
Wethouders blij met subsidie
voor aardgasvrije wijk 

door Guus Geebel

Tijdens een persgesprek op 11 maart gaven de wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker 
een toelichting op de mogelijkheden die ontstaan door de toekenning van een subsidie van zo’n 

vier miljoen euro subsidie uit de Rijksregeling Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Ook werd
gesproken over ondersteuning en opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente.

De gemeente De Bilt krijgt de rijks-
subsidie om in de wijk Branden-
burg-West in Bilthoven een warm-
tenet aan te leggen met restwarmte 
van de naastgelegen rioolwaterzui-
veringsinstallatie. Zo’n zeshonderd 
woningen in het plangebied kun-
nen zo verwarmd worden. Hierbij 
zijn een water-water warmtepomp 
en isolatie nodig in de woningen. 
Dit scenario is verreweg het goed-
koopste voor de bewoners om hun 
woningen duurzaam te verwarmen. 
Onder de betrokken bewoners is 
veel draagvlak voor de plannen, al 
vormen de individuele maatrege-
len aan de woningen nog wel een 
puzzel. Daarbij krijgen zij hulp van 
energiecoöperatie BENG!. Boven-
dien is er genoeg ruimte voor indi-
viduele woningeigenaren om zich 
te oriënteren, want het idee is om 
drie fl atgebouwen van woningcor-
poratie SSW eerst aan te sluiten.   

Betaalbaar
‘De aanhouder wint’, zegt Dolf 
Smolenaers. ‘In de vorige ronde 
was er wel een aanvraag voor de 
subsidie, maar werden we afgewe-
zen. De subsidie biedt de mogelijk-
heid om het betaalbaar te maken 
voor de inwoners. Er is een mooie 
samenwerking met de SSW, de 
energiecorporatie BENG!, de ge-
meente en het waterschap.’ Made-
leine Bakker vertelt dat wanneer je 
de subsidie niet ontvangt wel wordt 
aangegeven waarom die niet werd 
toegekend. ‘Daar hebben we nu ons 
voordeel mee kunnen doen en vier 

miljoen euro is een mooie subsidie.’ 
Er waren landelijk 214 aanvragen 
ingediend waarvan er 47 toegekend 
zijn. ‘Door de hoge energieprijzen 
merken de mensen nu ook dat het 
niet alleen goed is voor het milieu 
maar ook voor de portemonnee en 
ook nog dat je niet een dictator in 
het zadel houdt’, aldus Smolenaers. 
De eerste werkzaamheden ver-
wacht de wethouder dit jaar te kun-
nen starten.

Vluchtelingen
De taakstelling die de gemeente De 
Bilt van het Rijk opgelegd krijgt 
om reguliere statushouders hier 
huisvesting te verlenen is 25. ‘Toen 
het nieuwe jaar begon hadden we 
al een kleine voorsprong omdat 
we er in 2021 twee meer geplaatst 
hadden. Dit eerste halfjaar moeten 
we er nog twaalf plaatsen. We lig-
gen dus op koers’, aldus wethouder 
Bakker. Dolf Smolenaers deelt mee 
dat Aeres MAVO is gestart met 
onderwijs aan vluchtelingenkinde-
ren van mensen met een verblijfs-
vergunning die in de noodopvang 
asielzoekers Huis ter Heide ver-
blijven. ‘We geven hier dus nu ook 
onderwijshuisvesting aan kinderen 
van statushouders die nog geen 
defi nitieve verblijfplaats hebben. 
In De Hertenkamp in Hollandsche 
Rading huisvesten we 45 minder-
jarige alleenstaande vluchtelingen. 
Verder moeten we blijven zorgen 

dat we helemaal bij zijn met de 
taakstelling die het Rijk ons heeft 
opgelegd.’
Oekraïne
‘Wat betreft Oekraïne gaat het al-
lemaal heel snel. Wij bereiden ons 
ook voor maar het is nog onduide-
lijk hoeveel vluchtelingen we uit 
dat land moeten opvangen. Elke 
veiligheidsregio gaat 2000 vluch-
telingen opvangen waar wij so-
wieso ons aandeel in nemen’, aldus 
wethouder Smolenaers. ‘Aantal-
len kunnen we nog niet noemen. 
Veel hangt af van hoeveel er ko-
men, hoelang de oorlog duurt en 
hoe intens het is. We willen zoveel 
mogelijk voorkomen dat we met 
mensen moeten slepen, dus willen 
we plekken waar mensen wat lan-
ger kunnen blijven. Onze inwoners 
zijn heel erg bereid om te helpen. 
We hebben een oproep gedaan aan 
mensen om zich aan te melden en 
zien dat dit wordt gedaan. Er zijn 
hier nu nog geen Oekraïense vluch-
telingen maar aanmeldingen om te 
helpen worden beantwoord met de 
mededeling dat we daar in de toe-
komst graag gebruik van willen 
maken. Vluchtelingen uit Oekraïne 
zijn anders dan uit Afghanistan. Die 
moeten zich melden, komen in een 
asielzoekerscentrum en gaan een 
procedure in. Vluchtelingen uit Oe-
kraïne hoeven dat niet. Zij kunnen 
vrij reizen en mogen werken. Op 
de gemeentewebsite vind je in de 

rubriek ‘blog Oekraïne’ actuele in-
formatie. Er zijn nog veel vragen en 
er is nog veel onduidelijkheid over 

aantallen. We willen liefst niet naar 
een crisisnoodopvang, maar kun-
nen het niet uitsluiten.’
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De Bilt
blijft goed
wordt beter.

#14 "Met hart en ziel zet ik mij in voor alle
dorpen, voor wat goed is beter wordt!"

kiess

Gert-JanWeierink

De Bilt
blijft goed
wordt beter.

#15 "Mijn inzet is groene, vitale en leefbare
kernen waar het goed vertoeven is"

kiess

Henric de Jong Schouwenburg

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

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Groenekan • 0346-211215

drukwerkspecialist 

Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque

Hiske Alting & Pauline Res

Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

JE 
HART 
ZIT 
LINKS

STEM

Jacob Vermeulen en Els Otterman waren afgelopen zaterdag in Groenekan 
voor de Cycling4Climate door de Provincie Utrecht georganiseerd, 
waarbij kennis kon worden gemaakt met projecten op het gebied van 
duurzaamheid. [foto Henk van de Bunt]

Voorjaarsbode

Het veld narcissen langs de Biltse Rading in De Bilt verkondigt het begin 
van het voorjaar 2022. De bewoners van de aanpalende hoogbouw 
zijn er heel blij mee, zo ook de fi etsers en automobilisten, die hier de 
gemeente binnenkomen. [foto Frans Poot] 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/03 • 10.30u - Ds. Harold Oechies, 
Viering Heilig Avondmaal 

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/03 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom 

Viering Heilig Avondmaal
20/03 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom 

Dankzegging Heilig Avondmaal
 

De Woudkapel
20/03 • 10.30u - 

Dienst met Marc Rietveld

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

20/03 • 14.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
20/03 • 11.00u - pastor Gé Nijland

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/03 • 10.15u - Ds. J. Zwart
Kerkdiensten in d’Amandelboom

zijn besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
20/03 • 10.30 uur -

spreker Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/03 • 10.00 uur - 

spreker Adri van der Mast

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
20/03 • 10.00u - Ds. W.P. Vermeulen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

20/03 • 10.00u - Ds. J.E. Riemens

R.K. St. Michaelkerk
20/03 • 10.00u -

Woord- en Communieviering;
J. Bosboom en K. van Gestel

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/03 • 15.30u - Drs. G. A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/03 • 10.00u - Kandidaat H. Ottema
20/03 • 18.30u - Ds. R.W. Mulder 

Onderwegkerk Blauwkapel
Met ingang van Pasen

zullen de diensten worden hervat 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/03 • 11.00u - ds. R. Alkema,
Viering Heilig Avondmaal 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
20/03 • 18.30u - Ds. J.C. Schuurman

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/03 • 10.00u - Ds. A.J. Speksneijder
20/03 • 18.30u - Ds. A.J. Speksneijder

PKN - Ontmoetingskerk
20/03 • 09.30u - ds. R. Alkema,

Viering Heilig Avondmaal 

St. Maartenskerk 
20/03 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering L. Fijen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/03 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
20/03 • 18.30u - Dhr. R. Koelewijn

PKN - Herv. Kerk
20/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Viering- en Dankzegging
Heilig Avondmaal

20/03 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
Nabetrachting Heilig Avondmaal

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

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

Actie voor Centraal Azië 

Jaarlijks houdt het Hervormd 
Jeugd Werk Westbroek e.o. een 
actie voor een goed doel. Dit jaar 
staat het werk van Jan Jacob en 
Bouwine van Eeden Petersman 
centraal die werken onder een 
on-bereikte doelgroep in Cen-
traal Azië. Om hen te onder-
steunen is er een verkoop van 
bemeste tuinaarde en potgrond 
voor de tuin en zijn er lekkere 
stroopwafels voor bij de kof-
fie. Op vrijdagavond 18 maart 
komen jongeren langs de deur 
om een bestelling te noteren. Ook 
is belangstelling aan te geven op 
www.hervormdwestbroek.nl.

Weeksluiting ‘Dijckstate’

Vrijdag 18 maart wordt in de 
cursusruimte van ‘Dijckstate’ de 
weeksluiting verzorgd door Ds. 
A.J. Speksnijder. Na afloop is er 
nog gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken. De weekslui-
ting begint om 19.30 uur. Info: 
Ria Hennipman, tel. 0346 282291

De kerk is weer open

De Centrumkerk (Julianalaan 42 
te Bilthoven) is in de Lijdens-
tijd weer een aantal zaterdagen 

open voor een praatje of een 
goed gesprek, om eens rustig 
rond te kijken of te luisteren naar 
muziek. De kerk is open op de 
zaterdagen 19 en 26 maart en 2, 
9 en 16 april van 12.00 tot 15.00 
uur.

Thema-avond IRS

Op dinsdag 22 maart vindt in 
Maartensdijk weer een thema 
avond plaats door het regionale 
comité IRS. Het thema is ‘Cal-
vijn en de uitverkiezing’, inge-
leid door Ds. M. Goudriaan. Het 
doel van deze avonden is onder-
wijs te ontvangen vanuit De Bij-
bel tot verdieping en verrijking 
van het geestelijk leven. Na de 
lezing is er gelegenheid vragen 
in te dienen, die na de pauze 
door de inleider behandeld wor-
den. Van iedere lezing wordt een 
samenvatting uitgereikt. Locatie 
de Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26 te Maartensdijk. De avond 
begint om 19.45 uur. Meer infor-
matie over deze avond en over 
IRS bij drs. G.A. van Ginkel, tel. 
0346 213445.

Walk with me

Filmhuis De Woudkapel aan de 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven 
vertoont op 24 maart ‘Walk with 

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

 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/

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overweldigend, ontroerend, troostend, bemoedigend en liefdevol 
waren de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen 

tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve
en zorgzame man, onze sterke papa, onze

 

Wilco
Willem Cornelis Wijnen

 
Wij willen u hier hartelijk voor bedanken. Het verlies is nog moeilijk 
te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 
vergroot de moed om door te gaan.
 
Berna Wijnen-Floor, Annabel, Madelief en Wiebe
Familie Wijnen
Familie Floor
Elbert en Jannie

me’. Aanvang 19.30 uur. Een 
blik op een Zen-Boeddhistische 
gemeenschap waarvan de leden 
al hun bezittingen opgaven en 
zich toeleggen op een kuis leven. 
Gemaakt over een periode van 3 
jaar in hun klooster op het Franse 
platteland en tijdens een reis in de 
Verenigde Staten, is de film een 
meditatie over een gemeenschap 
die worstelt met existentiële vra-
gen en de dagelijkse routine van 
het kloosterleven. Kaartjes  via 
www.woudkapel.nl/programma

Digitaal Café Maartensdijk

Vragen over een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, smartphone of 
laptop of loop je ergens tegen-
aan? Vragen over bijvoorbeeld 
WhatsApp, een specifieke app 
of instellingen voor e-mail? 
Kom dan langs in het Digitaal 
Café, iedere vrijdag van 14.00 
tot 15.30 uur in Bibliotheek idea 
Maartensdijk. Vrijwilligers van 
SeniorWeb staan klaar en bieden 
deskundige ondersteuning. In de 
Bibliotheek is Wi-Fi, zorg dat 
(mobiele) apparaten zijn opgela-
den. Deelname is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen.
 

Herken de Emoties 
van je Kind 

Deze interactieve zoomworkshop 
is voor ouders die merken dat ze 
ongeduldiger en bozer reageren 
op hun kind dan ze willen, met 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 
12 jaar. Leer over de emoties 
van je kinderen. Waar komen ze 
vandaan, wat betekenen ze en 
vooral: hoe ga je ermee om. Er 
is alle ruimte voor het stellen van 
vragen. De online workshop is op 
22 februari van 20.00 tot 21.30 
uur. Deelname is gratis. Voor 
meer informatie kun je mailen 
naar debilt@ouderslokaal.nl
 

Digitaal Café Bilthoven

Vragen over een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, smartphone of 
laptop of loop je ergens tegen-
aan? Vragen over bijvoorbeeld 
WhatsApp, een specifieke app of 
instellingen voor e-mail? Kom 
dan langs in het Digitaal Café, 
iedere dinsdag van 10.00 tot 

11.30 uur in Bibliotheek Idea 
Bilthoven. Vrijwilligers van 
SeniorWeb staan klaar en bieden 
deskundige ondersteuning. In de 
Bibliotheek is Wi-Fi, zorg dat 
(mobiele) apparaten zijn opgela-
den. Deelname is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen.

Open avond Soeficentrum 

Bij de open avond van Soeficen-
trum Regio Utrecht op woensdag 
23 maart van 20.00 tot 22.00 
uur in Huize Het Oosten, Bilt-
hoven is iedereen welkom. Het 
thema is levenssteun. Breng voor 
deze avond iets mee dat illus-
treert wat voor jou in dat opzicht 
van betekenis is of is geweest. 
Een gedicht of een voorwerp 
bijvoorbeeld. Welke rol speelt 
dit in jouw spirituele levenshou-
ding? Laat je inspireren door de 
inbreng, letterlijk en figuurlijk 
van anderen. Na afloop gelegen-
heid tot napraten. Breng zelf een 
waterflesje mee.

Stabat Mater Oekraïne

De moeder door haar smart bevangen
met tranen langs haar wangen
omkijkend naar waar haar zoon
ten strijde trok. Oprukkend geweld.

Dwars door haar hart zijn lijden.
Verloren en uitverkoren
dat ze hem het leven gaf om het hem
voorgoed terug te geven.

Een moeder aanschouwend haar kind
lijdend aan het kwaad van de wereld
wat mensen elkaar blijvend aandoen.
Kinderen uitgesloten.

Haar zonen stervende om bijstand vragen 
bij het inslaan van de bommen,
het fluiten van granaten.
Een filevorming van gevaar.

Wie voelt er geen tranen komen
bij het zien van deze rouw.
Wij die jarenlang niet meer leden
aan andermans dode zonden.

(N)ooit genoeg liefde om de haat te stoppen,
Dood te verzachten.
Hoe luttel de eigen pijn.
Medelijden lijkt niet genoeg.

Inge Gorris
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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
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Parkeerplaats Maertensplein 
overzichtelijker en beter bereikbaar 

door Henk van de Bunt

Naar aanleiding van klachten van omwonenden en bezoekers van het Maartensdijkse 
Maertensplein over auto’s die parkeerden buiten de parkeervakken van het

winkelcentrum  heeft de gemeente De Bilt een plan gemaakt om
het parkeren daar ter plekke anders te reguleren.

Aanvankelijk was het voorstel op 
deze plaats twee mindervaliden-
parkeer-plaatsen te maken naast 
twee reguliere parkeerplaatsen. Dit 
is op verzoek van winkeliers aange-
past naar twee mindervalideplaat-
sen. 

Door de uitvoering van dit plan 
wordt het parkeren anders gere-
geld, kunnen mindervaliden dichter 
bij de winkels parkeren, blijft de 
toegankelijkheid voor mensen met 
rollator of rolstoel gewaarborgd en 
blijft het plein toegankelijk voor 
hulpdiensten. Bewoners lieten via 
de verenigingen van eigenaren 
weten dat ze dit plan toejuichen 
en ook de winkeliers waren ermee 

akkoord. Na publicatie werd er een 
bezwaar ingediend en heeft de uit-

voering vertraging opgelopen, maar 
inmiddels is het uitgevoerd. 

Paaltjes
Omwonenden wezen op een hun 
inziens onveilige situatie op de 
westelijke hoek aan het noordeinde 
van de oostelijk gelegen toevoer-
weg naar de parkeerplaatsen. Vaak 
stonden daar geparkeerde auto’s 
en busjes waardoor die hoek naar 
hun mening onoverzichtelijk werd. 
Ook werd de achteringang van het 
appartementencomplex daardoor 
vaak geblokkeerd. 

In overleg met hen is besloten om 
paaltjes te plaatsen, zodat de hoek 
vrij blijft van geparkeerde auto’s. 

Paaltjes moeten de hoek overzichtelijker maken.

Vrije toegang tot het plein voor hulpdiensten.

DE-waardepuntenactie
Lionsclubs geslaagd

 
Afgelopen december hebben Lionsclub Bilthoven 2000 en Lionsclub Utrecht Kromme Rijn

een inzamelactie georganiseerd, waarbij in diverse winkels in de gemeente De Bilt
DE-waardepunten en vreemd en oud geld kon worden ingeleverd.

In de afgelopen weken hebben 
de dames van de Lionsclubs veel 
tijd besteed aan het tellen van de 
verzamelde punten. Totaal zijn er 
388.611 DE-waardepunten inge-
wisseld bij Douwe Egberts, die er 
1440 pakken koffie voor heeft ge-
leverd, bestemd voor Voedselbank 
De Bilt. Naast de koffiepunten is 
ook ruim 35 kilo vreemd en oud 
geld ontvangen. Hiermee kunnen 
circa 120 staaroperaties in derde-

wereldlanden worden uitgevoerd. 
De vreemd- en oud-geldzuil is weer 
verhuisd naar Plus Bilthoven. Daar 

kan het hele jaar door vreemd en 
oud geld en DE waardepunten wor-
den gedoneerd.

De pakken koffie zijn op De Voedselbank gearriveerd.



4
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

Coq au vin Met bonne femme € 1,69 
100 gram

Asperge schotel € 1,99
100 gram

Pasta 
met zalm, asperges en spinazie

€ 1,99
100 gram

Mango – choco taart 
Nu € 18,95

Stroop koekjes

Nu  € 3,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart.

Proef het voorjaar….
We hebben weer Hollandse 
asperges van onze vaste 
teler (gratis geschild), kas 
bonen, rabarber, raapste-
len en aardbeien……

Heerlijke zoete
Pruimen

500 gram € 1,49

Desem 
Boule blanche
Nu € 2,99
Rozijnen bollen

Zak 5 stuks € 2,49(GROOT ASSORTIMENT)

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben 
we weer een groot assortiment met 

luxe voorgerechten en culinaire hoofd-
gerechten. 

er zijn weer volop gerechten met 
asperges…!!!

Vrijdag en zaterdag
aspergesoep

Maartensdijkse mix

Nu                                         € 4,99

Kapucijner schotel € 1,39
100 gram

Gesneden
Bietjes

€ 1,49
500 gram

De lekkerste
Mandarijnen

€ 2,99 
Heel kilo

21
03

22
03

23
03

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Lekker voor de hand of pers.

Van onze notenafdeling:

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 maart t/m woensdag 23 maart

Filet Americain 

Grillworst salade 

Beenham salade 

Gebraden Rosbief 

Gebraden Gehakt 

Gegrilde Honingham 

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

3 BIEFSTUKJES
6 TARTAARTJES
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

ITALIAANSE DROOM 

1 KILO

12.-

STOMPETOREN OUD 
500 GRAM

7.25

ROOMBRIE 
100 GRAM

1.98

HEERLIJK MALSE SUCADE

VERSE LOEMPIA’S  
3 VOOR

6.-

KIPSHOARMA 
500 GRAM

6.25

VARKENSHAAS IN 
PEPERROOMSAUS 

100 GRAM

1.50

3+1
GRATIS

SPEKLAPPEN 
NATUREL OF GEKRUID 4+1

GRATIS

7.-
7.-
7.-
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Onbewaakte overweg ten noorden 
van Hollandsche Rading gesloten 

Vrijdag 11 maart jl. heeft PRO Rail de onbewaakte overweg, officieel een Niet Actief Beveiligde 
Overweg (NABO) tijdens een kleine bijeenkomst aan de Maartensdijkseweg in Hilversum 

officieel gesloten. Bij deze bijeenkomst waren de gemeente Hilversum, bouwbedrijf
BAM Infra Nederland en enkele omwonenden aanwezig om deze mijlpaal te beleven. 

De Maartensdijkseweg in Hilver-
sum is een fietspad en zandweg, 
welke zowel de spoorlijn Holland-
sche Rading - Hilversum als de 
Utrechseweg kruist op ongeveer 
2,5 km afstand van café Moeke. 
De Maartensdijkseweg loopt na de 
kruising met de Utrechtseweg in 
westelijke richting over de Hoor-
neboegse hei verder onder de naam 
Zuiderheideweg.

Veiliger
Harro Homan, regiodirecteur van 
ProRail, sloot samen met Annette 
Wolthers, wethouder van de ge-
meente Hilversum en Alfred Sie-
mes, directeur Verwerving Civiel 
bij BAM Infra Nederland vrijdag 
de hekken voor de overweg. Harro: 
‘Onbeveiligde overwegen zijn ge-
vaarlijk en worden door het toene-
mende trein- en wegverkeer steeds 
gevaarlijker. Hoe minder overwe-
gen, hoe veiliger het wordt’. 

Fietstunnel
Op de plek van de overweg komt 
een fietstunnel. Annette: ‘Dit wordt 
een bijzondere tunnel waar niet al-
leen ruimte is voor fietsers en voet-
gangers, maar ook voor ruiters en 

vee van het Goois Natuurreservaat. 
De nieuwe tunnel maakt het moge-
lijk om de natuurgebieden met el-
kaar te verbinden. Door de aanleg 
van een speciale geleiding is het 
tevens een faunapassage en kun-
nen diersoorten als reeën, dassen en 
kleinere zoogdieren ook gebruik-
maken van de tunnel’. 

Uitvoering
De overweg wordt nu al afgesloten 
vanwege de onveiligheid voor ge-
bruikers. Ook kunnen dan de voor-
bereidende werkzaamheden voor 
de bouw van de fietstunnel veilig 
worden uitgevoerd. De planning is 
dat de fietstunnel onder het spoor 
in augustus van dit jaar wordt ge-
bouwd. Enkele dagen zullen er dan 
geen treinen rijden op het traject 
Utrecht-Hilversum. De oplevering 
van de fietstunnel en de ingebruik-
name staan voor oktober van dit 
jaar gepland.

Project
Pieter Dijkstra, projectmanager 
van ProRail geeft aan: ‘Dit pro-
ject wordt uitgevoerd in lijn met 
‘project DOEN’. Belangrijkste 
uitgangspunten hierbij zijn de rea-

lisatie van maximale klantwaarde, 
eerlijk geld voor eerlijk werk, op-
timale samenwerking en werken 
vanuit de bedoeling. Bij dit project 
worden er geen ingenieursbureau 
gecontracteerd. De conditionering, 
het ontwerp en het opstellen van 
het uitvoeringscontract wordt sa-
men met de aannemer gedaan. Een 
dergelijke samenwerking verkort 
de reguliere doorlooptijd, geeft 
minder risico’s, reduceert kosten, 
vergroot het werkplezier en zorgt 
ervoor dat kansen één op één toege-
past kunnen worden in het ontwerp. 
Nogmaals: hoe minder overwegen 
er zijn, hoe veiliger het wordt’. 

Tot slot.
Tot voor kort lagen er op hetzelfde 
traject Hilversum-Utrecht nog twee 
onbeveiligde overwegen. Naast de 
overweg van de Maartensdijkse-
weg lag er 1 km verder in zuidelijke 
richting naar Hollandsche Rading 
nog een onbeveiligde overweg bij 
het Lambert Veenpad. Deze over-
weg is in 2019 opgeheven. Met 
de bouw van de fietstunnel aan de 
Maartensdijkseweg zijn alle onvei-
lige situaties op het traject Hilver-
sum-Utrecht opgeheven. [RK]

Bij de thans gesloten overweg wordt de a.s. tunnel nu al duidelijk aangegeven.

Is De Bilt wel
op de goede weg?

Deze vraag stellen de kandidaatsraadsleden Gert-Jan Weierink en Hen-
ric de Jong Schouwenburg naar aanleiding van berichtgeving in de pers. 
Er wordt veel geroepen in de lokale politiek als het gaat om bereikbaar-
heid. Vooral als het gaat om de dorpen De Bilt en Bilthoven. De gekste 
voorstellen worden gedaan van tram tot metro! Wat Weierink en De 
Jong Schouwenburg betreft zijn dit absurde ideeën, waarbij een tram 
nog enigszins realistisch is. Dit soort ontwikkelingen zijn onwenselijk 
en zouden het historische aangezicht van de Soestdijkseweg onnodig 
aantasten. Weierink en De Jong Schouwenburg vinden dat het nu tijd 
is om een breed debat te voeren met de inwoners over de mogelijk-
heden van een randweg die landschappelijk goed ingepast wordt. De 
Jong Schouwenburg; “Zeist is met de Krakelingweg een goed voor-
beeld hoe je een dergelijke randweg kunt inpassen. Daarom pleit ik ook 
voor een dergelijke oplossing.” Wat Weierink betreft staat er nog een 
veel groter probleem voor deur aan de westkant van de gemeente De 
Bilt. De gemeente Ronde Venen heeft steeds nadrukkelijkere plannen 
om 600 tot 1000 nieuwe woningen te bouwen op het vliegveld Hilver-
sum. Weierink; “Dit plan heeft grote implicaties voor de bereikbaarheid 
van Maartensdijk en Hollandsche Rading en zal tot een nog grotere 
verkeersstroom leiden. Dit plan is onwenselijk voor Maartensdijk en 
vooral Hollandsche Rading. Daarom zal er op korte termijn een com-
missie samengesteld moeten worden met afgevaardigden uit De Bilt, 
Ronde Venen en Hilversum om dit op te lossen. Zoals het plan er nu ligt 
is dit niet acceptabel!”. 

Het is van het grootste belang dat de gemeente De Bilt zelf aan het 
stuur blijft als het gaat om dit soort zaken. Ook als je nu kijkt naar de 
ontwikkelingen rond de golfbaan bij Groenekan in het Noorderpark. 
Daarom zijn Weierink en De Jong Schouwenburg ook overtuigd van de 
noodzaak dat de gemeente de Bilt zelfstandig is en blijft! En niet zoals 
andere lokale partijen suggereren om op te gaan in een groter verband. 
De ervaring uit 2001 ligt menig inwoner van de oude gemeente Maar-
tensdijk nog vers in het geheugen. 

Verder ligt er nog een unanieme verkiezingsbelofte uit 2018 om de slin-
ger Dorpsweg-Nachtegaallaan in Maartensdijk te verwijderen. De Jong 
Schouwenburg; “Belofte maakt schuld en daar moeten wij nu werk van 
maken!”. Weierink wil daar nog wel een nieuwe belofte aan toevoegen 
namelijk het verwijderen van de kassen van Rijksen aan het Maertens-
plein. Weierink; “Het wordt tijd dat deze lelijke holle kies verdwijnt en 
zinvol wordt ingevuld. Wat mij 
betreft als parkeerplek in combi-
natie met innovatieve energieop-
wekking.” 

Daarom is het tijd voor een partij 
die luistert en alleen het belang 
van de inwoners van de gemeen-
te dient, ongehinderd door ego 
of randzaken, tijd voor een op-
rechte partner. Dus wil jij dat je 
dorp goed blijft en beter wordt? 
Geef ons dan het vertrouwen en 
je stem om dit de komende 4 jaar 
waar te kunnen maken!

Draai de lijst eens om en kies 
Gert-Jan Weierink #14 of Henric 
de Jong Schouwenburg #15 Lijst 
2 VVD! 

ingezonden mededeling

Klimaatfietstocht
Op 12 maart organiseerde Cycling4Climate samen met Provincie Utrecht

een Klimaatfietstocht. Tijdens een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug kon
kennis worden gemaakt met projecten op het gebied van duurzaamheid.

Doel was de urgentie van de Kli-
maatopgave op een sportieve ma-
nier onder de aandacht te brengen 
en de deelnemers te inspireren 
zelf (nog) duurzamer te worden 
door langs een aantal mooie duur-

zaamheidsprojecten in de provin-
cie te fietsen. 

Bij de projecten stonden vrijwil-
ligers die er iets over vertelden en 
vragen beantwoordden. V.w.b. de 

route van 42 km die door Groe-
nekan ging  werd ervoor gezorgd 
dat langs de Groenekanseweg met 
behulp van een provincieban-
ner voor de fietsers duidelijk was 
waar ze moesten zijn. 

Jacob Vermeulen (portefeuillehouder Warmte bij energiecoöperatie 
BENG) vertelt over het zonneveld met 1000 panelen dat in Groenekan is 
gerealiseerd. [foto Henk van de Bunt]

Wie schrikt van stijgende prijzen
die wil ik er wel even op wijzen
dat wat je verstookt
en ook wat je kookt
straks nog de pan uit gaat rijzen

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Nu de corona maatregelen per 25 februari zijn afgeschaald 
krijgen koren weer alle ruimte om te zingen! Om ons mooie 

koor, het Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM) 
te versterken organiseren we een wervende    

Zang-workshop

Laat je verrassen wat zingen met je kan doen!

En natuurlijk hopen we ook op nieuwe zangers voor 
ons koor, m.n. tenoren en bassen, maar sopranen 
en alten zijn zeker ook welkom.   
Zowel AZM-zangers als dirigente Julia Scepanovic, 
ontvangen je graag!

-   als je op zoek bent naar een koor 
-   eens wilt ervaren hoe het is om met andere zangers samen te zingen
-   je nieuwsgierig bent, maar nog zangvrees hebt, 
-   of misschien alleen advies wilt over je stemgebruik? 

Kom dan deze middag vrijblijvend met ons meezingen!  
(of gewoon luisteren kan ook!)

 op zaterdagmiddag 19 maart 2022
in de Vierstee te Maartensdijk. Tijd: 14.30 uur tot 16.00 uur

Deze workshop is voor iedereen die van zingen houdt, dus: 

www.zangkoormaartensdijk.nl
Mob. 06 2092 3458

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Laatste stemadvies
 
Bel kapper Hans,
dan komt het
allemaal goed.
 
 
Tel.
0346
212455

3 + 1 GRATIS

3 + 1 GRATIS

APPELKOEKEN
of APPELRONDO’S

KAMPIOENTJES
een heerlijk meergranen broodje

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
Samuze speelt weer

Na de lockdown is Samuze, huismuziekorkest De Bilt weer begonnen met de 
tweewekelijkse repetities onder leiding van Noortje Braat. Het orkest heeft 
haar intrek genomen in een nieuwe locatie: de Regenboogschool in De Bilt, 
waar tweewekelijks op woensdagavond vanaf 20.00 uur wordt gespeeld. 

Kijk voor meer informatie op www.samuze.nl of bel met Koos Bogerman 
(secretaris) tel. 030 2293097 of Wim Hesselink tel. 030 2290911 

Feestelijke 
openingsactie bij 

DA Drogisterij, Parfumerie 
& Schoonheidssalon Voilá!

Vanaf donderdag 17 maart.
Zien we je snel?

* Korting geldig 17, 18 en 19 maart 2022. 
De korting is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties of 
op geneesmiddelen. Vraag ons naar de voorwaarden.

+
GRATIS

DA by Erica
handcrème voor de 
eerste 100 klanten*

* Bij besteding vanaf
15 euro. 

voor de voor de voor de 

Vanaf donderdag 17 maart.
Zien we je snel?

Korting geldig 17, 18 en 19 maart 2022. 
De korting is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties of 
op geneesmiddelen. Vraag ons naar de voorwaarden.

3 DAGEN 
LANG
20% 

KORTING!
op bijna alles*

Tot snel bij 
DA Drogisterij, 
Parfumerie & 

Schoonheidssalon 
Voilá!

CADEAUKAART

Hoe zit het met je bloeddruk, cholesterol of glucose? Doe de Gezondheids
Check bij DA en weet binnen een paar minuten hoe goed je bezig bent! 
Kom bij ons langs voor meer informatie of het maken van een afspraak. 

Zó gecheckt met de 
DA GezondheidsCheck

DA Drogisterij, Parfumerie en Schoonheidssalon Voilá | Maertensplein 20 | 3738 GK | Maartensdijk
Openingstijden: ma t/m vr 08:3018:00 en za 08:3017:00.

Een goede bloeddruk helpt je hart en vaten 
gezond te houden. Omdat je een hoge 
bloeddruk zelf meestal niet doorhebt, is 
het belangrijk deze af en toe te laten meten. 
Zo gecheckt met de DA BloeddrukCheck

Bloeddruk

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt het 
risico op hart en vaatziekten. Met een simpele 
check kunnen in een paar minuten verschillende 
cholesterolwaarden worden bepaald. 
Weet hoe het zit met de DA CholesterolCheck 

Cholesterol

Diabetes, ofwel suikerziekte, kun je hebben 
zonder dat je het doorhebt. Veel mensen 
hebben nauwelijks klachten. Goed om af 
en toe eens je bloedglucose (ook wel: 
bloedsuiker) te laten meten. 
Check het met de DA GlucoseCheck

Glucose

5.-
NU 3 

CHECKS 
VOOR

Gedurende de openingsweek 
een verwenpakket t.w.v. 50.- 
voor slechts 6.99! OP=OP

Mis het niet! Cadeaukaart
Met de DA cadeaukaart zit je altijd 
goed! Leuk om te geven én te krijgen. 
De cadeaukaart kun je opwaarderen 
vanaf 5 euro tot een maximum van 
150 euro. En natuurlijk pakken wij de 
cadeaukaart leuk voor je in.
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VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

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

Derde Helft weer van start
in Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Nu de coronamaatregelen sterk zijn beperkt komt het verenigingsleven weer op gang.
Dit geldt ook voor het project De Derde Helft in de kantine en op de sportaccommodatie van 

voetbalvereniging SVM in Maartensdijk. Dinsdag 1 maart gaf Nathalie Schaafsma van de 
Kliniek voor Diagnostiek & Leefstijl een hele interessante workshop over Valpreventie. 

De Derde Helft is een initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds en de 
Vriendenloterij met als doel om 
van de sportkantine een gezellige 
ontmoetingsplaats te maken. Niet 
alleen voor sport en spel maar ook 
voor een kop koffie en een goed ge-
sprek. In Maartensdijk is de Derde 
Helft een samenwerking tussen 
voetbalvereniging SVM, Stichting 
Mens De Bilt, Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes en Fysiotherapie & 
Beweegcentrum Maartensdijk. Op-
zet is dat iedereen - met name ou-

deren - elkaar elke dinsdagochtend 
van 10.00 tot 12.30 uur vrijblijvend 
kunnen ontmoeten en meedoen 
met activiteiten die georganiseerd 
worden. Bord- en kaartspelen, dar-
ten, Jeu de boules, gezond bewe-
gen, korfbal, tennis, en yoga zijn 
hier voorbeelden van. Maandelijks 
wordt een workshop of lezing ge-
pland. Eind maart een creatieve 
workshop.

Workshop
Twintig mensen waren aanwezig 

om de workshop te volgen. Deze 
bestond uit twee delen: Allereerst 
een theoretische verhandeling over: 
waarom vallen we sneller als we 
ouder zijn. Vervolgens een warming 
up als opwarmer voor de spieren bij 
het praktijkdeel van de workshop 
waarbij Nathalie doorneemt hoe je 
het beste overeind kan komen wan-
neer je gevallen bent en op de grond 
ligt. Vervolgens krijgen alle deelne-
mers de kans dit te oefenen.

Valrisicofactoren
‘De meest voorkomende oorzaken 
van valpartijen zijn lichamelijke 
klachten zoals duizeligheid, slecht-
ziendheid, bepaalde medicatie, ge-
stoorde mobiliteit en weinig spier-
kracht’ geeft Nathalie aan. ‘Maar 
ook mentale obstakels kunnen in 
de weg zitten. Iemand kan bijvoor-
beeld bang zijn om te vallen. Veelal 
zijn er meerdere risicofactoren 
tegelijkertijd aanwezig. Valrisico-
factoren worden onderscheiden in 
intrinsieke (patiëntgebonden) en 
extrinsieke valrisicofactoren. Ex-
trinsieke valrisicofactoren zijn aan 
de omgeving gebonden, zoals los-
liggende tegels, gladde vloeren, in-
adequaat schoeisel of trappen. Over 
het algemeen betreft het een combi-

natie van een extrinsieke valrisico-
factor met één of meerdere intrin-
sieke risicofactoren zoals gestoorde 
mobiliteit en medicatie’. 

Verlies spiermassa
Mobiliteitsstoornissen, bestaande 
uit stoornissen in balans, looppa-
troon en/of spierkracht afname, 
zijn één van de belangrijkste risi-
cofactoren voor vallen. Evenals 
afname van spierkracht. Vanaf het 
25e levensjaar verlies je elk jaar 
ongeveer 1% aan spiermassa. Dit 
kan oplopen tot zo’n 3% per jaar 
vanaf 70 jaar. Advies van Natha-
lie: het is belangrijk om de eiwitin-

name hoog te houden. Eiwit is een 
bouwstof voor het lichaam. Genoeg 
eiwitten eten en weerstandstraining 
doen verhoogt de spierkracht. Ook 
voor mensen met artrose en botont-
kalking had Nathalie waardevolle 
adviezen. Na de theorie gingen de 
deelnemers naar de squashruimte 
waar het opstaan na een val in 
de praktijk geoefend werd. Deze 
workshop voorzag duidelijk in een 
behoefte.  

Mensen die geïnteresseerd zijn in 
het project de Derde Helft kunnen 
contact opnemen met Gerda Vloed-
graven, tel. 0628695669.

Deelnemers krijgen in de praktische les heel gerichte aanwijzingen hoe 
weer op de been te komen na een val.

Project ‘Samen Een Thuis’ gestart
Voor mensen die uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) 
is voortaan een nieuw woonalternatief beschikbaar in de gemeente De Bilt. De overgang van 

begeleid naar zelfstandig wonen is vaak een grote stap. Om die stap kleiner te maken, kunnen 
zij voortaan als twee alleenstaanden vanuit een beschermde woonvorm in één huis gaan wonen. 

Op dinsdag 8 maart ondertekenden 
Anne Brommersma (wethouder De 
Bilt), Ineke van Hooff (bestuurder 
Kwintes) en Danny Visser (di-
recteur-bestuurder Woonstichting 
SSW) het samenwerkingscontract 
voor het ‘Samen Een Thuis’ pro-
ject, dat dit mogelijk maakt.

Project
Met het project ‘Samen Een Thuis’ 
(SET) spannen gemeente, SSW 
en Kwintes zich in voor stabiele 
huisvesting met begeleiding voor 
dak- en thuislozen. Het project 
maakt onderdeel uit van regionale 
samenwerking om meer woningen 
en ondersteuning te realiseren voor 
deze specifieke doelgroep, het pro-
gramma Eerst een Thuis. Wethou-
der Anne Brommersma: ‘We zijn 
op zoek gegaan naar slimme moge-
lijkheden om de kansen voor deze 
doelgroep te vergroten. Dankzij 
de samenwerking met Kwintes en 
SSW kunnen we deze mensen een 
nieuw thuis met goede begeleiding 
bieden’.

Spannend
Het SET project voegt een optie 
voor huisvesting toe, omdat twee 
mensen onder één dak kunnen gaan 
wonen als dit bij de situatie en de 
personen past. Want de overgang 
van begeleid naar zelfstandig wo-

nen is voor een deel van de mensen 
een spannende verandering. Ineke 
van Hooff: ‘Kwintes zorgt voor 
goede begeleiding van mensen die 
de Maatschappelijke Opvang verla-
ten. Als een duo samen in één huis 
kan wonen, zijn ze niet opeens al-
leen. En ze kunnen elkaar verster-
ken in hun dagelijkse structuur en 
hun netwerken. Dit zorgt ook voor 
meer deelname aan het sociale le-
ven en vergroot het succes van 
weer zelfstandig wonen. Uiteraard 
onderzoeken we vooraf zorgvuldig 
voor wie deze vorm van wonen ge-
schikt is’. 

Passend woningaanbod
Mensen uit MOBW stromen door-
gaans door naar kleine betaalbare 

woningen, zoals tweekamerap-
partementen of studio’s. Deze zijn 
beperkt beschikbaar en zijn ook 
bedoeld voor andere groepen wo-
ningzoekenden, zoals jongeren en 
statushouders. Danny Visser: ‘SSW 
werkt graag mee aan dit SET pro-
ject, omdat we er als corporatie juist 
zijn voor de mensen die moeite heb-
ben om zelfstandig een woning te 
bemachtigen. Met dit project willen 
we de kans vergroten dat mensen 
duurzaam zelfstandig kunnen wo-
nen in een reguliere huurwoning. 
Bijkomende voordelen zijn dat we 
met één woning twee mensen blij 
kunnen maken en dat we onze klei-
nere woningen beschikbaar houden 
voor andere doelgroepen, zoals 
jonge starters’.

V.l.n.r. Anne Brommersma, Ineke van Hooff en Danny Visser. 

Online mantelzorgcafé
Zorgen voor een naaste met psychische of psychiatrische 

kwetsbaarheid is een eenzame taak. Als je als partner, 
kind of ouder, zorgt voor een naaste met een psychische/

psychiatrische kwetsbaarheid blijft die zorg meestal 
onzichtbaar en verborgen voor de omgeving.

Mensen in deze situatie zien zichzelf vaak niet als mantelzorger, maar 
hun zorg en zorgen houden nooit op en zijn langdurig. Ze hebben te 
maken met onvoorspelbare situaties en onbegrepen gedrag, wat de 
zorg zwaarder maakt. Mantelzorgers voor iemand met een psychische 
kwetsbaarheid zijn daardoor vaak eenzaam. Want waar zij mee te ma-
ken hebt, is moeilijk met een ander te delen. Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt is er ook voor deze mensen.

Marian Zegwaard, Onderzoeker en Sociaal Verpleegkundige bij 
Altrecht, draagt zorg voor naasten van patiënten in de GGZ. Zij ont-
wikkelde een online test, de Welzijnsmeter, voor deze mantelzorgers. 
Door de online vragenlijst in te vullen ontdekken mantelzorgers hoe 
het eigenlijk met hen zelf gaat en wat er nodig is om de zorg vol te 
houden. De welzijnsmeter is te vinden op www.mantelzorgpsychiatrie.
nl/welzijnsmeter.

Online Mantelzorgcafé 
In dit Online Mantelzorgcafé vertelt Marian Zegwaard welke knelpun-
ten mantelzorgers in de GGZ kunnen ervaren, hoe je daarmee om kunt 
gaan en welke rol deze Welzijnsmeter kan spelen om het vol te houden. 
De consulent van Steunpunt Mantelzorg is ook aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Iedereen met een naaste met een psychische kwetsbaar-
heid is van harte welkom op woensdag 23 maart van 12.00 tot 13.00 
uur Online via Teams. Aanmelden kan vis mantelzorg@mensdebilt.nl 

NLdoet in Huize het Oosten

Leden van de Soroptimisten De Bilt/Bilthoven kwamen in actie in de 
tuin van Huize het Oosten in het kader van NLdoet. Zij wieden een stuk 
van de tuin en zetten er nieuwe planten in. [foto Frans Poot]
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030-2288000

Interesse: mail naar:
info@tafeltjedekje-debilt.nl, of bel:

Wij zoeken een:

Tafeltje Dekje, 
Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt, 

KANTOOR-
MEDEWERKER

Tafeltje Dekje 
bezorgt maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl

Je werkt nauw samen met de coördinator 
voor ongeveer 5 uur per week, inclusief 
vervanging bij vakantie e.a. Op de 
werkuren, van 10.00 – 13.00 uur, 
werk je zelfstandig. We zoeken iemand 
met een administratieve achtergrond en 
affiniteit met onze doelgroep.

                    Een zeer goede manier om 
het tuinseizoen van 2022 te beginnen 
is aanschuiven bij de GRATIS snoei
demonstraties bij ‘t Vaarderhoogt. Onze 
specialist Peter vertelt u álles wat u moet 
weten voor het beste snoeiresultaat. En 
heeft u vragen stel ze dan gerust. Er zijn 
demonstraties om 11.00 uur en om 
14.00 uur. U kunt gewoon bij de groep 
aansluiten (naast de hooiberg). 
Na afloop trakteren wij u 
op een kopje vers gemalen 
koffie bij De Kastelein.

Bijen zijn enorm belangrijk voor 
het leven op aarde. Van 10.00 
tot 15.00 uur is Judith Stroker 

aanwezig om u uit te leggen hoe 
u uw tuin bijvriendelijk kunt maken.

Gratis
deelname

Zaterdag
19 maart

Ook elke zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Bijen zijn enorm belangrijk voor 

      SNOEI-
DEMONSTRATIES

EXTRA

         20%
KASSAKORTING

op alle soorten bemesting
van ECOstyle en Pokon 
voor het gazon, de tuin

en zelfs de kamerplanten.

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 
vaarderhoogt.nl • zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

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

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

De kracht 
van lokaal is 
voor ons heel 

normaal!
Even snel iets 

regelen of 
overleggen? 
Het kan bij 

ons allemaal 
en je hoeft 
er niet veel 

kilometers voor 
af te leggen!

Meer info?
Bel of 
mail , 

we staan 
voor u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

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

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

CARPACCIO TAARTJES
Met o.a. biefstuktartaar, Parmezaanse kaas, zout & 
peper, pijnboompitjes, kappertjes en iets olijfolie.....
Kort en fel rosé bakken, totaal 3 - 4 min. 100 gram 2,25

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Vers uit Frankrijk; wie kent ze niet? Top kwaliteit!!
Fijn van draad en mooi mager; lekker genieten!!
Fel aanbakken en dan ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,75

KIPFILET SCHNITSELS
Malse magere dunne kipfilet, rondom gepaneerd &
gekruid; ook lekker aan reepjes op uw salade...
Zachtjes braden in ruim boter; totaal 4 min. 100 gram 1,35

PRIME RIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug dus lekker lokaal. Heerlijk
mals en iets doorregen; kan ook super op de BBQ!!
Om kort & fel rosé te bakken; 2 - 3 min. totaal 100 gram 3,25

TAMME KONIJNENBOUTEN
Voor de liefhebbers. Op = Op; om te stoven met 
o.a. witte wijn en een kruidnageltje, heerlijk genieten!!
Ca. 75 tot 90 min. braden 100 gram 1,45

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

VOORDELIGE TIPS VAN DE WEEK:

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

Zetfouten voorbehouden.

PULLED CHICKEN
Van de Graan Egg; alléén nog even opwarmen!! 100 gram 1,25
VARKENS KOPHAAS
Voor saté,  in zijn geheel te braden, of in stukjes 500 gram 6,50

MINI KIPROLLADE
Één persoons rollade gemaakt van kippendijfilet, lekker
gekruid & gezouten; ca 150 gram per stuk!!
Ca. 20 min. braden in de oven op 150°C 100 gram 1,45



 De Vierklank 9 16 maart 2022

advertentie

Een dorpshuis draagt bij aan de leef-
baarheid in een dorp en is een goede
locatie om de zorg en welzijn in het
dorp te bevorderen. Koffieochtenden
kunnen helpen om in een dorpskern
elkaar in beeld te krijgen, het zoge-
naamde “naar elkaar omzien".
In Groenekan wordt er niet veel
gebruik gemaakt van het dorpshuis.
Stichting Vrienden van Onvergetelijk
Leven heeft daarom het idee opge-
pakt om elke woensdagochtend een
koffieochtend (LEUT) in dorpshuis de
Groene Daan te organiseren. Van 10
tot 12 uur is er gratis koffie. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis. Het
initiatief wordt ondersteund door
Mens de Bilt. Tijdens LEUT is er ook
ruimte voor thema's zoals bloem-
schikken, gastsprekers of workshops.
Bent u een thuisbakker die LEUT (af
en toe) kan helpen met zelfgemaakte
taart, wafels of cupcakes? Wilt u meer
informatie over LEUT?
Bel 06 13061302 of kom
woensdagochtend gezellig langs.

LEUT
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LEU
G R O E N E K A

GRATIS KOFFIE EN
ONTMOETINGEN IN
DE GROENE DAAN

WOENSDAG
VAN 10 - 12 UUR

DORPSHUIS
GROENEKAN.

KOMT U OOK?

een gezellige koffieochtend van en voor Groenekanners

M.I.V.
WOENSDAG

23 MAART A.S.

Betty’s Corner
vertrekt uit Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Na 18 jaar te hebben samengewerkt met kapper Hans Stevens in Maartensdijk heeft 
kapster Betty Koudenburg haar praktijk beëindigd. Andere keuzes in haar leven 
hebben tot dit besluit geleid. Op 25 februari heeft zij haar activiteiten in Betty’s 

Corner afgesloten. Veel van haar klanten kwamen afscheid nemen.

Het was best wel even een emoti-
oneel moment voor Betty toen zij 
haar laatste klant geknipt had en 
haar spullen inpakte. Niet alleen 
voor Betty was dat een memorabel 
moment maar evenzo voor kapper 
Hans Stevens die al die jaren met 
haar heeft samengewerkt in zijn 
kapsalon aan het Maertensplein. 
Betty verlaat het kappersvak niet. 
Zij heeft ook een praktijk in haar 
woonplaats Amersfoort, die ze wil 
gaan uitbreiden. Maar dat is niet de 
enige reden waarom zij haar zaak in 
Maartensdijk opgeeft. Zij wil ook 
meer van haar vier kleinkinderen 
genieten en zich ook meer wijden 
aan haar zangcarrière. ‘De prioritei-
ten zijn veranderd’ aldus Betty.

Marijkehof
Toen Betty als kind in Maartensdijk 
woonde werd zij door kapper Hans 
geknipt: ‘Ik vond dit direct een mooi 
beroep en ging op 15 jarige leeftijd 
naar de kappersopleiding. Een sta-
geplaats was gauw gevonden in de 
dameskapsalon van Hans onder de 
vleugels van Els Slembrouck in het 
vroegere winkelcentrum Marijke-
hof. Ik werkte twee dagen en ging 
twee dagen naar school’. Na haar 
opleiding ging ze full time bij Els 
Slembrouck werken, die de dames-
kapsalon van Hans Stevens had 
overgenomen. Op haar 23ste jaar 
is ze gestopt en heeft zich 10 jaar 
aan haar gezinsleven gewijd. In die 
periode woonde Betty in Maartens-
dijk en kwam met regelmaat in de 
kapsalon. 

Eigen hoekje
Dat zij weer in de kapsalon terug 
kwam was het gevolg van een ge-
broken vinger, die Hans Stevens 
had opgelopen met karate. Betty: 
‘Hij was natuurlijk enorm gehan-
dicapt en moest geholpen worden. 
Dat beviel enorm goed. Er kwamen 

zelfs klanten, die ik 10 jaar geleden 
gekapt had weer terug. Ben er toen 
vol voor gegaan. Het was altijd 
erg gezellig in de zaak en ik ben 
twee dagen in de week gaan wer-
ken. Dat deed ik inmiddels ook in 
Amersfoort waar ik weer naar toe 
verhuisd was en ook een praktijk 
begonnen was. Die twee dagen in 
Maartensdijk heb ik tot mijn laatste 
werkdag volgehouden. Ik voelde 
me in mijn eigen hoekje helemaal 
op mijn plaats’ aldus Betty. Ook het 
specifi eke sfeertje zoals Betty dat 
noemt is haar altijd zeer goed be-
vallen. ’Hans zit diep in het Maar-
tensdijkse verenigingsleven en or-
ganiseerde heel veel leuke dingen 
in de zaak en op het Maertensplein. 
Daar genoot ik altijd erg van’. 

Zangcarrière 
Een van haar wensen is verder 
te werken aan haar zangcarrière. 
Dat ze erg muzikaal is, is bij veel 
plaatsgenoten bekend. Ze is ooit 
begonnen in een band met Wim van 
der Kant en Bert Lodder. Vormde 
een duo met Henk van der Pluijm 
en zingt al heel lang in The Dutch 

Andrews Sisters. ‘Toen Hans 70 
werd hebben we voor hem opgetre-
den. Zou het leuk vinden als ik nog 
een verdieping in mijn zangcarrière 
kan aanbrengen. Ook ga ik me rich-
ten op uitbreiding en meer binding 
met mijn klanten in Amersfoort. Al-
les wordt nu een beetje anders’.

Betrokkenheid
‘De enorme betrokkenheid bij de 
klanten heeft mij altijd hier gehou-
den. Het specifi eke sfeertje wat 
deze salon onderscheidt van ande-
ren en natuurlijk de samenwerking 
met Hans en zijn dochter Bianca, 
die al vele jaren een nagelstudio 
heeft in de zaak. Ik heb het altijd 
als een voorrecht beschouwd om in 
deze sfeer te kunnen en mogen wer-
ken. Voelde me hier altijd helemaal 
op mijn gemak. Mijn keuzes voor 
de toekomst met muziek, kleinkin-
deren en mijn zaak in Amersfoort 
hebben uiteindelijk tot deze wen-
ding geleid. Zal nog vaak met veel 
plezier aan deze periode terugden-
ken. Ik zal hier ook nog genoeg ko-
men om te winkelen en even bij te 
kletsen’. 

Kapper Hans wordt voor de laatste keer door Betty geknipt.

Emmaus Bilthoven 
steunt Oekraïne

door Guus Geebel

De aanval van Rusland op Oekraïne heeft directe gevolgen 
voor de twee Oekraïense Emmaus groepen, Oselya en Nasha 
Khata. Die zijn nu niet in staat hun gebruikelijke activiteiten 

uit te voeren. Zij houden zich nu vooral bezig om de grote 
aantallen mensen te helpen die op de vlucht zijn voor de 

gevechten. Ook de groepen van Emmaus in de buurlanden 
Polen en Roemenië mobiliseren zich om de

eerste vluchtelingenstroom te helpen. 

Emmaus Bilthoven heeft besloten om de Oekraïense vluchtelingen 
aan de Poolse en Roemeense grens te steunen door fi nanciële hulp te 
verlenen. De weekopbrengst van 7 tot en met 14 maart wordt daar-
voor volledig ingezet. Bij alle kassa’s komt ook een pot te staan voor 
een donatie voor fi nanciële steun. Emmaus veroordeelt het geweld dat 
nu wordt gebruikt ten zeerste. ‘Onze beweging en de oprichter Abbé 
Pierre, hebben altijd voor vrede gewerkt’, aldus oud-voorzitter Loes 
Steensma. ‘Wij zullen ons te allen tijde hiervoor inzetten.’

Emmaus Bilthoven verleent hulp aan Oekraïners.

Gedenkbankje voor erevoorzitter IVN
door Henk van de Bunt

Bij haar overlijden was het de wens van erevoorzitter Annie Eizenga van IVN-De Bilt,
dat er geen bloemen voor haar begrafenis zouden worden gegeven, maar een gift aan 

het IVN De Bilt een goede bestemming zou zijn. Het huidige bestuur stelde voor dat het 
binnengekomen bedrag aangewend zou kunnen worden voor de aanschaf van een bankje.

Bestuurslid Wim Westland kwam 
in contact met een Texelse zorg-
boerderij (Novalishoeve), waar 
prachtige natuurbankjes worden 
gemaakt door mensen met een be-
perking tot de arbeidsmarkt. Dick 
van Beek van de gemeente De Bilt 
en Inge van de Pavoordt van Stich-
ting Heidepark zorgden ervoor dat 
het bankje geplaatst kon worden op 
Heidepark bij het heideveldje, dat 
in samenwerking met de vrienden 
van het Heidepark (vrijwilligers die 
het park) wordt onderhouden.
In het bankje is een naambordje 
aangebracht met een gezegde van 
Annie Eizinga: ‘De natuur is ster-
ker dan de leer’.

Onder grote belangstelling van IVN, vrijwilligers Heidepark en de 
Fam. Eizenga wordt het gedenkbankje feestelijk in gebruik genomen.
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BEKENDMAKINGEN
week 11 ¾  16 maart 2022

Besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning tankstation Esso Nijpoort 
Rijksweg A27 1 in Groenekan, onderdeel milieu
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt hebben op 9 maart 2022 het 
besluit genomen om de omgevingsvergun-
ning voor de activiteit milieu van 10 oktober 
1989 die is afgegeven aan Esso Nederland 
B.V. voor een tankstation inclusief LPG op 
het adres Rijksweg A27 1 in Groenekan 
ambtshalve te wijzigen op grond van artikel 
2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De ambtshalve wijzi-
ging is geregistreerd onder zaaknummer 
Z/21/182022. 

Inzage
De stukken met betrekking tot deze be-
schikking liggen zes weken ter inzage vanaf 
17 maart 2022.

Rechtsverwijzing
Als u het niet eens bent met het genomen 
besluit, dan kunt u op grond van artikel 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
binnen zes weken na de verzenddatum van 
het besluit schriftelijk beroep instellen bij 
de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. Bodemzaken, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Uw beroepschrift moet door u worden on-
dertekend en moet volgens artikel 6:5 Awb 
ten minste bevatten:

a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit waarte-

gen uw beroepschrift is gericht;
d. de gronden van uw beroep.

Als een beroepschrift aanhangig is, kan de 
indiener daarvan bij de voorzieningenrech-
ter van genoemde rechtbank een verzoek 

om een voorlopige voorziening indienen, 
wanneer onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dit zou vereisen. Dit kan 
op hetzelfde adres o.v.v. Voorlopige voor-
zieningen.

Degene die beroep instelt, respectievelijk 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
doet, is een griffierecht verschuldigd. De 
griffie van genoemde rechtbank kan infor-
matie verstrekken over de hoogte van het 
griffierecht en de wijze van betaling.

BENG! is de onafhankelijke energie-
coöperatie van en voor inwoners van 
De Bilt. We zetten ons in voor een ener-
gieneutrale gemeente. Doe mee! Of 
geef je steun als lid. 
www.bengdebilt.nl

Plek voor meer 
energieambassadeurs
BENG! heeft een team van deskun-
dige vrijwilligers met elk hun eigen 
expertise. We zoeken versterking 
voor zonnepanelen, energiebe-
sparing en het maken van warm-
tescans met een infraroodcamera. 
Voor dat laatste is er een cursus en 
begeleiding ‘in het veld’. Spreekt 
het je aan? Mail dan naar info@
bengdebilt.nl

De energieambassadeurs van BENG! doen het al jaren (vrij-
willig) met hart en ziel: deskundig informeren en advise-
ren. Als inwoner van De Bilt ben je daarvoor welkom op de 
informatieavonden. Voor inspiratie en al je vragen. 

De eerstkomende data zijn:

•  Woensdag 16 maart, 19.30 uur, 
Isolatie en energiebesparing, online

•  Woensdag 6 april, 19.30 uur, 
Alles over zonnepanelen, locatie in De Bilt

•  Woensdag 20 april, 19.30 uur,  
Warmtepompen, locatie WvT Bilthoven

Meld je aan via www.bengdebilt.nl, zie de agenda.

UITNODIGING:

Gas en stroom worden maar duurder en duurder. Als dat geen reden voor actie is…! Je huis 
isoleren helpt enorm, ook kleine dingen helpen al. En zonnepanelen als het kan. Maar waar 
begin je of wat kan nog meer? Steek je licht op bij een gratis informatieavond van BENG! Voor 
praktische tips en onafhankelijk advies. Op woensdag 16 maart is er weer een, online, met 
meer daarna. En ook: wil je zelf energieambassadeur worden?

Nu meer dan ooit: bespaar energie!
Bezoek een gratis infoavond van BENG!

advertorial

Accolade Zorg
15 t/m 19 maart15 t/m 19 maart15 t/m 19 maart15 t/m 19 maart15 t/m 19 maart

Ontdek

Wil jij zorgen 
met aandacht 
en liefde? Ontdek 
het werken bij 
Accolade Zorg

Kom jij ko�  e of 
thee drinken? 
Wij zorgen voor 
wat lekkers.

Voor wie: stagiaires, 
leerlingen, zorg-
medewerkers, 
zij-instromers 
& vrijwilligers

15 t/m 19 maartOntdek 
Accolade Zorg

Wil jij zorgen met aandacht en liefde?
Ontdek het werken bij Accolade Zorg

Kom jij ko�e of thee drinken?
Wij zorgen voor wat lekkers.

Voor wie: stagiaires, leerlingen, 
zorgmedewerkers, zij-instromers & vrijwilligers

Dinsdag 15 maart:
Villa l’Abri (10.30 - 12.30 uur) 
De Wijngaard (13.00 - 16.00 uur)

Woensdag 16 maart:
Hart van Vathorst (13.00 - 16.00 uur)

Donderdag 17 maart
Wierickehoeve (11.00 - 13.00 uur)  

Vrijdag 18 maart:
Arendstate (13.00 - 16.00 uur)

Zaterdag 19 maart 
d’Amandelboom (10.00 - 14.00)

Bezoek één van onze locaties 
op de volgende dagen: 

15 t/m 19 maartOntdek 
Accolade Zorg

Wil jij zorgen met aandacht en liefde?
Ontdek het werken bij Accolade Zorg

Kom jij ko�e of thee drinken?
Wij zorgen voor wat lekkers.

Voor wie: stagiaires, leerlingen, 
zorgmedewerkers, zij-instromers & vrijwilligers

Dinsdag 15 maart:
Villa l’Abri (10.30 - 12.30 uur) 
De Wijngaard (13.00 - 16.00 uur)

Woensdag 16 maart:
Hart van Vathorst (13.00 - 16.00 uur)

Donderdag 17 maart
Wierickehoeve (11.00 - 13.00 uur)  

Vrijdag 18 maart:
Arendstate (13.00 - 16.00 uur)

Zaterdag 19 maart 
d’Amandelboom (10.00 - 14.00)

Bezoek één van onze locaties 
op de volgende dagen: 

Zaterdag 19 maart • d’Amandelboom • 10.00 - 14.00 u

Noord Houdringelaan 82 in Bilthoven

Van harte welkom:
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GEMEENTENIEUWS
week 11 ¾  16 maart 2022

Gemeente De Bilt doet mee met het
NK tegelwippen 

Zeker 100 Nederlandse gemeenten treffen 
elkaar vanaf 21 maart 2022 in het jaarlijkse 
NK Tegelwippen. De Bilt daagt Zeist uit. Wel-
ke gemeente wipt de meeste tegels en maakt 
plaats voor groen? Het kampioenschap draait 
niet alleen om rivaliteit, maar heeft een ho-
ger, gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels 
worden vervangen door gras, bloemperken, 
bomen en geveltuinen, wordt Nederland 
meer klimaatadaptief en biodivers. Neder-
lands bekendste TV-tuinman Lodewijk 
Hoekstra geeft 21 maart om 8.00 uur het 
startschot, wat online te volgen is via de so-
ciale media kanalen van het NK Tegelwippen. 
Doet u ook mee? 

Meedoen is simpel 
Haal de tegels uit uw tuin en meld ze aan. 
Kijk op www.nk-tegelwippen.nl voor alle in-
formatie en laat u inspireren. 

Op onze website leest u een actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke infor-
matie over de maatregelen rondom corona, vaccinaties en testen: www.debilt.nl/corona. 

Corona informatie

Klaar met al dat zwerfafval? Kom in actie!
Op zaterdag 19 maart gaan inwoners in De 
Bilt aan de slag met een grote opruimactie, 
net voordat de lente begint. De gemeente wil 
in zoveel mogelijk buurten, wijken en straten 
acties organiseren en daar is uw hulp bij no-
dig. Wilt u graag aanjager zijn in uw eigen 
buurt? Plog it Up De Bilt helpt met de marke-
ting en regelt de opruimspullen.

Opruimen is, naast zinvol, ook sportief en 
gezellig! Samen met de buren op pad en sa-
men impact maken. Kijk voor meer informa-
tie op www.sportiefinhetgroen.nl en meld u 
aan als organisator of deelnemer. 

Sluit u nu ook aan bij de ruim 110 vrijwillige 
zwerfafvalrapers die in 2021 meer dan 35 
duizend stuks zwerfafval registreerden met 
de app Litterati en het Zwerfafvalkompas 
(www.zwerfafvalkompas.nl) 

Mathildedag dit jaar op 25 juni
Jaarlijks viert de gemeente op 14 maart Ma-
thildedag (door de coronacrisis dit jaar wat 
later). Mathildedag staat altijd in het teken 
van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn drijvende 
krachten in de samenleving waar de gemeen-
te absoluut niet zonder kan of wil. Zij verdie-
nen waardering. Op Mathildedag zet de ge-
meente daarom deze vrijwilligers in het 
zonnetje. Ook dit jaar en wel op zaterdag 25 
juni. Dit jaar is het thema ‘coronahelden’. Een 
aantal inwoners hebben zich enorm verdien-
stelijk gemaakt in de coronaperiode (of doen 

dat nog steeds). Kent u iemand die u hiervoor 
in het zonnetje wilt zetten? Meld deze per-
soon dan aan bij de gemeente vóór 1 juni a.s. 
Het Comité Mathildedag zal alle aanmeldin-
gen beoordelen en komen tot een aantal no-
minaties. De genomineerden ‘coronahelden’ 
zullen op feestelijke wijze onthaald worden 
door burgemeester Potters op Jagtlust. 

Meer informatie kunt u lezen op 
www.debilt.nl/mathildedag. 
Hier kunt u ook uw aanmelding doorgeven. 

Vluchtelingenopvang in gemeente De Bilt

Waar en wanneer opvang vanuit de gemeen-
te gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend. 
De intentie is om de vluchtelingen voor een 
langere periode op te vangen. De meeste 
vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vrij reizen, 
hebben recht op verblijf en mogen werken in 
Nederland. Naast opvang wordt ook begelei-
ding georganiseerd, financiële ondersteu-
ning, zorg en onderwijs. Dit doet de gemeen-
te in nauwe samenwerking met andere 
overheden en maatschappelijke organisaties.  

Gezocht: opvanglocaties
Voor goede opvang zijn in de eerste plaats 
locaties nodig. Het gaat daarbij om locaties 
die direct geschikt zijn voor verblijf, zoals re-
creatieparken of hotels, maar ook om gebou-

wen die geschikt te maken zijn, zoals kan-
toorpanden. De gemeente komt graag in 
gesprek met ondernemers en organisaties 
die ruimte beschikbaar hebben of op andere 
wijze ondersteuning kunnen bieden. Ook 
wanneer u bereid bent om vluchtelingen zelf 
in huis te nemen, dan hoort de gemeente dit 
graag.

Initiatieven van inwoners
Inmiddels zijn al enkele vluchtelingen uit  
Oekraïne gearriveerd. Zij zijn opgevangen 
door de inwoners en worden door hen op 
weg geholpen. Ook zijn inwoners initiatieven 
gestart voor inzameling van geld en hulpgoe-
deren. De gemeente wil haar waardering uit-
spreken voor eenieder die op dit moment 
hulp biedt of deze heeft aangeboden. Deze 
initiatieven getuigen van enorme betrokken-
heid en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wilt u ook een bijdrage leveren? Op
www.debilt.nl/samenvooroekraine
vindt u een overzicht van mogelijkheden om 
te helpen en meer informatie. Heeft u vra-
gen? Stuur dan een e-mail naar
samenvooroekraine@debilt.nl.   

Wegwerkzaamheden
Bilthoven: 
Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend. Toeganke-
lijk vanaf Soestdijkseweg-Zuid naar Antonie van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenbur-
gerweg gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor meer informatie: www.debilt.nl/weg-
werkzaamheden.

De Bilt:
Prof. Dr. P. Zeemanweg en Prof. Dr. C. Eijkmanweg: asbestsanering.  Daarna zijn de Prof. Dr. 
W. Einthovenweg en Prof. Dr. J.D. vd. Waalsweg  aan de beurt. De werkzaamheden duren 
tot 18 maart 2022.

Agenda

De gemeenteraadsverkiezingen
Vandaag sluiten de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eer-
ste voorlopige uitslagen worden vanavond bekend gemaakt. 

De komende tijd
Maandag 21 maart stelt het centraal stem-
bureau definitief de verkiezingsuitslag vast. 
Die avond vindt het duidingsdebat plaats in 
de raadszaal. De partijen gaan dan met el-
kaar in gesprek over wat de uitslag bete-
kent en hoe het proces verder gaat. Van de 
zittende gemeenteraad neemt de gemeen-
te afscheid op 24 maart. Een week later, op 
woensdag 30 maart, wordt de nieuwe ge-
meenteraad op basis van de verkiezingsuit-
slag geïnstalleerd. Voor meer informatie 
over de verkiezingen en het vervolg: 
www.debilt.nl/verkiezingen. 

Op 21 maart 2022 start het NK Tegelwippen. Het wordt steeds warmer en de re-
genbuien worden steeds extremer. De gemeente De Bilt daagt daarom de inwo-
ners uit om zoveel mogelijk tegels uit hun tuin te wippen! In een versteend dorp 
en tuin blijft het lang warm en kan het regenwater maar lastig de grond in zakken. 
Groen verkoelt en neemt water op. Dus: tijd om de tegels uit u tuin te halen!

DE BILT

Net als vele andere gemeenten wil gemeente De Bilt haar aandeel leveren in de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, die tegen hun wil huis en haard hebben 
moeten verlaten. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid om de vluchtelingen te voorzien van opvang en eerste levensbehoeften. 
Hiertoe worden nu voorbereidingen getroffen. 

Vernieuwd dorpshart Bilthoven geopend
Het centrum van Bilthoven en de directe 
omgeving is opnieuw ingericht. Daarmee 
is de vernieuwing van dit deel van het cen-
trum afgerond. Samen met de nieuwe 
horeca, winkels en woningen die de afge-
lopen jaren zijn gerealiseerd, is het Vin-
kenplein en omgeving weer klaar om ge-
zellig te winkelen, een terrasje te pakken 
en elkaar te ontmoeten. Vrijdag 25 febru-
ari 2022 openden Madeleine Bakker-Smit 
(wethouder Economie en loco-burgemees-
ter) en Janine Veldhoven (bestuurslid van 
de winkeliersvereniging) samen het ver-
nieuwde plein. Ook namen zij een informa-
tiezuil over dr. H.W. Melchior in gebruik. 
Deze zuil is een cadeau van de winkeliers-
vereniging aan de gemeente.

19 maart: Plog It Up De Bilt (landelijke opruimactie) 
 (www.sportiefinhetgroen.nl/landelijke-opschoondag)  
21 maart: Digitale poliobijeenkomst (www.debilt.nl/informatieavondpolio) 
21 maart: Zitting stembureau (live) (www.debilt.raadsinformatie.nl)
15 maart: Wethouderspreekuur Groenekan (www.debilt.nl/spreekuren) 
17 maart:  Wethouderspreekuur Westbroek (www.debilt.nl/spreekuren)
21 maart: Zitting stembureau (www.debilt.raadsinformatie.nl)
24 maart:  Laatste raadsvergadering in oude samenstelling (www.debilt.raadsinformatie.nl)
30 maart:    Eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling (www.debilt.raadsinformatie.nl)
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Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

Voor onze winkels in
Maartensdijk, Den Dolder en Hilversum

zijn wij op zoek naar een
 

VERKOOPSTER
 

Voor 20 à 25 uur per week
 

Uw reactie en voor meer informatie,
graag mailen naar

bakkerij@bosmaartensdijk.nl
Tel. 0346-211235

Dat wil ik
‘effe’ kwijt…

Graag wil ik aanhaken aan het bericht over de 
(heel goede!) Opruimactie mondkapjes in De Bilt, 
van vorige week: 

Het is geen wonder dat er zoveel rotzooi, inclusief 
mondkapjes, in en rond de fi ets/voetgangerstunnel 
bij Bilthoven Station ligt. Er is daar namelijk géén 
enkele afvalbak te bekennen. De dichtstbijzijnde 
afvalbakken staan voor de Bilthovense Boekhan-
del aan de Julianalaan, en in de twee bushokjes bij 
het busstation. En dat is het dan in een straal van 
50 meter rond het station. Dus je moet altijd ergens 
naar boven lopen om iets weg te gooien. Ik begrijp 
dus wel waarom er dus zoveel troep ligt. 

Misschien zou het fi jn zijn als de gemeente onder-
aan de trappen, en bij de fi etsenstalling, en naast 
de lift / trap aan de andere kant van de tunnel wat 
afvalbakken zou plaatsen. Kleine moeite volgens 
mij, en dat zou heel wat rotzooi schelen!

Ingrid van der Elst, Bilthoven

Jagtlust kleurt
weer oranje op 27 april

Na twee jaar vrijwel niets te hebben kunnen organiseren op 
Koningsdag, gaat het dan eindelijk dit jaar weer gebeuren. Het 

terrein rondom het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven kleurt op 
27 april op Koningsdag weer volledig oranje.

‘Het belooft weer een spetterend feest 
te worden’, aldus Frans van Beek, 
voorzitter van het Oranjecomité De 
Bilt-Bilthoven. Vanaf het moment 
dat duidelijk werd dat er geen coro-
namaatregelen meer zouden gelden, 
is het comité volop en vol enthousi-
asme aan de slag gegaan om allerlei 
activiteiten te organiseren voor alle 
inwoners van de gemeente. 

‘Het wordt overigens wel anders dan 
andere jaren’, zo vertellen Albert en 
Jollie Agterberg, twee andere leden 
van het Oranjecomité. ‘Zo zal de kin-
dervrijmarkt wél gehouden worden, 
niet op de Hessenweg, maar wel vóór 
het gemeentehuis en op een deel van 
de Soestdijkseweg, dus op het terrein 
rondom het gemeentehuis Jagtlust’. 
Een andere belangrijke wijziging is, is 

dat de toegang geheel gratis is. Vanaf 
9 uur ’s ochtends start de kindervrij-
markt, zijn er speel- en luchtkussens 
voor de kinderen, zijn er sport en 
spel-demonstraties om zelf ook mee 
te doen en zijn er muziek- en dans-
voorstellingen. Het paardenconcours 
zal ook weer als vanouds gehouden 
worden. ‘Het wordt een dag vol feest 
met vermaak voor alle leeftijden’, al-
dus Frans van Beek. En natuurlijk zal 
de catering daarbij worden verzorgd 
door de horeca-ondernemers van de 
Local Heroes.

Binnenkort komt een gedetailleerd 
programma van de hele Koningsdag 
op de website www.oranjecomite-
debilt-bilthoven.nl
Ook volgt dan meer informatie over 
(o.a.) de kindervrijmarkt.

NLdoet in het van Boetzelaerspark

Vrijwilligers van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark aan het werk op het Cirkelplantsoen bij de 
ingang van het park, waar het dode gewas en het onkruid weg wordt gehaald. [foto Frans Poot]

Violenverkoop
voor Dierenbescherming

Vandaag woensdag 16 maart start de jaarlijkse viooltjesactie van basisschool de Kleine 
Prins uit De Bilt. In de periode tussen 16 maart en 27 maart proberen de leerlingen van de 

school zoveel mogelijk viooltjes te verkopen aan buren, familie, vrienden en bekenden.

Dit jaar is Dierenbuddy van de 
Dierenbescherming als lokaal 
goed doel aan de violenactie ge-
koppeld. Met de opbrengst kan er 
mede voor worden gezorgd dat 
ook in de gemeente De Bilt Die-
renbuddy wordt opgezet. 

Activiteit
Dierenbuddy is een activiteit van 
de Dierenbescherming. Hierbij 
worden huisdiereigenaren die zelf 
niet in meer in staat zijn om vol-
ledig voor hun dieren te zorgen, 
gekoppeld aan vrijwilligers van 
de Dierenbescherming. Zij bieden 
praktische ondersteuning door bij-
voorbeeld de hond mee te nemen 
voor een extra lange wandeling of 
de kattenbak te verschonen. Met 
de hulp van Dierenbuddy's hoe-
ven deze huisdiereigenaren geen 
afscheid te nemen van hun ge-
liefde huisdier, omdat ze er min-
der goed voor kunnen zorgen. Zo 
voorkomen we eenzaamheid én 
dierenleed. 

Violen
De verkoopperiode start op 

woensdag 16 maart en loopt tot 
zondag 27 maart. Wanneer er geen 
leerlingen aan de deur komen, zijn 
de violen bestellen via de mail: 
info@patioschool.nl. 
De actie gaat op een bijzondere 
manier van start: Een dierenam-
bulance bezoekt namelijk het 
schoolplein aan de Weltevreden 
8 op 16 maart in de ochtend om 

alle kinderen kennis te laten ma-
ken met het werk van de Dieren-
bescherming. 

Op vrijdag 1 april worden de vi-
ooltjes bezorgd door de leerlin-
gen. De violen zijn te koop per 
tray van 12 stuks (9 cm pot) en 
zijn te verkrijgen in de kleuren 
blauw, wit, geel of roze.

Binnenkort ook dierenbuddy;s in De Bilt.

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

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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Een veilig nieuw thuis
voor Afghaanse vluchtelingen

Vluchteling Samiullah Sadat (35) woont met zijn gezin sinds een half jaar in Nederland.
Nadat ze in Ter Apel en Leersum in verschillende opvangcentra hebben gewoond,

wonen ze nu sinds december 2021 in Bilthoven.

Samiullah spreekt vier talen en 
verzorgde als tolk in het Engels 
de communicatie tussen het Af-
ghaanse leger en het Nederlandse 
leger. Samen met zijn vrouw (28) 
heeft hij drie zoontjes van acht, zes 
en drie jaar die hier inmiddels naar 
school gaan. 

Integreren
Samiullah gaat hier in Nederland 
naar instituut Babel om de Neder-
landse taal te leren. Voor zijn vrouw 
vertaalt hij tijdens het gesprek. Zijn 
vrouw vertelt dat ze het soms nog 
moeilijk heeft omdat ze zich vaak 
alleen voelt. Twee keer per week 
gaat ze naar een vrouw uit de buurt 
die haar helpt de Nederlandse taal 
onder de knie te krijgen. 

Ondertussen lopen de tranen over 
haar wangen, haar sociale netwerk 
is klein en ze mist haar vriendin-
nen en familie. ‘Maar ik ben heel 
erg blij dat ik hier kan wonen. Het 
wordt iedere dag beter’, vertelt ze 
daarna met een lach. ‘We hebben 
ook zulke fijne hulp gekregen en 
nog steeds, onder andere van een 
Nederlands echtpaar dat vluchtelin-
gen helpt.’ Daarnaast belt ze gere-
geld met haar familie in Afghani-
stan en dat maakt het makkelijker.

Delen
‘Waar wij vandaan komen was 
het heel normaal om maaltijden te 
delen. Als ik iets speciaals had ge-
kookt bracht ik dat naar de buren 
of familie’, vertelt ze. In Neder-
land probeert ze deze traditie ver-

der op te pakken en dat geeft haar 
veel voldoening en bovendien con-
tactmomenten met de buren. Die 
moesten wel even wennen aan deze 
Afghaanse traditie, maar zette ze 
ook aan het denken. Inmiddels vin-
den typisch Hollandse traktaties als 
stroopwafels en drop hun weg naar 
het Afghaanse gezin. 

School
Als de 3 zoontjes thuiskomen fleurt 
ze op. ‘Ze zitten in Bilthoven op 
school en het gaat heel goed, ze 
komen iedere dag heel blij thuis. 
‘Ze doen het heel goed hier in Ne-
derland en gaan goed mee met al-
les. Het is geweldig om te zien dat 
de kinderen hier gelukkig zijn en 
hoe ze contacten maken. In Kabul 
hadden ze maar twee uur per dag 
school en lazen wat uit een boek. 
Een wereld van verschil.’

Zowel Samiullah als zijn zoontjes 
voetballen bij FC De Bilt. ‘‘We 
werden zo fijn verwelkomd, mo-
gen gelijk meedoen en maken leuke 
contacten. In Kabul ging dat er heel 
anders aan toe. Het is best moeilijk 
als je ergens nieuw bent, omdat ze 
weinig contact met je maken lijkt 
het alsof je jezelf eerst moet be-
wijzen. Hier in Nederland worden 
we gelijk met open armen ontvan-
gen. We zijn heel dankbaar en blij’, 
meldt Samiullah tot slot.
 (Ruby Jacobse)Het Afghaanse gezin Sadat is blij met het veilige onderkomen in De Bilt.

Volleybalclinics voor vluchtelingen
Afgelopen maandag gaf volleybalvereniging Irene uit Bilthoven een clinic

in de opvang voor Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide.

Met 2 trainers en geen idee hoeveel 
mensen mee zouden doen begonnen 
ze met open vizier aan de middag. 
Al snel bleek de animo groot. Een 
drietal heren hebben geproefd aan 
het volleybalspel waarna vooral de 
kinderen lekker gingen spelen. Zo’n 
22 kinderen hebben gegooid, gevan-
gen, gesmasht, technieken geoefend 
en een potje tegen elkaar gespeeld. 
Alles op speelse wijze waarbij de 
grootste inspiratie van de kinderen 

zelf kwam. Het ene spel was nog 
nauwelijks afgelopen waarna het 
volgende spel door de kinderen zelf 
al werd gestart. Voor de trainers een 
mooie ervaring om de ruimte te ge-
ven aan de spelideeën van de kinde-
ren zelf en hier een beetje in mee te 
sturen. De kinderen gingen met een 
lach op hun gezicht en rode wangen 
weer naar huis. Het werd nogmaals 
duidelijk: sporten maakt je even los 
van alles en verbindt.

Iedere maandag
Vanuit Irene wordt er de komende 
periode elke maandagmiddag een 
volleybalclinic gegeven in de op-
vang in Huis ter Heide. 

Als er kinderen of volwassenen 
zijn die hier verder mee willen, dan 
wordt in overleg gekeken of het 
ook mogelijk gemaakt kan worden 
om met een van de teams binnen 
Irene mee te trainen en spelen.

Volleybalvereniging Irene geeft clinic in Huis ter Heide.

Benefietconcert 
voor Oekraïne

Zaterdag was er een indrukwekkend concert in de 
theaterzaal van het Lichtruim, waarvan de opbrengst geheel 
ten goede kwam aan humanitaire hulp voor de Oekraïense 

bevolking. Meerdere musici traden die avond op.

De in Oekraïne geboren Oleg Lysenko op accordeon en de in Bilthoven 
wonende en van oorsprong Georgische Ketevan Sharumashvili op de 
vleugel, openden het concert met het Libertango van Astor Piazolla. 
Hun bewogen vertolking van dit werk gaf heel goed de intentie van dit 
benefietconcert weer. Vervolgens speelden Anita van Soest, trompet-
docent in het KunstenHuis, en Guy van Beek, op de vleugel, werken 
van Otto Ketting en Eric Vloeimans. Erna speelde Olga Grishina, ook 
muziekdocent, op de vleugel het Arabesque van Claude Debussy. 
De muziekdocenten José Bosschers, zang, en Sophie de Rijk, viool, 
vertolkten een lied van Toon Hermans ‘Als de Liefde niet bestaat’. De 
tekst van dit lied maakte vele emoties los in relatie tot de gebeurtenis-
sen in Oekraïne. 
Hierna speelde Oleg een Oekraïense compositie, waarin wanhoop en 
verdriet, maar ook hoop te horen waren. Hij sloot de avond af met het 
spelen van het Oekraïens volkslied. De keuze van dit werk gaf heel 
goed de verbondenheid met het lot van de Oekraïense bevolking weer.

(Frans Poot)

Ketevan Sharumashvili en Oleg Lysenko in hun vertolking van het 
Libertango van Piazolla.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Als de nood hoog is...

Vorige week zondag kreeg mijn man ernstige problemen en ik moest 
112 bellen; meteen daarna liep ik naar beneden om alvast de deur van 
het slot te halen en te openen. Dat was nauwelijks gebeurd of er stormde 
al iemand naar binnen, rende de trap op en verder. 

Al heel gauw kwamen er nog zoveel hulpverleners, ongelofelijk: de 
vrijwillige brandweer en al snel de ambulancedienst, later hoorde ik dat 
de BHV er al was en er kwam een mevrouw, waarvan ik de naam niet 
heb onthouden, die mij bijstond. 
Na een tijd werd ik boven geroepen en kon even bij mijn man, die in-
middels even bij kennis was of wat daar voor door kon gaan. De brand-
weer had al een stellage bij het bovenraam staan en zo kon mijn man 
horizontaal op de brancard naar beneden getakeld worden. 
De rest spreekt voor zich: hup in de ambulance en naar het UMC en 
mijn dochter en ik even later er achteraan. Ook daar hadden ze al niet 
stil gezeten en mijn man was bij kennis gekomen en geholpen. 

Eindconclusie: een epileptische aanval, na onderzoek mocht hij zelfs 
weer naar huis. Het gaat goed nu. Maar ik zou hierbij al die mensen 
willen bedanken die zich zo kordaat en meelevend hebben ingezet om 
dit te hebben bereikt. Kortom: iedereen heel erg bedankt!

Paula van Wijngaarden

Voorbereidingen vluchtelingenopvang 
Oekraïne gestart

In de regio Utrecht worden op korte termijn 1.000 tot  2.000 vluchtelingen verwacht. Gemeente 
De Bilt wil haar aandeel leveren in de opvang van deze mensen, die tegen hun wil huis en haard 

hebben moeten verlaten. Daartoe worden nu de voorbereidingen getroffen. 

Organisaties die kansen zien voor 
opvang van vluchtelingen wor-
den opgeroepen deze te melden 
via samenvooroekraine@debilt.
nl. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om locaties die direct geschikt zijn 
voor verblijf, zoals recreatieparken 
of hotels, maar ook om gebouwen 
die geschikt te maken zijn, zoals 
kerkgebouwen en kantoorpanden. 
Uiteraard zoekt de gemeente ook 
naar mogelijkheden in leegstaande 
gemeentelijke panden. Samen met 

andere overheden wordt gewerkt 
aan de bijbehorende voorzieningen 
zoals financiering, begeleiding en 
zorg. 

Gastgezinnen
Bij de gemeente hebben ook al tien-
tallen inwoners aangegeven thuis 
vluchtelingen op te willen vangen. 
Het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel inwoners hun huis wil-
len openstellen. Overweegt u om 
gastgezin te worden? Laat u dan 

goed informeren. Op de website 
debilt.nl/samenvooroekraine vindt 
u iedere dag meer informatie en 
verwijzingen daarnaar. Bewoners 
die willen helpen kunnen dat ook 
op andere manieren doen, bijvoor-
beeld door voedsel, kleding of geld 
te doneren. 

Heeft u vragen? Mail dan naar sa-
menvooroekraine@debilt.nl of 
neem telefonisch contact met via 
030  228 94 11.



Conny 06-54991521. Plm. 30 
uur/week

Diversen
Wegens omstandigheden 
van hun bazin zoeken wij 
een goed huis voor 2 rode 
KATTEN. Kater is gecas-
treerd 5 jaar oud. Nooit bui-
ten geweest dus huiselijk. Tel. 
06-10538904

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54941521. 

Tuinservice van Vliet, 
Nw. Weteringseweg 34 
Groenekan. Voor al uw 
bomen en tuinplanten etc  
0654751296,  taxus baccata  
60/80  à €8,00, mestkorrels 
25kg. à €17.50,  bemeste tuin-
aarde  4 voor €10,00

Nootjes
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Te koop aangeboden
Makita schuurmachine €15,-. 
Weller hobby soldeerpistool 
incl toebehoren €10,-. Tel. 
06-45937138

Schaduw/regen doek XL 
incl stokken en scheerlijnen 
€12,50. Tel. 06-45937138

Wasmachineverhoger staal 
met lade, kleine beschadiging 
hoogte 30cm €15,-. Tel. 0346-
213501

Keltische mythen, legenden 
en wijsheden van Michael 
Philips €1,-. Tel. 06-14040516

Prof. Smalhout: Rebel tegen 
wil en dank, Judassen in de 
polder, Met de Hollandse 
slag, Bijbelse tijdgenoten en 
Na ons de Zondvloed €5,-. 
Tel. 06-14040516

Katherine Neville: De Acht 
€1,-. Tel. 06-14040516

Gratis 4x AutoWeek 
Classics 2016/2017, 14x 
Automagazine Onschatbare 
Klassieker uit
diverse jaargangen. Tel. 0346-
214040

Gratis 11x Promotor (ANWB) 
2015/2016 + 12x ProMotor 
(ProMotor) 2017/2018. Tel. 
0346-214040

Dames laarsjes enkelhoog 
merk: Hush Puppies, zwart, 
nubuck leer, hiel van python-
leer, mt39, uitneembare bin-
nenzool weinig gedragen 
€12,50. Tel. 06-44822861

Hollandse Fietspomp igst 
€4,00. Tel. 06-21415798

Fitness steps apparaat igst 
€15,00. Tel.06-21415798

Schaatsen Nijdam maat 39 
igst €19,50. Tel.06-21415798

Aanschuifbedje (Elittle) 
incl. matras, in goede staat. 
Inklapbaar met draagtas. 
€49,50. Tel. 030 2250390.

Personeel gevraagd
CHAUFFEUR gezocht voor 
rondbrengen Vierklanken 
naar onze bezorgers in de 
Oude Kernen om de week 
op woensdagochtend van +/- 
06.00 - 10.00 uur. Interesse? 
Bel 0346-211992 of mail 
info@vierklank.nl. Geen 
auto, wel rijbewijs? Geen 
probleem, auto is beschikbaar 
indien nodig.

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
in Hollandsche Rading op de 
Schepersveld in het bos tot 
aan Lage Vuursche (Vuursche 
Dreef), Binckhorstlaan, 
Karnemelksweg en 
Aanlegsteeg (1adr) €4,50/
week. Meld je aan via info@

vierklank.nl of bel 0346-
211992

Wie maakt de bewoners 
in GROENEKAN van 
de Berkenlaan, Eiklaan, 
Grothelaan, Groenekanseweg 
87 (Dorpshuis Groene Daan), 
Veldlaan en Vijverlaan BLIJ, 
Woon je in de buurt en over-
weeg je een krantenwijk. Wij 
zijn per direct op zoek naar 
een bezorger die wekelijks 
daar de krant wil bezorgen. Je 
verdient €7,- per week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten, zzp’ers op zoek naar 
leuke bijverdienste dicht-
bij?  Neem contact op; Gilde 
Personeel tel. 030-6338672 of 
info@gildepersoneel.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

Handige jongen min. 15 jr  
1,5 of 2 uur per week op 
woensdag of donderdag lichte 
KLUSJES 6 euro per uur. Tel. 
06-15831939

Ouderwetse huishoudelijke 
HULP gezocht om mij drie 
uurtjes per week te willen 
bijstaan in Bilthoven. Tijd 
en dag in overleg. Tel. 030-
8778191

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

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

HOVENIER voor al uw 
t u i n w e r k z a a m h e d e n . 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting. Bel vrijbl. 06-49377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Rommers SCHILDER- en 
Klusbedrijf voor al uw schil-
derwerk, houtreparaties enz. 
Tel. 06-21909500

TUINVREUGDE is de
natuurlijke hovenier. Kijk
op www.tuinvreugde.nl
of bel Marcel: 06 21290891

AU PAIR biedt haar diensten 
aan, eventueel met inwoning. 

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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Op ’t bankje
‘Ik kom hier vandaan hoor’, zegt de jongeman die bij me is ko-
men zitten. Ik kijk hem verbaasd en vragend aan. ‘Waarom zeg 
je dat’, vraag ik. Hij heeft een wat donkere huidskleur, maar dat 
is in dit land geen bijzonderheid. Kennelijk ziet hij ook in dat het 
een rare opmerking is. ‘Sorry hoor, maar net vroeg een vrouw 
me of ik wist waar een drogisterij was. Dat wist ik dus legde ik 
uit hoe ze daar het beste kon komen. Waar kom je oorspronkelijk 
vandaan’, vroeg ze toen. ‘Je spreekt zo goed Nederlands. Ik ben 
hier nota bene geboren en getogen. Ik heb alleen een Surinaamse 
oma en daar heb ik het kleurtje van. Als je geen blonde haren en 
blauwe ogen hebt vinden sommige mensen dat je ergens anders 
vandaan moet komen. Ik heb mijn schouders maar opgehaald 
en ben doorgelopen.’ Ik schrik er een beetje van en weet eigen-
lijk ook niet wat ik erop moet zeggen. Natuurlijk kan ik zeggen 
dat niet iedereen zo denkt, maar ik besef dat het zijn ervaring 
is. Daarom zeg ik maar dat ik het jammer vind dat er van die 
kortzichtige mensen zijn. Even is het stil, maar dan verschijnt 
er weer een glimlach op het gezicht van de jongen. ‘Ach, laat 
maar. Ik moest het gewoon even kwijt en eigenlijk gebeurt dit 
nooit, maar als je dan zoiets overkomt stoort het wel. Mijn oma 
vertelt nog wel eens over de tijd dat ze naar Nederland kwam. 
Toen vond ze de mensen veel aardiger en ze vertelt nog altijd 
trots dat de Hollandse jongens in de rij voor haar stonden. Mijn 
opa heeft gewonnen. Hij is een stoere Fries en ze zijn nog steeds 
dol op elkaar. Ik kijk nog graag in haar fotoalbums en ze zag er 
heel mooi uit. Nog steeds trouwens. De trouwfoto’s vind ik altijd 
het leukste. Volgende week is ze jarig en ik weet zeker dat ze nu 
al aan het koken is, want als oma of opa jarig is komt iedereen 
lekker bij ze eten.’ Zijn gezicht straalt alweer, zeker door de ge-
dachte aan het lekkere eten. ‘Wat eten betreft zou ik natuurlijk 
wel ergens anders vandaan kunnen komen en had die vrouw toch 
nog een terechte vraag’, zegt hij zijn prachtige witte tanden bloot 
lachend. Als ik vertel dat ik een andere pot dan de Hollandse 
ook weet te waarderen gaat het gesprek al gauw over allerlei ge-
rechten. ‘Als ik een keer Surinaams wil eten bel ik oma om een 

recept. Ze zegt dan meestal dat ik maar even langs moet komen 
om me te laten zien hoe het klaargemaakt moet worden. In negen 
van de tien gevallen heeft ze het dan al voor me klaargemaakt. 
Mijn opa vindt het ook allemaal even lekker. Ze zijn al vaak 
samen in Suriname geweest en hij vindt het daar prachtig, maar 
wat wil je, hij wordt door alle tantes verschrikkelijk verwend.’ 
De jongen vertelt dat hij een paar keer met ze mee geweest is en 
de verwennerij van de tantes ook heeft ondergaan. Hij zegt dat 
hij de tantes wanneer ze met vakantie hier komen altijd overal 
mee naar toeneemt. Als mijn vader het dan wil doen zeggen ze 
dat ze liever met mij gaan. We hebben dan altijd heel veel lol.’ 
Enthousiast vertelt over de keer dat hij met ze naar de Tilburgse 
kermis is geweest. ‘Ze wilden in alle snelle toestellen. Als ik met 
ze app hebben ze het er nog altijd over. Maar 
nu moet ik er vandoor anders kom 
ik te laat op mijn werk’, en weg 
is ie.

Maerten   

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

www.bijzondereinterieurs.nl
Voor al uw (inbouw)kasten, keukens, bedsteden en interieurs 
op maat.

Te huur: ruime GARAGEBOX/opslagruimte centrum 
Bilthoven €135,- p/m Tel. na 17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212

Cursussen/ trainingen 
Dressuur- en/of springles van internationale amazone
Wil jij je niveau in de dressuur of het springen verbeteren? En 
heb jij een eigen paard in de omgeving Westbroek/De Bilt? 
Dan is dit wat voor jou!
Lucy Groenen leidt paarden op tot in de klasse ZZ springen, 
Z dressuur en 3* eventing. Vanuit haar bedrijf LG Sporthorses 
te Westbroek geeft zij lessen aan ruiters van alle niveaus met 
een eigen paard. Of je nu wilt beginnen met het rijden van 
wedstrijden, al veel wedstrijdervaring hebt of geen wedstrij-
dambities hebt, Lucy begeleidt je graag. De lessen kunnen 
plaatsvinden op jouw eigen locatie (in de avond), of je kan 
overdag naar onze accommodatie in Westbroek komen.  
Meer informatie of een afspraak maken? WhatsApp, bel of 
mail naar 06 37 40 91 72 of info@lgsporthorses.nl

Geen WINDMOLENS in 
de gemeente! Stem Henric 
de Jong Schouwenburg 
#15 VVD

Groene Kathedraal 
GROENEKAN monu-
ment! Stem Henric de Jong 
Schouwenburg #15 VVD

Kassen Rijksen 
MAERTENSPLEIN weg! 
Stem Gert-Jan Weierink 
#14 VVD

BOUWEN voor eigen 
inwoners en vitale dorpen! 
Stem Gert-Jan Weierink 
#14 VVD

BASTIONWEG blijft 
open! Stem Henric de 
Jong Schouwenburg #15 
VVD

D O R P S W E G 
Maartensdijk beschermd 
dorpsgezicht! Stem Gert-
Jan Weierink #14 VVD
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MATCHDAY

ZATERDAG 19 MAART
19:35 - DOS WESTBROEK

DOS 1 ZKC ‘19 1

Tautenburg lanceert padel
Maartensdijkse tennisclub wordt omni-sportvereniging 

De aanleg van padelbanen bij Tautenburg is van start gegaan. De leden van de Maartensdijkse 
tennisvereniging hebben vorige maand een akkoord gegeven om de club uit te breiden

met deze nieuwe sport. Padel is de snelst groeiende sport van Nederland en aan
de Dierenriem zullen de eerste banen in de gemeente De Bilt verschijnen. 

‘Padel heeft veel raakvlakken met 
tennis’, vertelt Tautenburg-voor-
zitter Sander Maatman. ‘Het is een 
snel opkomende sport, waar veel 
over gesproken wordt. Dat was 
voor ons de aanzet om te kijken wat 
er mogelijk was’. Padel is het beste 
te omschrijven als een mix tussen 
tennis en squash. Je speelt altijd 
een dubbel, waarbij je een kleiner 
racket hebt dan bij tennis. Het leuke 
is dat je gebruik mag maken van de 
glazen wanden en door het kleine 
speelveld krijg je heel veel bal-
contacten. Padel leeft enorm bij de 
jongvolwassenen, maar is een sport 
die - doordat je relatief weinig hoeft 
te bewegen - tot op hoge leeftijd ge-
speeld kan worden. 

Spanje
Het afgelopen decennium is de 
sport over komen waaien uit Spanje 
en padel is nu de snelst groeiende 
sport in Nederland. Maatman: ‘Veel 
tennisclubs hebben de sport om-
armd. Deels om als club te groeien, 
maar ook omdat het een sport is 
waar de gezelligheid voorop staat. 
Als tennisvereniging hebben we 
een redelijk stabiel aantal leden, 
door de komst van padel kunnen 
we weer groeien. Het laatste zetje 
om padel te introduceren bij Tau-

tenburg was een groep enthousias-
telingen die ermee aan de slag is 
gegaan’. 

Park 
Marcel Assink en Geert van der 
Veen zijn twee van de leden, die als 
werkgroep op onderzoek zijn uit-
gegaan. Assink had zelf al bij een 
andere club kennis gemaakt met 
padel. ‘Doordat het zo laagdrem-
pelig is om te leren en te spelen is 
het een erg goede aanvulling. We 
zijn langs veel clubs geweest en 
troffen louter enthousiaste mensen 
aan. Padel voegt echt iets toe aan 
een vereniging’. Zo werd het plan 
bij de leden voorgelegd en kwam 
er in januari een akkoord voor de 
aanleg van de padelbanen. Agter-

berg is vervolgens begin maart ge-
start met de verbouwing, die meer 
zal behelzen dan alleen de banen. 
Het gehele park zal een opfrisbeurt 
krijgen’. Eigenlijk was er nét niet 
voldoende ruimte voor de aanleg 
van de banen. We hebben een klein 
stukje grond van voetbalvereniging 
SVM gekregen om de plannen te 
kunnen voltooien, we zijn dan ook 
zeer dankbaar voor deze bereidheid 
van onze buren.’ 

Duurzaam 
Van der Veen is dagelijks nauw 
betrokken bij de verbouwing. ‘We 
proberen het gehele proces zo duur-
zaam mogelijk te maken. Zo maken 
we vooral gebruik van bestaande 
middelen en wordt er ledverlichting 
geplaatst. Behalve de komst van de 
padelbanen zal ook het terras wor-
den verlengd, wordt de entree van 
het park verlegd en komt er een 
speelhoek voor kinderen. Voor de 
zomer moet alles gereed zijn zodat 
we los kunnen met padel’. 
De tennisbond KNLTB heeft pa-
del eveneens omarmd, waardoor 
er voor leden direct veel mogelijk 
is. Assink is al volop evenementen 
aan het plannen: ‘Dit jaar zullen 
we diverse (interne) toernooien en 
clinic’s organiseren. Leden kunnen 

zo kennis maken met de sport, net 
zoals geïnteresseerden uit Maar-
tensdijk en omliggende plaatsen. 
Voor padel-liefhebbers van Utrecht 
tot Hilversum kan Tautenberg een 
mooie ontmoetingsplek worden. 
Leden kunnen vanaf het najaar als 
alles goed loopt ook deelnemen aan 
de competities van de KNLTB en 
toernooien.’ 

Verhuur
Behalve inzetten op leden wil Tau-
tenburg de padelbanen ook op an-
dere wijzen vullen. Maatman: ‘We 
zien een landelijke trend dat veel 

mensen graag een paar keer per jaar 
willen padellen of tennissen, maar 
geen lid willen worden van een ver-
eniging. Wij willen de padelbanen 
dan ook openstellen voor verhuur 
in de daluren’. De verbouwing is 
in volle gang aan de Dierenriem, 
waardoor nog voor de zomer de pa-
delbanen gereed moeten zijn. Wil 
jij meer weten over padel bij Tau-
tenburg, of wil jij je alvast inschrij-
ven? Kijk dan eens op Tautenburg.
nl/padel; frequent wordt er op In-
stagram (@tv_tautenburg) een up-
date gedeeld over de verbouwing.
 (Alex van Vogelpoel)

Artist impression, van hoe de banen er uit komen te zien.

Enthousiaste Tautenburg-leden ste-
ken handen uit de mouwen.

Onnodig verlies FC De Bilt
Op zaterdag 12 maart kwam het laaggeplaatste, maar stugge 

Woudenberg op bezoek op het sportpark van FC De Bilt.
Het was voor beide ploegen belangrijk om een resultaat 
te behalen. FC De Bilt kon zich hierdoor weer richting
de subtop spelen en Woudenberg hoopte wat afstand

te kunnen nemen van de onderste drie. 

FC De Bilt begon goed aan de wedstrijd en met verzorgd spel wist het 
Woudenberg in de verdediging te drukken. In de derde minuut schoot 
Jelle Vliek de bal op de lat en daarna was het diverse keren voor de 
Biltenaren mogelijk om de score te openen. Het duurde echter tot de 
21e minuut alvorens Steven van den Berg goed mee naar voren ging 
en een prima assist afleverde bij Pier Veldman die vervolgens keurig 
afrondde: 1-0. 

Daarna was het wachten op de verdubbeling van de cijfers, maar na 
matig uitverdedigen aan Biltse zijde kreeg Woudenberg de kans om de 
bal voor te zetten en knalde een aanvaller de bal bij de tweede paal hoog 
in de touwen: 1-1, dat was tevens de ruststand. 

Na de thee kon het dus nog alle kanten op en het publiek maakte zich op 
voor een mooi vervolg. Wederom niet goed uitverdedigen en Wouden-
berg kon op het Biltse doel schieten. Het was een prachtige volley over 
de keeper in de verre hoek: 1-2. Daarna deed De Bilt er alles aan om 
op gelijke hoogte te komen, maar alle aanvallen en schoten op doel ten 
spijt, een echt moeilijke bal heeft de Woudenbergse keeper niet hoeven 
verwerken. 

Dan verstrijkt de tijd, het werd rommelig, Woudenberg deed er alles 
aan om het tempo eruit te halen, De Bilt kon het niet meer keren, de 
scheidsrechter deed het prima en trok netjes 10 minuten bij; FC De Bilt 
kan niemand anders de schuld geven, alleen zichzelf. Evalueren en de 
rug rechten: volgende week een nieuwe kans.

Gelijkspel voor Nova
Nadat Nova 2 een achterstand tegen KVA 4 om wist te buigen naar een 15-18 winst,
stond in Heerhugowaard de wedstrijd tussen Apollo 1 en Nova 1 op het programma.

Het werd een spannende wedstrijd die eindigde in een gelijkspel.  

Nova kwam goed uit de start-
blokken met twee goals van Job 
Paauw. Ondanks mooie goals van 
Esther van Kempen en Tessa van 
der Laan, wist Apollo de stand ge-
lijk te trekken en zelfs uit te lopen. 
De teams gingen de rust in met een 
stand van 11-7. 
Na rust wist Nova de achterstand 
te verkleinen tot 11-10, maar bleef 
achter de feiten aan lopen. Door 
een doorloopbal van Eline van der 
Weerdt kwam de Bilthovense ploeg 
voor het eerst weer op gelijke hoog-
te met Apollo (15-15). De thuis-
ploeg bleef het initiatief houden 
door steeds op voorsprong te ko-
men, maar Nova deed er alles aan 
om bij te blijven. Met nog twee mi-
nuten te spelen sloeg Apollo een gat 

van twee punten. Ook dit gat wist 
Nova te dichten met een afstand-
schot van Michael van Bijleveld en 

een doorloopbal van Aranka Akker-
mans. Zo eindigde de wedstrijd in 
een 20-20 gelijkspel. 

In de sporthal van Heerhugowaard ging de strijd gelijk op.

DOS overloopt naamgenoot
Na een periode van uitgestelde wedstrijden, pakte DOS Westbroek afgelopen zaterdag

weer de korfbal op. Op bezoek kwam het team van DOS uit Kampen.

Het zit het team van Coach Jong-
man uit Kampen dit seizoen niet 
mee. Veel ervaren spelers waren 
in de afgelopen 2 jaar afgehaakt. 
En ook nu moest hij weer met een 
jonge onervaren ploeg in de zaal 
van Maartensdijk aantreden tegen 
de Westbroekse koploper.

Het werd een walk over voor het 
team uit Westbroek. Zelfs het thuis-
publiek vond het hartbrekend hoe 

het team uit Kampen werd over-
lopen. Het enige hoogtepunt was 
het fantastische afstandsschot in 
de laatste  minuut van Matthijs van 
Rooijen, die vanuit de verste hoek 
de 33-9 binnen gooide.
 (Fred van Ettikhoven)

Weer vindt de bal de korf van de 
tegenstander.



Vroege wandeling
Fijntjes wit siert rijp het korte gras, als een krokant kraagje van de kou. 
De grond onder mij knispert bij iedere stap. Het lijkt of ik vanochtend 
vroeg als enige het bos doorkruis. Maar het tegendeel is waar. Zon-
nestralen dringen tussen de bomen door. Lichtstrepen als de regels van 
een notenbalk, vol noten van het lentelied. Op een tak zingt een bruin 
vogeltje uit volle borst, heldere tonen als een watervalletje. Hij draait 
zich naar de zon en z’n rode borst licht op. Een vink bovenin de boom 
zoekt gezelschap, slaat een goede slag, de vinkenslag. Antwoord krijgt 
hij over de toppen van de bomen. Een zanglijster fluit me uit, herhaal-
delijk, zijn eigen lied. De akoes-
tiek in het kale bos laat nog te 
wensen over. Een koolmees pompt 
de frisse ochtendlucht langs zijn 
stembanden, onvermoeibaar. Het 
bezorgde ‘m de naam fietspompje. 
Een grote bonte specht onderzoekt 
met zijn sterke snavel de boom 
die ik passeer en treft daarin een 
geweldige klankkast. Verderop 
geeft een soortgenoot antwoord, 
uit ander hout gesneden. Met een 
rollende rrrrrrr lokt het kleine win-
terkoninkje een vrouwtje naar zijn 
nest. Hij maakte er verschillende 
en laat haar kiezen welke zij met 
hem wil delen.

Zwaar oranje verdrijft de zon het 
grijs van de nacht, overspoelt de 
polder met kleuren. Zwanen banen 
zich een weg door het lente ijs, in 
een dun laagje op het water van de 
plas. De schelle waarschuwing 
van een geschrokken meerkoet 
overstemt de haastige herrie van 
de snelweg in de verte. Aalschol-
vers nemen een koude duik in de 
sloot, voor het ontbijt. 

In de wijde omtrek ganzen, al in 
paartjes, twee aan twee. Voor een 
vruchtbaar nageslacht snoepen 
zij van de groene sprieten uit een 
ontdooiend landschap. Liefde zit 
in de lucht. Voor me uit buitelen 
kieviten boven het polderland, 
maken duikvluchten in een lente-
dans. Vele hebben al een partner 
gevonden. Zwart-wit verscholen 
in het korte gras.

(Karien Scholten)

In haiku:
Zingen van liefde
Haalt de ijskou uit de lucht
Vroege wandeling 
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-3
Do.
17-3
Vr.

18-3
Za.

19-3
Zo.

20-3

Kalfsentrecôte
van de grill, 

knoflooksaus en friet

Italiaanse visrol, 
pestosaus en friet

Quinoa-salade
met groentekroket 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
23-3
Do.
24-3
Vr.

25-3
Za.

26-3
Zo.

27-3

Indiase lamscurry 
met rijst

Gebakken lengfilet 
met Hollandaisesaus 

en friet

Groentequiche
met roquefortsaus 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Chocolade-
lavacake, vanille-ijs en slagroom € 5,50

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

Samen werken aan gezondheid, 
geluk en welbevinden 

Samen oplossingen vinden voor urgente vraagstukken op het gebied van klimaat, natuur, 
landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. Dat is de kern van de samenwerking die de 

Universiteit Utrecht en Stichting Landschap Erfgoed Utrecht maandag 14 maart 2022 zijn 
aangegaan. De twee instellingen geloven dat ze daarmee bijdragen aan gezonde inwoners in een 

gezonde en aantrekkelijke (culturele) leefomgeving.

Er is geen ontkomen aan: bewoners 
van de provincie Utrecht krijgen 
de komende jaren te maken met de 
gevolgen van de klimaatverande-
ring. In weidevogelgebieden is dat 
goed te zien. Voor de kievit, grutto, 
wulp en tureluur is het vijf voor 
twaalf. Waar voorheen landbouw-
machines het grote gevaar vormden 
voor deze weidevogels, is er inmid-
dels een nieuwe bedreiging: bo-
demverschraling. Door intensieve 
landbouw zijn veel weidegebieden 
veranderd in groene woestijnen, 
daardoor wordt het voor kieviten en 
hun kroost steeds lastiger om aan 
voedsel te komen. 

Oplossen
Hoe los je dat op? De Universiteit 
Utrecht onderzoekt dit soort vra-
gen, en de professionals en vrij-
willigers van Landschap Erfgoed 
Utrecht werken dagelijks aan prak-
tische oplossingen zoals het aanleg-
gen van natte bermen waar insecten 
op afkomen. Beide organisaties 
hebben kortom een berg aan ken-
nis in huis. Wat gebeurt er als je die 
combineert? ‘Dan krijg je een ijzer-
sterke combinatie om een aantal ur-
gente maatschappelijke thema’s in 
de provincie aan te pakken’, aldus 
Ivo Brautigam, directeur van Land-
schap Erfgoed Utrecht.

Verdroging 
De samenwerking tussen de twee 
organisaties start met twee projec-
ten op het gebied van onderzoek, 
onderwijs, innovatie en publieks-

educatie. ‘Maar we sluiten niet uit 
dat we in de toekomst nog veel 
meer samen zullen gaan doen’, al-
dus Brautigam. Het eerste project 
waarmee de Universiteit Utrecht en 
Landschap Erfgoed Utrecht samen 
met een aantal private partners van 
start gaan, is het verdrogingspro-
ject. Dit project heeft als doel om 
boeren (en andere grondeigenaren) 
betere afwegingen te laten maken 
tussen productie en biodiversiteit. 
Klopt het bijvoorbeeld dat meer 
biodiversiteit zorgt voor minder 
droogte? En zo ja, wat betekent dat 
dan voor de achtertuin van Utrech-
ters? Bij Spelt in Groenekan wor-
den proefvelden ingericht. 

Kansen
‘Zo’n project biedt heel veel kansen 
voor onderzoekers en studenten’, 
aldus Anton Pijpers, collegevoor-
zitter van de Universiteit Utrecht. 
‘Ons onderwijs en onderzoek richt 
zich in toenemende mate op de 
complexe problemen in de buiten-
wereld. Je wil niet dat studenten 
alleen problemen bespreken in de 
collegebanken, maar dat ze ook de 
mogelijkheid hebben om daadwer-
kelijk de omgeving te onderzoeken. 
De samenwerking met het Land-
schap Erfgoed Utrecht biedt moge-
lijkheden op het gebied van stages 
en praktijkonderwijs. En daarnaast 
ook nog eens voor veldwerk voor 
wetenschappers’.

Biodiversiteit 
Een ander project binnen de sa-

menwerking is het behoud en her-
stel van de biodiversiteit in het 
Utrechtse Science Park (USP). De 
universiteit wil de natuur in het 
eigen gebied herstellen en de na-
tuurgebieden rondom het USP met 
elkaar verbinden, zodat dieren weer 
gebruik kunnen maken van het leef-
gebied. Hiervoor worden onder an-
dere houtwallen aangelegd. Op die 
manier worden bestaande bosjes 
en struwelen met elkaar verbonden 
voor vogels en kleine zoogdieren. 
Vleermuizen maken graag gebruik 
van houtwallen als onderdeel van 
hun vliegroutes. Daarnaast worden 
poelen aangelegd om het leefgebied 
van de kamsalamander en ringslang 
te versterken. Het Utrecht Science 
Park - tot 2018 De Uithof - is een 
wetenschapspark. 
Merel Soons, hoogleraar planten-
verspreidingsecologie en natuurbe-
scherming, geeft op basis van haar 
onderzoek advies hoe biodiversi-
teit in en om het USP kan worden 
hersteld. ‘Er liggen in ons eigen 
Utrecht Science Park mooie kansen 
voor het herstellen en versterken 
van populaties planten en dieren, 
zoals de ringslang. Naast het her-
stellen van hun leefgebied, is goed 
beheer ook essentieel. Poelen moe-
ten goed onderhouden worden om 
geschikt te blijven voor de kamsa-
lamander en ringlang. Dat is iets 
waar Landschap Erfgoed Utrecht 
veel ervaring mee heeft. Dus wij 
zullen dankbaar van hun kennis ge-
bruik maken en zo vullen we elkaar 
mooi aan’.

Landschap Erfgoed Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht is een 
ANBI stichting gevestigd in het 
koetshuis van landgoed Oostbroek 
in De Bilt. Het heeft 24 bevlogen 
professionals in dienst die met 
méér dan 13.000 vrijwilligers sa-
menwerken aan projecten in de na-
tuur, het landschap en het erfgoed 
in de provincie. Het is daarmee de 
grootste vrijwilligersorganisatie op 
dit gebied in de provincie Utrecht. 
Samen onderhouden ze onder an-
dere de Klompenpaden, publice-
ren verhalen op geschiedenissite 
UtrechtAltijd.nl, doen projecten 
met boeren en waterschappen, hel-
pen musea en ontwikkelen ze on-
derwijsprogramma’s voor kinde-
ren. Landschap Erfgoed Utrecht 
doet dit vanuit het besef dat mensen 
zich vrijer en gelukkiger voelen als 
ze zich verbonden weten met het 
erfgoed en landschap om zich heen.

De Universiteit Utrecht is sinds 
1636 de plek waar nieuwe samen-
werkingen beginnen en kruisbestui-
vingen ontstaan. De universiteit is 

diep geworteld in de stad Utrecht 
en internationaal opererend. mede-
werkers en studenten onderzoeken 
en onderwijzen over de grenzen 
van disciplines heen, en delen ken-
nis en inzichten die de bouwstenen 
leveren voor morgen. [HvdB]

Universiteitsmedewerkers aan de 
slag in de natuur op het Utrechtse 
Science Park. (foto Dick Boetekees)

Zorgen voor rust in kraamkamer Natuur
De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. In de natuur- en recreatiegebieden in onze 

provincie is het sinds corona veel drukker. Fijn dat iedereen de natuur ontdekt, maar voor de 
broedende dieren is het minder goed. Door de drukte van recreanten kunnen zij geen rust vinden.

Met een gezamenlijke actie vragen 
daarom het Goois Natuurreservaat, 
LandschappenNL, Natuurmonu-
menten, Staatsbosbeheer en pro-
vincie Utrecht aan bezoekers om 
rekening te houden met kwetsbare 
dieren in natuurgebieden. Hoe kun 
je dit het beste doen? Blijf op de 
paden, honden aan de lijn, laat geen 
afval achter en gedraag je respect-
vol.

Broedseizoen
Veel mensen zoeken de natuurge-
bieden in onze mooie provincie 
Utrecht op: voor ontspanning en 
rust. Hoewel deze groeiende waar-
dering voor de Nederlandse natuur 
heel positief is, brengt het ook uit-
dagingen met zich mee. Bezoekers 
zijn immers te gast in de natuur-
gebieden. Het is ‘het thuis’ van de 
planten en dieren en vooral in het 
voorjaar is de kraamkamer van 
Moeder Natuur kwetsbaar. Wist je 
dat het broedseizoen duurt van on-
geveer 15 maart tot 15 juli?

Op kraamvisite
Wie op kraamvisite gaat, weet dat 
rust, hygiëne en een beetje afstand 

belangrijk zijn voor een kersvers 
gezin. De kraamkamers van Moe-
der Natuur vragen om exact het-
zelfde. In veel gebieden hangen 
daarom borden en spandoeken op 
met de tekst ‘welkom in de kraam-
kamer van Moeder Natuur’. De ter-
reinbeheerders vragen bezoekers 
dan ook respectvol met de kraam-
kamers om te gaan: blijf op de pa-
den, honden aan de lijn, laat geen 
afval achter. Op deze manier helpen 
we de dieren om in deze kwetsbare 
tijd hun jongen zo goed mogelijk 
groot te brengen.

Samen
Het Utrechts Samenwerkingsmodel 
Natuurtoezicht (USN) deelt deze 
zorg voor onze kraamkamers. Naast 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumen-
ten zijn het Utrechts Landschap, 
Utrecht Particulier Grondbezit 
(UPG), de Unie van Bosgroepen, 
Natuurcollectief Utrecht, Landgoed 
den Treek, RUD Utrecht en Provin-
cie Utrecht onderdeel van het USN. 
De gemeenten Baarn, Rhenen en 
Soest zijn inmiddels ook aangeslo-
ten. In het USN zijn afspraken ge-
maakt om handhavers en toezicht-
houders beter te laten samenwerken 
in Utrechtse natuurgebieden.

Natuur is open
Wil je gaan wandelen in de natuur? 
Check dan voor vertrek de websites 
van de terreineigenaren, hier staat per 
gebied aangegeven of er afsluitingen 
vanwege het broedseizoen. En kijk 
ook op de Druktemonitor Utrecht: 
een online kaart waarop je in één 
oogopslag een indruk kunt krijgen 
waar het druk of rustig is in de pro-
vincie Utrecht. De natuurgebieden 
zijn ook opgenomen op de www.
druktemonitorutrecht.nl [HvdB]

De natuur, waar reeën deel van uit 
maken, staat sterk onder druk van 
de groeiende recreatie. (foto Lex 
van Boetzelaer) 
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