinteren. Spreeuwenwolken van
honderden tot duizendtallen dansen samen in perfecte harmonie door de
avondlucht. Met een natuurlijk
gevoel voor ritme kent ieder inadvertentie
dividu zijn plaats in de groep. De
vogels vliegen even snel, verstaan
elkaars lichaamstaal, ondanks
hun diverse herkomst. Een uitbundig spreeuwenballet in een
“Wat schaft de pot?”
geheel eigen choreografie. VolleWoe.
Klassieke hazen27-10 peper,
dige ‘Vrijheid in verbondenheid’,
aardappel en
Do.
appelcompôte
een actueel thema.
Wo / Vr
28-10
€ 12,50
Tot slot strijken de spreeuwen
Vr.
Kabeljauw in
29-10
parmaham met
neer op hun slaapplaats in bomen
/ Zo
basilicum-vinaigrette €Za14,00
Za.
of op elektriciteitsmasten.
30-10
Als ik de volgende avond met
krampende darmen hard naar de
wc ren, begrijp ik hoe het kleintje
zich voelde. Buikgriep...
		
(Karien Scholten)
In haiku:
Vallen uit de lucht
Plunderen de perenboom
Wolken van spreeuwen

Voor alle deelnemers was er een leuk prijsje.

Zo.
31-10
Woe.
3-11
Do.
4-11
Vr.
5-11
Za.
6-11
Zo.
7-11

Kaassoufflé
met zoete aardappel
Varkenshaasje met
brie uit de oven
Gebakken
zeebaarsfilet met
garnalensaus
Pasta met
paddestoelenragout

Wo / Vr
€ 12,50
Za / Zo
€ 14,00

Toetje van de week:
Warme apfelstrudel met slagroom
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

