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Groenekan • 0346-211215

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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

Westbroek opgeruimd

Ook Westbroek heeft meegedaan met de landelijke opschoondag. Met 
een goed resultaat. (foto José Stortelder)

Geen horeca in golfcentrum? 
Omwonenden zijn er niet gerust op

door Henk van de Bunt

Er komt ‘vooralsnog’ geen horeca in golfcentrum Chi Chi The Golf Venue in
het Noorderpark tussen Groenekan en Utrecht. Dat valt af te leiden uit een

verklaring van de exploitant bij de bestuursrechter, waar kritische omwonenden
een bouwstop eisen van het gebouw in het natuur- en recreatiegebied. 

Omwonenden van de Ruigen-
hoeksedijk in Groenekan, die vre-
zen dat er een partycentrum verrijst, 
zijn er niet gerust op en denken dat 
de exploitant de horeca later alsnog 
‘in het project fietst’. De exploitant 
verklaarde zich te beraden op alter-
natieven; om te voorkomen dat er 
een bouwstop komt is het plan nu 
aangepast. 

Rendabel
De bezwaarmakers blijven hun 
twijfels houden en spreken die ook 
uit: ‘Zo’n groot gebouw kun je 
niet rendabel maken met het geven 
van alleen digitale golfcursussen’, 
zegt Bob van Ginkel, die namens 
de omwonenden bij de rechtszaak 
was en met stomheid was geslagen 
door deze onverwachte wending 

van de exploitant. ‘Het is een groot 
en duur gebouw, dat o.i. alleen kan 
floreren met horeca. Daarom zijn 
wij er niet gerust op. Waarschijnlijk 
wil de exploitant voorkomen dat de 
bouw stil komt te liggen en heeft 
hij deze oplossing bedacht om later 
alsnog wat horeca in het gebouw te 
kunnen gaan doen als het er een-
maal staat’. 

Gegrond
In de gemeenteraadsvergadering 
van 24 februari stelde Anne Marie 
’t Hart (GroenLinks) vragen over 
het partycentrum in het Noorder-
park: ‘In juli 2021 is door omwo-
nenden juridisch bezwaar aan-
getekend tegen de bouw van een 
grootschalige horecagelegenheid 
met golfbaan in het Noorderpark. 

Tot op heden (24 febr. red.)is hier 
geen reactie op gekomen. ’Wethou-
der Anne Brommersma (recreatie) 
antwoorde toen, dat een hoorzitting 

gepland was voor oktober bij de be-
zwarencommissie. ‘Die moest uit-
gesteld worden naar november en 
het college wacht nu op een advies 
van de bezwarencommissie alvo-
rens wij als college een beslissing 
op het bezwaar kunnen nemen. Ge-
let op de omvang en de complexi-
teit en het opnieuw agenderen van 
de hoorzitting is de beslistermijn 
overschreden’. De technische vra-
gen en over openingstijden worden 
op 1 maart in het college besproken 
en daarover wordt de raad zo spoe-
dig mogelijk geïnformeerd. ‘Er zit 
geen licht tussen wat de bewoners 
willen en wat het college wil. Wij 
willen activiteiten die mogelijk 
zijn binnen de kaders van onze re-
gelgeving. We moeten nu eerst de 
uitkomst van het juridisch traject 
afwachten alvorens we vervolg-
stappen kunnen zetten. Het college 
is altijd bereid om in gesprek te 
gaan’. 

Vergunning
Van Ginkel en zijn medestanders 
hadden bij de gemeente De Bilt be-
zwaar aangetekend tegen het bouw-
werk in de polder, een zes holes 
afslagcentrum voor golfers, met 
horeca waar volgens de website 
tot middernacht bezoekers terecht 
kunnen. De exploitant gebruikte 
volgens de tegenstanders veel meer 
vierkante horecameters dan volgens 
het bestemmingsplan is toegestaan. 
Een onafhankelijke adviescom-
missie oordeelde dat die bezwaren 
gegrond waren. Op de vraag wat 
voor het College van Burgemees-
ter en Wethouders de reden is, dat 
de termijn om een beslissing te ne-
men op de bezwaarschriften zolang 

moet duren antwoordt wethouder 
Madeleine Bakker - Smit (vergun-
ningen): ‘Wanneer het college een 
bezwaarschrift ontvangt, wordt dit 
in handen van de onafhankelijke 
commissie bezwaarschriften ge-
steld met het verzoek voor advies. 
Op 3 maart jl. heeft de commis-
sie dit advies uitgebracht. Door de 
lange duur is daarmee de wettelijke 
beslistermijn overschreden. Op dit 
moment wachten wij op de uit-
spraak van de voorzieningenrech-
ter, waarna het college een beslis-
sing op bezwaar zal nemen’. 

Gedraai
Louise Geurtsen verklaart namens 
de bezwaarmakers: ‘Het is dui-
delijk dat de inwoners en (vooral) 
omwonenden het gekonkel, gedraai 
en geflirt van B&W met ontwik-
kelaars meer dan zat zijn. Daarbij 
blijkt ook dat nog maar 16% in de 
‘gemeente’ vertrouwen heeft. Ook 
onze ervaring tijdens de rechtszaak 
is daar een schoon voorbeeld van. 
Het is natuurlijk te gek voor woor-
den, dat de aanwezige jurist van 
de gemeente met droge ogen ver-
klaart, dat ze niet wist dat er twee 
dagen voor de rechtszitting over dit 
onderwerp, een wijziging voor de 
omgevingsaanvraag lag en in totale 

verbijstering en verrast, ter plekke 
bevestigt dat ze op dat moment in-
derdaad een bericht ervan in haar 
mailbox ziet staan’.

Invloed
Bezwaarmaker Mieke Bakkum: 
‘Wij vragen ons af of de wending 
die de ondernemers hebben geno-
men (het wijziging van de omge-
vingsvergunning) ‘zeker is’ en van 
invloed kan zijn op de (te laat) te 
nemen beslissing’? Wethouder 
Bakker: ‘Het college moet nog een 
beslissing op bezwaar nemen. Het 
college doet dit aan de hand van 
het advies van de bezwaarschrift-
commissie en de uitspraak van de 
voorzieningenrechter. Ook zal het 
college de gewijzigde tekeningen 
van vergunninghouder beoordelen. 
Het kan inderdaad zijn dat de wijzi-
ging van de omgevingsvergunning 
invloed heeft op de te nemen beslis-
sing’. 
Door de jl. woensdag gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen is het 
huidige college in principe demis-
sionair. Op de vraag of er überhaupt 
een beslissing te verwachten is van 
een demissionaire college is het 
antwoord van de wethouder kort en 
duidelijk: ‘Ja, het college is hier-
voor het bevoegde orgaan.

V.l.n.r. Mieke Bakkum, Bob van Ginkel en Louise Geurtsen: ‘Zo’n groot 
gebouw kun je niet rendabel maken met het geven van alleen digitale 
golfcursussen’. 

Er verrijst een groot gebouw in het Noorderpark.

DE BILT:
BEDANKT!

7 

ZETELS

Dankzij jou krijgt de natuur een stem!
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/03 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 
27/03 • 19.30u - Taizéviering

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/03 • 09.30u - Prof. Dr. J. Hoek 

27/03 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

 De Woudkapel
27/03 • 10.30u - Ontmoeten op zondag 

… met Sofie Bakker

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

27/03 • 14.00u - de heer Henk de Cock

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
27/03 • 11.00u - Voorganger 
Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

27/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
27/03 • 10.30 uur - spreker Ton Smit

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
27/03 • 10.00 uur - spreker Jaap Engberts

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
27/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

27/03 • 10.00u - Ds. W. van Leer

R.K. St. Michaelkerk
27/03 • 10.00u - 

Woord- en Communieviering;
J. van Gaans en J. Vroom

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
27/03 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/03 • 10.00u - Ds. H. Juffer
27/03 • 18.30u - Ds. H. Juffer 

Onderwegkerk Blauwkapel
Met ingang van Pasen

zullen de diensten worden hervat 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/03 • 11.00u - Geen Dienst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
27/03 • 18.30u - Ds. P. Molenaar

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/03 • 10.00u - Ds. A.J. Speksneijder
27/03 • 18.30u - Ds. A.J. Speksneijder

PKN - Ontmoetingskerk
27/03 • 09.30u - ds. R. Alkema 

27/03 • 17.00u - 
de heer Jan Grootendorst

St. Maartenskerk 
27/03 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/03 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg
27/03 • 18.30u - Dhr. J.W. de Besten

PKN - Herv. Kerk
27/03 • 10.00u - Ds. A. van der Graaf 
27/03 • 18.30u - Ds. F. van de Bosch

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.
 

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.
 

Tuin is weer open

Inmiddels hebben al circa 250 
tuin-bezoekers er het ontluiken-
de voorjaar meebeleefd, maar 
komende zaterdag 26 maart is 
de Moeras- en Stinzenplanten-
tuin in Westbroek (Kerkdijk 132, 
tuiningang) van 10.00 tot 17.00 
uur weer geopend. Nu bloeien 
er volop stinzenplanten, zoals 
holwortel, voorjaarshelmbloem, 
sterhyacinten, kievitsbloemen en 

“Als je nieuwsgierig bent, ontdek je nieuwe werelden”

Wij missen intens; mijn lief, onze vader, 
onze lieve grapjes-opa, de humor en de knuffels van

Vincent
Vincentius Maria van der Linden

~ Lid in de Orde van Oranje-Nassau ~

* 30 maart 1949 Hilversum † 7 maart 2022

Wij bewonderen Vins enorme dapperheid 
en zijn erg trots op hem

Lucy

Marieke & Tom
    Hugo, Lotte, Aaron
Martijn & Bianca
    Julie, Aimée
Wouter & Ilse
    Liz, Feline

Correspondentieadres: Valklaan 16, 3738 GG  Maartensdijk

Wij vinden het fijn als jullie herinneringen 
aan Vincent met ons delen op 

condoleance.akeruitvaarten.nl   naamcode: Vincent

Het afscheid heeft plaatsgevonden.

DUDOK ENSEMBLE
MATTHÄUS PASSION

10 APRIL 2022   15:30 uur

OLV-KERK Gregoriuslaan 8 Bilthoven

Kaarten € 35 (CJP € 25) 
verkrijgbaar via www.dudokensemble.nl

en de Bilthovense boekhandel aan de Julianalaan

“Ik heb het goed gehad...” 

Veel sneller dan gedacht, maar blij met alle mooie 
herinneringen, nemen wij afscheid van onze lieve vader, 

schoonvader en trotse opa

Jan Berk
Joannes Maria

* Wilnis, 30 juni 1934 † Oudewater, 14 maart 2022

Riny Berk-Nieuwenhuizen, in liefdevolle herinnering

 Woerden:  Tom en Wilhelmien 
     Veerle
     Nienke

 Haaksbergen:  Karin en Arjan 
     Timo en Femke
     Sven 

De crematie heeft op maandag 21 maart plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Ametista Uitvaartbegeleiding
t.a.v. familie Berk
Inarimeer 1 
3446 JJ Woerden

anemonen. Maar ook dotterbloe-
men en zomerklokje. En vroege 
heesters zoals Magnolia, Came-
lia, schijnhazelaar en prachtfram-
boos bloeien nu en komen in het 
blad. De toegang is vrij.

Ontmoeten op zondag 

Op zondag 27 maart van 10.30 
tot 11.30 uur is er een ontmoe-
tingsochtend rond het thema 
geweldloze communicatie met 
Sofie Bakker. Geweldloze com-
municatie helpt je om jezelf eer-

lijk te uiten op een manier die 
voor een ander gemakkelijk te 
horen is, zonder dat er bijvoor-
beeld verwijten in doorklinken. 
En het leert je hoe je empathisch 
naar de ander kunt luisteren 
zodat die zich helemaal gehoord 
voelt. Vanuit die dialoog kunnen 
er nieuwe oplossingen worden 
gevonden. Deze bijeenkomst is 
vrij toegankelijk en locatie is 
De Woudkapel in Bilthoven. Zie 
voor meer informatie woudkapel.
nl/activiteit.

.. bewaart uzelf in de liefde Gods…
(Judas 1:20)

Dankbaar voor wie hij voor ons was en in vertrouwen op onze 
Heer hebben we afscheid moeten nemen van mijn allerliefste 
levensmaatje, onze geliefde vader en opa

Jan Gerrit van Vulpen
Echtgenoot van Ria van Vulpen - Lammers

De Bilt, 7 maart 1946  Nieuwegein, 20 maart 2022

      Bosch en Duin: Ria van Vulpen - Lammers
      Bilthoven: Rijk en Linda van Vulpen, Johan, Elise en Anne
      Zeewolde: Henk en Renata van Vulpen, Naomi en Josiah
      Houten: Helga en Bert Spinhoven - van Vulpen, Talitha en Timon

Correspondentieadres:
Vincent van Goghlaan 2
3735 LR Bosch en Duin

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 25 maart 2022 om 
14.45 uur in de Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34 te 
Bilthoven. Deze dienst is tevens live mee te luisteren via 
www.kvanasselt.nl/meeleven/
Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na de begrafenis is er in 
informele sfeer gelegenheid tot condoleren.

Voorafgaand aan de dienst is er van 14.00 tot 14.30 uur gelegenheid 
om afscheid te nemen van Jan.

Wij vinden het fijn als u elk één losse bloem meeneemt 
(zonder plastic verpakking).
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KIEZERS:
BEDANKT!
50% meer stemmen,

DANKZIJ U!
Forza blijft onverminderd
strijden voor een dorpse,

groene en veilige gemeente.

Doet u mee?
Wordt u commissielid?

info@forzadebilt.nl

Of schrijf u in voor
de nieuwsbrief:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Zo stemde de gemeente De Bilt in de kernen 
door Guus Geebel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart werden 21580 geldige stemmen 
uitgebracht. Het opkomstpercentage was 63,6%, vier jaar geleden was dat 65,98 %. 

Lijsttrekker Anne Marie ’t Hart van GroenLinks kreeg met 2814 de meeste stemmen.
De grote winst van haar partij laat zien dat duurzaamheid leeft in de gemeente De Bilt. 

Opvallend is dat de SGP in Westbroek 9 zetels zou hebben gekregen. Ook in Maartensdijk zou 
de partij met 7 zetels de grootste zijn, maar in De Bilt/Bilthoven werd geen enkele zetel behaald.

In onderstaand overzicht is, naast 
de einduitslag van de gemeente-
raadsverkiezing van de gemeente 
De Bilt, berekend hoe de raad eruit 
zou zien wanneer de kernen afzon-

derlijk de 27 raadleden zouden heb-
ben gekozen. Het overzicht is ge-
baseerd op kiezers die op 16 maart 
gingen stemmen en geeft dus niet 
het juiste beeld. Van de uitslag van 

de stemming die op 14 en 15 maart 
plaatsvond is ook een vertaling naar 
de raad gemaakt. Die kiezers kon-
den maar op vier plaatsen stemmen.

Voorkeurdrempel
Een voorkeurdrempel is het per-
centage van het aantal geldige 
stemmen dat een kandidaat mini-
maal moet halen om met voorrang 
in aanmerking te komen voor een 
zetel. De voorkeurdrempel voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is hier 
25% van de kiesdeler. 

In De Bilt is dat nu 200 stemmen. 
Bij de verkiezingen behaalden al-
leen Jette Muijsson en Emma Gri-
bling, beiden van Beter De Bilt 
en Bilts Belang, dit aantal ruim-
schoots. Na de verdeling van zetels 
over de partijen, stelt het gemeente-
lijk centraal stembureau vast welke 
kandidaten zijn gekozen. Zetels 
worden eerst toegekend aan kandi-
daten die met voldoende voorkeur-
stemmen zijn gekozen. 

Op 14 en 15 maart werd in vier 
stembureaus gestemd. In totaal 
werden 4513 geldige stemmen uit-
gebracht. Als daarmee de raad zou 
zijn gekozen dan was de zetelver-
deling:  
Beter De Bilt en Bilts Belang 3, 
VVD 4, GroenLinks 6, D66 4, CDA 
2, Forza 2, PvdA 2, SGP 2, SP 3 en 
ChristenUnie 1 zetel. 

Uitslagen van kiezers die op 16 maart stemden op basis van 27 zetels.

G
em

ee
nt

e 
D

e 
B

ilt

D
e 

B
ilt

 e
n 

B
ilt

ho
ve

n

M
aa

rt
en

sd
ijk

G
ro

en
ek

an

H
ol

la
nd

sc
he

 R
ad

in
g

W
es

tb
ro

ek

BDB en BB 3 4 2 2 3 1
VVD 3 4 2 4 5 1
GroenLinks 7 7 3 6 4 2
D66 4 4 1 3 3 1
CDA 2 1 4 2 4 5
Forza 3 3 4 3 3 3
PvdA 2 2 1 3 1 1
SGP 1 0 7 3 2 9
SP 1 1 1 0 1 1
Chr.Unie 1 1 2 2 1 3
Totaal 27 27 27 27 27 27

Landelijke Opschoondag 
ook in De Bilt

Enkele inwoners van de Steenen 
Camer deden enthousiast mee 
aan de Opschoondag; alleen al 
in de wijk werden 10 zakken met 
zwerfafval verzameld.

Zaterdag werden er in heel Ne-
derland opschoonacties gehou-
den, zo ook in De Bilt. In deze 
gemeente deden Bilthoven, De 
Bilt en Westbroek 8 straten en 
wijken mee met deze actie. 

Anke Hazeleger van ‘Spor-
tief in het Groen’ coördineerde 
deze actie; zij is al jaren bezig 
al sportend op straat zwerfafval 
op te ruimen en vond nu in deze 
landelijke actie een aanleiding 
om zich hiervoor plaatselijk in 
te zetten. 

Er werd in alle straten en wijken 
veel afval verzameld, dat later 
door de gemeentelijke dienst 
werd opgehaald. (Frans Poot)

De stembiljetten van de stembureaus worden binnengedragen.

Winnaar Anne Marie ’t Hart spreekt de aanwezigen enthousiast toe.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 24 maart t/m woensdag 30 maart

Filet Americain 

Ei-bieslook salade 

Sellerie salade 

Gebraden Rosbief 

Gegrilde Kipfilet 

Gebakken Boterhamworst 

3 X 100 
GRAM

5.98

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

1 KILO

11.99

25.-

STOMPETOREN JONG 
500 GRAM

6.25

BOEREN ZACHT BELEGEN 
500 GRAM

7.25

KLEINE VARKENSHAASJES 

KIP IN PIRI PIRI SAUS
100 GRAM

1.20

MAGERE 
RUNDERLAPPEN 

500 GRAM

8.50

GRIEKS FILETLAPJE 
500 GRAM

6.50

5 VOOR

6.50VERSE HAMBURGERS

GEPANEERDE SCHNITZELS 
KIPSCHNITZELS
RUNDERSCHNITZELS 

4+1
GRATIS

HEERLIJK BBQ PAKKET

Bestaande uit: 4 Biefstukspiesjes,
4 Kipdijsaté, 4 Varkenshaassaté

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

Kip in champagne saus  
met voorjaars orzo

€ 1,59 
100 gram

Rendang met nasi of bami € 1,99
100 gram

Broccoli gehakt schotel € 1,39
100 gram

De Keukenhof is weer open.

Daarom bij Landwaart 
Culinair alle kleuren 
tulpengebakjes.

 Proef het voorjaar..!!

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart.

Proef het voorjaar….
We hebben weer 
Hollandse asperges van onze 
vaste teler (gratis geschild), 
kasbonen, rabarber, 
raapstelen en aardbeien

Diverse lunch salades
LEKKER, gezond en zeer 

verrassend…!!!

Desem 
Toscaans donker
Nu € 3,49
Heeft u ze al geproefd?
onze bekende Scones
Met clotted cream en roodfruit confituur

Nu € 5,99(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: Lente boullion 
Met witte en groene asperges

Ravioli mix

Nu                                         € 3,99

Pasta met gevulde kip € 1,59
100 gram

Gewassen
Spinazie

€ 1,39
Zak 300 gram

Hollandse
Elstar handappels

€ 1,49 
Heel kilo

28
03

29
03

30
03

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Vers geperste
Tarocco sap
Liter fles

Nu                                   € 5,99

Van onze notenafdeling:

NIEUW
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Hartelijk dank voor 
uw stem en vertrouwen! 

  

ChristenUnie 

Gemeenteraadslid Erik den Hertog: ‘Voor de deur van het gemeentehuis 
worden de bestaande parkeervakken vervangen door half-bestrate vakken 
van olifantsgras’.

Werkbezoek

Vorige week zaterdag bracht CU-leider Gert Jan Segers een werkbezoek 
aan de gemeente De Bilt. Hij bezocht onder-meer Beth Shamar; een 
algemeen christelijke zorg- en dagbestedingsinstelling in Groenekan. 
[foto Henk van de Bunt] 

Centraal stembureau stelt uitslag vast
door Guus Geebel

Het Centraal stembureau vond op 21 maart aan de hand van de geldende criteria geen 
aanleiding om een verzoek om hertelling van de gemeenteraadsverkiezingen te 
honoreren. Het bureau stelde daarom de uitslag vast. Het verzoek om hertelling was 

ingediend door Ralph Jacobs van de VVD. Op 24 maart kan de gemeenteraad 
nog doorslaggevend stemmen over het verzoek om hertelling.

Eveneens op 21 maart gaven verte-
genwoordigers van de tien partijen 
een duiding op de verkiezingsuitslag 
en welke kant het op zou moeten 
gaan. Het was geen gemeenteraads-
vergadering en de burgemeester 
droeg daarom geen ambtsketen. Als 
eerste kreeg de grote winnaar Anne 
Marie ’t Hart het woord. Groen-
Links werd voor het eerst de groot-
ste partij in De Bilt. Zij feliciteert 
de andere winnaar Forza De Bilt en 
dankt de inwoners voor het vertrou-
wen. ‘Met een keuze voor Groen-
Links kies je voor een menselijker, 
eerlijker en duurzamer gemeente De 
Bilt. Voor solidariteit met elkaar en 
toekomstige generaties, waar kli-

maat en betaalbare woonruimte pri-
oriteit heeft. Waar we onze natuur en 
ruimte beschermen, voorrang geven 
aan fiets en ov, omzien naar mensen 
die het minder goed hebben en waar 
iedereen mee kan doen.’ Zij vraagt 
alle partijen mee te denken en sa-
men te werken. Als beoogde verken-
ner noemt zij Cees de Wildt en zijn 
rechterhand Ibtisam Daoudi (beiden 
onafhankelijk). GroenLinks heeft 
geen voorkeur uitgesproken voor 
een coalitie.

Raadsakkoord
Donja Hoevers (D66) stelt dat er 
iets moet veranderen. ‘We horen 
op straat, die raadsleden zien we 

eigenlijk nooit meer. Ons functio-
neren is eigenlijk gaan bestaan uit 
heel veel intern gedoe en urenlang 
vergaderen.’ D66 zet in op een an-
dere manier van samenwerken en 
op een brede coalitie. Ralph Jacobs 
(VVD) vindt dat de winnaars eerst 
aan zet zijn en mocht er een raads-
akkoord komen dan wil de VVD er 
zeker aan meewerken. Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) ondersteunt 
de voorgestelde informateurs en 
het stappenplan van GroenLinks. 
Hij vindt dat Forza een plaats in 
het college verdient. ‘De haat moet 
uit de raad’, daar wil Schlamilch 
zich voor inzetten. Erik den Hertog 
(Beter De Bilt en Bilts Belang) wil 
streven naar een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen met ruimte voor de hele 
raad. Met het betrekken van inwo-
ners wil hij het vertrouwen in het 
bestuur terugwinnen. 

Vertrouwen
Krischan Hagedoorn (PvdA) con-
stateert dat De Bilt de voor komende 
vier jaar een progressieve gemeente 
is geworden. Zijn partij gaat voor 
een zo groen en sociaal mogelijke 
coalitie. Hij dringt aan op snelheid 
bij de formatie en vraagt de informa-
teurs te kijken naar overeenkomsten 
tussen partijen. ‘Het zou mooi zijn 
als we dit keer wel een raadsakkoord 
kunnen sluiten.’ Over het verlies van 
zijn partij zegt Werner de Groot 
(CDA) dat dit ook komt door de 
landelijke trend en gang van zaken 

rond het Hessingterrein.’ Hij vindt 
dat het CDA nu bescheidenheid 
past. Arie Vonk Noordegraaf (SGP) 
wil flink inzetten op woningbouw. 
De komende vier jaar wil hij werken 
aan het vertrouwen in de politiek en 
in een betrouwbaar bestuur. Connie 
Brouwer (ChristenUnie) wil de kri-
tische en constructieve houding van 
de partij voortzetten. Zij vindt dat 
gewerkt moet worden aan de 84% 

van de mensen die geen vertrouwen 
in het bestuur hebben. Zij pleit voor 
een wethouder uit de groene kernen. 
Menno Boer (SP) vindt dat het roer 
om moet. ‘De coalitie met komen 
met een grote lijnen akkoord over de 
grootste problemen in de gemeente. 
Een akkoord dat niet dwingend is 
maar richting en ruimte geeft voor 
nieuwe ideeën.’

Gemeente De Bilt speelt mee 
in NK Tegelwippen

door Henk van de Bunt
  

Zeker 100 Nederlandse gemeenten treffen elkaar vanaf 21 maart in het jaarlijkse NK 
Tegelwippen. De gemeente De Bilt daagt de gemeente Zeist uit. Welke gemeente 

wipt de meeste tegels en maakt plaats voor groen? 

Het kampioenschap draait niet al-
leen om rivaliteit, maar heeft een 
hoger, gemeenschappelijk doel. 
Wanneer tegels worden vervangen 
door gras, bloemperken, bomen en 
geveltuinen; wanneer wordt Ne-
derland meer klimaatadaptief en 
biodivers. 

Te weinig groen
Uit recente rapporten blijkt dat de 
gevolgen van klimaatverandering 
nog ernstiger zijn dan gedacht. 
Het is niet alleen zaak dat de CO2-
uitstoot drastisch aangepakt wordt, 
maar ook dat de gemeente zich 
fundamenteel moet aanpassen aan 
de gevolgen van klimaatverande-
ring. Milieuorganisatie Natuur & 
Milieu meldt dat er in gemeenten 
nog te weinig plek is voor groen in 
de openbare ruimte. In de 32 groot-
ste gemeenten (100.000 inwoners 
of meer) voldoet 53% van de buur-
ten niet aan het criterium van 75
㎡ groen per woning. Meer dan de 
helft van de buurten in deze steden 
is dus ‘versteend’, terwijl groen 

juist zo belangrijk is bij extremer 
weer. Ook in particuliere voor- en 
achtertuinen liggen de kansen voor 
het oprapen. Uit onderzoek blijkt 
dat bijna de helft van het tuinop-
pervlak in Nederland versteend is.  

Vergroenen
Het NK Tegelwippen creëert mo-
mentum en stimuleert gemeenten 
om, samen met bewoners, effectief 
te vergroenen. Bovendien draagt 
het initiatief bij aan de bewustwor-
ding van het effect van vergroe-
ning. Geveltuinen, bloemperken 
en tuinen met beplanting - in plaats 
van stenen - zorgen voor betere af-
watering, een lagere temperatuur 
tijdens hittegolven en meer biodi-
versiteit. Bovendien is een groene 
leefomgeving goed voor onze ge-
moedstoestand.  Het NK Tegel-
wippen wordt voor het derde jaar 
op rij georganiseerd en loopt van 
21 maart tot en met 31 oktober. 
Al bijna 100 gemeenten, groot en 
klein, hebben zich aangemeld voor 
het Nederlandse kampioenschap, 

waaronder de gemeente De Bilt.  

Motie
De parkeerplaatsen voor de deur 
van het (administratiegebouw)
van het gemeentehuis gaan op de 
schop. De bestrating gaat eruit en 
wordt vervangen door een innova-
tieve en milieuvriendelijke steen-
soort, die CO2 heeft opgeslagen en 
wateroverlast ter plekke tegengaat. 
Zo draagt de gemeente haar steentje 
bij aan klimaatadaptieve inrichting. 
De gemeenteraad heeft vorig jaar 
november een motie van de toen-
malige leden Erik Jan den Hertog 
(BB), Menno Boer (SP) en Pim 
van de Veerdonk (BdB) aangeno-
men om als gemeente het goede 
voorbeeld te geven in klimaatadap-
tatie. In de gemeente worden de 
komende jaren veel maatregelen 
genomen om de gevolgen van kli-
maatverandering op te vangen. Re-
genwater moet bijvoorbeeld meer 
ruimte krijgen om weg te lopen in 
de bodem.

Klimaatadaptief parkeren 
Eén manier om dat te doen is een an-
dere bestrating van parkeerplekken. 
Voor de deur van het gemeentehuis 
worden de bestaande parkeervak-
ken vervangen door half-bestrate 
vakken van olifantsgras. Dat gras 
neemt veel CO2 op bij de groei en 
wordt duurzaam verwerkt tot be-
strating. Door de open ruimte tus-
sen de bestrating krijgt regenwater 
de kans in de grond te trekken. 
In de motie werd het college ook ge-
vraagd met de nieuwe parkeerplaat-
sen te laten zien wat de voordelen 
zijn van milieuvriendelijke keuzes 
en ondernemers uit De Bilt die veel 
eigen parkeergelegenheid hebben, 

uit te nodigen te komen kijken en 
informatie op te halen over deze 
methode. Op donderdag 24 maart 
wordt de eerste steen gelegd door 
wethouder Anne Brommersma en 
raadslid Erik den Hertog. 

Parkeren
Door deze werkzaamheden is het 
vanaf maandag 21 maart niet moge-
lijk om te parkeren op een deel van 
de bezoekersparkeerplaats van het 
gemeentehuis. Wanneer de parkeer-
plaats vol is kan men gebruikma-
ken van de bezoekersparkeerplaats 
naast Jaglust aan de linkerkant. De 
werkzaamheden duren ongeveer 
een maand. 

Het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag.
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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.

Nog een keer!
LENTEBROOD
gevuld met kersen

HAZELNOOT-
SCHUIMTAARTJE

Nu € 5,95

van € 9,95
nu € 8,50

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

VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT
met kennis van HRM, betrokkenheid bij het 
welzijnswerk is een pré. Stichting MENS De 
Bilt voert in opdracht van de gemeente De 
Bilt taken uit op het gebied van Welzijn, WMO 
en Jeugdzorg. Het gaat concreet om zaken 
als de ondersteuning van vrijwilligerswerk 
en mantelzorg, contact met jongeren en 
de toegang tot de WMO en Jeugdzorg. De 
organisatie bestaat uit 77 medewerkers en 
een groot aantal vrijwilligers. MENS De Bilt is 
hiermee de lokale organisatie op het gebied 
van welzijn en zorg in de gemeente. Kijk 
voor de volledige vacaturetekst op www.
mensdebilt.nl.

MENS is ook…

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nlHigh Tea in het Dorpshuis

Zo'n 50 ouderen in Hollandsche Rading zijn vorige week zondag getrakteerd 
op een zeer genoeglijke High Tea in het Dorpshuis Hollandsche Rading. De 
bijeenkomst vond plaats in het kader van NLdoet en werd georganiseerd door 
een samenwerking van het Oranje comité met 'Samen voor Hollandsche Ra-
ding’. De aanwezigen lieten het zich allemaal goed smaken. Velen zeiden na 
afloop dat dit soort van bijeenkomsten zeker voor herhaling vatbaar is. 

[Rob Klaassen]

High Tea levert een vol dorpshuis in Hollandsche Rading op.

Geopend

Donderdag 17 maart opende DA Drogisterij & Parfumerie, Schoonheidssalon 
Voilá aan het Maartensdijkse Maertensplein haar deuren. [foto Henk van de Bunt]

- ingezonden mededeling - 

Figuranten 
gezocht voor 
Videoland

Voor nieuwe videoland-serie: ‘hockeyvaders’ in Bilthoven worden figuranten 
gezocht. De opnames vinden plaats op o.a. 29, 30, 31 maart en 1 april op 
de hockeyclub SCHC (Bilthoven). Blue Circle Casting (het castingbureau) 
is op zoek naar jong én oud voor figuratie-rollen voor o.a.: ‘scheidsrechter’, 
‘trainer’, ‘hockeyer’, ‘toeschouwer’ en bestaande veteranenteams. Lijkt het je 
leuk om hier aan mee te werken? Ga naar de website: www.bluecirclecasting.
nl (actuele oproepen) en meld je snel aan. Naast een leuke dag ontvang je ook 
een financiele onkostenvergoeding van 50/60 euro (per persoon/op rekening).

U kunt nu onze speciale Spring Glow Treatment 
boeken! Onze HBO-opgeleide huidtherapeuten 
verzorgen huidbehandelingen door heel Nederland.

Ga met een stralende huid de lente in!

CONTACT
U kunt een gratis intake in-
plannen via onze website of 
contact opnemen via onder-
staande informatie:

Telefoon: 030 220 3600
E-mail: info@mediskincare.nl
Website: mediskincare.nl

SPRING GLOW TREATMENT
Bent u toe aan een opfrisser? De Spring Glow treatment 
heeft als doel de huid minder dof en grauw te maken, de 
conditie van de huid te verbeteren en kan helpen bij het 
verminderen van fi jne lijntjes. Deze behandeling houdt in 
dat de huid intens gevoed en gestimuleerd wordt gedu-
rende een uur. Eerst wordt er een fruitzuur peeling ge-
daan, die wordt geselecteerd aan de hand van uw huid-
type, om de optimale conditie van de huid te bereiken. 
Vervolgens gebruiken wij een huidverbeterende laser die 
geen korstjes of roodheid achterlaat. Als laatst masseren 
wij op een prettige en rustgevende wijze gezichtsverzor-
gingsproducten op de huid waardoor u heerlijk kunt ont-
spannen.

GEEN DOORVERWIJZING NODIG
Om een afspraak te maken is geen doorverwijzing nodig 
van uw arts. Onze huidtherapeuten zijn gespecialiseerd 
in complexe huidaandoeningen, daarnaast is Medi Skin 
Care werkzaam in 8 ziekenhuizen door heel Nederland 
waardoor wij zowel cosmetische als medische expertise 
hebben. Wij krijgen dagelijks wel veel doorverwijzingen 
van diverse artsen. Wij behandelen diverse huidaandoe-
ningen zoals: pigment, acne, hand- en voetwratten, litte-
kens, rosacea, couperose, ingegroeide haren, actinische 
keratose, tatoeageverwijdering, ouderdomswratten en 
nog veel meer.
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Succesvolle inzamelingsactie 
Centrumkerk voor Oekraïne

door Walter Eijndhoven

Nederland leeft mee met de inwoners van Oekraïne, nadat Poetin het land binnenviel.
Veel vrijwilligers in gemeente De Bilt sprongen direct te hulp om mensen in nood

bij te staan. Ook de Centrumkerk in Bilthoven zette een actie op. Deze duurde
slechts twee dagen, met twee volle auto’s en een afgeladen trailer met spullen als gevolg.

De actie vanuit de kerk begon met 
een telefoontje op dinsdagavond. 
‘Eén van de gemeenteleden belde 
mij of onze kerk ook een actie wil-
de organiseren voor Oekraïne’, ver-
telt Wim de Kruijf, voorzitter van 
de Kerkenraad. ‘Dat leek mij een 
goed idee. Na overleg op woens-
dagochtend besloten wij een actie 
te organiseren’.

Mehoro
Om zeker te zijn dat de ingezamelde 
spullen op de goede plaats zouden 
terechtkomen, ging De Kruijf op on-
derzoek uit en kwam hij terecht bij 
de Stichting Mehoro in Meerkerk. 
Mehoro onderhoudt al ruim vijftien 
jaar intensieve contacten met kerken 
in Roemenië en Hongarije. Voor 
de Oekraïense vluchtelingen begon 
Mehoro met de inzameling van lang 
houdbare levensmiddelen, luiers en 

babyvoeding. De Kruijf: ‘De diaco-
nie in Satu Mare, op de grens van 
Oekraïne en Roemenië, heeft een 
vluchtelingenkamp ingericht en kan 
alle hulp gebruiken. Wij boden aan 
een vrachtwagen vol goederen te 
sturen’.

Hartverwarmend
De Kruijf informeerde de gemeen-
teleden over de actie. De volgende 
twee dagen stond een kraampje 
voor de kerk. ‘Binnen een half uur 
kwamen mensen de eerste tassen 
met voedsel brengen. Mensen kwa-
men lopend met een tas aan de arm, 
of op de fiets met de tassen vol en 
ook auto’s reden af en aan. Het was 
hartverwarmend. De gesprekken 
die wij voerden, de saamhorigheid 
van de Bilthovense bevolking, ker-
kelijk en niet-kerkelijk. Na twee 
dagen stond het kerkelijk bureau 

helemaal vol tassen en dozen’.

Trailers
‘Op vrijdagmiddag ging het op naar 
Meerkerk, met twee volle auto’s en 
een afgeladen aanhangwagen. De 
Kruijf: ‘In Meerkerk werden wij 
hartelijk ontvangen en zij stonden 
al klaar om onze voedingsmiddelen 
in ontvangst te nemen. Uiteindelijk 
vertrokken drie trailers vol spullen 
naar Roemenië.
Als Centrumkerk staan wij midden-
in de samenleving. Het is mooi wat 
je in korte tijd kunt bereiken. Wij 
beraden ons op wat wij nog meer 
kunnen doen voor de vluchtelingen 
uit Oekraïne. Ik wil ook iedereen 
hartelijk danken voor hun bijdrage 
om deze actie succesvol te maken. 
Niet alleen de vrijwilligers, maar 
ook alle mensen die levensmidde-
len kwamen brengen’.

Een stap terug of juist
een grotere handafdruk

door Henk van de Bunt

Na een lange periode van thuiswerken is er weer de behoefte om mensen te zien en geïnspireerd 
te worden. Bibliotheek De Bilt organiseert een maandelijkse serie lunchlezingen met 
inspirerende sprekers, werkzaam in lokale organisaties en bedrijven. Aan de hand

van bijv. een boek spreken zij over wat hen drijft in hun werk. 

Klimaatburgemeester Elke Rabé 
trapt af met een lezing over Impact 
en je Voetafdruk, geïnspireerd door 
het boek ‘Verborgen Impact’ van 
Babette Porcelijn: ‘We nemen onze 
verborgen impact op het klimaat 
onder de loep, bespreken de impact 
top 10 en wat je kunt doen om je 
eigen voetafdruk te verkleinen en je 
handafdruk te vergroten’. 
Vooraf spraken we met eerste Kli-
maatburgemeester van De Bilt, die 
in 2021 door het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) hiertoe werd aangewezen: 
‘Het is de bedoeling dat de Biltse 
Klimaatburgemeester de inwoners 
van De Bilt inspireert zich ook in te 
zetten voor een beter klimaat’.

Stappen
Elke Rabé: ‘Recente wereldwijde 
ontwikkelingen, zoals de oorlog 

in Oekraïne, hebben hoge ener-
gierekeningen, benzineprijzen en 
inflatie tot gevolg. Veel mensen 
kiezen, soms noodgedwongen, nu 
voor stappen die ik al jaren geleden 
zette. 

Downsizen, consuminderen, min-
der energie gebruiken, minder ver-
voersbewegingen en alles op de 
fiets of te voet. Voor veel mensen 
voelt dit als een enorme opgave, 
een achteruitgang of misschien 
zelfs een zwaar lot’. 

Drijfveer
Elke maakte deze keuzes met een 
heel andere drijfveer en heeft er 
juist erg veel voldoening en ple-
zier bij ervaren. Zij kan daardoor 
niet alleen haar ervaringen en tips 
delen, maar kan ook vertellen over 
de voordelen hiervan, niet alleen 

voor zichzelf, maar ook voor het 
klimaat. Ze kan delen hoe minder 
ook meer kan betekenen.

Circulaire Economie
Sinds eind 2021 is Elke Rabé kli-
maatburgemeester van gemeente 
De Bilt. Ze woont in de polder in 
een zelf ontworpen en gerealiseerd 
duurzaam huis van zeventien vier-
kante meter. Sinds er in de lokale 
pers aandacht werd besteed aan 
haar klimaatburgemeesterschap is 
ze bij verschillende groepen be-
trokken geraakt, die actief zijn op 
het gebied van duurzaamheid. Zo 
was ze aanwezig bij een Voedsel-
café over duurzame voedseleduca-
tie en is ze actief geworden in de 
werkgroep Circulaire Economie. 
Ook staat een samenwerking met 
de kinderburgemeester nog op haar 
verlanglijstje. Ze wil graag de initi-

atieven, die er al bestaan binnen de 
Bilt met elkaar verbinden en zorgen 
dat er meer samenwerking komt. 
Behalve in De Bilt is Elke actief 
in de gemeente Stichtse Vecht via 
stichting Duurzame Vecht. Ze is 
coach via Klimaatgesprekken en 
ambassadeur van de Verborgen 
Impact van Babette Porcelijn via 
Think Big Act Now. Ook leidt 
ze een team van ‘reisleiders’ bij 
Youtopialab, waar ze mensen laten 
dromen over hun ideale land. In alle 

rollen richt ze zich op waar juist 
wel mogelijkheden en kansen lig-
gen. ‘Positiviteit helpt om verlam-
ming te voorkomen’. 

Lezing
De lunchlezing is op 25 maart van 
12.30 tot 13.30 in de bibliotheek 
van Bilthoven Bibliotheek Bilt-
hoven, Planetenplein 2. Info en 
aanmelden: www.ideacultuur.nl/
lunchlezing of bij de balie in de bi-
bliotheek.

Elke woont klein en ontwierp en realiseerde haar duurzame huis zelf. 
(foto Elke Rabé)

Een enorme hoeveelheid goederen staat klaar om ingeladen te worden.

Unieke Veiling voor Oekraïne
‘Miljoenen Oekraïense vluchtelingen verspreiden zich
als een olievlek over Europa. Ze hebben huis en haard

moeten verlaten en hun toekomst is zeer onzeker’.

Dit is de openingszin van een 
speciaal voor dit goede doel op-
gestelde poster, uitgegeven door 
de jeugdverenigingen van de Her-
steld Hervormde Kerk in Maar-
tensdijk. De poster vervolgt met 
de aankondiging van ‘Wij willen 
helpen; om te beginnen financieel. 
Vandaar een veiling, waaraan men 
ook thuis kan deelnemen’. 

Initiatief
Het initiatief kwam van Corne-
lis Kok; een van de leden van 
de Jeugdvereniging. Binnen een 
week sloot zich een stoet van be-
drijven en particulieren aan bij het 
idee. Mensen van het CPM (acti-
viteitencomité van de kerk) onder-
steunen het initiatief. 
Ruud Landwaart vertelt: ‘Deel-
nemers zijn naast bedrijven zoals 
Kapper Hans Stevens, Boeketerie 
Klokker, Landwaart Culinair, Sla-
gerij Zweistra, Boekhandel van 
de Berg, Wijnhandel Op de Terp, 
Artworx, Bakker Bos, Cafetaria Peet, Nivoo Opleidingen en Bikeshop 
(Loosdrecht) ook Slagerij Chateau Briand en Poelier Floor (beiden 
uit Hilversum). Jan den Ouden vult aan: ‘Ook worden er diensten ge-
veild, zoals auto wassen, tuinonderhoud, ramen lappen, ontbijtservices 
enz.’ Jan ontwierp ook de poster, 
waarin een scala van de te veilen 
artikelen wordt genoemd. 

Vrijdag
De veiling start op vrijdag 25 
maart om 19.45 uur in het Her-
vormd Centrum (achter het 
kerkgebouw), Dorpsweg 42-b 
in Maartensdijk. Tijdens de vei-
ling zijn er mogelijkheden voor 
een hapje en een drankje. Ook 
kan men worden geïnformeerd 
over een speciaal geopend bank-
rekeningnummer voor Oekraïne 
ten name van de Diaconie HHK 
Maartensdijk. Verdere informatie 
is te verkrijgen via email; cpm@
solcon.nl. [HvdB]

Cornelis Kok bij het Hervormd 
Centrum.



8

BEKENDMAKINGEN
week 12 ¾  23 maart 2022

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Strausslaan 2 te Bilthoven 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan:

•  Bestemmingsplan Strausslaan 2 
 te Bilthoven 

Plangebied
Het plangebied betreft uitsluitend het onbe-
bouwde perceel van Strausslaan 2 te Biltho-
ven zelf, kadastraal bekend als BIL01 E 5207. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is een verzoek dat is inge-
diend om een vrijstaande woning op het 

onbebouwde perceel aan de Strausslaan 2 
te Bilthoven te realiseren. Voorliggend ont-
werpbestemmingsplan maakt de realisatie 
van een vrijstaande woning op het onbe-
bouwde perceel aan de Strausslaan 2 mo-
gelijk. 

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Strausslaan 
2 te Bilthoven met de daarbij behorende 
stukken ligt gedurende zes weken ter inza-
ge. Van donderdag 24 maart tot en met 
woensdag 4 mei. U kunt de stukken online 
inzien op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.2101BP0007-ON01

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 

een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpbestemmingsplan in-
dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een ziens-
wijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 

kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch Gemeenteblad, de Vier-
klank en de Biltsche Courant en op de ge-
meentelijke website worden gepubliceerd. 
Indieners van een zienswijze worden hier-
van schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met Je-
roen Theeuwen van team RO, Stedenbouw 
en Omgevingsrecht van de gemeente De 
Bilt via j.theeuwen@debilt.nl of telefoon-
nummer (030) 228 94 69.

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

WAANZINNIGE WOKSCHOTEL
Gemarineerde stukjes kippendijen met diverse
groente, lekker met een beetje rijst erbij en klaar!!
Roerbakken in grote pan of wok; ca. 15 min. 100 gram 1,50

KALKOEN STOOFLAPPEN
De zeer gewaardeerde!! Wordt niet droog, grof van 
draad en verrassend lekker van smaak!!
ca. 75 tot 90 min. stoven 100 gram 1,50

BOEREN GEHAKT
Lekker gekruid, gemengd met grove groente, eitje en
paneermeel, lekker en lekker makkelijk!!!
Voor een balletje, door een gerechtje.... 100 gram 1,15

SATÉVLEES
Malse magere gemarineerde blokjes fricandeau, om
los te bakken, te rijgen voor saté of uw eigen shaslick!
Mag in de pan, oven of op de BBQ?!! 100 gram 1,25

KIP SLEETJE
Klaar voor de oven!! Gemarineerde stukjes kipfilet met
grove stukken groente en rauwe ham; verrukkelijk!!
Ca. 20 tot 25 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slagerij!!

LEKKERE "MEE" PAKKERS!!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 21 maart t/m zaterdag 26 maart.

Zetfouten voor behouden.

KNAK WORSTJES
En deze hoor je echt knakken!! zo lekker!! 100 gram 1,45
FILET LAPJES
De lekkere malse zachte dunne lapjes 100 gram 1,25

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Stukjes varkenshaas in bospaddestoelen roomsaus, 
heerlijk bij pasta, rijst, super smaakvol!!
Kort roerbakken, ca. 10 tot 12 min. 100 gram 1,75

In Maastricht hebben ze André
In Soest hebben we 'andre' violen 

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

Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

    Onze viooltjes zijn óók wereldberoemd in Midden-
Nederland. We hebben ze in álle soorten, kleuren en maten. 
In schalen, in potjes, als wandhangers, als groep opgemaakt 

of juist solo, zodat u zelf de mooiste kleurcombinaties kunt 
maken. Dirigeer uw auto, fiets of wandelschoenen naar 
‘t Vaarderhoogt en maak gebruik van onze fleurige 

lente- aanbieding: op ons gehele assortiment violen:

25%KASSA
KORTING

Geldig t/m dinsdag 29 maart

EXTRA TIP: de omstandigheden 
zijn perfect om nu nieuwe bomen 

en heesters aan te planten

Red me, anders sterf ik…
Een van de mooiste teksten uit 
de renaissance is een miniatuur-
tje van luttele regels: ‘Belle qui 
tiens ma vie’, een pavane gecom-
poneerd door Thoinot Arbeau 
(1520 - 1595). De tekst bezingt 
de schoonheid van de geliefde, 
die het hele leven van de minnaar 
op zijn kop zet. Hoewel hij zijn 
ziel vrij van passie wilde houden, 
wordt hij verteerd van geluk en 

verdriet tegelijkertijd. Hij smeekt 
haar hem te redden, want anders 
moet hij sterven van ongeluk. 
Ik kon mijn tranen nauwelijks 
bedwingen bij het lezen van het 
complete lied, dat één van de 
hoogtepunten was van de zang-
workshop door het Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk, afgelo-
pen zaterdag in De Vierstee. Een 
prachtige, zonnige dag vlak voor 

de lente, die normaal voor geluk 
en blijdschap staat, maar waarop 
dus ook wanhoop en leed worden 
bezongen.

Voorzitter Dienke Grootenhuis 
kan haar geluk echter niet op: ‘We 
hebben het zwaar gehad in de co-
ronatijd, maar hebben het koor 
met digitale repetities en allerlei 
buitenactiviteiten bijeen weten te 
houden. We hebben een fantasti-
sche dirigente, Julia Scepanovic, 
en dito pianiste. Met deze work-
shop willen we laten zien hoe 
heerlijk het is om weer te mogen 
zingen, want elke musicus heeft 
de muziek zo vreselijk gemist, de 
afgelopen twee jaar. Dat blijkt ook 
wel aan het aantal gasten dat we 
vandaag hebben: maar liefst 22, 
naast onze eigen vaste kern van 
zo’n 50 man. Onze toekomst lacht 
ons toe en we hebben een prachtig 
Frans programma in voorberei-
ding, dat we hopelijk dit najaar 
gaan uitvoeren. Nieuwe leden zijn 
hartelijk welkom, want muziek 
komt recht uit ’t hart en gaat nooit 
verloren’. (Peter Schlamilch)

Dirigente Julia Scepanovic en pianiste Ani Avramova tijdens de 
workshop van AZM.
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Levensstijlcoaching:
Van mentaal fit tot lekker in je vel!
Wil jij je energieker voelen,
beter ontspannen
of je onzekerheden aan gaan?

Bekijk de mogelijkheden op: 
www.degroeituin.nl

advertentie

Orkest SDG Tienhoven viert
haar 100-Jarig Jubileum

2022 is het jaar dat Orkest SDG uit Tienhoven haar 100- jarig jubileum viert. Het past bij 
Orkest SDG Tienhoven om de volle aandacht te geven aan dit bijzondere jubileum.

Het eerste optreden van Orkest 
SDG was op 12 september 1923. 
De toen jonge Tienhovense fanfare 
gaf haar eerste openbare uitvoering 
hoog boven de daken van de wo-
ningen vanaf de kerktoren. Het aan-
tal belangstellenden voor het kerk-
plein steeg met de minuut. Men was 
bewonderingsvol over de prestatie 
van deze jeugdige muziekvereni-
ging. Er werd koraalmuziek ge-
speeld en het fanfarecorps trok veel 
aandacht uit de omliggende dor-
pen. Dit waren herinneringen van 
de jubileumfeesten te Tienhoven, 
Oud-Maarsseveen en Breukeleveen 
op 12 en 13 september 1923. De 
feesten waren ter gelegenheid van 
het zilveren regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina.

Daarna
Dat was het begin en in de 100 jaar 
daar opvolgend is er heel veel ge-
beurd op muzikaal gebied. Denk 
hierbij aan de zeer succesvolle 
PROMS-concerten in uitverkochte 
zalen, de Nieuwjaarsconcerten in 
de bomvolle kerk, de Muzikale ac-
tiviteiten rond Koningsdag, 4-5 mei 

en Kerst in Tienhoven zelf. Het suc-
cesvolle KOMM-project (Kinderen 
Ontdekken Muziek Maken) op de 
scholen in Stichtse Vecht en uiter-
aard de bijzondere concerten en ac-
tiviteiten tijdens de diverse Jubilea. 

2022
Ook voor dit jubileumjaar 2022 
staan een aantal bijzondere concer-
ten/activiteiten gepland. Helaas kon 
door alle Corona maatregelen het 
Nieuwjaarsconcert niet doorgaan. Er 
stond een geweldig concert met een 
bijzondere programmering gepland 
op 15 januari 2022 in de RK Kerk 
te Breukelen. Dit concert zou de for-
mele opening van het jubileumjaar 
100-jaar Orkest SDG moeten zijn. 
De eerstvolgende activiteit voor 
Orkest SDG Tienhoven in haar 
jubileumjaar zal zijn op zaterdag 
26 maart 2022. Dan wordt in Mu-
seum Vredegoed te Tienhoven/
Oud-Maarsseveen de Tentoonstel-
ling 100 jaar Orkest SDG geopend. 
Dit zal dan ook de formele opening 
worden van het Jubileumjaar van 
Orkest SDG.  Het is een bijzondere 
tentoonstelling waarin alle facetten 

en wetenswaardigheden over het 
Orkest naar voren wordt gebracht. 
De tentoonstelling zal gedurende 
de hele zomer te bezichtigen zijn in 
Museum Vreedegoed te Tienhoven/
Maarsseveen. De feestelijke ope-
ning zal uiteraard omlijst worden 
door de muziek van Orkest SDG en 
het Jeugdorkest Stichtse Vecht. 

Later
Na deze formele opening van het 
seizoen staan een aantal concerten 
gepland. Als eerste op 5 mei het 
concert in De Ark te Maarsenbroek. 
Met dank aan de Stichting 4-5 
mei geeft Orkest SDG een Bevrij-
dingconcert. Het daarop volgend 
concert zal zijn op zondag 26 juni 
2022 in de reeks van 10 zonda-
gen van de Stichting Parkpodium 
Boom& Bosch te Breukelen. Ook 
zal SDG op 24 september 2022 de 
Dag “Tienhoven Toont” afsluiten 
met een concert bij Museum Vre-
degoed. En als klap op de vuurpijl 
verzorgt Orkest SDG op zaterdag 
26 november 2022 een Feestelijk 
PROMS concert met artiesten in de 
Stinzenhal te Breukelen.

SDG in 2022.

Speciale winactie als ondersteuning 
voor lokale horeca 

Onderdeel van Crisis- en herstelplan corona
De gemeente De Bilt heeft met inbreng van vertegenwoordigers van inwoners, instellingen, 
vrijwilligers, verenigingen en ondernemers in 2021 een Crisis- en herstelplan m.b.t. corona 

opgesteld; een plan om verenigingen, maatschappelijke partners, cultuuraanbieders,
maar ook ondernemers daar te ondersteunen waar het nodig is. 

Omdat de horecasector ook een 
zware klap heeft gehad in de co-
ronaperiode is er ruimte gemaakt 
vanuit het Crisis- en herstelplan co-
rona voor een ludieke horeca-actie. 
De lente is begonnen, tijd om het 
zonnetje eens extra op deze onder-
nemers te laten schijnen met een 
heuse winactie. Diverse horecaon-
dernemers vanuit de verschillende 
kernen hebben zich aangemeld 

voor deze actie. Inwoners kunnen 
meedoen met de horeca-winactie 
en ondersteunen ook daarmee de 
plaatselijke horeca.

Dichtbij
De gemeente is blij met alle hore-
caondernemers in alle kernen. De 
lockdowns hebben er flink ingehakt 
bij de horecazaken maar ze zijn er 
gelukkig nog. En nu het weer kan 

is het hoog tijd dat zij hun omzet-
ten weer kunnen draaien en gezel-
ligheid in de kernen terugbrengen. 
Hoe fijn is het om weer met elkaar 
een hapje te kunnen eten of een 
drankje te kunnen doen en elkaar 
ook op deze manier weer te kunnen 
ontmoeten.  
Wethouder Madeleine Bakker-Smit 
(economische zaken): ‘Een horeca-
zaak waar je je thuis voelt, waar je 
met je vrienden kunt afspraken en 
waar je na vertrek de boel niet zelf 
hoeft op te ruimen. En dat alles zo 
dichtbij in onze gemeente. Daar 
ben ik blij mee. Laten we hier voor-
al met z’n allen als vanouds weer 
van gaan genieten’. 

Winactie
Op de gemeentelijke website www.debilt.nl/horeca kan je een slagzin 
afmaken en laten weten waarom je de Biltse horeca een warm hart toe-
draagt. De horecawaardebon heeft een waarde van €50. Er zijn meer-
dere bonnen dus kans genoeg om te winnen. 

Feestelijke heropening 
kazerne

Jl. zaterdag was de heropening van de brandweerkazerne aan de 
Koningin Wilhelminaweg 9 te Maartensdijk. Na een toespraak van 
burgemeester Sjoerd Potters werd het glas geheven. Later was er ook 
de mogelijkheid de kazerne te bezichtigen. (foto Jan Gerrit van Wijhe)

Kijk binnen bij de duurzame 
woning van Koert

Huiseigenaar Koert Ruiken uit Bilthoven geeft op zaterdag 2 april 
om 10. 00 uur een rondleiding in zijn duurzame jaren ’20-woning. 
Tijdens deze thematour laat hij bezoekers zien hoe hij zijn bijna 
100 jaar oude woning aardgasvrij heeft gemaakt met isolatie en een 
warmtepomp(boiler). Geïnteresseerden zijn van harte welkom om 
ideeën op te doen voor het verduurzamen van hun eigen woning en al 
hun vragen aan Koert te stellen. Inschrijven 
De huiseigenaar vertelt onder andere over de isolatiemaatregelen, 
waardoor hij zijn woning nu met een warmtepomp kan verwarmen. 
‘Door de tijd heen verduurzaamden we onze woning stap voor stap’, 
vertelt Koert. ‘Zo konden we uiteindelijk afscheid nemen van onze cv-
ketel en hebben we nu een aardgasvrij huis. Ik vertel graag hoe we dit 
in de praktijk ervaren en ik hoop dat bezoekers hier inspiratie uit kun-
nen putten’. 

Schrijf je gratis in voor de 
thematour
In maart en april vinden in heel 
Nederland thematours plaats. 
Tijdens de thematours leiden 
huiseigenaren je rond in en om 
hun woning. Ze vertellen vanuit 
hun eigen ervaringen hoe zij hun 
woning duurzaam hebben ge-
maakt, met allerlei maatregelen 
zoals isolatie, de warmtepomp 
of een groendak. Inwoners uit 
Utrechtse gemeenten zijn van 
harte welkom om ideeën op te 
doen. Bekijk het overzicht van 
alle thematours via de website 
van de Duurzame Huizen Route. 
is gratis en kan via www.duurza-
mehuizenroute.nl/thematours. 

De 100 jaar oude woning is volledig verduurzaamd.
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Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, 
om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink 
Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw 
bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de 
apparaten die deze heerlijke koffie maken ook in onze winkel.

(Koffie)tijd
In onze winkel nemen we graag de tijd om u te 
helpen. We zoeken in overleg de producten die bij 
uw wensen passen en proberen in oplossingen 
te denken. Misschien komt u voor advies over 
keukenapparatuur of wasmachines naar Vink 
Witgoed. Of wellicht heeft u de fietstocht naar onze 
winkel gemaakt voor huishoudelijke apparatuur – wij 
schenken daar altijd graag een kopje koffie of thee 
bij. Dat praat wel zo prettig.

Koffiezetters 
Elke koffiedrinker heeft zo zijn specifieke wensen. De een gaat voor 
filterkoffie, de ander heeft zijn zinnen gezet op een bonenapparaat 
of espressomachine. Wat u ook wenst – van één bakkie tot een grote 
pot: bij Vink Witgoed hebben we voor elke koffieleut een geschikt 
apparaat. Wilt u de kwaliteit vast voorproeven? Dat kan, want wij 
zetten onze koffie met apparatuur die wij zelf ook verkopen.

Wanneer komt u bij ons op de koffie?

Komt u bij ons op de koffie? 

NU BIJ NIVONA 
KOFFIEMACHINES

7, 8 & 9 SERIE
EEN CLEAN3BOX 

REINIGINGSPAKKET 
CADEAU*

apparaat. Wilt u de kwaliteit vast voorproeven? Dat kan, want wij 

*actie loopt t/m 2 april 2022

Vink Witgoed @vinkwitgoed

Nw. Weteringseweg 34 - Groenekan  //  Tel. 06-54751296  //  www.vanvliettuinservice.nl

Voor al uw tuinwerkzaamheden zoals:Voor al uw tuinwerkzaamheden zoals:
-  Advies-  Advies
-  Snoeien van bomen, hagen en planten/struiken-  Snoeien van bomen, hagen en planten/struiken
-  Weghalen van bomen-  Weghalen van bomen
-  Inplanten en verplanten-  Inplanten en verplanten
-  Straatwerk-  Straatwerk
-  Houten werken (bijv. schutting, blokhut, speeltoestellen, overkapping)-  Houten werken (bijv. schutting, blokhut, speeltoestellen, overkapping)

Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals:Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals:
Carpinus, rode of groen, Beuken, Gouden regen, Prunus sierkersen, Rode Carpinus, rode of groen, Beuken, Gouden regen, Prunus sierkersen, Rode 
esdoorn, Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Hulst en Berkenesdoorn, Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Hulst en Berken

Appel, peren, pruimen, noten en krentenbomenAppel, peren, pruimen, noten en krentenbomen
Diverse maten en prijzen, vanaf 3-jarig tot 15-jarig, 2½ tot 7 meter hoog.Diverse maten en prijzen, vanaf 3-jarig tot 15-jarig, 2½ tot 7 meter hoog.

Ook uitzoeken en reserveren van bomen en struiken/planten etc.Ook uitzoeken en reserveren van bomen en struiken/planten etc.
in overleg bezorgen en eventueel inplanten op een gewenste datum. in overleg bezorgen en eventueel inplanten op een gewenste datum. 
Alles is bespreekbaar! Alles is bespreekbaar! 

VOORJAAR...
HET IS WEER PLANTTIJD!

OOK GROTE MATEN 3 - 4 - 5 METER HOOG EN MEER... KOMT DAT ZIEN!

Wij hebben voor u goede buxus-vervangers, b.v.:
-  ILEX
-  TAXUS
-  EUONYMUS
-  BEUKJES

-  LIGUSTER
-  CONIFEREN
-  PORTUGESE 

LAURIER

Vele maten en soorten bomen en heesters, vaste planten, etc.
Taxus
30/40 € 3,00

40/60 € 5,75

60/80 t/m 200/275 € 8,00 t/m € 95,00

Coniferen Thuja Brabant
60/80 € 4,00

80/100 € 6,00

100/120 € 8,00

120/140 € 12,00

140/160 € 15,00

180/200 € 20,00

Laulier
80/100 € 7,75

100/120 € 12,00

Beukenhaag
40/60 € 1,00

60/80 € 1,20

Rode beuken
80/100 € 3,50

Liguster
40/60 € 1,00

Gedroogde mestkorrels 25 kg € 17,50 3 voor € 45,00
Bemeste tuinaarde 40 L € 2,50 4 voor € 10,00
Potgrond 40 L € 3,75 3 voor € 10,00
Culterra mestkorrel 10 kg € 12,50
Culterra mestkorrel 25 kg € 28,50
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GEMEENTENIEUWS
SPECIAL

week 12   23 maart 2022

Is het wel afval?
Stel uzelf de vraag of datgene wat u wilt 
weggooien wel afval is. Wellicht is het voor 
anderen nog bruikbaar en kunt u het naar 
een kringloopwinkel brengen of zelf verko-
pen of ruilen via online platforms voor twee-
dehandsgoederen. Nog bruikbare spullen 
kunt u inleveren voor hergebruik bij de kring-
loopwinkels van Emmaus aan de Julianalaan 
27 in Bilthoven (030 – 225 31 26) en Burge-
meester de Withstraat 18 in De Bilt (030 – 
221 05 13) en bij Stichting Kringloop ’t Groe-
ne Hart aan de Looydijk 96 in De Bilt (06 - 49 
57 44 56).
Wilt u het weggooien omdat het stuk is? Mis-
schien kan het gemaakt worden. Met enige 
regelmaat worden in onze gemeente repair-
café’s georganiseerd.

Grof afval
Wat is grof afval?
Grof vuil is afval dat te groot en te zwaar is 
om in de kliko aan te bieden, bijvoorbeeld 
meubels, elektrische apparaten of oud ijzer. 
Dit afval kunt u naar de milieustraat brengen 
of, alleen op afspraak, laten ophalen. Voor 
het ophalen van grof huisvuil heeft de ge-
meente De Bilt een afspraak met de inzame-
laar PreZero (voormalig Suez). Maak daar-
voor op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
via telefoonnummer 088 – 102 33 40 een 
afspraak en geef door om welke spullen of 
welk materiaal het gaat. Zet het afval niet 
eerder dan op de afgesproken dag, maar wel 
voor 7.30 uur, aan de straat. Losse materia-
len moet u gebonden aanbieden. 

Kijk op www.debilt.nl/afval voor overige 
voorwaarden en welke materialen u zelf naar 
de Milieustraat moet brengen.

Handhaving op afval
Onjuist aangeboden grof afval is naast een 

ergernis voor veel inwoners ook een toene-
mende kostenpost voor de gemeente. Meer-
dere malen rijden de collega’s van de buiten-
dienst nu langs om niet aangemeld afval weg 
te halen. 

Wist u dat u een boete riskeert van ruim 
€100 als u bijvoorbeeld grofvuil bijplaatst bij 
de container waar geen afspraak voor is ge-
maakt? Onze BOA’s hebben de afgelopen pe-
riode meerdere malen hiervoor inwoners 
moeten beboeten. 

Houdt uw gemeente schoon! 
Het is verboden om grof vuil zonder afspraak 
op straat te zetten. Gaat u verhuizen en bent 
u van plan een deel van uw huisraad niet 
mee te nemen? Maak dan tijdig een afspraak, 
zodat dit past in uw verhuisplanning.
Bij het aanbieden van grof vuil komt het vaak 
voor dat andere bewoners er ook grof afval 
zonder afspraak erbij zetten. Hierdoor blijft 
het aangeboden afval en het gedumpte afval 
allemaal staan en gaat het zwerven doordat 
vogels of ratten de zakken openscheuren. Dit 
veroorzaakt veel klachten en ergernissen van 
omwonenden. 

Afval scheiden
Misschien kunt u datgene wat u wilt weg-
gooien uit elkaar halen en gescheiden laten 
verwerken via onze milieustraat. Daar kunt u 
hout, metaal, plastic, textiel in aparte bakken 
storten. Ook elektrische apparaten kunt u 
daar apart aanbieden. Deze worden door een 
verwerker gedemonteerd, waarna de ver-
schillende onderdelen en materialen kunnen 
worden hergebruikt. Eventuele schadelijke 
stoff en, zoals in koelkasten voorkomen, wor-
den apart verwerkt zodat ze niet in het milieu 
terechtkomen.
Als u een nieuw apparaat koopt, kunt u ook 
de leverancier vragen uw oude apparaat mee 
te nemen. Zij zijn daartoe verplicht.

Afval wegbrengen
Voor het wegbrengen van afval naar de Mi-
lieustraat heeft u een milieupas en een gel-
dig legitimatiebewijs (= geldig rijbewijs, pas-
poort of ID kaart) nodig.  

Openingstijden milieustraat
Dag Openingstijden
Maandag 13.00 - 16.00
Dinsdag 09.00 - 16.00
Woensdag 09.00 - 16.00
Donderdag 09.00 - 16.00
Vrijdag 09.00 - 16.00
Zaterdag 09.00 - 16.00

Milieupas 
U heeft een milieupas nodig als u afval aan-
biedt op de milieustraat of gebruikmaakt van 
ondergrondse verzamelcontainers. De mi-
lieupas hoort bij de woning. 
Wat u moet weten
•  De milieupas hoort bij de woning. Als u 

verhuist dan moet u de milieupas aan de 
nieuwe bewoner geven.

•  Maak geen gaatjes in de milieupas omdat 
de milieupas dan niet meer werkt.

Nodig
•  Uw DigiD of eHerkenning als u de aan-

vraag doet als ondernemer/organisatie.

Kosten
•  De eerste pas is gratis. Een vervangende 

milieupas kost € 16,50.

Aanvragen van uw milieupas kan op 
www.debilt.nl/milieupas 

Afval in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Wanneer wordt grof afval opge-
haald?
Grof afval kan via de Milieustraat 
weggebracht worden of via een afspraak 
opgehaald worden. Inwoners kunnen 
gratis grof afval laten ophalen door 
PreZero (088-1023340), afhankelijk van 
hoeveelheid, gewicht en soort afval.

Hoe zorg ik ervoor dat grof afval 
wordt meegenomen?
(1) Afval moet aangemeld worden. (2) 
Afval moet vanaf 07.30 buiten staan op 
de betreff ende ophaaldag. (3) (Los) 
afval moet gebundeld worden. (4) Afval 
moet op een bereikbare plek staan en 
dat is meer omdat het daar anderen 
hindert. Afval moet namelijk zo geplaatst 
worden dat een rolstoel of kinderwagen 
er nog langs kan.

Wordt er gehandhaafd op onjuist 
aanbieden van grof afval?
Ja, er wordt op het moment al gehand-
haafd op het onjuist plaatsen van afval. 
Het boetebedrag bedraagt €100 + €9
administratiekosten.

Hoe wordt er gehandhaafd op grof 
afval?
Er wordt op het moment al gehandhaafd 
op het onjuist plaatsen van afval. Het 
boetebedrag bedraagt €100 + €9 
administratiekosten.

Waar moet ik met het grof afval 
rekening mee houden?
Het gewicht van het afval (max. 25 kg, 2 
meter), de hoeveelheid van afval en 
soort afval. Grofvuil wordt met een 
kraakperswagen ingezameld. Het vuil 
moet daar met handkracht ingegooid 
worden. Dit kan dus niet te zwaar zijn. 
De aanbied regels staan op onze eigen 
website. Algemene scheiding informatie 
staat op de afvalscheidingswijzer
(www.afvalscheidingswijzer.nl).

Kijk op www.debilt.nl/afvalkalender voor 
verdere informatie over afval.

We wonen allemaal graag in een schone gemeente. Als gemeente zorgen we 
voor de voorzieningen en diensten (als ophalen afval) dat het ook schoon kan 
blijven, maar daar hebben we ook ú als inwoners en ondernemers voor nodig. 
Er zijn veel ergernissen over rondzwervend afval, maar als we allemaal ons 
steentje bijdragen kunnen we met elkaar genieten van een schone omgeving.
De komende weken staat daarom het thema centraal in deze afvalspecials van 
het gemeentenieuws. Niet alleen het restafval maar ook grofvuil, glasbak, 
hondenpoep, handhaving, groenafval en composteren zetten wij in de 
schijnwerpers.  
Heeft u een vraag over één van deze onderwerpen? Stuurt u deze naar
info@debilt.nl o.v.v. ‘Vragen afval’. Als u een specifi eke vraag of melding heeft 
die alleen op uw situatie/locatie van toepassing is, dan verzoeken we u deze te 
sturen naar Meldingen Openbare Ruimte (www.debilt.nl/meldingen). 

Wethouder Anne Brommersma plaatst afval stickers met een buurtbewoner.

Onjuist aangeboden afval. U riskeert niet al-
leen een boete maar draagt bij aan versprei-
ding van zwerfafval.
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doe mee met onze winactie 
www.debilt.nl/horeca

Horecaspecial
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Kinderburgemeester roept scholieren 
op tot meedoen Zwerfafval Challenge

door Walter Eijndhoven

Vrijdagochtend 18 maart bezocht kinderburgemeester Feline Lauret haar oude basisschool
Het Zonnewiel in De Bilt om leerlingen op te roepen mee te doen met de Zwerfafval Challenge. 

Alle basisscholen in de zes kernen van gemeente De Bilt kunnen meedoen om zoveel
mogelijk zwerfafval te verzamelen voor een schonere leefomgeving.

‘Duurzaamheid is heel belangrijk’, 
begint Feline haar verhaal in één 
van de klassen van Het Zonnewiel. 
‘Daarom roep ik alle leerlingen van 
de basisscholen in De Bilt op om 
zoveel mogelijk afval te verzame-
len, zodat onze gemeente schoner 
wordt’. Voor de leerlingen geeft zij 
diverse tips voor een duurzamer De 
Bilt: korter douchen, meer met de 
fiets, minder vlees eten en neem je 
broodtrommel mee, in plaats van 
brood in een plastic zakje.

Afval
Ook gemeente De Bilt doet veel te-
gen zwerfafval. Op de website van 
de gemeente valt veel te lezen over 
het opruimen van zwerfafval. In de 
openbare ruimte ligt veel zwerfaf-
val. Van een verloren snoeppapier-
tje tot afval dat naast een onder-
grondse container is geplaatst en 
daarna weggewaaid. De gemeente 
houdt de openbare ruimte zo net-
jes mogelijk, maar kan niet op alle 
plaatsen gelijk zijn. Daarom onder-
steunt zij onder andere het project 
Plog it Up De Bilt. 

Kompas
Daarnaast heeft de gemeente een 
Zwerfafvalkompas en de app Litte-
rati om foto’s van afval te uploaden. 
Zo weet de gemeente precies waar 
afval verschijnt en kan zij het pro-
bleem bij de bron aanpakken, bij-
voorbeeld door ergens een prullen-

bak neer te zetten. Feline: ‘Ik hoop 
dat alle leerlingen meedoen met de 
Challenge om hun buurt schoon te 
houden van afval. Op 25 mei kun je 
alle afval inleveren bij de milieus-
traat en worden alle zakken gewo-
gen. De winnende school ontvangt 
de Zwerfafval Wisseltrofee’

Kinderburgemeester Feline Lauret roept alle leerlingen op mee te doen 
met de Zwerfafval Challenge. 

Martin Luther Kingschool
in actie voor Oekraïne

Tijdens de voorjaarsvakantie werden wij opgeschrikt door berichten over oorlog in Oekraïne. 
Al tijdens de vakantie werden ideeën uitgewisseld en direct na de voorjaarsvakantie is

het team van de MLKingschool in Maartensdijk, samen met de kinderen,
aan de slag gegaan om geld in te zamelen voor Oekraïne. 

Kinderen trokken het dorp door om 
lege flessen in te zamelen. Andere 
kinderen waren druk bezig met de 
voorbereidingen van de markt die 
afgelopen vrijdag op het school-
plein van de MLKing werd geor-
ganiseerd. In alle groepen hebben 
de kinderen dingen gemaakt om te 

verkopen op de markt. Daarnaast 
zijn de kinderen ook thuis aan de 
slag gegaan om met hulp van ou-
ders koekjes en cake te bakken. 
Na een week geld inzamelen was 
het tijd om te gaan tellen. Binnen 
een week hebben de kinderen van 
de Martin Luther Kingschool ruim 

€ 2000 opgehaald en er komt nog 
steeds geld binnen. Directeur Arjan 
Dam : ‘Dit heeft onze verwach-
tingen overtroffen, wat een mooie 
opbrengst. We zijn ontzettend trots 
op alle kinderen die op hun eigen 
manier een steentje hebben bijge-
dragen aan dit mooie resultaat’. Grote drukte tijdens de markt op het schoolpein.

Van Dijckschool in actie voor giro 555
Maandag 14 maart hield de Van Dijckschool een pannenkoekenactie

voor giro 555. Voor alle kinderen waren er vers gebakken pannenkoeken.
Het verzoek aan ouders was deze actie t.b.v. giro 555 sponsoren. 

Aan dit verzoek werd massaal ge-
hoor gegeven. Bij elkaar is er een 
dikke € 2000 binnengehaald. De di-
recteur van de Van Dijckschool Jits-
ke de Graaff: ‘Je kunt merken dat de 
kinderen enorm betrokken zijn bij 
de situatie in de Oekraïne en graag 
willen helpen. Dat blijkt wel uit het 
verhaal dat kinderen bijvoorbeeld 
hun eigen zakgeld hebben gegeven. 
Daarnaast zijn de kinderen ook ac-
tief met het maken van armbandjes 
en het ophalen van lege flessen. Ook 
dat levert aanzienlijke bedragen op. 
Echt heel fijn om te zien dat de leer-
lingen zich zo inzetten voor een an-
der. De Van Dijckschool hoopt nog 
veel geld op te halen’. 

Kinderen van de Van Dijckschool 
zetten zich in voor Oekraïne.

Muzikale activiteiten 
bij de KBH

Nederland staat vanaf 1 tot en met 10 april in het teken
van live muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar tijdens de
 nationale Kindermuziekweek. Het volledige programma

is te vinden op www.kindermuziekweek.nl.
Ook de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) doet

mee met een aantal leuke activiteiten voor kinderen.

Alle activiteiten vinden plaats in verenigingsgebouw De Harmonie, 
Jasmijnstraat 6B, De Bilt en zijn gratis. Wel vooraf aanmelden via 
opleidingen@biltseharmonie.nl onder vermelding van je naam, leeftijd 
en de activiteit waaraan je wil deelnemen (en voor deelnemers aan de 
open repetitie ook je muziekinstrument). Voor meer informatie zie  
www.biltseharmonie.nl.

Drumles bij KBH.

Zangleerlingen-concert 
Biltse Muziekschool
Zaterdag gaven leerlingen van zangdocent Wynanda 
Zeevaarder een presentatie in de theaterzaal van het 

Lichtruim, Planetenplein in Bilthoven. Helaas 
waren enkele leerlingen door ziekte verhinderd. 

Het concert begon met een samenzang van ‘Dona Nobis Pacem’ van 
Mozart: ‘Geef ons Vrede’, een zeer toepasselijke canon voor deze tijd, 
begeleid door Wynanda op de vleugel. Daarna zong iedere leerling één 
of meerdere zelf uitgekozen stukken. Solistische zang is voor iedere leer-
ling spannend. Desondanks straalden deze leerlingen, van sterk verschil-
lende leeftijden, veel plezier uit. Het publiek beloonde elke leerling na 
hun zangbeurt met een enthousiast applaus.  (Frans Poot)

De leerlingen en hun begeleider.
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Te koop aangeboden
HOOIBALEN te koop in 
Tienhoven, thuisbezorgen 
mogelijk. Prijs op aanvraag. 
Tel. 06-16428513

Secretaire met klep in goede 
staat €40,-. Tel. 030-2282511

Tafel- en staande ventila-
tor samen € 15,- Tel. 030-
2717487

Dames laarsjes, enkelhoog 
merk: Hush Puppies zwart, 
nubuck leer, hiel pythonleer, 
mt39 uitneembare binnen-
zool, i.g.s. €12,50. Tel.06-
44822861

Kerstboek van het Wereld 
Natuurfonds met een voor-
woord van prins Bernhard 
€1,-. Tel. 06-14040516

Keltische mythen een roman 
van Michael Philips €1,-. Tel. 
06-14040516

Rosita Steenbeek, De laatste 
vrouw €1,-. Tel. 06-14040516

Autonavigatie Garmin Nüvi 
255W nieuwe batterij en kaar-
ten Europa incl bevestigings-
materiaal en (oplaad)kabels 
€22,-. Tel. 06-11225867

2 nieuwe grote Marokkaanse 
t a f e l k l e d e n / w a n d k l e -
den 210x240cm. Per stuk 
€12,50, 2 voor €20,-. Tel. 
06-36252092

Rollator zgan €25,-. 
Wasmachineverhoger 35 cm 
wit. €20,-. Tel. 06-48372747

Kinderstoel Topmark wit/
grijs met veiligheidsriempjes. 
zgan €25,-. Tel. 06-1119612

Hollandse Fietspomp igst 
€3,50. Tel. 06-21415798

Nieuwe oranje BBQ Philips 
Ø 32,5x48 €12,50. Tel. 
06-21415798

Afsluitbare Tuin- Multibox 
B119xD46xH60 igst €24,50. 
Tel. 06-21415798

Inktcartridge 3x zwart voor 
Epson xp printer. Type 1811.
geen eigen merk. Nieuw, in 
verpakking. Voor € 2,00. Tel. 
030-2288994

Solide verstelbare bedbodem 
89x 197 cm €25,-; sjoelbak 
met stenen €10,-; bedbodem 
met latten 195 x89 cm €25,-. 
Tel 06-33195692 Bilthvn

Activiteiten
Restaurant De EGELSHOEK, 
nieuwe ronde, nieuwe kan-
sen! Voor uw ontbijt, lunch en 
borrel vanaf 1 maart geopend. 
Catering & zaalverhuur ook 
mogelijk. Graaf Floris V weg 
32, Hollandsche Rading 035-
2080982 

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 

dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv op de Betje 
Wolfflaan, da Costalaan, de 
Genestetlaan, Laurillardlaan 
en ten Katelaan €5,16/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Aeolusweg, Cirrusweg, 
Dr.Letteplein, Nimbusweg, 
Stratusplein en Zephyrusweg 
(1+3) BLIJ, Woon je in de 
buurt en overweeg je een 
krantenwijk. Wij zijn per 
direct op zoek naar een bezor-
ger die wekelijks daar de 
krant wil bezorgen. Je ver-
dient €5,12 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@ 
gildepersoneel.nl

Gezoch t  ac t i eve 
ZATERDAGHULP vanaf 13 
jaar voor op ons erf en tuin in 
Westbroek. Halve tot hele dag 
werk. Doorgroei naar werk 
op landbouw/grondverzetma-
chines mogelijk. Bel of app: 
06-47150213

Gezocht vanaf heden: 
VAKANTIEWERKER voor 
op ons loon- en grondver-
zetbedrijf. O.a. werk met 
trekker + watertank/kieper. 
Doorgroeimogelijkheden. 
www.oussoren.nl  Westbroek, 
bel of app: 0647-150213

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.

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

AU PAIR biedt haar diensten 
aan, eventueel met inwoning. 
Conny 06-54941521. Plm. 30 
uur/week

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

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

APPARTEMENT te huur in 
Tienhoven €950,- incl. Tel. 
06-16428513

Weide voor 1 tot maximaal 
12 PAARDEN in Tienhoven, 
vanaf 15 april beschikbaar 
contact via tel. 06-16428513

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
Van afstand zie ik al dat de man en vrouw die op het bankje 
afkomen het niet met elkaar eens zijn. Als ze voorbijlopen staar 
ik recht voor me uit zonder naar iets te kijken en doe of ik niets 
hoor. Ik hoop dat ze door zullen lopen want het was net zo lekker 
rustig in het lentezonnetje. Als ze net voorbij zijn hoor ik de man 
op een geërgerde toon zeggen: ‘Je bekijkt het maar.’ Hij draait 
zich resoluut om en komt op het bankje zitten. De vrouw loopt 
mopperend door. ‘Hè, hè‘, hoor ik de man naast mij zuchten. Ik 
reageer niet want ik wil voor geen prijs betrokken worden bij 
een echtelijke ruzie. De man moet kennelijk nog bijkomen want 
hij zegt niets. Als de vrouw merkt dat haar man niet meegelopen 
is, komt ze terug en gaat naast hem op de bank zitten. ‘Nou, dan 
maar even een afkoelingsperiode’, zegt ze met een stem die ver-
raadt dat ze het bekvechten zat is. De man bromt wat en daarna 
is het een poosje stil. Ik vrees dat ik erbij betrokken ga worden 
en dat gebeurt natuurlijk ook. ‘Als ik wat wil aanschaffen vindt 
hij het altijd onzin of niet nodig’, begint de vrouw. ‘Maar als het 
voor hemzelf is vindt hij het de normaalste zaak van de wereld. 
Hij heeft pas nog een nieuwe telefoon gekocht hoewel met de 
oude niks mis was.’ De man kijkt haar vernietigend aan. ‘Maar 
die heb ik nodig voor mijn werk, zo’n afwasmachine is alleen 
maar slecht voor het milieu, kost een boel stroom en dat voor 
die paar bordjes.’ Ik begrijp meteen waar de ruzie om gaat. Zij 
wil een afwasmachine en hij is erop tegen. ‘Nou’, antwoordt ze 
pinnig, ‘afwassen is ook werk hoor, en ik heb er ook nog een 
baan bij. Die enkele keer dat jij helpt mag het in de krant en dan 
breek je ook nog van alles. Je hebt al twee borden van dat mooie 
servies van m’n oma gebroken.’ De man kijkt verongelijkt en 
dient haar meteen van repliek: ‘En die mooie Duitse bierglazen, 
wie heeft die kapotgemaakt?’ Ik voel me niet lekker bij het ru-
ziënde stel. Ik neem me voor alleen een oor te geven, maar geen 
oordeel. Dan schiet me het verhaal van een ander stel te binnen. 
Ik vind het wel passen en vertel het ze. ‘Vrienden van mij hadden 
een speciaal servies, niet heel erg bijzonder, maar er zat een ver-
haal aan. Op een dag komt de vrouw thuis en hoort van haar man 

dat hij bij het afwassen drie borden gebroken heeft. Ze waren 
van het afdruiprek gevallen. Ze wordt heel kwaad en begint hem 
allerlei verwijten te maken. Hij zei toen laconiek: ‘Als je wilt 
dat ze nooit breken moet je ze in een kast zetten, op slot en nooit 
gebruiken.’ Zijn vrouw had er niet van terug en na een poosje zei 
ze: ‘Je hebt gelijk.’ Sindsdien hebben ze het er niet meer over 
gehad. Een tijdje later loopt die man bij de Emmaus naar binnen 
en ziet daar vier borden van hetzelfde servies. Hij kocht ze met-
een voor een zacht prijsje en nu hebben ze zelfs een bord meer.’ 
Het verhaal was voor de vrouw kennelijk genoeg om te zeggen: 
‘Ja, eigenlijk is het ook zo. Een gebroken been is erger.’ De man 
vindt de ruzie ook niet meer nodig en zegt: ‘Nou, zullen we die 
afwasmachine dan maar gaan kopen?’ Gelukkig gearmd gaan ze 
weg. Met een tevreden gevoel sta ik ook op. 
Ik moet thuis de afwas nog doen.

Maerten   

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

Vrijwillige Chauffeurs gezocht; Bent u op zoek naar mooi 
en zinvol vrijwilligerswerk in een gemotiveerd team, denk 
dan eens aan ons. Wij zoeken Vrijwillige Chauffeurs m/v, 
in het bezit van een 4-deursauto voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

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

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten
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FC DE BILT
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Maartensdijkse Acht
pas weer in 2023

door Henk van de Bunt

De wielerronde Maartensdijkse Acht wordt definitief niet verreden op zaterdag 21 mei 2022.
De organisatie besloot in een vroegtijdig stadium al dat de wedstrijd niet door zou gaan,

niet wetende dat de coronamaatregelen flink afgebouwd zouden worden.

‘Er is gegokt en uiteindelijk dus 
verloren’, zo blijkt nu. ‘We moes-
ten in januari de datum doorgeven 
voor de kalender van de KNWU, de 
wielerbond. Maar op dat moment 
was corona nog volop aanwezig en 
een versoepeling van de regelge-
ving was toen ook absoluut nog niet 
zeker. We wisten niet of er wel pu-
bliek bij zou mogen zijn’, zegt Jan 
Westbroek namens de organisatie.

Dorp
‘Zo’n beslissing is heel zwart-wit, 
je doet het of je doet het niet. Er is 
geen tussenweg mogelijk. Ons par-
cours loopt midden door het dorp. 
Hoe zouden we dat ooit kunnen 
afsluiten als er geen publiek wel-

kom zou zijn geweest? Dat gaat 
niet. En onze sponsoring halen we 
vooral weg bij de middenstanders. 
Sponsoren waarvan de winkel soms 
lange tijd of helemaal gesloten was. 
Moet je aan zo iemand vragen of ze 
willen doneren? Ze zijn al blij als ze 
zelf hun hoofd boven water kunnen 
houden’.

Renners
De Maartensdijker betreurt het be-
sluit om de eendagsklassieker af 
te gelasten. Zeker omdat achteraf 
blijkt dat er wél gekoerst had kun-
nen worden. ‘We doen het voor de 
renners. Er zijn er bij die door coro-
na zo van nieuweling ineens junior 
zijn geworden, zonder dat ze ook 

maar een wedstrijd in hun eigen 
klasse gereden hebben’. 

Jubileum
Westbroek kijkt al uit naar 2023, 
waarin de oudste wielerronde van 
Midden-Nederland wel gereden moet 
worden. Het wordt dan de vijftigste 
editie. ‘Er rust een vloek op deze ju-
bileumronde. We hebben het al drie 
keer moeten afblazen, maar hij wordt 
óóit een keer verreden, zoveel is ze-
ker’. Andere regionale wielerronden 
gaan wel door. Zo wordt Hartje Baarn 
op zondag 12 juni afgewerkt, terwijl 
de wielerronde van Kortenhoef, die 
vorig jaar in aangepaste vorm ook al 
plaatsvond, gepland staat voor zon-
dag 18 september.

Jan Westbroek: ‘Een foto genomen tijdens de wielerronde in 2019 toen de 
49e editie verreden werd. Een beeld dat we in 2023 weer hopen te zien in 
de straten van Maartensdijk’.

DOS plaats zich voor Play-Offs
DOS kon zaterdag 19-03 de Play Offs veiligstellen door te winnen van ZKC ’19 uit

Zuidwolde. De uitwedstrijd van enkele weken gelden verliep met name in de
eerste speelhelft erg stroef. Dit keer was daar geen sprake van.

In de goed gevulde sporthal van 
Maartensdijk, nam het team uit 
Westbroek vanaf het eerste fluit-
signaal het heft in handen en startte 
fel met goed lopende aanvallen. En 
dit keer liep ZKC achter de feiten 
aan. DOS was en bleef gedreven en 
vocht voor elke bal. Wat resulteerde 
in een riante 12-3 voorsprong in de 
rust.
In de 2e speelhelft herpakte het 
team uit Zuidwolde zich nog een 
beetje en wist toch nog 10 ballen 
binnen te gooien. Maar wederom 
was de overmacht van het team van 
Coach van Brenk groot. En met een 
mooie 28-13 overwinning is DOS 
Westbroek zeker van een plaatst in 
de Play Offs, waar een plek in de 
Hoofdklasse te verdienen is.
 (Fred van Ettikhoven)Het Westbroekse team laat zich van z’n beste kant zien.

BMV gaat weer rijden
De Biltse Motorrijders Vereniging (BMV) gaat dit jaar weer een aantal 
mooie motorritten organiseren. Op zondag 27 maart is er de openingsrit 
van het seizoen. De motorrijders verzamelen rond 11.00 uur bij café 
Buiten aan de Hessenweg 174 in De Bilt en vertrekken rond 11.30 uur 
voor een mooie rit met een zgn. voorrijder. Rond 16.30 uur zullen de 
rijders weer terug zijn bij café Buiten. 
BMV bestaat dit jaar 25 jaar; naast een aantal mooie ritten zal er ook 
in mei een jubileum-dag plaats vinden. Deze zal alleen voor leden toe-
gankelijk zijn. Motorliefhebbers - in bezit van een motorvoertuig - die 
eens mee willen rijden zijn van harte welkom. Voor meer informatie, 
zie www. bmvmotor.nl of tel. contact met Jan Verheul (06 51348650).

Rommelmarkt
Scoutinggroep Ben Labre 

Scoutinggroep Ben Labre in De Bilt houdt weer een grote rommelmarkt  op zaterdag 2 april 
tussen 10.00 en 14.00 uur achter de Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt. Tijdens de 

rommelmarkt worden onder andere boeken, speelgoed, kleine meubels, kleding en 
curiosa verkocht door onze vrijwilligers ten bate van de scoutinggroep.

‘Scoutinggroep Ben Labre is een 
lokale organisatie waar vrijwil-
ligers zich inzetten om een goed 
en gevarieerd programma aan de 
jeugd te kunnen aanbieden’, ver-
telt marktcoördinator de Jong. ‘Wij 
vinden dat scouting een maatschap-
pelijke taak binnen De Bilt heeft en 
willen daarom voor iedereen toe-
gankelijk zijn. Vandaar dat wij er 
elk jaar weer hard aan trekken om 
de rommelmarkt tot een succes te 
maken. Het is niet alleen leuk voor 
het dorp, het is ook goed dat veel 
spullen een tweede kans krijgen. 
Daarnaast is het een belangrijke 
inkomstenbron voor Ben Labre’.  
Voor actuele informatie: www.ben-
labre.nl. De vorige rommelmarkt was in 2019.

ZKC’31 te sterk voor Nova
Zaterdag 19 maart reisde de selectie van Nova naar Zaandam 

om het daar op te nemen tegen ZKC’31. Bijna de hele 
wedstrijd ging het bij de tweede teams gelijk op, alleen
wist ZKC’31 2 in de eindfase een gat te slaan (15-12).

In de wedstrijd tussen de 1ste teams van deze korfbalclubs was de ope-
ningstreffer voor Nova, maar de tegengoal volgde al snel. De ploegen 
gingen tot en met de 4-4 gelijk op. ZKC’31 nam vervolgens het initi-
atief en wist uit te lopen tot 8-4. Een time-out aan de kant van Nova 
bleek een slimme zet, want na zes opeenvolgende goals van Nova werd 
de stand 8-10. ZKC’31 wist toch weer aan te haken en met een stand 
van 11-11 kwam het rustsignaal. 

Ook aan het begin van de tweede helft ging het gelijk op, na tien mi-
nuten spelen stond het 15-15. ZKC’31 zette toen een tandje bij en liep 
binnen vijf minuten uit naar 19-15. Weer volgde een time-out. Helaas 
kon Nova deze keer de goals niet meer inhalen en bleef de laatste 15 
minuten het verschil op vier goals. Eindstand: 23-19. 
 (Esther van Kempen)

Geen punten voor Nova afgelopen zaterdag. (foto Renske van Kempen)



Winterpostelein
De lange weg door de stad leidt langs een groene strook met bloemen. 
Kleine bloempjes in een ruime diversiteit en bonte kleuren. Naast de 
paarse dovenetel bloeit stralend geel het speenkruid, samen met ma-
deliefjes in witte kransjes met een 
geel hart. Onder de plattegrond 
van de wijk bloeit warempel de 
winterpostelein. Witte, nietige 
bloemetjes komen vanuit het hart 
van het blad tevoorschijn.

Destijds ingevoerd uit Noord-
Amerika zijn de plantjes van de 
winterpostelein hier verwilderd en 
groeien als onkruid op vochtige 
zandgrond. De tengere steeltjes 
met blaadjes als groene schoteltjes 
groeien in een rozet. Een smake-
lijk onkruid in het vroege voor-
jaar, want je kunt ze nu plukken 
en eten. Meestal niet te koop in 
de groentewinkel, maar uitgezaaid 
in de groentetuin is het een kost-
bare bron van vitamine C, kalium, 
magnesium en ijzer. En na het af-
snijden groeit er weer nieuw blad 
aan voor een volgende oogst. 
Deze bijzondere groente kan 
goed tegen kou.

Winterpostelein bloeit na de win-
ter. De bloemetjes trekken kleine 
insecten aan die zich tegoed doen 
aan de honing. De rest van de 
plant is in trek bij fijnproevers. 
Zacht en smeuïg van smaak aan 
te raden in uiteenlopende gerech-
ten. De jonge, malse blaadjes zijn 
fris in salade, of met appel en 
honing in groene smoothies, een 
super-food. Maar ook de oudere 
blaadjes, compleet met steeltjes 
en bloempjes zijn lekker in de 
stamppot met aardappels. Met de 
smaak van puur natuur.

(Karien Scholten)

In haiku:
Ook tot in de stad
Bloeien bloemen langs de weg
Om op te eten  
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“Wat schaft de pot?”
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

Woe.
30-3
Do.
31-3
Vr.
1-4
Za.
2-4
Zo.
3-4

Crepinette van 
maïshoen, 

kerrie-room en friet

Gebakken mosselen, 
beurre de Paris

en friet

Gebakken kastanje-
champignons, 

knoflook en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Pistache-ijs
met aardbeien en slagroom € 5,50

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

Lezing over Utrechts Landschap
in Groenekan

door Walter Eijndhoven

Woensdag 9 maart sprak Hans Havers, ambassadeur van het Utrechts Landschap, op een 
ledenavond van proFeminae Groenekan over natuurbescherming in Nederland en Utrecht in 
het dorpshuis De Groene Daan in Groenekan. Tijdens deze avond kwamen voornamelijk de 
geschiedenis van natuurorganisaties en activiteiten van het Utrechts Landschap ter sprake.

Al 43 jaar is Hans Havers vrijwil-
liger bij het Utrechts Landschap, 
zo begint hij zijn verhaal. Al van 
jongsaf aan is hij geïnteresseerd in 
natuur en vanuit zijn woonplaats 
Driebergen komt hij vaak op Hei-
destein en Bornia, twee natuurge-
bieden nabij Zeist. Beide gebieden 
bestaan voornamelijk uit bos, heide 
en zandverstuivingen. Precies waar 
veel Nederlanders ook aan denken 
als zij het over natuur hebben.

Heidestein
‘Bij de vraag ‘Wat is natuur’? den-
ken de meeste mensen aan bos’, 
vertelt Havers. ‘Maar heide wordt 
ook genoemt. Precies waar Heide-
stein dus uit bestaat. Toen ik startte 
als vrijwilliger bestond Heidestein 
voornamelijk uit bos. Het Utrechts 
Landschap wilde in dit natuurge-
bied ook meer heide, net als in de 
19e eeuw, zij kapte bomen en heide 
verscheen. Omdat het terrein hier 
erg heuvelachtig is, is het of je in 
een andere wereld bent. Echt heel 
mooi’.

Op de vraag hoe het grondbezit van 
natuurterreinen is verdeeld, den-
ken de meeste ondervraagden aan 
de overheid. Havers: ‘Slechts tien 
procent van de natuurgebieden valt 
onder de overheid. Particulieren 

bezitten 20% en de Landschappen, 
Natuurmonumenten en Staatsbos-
beheer hebben respectievelijk 17%, 
18% en 35% in beheer´. In de 19e 
eeuw stoof Kootwijk op de Veluwe 
onder. In die tijd richtte men Staats-
bosbeheer op en startte zij met het 
planten van bomen. Zo werd het 
stuifzand gestopt. Natuurmonu-
menten, een andere grote natuur-
vereniging in Nederland, werd op-
gericht in 1906 door J.P. Thijsen en 
E. Heimans.

Landschappen
´Het was heel vooruitstrevend dat 
men in die tijd al aan natuurbe-
houd deed, maar er was één nadeel. 
Landelijke natuurverenigingen 
weten niet altijd waar grond vrij-
komt. Heel veel natuurgebieden 
kwamen in die tijd namelijk vrij 
door successierechten. Zodoende 
ontstonden de Landschappen. Le-
den van deze verenigingen wisten 
vanuit hun directe omgeving snel-
ler waar grond vrijkwam. Inmid-
dels bestaan er 12 Landschappen, 
waarvan het Utrechts Landschap er 
één is. In 1927 kocht zij haar eer-
ste stuk grond, het Lockhorsterbos 
bij Amersfoort. Zes jaar later werd 
Ridderoord aan haar bezittingen 
toegevoegd, het eerste natuurge-
bied in gemeente De Bilt´.

Ecoducten
Vóór de jaren ´90 ging de natuur 
hard achteruit. Met name door het 
verlies aan biodiversiteit. Dit leidde 
tot het opzetten van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS). Veel 
gebieden in Nederland waren in de 
loop van de tijd versnipperd. Ha-
vers: ‘Dit leidde tot de vraag welke 
delen wij moesten beschermen. 
Je had bijvoorbeeld de duinen, de 
Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en 
de grote rivieren. Besloten werd om 
deze gebieden met elkaar te verbin-
den. Overal ontstonden ecoducten 
en faunatunnels, zodat dieren veilig 
van het ene gebied naar het andere 
konden trekken’. In 2010 ontstond 
een kentering. Henk Bleker ver-
scheen op het toneel. Tot grote 
woede van natuurbeschermers 
kwamen grote delen van de EHS te 
vervallen. Een zwarte periode voor 
de natuurbescherming brak aan. 
Veel natuur werd door deze Gro-
ningse CDA’er vernietigd’.

Biodiversiteit
In 2013 kwam een eind aan deze 
zwarte periode. Het Natuur Net-
werk Nederland (NNN) werd op-
gericht. ‘Vanaf deze periode ver-
sterkte het NNN de biodiversiteit, 
ontstond minder versnippering, het 
natuurbeleid ging van het rijk naar 

de provincie, soorten werden wette-
lijk beschermd en jacht voor beheer 
en niet meer voor het plezier. Er 
was echter eén nadeel: de provincie 
kreeg 45% minder subsidie, toch 
zo’n 400 miljoen euro’, legt Haver 
uit. ‘Dat betekent voor natuurorga-
nisaties als het Utrechts Landschap 
de eigen broek ophouden’.

Wandelpaden
Het Utrechts Landschap doet dat 
vol verve. Dankzij donaties en 
fondsenwerving (33%), subsidies 
(33%) en eigen inkomsten (33%) 
koopt zij belangrijke natuurgebie-
den aan in de provincie Utrecht. 
Tijdens haar 95-jarig bestaan heeft 
zij onder andere bijna 6.000 hectare 
natuur in haar bezit, onderhoudt zij 
800 kilometer aan wandelpaden, 
bezit zij 23 molens en 15 grafheu-

vels en nog veel meer. Naast 54 me-
dewerkers zijn 785 vrijwilligers ac-
tief en krijgt zij donaties van bijna 
32.000 beschermers en 73 bedrijfs-
vrienden.

Inwoners van gemeente De Bilt 
hebben binnen de gemeente en 
iets daarbuiten een grote keuze 
aan mooie natuurgebieden, waar-
onder Ridderoord, Maartensdijkse 
Bos, Landgoed Oostbroek, land-
goed Beerschoten, Beukenburg/ 
De Leyen, Hooge Kampse Plas en 
de Biltse Duinen. Iets buiten de 
gemeentegrenzen: Park Vliegbasis 
Soesterberg, Heidestein/ Bornia, 
Landgoed De Paltz en Birkhoven.
Dit jaar bestaat Utrechts Landschap 
95 jaar. Meer informatie over deze 
stichting kunt u vinden op haar 
website: www.utrechtslandschap.nl

IVN-wandeling Uit je Bol
De voorjaarsbloeiers van Sandwijck

Zondag 3 april organiseert IVN De Bilt i.s.m. Werkgroep Sandwijck
en Stichting Het Utrechts Landschap een lentewandeling met als

thema ‘Stinzenplanten en voorjaarbloeiers van Sandwijck’. 

Een rondje Sandwijck wandelen 
is in elk jaargetijde wel de moeite 
waard. Maar de lente spant voor 
dit landgoed wel de kroon. Niet 
alleen vanwege de vele bijzondere 
bomen die voorzichtigjes hun frisse 
groen laten zien, maar ook van-
wege de voorjaarsbloeiers waaron-
der vele soorten stinzenplanten die 
Sandwijck herbergt.  Stinzen zijn 
vooral bolgewassen die de opge-
slagen voedingsstoffen uit de bol 
of knol gebruiken om nog vóórdat 
de bomen in blad komen, te kunnen 
bloeien.  Ze werden vanaf de 18e 
eeuw ingevoerd (veelal uit Midden-

Europa) en aangeplant rondom kas-
telen, landgoederen en buitenplaat-
sen (Stins= friese benaming voor 
een stenen huis). 

Sandwijck wordt voor een be-
langrijk deel onderhouden door de 
Werkgroep Sandwijck. Niet in de 
laatste plaats door de inspanningen 
van de werkgroep en het natuurbe-
heer is veel van de bijzondere flora 
behouden gebleven, en op som-
mige plaatsten zelfs weer spontaan 
tevoorschijn gekomen. Het kleurig 
palet aan bloemen is het zichtbaar 
resultaat en laat zich juist in het 

voorjaar goed bewonderen. Want 
nu nog grijpen de vroegbloeiers de 
kans het zonlicht te vangen voor 
de eigen groei. Naast stinzenplan-
ten zoals de narcis, boshyacint, 
lenteklokje en aronskelk komen 
inheemse oudbos-planten voor als 
bosanemoon, lelietje der-dalen, sa-
lomonszegel, vogelmelk, klaverzu-
ring en dalkruid. Tijdens de wande-
ling begeleiden IVN-gidsen u langs 
de subtiele bloemenpracht en ma-
ken u opmerkzaam op de verschei-
denheid aan soorten die dit relatief 
kleine landgoed herbergt.

Omdat het gaat om een kwetsbaar 
natuurgebied kunnen er maximaal 
30 mensen deelnemen aan de wan-
deling. Daarvoor kunt u zich tot ui-
terlijk vrijdag 1 april 18.00 uur aan-
melden bij Jaap Milius j.milius@
casema.nl onder vermelding van 
uw naam en telefoonnummer.  

Startpunt parkeerterrein landgoed 
Sandwijck aan de Utrechtseweg 
301, 3731 GA De Bilt, aanvang 
11.00 uur. Deelname is gratis, ste-
vig schoeisel is aanbevolen en hon-
den zijn niet toegestaan. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Jaap Milius 030-2288636.De bloeiende prachtframboos is een stinzen-begeleidende soort .

Ridderoord is de eerste aankoop van het Utrechts Landschap in 1933.
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