
Vragenhalfuur uit de 
gemeenteraad van 24 juni

door Guus Geebel

De afzonderlijk gestelde vragen van Peter Schlamilch (Forza De 
Bilt) en Michiel van Weele (D66) over de bouwaanvraag voor de 
realisatie van een golfbaan met voorzieningen aan de oostkant van 
het Noorderpark, gelegen achter de Koningin Wilhelminaweg in 
Groenekan, worden beantwoord door wethouder Dolf Smolenaers.

‘Er wordt een oefengolfterrein conform het bestemmingsplan aangelegd 
en dat is leidend. Het is inclusief een ondersteunende horecagelegenheid 
in het hoofdgebouw. Van een pannenkoekenrestaurant en partycentrum 
is geen sprake. Dat kan ook niet conform het bestemmingsplan. Hierin 
staat ook dat de horecabebouwing daar alleen toegestaan is ten behoeve 
van de bestemming en dat is in dit geval sport met functieaanduiding golf 
en het omliggende recreatieterrein. Het huidige parkeerterrein wordt niet 
vergroot of aangepast. De ondernemer die de oefengolfbaan realiseert 
zal een omgevingsvergunning aanvragen voor het realiseren van een 
brug als toegangspoort voor bezoekers en hulpdienstdiensten. Er is met 
de gemeentelijke organisatie samen met het recreatieschap aan de twee 
bewoners die het plan voor een pannenkoekenrestaurant en partycentrum 
naar buiten gebracht hebben aangeboden in gesprek te gaan, maar op die 
uitnodiging zijn ze niet ingegaan. We kunnen helaas niet voorkomen dat 
mensen dit soort informatie verspreiden. Een partycentrum past nergens 

in het bestemmingsplan. 

Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.   26

27e jaargang
30 juni  2021

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992Nu ook via WhatsAppNu ook via WhatsApp

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD
alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Groot assortiment diervoeders
voor paarden, vee,
huisdieren en gevogelte.

Gratis aan 
huis bezorgd 

v.a. € 50,-

Industrieweg 56
3641 RL Mijdrecht
Tel. 06 11187001
www.huisdiervoeders.nl

Wij zijn
importeur van:

advertentie

advertentie

De vragen in het vragenhalfuur werden alle beantwoord door wethouder 
Dolf Smolenaers. 

Lees verder op pagina 3

Oefengolfbaan Groenekan naar 
verwachting deze zomer van start

door Henk van de Bunt

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), hoofdpachter van het recreatiegebied 
Ruigenhoek in Groenekan, heeft overeenstemming bereikt met de Ontwikkelingsmaatschappij 
Golf Centrum Utrecht B.V. (GCU) over de voorwaarden van ondererfpacht, met als doel om 

een oefengolfbaan met clubgebouw en horeca en een pannenkoekenhuis te realiseren. 

SGL ziet in de realisatie van het oe-
fengolfcentrum een kans om het 
recreatief aanbod in de regio te ver-
breden en te vernieuwen. Ook leidt 
de overeenkomst tot extra inkom-
sten die hard nodig zijn om het be-
heer, onderhoud en de ontwikkeling 

van de recreatiegebieden, paden en 
routenetwerken van SGL te kunnen 
blijven fi nancieren. Het park, dat in 
eigendom is van Staatsbosbeheer en 
wordt beheerd door Recreatie Mid-
den-Nederland, heeft zich de laatste 
jaren ontpopt tot misschien wel het 
meest populaire recreatiegebied voor 
Utrecht-noord-oost en De Bilt. 

De Bilt
Momenteel worden de laatste nood-
zakelijke vergunningen door de ge-
meente De Bilt afgehandeld, waarna 
kan worden gestart met de aanleg van 
de golfbaan en het bouwen van de 

gebouwen. GCU verwacht begin juli 
2021 te starten met het inrichten van 
de bouwplaats en het aanleggen van 
de bouwwegen. Na het aanleggen 
ervan kan medio juli 2021 worden 
begonnen met het grondwerk van de 
driving-range en met het graven van 

de waterpartij achter de woningen 
aan de Kon. Wilhelminaweg. Ook 
start dan de bouw van het pannen-
koekenhuis en medio september van 
het hoofgebouw inclusief afslagge-
bouw. Het gehele project wordt naar 
verwachting omstreeks juli 2022 op-
geleverd.

Oneens
Over de komst van een golfbaan met 
restaurant en pannenkoekenhuis lo-
pen de meningen uiteen. Ruim 2500 
tegenstanders tekenden inmiddels 
een petitie tegen de komst van een 
golfclub en horeca in het Noorder-
park. Zij vrezen de komst van een 
massaal partycentrum, waar feesten 
en partijen worden gehouden. Vol-
gens omwonenden is dit plan ooit als 
kleinschalig project voorgeschoteld 
aan de omwonenden, maar uit schet-
sen lijkt het volgens omwonenden er 
op, dat het een groot partycentrum 
wordt. Volgens Recreatie Midden-
Nederland en de gemeente De Bilt is 
dat niet zo en komt er een golfbaan 
met zes holes met ondersteunende 
horeca, die heel laagdrempelig is en 
ook toegankelijk voor niet-golfers. 

Vergunning
Aloys Vrolijk (Casemanager Wabo 
gemeente De Bilt) geeft inzage in de 
stukken: ‘De gemeente De Bilt heeft 
de aanvragen getoetst aan artikelen in 
de Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) en concludeert be-
gin juni 2021: ‘Het plan is zorgvuldig 
uitgewerkt en er is sprake van een 
goede ruimtelijke inpassing. De aan-
vraag voldoet aan de regels inzake 
afwijking en aan een goede ruimte-
lijke ordening; de gemeente besluit 
daarom de gevraagde omgevings-

vergunning te verlenen. Deze wordt 
verleend voor het bouwen van een 
golfclubhuis met een afslaggebouw 
ChiChi’. 

Bestemmingsplan vastgesteld
Maarten van der Kuijl (Program-
mamanager recreatieschap Stichtse 
Groenlanden) licht in een uitgegeven 
persbericht toe: ’Het gehele voorbe-
reidingstraject omvat zo’n 10 jaar 
waarin SGL, gemeente De Bilt en 
GCU hebben samengewerkt aan de 
ontwikkeling en realisatie van een 
oefengolfbaan met clubgebouw en 
horeca en een pannenkoekenhuis. 
Dit is onderdeel van het provinciale 
programma Recreatie om de Stad, 
waarmee werd ingezet op het reali-
seren van groene buffers in stedelijk 
gebied. Recreatieve voorzieningen 
in die groene buffers moeten voor 
iedereen vrij toegankelijk zijn. Tus-
sen 2017 en 2019 is de bestemmings-
planprocedure voor de oefengolfbaan 
doorlopen. Op 28 maart 2019 heeft 
de gemeente De Bilt het bestem-
mingplan defi nitief vastgesteld. GCU 
heeft vervolgens gewerkt aan de 
noodzakelijke omgevingsvergunnin-
gen, onderzoeken van fl ora en fauna 
en grondonderzoeken. De gemeente 
heeft de vergunningsaanvragen ge-
toetst aan het bestemmingsplan en 
aan het bouwbesluit en welstand en 
vervolgens goedgekeurd’.

Omwonenden
Van der Kuijl vervolgt: ‘De plan-
nen voor het oefengolfcentrum zijn 
tot stand gekomen in overleg met 
omwonenden, onder meer tijdens 
informatieavonden in 2014, 2016 
en 2018. Zo zijn op verzoek van de 
omwonenden de ‘zichtlijnen’ in het 
terrein aangepast en is de waterpar-
tij achter de aangrenzende wonin-
gen gezamenlijk met de bewoners 
ontworpen. GCU zal de omwonen-
den in de komende periode van aan-
leg verder informeren. De recente 
geruchten, dat er sprake zou zijn 
van een partycentrum waar feesten 
voor 500 bezoekers gegeven zou 
kunnen worden, worden nadruk-
kelijk ontkracht. Hiervan is nooit 
sprake geweest, geven zowel GCU, 
gemeente De Bilt als SGL aan’. 
Ook wethouder Dolf Smolenaers 
van De Bilt ontkracht die gedach-
te en zegt in een bijdrage op RTV 
Utrecht: ‘Er komt geen feestloca-
tie in het park. In de petitie wordt 
gesproken over een partycentrum, 
waar grootse evenementen met 500 
personen worden gehouden. Dit is 
echter nooit in de planontwikkeling 
aan de orde geweest en hier is ook 
geen omgevingsvergunning voor 
aangevraagd’. 

Op de weilanden tussen de Koningin Wilhelminaweg en Ruigenhoeksedijk 
wordt binnenkort begonnen met de bouw van de oefengolfbaan.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

04/07 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/07 • 09.30u - Dr. P. Vermeer

04/07 • 18.30u - Ds. J. J. Verhaar

Woudkapel
04/07 • 10.30u - Gastpredikant 

René van den Beld
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

04/07 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
04/07 • 10.30u - Gebedsviering 

Astrid Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
04/07 • 10.00u - Ds. H. E. Dankers 

Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
04/07 • 10.00u - 

Ds. E. J. W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
04/07 • 10.00u - Gebedsviering 

J. van Gaans en W. Kremer
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
04/07 • 10.00u - spreker dhr. 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
04/07 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/07 • 10.00u - Kandidaat 
C.A. van den Brink

04/07 • 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/07 • 09.30 uur Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Diensten weer vrij toegankelijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/07 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer
04/07 • 18.30u - Ds. A.J. Sonneveld

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/07 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
04/07 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl

Diensten weer vrij toegankelijk.

St. Maartenskerk  
04/07 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jan Stuyt sj
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/07 • 10.00u - Ds. P. Busstra
04/07 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
04/07 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
04/07 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Nieuw wandelinitiatief
Vanuit Mens De Bilt organiseert Tjerk Oosterhuis op de 1ste vrijdag 
van de maand een lange afstand Wandeling van 10 -15 km. De start is 
op station Hollandsche Rading (bij de kaartjes automaat). Meestal ga 
je eerst treinen en soms trein je de weg terug. Dus vergeet je OV kaart 
niet. Verzameltijd 9.00 uur. Aanmelden hoeft niet, mag wel. Zorg zelf 
voor een natje en een droogje want over het algemeen kom je geen 
horeca voorziening tijdens de wandeling tegen. Wenselijk om stevige 
schoenen te dragen.
Op vrijdag 2 juli 2021 wordt er gestart met een rondje Hoorneboeg. 
Meer informatie en aanmeldingen: Mens De Bilt, Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 of  servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl.

Hart van Nederland 
bezoekt Lugtensteyn

Zaterdag bezochten journalisten en een cameraploeg van Hart van Ne-
derland de woongroep Lugtensteyn in Bilthoven. Onderwerp van ge-
sprek waren de problemen bij de vestiging van een Jumbosupermarkt 
aan de Neptunuslaan te Bilthoven.

Op het te bebouwen terrein staat een garage van de eigenaar van een 
concurrerende supermarkt. Deze wil geen afstand doen van die garage, 
waardoor de bouw van een nieuwe supermarkt gehinderd wordt. Juist 
de vestiging aan de Neptunuslaan is voor veel oudere omwonenden van 
die locatie vanwege de nabijheid van belang. Zo ook voor de bewoners 
van de woongroep Lugtensteyn. De meesten van hen kunnen de afstand 
naar de Neptunuslaan lopend afleggen.           (Frans Poot)

Martin Visser, bewoner van Lugtensteyn, wordt geïnterviewd door een 
journalist van Hart van Nederland

Fietsdag 
‘Polder en Vecht’

Woord en Daad Soest e.o. (waaronder Maartensdijk) organiseert op 
dinsdag 13 juli de jaarlijkse fietsdag met genieten van een prachtig en 
afwisselend landschap. Onderweg is er een lunchmoment en na afloop 
een openluchtdiner. De opbrengst is bestemd voor het project Drops for 
Crops in Burkina Faso.

De fietstocht is ruim 50 km lang; de route gaat door polders, dorpen en 
langs de Vecht. Er kan tussen 9.45 en 11.00 uur gestart worden bij fam. 
Van Wiggen, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Inschrijven kan op 
de tijd die na aanmelding wordt doorgegeven. Na afloop van de tocht 
is er van 17.00 tot 18.30 uur een vijfgangendiner, waarbij plaats is voor 
30 personen. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 10 juli 18.00 uur 
op website www.woordendaadsoest.nl, per mail via wdfietstocht21@
gmail.com of telefonisch bij Gert-Jan Bluemink, 06 27364470. 

Het Meldpunt is weer open

Het Meldpunt (MENS De Bilt) is blij dat ze na ruim een jaar weer kun-
nen gaan rijden. Vanaf maandag 5 juli kunt u weer bellen (van 14.00 tot 
17.00 uur) wanneer u een chauffeur nodig heeft voor uw afspraak bij de 
huisarts of in het ziekenhuis. Tel. 030 2287799

Vakantie-Bijbel-Feest in De Bilt

Dit jaar kan het Vakantie Bijbel Feest in De Bilt met een kleine aanpas-
sing weer op normale wijze plaatsvinden. Basisschoolkinderen kunnen 
zich inschrijven voor 25 of 26 augustus. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn 50 
kinderen welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan 
op www.dorpskerkdebilt.nl/vakantiebijbelfeest tot en met 23 augustus.

Vogelgriep vastgesteld 
in Vleuten

door Henk van de Bunt

In Vleuten  is op 10 juni bij hoenders en watervogels op een dieren-
weide vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een 
hoog-pathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het 
virus te voorkomen worden de 56 besmette hoenders en watervo-
gels op de dierenweide geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd 
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 10 kilometerzone rondom dit 
bedrijf liggen geen andere pluim-
veebedrijven. Minister Schouten 
van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit heeft per direct een 
vervoersverbod afgekondigd in 
een zone van 10 kilometer rond 
het bedrijf in Vleuten. Een ver-
voersverbod heeft betrekking op 
pluimvee, eieren, pluimveemest 
en gebruikt strooisel, maar ook op 
andere dieren en dierlijke produc-
ten afkomstig van bedrijven met 
gehouden gevogelte. 

Weer eten bij WVT

Zaterdag 26 juni was het bij WVT weer mogelijk om na een hele lange 
tijd mensen van een heerlijk drie-gangen diner te laten genieten. Het 
vlees van de BBQ met alle verdere toebehoren smaakte een ieder zeer 
goed, net als de tomatensoep vooraf en het ijsje toe.
Eet es mee bij WVT was weer zeer geslaagd. Iedereen was blij elkaar 
na zo’n lange tijd weer te zien.             (Hanneke Robberegt) 

Ook bij het viaduct in Maartensdijk 
staat een verbodsbord.
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Vergeten vaders

Ik begrijp van Bas dat we over 
een vorm van rouw spreken. 
Eén op de vier vrouwen krijgt 
te maken met een miskraam. 
Thuis proberen mannen 
‘de sterke’ partij te zijn en 
daardoor komen ze vaak niet 
toe aan hun eigen verdriet. 
‘Als man en als partner 
ben je ook onderdeel van 
de kinderwens en dat wil 
ik graag bespreekbaar 
maken. Het is niet gek dat 
de meeste hulpmiddelen 
op vrouwen zijn gericht, 
want zij ondergaan het hele 
zwangerschapsproces. Maar 
de man wordt een beetje 
vergeten.” Daarom startte Bas 
het platform ‘De Vergeten 
Vader’. 
Op dit platform wil hij het 
gesprek openen tussen 
mannen: hoe gaan ze om met 
emoties die gepaard gaan 
bij een zwangerschap, maar 
vooral als een zwangerschap 
vroegtijdig eindigt.

Iedere Vaderdag denk ik aan Vaderdag 2012, de dag dat mijn 
vader overleed. ‘Ik denk op Vaderdag dat ik een goede vader 
zou kunnen zijn’, zegt Bas Janse als ik mijn ervaring met hem 

deel. Hij en zijn vriendin Femke hebben een kinderwens die tot 
nu toe niet is uitgekomen. ‘We hebben twee keer een miskraam 

gehad’. Na die miskramen kwam Bas erachter 
dat er nauwelijks aandacht voor de man is. 

Wat heeft Bas geleerd van 
gesprekken met lotgenoten? 
‘Dat mannen ook emoties 
hebben rondom een mislukte 
zwangerschap of ongewenste 
kinderloosheid. Dat er veel 
behoefte is aan een plek om 
dat te kunnen ventileren’.

Ik vraag aan Bas hoe het nu 
met hem en Femke gaat. 
‘Het gaat gelukkig goed. Wij 
kunnen goed met elkaar 
praten en begrijpen elkaars 
emoties. We kijken positief 
naar de toekomst, wat die 
ook gaat brengen’. Het valt 
me op hoe open Bas spreekt 
over zijn emoties. Hij schrijft 
in blogs over zijn kinderwens. 
‘Ik vind dat ik die informatie 
ook moet delen zodat andere 
mannen kunnen lezen dat je 
je kwetsbaar mag opstellen, 
dat het niet gek is om erover 
te praten’.

Welke tip heeft Bas voor 

andere mannen, die hetzelfde 
hebben ervaren als hij? ‘Qua 
tips heb ik er eigenlijk maar 
eentje: praten! Dat is zo 
ontzettend belangrijk. En als 
je de juiste woorden niet kunt 
vinden probeer het dan van je 
af te schrijven.’ 

En Vaderdag? ‘Het is de dag 
waar ik een jaar geleden nog 
niet over nadacht dat deze mij 
meer zou doen dan ik eigenlijk 
had verwacht. Speciaal voor 
mezelf (en voor alle andere 
vergeten vaders) doop ik de 
dag vóór Vaderdag om tot 
‘Vergeten Vaderdag’.’

www.devergetenvader.nl

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger

Er komt ook geen partycentrum. Het staat deze bewoners vrij om be-
zwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Wij houden vast aan 
het bestemmingsplan en de vergunning.’ 

Openingstijden
Op de vragen van Michiel van Weele antwoordt de wethouder: ‘Er zijn 
diverse omgevingsvergunningen verleend en eind mei is de omgevings-
vergunning voor het hoofdgebouw verleend. De horeca in het hoofdge-
bouw is openbaar toegankelijk en de APV stelt duidelijke regels die ook 
hier gelden. Het hoofdgebouw mag tot uiterlijk 24 uur open zijn omdat 
het sport gerelateerde horeca is. Voor alle restaurants geldt conform de 
gemeentelijke APV een openingstijd tot uiterlijk rond 2 uur ‘s nachts. 
Voor het recreatieterrein geldt een openstelling van zonsopkomst tot 
zonsondergang. Er mogen alleen sport gerelateerde evenementen op het 
terrein van de golfclub plaatsvinden. Daarvoor moet bij de gemeente en 
bij het recreatieschap een vergunning aangevraagd worden.’ 

Supermarkt
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt vragen over de vertraging bij de 
bouw van een nieuwe supermarkt in Brandenburg West. ‘Via de media 
bereiken ons berichten dat een ondernemer in onze gemeente de bouw 
van een nieuwe supermarkt in Brandenburg West traineert.’ Wethouder 
Dolf Smolemaers geeft antwoordt op gestelde vragen. ‘Het klopt dat 
momenteel een beroepsprocedure bij de rechtbank en twee bezwaren-
zaken bij de gemeente lopen tegen de verleende omgevingsvergunnin-
gen voor de bouw van de nieuwe supermarkt, de uitbreiding van de 
supermarkt en het toevoegen van een inpandige expeditieruimte. Die 
juridische procedures zijn aanhangig gemaakt door de eigenaar van de 
op deze locatie aanwezige garagebox. Deze eigenaar is tevens exploi-
tant van Plus Bilthoven. De rol van het college was in eerste instantie 
toetsen van de aanvragen van de omgevingsvergunningen, en nu bij de 
juridische procedures het verdedigen van de genomen besluiten. Wij 
onderschrijven het beeld dat de PvdA schetst. Dan welke middelen ons 
ten dienste staan om in te grijpen. Het gaat hier om een confl ict tus-
sen twee private partijen. Wij vinden een supermarkt op deze locatie 
gewenst en hebben daarom steeds een positieve grondhouding ten aan-
zien van het initiatief aangenomen. We hebben medewerking verleend 
aan omgevingsvergunningen en we zullen deze besluiten zo goed en zo 
zorgvuldig mogelijk verdedigen. Op grond van de wet bestaat nu een-
maal de mogelijkheid van bezwaar en beroep open en rechtsgang. Dat 
ligt nu bij ons en aan de rechter voor en daarin zijn we dus als gemeente 
partij. In dat kader is niet zuiver dat wij de ondernemer oproepen om af 
te zien van een procedure waar we zelf inzitten. Maar uiteraard betreu-
ren bij deze gang van zaken ten zeerste.’

Ruim 2000 oeverplanten in 
bijenoase Ruigenhoekse Polder

door Henk van de Bunt

In aanloop naar het Soenda Festival (eind augustus) heeft Soenda met Bee Foundation een 
bijenoase ingeplant in de Ruigenhoekse Polder, grenzend aan het Soenda-terrein. Dit is 

onderdeel van een initiatief van hoofdorganisatie Elevation Events om iets bij te 
dragen aan de omgeving waar de festivals plaatsvinden.

Soenda Festival is een elektronisch 
georiënteerd muziekfestival waar 
jaarlijks circa 15.000 bezoekers op 
afkomen. Er zijn installaties van 
kunstenaars en architecten te be-
wonderen en spectaculaire decors 
en lichtshows te zien. Het festival 
heeft een lokale, regionale, lande-
lijke en zelfs internationale aan-
trekkingskracht. Er is zowel ruimte 
voor talentvolle, jonge artiesten als 
voor de gevestigde internationale 
namen. 

Bijen
Bee Foundation (Groenekan) werkt 
aan de versterking van het leefmi-
lieu van bijen, hommels en vlinders 
in Nederland. Bee Foundation doet 
dit door bijenoases aan te leggen in 
samenwerking met diverse grond-
eigenaren. Bij de Bijenacademie 
kun je leren over bloemen, struiken 
en bomen die wilde bijen lekker 
vinden en hoe je tuinen en openbaar 
groen insectenvriendelijk beheert.

Moois
Tirsa van der Laan (Elevation 
Events): ‘Ook in 2019 plantten wij 
in aanloop naar het Soenda Festival 
samen met vrijwilligers een bijen-
oase van 500m2 planten, grenzend 
aan het Soenda-terrein. Dit is on-
derdeel van een initiatief van de 
hoofdorganisatie Elevation Events 
om iets moois achter te laten aan de 
omgeving waar de festivals plaats-
vinden’. 

Twee vrijwilligers zorgen voor nieuwe aanvoer.

Polder
Met ruim 20 vrijwilligers zijn er 
op 26 juni jl. ruim 2000 oever-
planten geplant langs de sloot-
kanten en waterplassen in de 
Ruigenhoekse Polder. Wilde bijen 
hebben wilde bloemen nodig. In 
samenwerking met Stichting Bee 
Foundation en Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden was dit de 
tweede Soenda-bijenoase met 
meerjarige, inheemse, gifvrije 
bloeiende planten. 

Bestuiving
Sonne Copijn van Bee Founda-
tion vertelt: ‘Tachtig procent van 
onze eetbare gewassen is afhan-
kelijk van bestuiving door bijen 
en andere insecten. Wilde bijen 
zijn dus cruciaal voor ons voed-
sel. En niet alleen dat, ze zorgen 

ook voor zaden voor nieuwe plan-
ten en voedsel voor veel dieren. 
Aangezien er steeds minder bloei-
ende wilde planten zijn, gaat het 
niet goed met de wilde bijen. In 
Nederland staan er meer dan 50% 
van de 360 soorten wilde bijen op 
de rode lijst. Met dit project hoopt 
Elevation Events samen met Bee 
Foundation zijn steentje bij te 
dragen aan een gezonde, bloei-
ende diversiteit.
Het enthousiasme bij de festival-
gangers was na het plaatsen van 
de oproep zo groot, dat de organi-
satie een selectie van deelnemers 
heeft gemaakt. De afgelopen 3 
jaar stond de bijdrage van Soenda 
in het teken van bijenoases. Als 
het aan de vrijwilligers ligt, plan-
ten ze volgend jaar weer een bij-
enoase’.

Kistjes met planten staan klaar om de grond in te gaan.

Vervolg van pagina 1
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG 8 JULI 2021

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 juli
t/m donderdag 8 juli

DONDERDAG 8 JULI GEHAKTDAG

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

VLEESWAREN TRIO

Aangepaste openingstijden!Voordeel donderdag 1 juli:

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 5.95

Rookvlees
Gebraden rosbief
Gegrilde kipfilet

1
KG 8.98

KIPDIJ

SAMEN
VOOR 8.-

SHOARMA PAKKET
500 GRAM SHOARMA 
6 BROODJES 
1 BAKJE KNOFLOOKSAUS 

DONDERDAG 8 JULI GAAT 
ONZE NIEUWE WINKEL 
OPEN EN HETEN WIJ U 
VAN HARTE WELKOM 

VANAF 08.00 UUR! GRAAG 
ZIEN WE U DAN!

VAN MAANDAG 5 JULI T/M 
WOENSDAG 7 JULI ZIJN 

ZOWEL DE WINKEL ALS DE 
MARKTKRAAM GESLOTEN!

Belangrijke informatie!

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Ze zijn er weer volop...
Hollandse tuinbonen

Heel kilo € 1,49

Hollandse
Smaak trostomaten
Heel kilo € 1,79

Rib – eye 
met groenten

€ 14,95
Per portie

Pasta bresaola € 1,75
100 gram

Doesburgse 
kipschotel

€ 1,49
100 gram

Onze bekende
Aardbeien – 
vanille taart
Nu € 15,95
Heerlijke
boterkoek
Nu € 2,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 1 vrijdag 2 en zaterdag 3 juli.

Er zijn weer
Volop hollandse 
kersen van onze

 vaste teler..!!!
Proef ze nu….

Er zijn weer verse
Capucijners,

 doperwten en 
Hollandse peulen..!!

Desem
Toscaans donker
Nu € 2,99
De lekkerste
Witte bollen

Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Notenafdeling:
Macadamia mix 
Gezouten of ongezouten

Nu 2 bakken € 9,98

Kantonese kip met 
groenterijst    

€ 1,49
100 gram

(grof of fijn) Gesneden
Hollandse andijvie

€ 0,99
400 gram

Heerlijke sappige
Nectarines € 1,49

500 gram

05
07

06
07

07
07
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Activiteiten zomerprogramma 
Mens De Bilt weer bekend

door Walter Eijndhoven

Het zomerprogramma 2021 van Mens De Bilt gaat weer van start. Van maandag 19 juli 
tot en met dinsdag 31 augustus kunnen de thuisblijvers weer genieten van 

een gevarieerd aanbod aan activiteiten en workshops. 

Inwoners en vrijwilligers uit deze 
gemeente zorgen weer voor een 
breed scala aan activiteiten, op het 
gebied van creatieve workshops en 
sportieve activiteiten. Maar ook zin-
geving staat op het programma.

Buurtbabbels
‘Na een jaar van weinig mogen en 
kunnen in verband met het corona-
virus, is het echt leuk om weer aan 
de gang te gaan’, vertelt Wilma van 
Poelgeest, sociaal werker bij Mens 
De Bilt. ‘Net als vorig jaar is er de 
“Buurtbabbel”, een moment om 
kennis te maken met onze sociaal 
medewerkers en even bij te praten 
met buurtgenoten. En voor mijn 
collega’s en mij is dit een mooie ge-
legenheid om te horen wat er zoal 
speelt in een buurt’.

Overal
Voor iedereen binnen gemeente De 
Bilt is wel iets te doen. Zoals een be-
zoek aan de Botanische tuinen aan 
de Budapestlaan 17 in Utrecht. Van 
Poelgeest: ‘Maar natuurlijk hebben 
wij nog veel meer, zoals een kof-
fieochtend in het Servicecentrum 
De Bilt, iedere vrijdagochtend, be-
halve op 27 juli en 30 augustus. 
Of elke donderdag samen lunchen. 
Ook diverse buurtbabbels staan op 
het programma: onder andere op de 
Planetenbaan, in het Van Boetzelae-
rpark (De Bilt), in de buurt van de 
Kwinkelier (Bilthoven), speeltuin 
Jasmijnstraat (De Bilt), Weltevre-
den Bilthoven), Burgemeester van 
Heemstrakwartier (De Bilt) Biltho-
ven-Noord bij de Spar, De Leijen 
(Bilthoven) of La Plata. Onze soci-
aal werkers zijn overal te vinden’.

Kids
In augustus vinden de Kids Zomer-
sportdagen plaats, voor kinderen 
van 6-12 jaar. Ook hier is voor ie-
der wat wils: gymmen, lasergamen, 
honkbal/ softbal, tennis, hockey, 
freerunning of kickboxen. En in de 
bibliotheek kun je lekker lezen en 
allerlei andere activiteiten volgen’.
Ook aan de creatievelingen is ge-
dacht: elke woensdagochtend kun 
je heerlijk breien met buurtgenoten 
of een mandela maken met mate-
rialen uit het bos. ‘In het bos zit-
ten de deelnemers op de grond. Ik 
raad wel aan een vuilniszak mee 
te nemen om op te zitten’, vertelt 
Van Poelgeest. Net als vorige jaren 
kunnen belangstellenden ook weer 
tekenen in het Van Boetzelaerpark 
in De Bilt. Van Poelgeest: ‘Deel-
nemers schetsen naar aanleiding 
van het landschap, mensen en die-
ren. Wel moet je je eigen stoeltje 
en schetsboek meebrengen. In juli 
hebben wij ook nog een ‘workshop 
stippen’. Tijdens deze workshop zet 
je grote en kleine stippen met speci-
ale verf op elkaar. Uiteindelijk krijg 
je een vrolijk geheel’.

Filosofie
Ook de denkers komen aan bod. 
Niet alleen de beginner kan leren 
filosoferen (wat is filosofie, wat 
kan filosofie voor jou betekenen), 
maar ook kunnen geïnteresseer-
den deelnemen aan de Inleiding 
Filosofie: op maandag 9 augustus 
wordt de chaotische toestand in de 
wereld besproken: corona, milieu, 

Er zijn mogelijkheden in groepsverband de Botanische Tuinen te bezoeken. 
(foto Maayke Vossen)

Het natuurgebied de Westbroekse Zodden is gelegen tussen Westbroek en 
Hollandsche Rading (foto: Hans Lebbe / HLP images)

wapenwedloop, overbevolking, 
nepnieuws en wat al niet meer. ‘Bij 
al deze onderwerpen worden voor- 
en nadelen op een rijtje gezet en 
bekeken of de toekomst hopeloos 
is of dat er toch nog kansen zijn’, 
legt Van Poelgeest uit. Tot slot valt 
er nog te kiezen uit diverse work-
shops: ‘Wat is magie?’, ‘Samen 
sparen, dat werkt’ of een workshop 
‘Netwerken’.

Prikbord
‘Graag wil ik belangstellenden nog 
attenderen op ons digitale prik-
bord ‘Samen Leuke Dingen Doen’. 
Zoekt u iemand om samen iets 
leuks te ondernemen? Dan kunt 
u gebruik maken van het digitale 
prikbord op onze website. Leuk als 
u met iemand wilt wandelen, fiet-
sen, knutselen, mee naar de film 
wilt gaan of een terrasje wilt pak-
ken’, laat Van Poelgeest tot slot nog 
weten. De eerstvolgende ‘Markt 
Samen Leuke Dingen Doen’ is op 
zaterdag 28 augustus van 13.30 uur 
tot 15.00 uur, in Servicecentrum 
De Bilt.

Kernen
Een Stiltewandeling in het Noor-
derpark en een excursie in de West-

broekse Zodden zijn activiteiten in 
de ‘overige kernen’ van de gemeen-
te De Bilt. Tijdens de Stiltewande-
ling worden er foto’s gemaakt van 
de details die de deelnemers opval-
len. Communiceren zonder praten 
is op donderdag 19 augustus vanaf 
20.00 uur in Noorderpark/Ruigen-
hoek Groenekan, ingang parkeer-
plaats Gageldijk, tegenover zwem-
bad Blauwkapel. 
Voor de excursie in de Westbroekse 
Zodden zijn wandelschoenen en 
goed kunnen lopen op onverharde 
paden een vereiste. Honden mogen 
niet mee, ook niet aangelijnd. De 
excursie is op woensdag 21 juli van 
19.30 tot 21.00 uur; er wordt ver-
zameld naast Kerkdijk 80 in West-
broek.
 
Info
Wie meer wil weten over het zo-
merprogramma, vindt alle infor-
matie op de website van Mens De 
Bilt: www.mensdebilt.nl/ zomer-
programma, of neem contact op met 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl, tel. 
06 47296337. Vooraf aanmelden is 
verplicht. In de Servicecentra De 
Bilt en Maartensdijk is een gedrukt 
programma af te halen.

Nieuwe directeur-bestuurder Mens
door Walter Eijndhoven

Na het vertrek van Evelien Ribbens als directeur-bestuurder van Mens De Bilt, nam Frank van 
der Jagt met ingang van 1 mei het stokje over. Als nieuwe bestuurder wacht hem nu een tijd 

van kennismaken met personeel en alle mogelijke organisaties binnen gemeente De Bilt.

Inmiddels is de 42-jarige Van der 
Jagt daar al druk mee bezig. Ge-
meente De Bilt is voor hem nog on-
bekend terrein, maar in het sociaal 
domein voelt hij zich als een vis in 
het water. ‘Na mijn studie Organi-
satiepsychologie aan de Universi-
teit Utrecht rolde ik als vanzelf de 
publieke sector binnen, een sector 
waarbinnen ik mij erg thuis voel’, 
vertelt Van der Jagt. ‘Na diverse 
functies als adviseur bij de BMC 
Groep en bestuursassistent binnen 
gemeente Delft vertrok ik in 2013 
naar Ridderkerk’. In Ridderkerk 
leerde hij het sociaal werk kennen, 
eerst als Manager Innovatie en Ont-
wikkeling en uiteindelijk als direc-
teur bij Facet Ridderkerk. Na 8 jaar 
vond hij het tijd om weer eens om 
zich heen te kijken en kwam Mens 
De Bilt op zijn pad.

‘Bij Mens De Bilt vind ik een prach-
tige nieuwe uitdaging. ‘De filosofie 
achter de organisatie, de verbinding 
van de preventieve kracht van het 
sociaal werk met (de toegang tot) 

zorg in één stichting, is voor mij 
inhoudelijk heel interessant’, legt 
Van der Jagt uit. ‘Daarnaast is het 
een boeiend moment om in te stap-
pen. Boeiend omdat de organisatie 
in beweging is, met het CJG, dat 
vanaf 1 januari bij Mens De Bilt 
is ondergebracht. Tegelijkertijd 
wordt dit jaar het uiterste van ons 
gevraagd om in het herstel na de co-
ronacrisis inwoners waar nodig de 
ondersteuning te bieden om mee te 
komen in de samenleving. Het zijn 

mooie uitdagingen die er echt toe 
doen. Daarnaast vind ik het fijn om 
nu eens in de regio te werken, waar 
ik woon’.
Inmiddels is Van der Jagt alweer 
een tijdje bezig en werkt hij zich in. 
Van der Jagt: ‘Ik leer de collega’s 
kennen en zie ze aan het werk. Het 
is inspirerend om hun verhalen over 
het werk en De Bilt te horen. Daar-
naast leg ik nu veel contacten met 
maatschappelijke organisaties bin-
nen de gemeente’

Frank van der Jagt bij Mens aan de Molenkamp in De Bilt.

Borreluurtje

Door de versoepelingen van de coronabeperkingen was het maandelijks 
borreluurtje weer toegestaan in het Atrium van de woongroep 
Lugtensteyn aan de Orionlaan in Bilthoven. De bewoners hadden 
elkaar veel te vertellen. [foto Frans Poot] 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

In Zorgvilla Steinenburgh bieden we warme
en liefdevolle zorg en begeleiding aan
mensen met geheugenproblematiek.
Met 24 appartementen is de Zorgvilla
kleinschalig en overzichtelijk. We werken
met een vast team van enthousiaste,
kundige en fijne mensen. Mensen die zich
met hart en ziel inzetten om er een mooie
dag van te maken voor onze bewoners.
De villa beschikt appartementen van 35 tot
65m2 met aparte badkamer en toilet. Een
aantal appartementen zijn geschikt voor
bewoning door echtparen.

Wilt u meer weten of wilt u een rondleiding?

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

Wonen zoals thuis.

Tel  : 0346-218118
www.vanginkelmachines.nl

Informatie?        Check:
www.vanginkelmachines.nl/vacatures 
Solliciteer direct via pz@vanginkelmachines.nl

Van Ginkel Machines is een internationaal opererend bedrijf, dat gespecialiseerd is in het maken van kip-
wagens, zowel voor landbouw, grondverzet als wegenbouw.

VGM groeit•
We zoeken collega’s:

■ machinebouwer

✔

 Je bent een aanpakker met 
technisch inzicht. 

■ verkoopmedewerker               

Je ondersteunt de verkoop met 
een klantgerichte insteek.

schoolverlaters welkom!

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Samuze weer bijeen
Samuze Huismuziekorkest De Bilt is weer begon-
nen. Vanaf woensdag 9 juni zijn de tweewekelijkse 
speelavonden weer gestart. Er wordt gespeeld in 
de Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De 
zomerperiode blijven de leden samenkomen; het 
nieuwe seizoen start op 8 september. Kijk op www.
samuze.nl voor meer info.           (Koos Bogerman)

Tijdens de zomerborrel spelen Samuzanten voor 
elkaar. 

• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 

• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• � esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
� esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

MAISBROODJE  

ZOMERCAKE

van € 1,90

nu € 1,50

Nu
€ 4,95

met limoen en bosvruchten

NIEUW!!!

met limoen en bosvruchten

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

Hairdesque staat voor kwaliteit, vakkundigheid, 
goed advies en service!
Jouw haar is bij ons in goede handen!
Je bent van ♥ welkom!!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

• Curlsys gespecialiseerd

• Coolblond

• Kleurcorrecties

• Balayage

• High en lowlight technieken

• Afmatteringen

• Feestelijke updo

Maak tijdig een afspraak i.v.m. onze vakanties
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Uit de gemeenteraad van 24 juni
door Guus Geebel

Er waren twee nieuwe leden voorgedragen als commissielid niet zijnde raadslid waar de raad 
een positief besluit over nam. Martijn Huysmans werd na het afleggen van de ambtsbelofte 

geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van D66. Teunis-Jan van Asselt werd 
beëdigd en geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van de SGP.

Uitdaagrecht
Op 21 mei hebben de fracties van 
D66, GroenLinks, Beter De Bilt en 
de PvdA een initiatiefvoorstel inge-
diend voor het formuleren van een 
Biltse aanpak van het Uitdaagrecht, 
(Right to Challenge). Bij het Uit-
daagrecht kunnen bewoners taken 
van overheden overnemen als zij 
denken het slimmer, beter, goedko-
per of anders te kunnen doen. Een 
initiatiefvoorstel van de raad dient 
na indiening op de eerstvolgende 
vergadering op de agenda te wor-
den gezet. Het voorstel is nu om 
het niet in deze raadsvergadering te 
behandelen maar in september. De 
raad gaat daarmee akkoord.

Crisis- en herstelplan
De raad neemt bij acclamatie het 
crisis-en herstelplan aan. Alleen 
de SP laat aantekenen tegenge-
stemd te hebben. Het plan krijgt 
van de overige fracties veel waar-
dering. Kristel Brekelmans (Forza 
De Bilt): ‘Een groot compliment 
aan het college voor dit warme 

herstelplan waarmee onze onder-
nemers en inwoners een hart onder 
de riem wordt gestoken’. Connie 
Brouwer (Fractie Brouwer) geeft 
ook complimenten aan de ambte-
lijke organisatie voor het plan. Zij 
is vooral blij met de aandacht voor 
mantelzorgers. Ingrid Oude Lenfe-
rink (GroenLinks): ‘Het plan richt 
zich expliciet op de groepen die het 
meest getroffen zijn door corona’.  

Voorjaarsrapportage 2021
De raad stelt met 24 stemmen voor 
en 3 tegen de uit de Voorjaarsnota 
2020 voortvloeiende begrotingswij-
zigingen vast. In de eerste termijn 
gaat wethouder Smolenaers in op 
gestelde vragen. Over het beeld dat 
werd geschetst door Forza De Bilt, 
dat veel extra is begroot en de re-
serves zijn aangesproken en dat het 
daarom heel logisch is dat we op 
de goede koers zitten zegt hij: ‘Het 
omgekeerde is het geval. We heb-
ben stevig bezuinigd en de reserves 
zijn gevuld. Ik zou het op prijs stel-
len om bij de feiten te blijven’. Over 
de opmerkingen van Forza De Bilt 
over de planschade in Bilthoven-
Noord zegt hij dat het gaat om een 
noodzakelijk en wettelijk verplicht 
onderzoek. ‘Ik heb daarin geen toe-
zegging gedaan. Ik vond het wel erg 
merkwaardig dat ik na nog maar lut-
tele uren nadat ik tijdelijk de heer 
Landwehr moest vervangen al werd 
ondervraagd en de twee zinnen die 
ik er toen over zei werden verdraaid 
in een schets van mijn houding en 
karakter. Dat leidt ertoe dat ik het nu 
houd bij deze voorjaarsnota en daar 
staat enkel en alleen het noodzake-
lijke geld in voor het vervullen van 
onze wettelijke taak. Dus de rest is 
volgens mij buiten de orde van deze 
vergadering’. 

Organisatie
Burgemeester Sjoerd Potters zegt 
dat er vóór de coronacrisis al zor-
gen waren met de ambtelijke orga-
nisatie, wat met de raad is gedeeld. 
‘We zijn toen op weg gegaan met 
projecten om onder meer het ziek-
teverzuim op orde te brengen en de 
vacatures in te vullen. Dat was best 
succesvol en daar is de raad over 
gerapporteerd. Wij zijn bezig met 
een voortdurende informatiestroom 
over de stand van zaken van de or-
ganisatie. Corona heeft een enorme 
impact gehad, niet alleen op onze 
samenleving maar ook op onze or-
ganisatie die al niet ruim bemeten 
is. De mensen hebben het uiterste 
uit zichzelf gehaald om een aantal 
belangrijke plannen mogelijk te 
maken, zoals een sluitende begro-
ting, een crisis- en herstelplan en 
een voorjaarsnota. Er is ook nog 
een crisisorganisatie in de lucht 
gehouden. Het hoge ziekteverzuim 
heeft voornamelijk te maken met 
langdurig verzuim’.  

Martijn Huysmans werd geïnstal-
leerd als commissielid voor D66.

Voor de fractie van de SGP werd 
Teunis-Jan van Asselt beëdigd en 
geïnstalleerd.

Kunst: het voedsel voor de ziel
Het KunstenHuis De Bilt-Zeist verheugt zich op een nieuw seizoen vol dans, muziek, theater en 

beeldende kunsten: dat is de boodschap, die Rob Schouw, de bevlogen directeur van 
het culturele centrum, wil uitdragen in deze wat hoopvollere tijden.

‘Nu er veel meer mogelijk is staan 
we in de startblokken om met 
volle kracht vooruit te gaan’, zegt 
Schouw. ‘Sterker nog, we doen er 
de komende tijd een schepje bo-
venop. Na dit moeilijke coronajaar 
gaan we de achterstanden wegwer-
ken in een langere kennismakings-
periode voor nieuwe leerlingen, 
er komen extra kinderactiviteiten, 

omdat vooral zij onze lessen node 
hebben gemist, en er komen zo-
meractiviteiten voor kinderen die 
niet op vakantie gaan en graag cre-
atief bezig willen zijn’.

Voedsel
‘We hebben gemerkt dat onze leer-
lingen de lessen erg gemist heb-
ben,’ zegt Schouw. ‘Niet alleen 

door de enthousiaste reacties bij 
het weerzien, dat nu weer mag, 
maar ook doordat maar liefst 90 
procent van de cursisten ons trouw 
is gebleven en de lessen online is 
blijven volgen, wat meteen een 
groot compliment aan onze mede-
werkers is: door hun extra inzet, 
betrokkenheid en harde werken 
is de culturele gemeenschap van 
De Bilt in stand gebleven. Toen 
een jaar lang bijna niets meer kon 
merkten we pas hoe belangrijk de 
kunst en cultuur zijn: ze zijn veel 
meer dan gewoon een hobby, het 
plezier van het samen schilderen 
of toneelspelen, of op een leuke 
manier iets leren: Kunst is het 
voedsel voor de ziel. We gaan er 
alles aan doen om na de zomer 
met vernieuwde energie de kunst 
en cultuur weer uit te dragen in 
De Bilt. Iedereen is weer van har-
te welkom!’
              (Peter Schlamilch)

Directeur Rob Schouw verheugt zich op een corona-vrij seizoen in het 
Kunstenhuis.

Carwash Larenstein 
wast op 3 juli auto’s 
voor het goede doel

Carwash Larenstein in Bilthoven wast tijdens Nationale Autowas-
dag op 3 juli auto’s voor het goede doel: Muziekids. Wij schenken 
voor elke gewassen auto € 1,- aan Muziekids. Sla op de laatste za-
terdag voordat het vakantieseizoen start twee vliegen in één klap: 
een blinkend schone auto én u doet iets goeds voor zieke kinderen.

In een ziekenhuis is een kind vaak niet zichzelf. Het draait daar niet om 
wie zij als kind zijn, maar om wat hun  ziekte is. Ze zijn niet Jesse of 
Sofie, maar zieke Jesse en zieke Sofie. De Muziekids zetten zich in om 
Jesse en Sofie in de muziekstudio even zichzelf te laten zijn en te laten 
vergeten dat ze ziek zijn. Ze kunnen in de studio zingen, instrumenten 
bespelen of plaatjes draaien. En bijkomend voordeel is dat muziek een 
positieve werking heeft op hun herstelproces.

Kleurplaatactie
Voor alle kinderen die op de Nationale Autowasdag bij ons bedrijf 
langskomen, ligt er een Muziekids kleurplaat klaar. Stuur deze voor 26 
juli in en maak kans op een dagje uit met het hele gezin. 

Kom dus ook uw auto wassen bij Carwash Larenstein. Het is duurzaam, 
veilig, gemakkelijk én snel! Met als resultaat een blinkend schone auto! 
Kom wassen in Bilthoven, want hoe meer auto’s er gewassen worden, 
hoe groter het te doneren bedrag. Tot 3 juli. Carwash Larenstein C. de 
Haasweg 10 3721TK Bilthoven CarwashLarenstein.nl 

Zieke kinderen kunnen weer even kind zijn dankzij Muziekids.

 ingezonden mededeling 

U wilt een nieuwe website of 
uw website kan een opfrisbeurt 
gebruiken? En u weet niet waar 
te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan.
0346 - 21 12 15,  info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist

advertentie

Velen zijn nu heel opgetogen
dat we van alles weer mogen
met een prik of een test
kan een feestje ook best
maar corona is nog niet gevlogen

Guus Geebel Limerick
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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

RUNDER BIEFROLLADE
De bijna biefstuk rollade, Heerlijk mals en authentiek
gekruid; mag lekker rosé gebakken worden!!
Fel aanbakken en dan ca. 25 min. op 150°C 100 gram 2,25

BIEFSTUK PANNETJES
Reepjes malse gemarineerde biefstuk met peterselie en
kastanje champignons; helemaal ovenklaar!!
Ca. 10 tot 12 min. op 180°C in de oven 100 gram 2,25

DE SMULKIP
Compleet uitgebeende kip, super gekruid en in speciale
oven folie; kan zo de oven in!! Super lekker & makkelijk
Op 200°C in voorverwarmde oven 60 min. 100 gram 0,89

LAMSHAASJES
Het zachtste van het lam; mals en mager & puur natuur
vers uit Nieuw Zeeland, alleen zout en peper toevoegen
Kort en fel rosé bakken; ca. 2 tot 3 minuten 100 gram 3,95

PULLED PORC
Van de Green Egg; gemaakt met een fantastische rub
en lekker langzaam gaar gemaakt; lekker lauwwarm op
uw salade, op een pistoletje; alleen opwarmen 100 gram 1,39

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

WARM AANBEVOLEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 28 juni t/m zaterdag 3 juli.

Zetfouten voorbehouden.

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Uit Frankrijk; fijn van draad en mooi mager... 500 gram 6,75
BARBECUE GRILL BURGER
Gekruid half om half, met groente en voorgegaard 3 stuks 2,85

BERNER BRAADWORST
Gevuld met iets kaas en omwikkeld met gerookt 
ontbijtspek, om lekker krokant te bakken!
kan op de BBQ en natuurlijk ook in de pan 100 gram 1,75

OP NAAR
DE ............1.000 REGENTONNEN

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl
Tot 19 september zondags gesloten

Online: webshop.vaarderhoogt.nl

1.000 Tuinen extra waarin in plaats van leidingwater regenwater wordt 
gebruikt om het groen van water te voorzien, dat is ons doel in de WATER-
MAAND JULI. Om dat nog eens flink te stimuleren zijn onze regentonnen, 

compostvaten en Bokashi-emmers tot en met 31 juli fors in prijs verlaagd:

Alle regentonnen, compost-
vaten en Bokashi-emmers

Kassa-
korting20%

D’Amandelboom op bezoek 
bij de Schaapskooi

Het jaarlijkse wandelfeest van d'Amandelboom was op 23 juni en had als doel de kinderboerderij de 
Schaapskooi. De hulpboeren en boerinnen lieten vol trots de dieren zien. 

De bewoners van d’Amandelboom werden verwelkomd door de medewerkers van Reinaerde met kof-
fi e, thee en ijs. Accordeonist Peter van Dijk voegde een gezellige noot toe. Naast de dieren werden 
ook de bloeiende bloemen bekeken en was er contact met de kinderen. Jong en oud genoot van een 
gezellige middag.

Een van de bewoners vond het een bijzonder leuk uitje: ‘Vroeger ging ik met mijn kinderen naar een 
de kinderboerderij, later met de kleinkinderen en nu gaan ze met mij’. Hij was blij dat er zoiets kon 
worden georganiseerd en verbaasde zich erover dat er meer dan 25 vrijwilligers waren die met  de 
bewoners wandelden. Hij bedankte hen voor hun inzet.       (Tina Bolks)

Bewoners van d'Amandelboom genieten van de muziek van Peter van Dijk.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Informeren bewoners door gemeente

Het is fi jn dat de gemeente zijn inwoners van goede informatie voorziet en op de
juiste manier. Toch vraag ik me af en vele anderen inwoners in onze gemeente; ‘Wie zit er achter de infor-
matievoorziening? Hebben deze personen wel de capaciteit om te beoordelen
voor wie bepaalde informatie interessant is of belangrijk?’
Vorige week viel er weer eens een brief van de gemeente op de deurmat met informatie over 
‘winst uit je woning’; een actie over gezamenlijke inkoop en subsidie bij aanschaf.
Het ging om een gezamenlijke inkoop van een hybride warmtepomp en zonnepanelen, ja prachtig maar als 
je een huurwoning hebt kan je daar zelf niet over beslissen? Wie stuurt nu zo’n brief naar inwoners in een 
huurwoning? Geldverspilling zou ik zeggen vooral zoals inwoners wordt voorgehouden dat het fi nancieel 
zo slecht gaat bij de gemeente.   
Na contact met de gemeente is het antwoord: ‘dit is een vergissing’. Ik moet hierbij opmerken, dat ik hoop 
dat er op andere manieren beter wordt gekeken en geen vergissingen worden gemaakt
zeker op fi nancieel gebied. En dat er controles worden uitgevoerd zodat de informatie bij de juiste
bewoners terecht komt.

John Cooijman sr.
Meld u aan via info@vierklank.nl.

Al mogelijk vanaf € 5,- /mnd

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

www.vierklank.nl/bedrijven 
Voor een lokale ondernemer. 

incl. terugkerende vermelding in de krant.

Planetenbaan 9  |  3721 KA Bilthoven  |  Telefoon: 06 40724314 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00 - 19:00 uur. Zondag gesloten.

Italiaans ijs
1 bolletje € 1.30

 2 bolletjes € 2.49

 3 bolletjes € 3.59

•  100% Halal vlees beste kwaliteit van 
de op een na beste slager!! 

•  100% Verse AGF hoge kwaliteiten.
•  Eerlijke prijzen en extra aanbiedingen.
•  Alle markten thuis (breed assortiment).
•  Diverse belegde broodjes.
•  Hoge klanten beoordeling.

Kipdijfi lets
1 kilo € 5.49

2 kilo € 9.99

Div. huisgemaakte kant 
en klare maaltijden!
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Over journalistiek en terrorisme
door Henk van de Bunt

TerInfo helpt docenten in het primair-, voorgezet onderwijs en het mbo met het bespreekbaar 
maken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Door het bieden van feitelijke kennis, 
historische context en pedagogische handvatten, draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid 

van kinderen ten aanzien van terrorisme, extremisme en radicalisering. 

Er is een lesprogramma aan gekop-
peld, dat ook op het Aeres wordt 
gebruikt. In de slotles op 14 juni 
werd het lesprogramma geëva-
lueerd: ‘Wat hebben ze geleerd? 
Wat nemen ze mee van deze les-
senserie?  Hoogleraren Beatrice de 
Graaf en Micha de Winter ontwik-
kelden ideeën om het domein van 
het onderwijs bij dit programma te 
betrekken en Beatrice de Graaf be-
dacht een programma, waarbij het 
onderwijsmateriaal is ontwikkeld 
door experts van de Universiteit 
Utrecht.

Gastles
Op het Aeres in Maartensdijk gaf 
Terinfo vijf maal een gastles in de 
klas van Monique Neppelenbroek. 
Daar stelde men de vraag: ‘Wat is 
terrorisme?’ In de les hebben leer-
lingen kennisgemaakt met het be-
grip terrorisme en wat het wel en 
niet is. Ze ontdekten dat terrorisme 
al langer dan 100 jaar bestaat en 
veel gezichten heeft gekend. Dit 
leerden ze aan de hand van de gol-
ventheorie van David Rapoport, 
die laat zien dat terrorisme in vier 
golven is gekomen en gegaan. 

Religieus
De vierde golf is ‘religieus terro-
risme’. In die les hebben de leerlin-
gen kennisgemaakt met de vierde 
golf, waar we nu in zitten. Dit is 
de golf van religieus terrorisme. 
Leerlingen hebben zelf aan de 
hand van een opdracht kennisge-
maakt met diverse terroristische 
organisaties, die handelen vanuit 
een religie (christendom, islam, 
hindoeïsme en jodendom) en zo 
geleerd dat religieus terrorisme 
overal ter wereld voorkomt, van-

uit verschillende religies wordt 
gepleegd en wat de overeenkom-
sten en verschillen zijn tussen 
deze organisaties. 

Rechts
Een vijfde golf? Rechts-extremis-
tisch terrorisme. In deze les heb-
ben de leerlingen stilgestaan bij 
de vraag of er sprake is van een 
vijfde golf, die van rechts-extre-
mistisch terrorisme. Dit geweld 
rukt namelijk steeds verder op. 
Rechts-extremisten willen dat elk 
‘volk’ een eigen land krijgt, omdat 
ze denken dat het niet goed is als 
mensen met verschillende cultu-
ren in één land wonen. Maar kan 
zoiets wel? De leerlingen hebben 
aan de hand van een fictieve ca-
sus over België, waar mensen met 
verschillende culturen en talen 
wonen, nagedacht over deze vraag.

Journalistiek
‘De media’ en ‘het nieuws’ wor-
den vaak bekritiseerd voor het 
aanzwengelen van radicalisering 
en terrorisme. Over aanslagen en 
dader(s) wordt vaak uitvoerig be-

richt, wat terroristische organisa-
ties een groot publiek voorschotelt. 
Sommigen zien de nieuwsmedia 
dan ook als ‘zuurstoftoevoer’ voor 
terroristische organisaties. 
In de les van afgelopen donderdag 
maakte men een uitstapje naar me-
diawijsheid en kropen de leerlingen 
in de huid van journalisten. Ze be-
keken een nieuwsuitzending over 
een verijdelde aanslag en woonden 
een persconferentie bij. Naar aan-
leiding hiervan maakten ze zelf een 
krantenartikel. Vooraf werd dieper 
ingegaan op het werk van een jour-
nalist: werken als journalist bete-
kent, dat je feiten met betrekking 
tot relevante gebeurtenissen d.m.v. 
interviews, onderzoek of observatie 
verzamelt en analyseert en dit ver-
volgens publiceert in een nieuws-
medium. Als journalist maak en 
schrijf je artikelen en reportages 
voor kranten tijdschriften, radio, 
internet of televisie. Een journa-
list, die vaak de deur uitgaat om het 
nieuws op locatie te verslaan wordt 
soms ook een verslaggever of re-
porter genoemd. 

Leerlingen kruipen in de huid van journalisten.

Juf Marianne gaat met 
stralende lach weg

door Kees Diepeveen

Op 2 juli neemt juf Marianne van Miltenburg afscheid als leer-
kracht van basisschool De Nijepoort uit Groenekan. Na 44 jaar in 
het onderwijs gewerkt te hebben waarvan de laatste 28 jaar op de 
Nijepoort gaat zij met pensioen.

Als 6-jarige wist de in Limburg geboren Marianne al dat ze juf wilde wor-
den. Ze zat bij de nonnen op school en die waren erg streng. Marianne: 
‘Toen dacht ik al dat ik dat heel anders ging doen wanneer ik voor de klas 
zou staan. Dat is me tot op heden heel goed gelukt. De kinderen vinden mij 
erg lief en een echte knuffel-juf’. Op de Nijepoort heeft Marianne in alle 
groepen voor de klas gestaan. Haar binding met de jeugd komt voort uit 
haar gedachte dat elk kind uniek is en eigenlijk een pareltje is. Marianne: 
‘Kinderen moeten zich veilig voelen en gezien worden, dan pas kunnen ze 
zichzelf zijn. En als je je veilig voelt kun je ook beter leren. Kinderen zijn 
heel puur en altijd vrolijk. Ze hebben allemaal iets unieks. Hier blijf ik van 
genieten en daarom ga ik weg met een stralende lach.’

Op kamers
Marianne komt uit een onderwijzersnest en is opgegroeid in Brabant. Ze 
heeft de Pedagogische Academie in Nijmegen doorlopen. Haar eerste 
school was de Theresiaschool in Bilthoven. Hiervoor ging zij op kamers 
bij Els, wat naar later bleek de zus van haar echtgenoot te zijn. Marianne: 
‘Op de eerste schooldag heb ik mijn man leren kennen. Dat klikte meteen. 
Inmiddels zijn we al 42 jaar getrouwd. Na 9 jaren op de Theresiaschool ben 
ik gestopt en hebben wij drie kinderen gekregen. Toen de kinderen groot 
genoeg waren heb ik de draad weer opgepakt en ben ik gaan invallen op 
de Michaëlschool en de Laurentiusschool in De Bilt en op de Kathedrale 
Koorschool in Utrecht. Toen kwam de Nijepoort, waar ik in totaal al ruim 
28 jaar met veel plezier en liefde werk. Als ik terugkijk heb ik wel zo’n 
1000 kinderen in de klas gehad’.

Fantastische school
28 jaar op dezelfde school is uniek en niet zonder reden. Marianne vertelt: 
’In 2005 heeft er een tragedie in het leven van ons gezin plaatsgevonden. 
Onze tweede dochter is toen in Italië verongelukt. De Groenekanse ge-
meenschap, de ouders, de kinderen en alle collega’s hebben mij toen onge-
looflijk goed opgevangen en bijgestaan. Daar heb ik veel kracht en liefde 
uit geput. Toen werd voor mij duidelijk dat deze fantastische school mijn 
plek zou blijven. Wat mij ook heeft getroffen in al die jaren is de hulp voor 
goede doelen die vaak door de kinderen werd voorgesteld. Zo hebben we in 
2019 voor de vluchtelingen in Lesbos een sponsorloop georganiseerd. Ook 
de verhuizing 3,5 jaar geleden naar dit prachtige nieuwe en transparante 
schoolgebouw is een hoogtepunt maar vooral de mooie gesprekken die ik 
heb gevoerd met de kinderen zullen me altijd bijblijven’.

Thuisonderwijs
Met de veranderingen in het onderwijs kon Marianne altijd goed overweg. 
Met kroontjespen begonnen en geëindigd met het digibord en ipads. ‘De 
kinderen vinden dit leuk en hebben de vaardigheden nodig voor hun ver-
dere leven’ aldus Marianne. ‘Soms moest ik er moeite voor doen om de 
techniek onder de knie te krijgen maar gelukkig kon ik altijd terecht bij de 
jongere collega’s. Corona was ook een bijzondere periode maar heeft laten 
zien dat we als team in staat waren om het thuisonderwijs snel op te pak-
ken. Daar kijk ik met trots op terug’.

Londen
Nu zit het er bijna op voor Marianne. Met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd breekt een nieuwe fase aan in haar leven en dat van 
haar echtgenoot. Het eerste wat op haar bucketlist staat is een bezoek aan 
haar dochter in Groot Brittannië, die daar huisarts in Londen is. Ze hebben 
elkaar door de coronaperikelen ruim 9 maanden niet gezien. Verre reizen 
maken met echtgenoot Frans staat ook hoog genoteerd in haar toekomst-
plannen evenals het oppakken van haar hobby’s: schilderen, fotograferen 
en samen wandelen en fietsen. ‘Maar ik blijf toch nog aan de school ver-
bonden als vrijwilliger bij het leesonderwijs. Dat maakt voor mij de stap 
naar het stoppen met werken toch wat makkelijker’, aldus Marianne.

Drie dagen feest
Op donderdag 24 juni was er ter 
gelegenheid van het 51-jarig be-
staan op de Martin Luther King-
school in Maartensdijk een feest-
dag voor alle huidige leerlingen, 

waarbij onderwijswethouder Ma-
deleine Bakker het startschot gaf. 
Na de feestdag mochten de leer-
lingen genieten van een extra lang 
weekend. Ze waren de aanslui-

tende vrijdag én maandag vrij. Het 
team ging die dagen het nieuwe 
(52ste) schooljaar voorbereiden.

Kleurrijke inleiding van het schoolfeest. [foto Henk van de Bunt]

Juf Marianne blijft nog als vrijwilliger aan De Nijepoort verbonden.
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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.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Laserprinter werkt prima de 
toner moet vervangen worden 
€20,-  Tel. 06-15458450

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv. op de 
Beethovenlaan, Beetslaan, 
Nicolailaan, Sweelincklaan 
1-60 en Zweerslaan €7,70/
week. Meld je aan via info@
vierklank.nl of bel 0346-
211992

Blijf fit! Pak wekelijks een 
ommetje om De Vierklank te 
bezorgen, haal een FRISSE 
NEUS. Bezorg bijv. in de: 
Frederick G. Hopkinsweg, 
Marie Curieweg, Otto 
Hahnweg, Ralph Bucheweg 
en Robert Kochweg €3,20 per 
week. Liever een andere wijk, 
laat het weten. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Huishoudelijke HULP 
gevraagd om de week. Bel 
mij op 0346--563997

Personeel aangeboden

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

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

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

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

Wie heeft er mijn 
HOORAPPARAAT gevonden 
op het Maertensplein in 
Mdijk? Bel 0346-211686
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Te koop aangeboden
Maxi cosy universal (0-13 kg) 
pepple met zitverkleiner, past 
op fam fix systeem €50,-. Tel. 
06-28643352

2 sportieve meisjesfietsen; 20 
inch/51 cm €20,- p.st. Tel. 
06-28643352

2 boeken van Mario Puzo; De 
Siciliaan en Omertà samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

Charles Dickens, David 
Copperfield in het Nederlands 
€1,-. Tel. 06-14040516

Die Mosaiken von Ravenna 
45 mooie platen, de tekst 
is in het Duits €1,-. Tel. 
06-14040516

Gratis af te halen in M’dijk 
rode flagstones 5-10m2. 
06-54362616

Metalen hangmappenkast, 
grijs, hbd 102-47-62, 3 laden, 
80 mappen, afsluitbaar €10,-. 
Tel. 030-2280191

Twee golftassen met clubs 
ideaal voor beginners. Samen 
€30,-. Tel. 06-13066586

Bladblazer €15,-. Tel. 
06-13066586

Black and Decker strim-
mer voor maaien van gras 
langs muur of verhoogde 
rand langs gazon €15,-. Tel. 
06-13066586

Goed werkende dvd speler 
merk Salora incl. hdmi-kabel 
en afstandsbediening €20,-. 
Tel. 06-44822861

Koetsiersglas merk Heineken 
op houten voet. Hg: 44cm 
€20,-. Tel. 06-12062940

Oude koperen Raamspuit, 
lengte 58cm 1-delig €25,-. 
Tel. 06-12062940

2x vouw-/campingbed 
L190cm - BR70cm. 2xmatras, 
dekbed+overtrek €20,- per 
bed incl. Tel. 06-12062940

Grenen bijzet /salontafeltje 
60x60 en 46 cm hoog. Twee 
lagen, donkere kleur. €20,-. 
Tel 030-2284394

Brabantia droogmolen (licht-
groen)  z.g.a.n incl. grondan-
ker €45,-. Tel. 06-11291353

Husqvarna 54 handgrasmaai-
er incl. grasvergaarbak € 45,-. 
Tel. 06-11291353

2 Hartman admiral club 
tuinstoelen, witte kunststof, 
incl. kussens € 45,-. Tel. 
06-11291353

2-persoons bed 1.40 x 2.00 m 
stalen frame izgst €30,-. Tel. 
06-50201255

Zgan AEG wasdroger 
met afvoer slang naar bui-
ten. Vraagprijs €50,-. Info 
06-16379345

Samsung M2070 All-in One 

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

Sociale huurwoningruil gezocht van beg. grond 3 kamer 
app. Leijenburgh (2019) naar 1gezinswoning in Bilthoven. 
Woning is met tuin ah bos, 100% duurzaam. Ruil ivm gezins-
uitbreiding. Bel 06-29305307

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

Cursussen/ trainingen
Zomerse Stoelyoga 60+   Blijven bewegen in de maand juli? 
Dat kan bij Stoelyoga 60+! Met deze speciale zomeraanbieding 
volgt u 4x een les voor 27,50€, inclusief thee. We doen eenvou-
dige bewegingen, zittend en staand. Maken onze gewrichten 
soepel en oefenen onze balans. Maandag 15.30 - 16.30 uur (5, 
12, 19, 26 juli), Waterweg 110. Zin gekregen? Meld u aan via 
annelies@blijmetyoga.nl of bel 06 15 69 49 59.

Buitenbioscoop 
Drive-in

Op vrijdag 9 juli organiseert Rotaryclub De 
Bilt-Bilthoven een unieke drive-in buitenbio-
scoop op het P&R-terrein van het NS-station 
Bilthoven aan de Rembrandtlaan. 

Op de parkeerplaats wordt een groot bioscoop-
scherm opgezet. Tijdens de filmvoorstellingen 
kunnen de bezoekers in hun auto blijven zitten. 
Het geluid van de film kan worden beluisterd via 
een specifiek radio-kanaal dat vlak voor de voor-
stelling bekend wordt gemaakt. 
In de middag om 16.00 uur is er een film voor de 
jeugd: Frozen 2. 's-Avonds vinden 2 voorstellin-
gen plaats. Zowel om 18.30 als 21.30 uur wordt 
de film Green Book gedraaid. De film gaat over 
Tony Lip, een uitsmijter, die zonder werk zit en 
besluit een baan aan te nemen als chauffeur. Hij 
moet een Afro-Amerikaanse klassieke pianist 
rondrijden op tour door het zuiden van Amerika. 
De film is in 2019 bekroond met een Oscar voor 
de beste film.
De bezoekers krijgen per auto bij binnenkomst 
een picknickpakket. Tevens is het mogelijk om 
(non-alcoholische) drankjes te bestellen vanuit de 
auto. Deze zullen naar de auto’s worden gebracht. 
Het doel van het evenement is tweeledig. Als 
eerste een gezellige filmavond in de buitenlucht. 
Daarnaast wordt een deel van de opbrengst van 
de avond afgedragen aan de Bee Foundation. 
Deze stichting van Sonne Copijn uit Groenekan 
werkt aan de versterking van het leefmilieu van 
bijen, hommels en vlinders in Nederland, door 
het aanleggen van bijenoases 
Meer informatie over de Buitenbios is te vinden 
op de website: www.buitenbiosdebilt.nl.  Hier 
kunnen ook kaarten worden besteld voor de bio-
scoopvoorstellingen.
Als de weersomstandigheden het niet toelaten om 
de voorstellingen door te laten gaan, zal een alter-
natieve datum worden vastgesteld.

Uitslag Wedvlucht
42 vogels van 7 leden van Postduivenvereniging 
De Bilt namen deel aan een wedstrijdvlucht van-
uit het Brabantse Hazeldonk nabij de Belgische 
grens. De vogels van E en K van Oostenbrugge 
werden 1 en 7, die van Peter van Bunnik 2, 3, 4, 
6 en 10, die van Michel van Putten 5 en die van 
Ron Miltenburg 8 en 9.

Dorpsvisie Westbroek
Onlangs heeft het Dorpsberaad West-
broek een enquête gehouden onder 
de inwoners van het dorp. 
Deze enquête was opgesteld om te 
inventariseren welke onderdelen van 
de leefomgeving inwoners belang-
rijk vinden en waar zij mogelijkhe-
den voor de toekomst van Westbroek 
zien. De uitkomsten van de enquête 
zullen gebruikt worden als input voor 
de omgevingsvisie die momenteel 
door de gemeente De Bilt wordt op-
gesteld. 

Op 8 juli zullen de resultaten vanuit 
deze enquête worden gepresenteerd 
aan de inwoners. Vervolgens zal er 

in verschillende themagroepjes uit-
een worden gegaan om de verschil-
lende thema’s te bespreken. Verder 
zal door de gemeente een toelich-
ting worden geven op het verdere 
proces voor het opstellen van een 
Omgevingsvisie voor de gemeente 
De Bilt.
Het Dorpsberaad vraagt iedereen die 
het dorp een warm hart toedraagt 
vooral te komen om te luisteren en 
zijn mening te delen, zodat een goed 
beeld ontstaat wat de wensen voor de 
toekomst van het dorp zijn.De avond 
wordt gehouden in het Dorpshuis van 
Westbroek en start om 20.00 uur. In-
loop is vanaf 19.45 uur.

Ook voor de kern Westbroek wordt een omgevingsvisie opgesteld/ (foto Arne 
Scholten)



ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft dinsdag 13 juli een lezing in Cultureelcentrum H.F. Witte

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
DE BILT - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners over-
lijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets 
is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco Driesprong van 
Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel fami-
lieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, 
los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testa-
ment op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen 
in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf-
recht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare 
wegvalt”, zegt Marco Driesprong. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco 
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft 
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. 
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd 
kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn welis-
waar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco 
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder 
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel 
direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting be-
talen?” 

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen 
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig 
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen 
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel 
even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota-
ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco 
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld 
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of pra-
ten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je 
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testa-
ment voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, 
dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is gewor-
den ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestem-
ming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de las-
ten die anders voor rekening van nabestaanden en partners ko-
men”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het onvoor-
ziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand 
toe.”

Lezing op locatie
Dinsdag 13 juli om 13:00 uur of om 15:30 uur geeft Marco 
Driesprong een lezing over de noodzaak van een testament 
en levenstestament. U kunt een van deze lezingen kosteloos 
bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te 
bellen naar 085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de 
RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. 
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone.

Locatie:   Cultureelcentrum H.F. Witte
  Henri Dunantplein 4
  3731 CL De Bilt
Datum:   dinsdag 13 juli 2021 
Aanvang:   13:00 uur of 15:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 100
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Seizoenafsluiting Scouting
Zaterdag 26 juni was de laatste 
scouting-opkomst voor de zomerva-
kantie van Scouting Agger Martini 
in Maartensdijk; traditioneel hoort 
daar een vossenjacht bij. In het dorp 
liepen verklede personen rond die 
gezocht moesten worden. Ook de 
kinderen uit het dorp die niet op 
scouting zitten, mochten mee zoe-
ken en dat werd dan ook volop ge-
daan. Als verrassing was er op het 
eind voor iedereen nog een heerlijke 
suikerspin. ’s Avonds was er voor de 
oudere leden een BBQ om iedereen 
te bedanken voor zijn inzet en gezel-
ligheid afgelopen seizoen. 
    (Karina de Jong) De vossen van Agger Martine komen even samen op het Maertensplein.

Toch nog een kampioen
Hoewel het eind van het voetbalseizoen eigenlijk al begin-juni zou zijn kon de KNVB toch nog 

een Regio-Cup organiseren; nog vier weken in competitieverband spelen. Precies op 
de fi naledag waren er nog meer corona-versoepelingen, waardoor er zelfs 

weer ouder-support langs de lijn mogelijk werd. 

De meiden van MO11-1 van FC De 
Bilt moesten thuis spelen tegen de nr. 
2 in de poule. Door een laatste afmel-
ding kon er precies een team zonder 
wisselspelers op de been worden ge-
bracht. Om 8.00 op 26 juni was ieder-
een er klaar voor: in het 1ste kwartier 
al een 0-2 achterstand, vervolgens 
een gelijke stand (2-2) en halverwege 
de wedstrijd een nipte voorsprong 
(4-3). De einstand (8-4) betekende 
niet alleen het kampioenschap, maar 
ook een doelpuntenrecord van 62 in 
slechts vier ontmoetingen. 
                     (Daniel Niebourg)

V.l.n.r. (boven) Emily, Laura en Charlie en onder Lola, Lara, Merle, 
Olivia en Tessa.

Mooie korfbaldag 
met publiek bij Nova 

Afgelopen zaterdag mocht Nova dankzij de laatste versoepelingen weer 
publiek ontvangen en de senioren mochten ook weer wedstrijden spe-
len tegen andere clubs. 

Voor de selectie stond dan ook meteen een wedstrijd op het programma. 
Zowel Nova 1 als Nova 2 speelden tegen Revival uit Terschuur. NOVA 
wist beide wedstrijden te winnen. 
Er werd nog meer gewonnen die dag, want de E1, D1 en B1 werden 
kampioen in de mini-competitie. Volgende week sluit de jeugd het sei-
zoen af met een sportkampdag.          (Renske van Kempen) 

Selectie Nova 2 speelt een oefenwedstrijd. 

Einde badmintonseizoen

De DOMOgroep van Irene Badminton heeft op 24 juni het seizoen 
afgesloten met een toernooitje en een gezellig samenzijn. Dinsdag 29 juni 
was de laatste speelavond voor jeugd, recreanten en competitiespelers. 



Natte voeten
Het is zomers warm. Onze voeten bengelen in het frisse water van 
de sloot. Samen met een vriendin zoek ik verkoeling aan de water-
kant. Onze gespreksstof, lichtvoetig, springt van de hak op de tak 
en we genieten van de natuur om ons heen.

Water uit de sloot om af te koelen, maar vooral als voorwaarde om te 
kunnen bestaan. Aan de sloot groeit derhalve een verscheidenheid aan 
planten die allen ook graag natte voeten houden. Voortgekomen uit zaad 
zwerven kruiden langs de waterkant, wisselen per seizoen van plaats. 
Planten zonder vaste woon- of verblijfplaats... 

Kruiden met bladeren die sterk verschillen in vorm en smaak, de bloemen 
in allerlei kleuren. Valeriaan bloeit zacht roze naast het zachte geel van 
de Poelruit. Vergeet-mij-nietje en Klaver groeien laag tussen het gras en 
hoog daar boven wuiven roomwit pluimen van de Moerasspirea. Onver-
wacht, goudgeel, ontdek ik de Grote Boterbloem, een zeldzaamheid. 
Bovenin de nog jonge stengel van de Valeriaan zit een clubje bladluizen. 
Zij doen zich tegoed aan de voedingssappen van hun gastheer en zetten 
die om in suikers, honingdauw. Mieren klimmen langs de stengel om-
hoog en snoepen mee, tappen zoetstof van de luizen af. Een bijzonder 
samenspel.

Of zij van natte voeten houden? Zolang de bodem vochtig blijft kan de 
plant voldoende weerstand bieden aan mee-eters als de bladluis.
                      (Karien Scholten)

In haiku:

Met natte voeten
Zwerven langs de waterkant
Kleurrijk samenspel
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Vrijwilligers maken sloot zichtbaar
Eerder dan gedacht waren er dan toch nog corona-versoepelingen. Voor Lex van Boetzelaer was 
dit het sein om de geplande Vrijwilligers-dag op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk op 26 juni 
‘gewoon’ te laten doorgaan. Lex van Boetzelaer: ‘Ik had dit zo snel niet verwacht en had eigenlijk 

bedacht om pas na de zomer weer te beginnen. Het was kort dag, maar gelukkig was er 
een mooie ploeg van zeven vrijwilligers, waarvan er één voor het eerst kwam’. 

Er is gewerkt aan de historische 
Zinksloot, die van noord tot zuid 
het landgoed over de hele lengte 
doorsnijdt. Zo’n tweehonderd jaar 
geleden speelde deze sloot een be-
langrijke rol bij de ontginning van 
het toenmalige heidelandschap. 
Trekschuiten voeren hierover af 
en aan om veen en mooi wit zand 
voor de verkoop af te voeren en 
stadsmest (poep) aan te voeren 
voor bemesting van het land. Te-
genwoordig staat het noordelijke 
deel van de sloot altijd droog. Lex 
van Boetzelaer: ‘Dat deel was hele-
maal vol-gegroeid met boomopslag 
op de bodem en de kanten. Zover 
als we vandaag gekomen zijn, heb-
ben we de sloot weer helemaal vrij 
gemaakt. Voor water heeft dit geen 
nut, want het grondwater staat te 
laag, maar we doen dit om een stuk 
historie weer zichtbaar te maken 

voor bezoekers van het landgoed’. 
Er zijn vier vrijwilligersdagen 
per jaar. In september is de eerst 
volgende. Wie er ook graag bij 

wil zijn en vier keer per jaar de 
nieuwsbrief van Eyckenstein wil 
ontvangen kan zich aanmelden op 
www.eyckenstein.nl.   [HvdB]

De dichtgegroeide sloot wordt weer vrijgemaakt.

Project ‘Ontwerp een 
duurzame speelplek’

Op dinsdag 15 juni was in Maartensdijk de online presentatie van het project  ‘Ontwerp een 
duurzame speelplek’. In de afgelopen 6 weken hebben de leerlingen van klas 1A uit Bilthoven en 
klas 1E uit Maartensdijk van Aeres VMBO Maartensdijk en de groepen 8 van de basisscholen 

WereldKidz de Kievit en Martin Luther King-school samen hieraan gewerkt. Er was 
volgens betrokkenen een unieke samenwerking die smaakt naar meer.

De opdracht was om een ontwerp te 
maken voor een duurzame speelplek 
op het terrein rond de basisscho-
len. De leerlingen hebben tijdens de 
presentatie hun ontwerpen gepitcht.  
Kinderburgemeester Carmen Braak, 
projectleider Bas van Hell van de 
gemeente de Bilt en buurtsportcoach 
Niels van Veelen hebben hierop ge-
reageerd. 

Natuurlijk
Het terrein was voor dit project ver-
deeld in vijf kleine gebieden. Er 
wordt geprobeerd om het gebied zo 
in te richten dat er straks sport- en 
spelmogelijkheden, toestellen en na-
tuurlijke materialen zijn om te spelen 
en te bewegen voor jong en oud. De 
resultaten van het ontwerp worden 
meegenomen in het definitieve plan 
dat door de gemeente samen met de 
buurt en alle betrokken partijen opge-
steld zal worden. (José Dorresteijn)

Het ontwerp van de duurzame speelplek met creatieve input van de 
leerlingen.

TV Toss 
verduurzaamd ook

Tennisvereniging Toss heeft in navolging van andere clubs ook led ver-
lichting laten aanbrengen op de 3 all weather banen. Naast deze ener-
giebesparende maatregel is de op benzine werkende tractor vervangen 
door een elektrische trekker voor het onderhoud van de banen. 

Ook het tuingereedschap, zoals de op benzine werkende bosmaaier 
en heggenschaar zijn vervangen door accu-machines. Verder zal in de 
komende maand het dak van de kantine worden vol gelegd met zon-
nepanelen om de nodige energie op te wekken. Al met al een positieve 
bijdrage aan verduurzaming van onze Gemeente. 
                 (John van der Lans)

Met de elektrische trekker zet Toss in op verduurzaming. 

Vrijwilligers Boetzelaerspark 
weer aan de slag

Zaterdag 26 juni was de eerste 
werkochtend in het van Boetzelae-
rspark in De Bilt weer na maanden 
pauze i.v.m. de coronabeperkingen. 
De vrijwilligers waren duidelijk blij 
weer aan de slag te kunnen en el-
kaar - in de pauzes - weer te spre-
ken. [foto Frans Poot] 

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-6
Do.
1-7
Vr.
2-7
Za.
3-7
Zo.
4-7

Gebakken biefstuk 
met champignonsaus

Gebakken zalmfilet 
met Hollandaisesaus

Salade Niçoise 
(vegetarisch)

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
7-7
Do.
8-7
Vr.
9-7
Za.

10-7
Zo.

11-7

Kippendijen in 
honing-mosterdsaus

Portugese
visschotel

Kaaswraps met 
tomatensalsa

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Vanaf 1 juli stoppen we met bezorgen,
afhalen blijft wel mogelijk.

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