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Groenekan bereidt zich voor
op de verkiezingen

door Henk van de Bunt

Op 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en Groenekanners willen
wat te kiezen hebben. Daarom organiseerde de Vereniging Groenekan op 21 februari

een paneldiscussie voor de afvaardigingen van alle politieke partijen in De Bilt. 

Alle tien partijen waren vertegen-
woordigd tijdens de zeer goed be-
zochte avond in De Groene Daan. 
Het was een unieke mogelijkheid 
om te horen wat de partijen voor de 
inwoners in petto hebben. Vooraf-
gaand aan de bijeenkomst nam in 
een ledenvergadering Marius van 
den Bosch na 20 jaar afscheid als 
voorzitter van eerst de dorpsraad en 
later de vereniging Groenekan en 
werd Tonny Groen-van der Munnik 
zijn opvolger. Marius blijft nog wel 
actief in de vereniging.

Standpunten
Onder leiding van Tonny Groen 
werden de partijen bevraagd over 
hun visie, de standpunten en de 
concrete acties die voor het dorp 
zijn gedaan. De vragen hadden 
betrekking op verschillende on-
derwerpen zoals de Bastionweg, 

de zonneweiden, de natuur, de ver-
keersveiligheid, het Noorderpark, 
benodigde voorzieningen en de 
woningbouw. Er waren ongeveer 
60 inwoners en vertegenwoordigers 
van belangengroepen in de zaal; de 
bijeenkomst kon ook nog via Zoom 
worden gevolgd. 
  
Omgevingswet
Alle partijen lieten zich kritisch uit 
over de steeds maar uitgestelde om-
gevingswet, m.u.v. de VVD; men 
vond o.a. dat de gemeenteraad aan 
positie verloor. Het maken van een 
gezamenlijke omgevingsvisie werd 
wel omarmd en het dorp kreeg bij-
voorbeeld het advies van de PVDA 
om zelf het voortouw te nemen, 
ook wat betreft de invulling van 
woningbouw en duurzame energie. 
Alle partijen wilden dicht bij de 
burger staan maar gaven ook wel 
aan in de raad qua informatie een 
andere positie te hebben als in het 
college. De meeste partijen onder-
schreven, samen met de vereniging 
Groenekan de zonneladder; d.w.z. 
een zonnepaneel eerst op dak en de 
VVD en Forza De Bilt zagen alleen 
maar windmolens op zee. De nieuw 
benoemde voorzitter van de Vereni-

ging vroeg kritisch door hoe je dan 
zonnepanelen op al die daken krijgt 
en dat bleek nog niet zo eenvoudig. 
Op aan de overheid gelinieerde 
instellingen moest dat echter geen 
probleem zijn maar veel partijen 
vroegen zich af of dat genoeg was. 

Gymzaal
Het Groenekans landschap wees de 
partijen erop dat ze vaak niet rea-
geren op initiatieven zoals op ‘een 
status geven aan’ bepaalde plekken 
in de kern die zeker niet bebouwd 
mogen worden. Ook de werkgroep 
Noorderpark was heel kritisch over 
de rol van de gemeenteraad bij de 
bouw van Pannenkoeken - golf 
voorzieningen. Hoogtepunt van 
de vergadering was een stemming 
over de garantie dat er een gymzaal 
blijft in de kern Groenekan voor de 
basisschool de Nijepoort. Alle poli-
tici beloofden zich daar hard voor 
te maken. 

Ook werd de belofte gedaan om in 
de toekomst vaker gesprekken te 
voeren met burgers en hun belan-
gengroepen en het gemeentehuis 
meer het huis van het volk te laten 
zijn 

Vernieuwd dorpshart 
Bilthoven geopend 

Het centrum van Bilthoven en de directe omgeving is opnieuw 
ingericht. Daarmee is de vernieuwing van dit deel van het 
centrum afgerond. Samen met de nieuwe horeca, winkels 

en woningen, die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd is het 
Vinkenplein en omgeving weer klaar om gezellig te winkelen, 

een terrasje te pakken en elkaar te ontmoeten. 

Vrijdag 25 februari openden Madeleine Bakker-Smit (wethouder Eco-
nomie en locoburgemeester) en Janine Veldhoven (bestuurslid van de 
winkeliersvereniging) samen het vernieuwde plein. Ook namen zij een 
informatiezuil over dr. H.W. Melchior in gebruik. 

Melchiorzuil
Ter gelegenheid van de formele opening bood de winkeliersvereniging 
de gemeente een ‘Melchiorzuil’ aan, die naast de Melchiorbank staat. 
Het college vindt deze zuil een waardevolle toevoeging aan het Vinken-
plein. Zowel op de zuil zelf als (via een QR-code) in het Online Mu-
seum van Bilthoven kunnen bezoekers nu veel informatie vinden over 
deze bekende Bilthovenaar, dr. H.W. Melchior en wat hij heeft gedaan 
voor het dorp. Dr. H. W. Melchior was van groot historisch belang voor 
Bilthoven omdat hij in 1917 als raadslid voor station De Bilt de naam 
Bilthoven bedacht. Bovendien waardeerden de inwoners hem omdat hij 
een zeer betrokken huisarts was. Toen hij in 1927 door een auto-ongeluk 
kwam te overlijden, vond men dat de herinnering aan deze belangrijke 
persoonlijkheid niet verloren mocht gaan. Er werd een comité gevormd, 
dat in 1928 als monument een bank plaatste aan de Nachtegaallaan. Het 
onderhoud van de bank en de beplanting werd niet bijgehouden en in de 
eenentwintigste eeuw zag hij er verwaarloosd uit. Ook de houten bank 
verdween zodat er alleen nog maar een hokje stond. In het voorjaar van 
2020 was het bouwsel opeens verdwenen. Bulldozers hadden het weg-
gehaald in het kader van de bouwactiviteiten. Nu herinnert deze nieuw 
geplaatste bank aan dokter Melchior en biedt de ernaast geplaatste zuil 
een link naar het Online Museum De Bilt. [HvdB]

De Melchiorbank met ernaast de door de ondernemersvereniging 
Bilthoven Centrum geschonken zuil. [foto Henk van de Bunt]

Marius van den Bosch en zijn opvolger Tonny Groen. 

Alle politici beloofden zich voor het behoud van een gymzaal hard te maken. 

Hiske Alting & Pauline Res

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

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
06/03 • 10.30u - 

Mevr. ds. Marjolein Cevaal - Erbrink 

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/03 • 09.30u - Ds. J.B. ten Hove
06/03 • 18.30u - Ds. A. Goedvree  

09/03 • 14.30u - Ds. J.A.W. Verhoeven, 
Biddag

06/03 • 19.30u - Ds. J. de Jong, Biddag  

 Woudkapel
06/03 • 10.30u - 

Dienst met Roos Ritmeester

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

06/03 • 13.00u - 
de heer Jan Derk de Bruin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
06/03 • 11.00u - voorganger pastor 

Mauricio Meneses

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

06/03 • 10.15u - Ds. J. van de Wal
09/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed, Biddag

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
06/03 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt

09/03 • 19.30u - Ds. G. Bikker, Biddag

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

06/03 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
06/03 • 10.00u - 

Woord- en Communieviering
W. Eurlings en W. Kremer

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/03 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/03 • 15.30u - Ds. T.C. de Leeuw

09/03 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel, 
Biddag

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/03 • 10.00u - Ds. J. Lankhaar
06/03 • 18.30u - Ds. M. van Sligtenhorst  
06/03 • 14.00u - Ds. C.M. Buijs, Biddag
06/03 • 18.30u - Ds. J.G. Blom, Biddag

Onderwegkerk Blauwkapel
Met ingang van Pasen

zullen de diensten worden hervat  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/03 • 11.00u - ds. R. Alkema  

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijer, 
viering Heilig Avondmaal

06/03 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel, 
dankzegging Heilig Avondmaal

09/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruimer, 
Biddag  

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/03 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
06/03 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder

09/03 • 10.00u - 
Ds. A.J. Speksnijder, Biddag

09/03 • 19.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder, Biddag

PKN - Ontmoetingskerk
06/03 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk  
06/03 • 10.30u - 

Openhuisviering, I. Goossens

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/03 • 10.00u - Ds. J. Winter
06/03 • 18.30u - Ds. P. G. Vellekoop

09/03 • 18.30u - Ds. W.J. van der Linde, 
Biddag

PKN - Herv. Kerk
06/03 • 10.00u - Ds. C.N. van Dis
06/03 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer

09/03 • 11.00u - 
NGK-voorganger, Biddag

09/03 • 19.00u - 
Ds. M. van der Zwan, Biddag

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

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 

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

Na vele goede jaren samen en dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend, zijn we heel verdrietig 

dat we zo snel en onverwacht afscheid hebben moeten nemen van 
 

Theo van den Blink

Delft De Bilt
22 december 1939 24 februari 2022

 Joke Nederhof

 Edo

 Linda & Cees

 Susanne & Michel 
 Sophie, Sarah

 Esther & Patrick

Alles wat je was
heb je bij ons gelaten
zo mooi is ons verdriet

Jouw einde kwam onverwacht. Met veel liefde en dankbaarheid heb‑
ben we je mogen begeleiden tijdens je korte ziekbed. Het geeft ons 

troost dat je pa nu niet meer mist.

(juf) Ger Bosch-Zonderman
weduwe van Jan Adriaan Bosch

Ger overleed 17 februari 2022 in de leeftijd van 82 jaar.

 Jan en Burnie Bosch
  Dirk‑Jan
  Stein

 Hein Bosch en Mariena de Vries

 Marieke Bosch en Fred van den Tempel
  Lisa
  Stef
  Josien

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Postadres: Dorpsstraat 88, 3732 HK  De Bilt.
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 opgeladen. Deel-
name is gratis en toegankelijk 
voor iedereen.

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 4 maart wordt er in de 
in de zaal naast de (nieuwe) ont-
moetingsruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehouden. 
Ds. R. Alkema is de voorganger 
in deze dienst. Hetty v.d. Kolk 
zal de dienst muzikaal begelei-
den met de piano. 
Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Voor (vervoers-)vragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Voorheen 

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.  

Bekijk alle tarieven op: of bel Kees van Asselt:        06 - 15 45 11 30.kvanasselt.nl/kosten/

Wat kost een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden 
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en 
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook 
hoog in het vaandel. 



 De Vierklank 3 2 maart 2022

advertentie

Laatste gemeenteraad
voor de verkiezingen

door Guus Geebel

Op 24 februari vergaderde de gemeenteraad voor het laatst in de huidige samenstelling.
De burgemeester vraagt de aanwezigen tijdens het moment van stilte samen met hem stil te 

staan bij het afschuwelijke nieuws uit Oekraïne en de agressie vanuit Rusland op een
soeverein land. ‘Op deze wijze kunnen we onze solidariteit met Oekraïne laten zien.’ 

Op uitnodiging van Anne Ma-
rie ’t Hart (GroenLinks) is Leyla 
Ummels-Çavuşoğlu gast van de 
raad. Zij is de nummer vier op de 
lijst van GroenLinks. Leyla wil 
zich in gemeente De Bilt inzetten 
voor duurzame oplossingen voor 
elke portemonnee. Meer betaalbare 
woningen, dierenwelzijn en een 
groene leefomgeving. Leyla (37) 
is geboren en getogen in Biltho-
ven. Ze woont er samen met haar 
man en twee jonge kinderen. Met 
een half-Turkse achtergrond is haar 
interesse voor diverse culturen en 
achtergronden sterk aanwezig. 
Leyla heeft een maatschappelijke 
opleiding gedaan en heeft veel van-
uit de praktijk geleerd. Met passie 
werkt ze nu als pedagogisch mede-
werker bij een antroposofische kin-
deropvang.
Carolien van der Meer is op uitno-
diging van Peter Schlamilch (Forza 
De Bilt) Gast van de Raad. Zij is 
eerstejaars Bestuurskunde en doet 
een korte meeloopstage bij de ge-
meente.

Uitdaagrecht
De gemeenteraad stemde unaniem 
in met het initiatiefvoorstel Pilot 
Uitdaagrecht.
In de raadsvergadering van 18 april 
2019 kondigden de fracties van Be-
ter De Bilt, D66, GroenLinks en 
PvdA een motie aan waarin het col-
lege gevraagd wordt met een plan 
van aanpak te komen voor het in-
regelen van het Right to Challenge, 
wat staat voor Uitdaagrecht. De 
kern van de aanpak is dat een groep 
georganiseerde bewoners taken van 
gemeenten kan overnemen, als zij 
bijvoorbeeld denken dat het an-
ders, beter, slimmer of goedkoper 
kan. ‘In meer dan 150 gemeenten 
wordt hier inmiddels mee gewerkt’, 
aldus Pim van de Veerdonk (Beter 
De Bilt). ‘Het Uitdaagrecht geeft 
inwoners en instellingen meer mo-

gelijkheden om invloed uit te oefe-
nen en versterkt de democratische 
vernieuwing.’

Het initiatiefvoorstel vraagt om nog 
in 2022 te starten met de uitvoering 
van een of meerdere pilots op basis 
van de geformuleerde uitgangspun-
ten. Het voorstel vraagt het college 
in de media een oproep te doen aan 
belangstellenden om voorstellen in 
te dienen voor een dergelijke pilot. 
Die voorstellen worden op volg-
orde van binnenkomst getoetst op 
juridische, financiële en organisa-
torische haalbaarheid en op draag-
vlak bij de betrokkenen. Op basis 
hiervan wordt een keuze gemaakt. 
Het voorstel vraagt voor de beno-
digde ambtelijke ondersteuning een 
financiële bijdrage van maximaal 
€ 15.000. Ook vraagt het voorstel 
om vanuit de raad een begelei-
dingscommissie te vormen die de 
ingediende voorstellen beoordeelt, 
de uitvoering monitort en na een 
jaar evalueert, en op basis daarvan 
een aanbeveling doen. Het voorstel 
vraagt om na evaluatie van de pilots 
een definitief besluit te nemen over 
de invoering van het instrument 
‘Uitdaagrecht’.

Ontwerpverklaring
De raad besloot met 24 stemmen 
voor en 1 tegen een ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen af te ge-
ven voor het afwijken van de ruim-
telijke regels voor het bouwen van 
een jongveestal aan de Korssesteeg 
5 in Westbroek. Een amendement 
ingediend door Johan Slootweg 
(SGP) vraagt de beslissing over 
het afgeven van de definitieve ver-
klaring van geen bedenkingen, na 
het inwachten van zienswijzen, te 
delegeren aan het college van bur-
gemeester en wethouders. In een 
toelichting zegt Slootweg in dit ge-
val te willen afwijken van de proce-
dure omdat de initiatiefnemer min 

of meer gedwongen is deze proce-
dure te volgen omdat provinciaal 
beleid niet goed was overgenomen. 
Dat heeft extra tijd gekost. ’Er zijn 
handtekeningen van omwonenden 
verzameld die akkoord zijn met het 
plan. Dus om wat sneller tot uitvoe-
ring over te kunnen gaan hebben 
we met een amendement dit beslis-
punt toegevoegd.’ Het amendement 
werd met 14 stemmen voor en 11 
tegen aangenomen.

Moties vreemd
Donja Hoevers (D66), Johan 
Slootweg (SGP)en Henric de Jong 
Schouwenburg (VVD) noemen 
het grote aantal ingediende moties 
misbruik maken van het instru-
ment moties vreemd. Slootweg wil 
niet dat moties vreemd gebruikt 
worden als campagne-instrument. 
Uiteindelijk worden vier moties in 
stemming gebracht waarvan alleen 
de motie ingediend door Menno 
Boer (SP) is aangenomen. Die mo-
tie vraagt het college en de raad te 
onderzoeken welke middelen nodig 
zijn om de gemeentelijke commu-
nicatie te verbeteren, met als doel 
frequenter maar ook doeltreffen-
der te kunnen communiceren. Ook 
vraagt de motie de uitkomst als ba-
sis te gebruiken om tijdig te com-
municeren en de strekking van deze 
motie mee te nemen in een nieuwe 
ambtstermijn.

Nepnieuws
Opmerkelijk is de verworpen motie 
‘Geen windmolens in Westbroek’ 
van Forza De Bilt. Wethouder Anne 
Brommersma zegt dat de documen-
tatie daarover komt uit een rapport 
van de Hollandse waterlinies en 
een afwegingskader is over waar 
wel of niet windmolens zouden 
kunnen komen. ‘Er is een willekeu-
rige locatie gekozen als een soort 
voorbeeld hoe je dat moet bereiken. 
Er is niets juridisch aan te ontlenen. 

Er is geen sprake van dat in het 
ganzenrustgebied windmolens ko-
men.’ Omdat het toch een verkeerd 
beeld zou kunnen geven stuurt het 
college een brief aan Gedeputeerde 
Staten. ‘Ik vind dat Forza het wel 
heel groot maakt, er is niets.’ Kri-
schan Hagedoorn (PvdA) noemt 
wat Forza ervan maakt een prachtig 
stukje nepnieuws.  

Overig
De brief over het afvoeren van het 

agendapunt over Bilthoven-Noord 
krijgt unanieme instemming van de 
raad en het punt is van de agenda 
afgevoerd. 
Anouk van Aarsen en Naomi Meys 
worden bij acclamatie voor drie 
jaar herbenoemd tot respectievelijk 
voorzitter en lid van de Rekenka-
mercommissie De Bilt. 
De raad stelt de afrekening frac-
tievergoeding 2021 en definitieve 
fractievergoeding tot en met maart 
2022 vast.

Leyla Ummels is Gast van de Raad op uitnodiging van GroenLinks.

De raad ging akkoord met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen Korssesteeg 5 Westbroek.

Het leven gaat stapje voor stapje
verder maar zonder mondkapje
je eet zo in ieder geval 
veel beter een bitterbal
want hebt geen last van een lapje

Guus Geebel Limerick

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

GRATIS BEZORGSERVICE
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 maart t/m woensdag 9 maart

Filet Americain

Bieslook paté

Kip Tomaat Mozzarella salade

Runderrollade 

Huisgemaakte Beenham

Gebraden Gehakt 

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

SPARERIBS 
KANTENKLAAR

1 KILO

15.-

GEHAKT

KIPSCHNITZELS 
GEHAKTSCHNITZELS
RUNDERSCHNITZELS 
GEPANEERDE SCHNITZELS

GRILLWORST + LEVERWORST 

2 TORTILLA’S GEHAKT OF KIP

ENTRECOTE

1 KILO

10.-

8.-
7.-

BIEFSTUKSLEETJE 

STOMPETOREN ROMIG 
JONG 

500 GRAM

6.25

BOEREN EXTRA BELEGEN  
500 GRAM

7.98

2 pond halen 
1 betalen

KIPROLLADE

100 GRAM

2.95

100 GRAM

2.75

4+1
GRATIS

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

Varkenshaas
in champ. roomsaus met bonne femme

€ 1,69 
100 gram

Pasta
met kip en pesto

€ 1,59
100 gram

Scampi's in kruidensaus
met groenten samen met tomatenrijst

€ 1,99
100 gram

Citroen - Frambozen 
taart
Nu € 17,95 

Wat zijn ze lekker....
Kaas koekjes

Nu  € 3,49
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 maart.

Mooi weer koopje...!!
Heerlijke zoete
Smaak aardbeien

2 dozen € 4,98
Gesneden
Snijbonen

400 gram € 2,39

Desem 
Spelt walnoot
Nu € 2,99
Muesli bonkjes

Zak 5 stuks € 3,49(GROOT ASSORTIMENT)

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-

gerechten en culinaire 
hoofdgerechten.

Huismix

Per bakje                          € 3,49

Alle lasagnes € 1,39
100 gram

soep…? Roerbak…??
Mooie courgette Nu  € 0,79

De lekkerste
Orrie mandarijnen

€ 2,99 
Heel kilo

07
03

08
03

09
03

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Lekker voor de hand of pers.

Van onze notenafdeling:
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  OPEN BELEID 
met volledige bewonersparticipatie

  BETAALBARE WONINGEN 
juist ook voor eigen inwoners

  VEEL BOUWEN 
maar niet in kwetsbare natuur

  BEREIKBARE ZORG voor iedereen

  STIMULERENDE REGELGEVING voor het MKB

  EINDE KOSTENDELERSNORM

  STIMULEREND BELEID onderwijs en cultuur

  UITBANNEN ARMOEDE in onze gemeente

Buurtfeestjes in de gemeente
door Henk van de Bunt

Met een heerlijk zonnetje ontmoetten buren elkaar op het grasveld bij
de Noorderkroon. Dat was tijdens één van de Wij(k)Geluk buurtfeestjes,
die Samen voor De Bilt organiseert op zes plekken in gemeente De Bilt.

Door de pandemie was er weinig 
contact met buurtgenoten. Er is 
- meer dan ooit - behoefte aan po-
sitieve ontmoetingen. ‘Met Wij(k)
Geluk worden buurtgenoten uit-
genodigd om elkaar weer te ont-
moeten. Zo hopen we een nieuwe 
start te geven aan meer mooie mo-
menten in de wijken’, aldus Heleen 
André de la Porte, medeorganisator 
van het project.

Samen
Samen voor De Bilt is initiatiefne-
mer van Wij(k)Geluk. Deze stich-
ting organiseert lokale ontmoetin-
gen om de Biltse samenleving te 
versterken. Judith Boezewinkel 
van Samen voor De Bilt vertelt: 
‘Wij organiseren een basis met 
muziek, iets lekkers te eten en 
een sportieve activiteit door de 
buurtsportcoach. We vragen be-
drijven, lokale organisatie en wijk-
bewoners nadrukkelijk om aan te 
sluiten, bijvoorbeeld met een ex-
tra activiteit, het bieden van hel-

pende handen of het verspreiden 
van een uitnodiging via flyers en 
buurtapps. Het is belangrijk elkaar 
te leren kennen in de buurt, zo-
wel buurtbewoners, bedrijven als 
maatschappelijke organisaties. Het 
neemt een drempel weg om elkaar 
op te zoeken. Ontmoetingen als dit 
versterken de sociale samenhang 
en verbeteren de leefbaarheid in de 
buurt. En natuurlijk, samen wordt 
een feestje een stuk leuker.’

Westbroek
Het dorpshuis van Westbroek had 
op de eer om als eerste Wij(k)Ge-
luk te organiseren op vrijdag 18 
februari. Onder het genot van een 
bordje saté en muziek van de Vrien-
denkring was het een drukte van 
belang. Kinderen konden samen 

sporten in de gymzaal. Er bleek een 
grote behoefte aan samenkomen, 
zo`n 50 Westbroekers kwamen naar 
het dorpshuis; zelfs op de heftige en 
stormachtige vrijdagmiddag.

Noord Oost De Bilt
Ook hier was het een succes. Ca. 
120 mensen kwamen naar het cen-
trale grasveld om buurtgenoten te 
spreken onder het genot van een 
pannenkoek, gezellige muziek 

en een sportieve activiteit met de 
buurtsportcoach. Wijkvereniging 
Noord Oost De Bilt hielp mee met 
de organisatie en MSD doneerde de 
pannenkoeken. Stichting Riksja De 
Bilt haalde mensen op die slecht ter 
been zijn, zodat ook zij mee konden 
genieten.

Noorderkroon
De zon bij de Noorderkroon maakte 
de ontmoeting compleet. Met pan-
nenkoeken, muziek en sport was 
het gezellig druk. Meer dan 100 
mensen kwamen naar het veld. 
Buurtgenoten konden een kijkje ne-
men in de onlangs geopende mos-
kee. Lisette en Samira van Kun-
stenHuis Idea lazen buurtkinderen 
voor, zowel in het Nederlands als 
in het Arabisch. Mede dankzij Kun-
stenHuis Idea, Moskee Arrahman, 
WVT, MENS De Bilt, Jumbo, Ge-
meente De Bilt en Reinaerde werd 
het een prachtig buurtfeestje

Komende tijd
Op de Kometenlaan in Bilthoven 
op zaterdag 12 maart, in Holland-
sche Rading op vrijdag 25 maart 
en in het Burgemeester Heemstrak-
wartier op zaterdag 26 maart
Wilt u ook een activiteit organise-
ren in uw eigen buurt, als bedrijf 
bijdragen aan een activiteit of wilt 
u meer informatie over het werk 
van Samen voor De Bilt? Neem dan 
contact op met Judith Boezewinkel 
via: judith@samenvoordebilt.nl of 
06 11564957.

Bij de Noorderkroon was er sprake van een gezellige drukte rond een 
pannenkoekenkraam. Onder leiding van de buitensportambtenaar 
werden ook allerlei balspellen gedaan. (foto Frans Poot)

Tijdens de voorleesmiddag in de moskee werd er in 2 talen voorgelezen. 
De zaal zat vol met kinderen met een diverse achtergrond, woonachtig in 
deze buurt. (foto Frans Poot)

Ca. 120 mensen kwamen naar het centrale grasveld bij NoordOost De Bilt. (foto Judith Boezewinkel)

- ingezonden mededeling - 

Groen en sociaal wonen
Als ik nieuwe inwoners van de Bilt vraag waarom ze voor 
deze gemeente hebben gekozen, zeggen ze vaak: het is zo 
lekker groen. Precies. En dat willen we vooral zo houden. 

Dat is het precies de kwestie waar we met woningbouw keer op keer 
tegenaan lopen. De prijzen van koopwoningen en de wachtlijsten voor 
huurwoningen rijzen de pan uit en de enige manier om er wat aan te 
doen is extra huizen bouwen. Maar die extra woningen die we nodig 
hebben moeten wel ergens kunnen staan. 

De PvdA gaat bij woningbouw 
uit van de woonvisie. Daarin staat 
waar wij als gemeente behoefte 
aan hebben. Bij ieder project van 
meer dan 10 woningen, moet er 
minimaal 30% sociale huur en 
20% middenhuur gebouwd moet 
worden. Ook moet er meer voor 
doelgroepen gebouwd worden. In 
onze gemeente zijn dat starters en 
ouderen.

We vinden het belangrijk dat de 
stukjes groen binnen de bebouwde 
kom niet allemaal volgebouwd 
worden. We hebben speelplaatsjes 
en plantsoentjes nodig om van te 
genieten en om elkaar te ontmoeten, maar ook om water op te vangen, 
te zorgen dat het niet te heet wordt in de kernen. Ook buiten de be-
bouwde kom hebben we veel natuur. Dat moet beschermd worden en 
liefst uitgebreid. Niet bouwen dus, in dat groen. 

Waar bouwen we dan wel? 
•  We verbouwen leegstaande scholen, bedrijfs- en winkelpanden tot 

woningen. 
•  We kijken of we bedrijven in de kernen naar een industrieterrein 

kunnen verplaatsen, zodat we meer plek krijgen voor huizen. 
•  We bouwen binnen de rode contour, tenzij er dringende redenen zijn 

om hier van af te wijken, zoals bijvoorbeeld in Maartensdijk. Wij 
vinden dat hier eventueel een stukje agrarische grond kan worden 
opgeofferd voor huizen. Maar dan wel in overleg met de Maartens-
dijkers, zij moeten aangeven waar het gaat gebeuren. 

•  In het Nobelkwartier komt een mooie woonwijk. Hier is nu een ge-
asfalteerde parkeerplaats. 

•  Op het Hessingterrein bouwen we binnen de rode contour, dus op het 
stuk dat nu geasfalteerd is. De natuur aan de andere kant van de Grift 
wordt beter ingericht zodat de nieuwe faunatunnel goed gaat werken. 

•  De Schapenwei ligt binnen de rode contour en komt binnenkort weer 
in de raad. De huidige coalitie wil de helft van dit terrein bestemmen 
voor de biomedische industrie. Maar volgens ons is er voor die be-
drijven ruimte genoeg op het RIVM terrein, en hoeft die geen plek te 
krijgen op de Schapenwei. Wij willen hier een autoluwe woonwijk. 
Autoluw zorgt er voor dat de overlast van verkeer binnen de perken 
blijft. Dat ondersteunen we met goed openbaar vervoer, goede fiets-
voorzieningen en betaald parkeren in de wijken er omheen. Zo is het 
iedere keer een puzzel om verantwoord, sociaal en groen te bouwen. 

Gija Schoor.
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Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025
Op 8 februari 2022 hebben Gedeputeerde 
Staten van Utrecht het Ontwerp Omge-
vingswetprogramma Gezond en Veilig vast-
gesteld. De provincie wil weten wat u van 
het beleid dat daarin is opgenomen vindt. 
Daarom ligt het ontwerp programma 6 we-
ken ter inzage, zodat iedereen daarop kan 
reageren. Graag informeren we u hoe u het 
Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond 
en Veilig kunt inzien en hoe u erop kunt re-
ageren.

Wat is het Ontwerp Omgevingswetpro-
gramma Gezond en Veilig 2022-2025?
Het ontwerp programma is een programma 
zoals bedoeld in de Omgevingswet. Het is 
een uitwerking van de Omgevingsvisie. Het 
programma vervangt het milieudeel van het 
Bodem, Water en Milieuplan 2016-2021.
Aandacht voor een gezonde en veilige leef-
omgeving is belangrijk in een provincie 
waarin het steeds drukker wordt. Daarom 
staat het thema Gezond en Veilig centraal  
in het omgevingsbeleid van de provincie 
Utrecht.

Het doel van het programma is het bevorde-
ren en het beschermen van een gezonde 
leefomgeving. Hierbij kijkt de provincie naar 
de kansen om een gezonde en veilige leef-
omgeving te realiseren en de negatieve ef-
fecten hierop te beperken. Zo kan de inrich-

ting van de leefomgeving mensen stimuleren 
om meer te bewegen en kunnen negatieve 
effecten zoals geluidhinder worden tegen-
gegaan. Dit is zeker van belang bij grote 
opgaven zoals woningbouw, klimaatadapta-
tie, energietransitie en mobiliteitstransitie. 
Dit ontwerp Omgevingswetprogramma is 
tot stand gekomen door middel van partici-
patie.

Een papieren versie van het ontwerp 
programma inzien
U kunt een papieren versie van het Ontwerp 
Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 
2022-2025 in deze periode inzien op het 
Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA 
Utrecht, op werkdagen, tijdens kantoor-
uren. In verband met coronamaatregelen 
kan dat alleen op afspraak (via 030 258 
9111).

Online inzien van het ontwerp pro-
gramma
U kunt het Ontwerp Omgevingswetpro-
gramma Gezond en Veilig 2022-2025 online 
inzien als pdf via https://www.provincie-
utrecht.nl/loket/ter-inzage.

Hoe kunt U zienswijzen indienen?
Van 22 februari 2022 tot en met 4 april 2022 
kan iedereen zienswijzen indienen op het 
Ontwerp Omge- vingswetprogramma Ge-

zond en Veilig 2022-2025 bij Gedeputeerde 
Staten. Dit kan op de volgende manieren:
1. Online via een ‘zienswijze-formulier’
  Het zienswijze-formulier vindt u op www.

provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.
2. Digitaal via e-mail
  Stuur uw zienswijze per e-mail aan: ge-

zondenveilig@provincie-utrecht.nl. Ver-
meld bij uw ziens- wijze: uw aanhef (bijv. 
de heer of mevrouw), voorletter(s), ach-
ternaam, adres, postcode en woonplaats 
en uw e-mailadres.

3. Schriftelijk via een brief
  Richt uw brief aan Gedeputeerde Staten 

van Utrecht, t.a.v. de heer H. van de Ven, 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld 
bij uw zienswijze: uw aanhef (bijv. de 
heer of mevrouw), voorletter(s), achter-
naam, adres, postcode en woonplaats en 
zo mogelijk uw e-mailadres.

4. Mondeling
  Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken via 
030 258 91 11.

Wij verzoeken u om de zienswijze zo be-
knopt en concreet mogelijk te formuleren. 
Geef daarbij aan op welk onderdeel van het 
ontwerp programma (hoofdstuk, paragraaf, 
onderwerp) uw zienswijze betrekking heeft 
en wat uw motivering is. Hiermee zorgt u 
ervoor, dat u een zo concreet mogelijk ant-

woord krijgt op uw zienswijze. Indieners 
van zienswijzen hebben de mogelijkheid om 
deze ook mondeling kenbaar te maken aan 
Provinciale Staten. Dat kan op 9 maart 2022 
als het ontwerp Omgevingswetprogramma 
Gezond en Veilig 2022-2025 geagendeerd is 
voor de Statencommissie Milieu en Mobili-
teit.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Naar verwachting zullen Gedeputeerde Sta-
ten eind mei 2022 het programma Gezond 
en Veilig definitief vaststellen. Daarbij zullen 
zij de ontvangen zienswijze betrekken. Een 
zienswijze kan dus leiden tot aanpassing 
van het ontwerp. De reactie van Gedepu-
teerde Staten op de ontvangen zienswijze 
wordt verwoord in een Nota van Beantwoor-
ding. Ook deze nota zal dan worden vastge-
steld door Gedeputeerde Staten. Kort na 
deze vaststelling ontvangen diegenen die 
een zienswijze hebben ingediend de Nota 
van Beantwoording. Omdat een programma 
alleen bindend is voor Gedeputeerde Sta-
ten, is het niet mogelijk om beroep in te die-
nen tegen het besluit tot vaststelling.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze be-
kendmaking of een geprint exemplaar willen 
opvragen, dan kunt u contact opnemen via 
e-mail: gezondenveilig@provincie-utrecht.nl.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92 of mail info@vierklank.nl

Olympische 
caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Citroen

Aardbei

4 & 5 FEBRUARI

11 & 12 FEBRUARI

18 & 19 FEBRUARI

25 & 26 FEBRUARI

4 & 5 MAART

Tompoucen 
polonaise

Tompoucen
polonaise

Olympische 
caramel

polonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaise

3+1
GRATISMaartensdijk | Den Dolder | Hilversum

www.bakkerbos.com

5 
weken 

lang
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Lees ons hele verkiezingsprogramma op debilt.groenlinks.nl  

GroenLinks gaat voor
een bruisende gemeente De Bilt

door Guus Geebel

In de Biltse gemeenteraad is GroenLinks de op één na grootste partij. Lijsttrekker Anne Marie 
’t Hart typeert de partij als een betrouwbare, idealistische bestuurspartij. ‘Met onze wethouder 
Anne Brommersma en als fractie hebben we de afgelopen jaren veel bereikt op het terrein van 
duurzaamheid, de woningopgaaf en het sociaal domein. GroenLinks streeft naar een eerlijke 

samenleving die niet alleen solidair is met kwetsbare mensen, maar ook met toekomstige generaties.’

‘GroenLinks De Bilt staat voor een 
inclusieve gemeente waarin we alle-
maal ons steentje bijdragen aan het 
oplossen van de klimaatcrisis, waar-
in alle kinderen en jongeren eerlijke 
en gelijke kansen krijgen en waar 
plek is voor iedereen.’ Anne Ma-
rie ’t Hart noemt haar moeder haar 
voornaamste inspiratiebron. ‘Zij is 
altijd mijn moreel kompas geweest 
en ook nu zij er niet meer is voel ik 
dat nog. Opkomen voor zwakkeren, 
niet meepraten met de rest, zelf na-
denken. Zij en andere sterke vrou-
wen hebben de weg voor mijn ge-
neratie vrouwen vrijgemaakt. Mijn 
studie Recht en Ethiek in Utrecht 
heeft mijn interesse voor gelijke 
behandeling versterkt. Van dichtbij 
heb ik gezien hoe kleine verschil-
len groot verschil in kansen kunnen 
betekenen. Ik ben een ongelofelijke 
optimist wanneer het aankomt op de 
mens en wil elke stem horen.’

Energie
‘Wij wonen in één van de mooiste 
gemeenten in Nederland en dat wil 
GroenLinks graag zo houden en 
verder verbeteren. De wachtlijsten 
voor een sociale huurwoning in onze 
gemeente zijn enorm. Starters en 
mensen met lage inkomens kunnen 
nauwelijks aan een woning komen. 
Tot 2030 wordt er al een tekort van 
1130 woningen verwacht, vooral in 
de sociale huur en middenhuur. Wij 
geven woningbouwlocaties voor-
rang op de bouw van grote bedrijven 
in onze kernen. Omdat het aanbod 
voor grote bedrijven is toegenomen 
kunnen we een alternatief bieden in 
de regio en toch werkgelegenheid 

behouden’, zegt Anne Marie ’t Hart. 
‘De klimaatcrisis is de grootste op-
gave van onze tijd. Om minder CO2 
uit te stoten en voldoende energie op 
te wekken zijn zonnevelden nood-
zakelijk. We werken samen met 
bewonersinitiatieven en onderzoe-
ken de mogelijkheid om bewoners 
energieaandelen te geven, zodat de 
opbrengst bij onze eigen inwoners 
terecht komt. Ook zal de optie van 
windmolens in gemeente De Bilt, 
wat een gevoelig onderwerp is, goed 
onderzocht moeten worden, voor-
alsnog bij de A28.’

Milieu
GroenLinks wil dat alle wegen in 
de bebouwde kom van de gemeente 
worden ingericht als 30 km zone. 
‘De Bilt moet geen sluiproute zijn 
voor mensen die hier niet wonen en 
werken. Autoverkeer geeft overlast 
aan omwonenden en is het slecht 
voor het milieu.’ De partij wil vooral 
voor ouderen, jongeren en starters 
bouwen, met behoud van groen en 
binnen de rode contour. ‘Open ruim-
te en natuur, zoals de Biltsche Dui-
nen, verdienen onze bescherming. 
Het Leyense Bos willen wij overdra-
gen aan Het Utrechts Landschap en 
daar mag zeker geen rondweg door-
heen komen. De partij wil veilige, 
schone wijken waar je veilig buiten 
kunt spelen of naar school kunt fiet-
sen. We willen alleen bestemmings-
verkeer in de woonwijken. Verder 
kiezen wij voor menselijke zorg, en 
voor snelle hulp en eenvoudige re-
gelingen die uitgaan van vertrouwen 
en eerlijk delen. Zorgen dat iedereen 
mee kan doen.’

Gerealiseerd
‘In de afgelopen vier jaar hebben 
we afspraken gemaakt over de Re-
gionale Energie Strategie, er is een 
ambitieus klimaatadaptatieplan 
vastgesteld om wateroverlast van 
regenwater en hitte tegen te gaan, 
het bomenkapbeleid is aanzienlijk 
aangescherpt, de kwetsbare natuur 
in onze gemeente is meermaals suc-
cesvol beschermd, we hebben een 
zelfbewoningsplicht en anti-specu-
latiebeding ingevoerd voor nieuwe 
woningen, er zijn nieuwe speel-
plekken ontwikkeld, de openbare 
ruimte is toegankelijker geworden, 
straatverlichting duurzamer met 
ledverlichting, de biodiversiteit is 
met de bloeiende bermen toegeno-
men, en op het terrein van de Wmo 
hebben we met BasisMaatWerk de 
basisbaan ontwikkeld. We hebben 
het minimabeleid weten te behou-
den. Verder heeft GroenLinks een 
Dierenwelzijnsnota opgesteld die 
we op Werelddierendag aan de ge-
meente presenteerden.’

Invloed
‘Van onze moties en amendemen-
ten kregen er de afgelopen vier jaar 
32 een meerderheid. Hiermee heb-
ben we echt het verschil kunnen 
maken. Het zorgde er onder meer 
voor dat meerdere grote bouwloca-
ties in de natuur werden verworpen, 
dat er een eerlijke beloning van 
kunstenaars werd ingevoerd, het 
bomenkapbeleid grondig werd aan-
gescherpt, kwam er een kunstwerk 
dat blijvend aandacht vraagt voor 
artikel 1 van de Grondwet. Daarin 
is gelijke behandeling en het ver-

bod op discriminatie vastgelegd. 
De groei van vakantiewoningen op 
Bos Park Bilthoven is beperkt, re-
gels over muziek maken op straat 
werden versoepeld en er komt een 
autoluwe ecowijk op de Schapen-
weide. Het merendeel van de mo-
ties en amendementen van Groen-
Links werd aangenomen door 
goede samenwerking in de raad en 
zorgvuldige voorbereiding.’

Brug
‘GroenLinks De Bilt communi-
ceert veel met inwoners en bewo-
nersverenigingen. Ook gaan we 
regelmatig langs de huizen om te 
vragen wat er speelt. We plaatsen 
veel informatie op onze website. 
We doen dat in gewone mensen-
taal, zodat het voor zoveel mogelijk 
mensen te volgen is. GroenLinks 
is de afgelopen vier jaar vaak en 
positief in de media geweest. We 
zijn de grootse coalitiepartij in een 
coalitie met CDA en D66, maar op 
vrije kwesties vinden we soms ook 
de oppositie. GroenLinks heeft de 
afgelopen bestuursperiode vaak de 
brug geslagen tussen coalitie en 
oppositie. Wij werken heel prettig 
samen met veel partijen. Ook tij-
dens deze periode van een minder-

heidscoalitie blijkt dat de raad in 
staat blijft constructief samen tot 
besluiten te komen.’

Verantwoordelijkheid
‘GroenLinks is de grootste partij op 
links in De Bilt en maakt al enkele 
bestuurstermijnen deel uit van de 
coalitie. Op basis van ons verkie-
zingsprogramma zijn we hiertoe 
weer bereid. De partij staat voor 
een inclusieve gemeente waarin we 
solidair zijn met elkaar. Onze partij 
heeft veel aandacht voor diversiteit 
en de kandidatenlijst is een zo goed 
mogelijke afspiegeling van onze 
maatschappij. Los van politieke 
voorkeur zien inwoners ons hope-
lijk als een partij die niet wegloopt 
van verantwoordelijkheid, hard 
werkt, verbindend en respectvol is, 
en effectief.’ 

Campagne
‘We zijn er trots op dat de raad zijn 
vertrouwen heeft uitgesproken in 
de drie wethouders, waaronder 
Anne Brommersma. We moeten nu 
als raad steeds zoeken naar meer-
derheden. Dat geeft meer ruimte 
voor inhoud en inbreng vanuit de 
oppositie. Hiervan leren we graag 
voor de volgende bestuurstermijn. 
GroenLinks is echt een partij van 
inhoud en idealen, maar we zijn ook 
blij dat we met al onze vrijwilligers 
nu weer een borrel kunnen drinken 
na alle arbeid, ook dat is immers 
een campagneactiviteit. Op onze 
website debilt.groenlinks.nl vindt u 
meer informatie over de standpun-
ten en resultaten van GroenLinks 
De Bilt.’ 

‘Ga vooral stemmen’ is het advies 
van Anne Marie ’t Hart.

Kieshulp MijnStem online
Hulp bij kiezen voor gemeenteraad De Bilt
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om kiezers 
te helpen bij het maken van hun keuze is sinds vandaag, 25 februari, 
de kieswijzer van MijnStem online. Alle partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in De Bilt zijn opgenomen in de stellingen. 
De kieshulp is te vinden op www.debilt.nl/verkiezingen. 
Door op 27 stellingen te reageren krijg je als kiezer een overzicht van 
je eigen standpunten en die van politieke partijen. Aan het eind van de 
stellingen wordt de balans opgemaakt en zie je met welke partijen de 
meeste overeenkomsten zijn. 

Lokale stellingen
De gemeenteraadsverkiezingen gaan uiteraard over lokale thema’s. De 
stellingen in de stemhulp zijn dan ook speciaal voor gemeente De Bilt 
gemaakt. De deelnemende politieke partijen hebben per stelling hun 
eigen positie aangegeven. 

Toelichting
Per stelling is ook een toelichting beschikbaar per partij. Dat geeft extra 
context aan de standpunten. Daarmee zie je ook waar partijen zichzelf 
hebben gepositioneerd op de stelling. 

Gemeenteraadsverkiezingen
Om de kiezersdrukte te spreiden zijn ook deze verkiezingen een aantal 
stemlokalen in gemeente De Bilt eerder open. Op 14 en 15 maart is 
het mogelijk om je stem al uit te brengen. Op 16 maart zijn alle stem-
bureaus open. Kijk voor een overzicht op www.debilt.nl/verkiezingen. 

Deze week zijn de stempassen verstuurd naar alle kiesgerechtigde in-
woners van gemeente De Bilt.

Dat wil ik
effe kwijt…
Kaalslag in de Leijen

Met verbijstering heb ik de ver-
woeste ex-plantvakken aan de 
Berlagelaan in Bilthoven gade 
geslagen. Om nog maar te zwij-
gen over de troep, die her en der 
is achtergelaten. 

Zoals eigenlijk altijd geschiedt, 
heeft de gemeente geen bood-
schap aan de burgers en com-
municeert en reageert zij dikwijls 
niet. De aannemer zal moeten 
worden betaald en gezien de fi-
nanciële staat van de gemeente 
en de noden van diverse instellin-
gen is de vraag of dit geld niet be-
ter besteed had kunnen worden? 

Ga vooral stemmen bij de ge-
meenteraadverkiezingen, maar 
bedenk heel goed welke partij 
verdient ‘de mijne’ op 14, 15 of 
16 maart? 

Han Vermaak, Bilthoven



Opruimactie mondkapjes 
in De Bilt

Afgelopen zaterdag organiseerde Plog it Up De Bilt een mondkapjes opruimactiebij station Bilthoven. 
Het werd een gezamenlijke inspanning waarbij de 'vangst' resulteerde in een bijzonder kunstwerk.

Anke Hazeleger en haar team wilde graag zoveel mogelijk mensen ervan bewust maken hoeveel mondkapjes 
er op straat liggen en hoe slecht ze zijn voor het milieu. Er zit bijvoorbeeld ook plastic in en dieren raken erin 
verstrikt. Daarnaast is het geen fi jn gezicht om ze allemaal zo op straat te zien liggen. 

Om deze grote impact te laten zien maakte Plog it Up en hun vrijwilligers slingers en een kunstwerk bij het 
station. Mensen konden zelf hun eigen buurt opruimen en de mondkapjes inleveren bij Anke. Er was erg veel 
verbazing vanuit de voorbijgangers dat ze ruim 450 mondkapjes gevonden hadden. Het waren niet alleen 
wegwerp maar ook herbruikbare mondkapjes. Aangezien de mondkapjesplicht zo goed als verdwenen is zul-

len er naar alle waarschijnlijkheid ook minder op straat 
terecht komen. 

Wil je ook een keer meedoen met een opruimactie? Op 
zaterdag 19 maart is het Landelijke opschoondag. In 
de Gemeente worden meerdere opruimacties georgani-
seerd. iedereen kan er eentje organiseren of meedoen 
met een actie in de buurt. Interesse? Stuur een mailtje 
naar anke@sportiefi nhetgroen.nl of kijk op www.spor-
tiefi nhetgroen.nl voor meer informatie.

8

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

MINI LAMSBIEFSTUKJES
Van ons bekende lamsvlees: zonder botje; lekker  
gemarineerd & gekruid. Heuse traktatie voor de
liefhebber;  om kort en fel rosé te bakken 100 gram 2,95

KIP LOEMPIA's
Lekker gevuld met gemarineerde kip, groenten & taugé
Lekker als snack of bij de maaltijd, heerlijk krokant!!
± 20 minuten in de oven op 170°C 2 stuks 3,75

BIEFSTUK REEPJES
Gemarineerde malse biefstukreepjes met prei &
sugarsnaps. Lekker bij rijst of gebakken aardappels.
Om kort en fel te roerbakken.... 100 gram 2,15

OOSTERS KIPSLEETJE
Met o.a. gemarineerde stukjes kipfilet, courgette,
tomaat & cashew noten; helemaal ovenklaar!!
± 20 minuten in de oven op 170°C 100 gram 1,45

VAKANTIE BURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid & gezouten. Voor op
een broodje lekker tussendoor of bij de maaltijd. 
Krokant fel aanbakken en rosé afbakken 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 februari t/m zaterdag 5 maart. 

Zetfouten voorbehouden.

ZIGEUNER GEBRAAD
Rosbief met gerookt spek & stroganoff kruiden 100 gram 2,75
RUNDERGEHAKT
De gehele week: zonder kleurstof dus puur natuur! 500 gram 4,95

KIPDIJ BONBON
Heerlijke home made verwennerij: met o.a. kipdijfilet, 
zontomaat, kruiden crème & olijfolie; Iets aparts!!
Ca. 30 min. op 160°C in voorverwarmde oven 100 gram 1,50

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

v.l.n.r: vrijwilligers Ad, Boudewijn, Anjet, 
Marilou, Anke & Nicky. (foto Eva Hoffstädt)

Wat een knappe vent is onze Wimpie! Deze kerel is in afstand 
gekomen samen met zijn niet biologische broertje; Carlo. Ze zijn 
hier gebracht vanwege gedragsproblemen. Zij woonden beiden in 
een vrijstaand huis met een groot erf en kwamen daar niet af. Een 
gemiddelde woonwijk met alle drukkigheden die daarbij horen 
waren zij dus nooit gewend.
Wimpie was hier in het begin erg angstig en zat vanuit zijn mandje 
naar ons te grommen. Gelukkig kwam hij met rust en geduld meer 
uit zijn schulp. Van de 2 broeders is Wimpie het rustigst, maar 
uiteindelijk wel het dapperst. Waar zijn broertje bang kan was voor 
vreemde mensen en wil vluchten, zal Wimpie ze wel even opeten. 
Gelukkig is hij maar 7 kilo.
Tegenover andere honden is hij opdringerig of erg fel (agressief). 
Voor hem zoeken wij dus een huis zonder andere huisdieren. 
Ook tegenover kinderen en visite kan hij erg fel zijn. Hij heeft 
vaker mensen zodanig gebeten dat het soms een bezoekje aan 
het ziekenhuis betekende. Visite zal dus goed begeleid moeten 
worden. Kinderen vindt hij buiten op straat ook niet leuk, net als 
dat hij erg onrustig wordt van mensen die in de buurt lopen. Dit 
alles bij elkaar zorgt ervoor dat het een vereiste is dat Wimpie komt 
te wonen in een buitengebied of in een super 

rustige en kind- arme woonwijk. Wimpie is ontzettend waaks en 
zal het fort goed bewaken. Wimpie is ook echt wel een lieve hond. 
Als je bent uitverkoren, ligt hij graag bij je, geeft heel veel kusjes en 
brengt al zijn knuffels bij je. Hij heeft tot nu toe wel heel duidelijk 
laten zien dat wanneer hij je niet mag bij de eerste ontmoeting, 
dat niet beter zal worden met meer tijd. 
Heeft u interesse in Wimpie, dan 
kunt u het beste naar het 
dierentehuis Zeist bellen.

Ras: dwergteckel
Geslacht: reu
Leeftijd: 12-05-16
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

De vorige hond Bo is helaas nog 
niet herplaatst, wij zoeken nog 
steeds een baas voor hem.

Dier van de maand: Wimpie

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

1e en 2e jaars leerling-kappers opgelet!
Misschien ben jij binnekort wel

onze nieuwe collega...
Ben jij op zoek naar een fijn leerbedrijf? Wij zoeken een 
BBL of BOL leerling voor 3-4 dagen per week.

Je wordt door ons goed begeleid tijdens je opleiding.
Waardering en respect 
voor elkaar, een positieve 
mindset in ons team is 
belangrijk.

Daarom is het bij ons 
gezellig en fijn om te 
werken & leren. Ben je 
benieuwd? Bel ons, dan 
zien we elkaar snel!

Online afspraak maken: www.hairdesque.nl
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D66: Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen

door Guus Geebel

‘D66 is een stabiele partij met kundige raadsleden en uitstekende wethouders,
ook in De Bilt’, aldus lijstrekker Donja Hoevers van D66. ‘De afgelopen vier jaar

hebben we ons stevig ingezet voor woningbouw. Plannen waar al lang over gesproken
wordt moeten op een gegeven moment tot uitvoering komen. We hebben daarom ook

altijd voor woningbouwplannen gestemd en meegedacht hoe die beter kunnen.’
 

‘We zijn ervan doordrongen dat 
er huizen nodig zijn voor mensen 
die afhankelijk zijn van sociale 
of middel-dure huur. Voor het kli-
maat durven we keuzes te maken. 
We moeten meer duurzame energie 
zelf gaan opwekken en woningen, 
scholen en bedrijfspanden beter 
isoleren. Uitstellen is voor ons geen 
optie, dan gaat het alleen maar meer 
kosten. We willen de rekening niet 
bij volgende generaties neerleggen, 
of dat nu klimaatmaatregelen of 
financiën betreft.’ De kieslijst van 
D66 bevat 25 kandidaten waarvan 
de volgorde door de leden van de 
partij is bepaald. Lijsttrekker Donja 
Hoevers is als eerste gekozen. Zij 
is leerkracht en politiek actief ge-
worden omdat zij zich sterk wil 
maken voor het beste onderwijs. 
‘Elke dag zie ik hoe belangrijk het 
is dat kinderen op een veilige wijze 
opgroeien en de kansen krijgen die 
ze nodig hebben om zich te ontwik-
kelen.’ De speerpunten voor D66 

zijn wonen, onderwijs en klimaat. 
‘Daar hebben we ons de afgelopen 
vier jaar voor ingezet en dat zullen 
we blijven doen.’  

Gerealiseerde plannen
Donja Hoevers noemt een aantal 
plannen van D66 die de afgelopen 
jaren gerealiseerd zijn. ‘Het di-
gitaal inwonerpanel, waarmee de 
gemeente enkele malen per jaar de 
mening van inwoners over actuele 
onderwerpen peilt. Het panel wordt 
steekproefsgewijs samengesteld 
uit inwoners van 18 jaar en ouder 
uit alle kernen. Verder het op orde 
brengen van de gemeentelijke fi-
nanciën. Van tekorten naar over-
schotten in de begroting. De schul-
den zijn omlaag gebracht waardoor 
er ruimte voor investeringen kwam, 
onder meer ruim een miljoen euro 
coronasteun voor culturele instel-
lingen, zzp’ers en ondernemers. Op 
het gebied van wonen zijn genoeg 
bouwprojecten gestart om het lo-

kale woningtekort helemaal in te 
lopen met betaalbare en bereikbare 
woningen van goede kwaliteit. Niet 
meer allemaal dure koop, maar 30% 
sociale huur en 20% middenhuur. 
Er is geld om goed te zorgen voor 
het gemeentelijk vastgoed, meer 
budget voor onderhoud en reno-
vatie van dorpshuizen, gebouwen 
voor maatschappelijke doeleinden 
en gemeentelijke monumenten. 
Ondanks grote bezuinigingen wer-
den, kunst, cultuur en onderwijs 
volledig ontzien. Er kwamen ex-
tra investeringen voor kunst in de 
openbare ruimte en een uniek Bilts 
Crisis- en herstelplan corona.’

Contact
D66 diende zelf 22 moties in waar-
van er 20 aangenomen werden. De 
31 moties die de partij medeonder-
tekende werden allemaal aangeno-
men. ‘We dienen niet veel moties 
en amendementen in, maar als we 
iets indienen is het erg belangrijk 

voor ons en gaan we graag de sa-
menwerking aan met andere par-
tijen om zo tot een meerderheid te 
komen. Meerdere moties en amen-
dementen zijn zelfs unaniem aange-
nomen. Wij communiceren via de 
sociale media, onze website en een 
ledennieuwsbrief. Verder hebben 
we een mailadres fractie@d66de-
bilt.nl waar iedereen een afspraak 
voor een gesprek op kan maken. 
Verder organiseren we openbare 
bijeenkomsten. Inwoners kunnen 
de fractieleden daarnaast altijd ook 
persoonlijk benaderen. We zijn er 
voor alle inwoners van alle kernen 
van de gemeente De Bilt. Wij zijn 
groot voorstander van het bestrij-
den van laaggeletterdheid. Com-
municeren in begrijpelijke taal 
vinden we erg belangrijk, vandaar 
ook de keuze om in ons programma 
tekeningen op te nemen. We gaan 
een aantal keren per jaar de straat 
op om met inwoners in gesprek te 
gaan. Verder organiseren we D-ca-
fés, kunnen mensen zich aansluiten 
bij de fractievergadering, commu-
niceren we via facebook, Instagram 
en twitter, schrijven we persberich-
ten en leggen werkbezoeken af.’

Samenwerking
D66 neemt deel aan een coalitie 
met GroenLinks en het CDA. ‘Tot 
vorig jaar ook met de VVD, maar 
we zijn bereid met iedereen samen 
te werken.’ De afgelopen periode 
heeft Donja Hoevers meegewerkt 
aan twee initiatiefvoorstellen, Right 
to challenge met Groen-Links, Be-
ter de Bilt en PvdA en een referen-
dumverordening met Forza. Samen 
met de PvdA hebben we meerdere 
zoomsessies georganiseerd rondom 

corona en het maatschappelijk mid-
denveld. ‘Verder zijn we veelvuldig 
in gesprek met andere raadsleden. 
Over moties en amendementen, in 
raadswerkgroepen zoals bestuurs-
cultuur, omgevingswet, sociaal do-
mein, maar ook gewoon om goed 
informeel contact te houden. In de 
tijd dat samen koffiedrinken niet 
meer kon, zijn we gaan wandelen 
met collega’s. Dat houd ik er graag 
in, we zitten erg veel, dus een wan-
deling of fietstocht is een welkome 
aanvulling en een zeer goede manier 
om in gesprek te gaan. Met D66 valt 
altijd te praten om deel te nemen aan 
het nieuwe college. Eerst is de kie-
zer is aan zet, daarna zullen we zien 
of we in aanmerking komen.’

Verbinding
Om de begrippen verbinding en di-
versiteit inhoud te geven wil D66 
zorgen dat iedereen zich welkom 
voelt binnen de partij en binnen de 
gemeente De Bilt. ‘We besteden 
actief aandacht aan verschillende 
doelgroepen. Ook aan inwoners die 
het Nederlands nog niet machtig 
zijn. Daarom hebben we ons ver-
kiezingsprogramma ook deels in 
het Engels vertaald.’ Inwoners die 
niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten kunnen onder voorwaar-
den deelnemen aan gemeenteraads-
verkiezingen. ‘Daarnaast zetten we 
ons in voor het regenboog stembus-
akkoord en voor meer vrouwen in 
de politiek. Ook houden we reke-
ning met digitale laaggeletterdheid. 
We willen dat iedereen gehoord 
wordt. Onze slogan op de verkie-
zingsposters is: De tijd van uitstel-
len is voorbij.’ In de Week van de 
Euthanasie organiseert D66 samen 
met de Bilthovense Boekhandel 
een boekbespreking over de bio-
grafie van Els Borst. Daarbij is ook 
Pia Dijkstra, voormalig Tweede 
Kamerlid voor D66, aanwezig. Op 
5 maart organiseren we een fiet-
stocht langs de zes kernen van de 
gemeente, waar we in gesprek gaan 
met bewoners.’

Lijsttrekker Donja Hoevers: ‘Eerst 
is nu de kiezer aan zet’. 

Bij ons aan tafel
Dinsdagavond 15 februari was er een inspraakavond voor organisaties uit de kern 

Maartensdijk over de toekomstvisie van de gemeente: ‘De toekomstvisie vraagt 
bijvoorbeeld keuzes over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit 
in relatie tot de toenemende vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en 

opwekking van schone energie’ zo stond er in de uitnodiging te lezen.

Met name het woningtekort in ons 
dorp en het omschakelen naar meer 
duurzame energie zijn onderwer-
pen die mij wel bezighouden, dus 
besloot ik naar deze inspraakavond 
bij de Aeres VMBO in Maartens-
dijk. 

Ik zag bij aankomst nog maar één 
fiets voor de deur staan. Binnen 
werd ons verteld dat er totaal 9 
mensen zich hebben aangemeld. 
Een teleurstellende opkomst leek 
mij. Toch ging de bijeenkomst zon-
der discussie over de opkomst ge-
woon van start.

De avond was opgedeeld in 2 de-
len: aan het begin een presentatie 
van het project toekomstvisie De 
Bilt 2040 en de 4 ontwikkelde vi-
sies die daarbij horen. Het tweede 
deel bestond uit rondetafelgesprek-
ken, waarbij het gezelschap werd 
verdeeld over twee tafels. Aan deze 
tafels kon worden gesproken over 
de visies om te kijken welke visie 
ons het meest aansprak. Voor ons 
lag een kaart op tafel met daarop 
een rode grens rondom ons dorp; 
de zogenaamde rode contour. Dit is 
de grens waar binnen tot nu toe ge-
bouwd mag worden. Aan onze tafel 
zaten nog vijf andere mensen. Drie 
van deze mensen kende ik. Twee 
van hen wonen in het buitenge-
bied van ons dorp in het groen, dus 
buiten de rode contour. De andere 
precies op de rode contour met uit-
zicht op het groen. Bij ons aan tafel 
waren we het er snel over eens: er 

moet ook in de toekomst niet ge-
bouwd worden in het groen buiten 
de rode contouren. 

Toen moest ik even denken aan 
een jonge student verpleegkunde 
uit ons dorp, die pas getrouwd was 
en bij iemand boven woonde maar 
daar nu uit moest. Ik opperde dan 
ook de mogelijkheid om bijvoor-
beeld de Beatrixlaan en de Marij-
kelaan door te trekken en daar een 
nieuwe wijk te bouwen zodat we 
snel écht wat kunnen doen aan de 
woningnood in ons dorp. Het werd 
even stil aan onze tafel. Toen werd 
mij duidelijk gemaakt dat dit een 
slagenlandschap is. Het was voor 
de mensen aan onze tafel duidelijk 
dat je daar niet in bouwt. Ik vraag 
me af hoe het gesprek was verlopen 
als de jonge verpleegkundige bij 
ons aan tafel had gezeten.

Het vervolg van het gesprek kwam 
al snel op windmolens. Ook daar 

waren we bij ons aan tafel al snel 
uit. Geen windmolens in Maartens-
dijk. Windmolens kunnen beter op 
zee was de mening aan tafel. Even-
tueel kan er nog één ergens bij de 
A28. Dat we dan de doelstelling 
die onze gemeente had toebedeeld 
gekregen niet haalden namen we 
op de koop toe. Deze gemeente-
lijke doelstelling is voortgekomen 
uit landelijk beleid. Dit beleid komt 
uiteindelijk weer voort uit klimaat-
afspraken die we wereldwijd met 
elkaar gemaakt hebben. Ik moet 
denken aan mevrouw Mia Mottley. 
Zij sprak als premier van Barbados 
op de klimaatconferentie in Glas-
gow, waar zij haarscherp onder 
woorden bracht wat het gevolg is 
van het uitstellen of vertraagd in-
voeren van klimaatmaatregelingen 
op haar land en andere landen in het 
Caribisch gebied. Ik vraag me af 
hoe het gesprek verlopen zou zijn 
als zij bij ons aan tafel had gezeten.

Binnenkort zijn er gemeenteraads-
verkiezingen en kan ook de jonge 
verpleegkundige zijn stem laten 
horen. Mia Mottley kan in ons dorp 
niet stemmen. Wel roept zij onze 
politici op om leiderschap te tonen 
en zo snel mogelijk werk te maken 
van de gemeentelijke klimaatdoel-
stelling, zodat de afspraken die we 
wereldwijd gemaakt hebben ge-
haald kunnen worden. Leiderschap 
zal nodig zijn om ook onze tafel 
mee te nemen in dit proces.

Bernard van Voorst, Maartensdijk.

Binnenkort zijn de gemeenteraads-
verkiezingen.
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

2 VOOR

350

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net 1 kilo, Kanzi appels zak 1 kilo, 
Pitloze rode of blauwe druiven bak 500 gram,
Blauwe bessen bak 125 gram of 
Zespri kiwi groen schaal 3 stuks

SHOARMA
Alle soorten 
Schaal 175-900 gram

GRATIS
PITABROODJES

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

a7,17 - a8,58

3 VOOR

5,-

2 VOOR

250

KIES & MIX GROENTEN
Roma tomaten bak 750 gram,
Sperziebonen verpakking 500 gram, 
snijbonen verpakking 400 gram 
of avocado schaal 2 stuks

ZALMFILET
MET HUID
Schaal 400 gram

649
a7,99

ASC-C-00007

1+1
GRATIS*

ROBIJN CAPSULES, 
WASVERZACHTER 
OF DRY WASH
Alle soorten 
2 verpakkingen

GROOTVERPAKKINGEN VLEES
Kipkrokantschnitzel schaal 6 stuks, 
gyros schaal 750 gram, slagersgehaktbal 
of gepaneerde slagersgehaktbal gemengd 
schaal 8 stuks, kip cordon bleu schaal 5 
stuks of varkensslavinken schaal 9 stuks

a6,00 - a7,49

5,-

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

HEINEKEN OF BRAND PILS 
OF BIRRA MORETTI
2 verpakkingen met 6 flesjes of blikjes

M.u.v. Heineken Silver of Coolcan’s

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
 Jumbo Jumbo Bilthoven, Bilthoven, Neptunuslaan 13
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Samen bouwen aan
een krachtig en vitaal De Bilt

door Guus Geebel

‘Het CDA De Bilt-Maartensdijk wil een sterke samenleving bouwen in goede samenwerking met 
bewoners, ondernemers en de gemeente’, aldus lijsttrekker Werner de Groot. De uitdagingen van 

deze tijd als wonen, samenleving en zorg, energietransitie en financiën wil de partij realiseren 
met eerlijke fatsoenlijke politiek. ‘Luisteren naar elkaar, ruimte geven aan verschillen, het 

gemeenschappelijk belang vooropstellen en oplossingen zoeken waarbij we elkaar iets gunnen.’ 

Voor Werner de Groot gelden de 
christelijke normen en waarden van 
het CDA als uitgangspunt en inspi-
ratiebron bij het maken van zijn keu-
zen. ‘Ons programma geeft aan hoe 
het CDA vanuit dit uitgangspunt bij-
draagt aan een sterke gemeente. Een 
zelfbewuste zelfstandige gemeente 
De Bilt met een eigen gezicht in zes 
mooie dorpen. Wij noemen dat: Lo-
kale Kracht. De woningnood in onze 
gemeente is groot en de vraag naar 
een woning neemt de komende ja-
ren alleen nog maar toe. Maatwerk 
is daarom geboden. Het CDA vindt 
dat we in de kernen naar alterna-
tieven voor woningbouwlocaties 
moeten kijken. Als daarbij buiten de 
bebouwde kom mogelijkheden zijn, 
dan moet dit kunnen met respect 
voor natuur en landschap. Zeker 
voor de groene kernen is dit belang-
rijk om de gemeenschap krachtig en 
vitaal te houden.’ 

Plannen
Het CDA noemt een krachtig en vi-
taal verenigingsleven in de gemeen-
te cruciaal. ‘Wij willen daarom het 

lokale verenigingsleven stimuleren 
en ondersteunen omdat het voor ver-
binding zorgt. We zijn voorstander 
van een lokaal budget per kern en 
willen buurt- of wijkverenigingen 
zeggenschap geven over de beste-
ding van dit budget om hun buurt, 
wijk of kern leefbaarder te maken. 
Het CDA wil het Steunpunt Man-
telzorg versterken zodat het zo goed 
mogelijk kan helpen en ondersteu-
nen bij de zorg voor naasten. Daar-
naast willen we een goede respijt-
regeling en de mogelijkheid om tot 
drie keer per jaar vervangende hulp 
aan te kunnen bieden. Wat betreft 
klimaatverandering en energietran-
sitie vindt het CDA dat we moeten 
streven om in 2040 energieneutraal 
te zijn. We willen dat inwoners deel-
nemen aan lokale- en duurzame 
energieprojecten omdat die in hoge 
mate bijdragen aan het vergroten 
van het draagvlak. Betrokkenheid, 
participatie en lokaal eigenaarschap 
zijn daarbij heel belangrijk.

Resultaten
‘Het CDA heeft de afgelopen pe-

riode met resultaat deelgenomen 
aan het college van B en W. De fi-
nanciën staan er goed voor, er zijn 
extra woningen gebouwd en er is 
een nieuw duurzaam zwembad ge-
bouwd. De Biltse aanpak van het 
sociaal domein is ingezet en het 
RES-bod 1.0 over de bijdrage van 
De Bilt aan de Regionale Ener-
giestrategie werd geaccepteerd. 
Het zijn concrete resultaten die het 
verschil maken in het dagelijkse 
leven van inwoners van onze ge-
meente.’ Van de moties die door 
of mede namens het CDA werden 
behandeld kregen er 22 de afgelo-
pen periode een meerderheid. Twee 
moties werden verworpen en één is 
ingetrokken. Het CDA streeft in de 
communicatie naar bewoners voor 
direct, persoonlijk en voor iedereen 
begrijpelijk taalgebruik.

Waardering
Buiten verkiezingstijd onderhoudt 
het CDA via e-mail, telefoon en vi-
sites contact met inwoners. ‘Maar 
ook door onder de mensen te ko-
men, bij verenigingen langsgaan of 

buurt- en wijkavonden te bezoeken. 
De samenwerking met andere par-
tijen noemt Werner de Groot con-
structief en doorlopend. De partij 
staat in principe altijd open voor 
deelname aan een nieuw college. 
‘Verbinding en diversiteit horen 
bij de kernvisie van het CDA en 
onze speerpunten geven aan dat we 
hier enorm veel tijd en energie aan 
geven in alles wat we doen.’ Over 
hoe Werner de Groot denkt wat de 
bewoners vinden van het optreden 
van het CDA in de gemeente zegt 
hij: ‘Daar zal divers over gedacht 
worden, maar over het algemeen is 

het CDA een stabiele partij met een 
duidelijke richting en dito resulta-
ten. Wij beseffen dat we het niet ie-
dereen naar de zin kunnen maken. 
Over het algemeen zullen mensen 
best tevreden zijn over het CDA en 
waarderen zij onze interesse en be-
trokkenheid om zaken voor elkaar 
te krijgen. Onze wethouder Made-
leine Bakker wordt zeer gewaar-
deerd.’ 

Campagne
‘In de verkiezingscampagne zullen 
wij op sociale media zeer aanwezig 
zijn. We willen op belangrijke pun-
ten in onze gemeente, met inacht-
neming van de coronamaatregelen, 
aanwezig zijn om met bewoners in 
gesprek te gaan. We plaatsen ad-
vertenties in kranten en delen fol-
ders uit die we ook huis-aan-huis 
verspreiden. We hebben borden 
en aanplakbiljetten en bieden ons 
verkiezingsprogramma digitaal aan 
op onze website cda.nl/utrecht/de-
bilt.’ Werner de Groot hoopt op een 
grote verkiezingsopkomst.

LOKALE 
KRACHT
1. ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR ALLE VRAGEN  
 OVER ZORG EN WELZIJN BIJ DE GEMEENTE
2. WE FACILITEREN GEVARIEERDE EN  
 PASSENDE WOONVORMEN VOOR OUDEREN
3. VOOR MINDER VALIDEN MAKEN WE  
 ONZE GEMEENTE GOED TOEGANKELIJK

BENIEUWD NAAR ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA? 
BEKIJK DEZE ALS FILM OP ONZE WEBSITE 
CDADEBILT.NL

Voor Werner de Groot gelden de 
christelijke normen en waarden 
van het CDA als uitgangspunt en 
inspiratiebron bij het maken van 
zijn keuzen.

Klankbord
Van Voorens en De Bilten

Opgemerkt in het blad PropertyNL: ‘Harde praktijkles voor minister. De nieuwe minister  
Hugo de Jonge wil de woningnood voortvarend aanpakken, maar De Bilt geeft de minister 

dezer dagen een harde praktijkles; er komt niets van de grond. Na 15 jaar tekenen, plannen en 
vergaderen stemde de gemeente tegen het bestemmingsplan. Ontwikkelaar Verwelius kan weer 

opnieuw beginnen. Een praktijkcase met een bijzondere Judas-rol voor een partijgenoot van Hugo’.

‘Ruim 10 jaar geleden was de des-
tijds beroemde auto-importeur Hes-
sing te zien bij Harry Mens, met de 
boodschap, dat hij 40% van de 130 
geplande woningen op zijn terrein 
bij Utrecht had verkocht. De bouw 
kon beginnen’.

‘Na 10 jaar is er nog geen steen ge-
legd en zijn de kopers van weleer 
gevlogen. De showroom van Roll-
sen, Maserati’s en Lamborghini’s, 
die eens het eldorado was voor elke 
patrol head, is nu verworden tot een 
spookroom op een immense asfalt-
vlakte, ingeklemd tussen de snel-
wegen naar Arnhem en Hilversum’.

‘De meerderheid in de gemeente 
kwalificeert dit gebied echter in-
eens als een soort Hoge Veluwe 
van Utrecht. Met nieuwe milieu-
wetgeving ziet de gemeente kans 
om 15 jaar ontwikkelwerk teniet te 
doen. Een interessante les voor de 
Jonge. In de raad heeft niemand het 
over de opdracht van de minister 
om de woningnood aan de pakken. 
De ‘plaatselijke NRC’, genaamd 
De Vierklank citeert een vertegen-
woordiger van GroenLinks: ‘Als 
de natuur een stem had, zou dit 
voorstel er nooit mogen liggen’. De 
PvdA meldt: ‘Er is niet aangetoond 
dat dit plan goed is voor de ecologie 

in dit gebied’. En de SP zegt: ‘Voor-
stemmen is het schofferen van heel 
De Bilt Zuid’. Vlak voor de verkie-
zingen winnen argumenten voor 
‘not in my backyard’, onder het 
mom van milieu en duurzaamheid. 
CDA-wethouder Bakker hoopte het 
eindeloos uitgekauwde plan met 
een nipte meerderheid door de raad 
te kunnen loodsen, maar zij en de 
fractieleider hadden niet gerekend 
op partijgenote Margriet van Voo-
ren. Die kreeg plotsklaps visioenen 
en stemde tegen haar eigen partij. 
Haar verraad is haar duur komen te 
staan; ze is van de verkiezingslijst 
afgevoerd’. 

Tot zover een deel van het arti-
kel, dat overigens niet vrij is van 
onjuistheden in (aan-)namen(s) 
en overige data en daar ook in het 
laatste deel mee doorgaat. Saillant 
is daarbij het afsluitende fragment: 
‘Het laatste plan gaat uit van een 
substantieel deel middenhuur. Hier-
mee had op de overspannen mark-
ten in Utrecht en De Bilt de door-
stroming op gang kunnen komen, 
ware het niet dat mevrouw Van 
Vooren de boel dwarsboomde. De 
vraag voor De Jonge is: Hoeveel 
Van Voorens en De Bilten zitten er 
nog in zijn woningprogramma’?

Henk van de Bunt
Het artikel sluit af met dit beeld van IMOSS BV van de bouwplannen voor 
Utrechtseweg 341 De Bilt.

Klimaatfietstocht
Op 12 maart organiseert Cycling4Climate samen met Provincie Utrecht 
een Klimaatfietstocht. Tijdens een fietstocht over de Utrechtse Heuvel-
rug steek je dan tegelijk iets op over verschillende projecten op het 
gebied van duurzaamheid.

Doel is om de urgentie van de Klimaatopgave op een sportieve manier 
onder de aandacht te brengen en de deelnemers te inspireren zelf (nog) 
duurzamer te worden door langs een aantal mooie duurzaamheidspro-
jecten in de provincie te fietsen. Bij de projecten staan vrijwilligers die 
er iets over zullen vertellen en vragen zullen beantwoorden.
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Chapeaupenning
voor Hanneke Eilers bij afscheid

door Guus Geebel

In de theaterzaal van Het Lichtruim in Bilthoven nam Hanneke Eilers op 25 februari afscheid als 
coördinator van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Op deze eerste dag dat de coronamaatregelen 

versoepeld waren kwamen heel veel mensen haar vaarwel zeggen. Het werd een middag met 
muziek, zang, een sketch en vooral heel veel lovende woorden en mooie cadeaus. Wethouder Anne 

Brommerma reikte Hanneke als locoburgemeester de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit.

Hanneke Eilers kwam in 2001 van-
uit Zuid-Afrika in Nederland. Ze 
miste Afrika heel erg en een vrien-
din die actief was bij het vluchte-
lingenwerk vroeg haar om eens te 
komen kijken. Binnen twee weken 
werd zij vrijwilliger en op 1 sep-
tember 2007 coördinator van het 
steunpunt dat toen was gevestigd 
op het adres Kometenlaan 39A. 
‘Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika 
en ontheemdheid van mensen die 
hun eigen cultuur missen herken ik 
daarom.’ Voorzitter Marieke Spijk-
stra van het steunpunt vertelt onder 
meer dat Hanneke in de tijd dat zij 
coördinator was 112 bestuursverga-
deringen bijwoonde en 110 keer het 
teamoverleg voorzat. Er kwamen 
hier 295 gezinnen uit 37 verschil-
lende landen. 

Energie
Wethouder Anne Brommersma 
maakte acht jaar geleden toen ze 
net wethouder was kennis met het 

steunpunt. ‘Het was overduidelijk 
dat het veel te klein was en een ver-
huizing noodzakelijk was. Maar het 
bruiste van energie, van betrokken-
heid bij de vluchtelingen en des-
kundigheid.’ Anne had regelmatig 
bestuurlijk overleg wat zij altijd 
hele prettige gesprekken vond. ‘Bij 
Hanneke ging het bij besprekingen 
die over subsidies gingen niet over 
cijfers, maar over mensen die het 
aanging. Het viel me op dat je altijd 
zo rustig bleef, alsof je het allemaal 
onder controle had.’ Anne vond 
Hanneke op haar best bij de nieuw-
jaarsbijeenkomsten in Het Licht-
ruim. ‘Alles was tot in de puntjes 
geregeld met muziek, lekkere hap-
jes en de kinderen holden overal 
tussendoor. Jij kende alle kinderen 
bij naam.’

Chapeau
Anne Brommersma hangt tijdens 
haar toespraak de ambtsketen om en 
vervolgt haar verhaal als locobur-

gemeester van De Bilt. ‘Hanneke, 
er zijn mensen die jou hebben voor-
gedragen voor een Chapeaupen-
ning. De gemeente De Bilt reikt die 
uit aan mensen die belangrijk zijn 
voor onze gemeente.’ Anne vertelt 
dat daarvoor ondersteuningsbrie-
ven geschreven moeten worden, 
waarvan ze er enkele voorleest. Een 
hele mooie vindt zij: ‘Het kantoor 
van het steunpunt fungeert als een 
veilige familiekamer waar ieder 
zijn vreugde en verdriet deelt.’ Voor 
alles wat Hanneke heeft betekend 
voor de gemeente De Bilt, voor alle 
statushouders, alle vluchtelingen, 
voor alle vrijwilligers reikt Anne 
Brommersma namens de gemeente 
vervolgens de Chapeaupenning uit. 

Vinkjes
Linda de Kruijff neemt het stokje 
over van Hanneke Eilers als co-
ordinator. Haar speech over wat 
Hanneke zo’n goede collega maakt 
bouwt ze op met zeven vinkjes, ge-
lardeerd met anekdotes. ‘Het eerste 
vinkje in vakvrouwschap. Hanneke 
weet heel veel.’ Linda noemt verder 
integriteit en vertrouwen. Zij vindt 
Hanneke een hands on collega, wat 
staat voor de handen uit de mou-
wen steken. ‘Hanneke is ook stoer 
dat komt waarschijnlijk ook omdat 
ze uit Zuid-Afrika komt. Het is ook 
te herkennen in haar zonen en ook 
al te zien bij haar kleinkinderen. Ze 
heeft voor iedereen een heel groot 
hart.’

Indruk
Hanneke heeft als laatste het 
woord. Ze ervaart de middag als 
overdonderend en onverwacht. Ze 

vertelt over haar eerste kennisma-
king met vluchtelingen kort na haar 
komst uit Zuid-Afrika naar Neder-
land in 2001. ‘Een vriendin nam 
mij mee naar een tentenkamp langs 
de A28 waar vluchtelingen uit An-
gola, Congo en Kosovo werden op-
gevangen.’ Hanneke vertelt dat ze 
aan de slag ging als vrijwilliger om 
vermiste familieleden via het Rode 
Kruis op te sporen. ‘De vreugde 
was groot als het een enkele keer 
lukte. Voor mij zijn de woorden van 
Jezus een dringende uitdaging: Ik 
had honger en u heeft mij te eten 

gegeven, ik had dorst en u heeft 
mij te drinken gegeven, ik was een 
vreemdeling en u heeft mij gastvrij 
ontvangen. Deze woorden vormen 
een sterke motivatie om de vreem-
deling in ons midden te helpen en 
de ontheemden bij te staan.’ Han-
neke is door dit werk onder de in-
druk gekomen dat de mens in staat 
is een nieuw leven op te bouwen, 
ondanks het verlies van alles wat 
je lief en dierbaar is. ‘Het verlies 
van je familie, vrienden en je bezit.’ 
Hanneke dankt iedereen die meege-
werkt heeft aan een hele mooie tijd. 

Locoburgemeester Anne Brommersma reikte de Chapeaupenning uit aan 
Hanneke Eilers.

De nieuwe coördinator Linda de Kruijff neemt het stokje over van Hanneke.

Onderhoud kerktorens
Jos van der Worp (Bilthoven) stuurde n.a.v. een melding over het onder-
houd van kerktorens in een vorige Vierklank het volgende bericht: ‘Ik 
ben bezig (geweest) met het fotograferen van diverse kerktorens in de 
gemeente De Bilt. Mei 2021 heb ik de Dorpskerk in De Bilt met mijn 
drone gefotografeerd. Deze iconische toren heeft een paar jaar geleden 
een kostbare renovatie ondergaan. Ik kwam erachter dat het schilder-
werk er inmiddels slecht aan toe is. Ik heb dit ook bij de gemeente De 
Bilt aangekaart, maar geen enkele reactie ontvangen.

Het kerkgebouw aan de Dorpsweg in Maartensdijk heb ik ook op een 
mooie zomeravond gefotografeerd. Hierbij viel mij op dat de wijzerpla-
ten van de klok er slecht aan toe zijn. [HvdB]

Dorpskerk De Bilt.

De Maartensdijkse kerk vanuit de lucht gefotografeerd.

Expositie in De Woudkapel

Plaatsgenoot Richard Smits exposeert zijn werk tot 28 maart in De Woudkapel in Bilthoven. Zijn werk 
kenmerkt zich door heldere kleuren die van het doek lijken te spatten. Richard werkt met olieverf die hij 
met een plamuurmes op het doek aanbrengt. Als je wat langer naar een schilderij kijkt ga je er steeds meer 
in zien. Spontane inspiratie is zijn vertrekpunt, zonder een vast idee vooraf. Zijn werk nodigt uit om er met 
onbevangenheid naar te kijken en je zo te laten meevoeren in de sfeer die het oproept. (Frans Poot)
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Stem lokaal

Voor Lijst 1 werken twee partijen 
samen: Beter De Bilt-Bilts Belang. 
Waar andere fracties aan de 
leiband van landelijke organisaties 
lopen, kiezen wij in volledige 
vrijheid voor de belangen van de 
gemeente De Bilt en alle kernen. 
In duidelijke taal voor 
iedereen betrouwbare 
en begrijpelijke politiek 
bedrijven. 

        Mobiliteit  

Beter De Bilt-Bilts Belang kiest 
voor 30 km/u in de bebouwde 
kom. Omgeving scholen veiliger 
maken, en meer ruimte voor fiet-
sers. Nieuwe bouwlocaties goed 
ontsluiten, en beperken sluipver-
keer. Alleen bouwen met een goed 
verkeersplan.

STEM LOKAAL INWONERS OP 1
          Participatie 
 
Beter De Bilt-Bilts Belang wil naar 
een hoger niveau van participatie 
dan in voorgaande jaren. Er is een 
groeiende kloof wat de inwoners 
vinden en de politiek doet, en 
daar willen wij van af. 
Meer dan meedenken, maar 

meedoen.  
Denken en werken 
vanuit vertrouwen. 

LOKAALDEBILT.NL
BETER

 

DE BILT Bilts Belang

Financiën

Voor Beter De Bilt-Bilts Belang 
is een sluitende begroting een 
eerste vereiste voor verstandig 
en verantwoord beleid. Voorrang 
voor de kerntaken van de 
gemeente, en bezuinigen als het 
niet anders kan. 

Utrecht komt terug op
verkeersbesluit Bastionweg

De gemeente Utrecht maakt van de Bastionweg een fietsstraat. In de eerste plannen werd de 
weg afgesloten voor autoverkeer, waardoor inwoners van Groenekan niet langer gemakkelijk 
met de auto in Tuindorp in Utrecht konden komen. De alternatieve route van Groenekan via 
het Robert Kochplein naar Tuindorp werd ook door het onderzoeksbureau onveilig genoemd. 

De gemeente Utrecht heeft na de 
conclusies van een onderzoek be-
sloten de Bastionweg toegankelijk 
te houden voor auto’s. Het wordt 
wel een fietsstraat, waarbij de auto 
te gast is. De maximumsnelheid 
wordt daarbij teruggebracht tot 30 
kilometer per uur.

Onderzoek
Op verzoek van bewonersvereni-
ging Groenekan en de Biltse wet-
houder Anne Brommersma heeft 
Utrecht de situatie onderzocht. De 
bezwaren tegen het eerdere besluit 

van de gemeente Utrecht richtten 
zich tegen het feit dat veel inwoners 
van Groenekan van de route via de 
Bastionweg gebruik maken, omdat 
zij de route via het Robert Koch-
plein te gevaarlijk vinden. Wethou-
der Lot van Hooijdonk heeft een 
verkeersveiligheids-onderzoek la-
ten uitvoeren naar de route vanuit 
Groenekan via het Robert Koch-
plein naar de Darwindreef. Dit on-
derzoek heeft bevestigd dat deze 
route op momenten dat er sprake 
is van veel verkeer is, onvoldoende 
veilig is. 

Geen Knip
Naar aanleiding hiervan kondigt 
wethouder Van Hooijdonk in een 
raadsbrief aan alsnog geen ver-
keersknip te realiseren in de Basti-
onweg. Daarnaast is het onderzoek 
aanleiding om ook een tweetal 
maatregelen te realiseren op het 
Robert Kochplein, gericht op ver-
betering van de verkeersveiligheid. 
Het betreft het plaatsen van extra 
bebording en het aanbrengen van 
een betere pijlmarkering op het 
wegdek.

Wethouder Brommersma is blij met 
de aanpassing van het plan. ‘Dit is 
heel goed nieuws voor onze Groe-
nekanse inwoners. Ik ben blij dat 
de Bastionweg straks een stuk vei-
liger is, maar ook beschikbaar blijft 
voor mensen uit Groenekan die bij-
voorbeeld in De Gaard boodschap-
pen doen. Het Robert Kochplein 
is, zeker in de spits, niet altijd een 
fijne route om te gebruiken. En ik 
ben blij dat we op deze manier kun-
nen samenwerken met de gemeente 
Utrecht. Dat doet ook recht aan 
onze inwoners’. 

Bastionweg blijft open voor verkeer uit Groenekan (maar nu even nog 
niet).[Foto Henk van de Bunt] 

Fred Hisschemöller uit Bilthoven
beschrijft zijn afgelopen honderd jaar

 door Rob Klaassen

Fred Hisschemöller heeft in zijn honderdste levensjaar samen met de schrijfster
Rebekka Bremmer een boeiend boek met zijn levensverhaal geschreven.

Een levensverhaal waarin zich op persoonlijk niveau de twintigste eeuw ontvouwt. 

Fred werd net na de Eerste Wereld-
oorlog in Rotterdam geboren. Toen 
had Nederland nog geen Afsluitdijk, 
was Koningin Wilhelmina al bijna 25 
jaar koningin en tierde de verzuiling 
in al z’n verscheidenheid nog welig. 
Fred groeide op tijdens de cisisjaren 
’30 en belandde, vanaf de start van 
zijn universitaire studie Sociale geo-
grafie in de Tweede Wereldoorlog, 
in het Verzet. Hij was actief bij het 
Utrechtse kindercomité, waar Joodse 
kinderen aan een onderduikplaats 
werden geholpen. Hij zegt daarover: 
‘Dat deed je gewoon’. Daarna moest 
hij onderduiken en is een aantal ma-
len ternauwernood aan de dood ont-
snapt. Kort na de oorlog ontmoet hij 
zijn vrouw met wie hij 65 jaar lang 
getrouwd was. Tijdens de daarop-
volgende periode van wederopbouw 
heeft hij kunnen afstuderen. In de ja-
ren zestig geeft Fred geschiedenis en 
geografie aan het Utrechts Lyceum in 
De Bilt, een school die gegrondvest 
was op de methode Montessori. In de 
vroege jaren ’70 verhuist hij met z’n 
gezin voor drie jaar naar Suriname, 
waar hij ook als leraar gaat werken. 
Hij is daar in de roerige jaren net voor 
de onafhankelijkheid. Daarna geeft 
hij tot zijn vervroegde pensioen weer 

geschiedenis in het sterk veranderen-
de Nederland.

Principes
Op de vraag aan Fred wat nu het 
belangrijkste is geweest dat zijn le-
ven heeft bepaald zegt hij dat daar-
op geen eenduidig antwoord valt 
te geven. ‘Er zijn heel veel dingen 
heel bepalend voor mij geweest. Ik 
noem er een paar: Dat ik van huis-
uit gewend ben om geen alcohol 
te gebruiken. Niet dat mijn ouders 
dat streng verboden, maar wel was 
er de overtuiging dat jeugd en al-
cohol twee zaken zijn die je strikt 
van elkaar gescheiden moet hou-
den. Voorts mijn lidmaatschap op 
mijn 16e van NBAS (Nederlandse 
Bond van Abstinent Studerenden). 
Een beweging, die sterk was ver-
bonden met de NJN (Nederlandse 
Jeugdbond van Natuurstudies) en de 
AJC (Arbeiders Jeugd Centrale), de 
jeugdafdeling van de SDAP (voor-
loper van de PvdA). Het sober en 
principieel leven, was daarbij een 
levensovertuiging. In dit soort van 
omgeving, waar ik ook mijn vrouw 
heb ontmoet, heeft mij in belang-
rijke mate gevormd. Een omge-
ving waar gelijkheid tussen man en 

vrouw, blank en zwart, rijk en arm, 
essentieel is. In dit soort omgeving 
heeft mijn wieg gestaan, het is mijn 
cultuur, mijn sociale groep. In alles 
wat ik heb meegemaakt: de econo-
mische crisis van de jaren ‘30, de 
Tweede Wereldoorlog, de naoorlog-
se wederopbouw, in mijn onderwijs, 
ben ik trouw gebleven, en ook heb 
kunnen blijven, aan deze principes. 
Zij zijn mijn baken in het leven, een 
baken waaraan ik me te allen tijde 
heb kunnen vasthouden. Een baken 
waar ik me gelukkig bij voel’.

Herinneringen
Op de vraag of zijn herinneringen 
betrouwbaar zijn schrijft Fred: ‘Ik 
herinner me heel veel details, al 
weet ik dat ik ook veel details ver-
geten moet zijn en soms zijn er din-
gen die ik me niet meer goed kan 
herinneren. Ik heb ze ingevuld, ge-
selecteerd en bijgemaakt, zoals een 
mens met z’n herinneringen doet. 
Een mens ontwikkelt in de loop van 
zijn leven zijn levensopvattingen 
en manieren om tegen gebeurtenis-
sen en het eigen leven aan te kijken. 
Herinneringen worden daardoor on-
herroepelijk gekleurd. Herinneren is 
meer dan vasthouden aan wat er is 
gebeurd, een menselijk geheugen is 
iets anders dan een harde schijf. Ik 
ben mij er goed van bewust dat wat 
ik mij nu herinner het resultaat is van 
bijna honderd jaar opnemen, verge-
ten en bewerken. Het zit vanbinnen, 
daar opereer ik mee, dat beïnvloedt 

enerzijds mijn denken en voelen en 
anderzijds mijn handelen. Betrouw-
baar? Nee. Authentiek? Ja, dat wel’.

Montessori
Fred voelde zich aangetrokken tot het 
Montessorionderwijs. Hij voelde zich 
daar als een vis in het water. Er wer-
den onderwijsprincipes gehuldigd 
die strookten met zijn opvattingen 
over gelijkheid. Er werd uitgegaan 
van de vorming van een gemeen-
schap vanuit gelijkwaardigheid tus-
sen leerlingen en docenten. Docenten 
hadden geen macht over de leerlin-
gen, maar konden gezag ontlenen op 
basis van hun kennis en hun uitstra-
ling. Leraren waren allereerst peda-
goog die met behulp van de school 
probeerden de vorming van een jong 
iemand tot een volwassene te opti-
maliseren. Het Montessorionderwijs 
was erop gebaseerd dat deze nieuwe 
benadering van opvoeden ertoe zou 
kunnen leiden om te komen tot een 
ander vollediger mens. Uiteindelijk 
zou dit kunnen leiden tot een volledi-
ger/gelukkiger samenleving. 

Extra leren
Fred heeft in de loop van de tijd vele 
generaties leerlingen aan zich voor-
bij zien trekken. In de laatste periode 
voor zijn pensioen werkte hij bij het 
Calscollege in Nieuwegein. Een van 
de leerlingen daar was Manon Up-
hoff ; thans een bekend auteur. Zij 
heeft bij Freds boek een voorwoord 
geschreven, waarin zij stilstaat bij de 
bijzondere wijze van lesgeven door 
Fred. Het waren namelijk eigenlijk 
geen lessen, maar Freds geschiede-
nislessen waren levenslessen. Fred: 
‘Ik wilde met jullie in gesprek, van 
gedachten wisselen, ik geloofde niet 
in opgelegd gezag’. Omdat dit soort 
van levenslessen niet in het lespro-
gramma past, moesten de leerlingen 
daarnaast ook wel goed weten wat 
er in hun officiële lesboek stond. Hij 
zei dan altijd ‘Wel ook lezen wat er 
in het lesboek staat, alleen dan kan 
ik doorgaan met mijn verhalen’. 

Manon: ‘Lessen niet over alleen de 
overlevering van de machtigen, maar 
ook de ervaringen en belevenissen 
van de voortijdig weg-gedrukten, 
genegeerden, verwaarloosden, uit-
gewisten, de nog ongehoorden, de 
machtelozen. In rijk, zelf ontwik-
keld lesmateriaal (vaak orale bron-
nen) sprak hij over het leven en de 
bijtende machtsverhoudingen en het 
soort langdurig scheve relaties dat 
daardoor was ontstaan. Zodat we 
een begin van inzicht kregen: hoe 
gebeurtenissen en handelingen van 
tientallen decennia geleden konden 
doorwoekeren in het heden. ‘Onze’ 
meneer Hisschemöller kreeg ruim 
dertig bokkige en puberende leerlin-
gen zover dat ze dubbel zoveel leer-
den, twee keer zo hard liepen’. 

Tot slot
Het boek ‘Dat deed je gewoon’ geeft 
van binnenuit een boeiende beschrij-
ving van hoe mensen in de 20e eeuw 
met de diverse ingrijpende gebeur-
tenissen zijn omgegaan en hoe zij 
tot hun standpunten en keuzen zijn 
gekomen. Wat keer op keer opvalt is 
hoe die keuzen zo verschillen van de 
keuzen waarvoor we heden ten dage 
staan. Keuzen die in onze neo-libe-
rale samenleving nog nauwelijks op 
principiële overwegingen zijn geba-
seerd en waar vaak vooral materiële 
overwegingen aan ten grondslag lig-
gen. Kortom, een voor velen zeer 
interessant boek.

Fred Hirsschemöller op z’n balkon

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschikking 
gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl met in het onderwerp ‘Fred’. De boeken worden on-
der de inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht.
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Zonnehemel Alisun op voet, 
kantelbaar boven je bed. 
Lekker zacht liggen én een 
kleurtje krijgen. 12 lampen, 
intact, weinig gebruikt. €25,-. 
Tel. 06-22526995

Goed functionerende hoge-
drukreiniger incl. spuit-
pistool merk: Kärcher 310 
weinig gebruikt €35,-. Tel. 
06-10810640

Steden des tijds historische 
stadstypen in de Nederlanden 
€1,-. Tel. 06-14040516

Speurtocht door het verleden 
€1,-. Tel. 06-14040516

Sporen in de sneeuw €1,-. Tel. 
06-14040516

Elektrische melkopschuimer 
van het merk Severin (induc-
tie)met afneembaar melkre-
servoir. In goede staat €20,-. 
Tel. 06-30654159

Sens stormparaplu, de echte. 
Was €69,90 nu nieuw voor 
€30,-. Tel. 06-52065449

Ronde Vuurkorf met onder-
plaat €9,50. Tel. 0346-218 
328

Workmate werkbank €19,50. 
Tel. 0346-218 328

Nijdam kunstschaatsen wit 
maat 39 igst €22,50. Tel.0346-
218 328

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan 
en Wagnerlaan €5,10/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Duivenlaan, Korhoenlaan, 
Oude Brandenburgerweg, 
Pluvierenlaan, Talinglaan 
en Zwanenlaan BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €8,44 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 dichtbij?  
Neem contact op; Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

M A G A Z I J N -
MEDEWERKERS gezocht. 
Leuke verdienste, werk in de 
gemeente. Interesse? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

Wie is er handig met 
ELEKTRONICA en denkt in 
staat te zijn om een elek-
trische MOUNTAINBIKE 
te repareren? Motor reageert 
niet op nieuwe fietscompu-
ter. Uitdaging aangaan? Bel 
06-22526995

Wie in Maartensdijk heeft op 
woensdag een uurtje over om 
De Vierklank op een deel van 
de Dorpsweg te bezorgen. Bel 
voor meer info 0346-211992 
of stuur een mail naar info@
vierklank.nl

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

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

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

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

Betrouwbare huishoude-
lijke hulp aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-84291804

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

Denekamp mooie VAK.
BUNGALOWS
Goede fiets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info: 0541-626578/0639609666

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  .....................................................

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
De vrouw die met een knik naast me komt zitten heeft een be-
traand gezicht. Dat zag ik meteen toen ze aankwam. Ik veron-
derstel dat er een familielid of goede kennis is overleden. Ik voel 
me wat ongemakkelijk en begin maar wat met mijn telefoon te 
spelen. Het wissen van gelezen berichten lijkt me een goede be-
zigheid. Af en toe hoor ik wat gesnuif naast me. Het houdt het 
midden tussen een snik en neus ophalen. Als ik per ongeluk een 
keer opzij kijk, kijkt ze mij toevallig ook net aan. Ik schrik er 
een beetje van en wend snel mijn hoofd af. ‘Sorry meneer, ik 
kan mijn emoties even niet de baas’, zegt ze nu ze zeker weet dat 
ik haar tranen gezien heb. ‘Dat geeft niets hoor’, zeg ik. ‘Voor 
mij hoeft u zich niet in te houden. Het leven kent nu eenmaal 
verdrietige momenten en dat mag je best laten zien.’ Ze kijkt 
me dankbaar aan en vindt nu kennelijk dat ze me wat meer moet 
vertellen. ‘Ik ben van huis weggelopen want het werd me alle-
maal een beetje te veel. Ik woon sinds een paar maanden bij mijn 
vriend maar als ik geweten had dat het bevechten van een eigen 
plek zo moeilijk zou zijn was ik er nooit aan begonnen.’ Ze ver-
telt dat ze een paar jaar geleden is gescheiden en tijdens een reis 
naar Kreta haar vriend heeft ontmoet. ‘Hij was al een paar jaar 
weduwnaar en tijdens de vakantie klikte het meteen. Het groeide 
uit tot een latrelatie. Het ene weekend kwam hij bij mij en het 
andere weekend was ik bij hem. We woonden een uur rijden van 
elkaar.’ De vrouw is even stil en krijgt opnieuw tranen in haar 
ogen. Ik weet niet zo gauw wat ik moet zeggen en zwijg dus 
maar. Na een snik vervolgt ze het verhaal. ‘Een paar maanden 
geleden wees hij me op een vacature hier in de buurt en stelde 
voor dat als ik die baan kon krijgen we samen konden gaan wo-
nen. Afijn ik kreeg die baan, maar stelde wel als voorwaarde dat 
ik een eigen plek in huis zou krijgen. Dat was geen enkel punt 
voor hem, dus wonen we nu samen. In mijn eigen kamer kan 
ik doen wat ik wil, maar ik wilde ook in de woonkamer mezelf 
kunnen herkennen, maar iedere keer als ik iets had veranderd 
werd het weer teruggezet, omdat Evelien het zo had gewild. Het 
begon me steeds meer te ergeren en toen ik vanmorgen de bank 

op een andere plaats wilde zetten en dat ook niet mocht was voor 
mij de maat vol.’ Weer zie ik tranen in haar ogen verschijnen en 
zwijg weer. Plotseling wordt ze onrustig en begint wat heen en 
weer te schuiven. ‘Daar komt Michiel aan’, zegt ze zenuwach-
tig. Ik kijk de kant op waar ze hem ziet en merk dat hij haar ook 
heeft zien zitten. Hij fietst hard naar haar toe, smijt de fiets neer 
en vliegt haar om de hals. ‘Het spijt me zo schat’, hoor ik hem 
steeds zeggen. Het is duidelijk dat de liefde het probleem van de 
twee niet is. Ik kan me ook wel voorstellen dat het moeilijk is 
je eigen sfeer in een bestaande situatie te creëren. Als je samen 
iets opbouwt gaat het geleidelijk en gezamenlijk maar in deze 
situatie lijkt het me best moeilijk. Ze hebben elkaar duidelijk 
weer gevonden en maken aanstalten samen naar huis te gaan. De 
vrouw excuseert zich nog naar mij, maar dat 
wuif ik weg. Ik wens ze nog heel 
veel geluk.

Maerten   

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

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

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

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan
Voor al uw bomen-struiken-planten etc. Tel. 06-54751296
Fruit-bloesem-beuken-eiken-plataan-lijbomen etc. 
Nu o.a. coniferen 100+ a 5,25, laulieren 80/100 a 7,50
Beuken 100/125 a 1,40, hedera 175/200 a 5,50

Laat uw tuin ontwerpen door de man, die hem aanleggen kan: 
Tuinvreugde, de natuurlijke hovenier. Kijk op 
www.tuinvreugde.nl of bel Marcel: 06 21290891.

Potgrond 40 liter
€ 4,25 per zak – 3 voor € 12,00

Tuinturf 40 liter
€ 4,50 per zak – 3 voor € 13,00

Bemeste tuinaarde 30 liter
€ 3,50 per zak – 3 voor € 10,00

Korrelmest van 25 kg € 17,50 per zak

Te koop: Van Egmond POTGROND
Steun Adullam gehandicaptenzorg

Bestellen: t/m 12 maart op
adullam.maartensdijk@gmail.com / 0346-211597

Afhalen: 19 maart 10:00 – 11:30 uur,
Dorpsweg 84 Maartensdijk

Overmaken: NL08 RABO 0308 3407 95
t.n.v. J. v.d. Berg o.v.v. Tuinactie + uw naam

Kringloopwinkel Westbroek iedere woensdag
en zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur geopend.
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advertentie

Vragenhalfuur uit de gemeenteraad 
van 24 februari

door Guus Geebel

Vragen over datalekken bij Save en 
Veilig Thuis van Connie Brouwer 
(Fractie Brouwer) worden beant-
woord door wethouder Madeleine 
Bakker. Zij was ook onaangenaam 
verrast door het recente datalek. 
‘Zorgvuldigheid met gegevens staat 

voorop. Zowel die van inwoners als 
medewerkers van Save en Veilig 
Thuis. Als gezamenlijke gemeenten 
willen we een onderzoek laten uit-
voeren naar de aard van de inciden-
ten en of het ligt aan de inrichting 
van de organisatie, of aan mense-

lijke fouten.’ Als verzachtende om-
standigheid noemt de wethouder de 
krapte op de arbeidsmarkt en het 
verloop van personeel waar Save 
mee kampt. ‘Wij waren ontstemd 
over het late op de hoogte brengen 
van het incident en de gezamen-

lijke opdrachtgevers hebben dat 
laten weten. Het is niet in orde dat 
wij dit als bestuurders uit de media 
moeten lezen. In het gezamenlijke 
onderzoek kijken we hoe er betere 
afspraken gemaakt kunnen worden 
over het melden van incidenten.’ Zij 
zegt verder dat het datalek uit 2019 
wordt vergeleken met het recente 
grote incident. ‘Als onderdeel van 
het onderzoek kijken we ook in hoe-
verre de aanbevelingen uit 2019 zijn 
overgenomen, en daarin de actuali-
teit meenemen.’ 

Straatroof
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
stelt vijf vragen over recente straat-
roven. Burgemeester Sjoerd Potters: 
‘Wij zetten ons dagelijks in voor de 
veiligheid in de gemeente. Niet al-
leen bij incidenten maar ook preven-
tief. Het onderzoek naar de straat-
roven is in volle gang en ligt bij de 
districtsrecherche. Inhoudelijk kan 
ik daar in verband met het onderzoek 
geen mededelingen in deze vergade-
ring doen. Er is politiecapaciteit be-
schikbaar voor het onderzoek en wij 
hebben er alle vertrouwen in dat dit 
tot een goed einde wordt gebracht.’ 

Partycentrum
De vragen van Anne Marie ’t Hart 

(GroenLinks) gaan over een party-
centrum in het Noorderpark. ‘In juli 
2021 is door omwonenden juridisch 
bezwaar aangetekend tegen de bouw 
van een grootschalige horecagele-
genheid met golfbaan in het Noor-
derpark. Tot op heden is hier geen 
reactie op gekomen.’ Wethouder 
Anne Brommersma antwoordt dat 
een hoorzitting gepland was voor 
oktober bij de bezwarencommissie. 
‘Die moest uitgesteld worden naar 
november en het college wacht nu 
op een advies van de bezwarencom-
missie alvorens wij als college een 
beslissing op het bezwaar kunnen 
nemen. Gelet op de omvang en de 
complexiteit en het opnieuw agen-
deren van de hoorzitting is de beslis-
termijn overschreden.’ 
De technische vragen en over ope-
ningstijden worden op 1 maart in 
het college besproken en daarover 
wordt de raad zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd. ‘Er zit geen licht tus-
sen wat de bewoners willen en wat 
het college wil. Wij willen activi-
teiten die mogelijk zijn binnen de 
kaders van onze regelgeving.  We 
moeten nu eerst de uitkomst van het 
juridisch traject afwachten alvorens 
we vervolgstappen kunnen zetten. 
Het college is altijd bereid om in ge-
sprek te gaan’. Er verreist een partycentrum in het Noorderpark.

Felicitaties voor diamanten 
bruidspaar Telderman 

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters kwam maandag 28 februari de heer en mevrouw Telderman-De Kroon 
thuis in Westbroek feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Rieka de Kroon was 21

en Bart Telderman 27 jaar toen ze op woensdag 28 februari 1962 in Utrecht in het huwelijk traden. 

‘Van de dertien paren die toen trouw-
den stonden er drie met een buikje’, 
vertelt Bart Telderman. ‘Wij moesten 
trouwen omdat Rijkswaterstaat waar 
ik werkte een huis aanbood, maar 
daar moest je wel getrouwd voor 
zijn. Ik zeg wel eens dat ons trouwen 
een motje was, maar niet wat jullie 
denken.’ De bruid is in 1940 in Zeist 
geboren waar haar ouders een winkel 
en een café hadden. Kort na de ge-
boorte van Rieka moesten ze daar 
vanwege de oorlog vertrekken en 
gingen in Utrecht wonen in de wijk 
Lombok. Bart woonde daar ook.

Verjaardag
Bart en Rieka kennen elkaar van 
dansschool Cornelissen waar ze zon-
dags allebei heen gingen. ‘De jon-
gens stonden aan de ene kant van de 
zaal en de meisjes aan de andere kant. 
Volgens Bart is Rieka toen bij een 
laatste dans op hem afgekomen. ‘Ik 

werd op een gegeven moment samen 
met mijn broer uitgenodigd voor een 
verjaardagsfeest bij een vriendin van 
Rieka in de Utrechtse Vogelenbuurt. 
Daar sloeg de vonk toen over. Terwijl 
het voor de meeste mensen in die 
tijd heel moeilijk was om aan woon-
ruimte te komen konden Bart en 
Rieka van Rijkswaterstaat een groot 
huis huren bij de Prinses Irenesluizen 
in Wijk bij Duurstede. Ze woonden 
daar anderhalf jaar en hun eerste kind 
werd daar geboren. Daarna verhuis-
den ze naar Utrecht.  

Verhuizen
Bart Telderman was toen financi-
eel-administratief medewerker bij 
Rijkswaterstaat op de Maliebaan in 
Utrecht en verplaatste zich met een 
scooter. Hij werkte tot zijn pensioen 
bij Rijkswaterstaat waar hij verschil-
lende functies bekleedde en eindigde 
als hoofdcommies. Het echtpaar 

kreeg vijf kinderen, een dochter en 
vier zonen. Er zijn zeven kleinkinde-
ren. Na twaalf jaar bij Rijkswaterstaat 
in Utrecht kreeg Bart een functie bij 
Rijkswaterstaat in Den Haag, waar 
ze dertien jaar woonden. Daarna ver-
huisden ze naar Maarssen en werkte 
Bart in het kantoorgebouw van Rijks-
waterstaat in Utrecht. Rieka werkte 
tot haar trouwen in het parochiehuis 
waar haar ouders het beheer van had-
den. Nadat de kinderen groot waren 
werkte Rieka dertien jaar in de zorg. 
Het echtpaar verhuisde 25 jaar gele-
den naar de huidige woning in West-
broek.

Oorlog
Bart vertelt dat hij aan het eind van de 
oorlog enige tijd in Losser geweest is 
om aan te sterken. ‘Daar was nog van 
alles te eten. Mijn broer zat bij een 
landbouwer en ik bij een hoefsmid. 
Ik stond als jochie van een jaar of 

tien een keer te kijken naar het be-
slaan van een paard. Toen het klaar 
was werd ik op het paard gezet. Ze 
gaven het paard een tik op de kont en 
hij liep met mij erbovenop naar zijn 
huis. Ik hield het paard bij de manen 
vast en het dier liep regelrecht naar 
de boerderij waar hij vandaan kwam. 
Het was een kilometer of twee. Terug 
moest ik op mijn klompen naar huis 
lopen. Daar waren ze boos omdat er 
een klomp gebroken was. Dit verhaal 
vertelde ik onlangs aan een klein-
dochter die paardrijdt.’ 

Feest
Rieka doet nog aan jeu de boules en 

koersbal. Ze wandelt veel en heeft 
aan lijndansen gedaan. Bart heeft 
verschillende sporten beoefend. ‘Om 
het zestig jaar vol te houden moet je 
eerlijk blijven en geven en nemen’, 
zegt Rieka. ‘Elkaar niet beduvelen, 
want dan is het afgelopen.’ Het huis-
houden doen ze zelf zonder hulp. 
Voor het diamanten huwelijksfeest is 
een groot aantal mensen uitgenodigd. 
Later dit jaar is er nog een keer feest. 
Dan wordt het 60-jarig jubileum van 
het kerkelijk huwelijk gevierd. De 
jubilarissen kregen felicitaties van 
Koning Willem-Alexander, de com-
missaris van de Koning en bloemen 
van de gemeente.

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Sjoerd Potters.
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5 maart
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Plas dras…
Na de vele regenbuien is de omgeving goed nat. Volle sloten lopen over 
in de weilanden. Schapen zoeken daar de hogere plekken om te liggen. 
We leven nu nog nadrukkelijker onder het zeeniveau. Toont die water-
plas de groeiende voetafdruk van de moderne mens?

Het moerasbos pruttelt plezierig van het leven. De bodem trilt mee waar 
ik loop. Iedere stap zet een reactie van de ondergrond in gang, zuigt aan 
mijn voeten in het slik. Zo heeft 
mijn wandeling invloed op de natte 
leefgemeenschap om me heen. Ik 
hoor het water sijpelen. 

Verderop verhalen voetsporen in 
de modder van de wandelaars vóór 
mij. In de drassige bodem bespeur 
ik ongeordende pootafdrukken 
van een menigte ganzen, samen 
op zoek naar het groenste gras. 
Vogels zonder angst voor water. 
Verse afdrukken van reeënhoeven 
accentueren hun lichte gang. Zij 
lijken geen last te hebben van de 
natte ondergrond. In de modder 
liet de das een strak spoor na van 
zijn vastberaden tred. 

Natte landerijen vormen een aan-
trekkelijke rust- en broedplaats 
voor weidevogels. De zachte, 
vochtige bodem biedt volop 
voedsel. Die vroege ochtend vlie-
gen de eerste groepjes kieviten 
over. Vrolijk flappen de brede 
vleugels zwart-wit. Opgewekt 
kom ik met natte voeten thuis.

Langzaam trekt het water weg 
naar diepere lagen. De zon breekt 
door en op een beschut plekje 
in de tuin slurpen sneeuwklok-
jes het water op. Ze openen hun 
bloemen en bijen halen er bak-
ken met stuifmeel uit. Bomen en 
struiken vullen hun knoppen en 
vogels stemmen hun zang. Het 
is eind februari en het lijkt wel 
voorjaar.

(Karien Scholten)

In haiku:
Waterpeil plas dras
Betoont onze voetafdruk
Spoort het voorjaar aan
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
2-3
Do.
3-3
Vr.
4-3
Za.
5-3
Zo.
6-3

Gebakken 
eendenborstfilet met 

sinaasappelsaus

Gebakken kabeljauw 
met Thaise saus

‘Chili sin carne’

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
9-3
Do.
10-3
Vr.

11-3
Za.

12-3
Zo.

13-3

Beenham
met Cumberlandsaus 

en friet

Gebakken dorade-
filet, tomatensalsa 

en friet

Flammkuchen
met ananas, spinazie 

en geitenkaas

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Limoen-parfait met 
frambozensaus en slagroom € 5,50

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

Reekalfjes
Afgelopen zomer stelden reebokken alles in het werk om een reegeit het hof te 

maken. Dan zou je verwachten dat de kalfjes intussen wel geboren zouden zijn. 
Niets is minder waar. De jonge hertachtigen worden pas in de periode eind april tot 
begin juni geboren. Moeder natuur heeft namelijk een slimmigheidje bedacht om 

de draagtijd uit te stellen door een rustpauze, de zogenaamde diapauze, in te lassen.

In Nederland komen drie herten-
soorten voor: ree, edelhert en dam-
hert. Het ree is de kleinste soort en 
heeft als enige een vroege bronst-
tijd, namelijk eind juli/begin augus-
tus. Medio september/begin okto-
ber is het tijd voor het liefdesspel 
van het edelhert, gevolgd door dat 
van het damhert, medio oktober/be-
gin november. 
Dat de paringstijd bij het ree zo 
vroeg is komt door de energie-
huishouding. Het elegante hoef-
dier kiest energierijke voedsel dat 
vooral uit plantendelen bestaat. 
Tijdens het groeiseizoen zitten die 
vol met suikers en eiwitten. Voor de 
reeën, en dan met name de reebok-
ken, is de bronstperiode in de zo-
mer behoorlijk energieverslindend. 
Gelukkig blijft er daarna nog vol-
doende tijd om in de nazomer ‘op 
te vetten’ voor de winter. 

Diapauze
Als een reegeit in de zomer succes-
vol bevrucht is, groeit er al vrij snel 
een zogenaamde embryonale kiem. 
Daarna staat de ontwikkeling tot 
een embryo een tijdje stil. Er volgt 
tot eind december/begin januari 
een rustpauze, de zogenaamde dia-
pauze. Een slimme zet van moeder 
natuur! Immers, zonder deze ver-
lenging van de draagtijd zouden 
de reekalfjes eind december/begin 
januari geboren worden. Uitgere-
kend zo’n beetje de koudste tijd 
van het jaar met het minste aanbod 
van energierijk voedsel. En dat is 
nou juist wat een zogende moeder 
nodig heeft. Bij de dan doorgaans 
lage temperaturen is er voor de die-
ren bovendien nauwelijks dekking 
te vinden door het ontbreken van 
begroeiing. De kleintjes zouden 
makkelijk slachtoffer kunnen wor-
den van predatoren en onderkoe-

ling. Eind december wordt de groei 
van de kiem weer hervat, waarna 
in januari alsnog de normale groei 
van het embryo start. Hoe dat kan? 
De winterzonnewende werkt als 
een soort wekkertje. De dagen be-
ginnen weer te lengen. Hierdoor 
wordt in het lijf van het ree een ei-
wit aangemaakt dat een signaal af-
geeft waardoor de groei hervat kan 
worden.

Kroost
Ongeveer vijf maanden na het be-
eindigen van de diapauze worden 
de aandoenlijk uitziende reetjes 
geboren. Doorgaans een tweeling, 
maar soms drie of slechts eentje. De 
uiteindelijk ‘uitkomst’ en of de kalf-
jes bokken of geiten worden, wordt 
vooral bepaald door de conditie van 
de aanstaande moeder. Daarvoor is 
dan weer het leefgebied allesbepa-
lend, zoals hoeveel reeën er leven, 
voedselaanbod, bodemgesteldheid, 
rust en weersomstandigheden. Een 
goede ‘startconditie’ in de herfst is 

zonder meer een voorwaarde, net 
als rust in de winterperiode, om 
niet teveel energie te verbruiken. 
Het uitstellen van de zwangerschap 
maakt het maximaal aantal nako-
melingen mogelijk en zijn voor zo-
wel het kleine grut als de zogende 
reegeiten de overlevingskansen op-
timaal.

Rust
Na de geboorte verstopt moeder 
ree haar kroost in hoog gras of on-
der struikgewas. De kleintjes zijn 
nog niet in staat om te vluchten 
bij gevaar, maar ze hebben geluk-
kig een goede camouflage met hun 
bruin-met-witte-stippen vacht. De 
eerste dagen na de geboorte heb-
ben ze zelfs geen geur, puur voor 
de veiligheid. Zo kunnen preda-
toren zoals bijvoorbeeld vossen, 
maar ook honden, ze niet vinden. 
De reegeit houdt vanaf een afstand 
haar nakomeling(en) in de gaten en 
komt met enige regelmaat om ze te 
zogen. Bij meerlingen doet ze dat 
zelfs op verschillende plaatsen.
Geur is een belangrijk onderdeel in 
de dierenwereld, zo ook bij reeën. 
Dit zijn bovendien schuwe dieren. 
Om te voorkomen dat de moeder 
haar kroost verstoot, is het erg be-
langrijk dat je een kalfje niet aan-
raakt mocht je het zien liggen (al is 
deze kans in principe uitgesloten, 
omdat je in de beschermde natuur-
gebieden van Utrechts Landschap 
niet buiten wegen en paden mag 
komen). Bovendien kan het pas-
geboren dier als gevolg van stress 
overlijden. 

Hond aan de lijn
Heb je een hond? Houd deze dan 
aangelijnd tijdens het gehele broed-
seizoen, het liefst óók in een hon-
denlosloopgebied. Want al is je 

viervoeter nog zo goed afgericht, 
het blijft een natuurlijk instinct om 
andere dieren te besnuffelen en te 
bejagen, vaak met desastreuze ge-
volgen. Trouwens, ook in de win-
terdag is het raadzaam om de hond 
aangelijnd te houden, want door 
gebrek aan energierijk voedsel zijn 
de reeën op hun vetreserves aan het 
interen. Iedere verstoring van rust 
kost veel energie. Daarnaast kun-
nen opgejaagde reeën vanuit hun 
blinde paniekreactie gemakkelijk 

slachtoffer worden het verkeer of 
hekken, waar ze tegenop botsen.

Genieten
Het duurt dus niet meer zo lang voor 
we weer kunnen genieten van reegei-
ten en hun kroost. Een mooie locatie 
om ze te spotten is bijvoorbeeld Beu-
kenburg bij Bilthoven of Beerschoten 
in De Bilt. Vergeet je verrekijker niet.

Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap

Reekalf vindt dekking in het hoge gras. (foto: Wim van Roekel)

Knipbeurtje

Deze wilgen, die vorige week geknot werden op de Groenekanseweg kunnen er weer tegen. (foto Anneke Bolt)

Reekalfjes houden zich schuil voor 
predatoren. (foto: Janus Verkerk, 
Saxifraga)
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