
Start bouw fusiebrandweerpost 
Tienhoven - Westbroek 

door Henk van de Bunt

Woensdag 23 maart hebben burgemeester Sjoerd Potters 
van De Bilt en burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht 
met het slopen van een muur het startsein gegeven voor de 

werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek 
– Tienhoven. De muur maakte onderdeel uit van een oude 

ligboxstal, die moet wijken voor de nieuwe fusiebrandweerpost 
van twee gemeenten: Stichtse Vecht en De Bilt. 

Beide gemeenten hebben nu een brandweerpost die niet meer voldoet 
aan de huidige eisen zoals die aan brandweerposten worden gesteld. 
Dat zijn de posten in Tienhoven en in Westbroek. Daarom hebben beide 
gemeenten besloten om gezamenlijk één nieuwe fusiebrandweerpost te 
bouwen. 

De post komt op het perceel naast Kerkdijk 176 in Westbroek. Dat ligt 
precies in het midden van de dekkingscirkel die door de Veiligheidsre-
gio Utrecht is aangegeven. Hiermee zijn de opkomsttijden van vrijwil-
ligers en uitruktijden van het brandweerkorps straks optimaal.

Burgemeester Sjoerd Potters van gemeente De Bilt: ‘Het is een rede-
lijke unieke situatie dat we met twee gemeenten één brandweerpost 
gaan bouwen. We zijn er heel trots op dat we dit samen gaan realiseren. 
Een mooi samenwerkingsproject en goed voor onze kern Westbroek om 
straks een moderne en - heel belangrijk - een energie-neutrale brand-
weerpost te hebben’. Burgemeester Ap Reinders van gemeente Stichtse 
Vecht: ‘Deze post is in meerdere opzichten bijzonder. De ligging, een 

fusiepost tussen twee korpsen en 
gemeenten en het bijzondere ge-
bouw waarin ruimte is voor een 
Tankautospuit en met ruimte voor 
twee volwaardige voertuigen. 
Daarnaast is er vanaf de etage 
een mooi uitzicht over een uniek 
stukje natuur aan de achterzijde 
en aan de voorzijde uitzicht over 
de lintbebouwing van Westbroek. 
En natuurlijk energieneutraal uit-
gevoerd, een post die voldoet aan 
de laatste eisen en wensen’. 

Start bouw na zomervakantie
Met het bouwrijp maken van het 
terrein en het slopen van de lig-
boxstal is de uitvoering begon-
nen. Voor het bouwen van de 
brandweerpost start komende pe-
riode  de aanbestedingsprocedure 
om een aannemer te selecteren. 
Naar verwachting start de bouw 
na de zomervakantie en zal onge-
veer 9 maanden duren.
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Hertelling leidt niet
tot verandering zetelverdeling

door Guus Geebel

De laatste gemeenteraadsvergadering van de oude gemeenteraad op 24 maart kreeg een
vervolg op dinsdag 29 maart. De uitslag van de verkiezingen die het Centraal Stembureau
op 31 maart procedureel vaststelde, had voor de VVD een aantal vraagtekens. De fractie

diende daarom een verzoek tot hertelling in dat na hoofdelijke stemming met
17 stemmen voor en 10 tegen werd aangenomen.

VVD-fractievoorzitter Henric de 
Jong Schouwenburg licht een en 
ander toe. ‘Primair is het verzoek 
gericht op hertelling van de stem-
men van alle stembureaus. Daar-
naast is er een verzoek gericht op 
hertelling van de stembureaus 1, 
9 en 14 en alle stembureaus waar 
geen ongeldige stembiljetten aan-
gegeven zijn. Verder stembureaus 
waar verschillen zijn aangetroffen 
in aantal kiezers en aantal stembil-
jetten, en/of proces-verbalen zijn 
gecorrigeerd.’ De Jong Schouwen-
burg stelt dat er een duidelijk ver-
moeden is dat er door één of meer 
stembureaus bij de stemverdeling 
zodanig omissies zijn gemaakt dat 
die van invloed kunnen zijn op de 
zetelverdeling. Hij voert ook aan 
dat het aantal ongeldige stembiljet-
ten zeer laag is, dat er een verschil 
van 5 zit in het aantal toegelaten 
kiezers en het aantal stembiljetten 
en dat in veel processen-verbaal 
correcties zijn aangebracht. Verder 
dat het verschil bij het toewijzen 
van de restzetels maar 5 stemmen 
is. ‘In 2014 hebben wij gezien dat 
er vergissingen kunnen worden ge-
maakt. Wij vinden dat is er geen 
enkele twijfel mag bestaan over de 
uitslag van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Twijfels zijn niet goed 
voor de geloofwaardigheid en ook 
niet voor het vertrouwen bij de kie-
zer en de raad.’

Duivels dilemma
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
vindt dat er geen enkele twijfel mag 

zijn over de uitkomst. ‘Het gaat hier 
om het vertrouwen van de kiezer 
in de democratie.’ Hij heeft geen 
wantrouwen, maar stelt dat vergis-
sen menselijk is. Daarom stemt hij 
voor het voorstel. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) spreekt vertrouwen 
uit in het Centraal Stembureau dat 
het verzoek om hertelling op 31 
maart heeft getoetst en afgewezen. 
Zijn fractie stemt tegen. Krischan 
Hagedoorn (PvdA) noemt het een 
duivels dilemma. De PvdA heeft 
het volste vertrouwen in het Cen-
traal Stembureau dat constateert 
dat de verkiezingen regelmatig 
zijn verlopen en wil daar niet aan 
twijfelen. Jette Muijsson (Beter De 
Bilt) steunt het verzoek om hertel-
ling. ChristenUnie en Fractie Brou-
wer stemmen tegen, evenals Menno 
Boer (SP) die het verzoek ziet als 
een vorm van de oude cultuur. ‘We 
geloven niets en willen alles nog 
een keer controleren. Dit is georga-
niseerd wantrouwen.’ 

Zorgvuldig
Donja Hoevers (D66) spreekt even-
eens van een dilemma. ‘Kijkend 
naar de keuze voor of tegen dan 
constateer ik dat geen onregel-
matigheden zijn geconstateerd en 
ambtenaren en vrijwilligers hun 
werk zorgvuldig hebben uitge-
voerd. Onze ambtenaren verzetten 

al ontzettend veel werk. Dan kun 
je afvragen hoeveel andere zaken 
ze in de tijd die ze hieraan besteden 
kunnen oppakken.’ Toch stemt D66 
voor om het gebrek van vertrouwen 
in de politiek dat er is weg te ne-
men. Ook Johan Slootweg (SGP) 
stemt voor het voorstel, niet uit 
wantrouwen, maar om alle twijfel 
uit te sluiten en een breder gedragen 
telling te krijgen. De CDA-fractie 
stemt verdeeld. Margriet van de 
Vooren stemt tegen omdat zij alle 
vertrouwen heeft in de vrijwilligers 
die zich drie dagen hebben ingezet 
voor de lokale democratie.

Nieuwe raad
De hertelling vond op 25 maart 
plaats in het HF Wittecentrum in 
De Bilt en bracht geen verandering 
in de zetelverdeling. Het Centraal 
Stembureau kon daarom ook de uit-
slag van de hertelling vaststellen. 
De geloofsbrieven van de 27 ge-
kozen leden zijn onderzocht en in 
orde bevonden. Op 30 maart vindt 
de installatie plaats. De in eerste in-
stantie gekozen kandidaten Emma 
Gribling (Bilts Belang en Beter De 
Bilt) en Kariné Klyan (VVD) heb-
ben verklaard de benoeming niet 
aan te nemen. Daardoor komt Peter 
Gielissen voor Bilts Belang en Be-
ter De Bilt in de raad en blijft Eelco 
Dalmeijer VVD-raadslid.

De laatste gemeenteraadsvergadering van de oude gemeenteraad op 
24 maart kende een grote belangstelling.

In het HF Wittecentrum werden op 25 maart alle stemmen opnieuw geteld. 

Gadegeslagen door collega-burgemeester Ap Reinders slecht 
burgemeester Sjoerd Potters zijn muurtje.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/04 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/04 • 09.30u - Ds. C.H. Hogendoorn 

03/04 • 18.30u - Ds. A. Baas 

De Woudkapel
03/04 • 10.30u - Dienst met Johan de Wit

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

03/04 • 14.00u - de heer Wim Praamsma 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
03/04 • 10.30u - 

Voorganger Pastor Frans Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/04 • 10.15u - Ds. H. J. Room
Kerkdiensten in d’Amandelboom

zijn besloten bijeenkomsten.

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
03/04 • 10.30 uur -

spreker Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
03/04 • 10.00 uur -

spreker Adri van der Mast

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
03/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

03/04 • 10.00u - Mevr. Ds. A. van Veen

R.K. St. Michaelkerk
03/04 • 10.00u -

Eucharistieviering G. Nijland

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
03/04 • 15.30u - Ds. P. Molenaar 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/04 • 10.00u - Ds. W. van Vlastuin
03/04 • 18.30u - Ds. K. van Olst 

Onderwegkerk Blauwkapel
Met ingang van 17-4 (Pasen)

zullen de diensten worden hervat 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/04 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
03/04 • 18.30u - Ds. B.A. Belder

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/04 • 10.00u - Ds. A.J. Speksneijder
03/04 • 18.30u - Ds. A.J. Speksneijder

PKN - Ontmoetingskerk
03/04 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk 
03/04 • 10.30u - Openhuisviering 

Martine Sloezarwij 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/04 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
03/04 • 18.30u - Ds. P. van de Velde

PKN - Herv. Kerk
03/04 • 10.00u - Ds. W.J.J. Glashouwer 
03/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.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

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
          Dietrich Bonhoeffer, ‘Goede Machten’

Maandagavond is, in alle rust en met volledige overgave, mijn 
vrouw, onze moeder en onze oma, overleden

Toni
Antonia Katharina Hagen-Fast

* Bodjonegoro, 23 augustus 1931  † Bilthoven, 21 maart 2022

Henk

 Huub en Lilo Hero
 Trix † Nynke
 Lizzy Sara
     Inge Zonne

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Huub Hagen

Jan van Riebeeckstraat 50
4105 BC  Culemborg

Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen van het  
overlijden van 

Loes IJkelenstam

oud-conrector van Het Nieuwe Lyceum in de periode 2013 - 2020.

Loes blijft in onze herinnering door haar kleurrijke inzet voor en 
betrokkenheid bij de school. Onze oprechte deelneming gaat uit 
naar Peter Paul en de kinderen.

 
Namens medewerkers, 
raad van toezicht en directie 
van Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

Je liefde, kracht, warmte en lach.
We zullen je missen iedere dag. 

Veel te vroeg en omringd door allen die haar lief waren
is heengegaan mijn vrouw, onze moeder, 

schoonmoeder en oma

Silvia Stikvoort-Lancee

Utrecht, 22 januari 1966 De Bilt, 27 maart 2022

Hilbrand

Kelly & Barry
Senn, Noah

Tessa

Correspondentie: Bovenkruier 31, 3738 WB  Maartensdijk

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Kindercollege Nao Robot

Tijdens de Kindercolleges van 
Bibliotheek Idea komen kinde-
ren alles te weten over allerlei 
onderwerpen. In het Kindercol-
lege op 1 april van 15.30 tot 
16.30 uur alles over de super 
coole Nao robots. Die kunnen 
praten, dansen, de weg wijzen 
en nog veel meer. Robotpro-
grammeur Bert Bierman vertelt 
je waar hij deze robots allemaal 
voor kan gebruiken. Geschikt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar, 
Bibliotheek Bilthoven 15.30 
- 16.30 uur. Deelname gratis, 
wel aanmelden via bibliotheek.
ideacultuur.nl.

Mama Lokaal 
Kindermuziekweek

Van 1 tot en met 10 april is de 
Kindermuziekweek. Bij Mama 

Lokaal in Idea Bilthoven op 6 
april van 10.00 tot 11.30 uur wor-
den na het voorlezen muziekin-
strumetjes gemaakt. Bij Mama 
Lokaal kunnen (aanstaande) 
mama’s elke woensdagochtend 
tussen vrijblijvend binnenlopen 
en andere moeders ontmoeten 
met kinderen van 0-4 jaar. Meer 
informatie zie de website debilt.
ouderslokaal.nl

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 1 april  om 19.30 uur 
wordt er in een zaal van de ont-
moetingsruimte van Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartensdijk 
een ontmoetingsdienst gehouden 
waarin kerkelijk werker Jan Groot-
endorst zal voorgaan en Hetty v.d. 
Kolk de muzikale begeleiding ver-
zorgt. Na afloop is er nog gelegen-
heid om met elkaar koffie te drin-
ken. Voor (vervoers-)vragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Bijna de helft van de gemeenteraad 
neemt afscheid

door Henk van de Bunt

Donderdagavond was de gemeenteraad 2018-2022 voor de laatste keer in hun samenstelling bij 
elkaar; officieel nog tot middernacht 30 maart. Dan komt er een einde aan het bestaan van dit 

college en zal op datzelfde moment de nieuwe gemeenteraad aan treden. In zijn afscheidsspeech 
ging burgemeester Sjoerd Potters eerst in op de functie en het functioneren ervan, waarna hij 

aansluitend met welgekozen woorden afscheid nam van bijna de helft van het aantal raadsleden: 

Potters: ‘Deze raad werd in 2018 
door de kiezer samengesteld; geko-
zen en de plicht met elkaar samen 
te werken. Het was niet altijd even 
gemakkelijk om recht te doen aan 
alle wensen. Maar er werden be-
sluiten genomen voor álle inwoners 
van De Bilt, ook voor hen die zich 
onvoldoende gehoord en gezien 
voelden en voor hen die - door wat 
voor omstandigheden dan ook - een 
steuntje in de rug nodig hebben om 
mee te kunnen doen in de samen-
leving. Of u nou afscheid neemt of 
blijft, ik wil u dankzeggen over de 
samenwerking die u elkaar heeft 
geboden maar ook die u mij heeft 
geboden, en wat u voor elkaar heeft 
betekend, vooral ook voor de inwo-
ners’. 

Afscheid
Als eerste noemde Potters Eveline 
van der Aa: ‘Raadslid voor Groen-
Links van maart 2018 tot septem-
ber 2019, en van 18 februari 2021 
tot nu. Raadslid met een echte ei-
gen opvatting en authenticiteit. 
Een stille kracht, met kwaliteit en 
deskundigheid. Je bent ook een 
verbinder, en speelde een - altijd 
prettige en constructieve - rol bin-
nen de bestuurscultuur, in de ge-
sprekken over de minderheidscoa-
litie, en laatst nog aan de tafel bij 
de raadsavond over de organisatie. 
Je kon je wel eens ergeren aan het 
geharrewar in de raad, dan stond je 
op om er iets van te zeggen. Je stopt 
met het raadswerk, vanwege de 
combinatie met jouw strategische 

verantwoordelijke functie bij een 
buurgemeente. Dat is erg jammer, 
want je bracht veel kwaliteit in, ook 
op de achtergrond in jouw fractie. 
We gaan je erg missen’. 

Theo Aalbers (CU)
‘Theo was commissielid vanaf 
2014, was in de vorige periode 
ook al kort raadslid en nu dus van 
2018 tot 2022. Een eenmansfrac-
tie, waardoor het raadswerk best 
veel tijd kostte. Maar, jij stak veel 
tijd in het voorbereiden, kwam al-
tijd goed beslagen ten ijs en zette 
je ook in diverse commissies en 
werkgroepen in voor de gemeente. 
Je was lid van de rekenkamercom-
missie, van de auditcommissie en 
trekker van de raadswerkgroep 

strategische agenda. Dat deed je 
altijd grondig, nooit liep je de 
kantjes eraf. Ik denk bijvoorbeeld 
aan al het werk dat je deed om een 
eenduidig amendement te maken 
over De Kwinkelier, in veelvuldig 
overleg met de ambtenaren, tot het 
helemaal klopte. Je was ook een 
sociaal bewogen raadslid, met oog 
voor kwetsbaren, dat zegt ook iets 
over jou. Die inzet gaan we mis-
sen’.

Meedenker
John van Brakel (D66) nam uit ei-
gen beweging afscheid: ‘Je hebt je 
niet onbetuigd gelaten in het mee-
denken over de toekomst van de 
‘ruimtelijke regels’ van de gemeen-
te, als trekker van de werkgroep 
Omgevingsvisie en Omgevingswet. 
Daar heb je ontzettend veel tijd en 
inspanningen voor geleverd. Eerst 
jezelf erin verdiept, om daarna de 
werkgroep en de hele raad hier op 
goede vlieghoogte te krijgen, in-
clusief het organiseren van raads-
avonden hierover. Je wist het dus te 
vertalen naar wat moest gebeuren 
en mensen mee te krijgen. Daarin 
ben je te prijzen, want dat is zeker 
niet makkelijk. Dezelfde drive had 
je in de raadscommissies en in de 
auditcommissie, serieus en gede-
gen. Jouw inbreng was waardevol, 
dank je wel John’. 

VVD
Henric de Jong Schouwenburg 
werd aan het begin van deze raad-
speriode fractievoorzitter van de 
grootste partij, ook binnen de co-
alitie: ‘Dat was wel even wennen, 
maar je was daar bevlogen in, en 
groeide in die rol, daarbij gebruik 
makend van je ervaring en men-
senkennis. Je was ook commis-
sievoorzitter. Met kennis en kunde 
maar vooral ook met een bijzondere 
flair en een vleugje humor hield je 
de vergadering op orde, en kreeg 
je credits. Een tegenvaller was het 
vertrek van Andre Landwehr. Als 
fractievoorzitter werd je daar op 
aangesproken. Niet gemakkelijk, 
het heeft ertoe geleid dat de VVD 
uit de coalitie stapte. Standvastig 
en principieel heb je het intiatief 
nadrukkelijk bij de andere coalitie-
partijen gelaten, maar bleef je ook 

zuiver op de inhoud. Dank voor je 
inzet en het ga je goed.

Harman Kloos
Harman, in juli vorig jaar trad jij 
toe tot de raad, na het vertrek van 
Fred van Lemmen. We vergader-
den nog digitaal door corona, je 
kon daardoor vanaf een andere 
locatie worden geïnstalleerd, een 
klein pluspluntje in tijden van co-
rona. Helaas duurde de periode van 
digitaal vergaderen nog een tijdje 
langer waardoor we elkaar niet zo 
vaak in de raadzaal hebben kun-
nen treffen. Maar ik als voorzitter 
en jouw mede raadsleden hebben 
je mogen ervaren als een buitenge-
woon prettige collega met aandacht 
voor bijvoorbeeld de terugleverca-
paciteit van het hoogspaningsnet en 
de leningenportefeuille van de ge-
meente. Het is buitengewoon knap, 
hoe jij na een terugslag qua ge-
zondheid het raadslidmaatschap op 
je nam en hebt ingevuld. Dat moet 
een zware inspanning zijn, terwijl 
dat nauwelijks te merken was. Gro-
te bewondering voor. Jouw inbreng 
was waardevol, het ga je goed. 

Martijn Koren
Martijn was eerst commissielid en 
daarna twee perioden raadslid voor 
het CDA. Je maakte je o.a. sterk 
voor verkeer en doorstroming in 
de gemeente zoals op de Groene-
kanseweg en de Burgemeester de 
Withtraat, voor vrijwilligerswerk 
en voor onderwijs en bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van het terrein van 
de Oude Theresiaschool. Vanuit 
jouw achtergrond en werk bij de 
Rabobank was je ook een uitstekend 
voorzitter van de auditcommissie 
en bracht je het belang van het op 
orde brengen van de financien van 
de gemeente onder de aandacht. Dat 
deed je ook met blik op de komende 
jaren en met een strenge hand aan 
de opdracht voor de accountant. Als 
raadslid keek je naar het groter be-
lang en verband, met aandacht voor 
kosten. Jouw statements wist je al-
tijd helder en met gevoel voor hu-
mor voor het voetlicht te brengen. Ik 
wil je graag bedanken voor je werk 
voor de Biltse samenleving.

Verbetering winkelcentra 
Hessenweg-Looydijk en Bilthoven

De gemeente De Bilt ontvangt €74.500 van de provincie Utrecht voor het maken
van plannen met ondernemers en eigenaren om de winkelcentra

Hessenweg-Looydijk en centrum Bilthoven toekomstbestendiger te maken. 

De gemeente De Bilt heeft in sa-
menwerking met de winkeliersver-
enigingen van centrum Bilthoven 
en winkelcentrum Hessenweg-
Looydijk deze subsidie aange-
vraagd. De winkeliersverenigingen 
en de gemeente hebben al langer de 
wens de centra aantrekkelijker te 
maken en de binding tussen inwo-
ners en de ondernemers te verster-
ken. Met deze subsidie kan dit nu 
echt stevig worden opgepakt. Met 
inzet van de subsidieverlening wor-
den marketingplannen gemaakt om 
meer klanten naar de winkelgebie-
den te trekken en de klanten meer te 
binden. Voor de Hessenweg-Looy-
dijk worden plannen gemaakt de 
uitstraling en de beleving van het 
centrum te verbeteren.

Vooruit kijken
Wethouder economie Madeleine 
Bakker is blij met deze subsidie: 
‘Veel ondernemers in onze winkel-
centra hebben het echt lastig gehad 
tijdens de coronapandemie. Het is 
tijd om weer vooruit te kijken. Met 
deze subsidie hebben we ruimte om 
samen met vastgoedeigenaren en 
ondernemers plannen te maken om 
te zorgen dat onze inwoners nog va-
ker onze winkelcentra bezoeken’. 

Voorzitters blij
Ook Hans Visser voorzitter van 
winkelcentrum Hessenweg-Looy-
dijk is blij met de subsidie. ‘Er zijn 
ideeën genoeg maar we moeten de 
neuzen de goede kant op krijgen, 
zo kan er meer gedaan worden aan 

de uitstraling van ons centrum. Die 
plannen kunnen we nu gaan ma-
ken’. Ook Marc Doek voorzitter 
van de winkeliersvereniging Bilt-
hoven is verguld met deze subsi-
die. ‘Na jaren van verbouwen ligt 
onze centrum er nu weer mooi bij. 
Nu kunnen we met elkaar er voor 
zorgen dat nog meer klanten in ons 
centrum komen winkelen’. 

Plannen 
Naast het maken van deze plannen 
voor de lange en middellange ter-
mijn wordt er ook druk gewerkt aan 
de agenda voor dit voorjaar door de 
ondernemers. In de zomer worden 
er leuke activiteiten georganiseerd 
het winkelen in de centra nog leu-
ker te maken. HvdB]

Wethouder Economie Madeleine Bakker vindt het tijd om vooruit te kijken.

Burgemeester Sjoerd Potters tussen (v.l.n.r. staand): Theo Aalbers, Eveline van der Aa, Ingrid Oude Lenferink, 
Margriet van de Vooren, Harman Kloos, Johm van Brakel, Martijn Kooren, Michiel van Weele. (en zittend): 
Pim van de Veerdonk, Henric de Jong Schouwenburg, Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Johan Slootweg en 
Henk Zandvliet. Lees verder op pagina 5
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 31 maart t/m woensdag 6 april

Filet Americain 

Hammouse 

Grillworst salade 

Gebraden Rosbief 

Gegrilde Fricandeau 

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

1 KILO

12.-

8.-

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN 

500 GRAM

6.50

BOEREN BELEGEN 
500 GRAM

7.98

RIBLAPPEN

VARKENSHAAS SLEETJE 
100 GRAM

2.25

BIEFSTUKREEPJES
100 GRAM

2.98

4 RUNDERVINKEN
5 BOOMSTAMMEN

GRILLWORST + LEVERWORST KIP CORDONBLEU 3+1
GRATIS

DUITSE BRAADWORST 3+1
GRATIS

6.-
6.-

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 champignon 

roomsaus + bonne femme
€ 1,79 

100 gram

Pasta carne a la bolognese € 1,59
100 gram

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

Aardbeien-vanille taart

Nu € 18,95

De lekkerste
Bokkenpootjes
Per pak € 3,99(GROOT ASSORTIMENT)

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 31 maart, vrijdag 1 en zaterdag 2 april.

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

Gezond en lekker, mooie grote
Artisjokken
Nu € 1,49(GROOT ASSORTIMENT)

Desem Rustique 
meergranen bol
Nu € 3,49
Rogge brood
Rijkelijk gevuld

Per pakje € 2,49(GROOT ASSORTIMENT)

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten. 

er zijn weer volop gerechten 
met asperges…!!!

Vrijdag en zaterdag: Bosui - soep

Tuinbonen mix met 
paellakruiden

Nu                                         € 3,99

Asperge schotel € 1,99
100 gram

Witlof € 0,99
500 gram

Sap... sap... sap... 
De lekkerste Mandarijnen € 2,99 

Heel kilo

04
04

05
04

06
04

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Vers geperste
Tarocco sap
Liter fles

Nu                                   € 5,99

Van onze notenafdeling:

(Zonder pit)
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advertentie

Koninklijke Onderscheiding
voor een buitengewoon raadslid 

door Henk van de Bunt

Johan Slootweg nam afgelopen donderdag na een periode van 28 jaar raadslidmaatschap 
afscheid . Burgemeester Sjoerd Potters sprak hem toe:

‘Johan Slootweg begon zijn loop-
baan als raadslid op 12 april 1994 
in de gemeenteraad van Maar-
tensdijk. Na de fusie met De Bilt 
in 2001 nam hij zitting in de ge-
meenteraad van de fusiegemeente 
De Bilt. Het was een behoorlijke 
omschakeling; Maartensdijk, een 
landelijke gemeente met een andere 
cultuur en identiteit dan De Bilt. ‘In 
2019 vierde Slootweg zijn 25-jarig 
jubileum als raadslid voor de SGP. 
Een eervol ambt dat jij naar eer en 
geweten bekleedde. De slogan van 
de SGP luidde in 2014: principieel, 
daadkrachtig, realistisch en wel-
overwogen. Die slogan gold voor 
jou voor alle raadsperioden. Je 
bracht standpunten duidelijk naar 
voren bij onderwerpen als verkeer 
en bereikbaarheid, de middenstand 
- kijken naar wat ondernemers echt 
beweegt -, parkeren, de zondags-
openstelling en klimaat. Je bleef je 
ook altijd inzetten voor de kleine 
kernen met hun eigen identiteit’.

Nestor
‘De nestor van de raad, tevens 
plaatsvervangend voorzitter van 
deze raad en het presidium, voor-
zitter van de vertrouwenscommis-
sie en voorzitter van de werkge-
verscommissie van de raadsgriffie. 
Jij had niet zomaar al deze functies. 

Door jouw ervaring en positie ge-
noot je het vertrouwen van de ge-
meenteraad (en dat is best knap in 
een gevarieerd gezelfschap). Tege-
lijkertijd was je ook een raadslid 
van de inhoud. Degelijk en bestuur-
lijk en als het nodig was, stellig of 
stevig. Soms inhoudelijk en soms 
wat betreft de omgangsvormen. 
Met jouw vertrek verliezen we 
kwaliteit in de gemeenteraad. Die 
wordt weer ingevuld door anderen, 
maar ik wil het toch meegeven’. 

Waardering
‘We kijken met heel veel waarde-
ring terug aan de manier waarop 
jij hebt bijgedragen aan de samen-
werking en de rolneming van de 
raad, en de manier waarop jij het 
raadslidmaatschap en functies op 
je hebt genomen. Voor mij, voor 
de raad en volgens mij ook voor de 
samenleving blijf je een buitenge-
woon raadslid. Dank je wel Johan 
voor alles wat je voor De Bilt hebt 
betekend. Jij verdient waardering; 
dat doe ik met de mededeling dat 
het zijne Majesteit de Koning heeft 
behaagd jou te benoemen als Lid 
in de orde van Oranje Nassau. Van 
harte gefeliciteerd’! 

Collega
Raadslid-collega Werner de Groot 

sprak namens de SGP en de overige 
fracties: ‘12 april 1994 begon je als 
raadslid in de voormalige gemeente 
Maartensdijk. Aanvankelijk stond 
je op de tweede plek op de kieslijst 
en voerde Maarten van Leeuwen de 
kieslijst aan en omdat de SGP met 
wethouder Van Leeuwen in het col-
lege kwam, stond je er al gauw al-
leen voor in de fractie. In die tijd, 
nog voor het duaal stelsel, bleef 
een wethouder namelijk lid van de 
gemeenteraad. Van je opvolger heb 
ik begrepen dat dit een andere start 
was dan je het had voorgesteld. 
Na de samenvoeging met de ge-
meente De Bilt vertegenwoordigde 
je vanaf 1 januari 2001 de SGP in 
de nieuw gevormde gemeente; dat 
maakt je gelijk het enige raadslid 
die van de samenvoeging tot nog 
toe in de raad heeft gezeten.
Naast mij hebben zeer veel raads-
leden de samenwerking met jou als 
geweldig en fijn ervaren. Met name 
Nico Jansen wil ik daarbij ook nog 
noemen. Helaas is hij niet meer on-
der ons, maar jullie samenwerking, 
mede vanuit het geloof was heel erg 
prettig. Op zijn begrafenis mocht je 
dit ons allen nog eens respectvol 
laten weten. Niet alleen namens je 
eigen fractie, maar ook vanuit de 
raad mag ik noemen dat je vele ja-
ren met veel kennis, op de inhoud, 

nuchter, met humor en een goed 
politiek gevoel je hebt ingezet voor 
onze gemeente in diverse functies 
en de laatste jaren als nestor en 
plaatsvervangend voorzitter van de 
raad. Unaniem waren we het alle-
maal eens dat er maar één iemand 
was die deze laatste functie op zich 
diende te nemen en je deed dat dan 
ook!

Johan niet alleen de SGP is je zeer 
dankbaar voor het vele werk dat je 
mocht doen en waar je met Gods 
zegen de kracht en gezondheid voor 
hebt gekregen om het ook zo lang 
te mogen doen. Ook namens alle 
partijen en de griffie willen we je 
bedanken. Wij allen wensen je het 
allerbeste toe voor de toekomst en 
dat je nog lang in goede gezondheid 
samen met je vrouw, kinderen en 
kleinkinderen heel veel dingen mag 
doen, waar je zo meteen als raads-
lid-af weer aan toe mag komen.

Ratio
Johan Slootweg blikte in zijn dank-
woord terug en keek ook vooruit: 
‘Ik heb wel gezien, dat waarschijn-
lijk mede door social-media, er in 
de loop der jaren een verschuiving 
is van ratio naar sentiment. Dur-
ven we het nog aan een besluit te 
nemen dat wellicht niet heel lek-
ker voelt? Er moeten de komende 
periode veel besluiten worden ge-
nomen, met name ten aanzien wo-
ningbouw, die misschien voor dit 
moment niet goed voelen, maar 
verstandig zijn voor de toekomst. 
Het werkt hier is nooit af, de over-
heid heeft de opdracht de diena-
resse van God te zijn tot aan de 
jongste dag. Ik ben verblijd met de 
aanstaande benoeming van mijn 
opvolger. Arie (Vonk Noordegraaf 
red.), Wijsheid en Kracht van Bo-
ven toegewenst bij het uitoefenen 
van de taak die op je schouders is 
gelegd.

Burgemeester Sjoerd Potters spelt de versierselen op van de Koninklijke 
onderscheiding.

Ingrid Oude Lenferink
Vier jaar geleden kwam jij nieuw 
en fris in de gemeenteraad voor 
GroenLinks. Ik heb het idee dat 
het politiek-bestuurlijk bedrijf best 
wennen en aftasten was. Maar met 
een grote en ervaren fractie vond jij 
jouw weg, deed je jouw eigen ding 
en kon je je bijdrage leveren. Je 
was actief in de werkgroep sociaal 
domein en later als raasdsrappor-
teur voor de GGDrU met collega 
Connie Brouwer sinds april 2021. 
Je was een rustig raadslid, maar 
ook sociaal en betrokken, je vond 
het leuk om bijeenkomsten bij te 
wonen en er informatie op te ha-
len. Beste Ingrid, ik bedank je voor 
jouw inzet van de afgelopen jaren 
en ik hoop je nog eens terug te zien 
in het gemeentehuis.

Pim van de Veerdonk
Als ik aan jou denk, denk ik: harde 
werker, die vaak tot de bodem uit-
zoekt hoe het zit en informatie op-
haalt, met het doel het beste en goe-
de besluit te nemen voor de lokale 
samenleving. Je bent een ervaren 
volksvertegenwoordiger, met veel 
contacten. Belangrijke drijfveer 
voor jou was te weten wat er onder 
de bevolking leeft en speelt. Bur-
gerparticipatie vind je belangrijk, 
maar ook dat alle belangen worden 
meegewogen. In de vorige raadspe-
riode was jij ook commissievoor-
zitter Openbare Ruimte. Je nam 
in deze periode het fractievoorzit-
terschap over van Jette Muijsson. 
Jullie vonden aan het eind van de 
periode samenwerking met Bilts 

Belang als een grote lokale partij. 
Met veel inzet en bevlogenheid heb 
je je de afgelopen 8 jaar het raads-
lidmaatschap ingevuld. Dank voor 
8 jaar samenwerking. 

Margriet van de Vooren
Je kwam in de raad in maart 2018. 
Een ambitieuze en gedreven politi-
cus. Je maakte je vooral sterk voor 
het sociaal domein, het woningte-
kort voor starters en senioren, de 
Leyensetuin. Natuurlijk ook De 
Kwinkelier, wat heb je er veel tijd 
en kennis ingestoken om feiten en 
wensen boven tafel te krijgen en de 
raad een eerlijk en zorgvuldig be-
sluit te laten nemen. Mede dankzij 
jou kwam de kaderstellende nota 
‘Biltse aanpak in het sociaal do-
mein’ tot stand naar aanleiding van 
tekorten maar vooral met het doel 
meer grip te krijgen op het sociaal 
domein. We weten allemaal dat je 
op het laatste moment niet meer 
herkiesbaar was. Een moeilijke tijd 
voor jou en andere betrokkenen. De 
politiek kan hard zijn, en het is jam-
mer voor de gemeente dat we een 
talentvol politicus verliezen. Hoe 
het verder zal gaan en waar jij terug 
komt, weten we niet. Maar dat jij 
ergens terug komt en van betekenis 
zal zijn, dat staat voor mij wel vast. 
Fijn om met je gewerkt te hebben 
en bedankt voor jouw inzet en bij-
dragen. 

Gedegen
Michiel van Weele, net als John van 
Brakel vertrek je niet omdat je niet 
bent herkozen maar omdat je na 8 
jaar geen verkiesbare kandidaat 
meer wilde zijn. Jouw bijdragen wa-

ren altijd gedegen en doortimmerd. 
En daarbij kon je ook best stellig 
zijn. Jij kon op een voortreffelijke 
wijze een duidelijke stemverkla-
ring of redenering geven bij lastige 
onderwerpen of dilemma’s van je 
fractie. Ik ben er van overtuigd dat 
je dit deed vanuit jouw politieke 
overtuiging en gedrevenheid. Voor 
de Rekenkamercommisssie was je 
een waardevol adviseur, inhoude-
lijk en constructief maar ook met 
oog voor de kwaliteiten van de le-
den van de commissie. Je werkte 
daarbij prettig samen, met in de vo-
rige periode, Christiaan van Nispen 
en sinds 2018 met collega adviseur 
RKC en raadslid Theo Aalbers. Je 
kijkt daar zelf ook met recht posi-
tief op terug. Dank je wel voor je 
inzet en betekenis, Michiel.

Maatschappelijk
Henk Zandvliet, Het vergaren van 
informatie, het volgen van confe-
renties en bijeenkomsten, het leg-
gen van verbindingen, het zoeken 
van en naar draagvlak. Je hebt veel 
betekent, echt een actief en betrok-
ken lid bij de Biltse samenleving. 
Zogezegd, een ‘politiek dier’. Vol-
gende week zelfs nog wil je voor-
afgaand aan de raad van 30 maart 
met anderen het manifest De Bilt 
4 Global Goals aanbieden. Je was 
een actief en betrokken lid van de 
werkgroep Omgevingswet. De af-
gelopen periode was je ook com-
missievoorzitter. Het was fijn om 
je in de agendacommissie te heb-
ben. In de gemeenteraad was jij als 
fractievoorzitter woordvoeder op 
veel dossiers, zoals duurzaamheid, 
op ruimtelijk gebied, en financien. 

Je gaat op enig moment verhuizen; 
onder andere daarom neem je ook 
afscheid. De lokale democratie, en 
het opkomen voor het GL-gedach-
tengoed, zit in je hart. Ik denk daar-
om dat je actief zult blijven in de 
politiek of maatschappij op welke 
manier dan ook. Ik dank jou har-
telijk voor je actieve bijdrage aan 
het lokaal bestuur in De Bilt en je 
maatschappelijke betekenis in de 
afgelopen jaren. 

Fred van Lemmen
Wij hebben al eerder afscheid ge-
nomen van jou. Omdat je bent ver-
huisd nét buiten de gemeentegren-
zen, heb je voor de raadsperiode 
afliep, de gemeenteraad al eerder 
verlaten. We hebben wel afscheid 
van jou genomen, maar in een digi-
tale raadsvergadering toen we nog 
gebonden waren aan coronamaatre-
gelen. We zijn je niet vergeten en 
hebben nu ook een chapeaupenning 
voor jou als blijk van waardering 

voor jouw inzet voor onze ge-
meente. Beter laat dan nooit. Dank 
voor wat je hebt betekent voor onze 
gemeente, en het ga je goed. Mis-
schien komen we jou in de politiek-
bestuurlijke regio weer tegen. 

Vervolg van pagina 3

Van Fred van Lemmen (VVD) werd al eerder afscheid genomen: ‘We zijn 
je niet vergeten en hebben nu ook een chapeau-penning voor jou als blijk 
van waardering voor jouw inzet voor onze gemeente’. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ALLEMACHTIG
PRACHTIG !!!!

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

Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
vaarderhoogt.nl • zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

Onze kwekers hadden ons voor dit voorjaar rododendrons van 
wereldkwaliteit beloofd ... en ze hebben woord gehouden, wow!

“Waarachtig, allemachtig prachtig”, was het eerste wat we uit 
konden brengen. U moet ze eigenlijk zelf komen bekijken 

... en misschien wel meenemen voor thuis, want we 
hebben er héél veel voor u klaargezet met een 

ALLEMACHTIG PRACHTIGE KORTING:

OP ALLE RODODENDRONS

vaarderhoogt.nl • zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

OP ALLE RODODENDRONS
25%KASSA

KORTING
Geldig t/m dinsdag 5 april

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)

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Omgaan met dementie
Dementie kan iedereen overkomen. Deze hersenaandoening leidt 

tot geheugenproblemen, maar ook tot gedragsverandering. 

Samenleven met een naaste met dementie is niet makkelijk. De vanzelfspre-
kende omgang met elkaar verdwijnt, het geheugen laat iemand in de steek en 
het gedrag van je naaste verandert. Iemand kan ineens boos worden, angstig 
of wantrouwend. Voor familie, naasten en mantelzorgers is het vaak moeilijk 
om dit gedrag te begrijpen en om er goed op te reageren. Daarom organiseert 
Steunpunt Mantelzorg de Bilt een bijeenkomst over omgaan met dementie.

Gedrag
Mensen die zorgen voor een partner of (schoon-)ouders met dementie heb-
ben vaak veel vragen. Casemanager dementie Elsbeth Nouwen is expert op 
dit gebied en zij is de spreker op deze bijeenkomst op donderdag 7 april van 
14.00 tot 16.00 uur in Gezondheidscentrum,  Henrica van Erpweg 2, De Bilt
Tijdens de bijeenkomst krijg je meer inzicht in dementie en leer je veranderd 
gedrag te begrijpen. Je krijgt tips en praktische oplossingen om toe te passen 
in het dagelijks leven en in de zorg voor iemand met dementie. Natuurlijk is 
er ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen uit te wisselen met andere 
mantelzorgers. Deelname is kosteloos. Aanmelden s.v.p. mantelzorg@mens-
debilt.nl 

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lezing bij de Historische Kring  
De naam van architect N.J. Kamperdijk zegt maar weinig mensen wat. Toch heeft hij

in Utrecht, Zeist als ook in De Bilt en elders zeer imposante gebouwen ontworpen. 
Kerken, maar vooral stationsgebouwen behoorden tot zijn repertoire. 

Toen Bilthoven en De Bilt nog samen de gemeente vormden was Kamperdijk  bijvoorbeeld de ontwerper 
van het allereerste stationnetje in Bilthoven. In de Dorpsstraat in De Bilt verbouwde hij in 1843 de fail-
liete rijtuigenfabriek van Soeders om tot school, secretarie, raadszaal en veldwachterpost. Dit gebouw is 
tot 1883 in gebruik geweest. 
Van Kamperdijk wordt altijd gezegd dat hij maar 
heel weinig woonhuizen heeft ontworpen. Recent 
onderzoek heeft uitgewezen dat hij, alleen al in De 
Bilt, de architect is geweest van drie imposante 
woonhuizen in de Dorpsstraat van De Bilt en om-
geving. Over deze verrassende zoektocht naar de 
Biltse woonhuizen van Kamperdijk gaat het verhaal 
dat Ellen Drees voor u in petto heeft.
Deze lezing volgt na de Algemene ledenvergade-
ring van de Historische Kring D’ Oude School op 
woensdag 6 april in het gebouw van WVT aan de 
Talinglaan 10 in Bilthoven. De ALV is open voor 
leden van de vereniging. Na de pauze start Ellen 
Drees om 21.00 uur haar verhaal voor leden en niet 
leden.

Ellen Drees op de Dorpsstraat vo Steenstraat 
waar architect Kamperdijk twee grote woningen 
bouwde. De huizen werden in 1902 verbouwd tot 
vier woonhuizen. [foto Henk van de Bunt]

Er zijn weer
PAASBRODEN!!!

Nieuw!!

LEKKERE
CITROENCAKE
voor maar € 5,45

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

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

Afscheid van het geheugen van de raad
door Henk van de Bunt

Na 16 jaar nam Christiaan van Nispen tot Sevenaer jl. donderdag afscheid als VVD-raadslid 
van de Biltse gemeenteraad. Burgemeester Sjoerd Potters bedankte Christiaan voor 

‘al het goede werk dat je hebt gedaan voor de Biltse samenleving. Vanwege jouw
lidmaatschap van de raad heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd je te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd’!

De burgemeester vervolgde: ‘Chris-
tiaan van Nispen tot Sevenaer werd 
op 16 maart 2006 geïnstalleerd als 
raadslid van de gemeente De Bilt. 
Bij drie opeenvolgende gemeen-
teraadsverkiezingen werd jij met 
voorkeursstemmen herkozen. Een 
hele prestatie, die voor zich spreekt. 
Je was een volksvertegenwoordiger 
in hart en nieren, die zich altijd 
heeft ingezet voor goede contacten 
tussen raad en de inwoner. Inwo-
ners konden altijd bij jou terecht 
met vragen en problemen. Je had 
goede contacten met ondernemers, 
ook daar stak jij veel tijd in. Jouw 
rol als volksvertegenwoordiger 
vulde je met plezier in, ook met 
klassenbezoeken of het organise-
ren van informatieve raadsavon-
den voor betrokkenen. Vanuit jouw 
achtergrond en interesse was je 
raadsrapporteur voor de Regionale 
ICT-dienst, samen met collega Pim 
van de Veerdonk. En indien nodig 
werd er een gesprek gevoerd over 
verbeterslagen of over klachten. Bij 
voorstellen die op de agenda ston-
den checkte jij zelf bij de betrok-
kenen het draagvlak, de wensen 
en bezwaren. Jij beet je vast in een 
onderwerp of motie en wist dan van 
de hoed en de rand. En met al die 
ervaring werd je ook wel eens het 
geheugen van de raad genoemd’. 

Sprekers
Fractiegenoot Kees Lelivelt sprak 
de ‘hier geboren en getogen, goed 
bekend staand bij veel mensen en 
ondanks z’n leeftijd toch al een 
nestor in de gemeentepolitiek’ toe: 
‘Christiaan heeft inmiddels 4 pe-
rioden het raadswerk mogen doen 
en maakt nu even plaats voor een 
nieuw raadslid. Ik verwacht van 
hem in de toekomst toch weer te-
rug te komen en meer van hem te 
zullen horen. Hij was ons geheugen 
en vooral de vrolijke noot en bour-
gondiër binnen de fractie; wij zijn 
dankbaar om met hem te hebben 
mogen samenwerken’.

Verandering 
Van Nispen tot Sevenaer stond in 
zijn afscheidsspeech uitvoerig stil 
bij geconstateerde veranderingen: 
‘Na 16 jaar mag ik afscheid nemen 
als raadslid van dit bijzondere huis. 
Ik heb in die tijd 2 raadszalen mo-
gen meemaken en 4 burgemeesters 
(Tchernoff, Gerritsen, Verkerk en 
Potters). Na 4 keer met voorkeurs-
stemmen gekozen te zijn geworden, 
was dat ditmaal helaas niet meer 
mogelijk. Ik hoop dat dit record op 
termijn toch door iemand gebroken 
gaat worden. Het is goed, wanneer 
er gemeenteraadsleden met beide 
benen in de maatschappij staan en 

een goede achterban hebben. Van de 
taken van een raadslid is de volks-
vertegenwoordigende eigenlijk wel 
de belangrijkste component. Ik heb 
in de loop der jaren het debat, als 
dat er was, wel zien veranderen. 
Social Media heeft haar intrede 
gedaan. Het ging er niet langer om 
de argumenten, maar om het bereik 
van de boodschap. Vaak ging het 
daarbij om het bewust bang maken 
van de inwoners om daarna zichzelf 
op de borst te kloppen dat jij die-
gene was die het onheil heeft weten 
te voorkomen’.

Voor de nieuwe raad
‘U wacht een zware taak. Een aan-
tal van u zal de eindstreep (helaas) 
niet halen. Het is zwaar werk en wil 
je het goed doen dan kost dat veel 
tijd. Maar de voldoening is dat het 
ook loont. Ooit mocht ik mij bezig 
houden met het bestemmingsplan 
Buitengebied Maartensdijk. Er wa-
ren toen 23 insprekers op een aparte 
inspreekavond in het voormalige 
Groenhorst College in Maartens-
dijk. Voor toen een unicum. Door 
met z’n allen goed te luisteren naar 
de inwoners kon ik na 6 weken van 
lobbyen met alle fracties 9 amen-
dementen indienen. Deze werden 
unaniem aangenomen. Dat was een 
mooi moment van gezamenlijke 
politiek. 
Helaas gaat het niet altijd zo. Een 
motie van deze raad om het ge-
denkmonument van de bedenker 
van de naam Bilthoven (Melchior 
red.) te verheffen tot gemeentelijk 
monument en daarmee te bescher-
men werd helaas door de toenma-
lige wethouder, letterlijk, met de 
bulldozer terzijde geschoven. Nog 
steeds een schandvlek voor de ge-
meenschap’.

Omarmen
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
sprak net als alle andere sprekers 
dank uit aan ‘de ambtenaren voor al 
het enorme werk dat zij in al die ja-
ren verricht hebben om ons te voor-
zien van de juiste stukken. Ik heb 
daar altijd een rotsvast vertrouwen 
in gehad en dat zal de nieuwe raad 

ook moeten doen. Wanneer wij als 
raad dan nog wat technische vergen 
hadden dan stonden altijd de dames 
van de raadsgriffie voor ons klaar 
om ons met raad en daad terzijde 
te staan. Het is de voorzitter van 
de raad die de vergadering dient te 
leiden. Dit kan hij niet zonder me-
dewerking van de raad. Je merkt de 
persoonlijke verschillen en soms 

gaat het hen de ene keer beter af 
dan een andere keer. Je collega-
raadsleden kun je op afstand zet-
ten maar je kunt ze ook omarmen. 
Ik heb altijd getracht dat laatste te 
doen. Daardoor kon ik altijd bij ie-
dereen te rade en werd er soms ook 
wel eens naar mij geluisterd, ook al 
was ik voor een enkeling inmiddels 
fossiele energie geworden’.

Burgemeester Sjoerd Potters ‘onderscheidt’ jhr. Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer.

Christiaan van Nispen tot Sevenaer hield o.a. in 2017 een vurig pleidooi 
om de oorspronkelijke Dr. Melchiorbank voor Bilthoven te behouden. Hij 
troonde daarbij zelfs een stuk hout van de sterk verwaarloosde bank naar 
de raadszaal. [foto Guus Geebel]  

Uitbreiden carpoolplaats
Nieuwe Wetering

In de periode 21 maart tot 29 april voert een aannemer werkzaamheden uit voor de uitbreiding 
van carpoolplaats aan de Nieuwe Weteringsweg, in opdracht van de provincie Utrecht.

 
Tijdens de werkzaamheden is de 
carpoolplaats niet afgesloten, maar 
er zijn tijdelijk wel iets minder par-
keerplekken beschikbaar. Het ver-
keer en de omgeving ondervinden 
voor het overige geen hinder van de 
uitvoering.
 
Werkzaamheden
De werkzaamheden betreffen de 
aanleg van 24 extra parkeerplekken 
en het aanbrengen van voorzienin-
gen voor het opladen van elektrische 

auto’s. Als de werkzaamheden zijn 
afgerond, beschikt de carpoolplaats 
over in totaal 75 parkeerplekken.
 
Groei
De carpoolplaats maakt deel uit 
van een netwerk van 25 carpool-
plaatsen in de provincie Utrecht. 
Carpoolen brengt het aantal auto-
kilometers omlaag en dat is gun-
stig voor het milieu en het klimaat. 
Minder auto’s op de weg ontlast 
ook het wegennetwerk. Daarom 

stimuleert en faciliteert de provin-
cie Utrecht het carpoolen. Elk jaar 
worden in november op een aantal 
drukke dagdelen de bezettingen op 
de carpoolplaatsen geteld. Op basis 
van de tellingen en de verwachting 
dat het aantal carpoolers jaarlijks 
groeit, maakt de provincie waar no-
dig een uitbreidingsplan, zodat er 
altijd plek is voor mensen die wil-
len carpoolen. 
De werkzaamheden zijn te volgen 
op @werkaandewegutr. [HvdB]

Actie tegen ‘bijplaatsingen’
door Henk van de Bunt

Binnen de gemeente De Bilt - in alle kernen - worden helaas op 
veel plekken bij de containers van het restafval, glasbakken
en grofvuil zogenaamde ‘bijplaatsingen’ gedaan; d.w.z. dat 
wanneer de containers vol zijn, losse vuilniszakken/dozen 

bijgeplaatst worden. Ook zijn er signalen, dat er ‘uit
gemakzucht gewoon’ afval gewoon er naast wordt gezet
door mensen soms uit een geheel andere buurt of wijk. 

Ook bij het grofvuil zijn er bijplaatsingen. Inwoners zetten - zonder 
dit vooraf aangemeld te hebben - grofvuil bij de containers. Grofvuil 
kan ingeleverd worden bij de Milieustraat maar ook opgehaald worden. 
Hier dient wel vooraf een afspraak voor gemaakt worden. Wethouders 
Anne Brommersma en wijkvereniging Noord-Oost De Bilt willen hier 
meer aandacht voor vragen door op de containers stickers te plakken 
waarbij inwoners hierop gewezen wordt. 

De eerste sticker werd donderdag 17 maart door de wethouder en een 
vertegenwoordiger van de wijkvereniging op de container op de hoek 
Akker/Troelstraweg in De Bilt geplakt. 
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 19 april 2022

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

3 VOOR

499
3 VOOR

99

KIES EN MIX FRUIT
Hand- of perssinaasappelen net 1,5 kilo, 
Elstar appels zak 1,5 kilo of pitloze rode, 
blauwe of witte druiven bak 500 gram

BIEFSTUK 
Voordeelverpakking à 3 stuks

a8,00

675

Geen 18, geen alcohol

NELEMAN OF BLOEMFONTEIN
Land van oorsprong: Spanje of Zuid-Afrika 
2 flessen à 750 ml
M.u.v. Neleman Cava

a11,98 

2 VOOR

8998888

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

599
Kiloprijs 11,98

Per 500 gram

599
Kiloprijs 11,98

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO OF
LA PLACE CARPACCIO
Alle soorten van de vleeswaren
bedieningsafdeling 
2 verpakkingen à 100-143 gram

MONA PUDDING
Alle soorten 
2 verpakkingen à 450 gram

a3,14 - a3,78

2 VOOR

250

JUMBO NOORSE ZALM
HOUTGEROOKT
2 verpakkingen à 100 gram

a7,98

2 VOOR

449

ASC-C-00007

HERTOG IJSSALON
2 bakken à 900 ml
M.u.v. Hertog slagroomijs, slagroomijs 
light en romige vanille

2e
HALVE
PRIJS*

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
 Jumbo Aldo de Voogd, Bilthoven, Neptunuslaan 13 
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Digitaal Platform bij 
Huisartsenpraktijk

door Henk van de Bunt

Bij huisartsenpraktijk Maartensdijk (Maertensplein) is de organisatievorm onlangs aangepast; 
Naast praktijkhouder en huisarts Ineke Schippers zijn ook de al lang binnen de praktijk werkzame 
huisartsen Susan Garritsen, Leonie van den Heuvel, en Frederique van der Ploeg praktijkhouders 

geworden. We gaan in gesprek met praktijkmanager Annelies van de Goede Verheul.

Zij beantwoordt de vraag ‘Wat ver-
staan we onder huisartsengenees-
kunde in de volle breedte en wat is 
er vergeleken bij de vroegere situ-
atie veranderd: ‘Huisartsengenees-
kunde in de volle breedte betekent 
vooral dat er met meer huisartsen 
meer aandachtsgebieden bestreken 
kunnen worden. Dat wil zeggen dat 
patiënten met alle problemen bij 
alle huisartsen terecht kunnen, al-
leen zijn sommige huisartsen meer 
gespecialiseerd in sommige gebie-
den en je hebt daardoor dus meer 
expertise in huis’. 

Teamwork 
Patiënten kunnen voorkeur uitspre-
ken voor een huisarts; daar zal dan 

rekening mee worden gehouden. 
Annelies: ‘Er zijn veel patiënten 
die graag bij dezelfde huisarts terug 
komen omdat zij een terugkerend 
probleem hebben. Patiënten kun-
nen dagelijks consulteren met iede-
re huisarts, maar wanneer zij graag 
dezelfde huisarts willen zien dan 
kunnen zij dat bij de de praktijkas-
sistente kenbaar maken en zal daar-
bij in de planning rekening worden 
gehouden. 

Daarnaast wordt er bij ernstig zieke 
patiënten waarbij continuïteit van 
groot belang is altijd een vast twee-
de aanspreekpunt voor deze patiënt 
afgesproken. Hierdoor kan de con-
tinuïteit gewaarborgd worden. 

Huisarts
Wanneer de vaste huisarts afwezig 
is, worden er (naar gelang beschik-
baar) waarnemers ingezet die de 
vaste huisartsen zullen vervangen. 
Hierdoor kunnen uiteraard patiën-
ten wel altijd met een zorgvraag bij 
een huisarts terecht en is de praktijk 
op werkdagen altijd geopend. We 
streven ernaar dat er altijd minimaal 
één van de praktijkhouders aanwe-
zig is wanneer andere praktijkhou-
ders op vakantie/afwezig zijn’. 

Multidisciplinair
In onze praktijk zijn o.a. ook een 
praktijkondersteuner geestelijke 
gezondheidszorg (POH GGZ), een 
Praktijkondersteuner geestelijke 

gezondheidszorg Jeugd (POH GGZ 
jeugd), een Psycholoog, een Logo-
pedist, een Diëtist, en een specialist 
ouderengeneeskunde aangesloten, 
waar laagdrempelig overleg mee 
kan zijn als dat nodig is.
De Praktijkondersteuners somatiek  
(POH-S) zijn generalisten, maar 
zijn wel gekoppeld door bepaalde 
aandachtsgebieden aan bepaalde 
huisartsen. Daarnaast hebben wij 
nog met terugkerende regelmaat 
een multidisciplinair overleg, waar-
bij wij korte lijnen hebben met o.a. 
thuiszorg, sociaal team, stichting 
mens en casemanager dementie. 

Praktijk-assistent
Bij binnenkomst in de praktijk 
komt men als eerste de praktijkas-
sistenten tegen; deze vervullen een 
belangrijke rol in de planning en 
organisatie van de praktijk. Ook zij 
hebben de hele dag door spreekuren 
en ieder heeft ook hierin haar eigen 
expertisegebied (net als de huisart-
sen). Tijdens deze spreekuren zijn 

er ruime mogelijkheden voor hen 
om als dat nodig is laagdrempelig 
overleg te hebben met de verschil-
lende huisartsen. 

Digitaal
Wij hebben vanaf vandaag een di-
gitaal platform waar mensen vanaf 
onze website een account kunnen 
aanmaken. Je kunt op dit platform 
je eigen dossier inzien, een afspraak 
inplannen bij de huisarts, medicatie 
herhalen en/of een vraag stellen aan 
de huisarts. Je hoeft dit echter niet te 
doen, de reguliere manieren om dit 
te doen via de telefoon of de praktij-
kassistente blijven ook gewoon be-
staan zoals ze nu zijn. Er is ook een 
instructiefilmpje (tegel inschrijven) 
te vinden op de website hoe dat in 
zijn werk gaat. Als patiënten moeite 
hebben met het aanmaken van zo’n 
account kunnen ze dat het beste even 
bij ons aan de balie melden/of even 
bellen met de praktijkassistente, dan 
verwijzen wij hen door naar de juis-
te ondersteuning hiervoor’. 

V.l.n.r. de praktijk-houdende huisartsen Schippers, van der Ploeg, van 
den Heuvel en Garritsen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen 
in gemeentehuis

De gemeente De Bilt gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in het gemeentehuis
aan de Soestdijkseweg. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor richt

de gemeente een locatie in voor tijdelijke opvang van maximaal 60 Oekraïense
vluchtelingen. Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners wordt

hard gewerkt om deze mensen een warm welkom te geven. 

De vluchtelingen die in het ge-
meentehuis worden opvangen, ver-
blijven nu nog in de Jaarbeurs of in 
hotels. Vaak kunnen zij daar maar 
enkele dagen of weken blijven. 
Er is dus dringend opvang nodig. 
Begin april kunnen deze mensen 
terecht in het gemeentehuis. Burge-
meester Sjoerd Potters: ‘Deze men-
sen hebben verschrikkelijke dingen 
meegemaakt. Zij hebben een vei-
lige verblijfsplek nodig en soms 
ook medische zorg en professionele 
begeleiding. Op het gemeentehuis 
zijn de mensen en middelen be-
schikbaar om hen te helpen’. 

Warm welkom
Onder de vluchtelingen uit Oe-
kraïne bevinden zich veel kinde-
ren, vrouwen en ouderen. Bureaus 

maken daarom plaats voor slaap-
kamers, een keuken, verblijf- én 
speelruimte. 
Naast dagelijkse levensbehoefte 
wordt gewerkt aan activiteiten voor 
kinderen en onderwijs. Inwoners 
die bijvoorbeeld een activiteit wil-
len organiseren, spullen willen 
doneren of als vrijwilliger willen 
helpen op locatie vragen wij hun 
aanbod te e-mailen naar samen-
vooroekraine@debilt.nl. De dienst-
verlening vanuit het gemeentehuis 
gaat tijdens de opvang gewoon 
door. 

Vervolgopvang
Het gemeentekantoor is bedoeld 
voor tijdelijke opvang, daarna wor-
den de Oekraïense vluchtelingen 
begeleid naar een locatie die ge-

schikter is voor langer verblijf. De 
afgelopen weken hebben zich tien-
tallen mensen gemeld die bereid 
zijn om vluchtelingen in huis te ne-
men of al vluchtelingen opvangen. 
Ook inwonercollectieven en onder-
nemers hebben opties aangedragen, 
zoals recreatiewoningen of kan-
toorpanden. De gemeente verkent 
momenteel waar langdurig verblijf 
mogelijk is. 

Meer informatie
Volg de ontwikkelingen rond op-
vang van Oekraïense vluchtelingen 
in onze gemeente op www.debilt.
nl/samenvooroekraine: ook infor-
matie voor gastgezinnen, over hul-
pinitiatieven, diverse hulplijnen en 
verwijzingen naar informatie in het 
Oekraïens. [HvdB]

De bovenste verdieping van het gemeentekantoor wordt ingericht. (foto gemeente De Bilt)

Digitaal vaardig
rond gezondheid

Tijdens de coronacrisis heeft iedereen wel ervaren dat de digitale we-
reld steeds belangrijker wordt. Ook in de zorg gaan digitale toepas-
singen een steeds grotere rol spelen. Zo is een video-gesprek met een 
specialist al heel normaal geworden. Ook huisartsen zijn hard bezig om 
steeds meer vragen digitaal af te handelen. Niet meer bellen voor een 
herhaalrecept scheelt de assistente veel tijd. Ook het zelf inplannen van 
een afspraak kan veel tijd schelen. Zo creëert een praktijk weer ruimte 
voor andere contactmomenten. 

Niet voor iedereen zijn deze nieuwe toepassingen even vanzelfspre-
kend. In de bibliotheek start op vrijdag 8 april een cursus van 3 dagde-
len waarin kennisgemaakt kan worden met een aantal van deze digitale 
toepassingen. Tijdens de cursus wordt er een soort reis gemaakt langs 
de verschillende toepassingen. In de eerste les wordt er gekeken naar 
betrouwbare gezondheidsinformatie op internet en welke mogelijke 
geneesmiddelen of behandelingen hiervoor zijn. In les 2 wordt er een 
digitale afspraak gemaakt bij de huisarts of specialist en vraagt u een 
herhaalrecept aan. In de laatste les komen videobellen en handige apps 
aan de orde. 

Voor het volgen van de cursus is enige kennis van Windows wel aan 
te raden. U dient in ieder geval te kunnen mailen. U kunt de cursus 
volgen op een laptop of een tablet. Heeft u geen eigen draagbaar ap-
paraat dan stelt de bibliotheek tijdens de cursus een laptop beschikbaar. 
De cursus is gratis te volgen maar vanwege beperkte groepsgrootte is 
vooraf aanmelden verplicht. Dit kan via de website www.ideacultuur.
nl/gezondheid of via telefoonnummer 085 8222777. Bij grote belang-
stelling wordt de cursus herhaald. 

Nu blad weer begint te ontluiken
aan bomen, planten en struiken
de klok weer vooruit
ook nog vogelgefluit
is lentekleding weer te gebruiken

Guus Geebel Limerick
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BEKENDMAKINGEN
week 13 ¾  30 maart 2022

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Hessenweg 109-115 te De Bilt
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
wijzigingsplan:

•  Wijzigingsplan Hessenweg 109-115 te De 
Bilt

Plangebied
Het plangebied betreft bebouwde percelen 
aan de Hessenweg 109-115. Het plange-
bied wordt aan de zuid(west)kant voorna-
melijk omsloten door woonfuncties en aan 
de noord(oost)kant door centrumfuncties.  

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een verzoek dat is ingediend 

om gebruik te maken van de wijzigingsbe-
voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Hessenweg 2010’. 
Met deze wijzigingsbevoegdheid kan het 
toegestane aantal woningen op de verdie-
pingen worden gewijzigd. Met het opge-
stelde wijzigingsplan worden er 12 apparte-
menten op de verdiepingen aan de 
Hessenweg 109-115 planologisch toege-
staan. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Hessenweg 109-
115 te De Bilt met de daarbij behorende 
stukken ligt gedurende zes weken ter inza-
ge: van donderdag 31 maart 2022 tot en 
met woensdag 11 mei 2022. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is: NL.
IMRO.0310.21007WP0018-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpwijzigingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘college van burgemeester en wethou-
ders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn 
contact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon. Het is niet mogelijk via e-
mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college van burge-
meester en wethouders van gemeente De 
Bilt te nemen besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen 

kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpwijzigingsplan wordt dan ge-
wijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad en op de 
gemeentelijke website worden gepubli-
ceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met Jeroen 
Theeuwen van team RO, Stedenbouw en 
Omgevingsrecht van de gemeente De Bilt 
via j.theeuwen@debilt.nl of telefoonnum-
mer (030) 228 94 69.

BENG! start project Biltse Zonnedaken
‘Eigenaars kunnen nu zeggen: regel het maar voor mij.’

Alle grote daken in De Bilt zo snel mogelijk voorzien van zonnepanelen. Dat zou fl ink 
helpen bij de overgang naar duurzame energie die nodig is, zegt Nicole van Overbeek, 

voorzitter van BENG! Maar daar is wel actie voor nodig. 

Veel dakeigenaars zijn druk of 
zien er tegenop, ervaart BENG! 
Daarom is het project Biltse Zon-
nedaken nu gestart. ‘Er is deskun-
dige begeleiding om het geregel 
van dakeigenaars over te nemen. 
Kosteloos en onafhankelijk.’ Dit 
nieuwe project duurt twee jaar 
en is gefi nancierd door provincie 
Utrecht, gemeente De Bilt en de 
Rabobank.

‘De eerste gesprekken lopen al’, 
vertelt Dorien Bartels, project-
leider, ‘maar er is capaciteit voor 
veel meer.’ Ze nodigt eigenaren 
van grote daken in De Bilt dan 
ook hartelijk uit om contact op 
te nemen. ‘Vrijblijvend. We den-

ken aan daken vanaf 100 panelen, 
maar neem ook contact op bij 
minder ruimte.’ 
Ze schetst het verloop na een 
eerste contact. ‘We maken eerst 
kennis en bespreken dan ook de 
wensen en bijzonderheden. De 
volgende stap is onderzoek: Is het 
dak geschikt en wat kan de op-
brengst zijn? Daarna kiest de ei-
genaar of we doorgaan. Zo ja, dan 
bepalen we de aanpak en vragen 
verschillende offertes aan, liefst 
van lokale uitvoerders. Dan volgt 
de installatie van de panelen. Het 
kan in een paar maanden draaien, 
afhankelijk van de situatie. Alles 
kosteloos begeleid, vanaf de start 
tot de openingsborrel. Op onze 

website staat een helder stappen-
plan.’ 

Veel vormen mogelijk
Ook in complexe gevallen loont 
het de moeite contact op te ne-
men, stelt Bartels. ‘Ook als het 
eerder niet lukte. Als BENG! de 
expertise niet zelf in huis heeft, 
schakelen we andere professione-
le partijen in.’ Kost het traject de 
dakeigenaars veel tijd? ‘Dat hangt 
van de wensen af, maar we kun-
nen fl ink ontzorgen. Als eigenaars 
zeggen: regel het maar, dan kost 
het hen verder weinig tijd.’ Moet 
er geld voor op de plank liggen? 
‘Dat hoeft lang niet altijd. Er zijn 
zoveel vormen. Je kunt ook het 
dak beschikbaar stellen. Of er iets 
collectiefs van maken, dan inves-
teren en profi teren buurtgenoten 
mee. Ook daar hebben we ruime 
ervaring mee. En verder zijn er 
subsidies en gunstige leningen.’

Ontzorgd
Van Overbeek: ‘Het spreekt veel 
mensen aan, om alle grote daken 
benut te zien. We horen dat vaak. 
Maar er is wel actie voor nodig. 
Je kunt zelf ook anderen op het 
idee brengen, zoals de school van 
je kinderen, je vereniging of kerk, 
of buurtgenoten met een groot 
bedrijfsdak. Praat er eens over. 
Overbelasting van het energienet 
is zeker een probleem, maar daar 
zijn creatieve oplossingen voor te 
bedenken. Laat je daar niet door 
weerhouden. Onze oproep is: da-
keigenaar, neem vooral contact 
op. Nu is je kans. Vertel welke 
hobbels je ziet, dan bekijken we de 
mogelijkheden.’ Meer informatie 
is te vinden op de website www.
Biltstezonnedaken.nl . (Alies Vos)

Nicole van Overbeek (l) en Dorien Bartels roepen eigenaars van grote 
daken op contact op te nemen.

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

GEPANEERDE SCHNITZELS
Vers van de bovenbil gesneden en met een heerlijk 
laagje paneermeel rondom voorzien voor u!
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 3 tot 5 min. 4 stuks 7,00

MEXICAANS GEHAKT
Lekker gekruid met o.a. paprika, mais, heerlijk voor 
uw ovenschotel of voor uw eigen splash burger!!
Helemaal panklaar; mag iets rosé blijven 100 gram 1,35

PEPER BURGERS
100% rundvlees; met een klein randje met pepers 
eromheen, heerlijk uit de pan of van de BBQ...
Kort en fel ca. 3 tot max 4 min. bakken 3 stuks 5,50

PROCUREUR ROLLADE
De zeer gewaardeerde rollade; blijft sappig, authentiek
gekruid. Lekker bij de maaltijd, op een broodje...
Ca. 75 tot 90 min. op 150°C in de oven 500 gram 5,95

KIP KARBONADE
De lekkere malse gemarineerde met een klein botje erin
Wordt niet droog, gemarineerd met olie pesto marinade
Ca. 25 min. op 150°C in de oven 500 gram 4,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

ZOMERTIJD AANBIEDINGEN:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 28 maart t/m  zaterdag 2 april.

Zetfouten voorbehouden.

VENKEL VERSE WORST
Mild gekruid met een vleugje venkel erin 500 gram 4,95
YAKITORY SATÉ
Oosters sprookje op een stokje

100 gram 1,85

HEERLIJKE MALSE ROSBIEF
Van de Utrechtse heuvelrug; mooi mager en heerlijk
smaakvol en lekker mals; ware traktatie!!
Ca. 25 tot 30 min. rosé te braden op 150°C 100 gram 2,35
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Boerderij Eyckenstein
plant 400 bomen en struiken

door Walter Eijndhoven

Op het terrein van boerderij Eyckenstein (Eikensteeg 13) in Maartensdijk plantten twintig 
vrijwilligers in het weekend van zaterdag 12 maart en zondag 13 maart ongeveer 400 bomen
en struiken. De tachtig meter lange haag voorziet niet alleen de ruim 120 jersey stierkalfjes

van voedsel, maar is ook goed voor de biodiversiteit in de omgeving.

Jacob Beeker, eigenaar van de 
Boerderij, kijkt vol trots naar de 400 
boompjes en struiken, die op het erf 
staan. ’Vanochtend om 10.00 uur 
stond een groep vrijwilligers klaar 
om ons te helpen met gaten graven 
en bomen planten’, vertelt Beeker. 
‘Hierachter op het weiland grazen 
onze Jersey stierkalveren. Zij wor-
den met kruidenrijk gras gevoerd 
en krijgen over een paar jaar, als de 
haag is volgroeid, er een nieuwe, 
natuurlijke bron van voedsel bij’.

Biodiversiteit
Niet alleen de kalveren profiteren 
straks van de haag, maar ook vo-
gels, bijen, hommels en andere die-
ren. Voor hen plantten de vrijwilli-
gers veel bloeiende soorten. Goed 
voor de biodiversiteit. ‘Voorlopig 
mogen de kalveren nog niet van 
de haag eten’, vult Sil, coördinator 
tijdens het plantweekend, aan. ‘De 
struiken en bomen zijn nu nog te 
klein. Als zij wat langer staan plan-
ten wij nog meer bomen en struiken 

voor, achter en tussen de haag en 
kunnen de kalveren zich uiteinde-
lijk tegoed doen aan de bomen en 
struiken.
Rien van den Boomen uit Gorin-
chem is op zaterdag één van de vrij-
willigers. ‘Ik heb mij aangemeld 
voor deze vrijwilligersdag’, vertelt 
hij. ‘Het is zwaar werk, maar je 
bent heerlijk bezig op de boerderij. 
De zandgronden in deze omgeving 
zijn heel arm, dus voegen wij ook 
compost, mineralen en biochar bij. 
Dat komt de bodem ten goede’.

Natuurinclusief
Jacob Beeker is caring farmer, dat 
betekent dat hij natuurinclusieve 
landbouw bedrijft. Volgens de 
website van Caring Farmers zijn 
280 boeren en ruim 1.500 weten-
schappers, NGO’s en consumen-
ten aangesloten. Caring farmers 
werken aan een voedselsysteem, 
waarin boer en klant elkaar kennen 
en respecteren en de biodiversiteit 
jaarlijks toeneemt. Een systeem 
waarin dieren buiten lopen en hun 
natuurlijke, soorteigen gedrag kun-
nen vertonen en meehelpen de 
kringloop te sluiten. Een landbouw 
zonder kunstmest en landbouwgif, 

maar waar juist de natuur wordt in-
gezet als plaagbestrijding. Dat be-
tekent dus meer bomen en struiken 
langs boerenakkers en boerenerven.

Urgenda
Caring Farmers werkt samen met 
Meer Bomen Nu, een campagne 
van Urgenda. Op haar website staat 
te lezen: elke boom of struik pro-
duceert nakomelingen. Vele miljoe-
nen van deze jonge struiken staan 
op plekken waar zij geen kans heb-

ben. Zij worden weggemaaid en 
versnipperd. Meer Bomen Nu ver-
zamelt deze boompjes en struiken 
en geeft deze weg aan particulie-
ren, boeren en gemeentes die graag 
bomen planten. Dat doet zij met 
jonge zaailingen van 50-200 cen-
timeter hoog, maar ook met stek-
ken van wilg, vijg, populier, druif, 
vlier of bessen. Meer informatie is 
te vinden op: www.caringfarmers.
nl/boerderij-eyckenstein en www.
meerbomennu.nl

Rien van den Boomen is één van de vrijwilligers.

Jacob Beeker en Sil zijn blij met de bomen en struiken. 

Hopelijk keert de bij terug
door Henk van de Bunt

Honderden jonge bomen en struiken zijn afgelopen week op Landgoed Beukenburg in 
Groenekan aan de aarde toevertrouwd. Boswilgen, hulst, meidoorn, zoete kers, wilde
mispel, sleedoorn, hazelaar, Gelderse roos, egelantier en sleedoorn: ze zijn allemaal

terug. En met de bomen hopelijk ook de bijen en 450 andere insectensoorten.

Sonne Copijn, die zich met haar 
Bee Foundation inzet voor het be-
houd van bijensoorten en biodiver-
siteit, kreeg bij het planten hulp van 
ongeveer honderd vmbo-leerlingen 
van het Aeres Maartensdijk. Zij ziet 
dat na een aantal dagen het grootste 
gedeelte van de in totaal 2500 strui-
ken en bomen in de grond staan. 

Hard nodig
Met de hulp van de leerlingen en 
de steun van de Rotary De Bilt/
Groenekan verrijst langs het spoor 
op landgoed Beukenburg een oase 
voor wilde bijen en andere insecten-
soorten zoals vlinders en hommels. 
‘En dat is nodig’, aldus Sonne. ‘Van 
de inheemse planten, die vanaf de 
ijstijd in ons land voorkwamen, is 
nog maar drie procent over. Daar-
door sterven unieke insectensoor-
ten uit. Door hier inheemse struiken 
te planten zorgen we dat ze behou-
den blijven en terugkeren’. 

Rapport
Vorige week verscheen er een alar-
merend rapport van de Raad voor 
de Leefomgeving en Infrastructuur; 
‘De staat van de Nederlandse na-
tuur is ronduit slecht’, zeggen de 
onderzoekers. ‘De overheid richt 
zich te veel op beschermde natuur-
gebieden zonder te beseffen, dat ze 

deel uitmaken van grote ecosyste-
men. Veel dieren gebruiken om-
liggende gebieden om voedsel te 
vinden of doorkruisen die gebieden 
op een trektocht naar plekken waar 
ze overwinteren’. De raad adviseert 
daarom een veel ‘inclusiever’ na-
tuurbeleid. ‘Voor een grootscha-
lig herstel van de biodiversiteit is 
het essentieel dat het natuurbeleid 
wordt verbreed. Het beleid zal zich 
moeten richten op ál het groen in 
ons land, dus zowel op de natuur in 
beschermde gebieden als daarbui-
ten’, stellen de onderzoekers.

Specifiek moet de directe woonom-
geving veel groener worden. Niet 
alleen omdat dat goed is voor de 
biodiversiteit, maar ook ‘vanwege 
het belang van een groene leefom-
geving voor de gezondheid en het 
welbevinden van mensen’. Voor 
alle burgers moeten er op fiets- of 
loopafstand natuurgebieden zijn.
‘De combinatie van inheemse strui-
ken bij bossen en weilanden vormt 
een natuurlijke schakel’ zo besluit 
Sonne Copijn. ‘Er is veel meer 
nodig, maar dit is natuurlijk een 
prachtige aanzet’.

Wanneer straks deze jonge aanplant groeit en bloeit zullen bijen, vlinders 
en hommels hier hun voedsel halen. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Windmolens… er is over dit onderwerp veel gaande in de gemeente. 
De ‘anti-borden’ zijn op diverse plaatsen duidelijk zichtbaar en ook in 
de verkiezingsprogramma’s is het een veel besproken punt. Eigenlijk 
iedereen is het er wel over eens dat de energieopwekking ‘duurzamer’ 
moet worden.

Door de huidige problemen met gaslevering zal geconcentreerd moeten 
worden op elektra. Vééél elektra, want de vraag wordt alleen maar gro-
ter door gebruik warmtepompen, airco’s en elektrisch vervoer. Bespa-
ring is goed, maar zal de stroomvraag echt niet doen afnemen!
Zonnepanelen is een zeer goede zaak, maar heeft zijn beperkingen. Een 
goed alternatief zijn dan grote windmolens.

•  Mogelijke gezondheidsrisico’s? 
Bij plaatsing in buitengebieden zijn deze nihil vergeleken met de 
gezondheidsproblemen die wij en het milieu nu incasseren vanwege 
gebruik fossiele brandstoffen.

•  Het misstaat in een landelijke omgeving! 
Mee eens, maar als iedereen in landelijk gebied zo reageert, dan ge-
beurt er weinig. We willen stroom uit ons stopcontact, dan moeten 
we ook bereid zijn om – als dat maar enigszins mogelijk is - lokaal 
onze eigen broek op te houden en niet maar blijven wijzen naar 
andere gebieden!

•  De grote windmolens zijn zo gezichtsbepalend! 
Weer mee eens, maar er zal véél elektra moeten worden opgewekt 
om iedereen van stroom te voorzien, en dan zijn kleine molens veel 
minder rendabel dan grote.

•  Laten we ze op zee plaatsen! 
Helaas, de molens op zee hebben we hard nodig voor de grote 
steden en industrie.

•  Er zijn toch wel alternatieven? 
Zeker, deining, zeegang en watergetijden zou nog veel meer onder-
zoek naar moeten worden gedaan, maar staat in vergelijk met de 
huidige kennis over windmolens, nog in de kinderschoenen.

Dus bestuurlijke-organisaties, leuk of niet; toon leiderschap, neem ver-
antwoordelijkheid en hak snel knopen door!

Frank van der Meijden, Maartensdijk

‘Anti-borden’ zijn op diverse plaatsen duidelijk zichtbaar.
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Waarom afval scheiden?
Afval zit boordevol grondstoff en en energie. 
Daarom is het belangrijk om afval zoveel mo-
gelijk vooraf te scheiden. Afval kan hierdoor 
nog beter worden gerecycled en hergebruikt. 
Voor een groot deel van verschillende afval-
stromen kunt u bij de Milieustraat terecht. 
GFT, PMD, papier en restafval wordt bij u aan 
huis ingezameld. Een overzicht met toelich-
ting van alle soorten afval die binnen de ge-
meente voorkomen, kunt u vinden op: 
www.debilt.nl/afvalsoorten. 

Waar en wanneer wordt er afval 
ingezameld?
Bij de laagbouw wordt met minicontainers 
(kliko’s) GFT, PMD, papier en restafval inge-
zameld. Bij de hoogbouw PMD en restafval 
via verzamelcontainers. Verder staan er op 
een aantal punten verzamelcontainers voor 
glas, kleding en papier. Op de achterzijde 
van de afvalkalenders staat al veel informatie 
over de verschillende deelstromen. Via de 
scheidingswijzer kunt u informatie vinden 
wat er met de verschillende deelstromen ge-
beurt. Voor meer informatie gaat u naar: 
www.afvalscheidingswijzer.nl of naar
www.debilt.nl/afval 

De afvalkalender 
In de digitale afvalkalender AfvalWijzer kunt 
u eenvoudig zien wanneer welk afval wordt 
opgehaald. Ook kunt u een papierenversie 
van de afvalkalender bij het gemeentehuis 
ophalen. 

AfvalWijzer app en site
In de app AfvalWijzer en website www.mijn-
afvalwijzer.nl  vult u uw postcode en huis-
nummer in. U ziet dan precies op welke dag 
welk soort afval bij u wordt opgehaald. Ook 
de wijzigingen bij feestdagen. Op de site en 
in de app vindt u ook informatie over afval 
scheiden. 

Wilt u (ook) graag een overzichtelijke jaar-
overzicht? Dat kan. Op www.mijnafvalwijzer.nl 
kunt u een pdf met al uw afvaldagen downloa-
den of u kunt het ophalen bij het gemeente-
huis.

Hoe vaak wordt het afval opgehaald?
•  De restafval-kliko, met grijze deksel, wordt 

één keer in de drie weken op vrijdag ge-
leegd.

•  De PMD-kliko, met oranje deksel, wordt 
één keer in de twee weken op woensdag 
geleegd.

•  De GFT-kliko, met groene of bruine deksel, 
wordt één keer in de twee weken op 
maandag geleegd; in de maanden juni, juli 
en augustus elke week.

•  Oud papier (kliko met blauwe deksel of in 
bundels) één keer per maand op de zater-
dag ingezameld.

In de AfvalWijzer-app of op www.afvalwijzer.nl  
vindt u de precieze datums voor uw adres, in-
clusief afwijkingen.

Inzamelresultaten De Bilt 2017-2021
Binnen de gemeente De Bilt is onderzoek ge-
daan naar de inzamelresultaten van 2017 tot
en met 2021. U leest deze resultaten op: 
www.debilt.nl/afvalwegbrengen.

Restafval kliko
In de restafval kliko’s worden vaak ook nog 
etensresten als vis-, vlees- en maaltijdres-
ten aangeboden. Dit mag allemaal bij het 
gft. Naast dat dit beter is voor het milieu, 
scheelt het ook stank in uw restafvalbak!

Wat hoort in welke kliko?
Benieuwd welk afval in welke kliko hoort? 
Het Afvalscheidingswijzer geeft makkelijk 
en snel antwoord op uw vraag. Ga naar: 
www.afvalscheidingswijzer.nl. Ook vindt u 
op de afvalkalender duidelijke scheidingsin-

formatie voor de kliko’s. Informatie over de 
ondergrondse containers vindt u op: 
www.debilt.nl/afval. 

Standaard krijgt een huishouden van vier 
personen de beschikking over de kliko’s: 
PMD, Papier/karton, restafval en GFT. Kos-
tenloos kunnen de papier, PMD en GFT kliko’s 
op de Milieustraat worden omgeruild voor 
een grotere 240 liter variant. Bij het omruilen 
naar een grotere variant van de restafval 
kliko, geldt er echter wel een toeslag van 66 
euro op jaarbasis.

Kliko aanvragen
U kunt een nieuwe kliko aanvragen wanneer 
deze beschadigd of verdwenen is. Dit kan via 
de gemeente en via de website (www.debilt.
nl/afval. Ook kunt u uw huidige kliko omrui-
len bij de Milieustraat voor een ander for-
maat of een extra gft, pmd of oud papier-
kliko. 

Indien er problemen zij met het wiel van een 
kliko kunt u op de Milieustraat een nieuw 
wiel of wielstel ophalen. U hoeft geen nieuwe 
kliko aan te vragen. 

Wat u moet weten
•  De kliko’s heeft u in bruikleen. Ze zijn ei-

gendom van de gemeente.
•  U kunt het formaat van een kliko wisselen 

(van klein naar groot of andersom). 
•  Voor gft-afval, pmd of oud papier kunt u 

kosteloos een extra kliko aanvragen.
•  Na aanvraag van een kliko ontvangt u een 

bericht wanneer u uw kliko kunt ophalen 
bij de Milieustraat.

• Een kliko moet u leeg en schoon inleveren.

Meer informatie over de kliko, vindt u op: 
www.debilt.nl/klikoaanvragen.
Informatie over de Milieustraat vindt u op: 
www.debilt.nl/milieustraat. 

Storingen ondergrondse containers 
Storingen aan de ondergrondse containers 
kunnen via de website van de gemeente 
worden gemeld. Het is daarbij belangrijk om 
te benoemen dat het belangrijk is om: (1) De 
locatie van de container duidelijk door te ge-
ven (2) Nummer van de ondergrondse con-
tainer door te geven (3) Code van de storing 
(af te lezen in het venster).

Locaties inzameling 
Benieuwd naar de locaties van de inzamelin-
gen van afval? Op www.debilt.nl/afvalophalen
vindt u een overzicht van alle inzamelloca-
ties. 

Afval in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Mag er op de kliko stickers geplakt 
worden?
Ja, het is toegestaan om stickers ter 
herkenning op de kliko’s te plakken. 

Waar vind ik informatie over het 
afval scheiden? 
Op de afvalscheidingswijzer van 
MilieuCentraal
(www.afvalscheidingswijzer.nl) staat veel 
informatie over hoe u uw afval scheidt 
en wat er met gescheiden afval gebeurt. 
Daarnaast kunt u op www.debilt.nl/afval 
ook terecht voor vragen en informatie 
over afval. Op de afvalkalender kunt u 
zien wanneer uw afval wordt opgehaald 
en vindt u aanvullende informatie over 
het scheiden van afval. Zie voor verdere 
informatie: www.mijnafvalwijzer.nl. 

Waar vind ik het overzicht van 
ophaallocaties binnen de 
gemeente?
Op www.debilt.nl/afvalophalen vindt u 
uitgebreid een overzicht van de afvalin-
zamelingen per locatie. Soms kunnen 
routes afwijken, waardoor de inzamelaar 
op een ander tijdstip komt dan u 
gewend bent. Maak dan nog niet direct 
een melding. 

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

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

Het thema duurzaamheid heeft de aandacht van kinderburgemeester Feline. Ze wil met ‘kleine 
stapjes’ de bewustwording voor het behoud van de aarde onder de aandacht van kinderen 

brengen. En daarbij aangeven wat ze er zelf aan kunnen doen. 

Feline zegt hierover: ‘Omdat wij, 
de kinderen, nog heel lang op deze 
aarde leven. Daarom moeten we 
dus goed voor de aarde zorgen’. 

Eén aspect hiervan is zorgen voor 
minder afval maar ook zwerfafval 
verwijderen uit het straatbeeld. 
Daarom organiseert ze de ‘zwerfaf-
val-challenge’ op alle basisscholen 
in gemeente De Bilt.

De Bilt
Wie goed kijkt, ziet dat er óók in de 
gemeente De Bilt veel zwerfafval 
is. Het ligt op de stoepen, in bermen 
en in bosjes en vaak juist vlak náást 
prullenbakken. 

Zwerfafval verdwijnt maar heel 
langzaam of soms helemaal niet 
uit de natuur. Een plastic flesje bij-
voorbeeld vergaat niet maar valt 

op een gegeven moment uit elkaar 
in een heleboel stukjes. De kans 
bestaat dat het in die tijd via het 
riool en via binnenwateren in zee 
terechtkomt. Waar dieren het weer 
eten en er ziek van kunnen worden 
of doodgaan. Het is dus belangrijk 
om hier actie op te nemen. 

Basisscholen 
Afgelopen vrijdag hebben alle ba-
sisscholen een oproep met poster 
ontvangen en worden ze uitgeno-
digd mee te doen met de klas of 
school. Zelf is kinderburgemeester 
Feline langs geweest bij haar oude 
basisschool Het Zonnewiel in De 
Bilt. Ze gaf een korte presentatie, 
speelde een quiz over afval met de 
kinderen uit groep 8 en riep ze op 
mee te doen. Samen met de kinde-
ren heeft ze de promotieposter op-
gehangen op school.

Sportief in het groen
Anke Hazeleger van Sportief in het 
groen (Plog it up) is aangehaakt bij 
de actie van de kinderburgemees-
ter. Ze ondersteunt de actie en stelt 
grijpers en plastic zakken voor de 
kinderen beschikbaar voor het op-
pakken van zwerfafval. 

Jaarlijks 
Feline vindt het belangrijk dat het 
niet bij één actie blijft maar dat de 
aandacht voor dit onderwerp ieder 
jaar terugkeert. Daarom organiseert 
de gemeente De Bilt vanaf nu jaar-
lijks de zwerfafval-challenge op 
de basisscholen. Voor de school of 
klas die het meeste zwerfafval op-
haalt, is er een mooie wisselbeker 
te winnen. Zo wordt zwerfafval op-
ruimen extra leuk.
Meer informatie op www.debilt.nl/
kinderburgemeester.

Het thema duurzaamheid heeft de aandacht van kinderburgemeester 
Feline. [foto Walter Eijndhoven]

Julianaschool Bilthoven
start hulpactie 

Groepen 8 gaan ‘vet’ kinderboek verkopen voor het goede doel
De groepen 8 van de Julianaschool in Bilthoven gaan geld inzamelen voor Stichting Gaandeweg. 

Deze stichting zet zich in voor gezinnen waarvan een kind kanker heeft. Op dit moment helpt 
de stichting ook bij crisisopvang van Oekraïense kinderen die kanker hebben. 

De kinderen van de Julianaschool 
gaan komende weken proberen zo-
veel mogelijk exemplaren van het 
kinderboek Vet Veel Vette Ver-Van-
Je-Bed-Verhalen te verkopen. Dit 
bijzondere kinderboek is speciaal 
voor Stichting Gaandeweg gemaakt 
door vele bekende schrijvers, BN-
ers en illustratoren. In het 160 pa-
gina’s tellende kinderboek staan 
korte verhalen en tekeningen van 
onder meer Thomas Acda, Arnon 
Grunberg, Guus Kuijer, Carry Slee, 
Marjan Hoffman. 

Kanker
Stichting Gaandeweg (www.gaan-
deweg.nl) biedt gezinnen waarvan 
één van de kinderen de diagnose 
kanker heeft, gratis een korte va-
kantie aan. Voor dit doel beschikt 

de stichting over eigen vakantiehui-
zen door heel Nederland. 

Op dit moment bouwt stichting 
Gaandeweg een nieuw vakantie-
huis dichtbij het Prinses Máxima 
Centrum in Utrecht. Daar is veel 
behoefte aan omdat alle kinderen in 
Nederland die de diagnose kanker 
hebben, sinds 2018 in dit zieken-
huis behandeld worden.

Voorleesactie
Om dit nieuw vakantiehuis te bou-
wen en in te richten is nog veel geld 
nodig. Met de inzamelingsactie 
hoopt de Julianaschool een belang-
rijke bijdrage te kunnen leveren, 
zegt directeur Linda Kuijt. ‘Wij 
vinden het belangrijk dat onze kin-
deren ook leren iets voor een ander 

te doen. Gaandeweg is een mooie 
stichting. Van het kinderboek heb-
ben wij diverse exemplaren ge-
kocht. Voor onze bibliotheek. Maar 
ook gaan we met de boeken een 
grote voorleesactie organiseren: 
kinderen uit groep 8 gaan de ko-
mende weken verhalen uit het boek 
voorlezen aan alle groepen van de 
school’. 

Thymen Menzing (12) uit groep 8 
van de Julianaschool verwacht veel 
van de actie. ‘Ik en mijn klasge-
nootjes gaan erg ons best doen om 
zoveel mogelijk boeken te verko-
pen. Het is belangrijk dat Gaande-
weg geld heeft om zieke kinderen 
en hun vaders en moeders te hel-
pen. Ook de hulp aan de gezinnen 
uit Oekraïne is super belangrijk nu.’

Oranjeconcours
De Bilt 2022 

In De Bilt vindt op Koningsdag alweer het 39e Oranjeconcours 
plaats. Er wordt door Tuigpaarden, Hackneys, Friezen en 
ook Shetland pony’s gestreden om de winst in de diverse 

concoursrubrieken.

Op woensdag 27 april zal dit concours plaatsvinden op de terreinen aan 
de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. In samenwerking met het Oran-
jecomité De Bilt-Bilthoven wordt een mooi en groots opgezet evene-
ment georganiseerd, met als decor het Gemeentehuis Jagtlust. Dit jaar 
zal de toegang gratis zijn en iedereen is van harte uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen. 

Liefhebbers van Tuigpaarden, Hackney’s, Tuigpaarden Fries Ras en 
Shetland pony’s kunnen hun hart ophalen tijdens deze middag vol 
paardensport. Het Oranjeconcours, in de aangespannen wedstrijdsport 
bekend als startwedstrijd van het ‘groene’ seizoen, laat het beste zien 
van deze verschillende rassen.

Het concours wordt georganiseerd in combinatie de activiteiten van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven. Zo zal er vanaf 9.00 uur ’s ochtends 
een kindervrijmarkt  zijn voor het gemeentehuis en zijn er speel- en 
luchtkussens voor de kinderen, evenals diverse sport en spel-demon-
straties. De catering zal deze dag worden verzorgd door het lokale ca-
teringcollectief ‘de Local Heroes’. Programmaboekjes worden op het 
terrein verkocht en er zijn op het terrein stoelen aanwezig. Het Oranje-
concours gaat altijd door, ook als het regent. 
Contact: info@oranjeconcours.nl. (Nicole Lubbe)

Kindervrijmarkt heeft 
een nieuwe locatie

Voor alle kinderen uit De Bilt en Bilthoven is het op Koningsdag 
opletten geblazen: de Kindervrijmarkt wordt dit jaar op 

Koningsdag op een nieuwe locatie georganiseerd.

Niet op de Hessenweg, maar op het terrein voor en rondom het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg. Alle Koningsdag activiteiten zijn 
zo samen een gezellig feest. De Kindervrijmarkt wordt gehouden van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf 9.00 uur kun je het terrein op en krijg je 
een plekje toegewezen; eerder dan 9.00 is er geen toegang tot het ter-
rein. ‘Op de site van het Oranjecomité verschijnen binnenkort de ove-
rige details’, aldus Corrie van Staa, één van de bestuursleden van het 
Oranjecomité. 

Na twee jaar géén kindervrijmarkt te hebben gehouden, mag het dit jaar 
weer. Dus heb je spullen of speelgoed te verkopen, neem het mee naar 
het gemeentehuis. Uiteraard kun je er ook staan met je grabbelton of 
leuk spel, of kan je je saxofoon of ander muziekinstrument ten gehore 
brengen. 

Heb je even geen zin om iets te verkopen of wil je tussen het verkopen 
door ook even spelen, dan kan dat ook. Er is de hele dag op het terrein 
voor en rondom het gemeentehuis van alles te doen (spelkussens, sport 
en spel om zelf mee te doen, een heus BMX-parcours en diverse optre-
dens en demonstraties). 

Opschoondag

Voor het tweede jaar op een rij is 
er een grootse opschoonactie ge-
organiseerd in gemeente De Bilt 
door Plog it Up De Bilt. Vanuit 8 
locaties konden de inwoners van 

gemeente De Bilt aansluiten bij 
de opschoondag-acties georgani-
seerd door inwoners, wijkvereni-
ging LUW, werkgroep biodiver-
siteit Westbroek en GroenLinks 

De Bilt. Er volgen nog meer op-
schoonacties, houdt hiervoor de 
site van Plog it Up De Bilt in de 
gaten.  

(Leyla Ummels - Çavuşoğlu)

Schoonmaak op de Kees Boeklaan. (Foto Hennie Ummels)
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Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl

Investeren in een vakantiewoning? Kies voor EuroParcs Bad Hulckesteijn!
Vakantiewoningen bezichtigen? Kom dit weekend naar de open dagen of maak een afspraak via www.europarcsverkoop.nl

• Gelegen aan het Veluwemeer

• Ideale bestemming voor de watersporter

• Nabij Nijkerk en Amersfoort

• Uitstekende verhuurmogelijkheden

EuroParcs Bad Hulckesteijn

Adres: Hulckesteijn 3, 3861 MZ Nijkerk
Cube Elite Premium (6 pers) vanaf € 230.000,-Cube La Mer Premium  vanaf € 139.500,-

Open dagen
2 & 3 april
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Zonnebloem Maartensdijk
bestaat veertig jaar

door Walter Eijndhoven

Woensdag 30 maart bestaat de Zonnebloem, afdeling Maartensdijk, precies veertig
jaar. Het hele jaar 2022 staat voor Maartensdijk in het teken van dit jubileum.
Een bezoek aan Avifauna met boottocht, een koffiemiddag met terugblik, maar

ook de jaarlijkse picknick krijgt een feestelijk tintje. En wie weet ook
nog een speciale Kerstbijeenkomst ter afsluiting van het lustrumjaar.

De Zonnebloem is een landelijke, 
goede doelenorganisatie met lokale 
afdelingen en tot voor kort een re-
gionaal bestuur. Wel bestaat nog 
een regionaal overleg en samen-
werkingsverband en een regionaal 
consulent die de afdelingen onder-
steunt. Het landelijk hoofdbureau 
staat in Breda. Eén van de afde-
lingen binnen de Zonnebloemen is 
Maartensdijk.

Drie
‘Woensdag 30 maart, precies veer-
tig jaar geleden, stelde het bestuur 
van de plaatselijke afdeling Maar-
tensdijk de statuten vast’, vertelt 
Frans van Eck, de huidige en pas 
derde voorzitter van de afdeling in 
veertig jaar tijd. ‘Coos van Lierop 
was de eerste voorzitter van het 
toen nog voorlopige bestuur. Uit-
eindelijk werd hij in 1995 opge-
volgd door Leo Fijen. In 2013 
stopte hij met zijn voorzitterschap 
en nam ik het stokje van hem over. 
Best bijzonder eigenlijk. Drie voor-
zitters in veertig jaar tijd’.

Gasten
Van Eck: ‘Als je naar het verleden 
van onze afdeling kijkt, ging het 
vooral om het bezoeken van mensen 
met een fysieke beperking, langdu-
rig zieken en eenzame bejaarden. 
Die basis is er nu nog steeds, maar 
nu organiseren wij ook bijeenkom-
sten en uitstapjes: een koffiemiddag 
met een spreker of met muziek, een 
toneelvoorstelling, een herfsttocht 
met pannenkoek, een kerstmarkt, 
bloesemtocht of kersen eten. Men-
sen die dat wensen worden in con-

tact gebracht met iemand die hen 
regelmatig bezoekt. Op dit moment 
hebben wij ongeveer 85 deelnemers 
of gasten, dat zijn de mensen voor 
wie wij het doen, maar die mensen 
zijn geen lid van de Zonnebloem’.

Leden
De echte leden van de Zonnebloem 
zijn de vrijwilligers. Binnen de af-
deling bezoeken ongeveer dertig 
vrouwen en mannen mensen thuis 
of helpen bij de organisatie en voor-
bereiding van bijeenkomsten en bij 
de begeleiding van uitstapjes. ‘Het 
eerste uitstapje vanuit onze afdeling 
was een boottocht op 19 april 1982 
over het Amsterdam-Rijnkanaal’ 
vertelt Van Eck. ’Tien mensen uit 
Maartensdijk gingen mee. Daarom 
organiseren wij op 9 mei een dag 
naar Avifauna, met een wandeling 
door het park en een lunch. In de 
middag maken wij een boottocht 

over het Braassemermeer’. Ook de 
rest van dit jaar staat in het teken 
van het veertig jarig jubileum. Van 
Eck: ‘Onze vroegere voorzitter Leo 
Fijen organiseert nog een keer de 
Olympische Spelen, een activiteit 
uit vroeger jaren’.

Advocaat
De deelnemers zijn heel blij dat 
zij weer bij elkaar kunnen komen, 
hoewel de afdeling ook in corona-
tijd steeds probeerde iets te doen 
voor hen. Van Eck: ‘Wij bleven met 
de deelnemers in contact via een 
nieuwsbrief, een attentie, zoals een 
potje advocaat of een zonnebloem 
of iets dergelijks. Ook werken wij 
weleens samen met een andere af-
deling, meestal De Bilt/ Zeist. Wij 
zijn blij deze veertigste verjaardag 
te kunnen vieren en hopen nog heel 
lang met dit geweldige werk te kun-
nen doorgaan’.

De potjes advocaat worden altijd gewaardeerd door de zonnebloemgasten.

Maartje van Weegen te gast
in Huize Gaudeamus

Donderdag was Maartje van Weegen (voormalige radio- en televisiepresentatrice)
te gast tijdens de Huisvriendenavond in Huize Gaudeamus. 

De muzikale ouverture werd ver-
zorgd door de Finse Juho Myllylä 
(1996), met werken van o.a. G.F. 
Telemann en J. Franek. Deze jeug-
dige blokfluitist speelde aan het be-
gin van zijn carrière al meermalen 
in dit huis. Daarna vertelde Maartje 
van Weegen (1950) over haar pro-
fessionele leven en haar contacten 
met veel bekende musici. Eerst 
stond zij stil bij haar jeugd, waarin 
muziek een belangrijke rol speelde. 

Op 16 jarige leeftijd kreeg zij haar 
eerste baan in een studio en ont-
moette er vele bekende musici. 5 
jaar later presenteerde zij het 2 uur 
durende televisieprogramma ‘Stu-
dio Vrij’ en vanaf 1984 het veel be-
keken Halfzesjournaal op de NOS. 
Vanaf 2006 presenteerde zij ‘De 
Klassieken’ op Radio 4.

Tijdens de jaren die volgden was zij 
bij meerdere programma’s te zien. 

Haar ontmoetingen met bekende 
musici inspireerden haar in sterke 
mate. Tijdens haar verhaal toonde 
zij opnames met beeld en geluid van 
deze musici, bij hen thuis of in de 
studio. Zo liet zij filmpjes zien van 
o.a. de Chinese pianist Lang Lang, 

de countertenor Andreas Scholl en 
de violist Sigiswald Kuijken. Haar 
verhaal, ondersteund met beeld en 
geluid, was indrukwekkend en riep 
bij haar toehoorders vele herinne-
ringen op.

(Frans Poot)

Maartje van Weegen krijgt bloemen van voorzitter Hans Zwarts.

Theater-duo Franje bij WVT
In het verenigingsgebouw van de VVSO WVT, Talinglaan 10

in Bilthoven, zal Theaterduo Franje op zaterdagmiddag 
30 april de korte toneelvoorstelling ‘Koningsdag’ - 

geschreven door Anneke Iseger - verzorgen. 

Theater-duo Franje bestaat uit Anneke Iseger en Frits Blankensteijn. 
Anneke is al jaren spelend lid van toneelvereniging Steeds Beter en 
heeft verschillende prijswinnende eenakters op haar naam staan. Frits 
is zowel regisseur als acteur, speelde in diverse films en is bovendien 
regelmatig in reclamefilmpjes te zien. Het publiek wordt vanaf 14.00 
uur ontvangen met een kopje koffie/thee; de voorstelling begint om 
14.45 uur en duurt ongeveer 40 minuten. Na afloop is het mogelijk 
om nog een drankje aan de bar te kopen en gezellig even na te praten. 
Belangstellenden dienen zich van tevoren aan te melden; dit kan tot en 
met 19 april via leden@vvsowvt.nl of telefonisch via 030 2284973.

Het theaterduo Franje.

Seniorenwandeling
 

In De Bilt/Bilthoven is een actieve wandelgroep van senioren 
die elke woensdag een wandeling organiseert. Iedere 1e en 3e 
woensdag van de maand een korte wandeling van 9 à 10 km. 

De 2e en 4e woensdag van de maand van 10 à 16km. 

Er wordt om 10.00 uur bij het H.F. Witte Dorpshuis, Henri Dunantplein 
4 in De Bilt verzameld en van daaruit vertrokken met auto’s naar het 
startpunt van de wandeling. Degenen die meerijden betalen een bijdra-
ge in de benzinekosten. Het startpunt bevindt zich als regel binnen een 
straal van 50 km rondom De Bilt. 

De wandelingen gaan altijd door ongeacht de weersomstandigheden. 
Aan- of afmelden is niet nodig. Ook mensen uit de omliggende plaatsen 
zijn van harte welkom. Het wandelprogramma wordt voor twee maan-
den bekend gemaakt met de naam van degene die de leiding heeft en 
de afstand. Ongeveer drie dagen van tevoren wordt de wandeling en de 
aanrijroute via de mail aan alle deelnemers door gegeven. Degenen die 
geen computer hebben ontvangen de wandeling en aanrijroute per post. 
Wanneer er een 5e woensdag in een maand valt, wordt er wat verder 
weg gewandeld en wordt vaak gebruik gemaakt van openbaar vervoer. 

Personen die graag wandelen en zo af en toe een wandeling willen orga-
niseren zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met  Steven 
Roskott, tel. 030 2204633 of 06 81228833, sroskott@xs4all.nl. 

Geslaagde brunch bij 
WVT voor Zonnebloem

Op zondagmiddag 27 maart was er een erg geslaagde brunch voor zo’n 
40 deelnemers van de Zonnebloem uit De Bilt en Bilthoven. Ignace de 
Jong zorgde voor een vrolijke noot op de achtergrond. 
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Een maatje voor iedereen
Het maatjesproject van Mens De Bilt verbindt mensen met elkaar om samen leuke dingen
te ondernemen. Het gaat om heel gewone zaken zoals wandelen, boodschappen doen, een

kopje koffie drinken of gewoon een praatje met elkaar maken. Wat er gedaan wordt,
hangt af van de interesses van zowel de aanvrager als de vrijwilliger. De waarde

van het persoonlijk contact staat centraal bij het maatjesproject.

De gemeente De Bilt ondersteunt 
het Maatjes-initiatief van Mens 
De Bilt. Ook in het Crisis Herstel 
Plan Corona is er veel aandacht 
om inwoners in onze kernen vooral 
weer met elkaar te verbinden. Het 
Maatjesproject van Mens De Bilt 
sluit daar naadloos op aan. 

Ontmoeten
Genoeg redenen voor wethouder 
Anne Brommersma als portefeuil-
lehouder sociaal domein om eens 
kennis te maken met zo’n maatjes-
koppel. Dit keer deze week maakt 
ze kennis met het maatjes-koppel: 
mevrouw Klitsie met haar maatje 
Kirsten Boersma. Wat doen ze zoal 
samen en hoe is het contact ont-
staan?

Vrijwilliger
Mevrouw Klitsie tikt al bijna de 90 
jaar aan en heeft vroeger in haar 
werkzame leven zelf ook als vrij-
williger de handen uit de mouwen 
gestoken en daarna ook professi-
oneel veel met vrijwilligerswerk 
gedaan; eerst bij het UWV in deze 
gemeente en daarna in Amsterdam: 
‘Het is heel fijn om regelmatig 
contact met een maatje te hebben. 
Ongelofelijk gezellig en prettig. Op 
het moment ben ik net verhuisd dus 
zie ik mijn maatje Kirsten wat min-
der vaak maar normaal gesproken 
zien we elkaar met enige regelmaat. 
Zelf ben ik gezegend met vier kin-
deren, negen kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen en daar heb ik 
een fijne band mee. Ze kwamen 
vaak over de vloer maar zodra de 
kleinkinderen wat groter worden en 
zelf gaan studeren wordt het voor 
hen ook wat drukker. Dan heb je 
wat minder contact dus in die zin is 
het heel fijn om regelmatig contact 
met een maatje te hebben’. 

Maatje
Wethouder Brommersma is be-
nieuwd hoe het contact tot stand is 
gekomen. Mevrouw Klitsie: ‘Mijn 
gezondheid ging anderhalf jaar ge-
leden wat achteruit door een groot 
persoonlijk verlies en toen kwam 
ik voor wat extra hulp terecht bij 
de gemeente. Daar werd mij ook 

de vraag gesteld wat ik leuk zou 
vinden om te doen. Zij wezen me 
toen op het Maatjesproject. Daar 
ben ik hen nog steeds ongelofelijk 
dankbaar voor’. Op de vraag van 
de wethouder wat de maatjes zoal 
samen doen komt een enthousiast 
antwoord van mevrouw Klitsie: 
‘Ik had aangegeven dat ik het heel 
erg leuk vind om samen te koken. 
Door de verslechtering van mijn 
gezondheid -  ik had veel last van 
de rug - werd het uitgebreid koken 
mij een beetje te veel; je moet de 
spullen na het koken weer oprui-
men en afwassen dus deed ik dat 
eigenlijk niet meer. Toen werd ik 
gekoppeld aan Kirsten die ook toe-
vallig net had aangegeven het leuk 
te vinden om iemand te helpen met 
koken. Dus dat was een schot in de 
roos. Naast het koken doen we ook 
spelletjes, maken we wel eens een 
wandeling of gaan ergens lunchen. 
We praten ook veel, bijvoorbeeld 
over hoe het is om nu oud of juist 
jong te zijn. We zien elkaar met 
enige regelmaat. Op het moment is 
dit wat minder door de verhuizing 
maar net wanneer het past. Intussen 
is het contact een soort vriendschap 
geworden en daar ben ik heel blij 
mee. Als Kirsten hier is, dan is ze er 
vaak een paar uur. Dat is fijn maar 
is ook net hoe het uitkomt. In ieder 
geval ben ik erg blij met mijn ma-
tje Kirsten.”

Maatje 
Kirsten Boersma is op haar beurt 
content het maatje van mevrouw 
Klitsie te zijn. Kirsten is vrijwil-
liger geworden omdat ze - nu ze 
doorgestroomd is naar een ‘heuse 
grote mensenbaan’ zoals ze het zelf 
aangeeft - na haar studententijd wat 
extra tijd over had. Ze zocht een 
tijdsbesteding waarin ze een ‘ex-
tra’ zocht: een activiteit met maat-
schappelijke betrokkenheid. Ze 
ging op zoek via internet en kwam 
uiteindelijk terecht bij Mens De 
Bilt. Aanvankelijk had Kirsten het 
idee om iets te kunnen betekenen 
met mensen met bijvoorbeeld Alz-
heimer of inwoners met niet aan-
geboren hersenletsel maar kwam 
uiteindelijk terecht bij het Maatje-

sproject. Wat haar overigens ook 
aansprak. Ze gaf bij de intake van 
Mens De Bilt aan wat haar hobby’s 
waren en wat zij als maatje zou wil-
len betekenen voor iemand. Binnen 
een week kwam daar het bericht 
van Mens De Bilt, dat ze een su-
permatch hadden gevonden. Met 
mevrouw Klitsie (Marijke voor 
Kirsten) kookt Kirsten, helpt ze 
soms met een praktische vraag (het 
maken van een foto voor het ver-
huiskaartje van mevrouw Klitsie), 
wordt er geregeld een wandelinge-
tje gemaakt en veel met elkaar ge-
kletst onder het genot van een kopje 
koffie of een borreltje. 

Kirsten: ‘Uiteindelijk doet het ie-
dereen goed om iets voor een ander 
te doen. Daarin zal iedereen zich 
wel in kunnen herkennen. In die 
zin heeft het mij al veel gebracht. 
Daarnaast is het ook heel gezellig. 
En is het eigenlijk ook leerzaam. 
Er zit een behoorlijk leeftijdsver-
schil tussen Marijke en mij; zo ben 
ik net in mijn eerste baan en bezig 
met de fase van het kopen van een 
woning, Marijke zit in een andere 
levensfase waarbij zij juist aangeeft 
wat voor haar nog belangrijk is om 
te doen of te wensen. Dat zijn hele 
verrijkende gesprekken’.

Begeleiding 
Kirsten geeft aan dat ze erg te-
vreden is over de begeleiding van 
Mens De Bilt bij de koppeling van 
maatjes: ‘Bij Mens De Bilt wordt 
echt heel goed geluisterd naar wat 
je als maatje zoekt en wilt beteke-
nen voor iemand. De match tussen 
de ‘maatjesnemer’ en het maatje is 
heel belangrijk en daar wordt echt 
goed naar gekeken. Daar ben ik 
heel blij mee. Laatst sprak ik een 
vriendin die naar aanleiding van 
mijn positieve ervaring ook wel 
maatje zou willen worden maar ei-
genlijk bang was om ‘gematcht’ te 
worden met iemand waarin de klik 
toch eigenlijk mist. Ik kan je verze-
keren dat daar echt heel goed naar 
gekeken wordt dus die angst is echt 
overbodig. Ik kan het daarom echt 
van harte aanbevelen’. Wethouder 
Brommersma: ‘Het is mooi te zien 

hoe twee compleet verschillende 
generaties zo met elkaar verbon-
den kunnen worden en daar nog 
een mooie vriendschap uit kan ont-
staan. Met een beetje aandacht voor 
elkaar kunnen we echt de wereld 
een beetje mooier maken en er zijn 
voor elkaar. Ik hoop dat Mens De 
Bilt nog veel mensen bij elkaar kan 
brengen via dit Maatjesproject. 

Maatje worden of zoeken
Het maatjesproject verbindt en 
verrijkt elkaar. In deze tijd heb-
ben we elkaar nog meer nodig dan 
voorheen. Veel mensen hebben be-
hoefte aan contact, aan een beetje 
aandacht. Want door persoonlijke 
aandacht ontstaat er weer meer po-
sitieve energie. 
Wil jij ook iets doen voor een an-
der? Word dan maatje. Er is altijd 
iemand die jouw hulp kan gebrui-
ken. Voor iedereen is er een maatje. 
Er zijn wandelmaatjes, belmaatjes, 
koffiemaatjes, taalmaatjes, luiste-
rend-oor-maatjes, leesmaatjes, en 
nog veel meer. Er wordt gekeken 
naar de interesses van zowel de 

aanvrager als de vrijwilliger om 
een passende koppeling te maken. 
De waarde van het persoonlijk con-
tact staat centraal. Veel aanvragers 
geven aan zich weer lekkerder te 
voelen door het maatjescontact dat 
zij hebben.
Bel evt. Maaike (06 16417082), 
Mariëlle (06 16665083), Astrid (06 
47693237) of Hagar (06 45258315) 
of mail naar maatjes@mensdebilt.nl.

Er wordt gewandeld en onder een 
borreltje wat gezellig gekletst.

Jazzconcert in Huize het Oosten
Zondag gaf de swing jazzgroep ‘Eemjazz’ een concert in de grote 
tuinzaal van Huize het Oosten in Bilthoven. Het concert trok veel 
bewoners van dit huis en zij luisterden met zichtbaar plezier naar 

de muziek, die deze groep met enthousiasme ten gehore bracht. 

De band bestaat al 41 jaar en speelt nog steeds met een aanstekelijke 
plezier. Er stonden bekende hits uit de jaren 40 en 50 van de vorige 
eeuw; muziek, die voor de meeste toeschouwers zeer herkenbaar was 
en uitnodigde om mee te zingen. Hits als ‘Bye bye Love’, ‘Blueberry 
Hill’, ‘Dance me to the end of Love’ en ‘Swinging the Blues’ riepen 
herinneringen op uit bewogen tijden. (Frans Poot)

De swing jazzgroep Eemjazz in de volle grote tuinzaal van Huize het 
Oosten.

Boekbespreking over het leven van Els Borst 
Woensdag vertelde auteur Nele Beyens in de Kelder van de Bilthovense boekhandel over het 
boek ‘Els Borst’, over haar zoektocht naar het leven en de politieke drijfveren van Els Borst. 

Nele Beyens wilde duidelijk maken 
dat Els Borst ook in haar politieke 
loopbaan haar medische achter-
grond nooit vergeten is. Zij vertelt 
in de levensloop van Els Borst over 
haar jeugd in Amsterdam, over haar 
schooltijd de hongerwinterervarin-
gen haar inspireerden om genees-
kunde te gaan studeren. In 1964 
verhuisde het gezin naar De Bilt en 
in 1975 naar Bilthoven. Els is nooit 
praktiserend arts geweest, maar wel 
bestuurder en adviseur. Els was 
vooral begaan met thema’s als pa-
tiëntenrechten, medisch-ethische 
kwesties en evidence based hande-

len (handelen op basis van bewezen 
doelmatigheid). 
Later vertelde plaatsgenoot en 
voormalig Tweede Kamerlid Pia 
Dijkstra over haar band met Els 
Borst. Als woordvoerder gezond-
heidszorg ging zij vaak te rade bij 
Els. Vooral over de Donorwet en 
de euthanasiewetgeving heeft zij 
intensief overleg met haar gehad. 
Pia stond ook stil bij het relative-
ringsvermogen en het gevoel voor 
humor dat Els Borst zo kenmerkte. 
De reacties vanuit het voltallige pu-
bliek bevestigden die waarneming.
 (Frans Poot)

Nele Beyens tijdens haar betoog in 
De Kelder.

Poffertjes en Wij(k)geluk
Zaterdag 26 maart was er in de binnentuin van het Burgemeester van 
Heemstrakwartier in De Bilt een bijeenkomst van Wij(k) geluk. Het was 
een gezellige drukte met spelletjes voor de kinderen, gratis poffertjes en 
muziek door zanger/ gitarist Bart van Gerwen. De bewoners genoten 
van het mooie weer en waren blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. De 
Buurtsportcoach organiseerde sportspelletjes voor de kinderen.

(Frans Poot)

Gezellige drukte in de binnentuin van het Heemstrakwartier.
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Eindelijk weer
een groot feest in De Vierstee

door Walter Eijndhoven

Het bestuur mag eindelijk weer iets organiseren na coronatijd. En dat gaan zij doen ook. 
Zaterdag 2 april, vanaf 20.00 uur nodigt zij iedereen uit langs te komen tijdens Café Vierstee. 

Een band van 7 man speelt muziek uit de jaren ‘70- ‘80- ‘90 en ‘00. Voor ieder wat wils.

Meer dan twee jaar duurde het voor-
dat er eindelijk weer iets gebeurt in 
Maartensdijk. ‘Wij wilden dit feest 
vorig jaar al organiseren, maar ook 
toen kwam corona er weer tussen’, 
vertelt Henny van der Heijden, één 
van de organisatoren van het feest. 
‘En nu mogen wij los, gewoon om-
dat het mag en kan’.

De hele avond brengt de band “Out 
of Time” goede muziek ten gehore. 
Muziek die iedereen kent. De groep 
bestaat uit zeven leden: Simon Lin-
nenbank (zang), René Hoogeboom 
(toetsenist), Jan Brouwer (drums), 
Arjo Miedema (basgitaar en zang), 
Jan van Ommen (slaggitaar en ach-
tergrondzang), Andreas Smits (so-

logitaar) en natuurlijk zweept guest 
star Joyce Geurtsen uit Maartens-
dijk het publiek weer op. Het dak 
gaat er weer ouderwets af.
Toegang is vanaf 20.00 uur. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop te be-
stellen via de webshop, inclusief 1 
consumptie. Voor meer informatie: 
www.vierstee.nl.

Out of Time-leden Joyce Geurtsen en Arjo Miedema.

Hollandsche Rading is blij
met Pop-up Wij(k)geluk

Op vrijdag 25 maart was het mooi weer en goed toeven op het dorpsplein in
Hollandsche Rading. Samen voor De Bilt had bewoners geïnspireerd om goed

samen te werken en met elkaar te vieren dat activiteiten weer kunnen. 

Er waren een (mobiele) pannenkoe-
kenbakker, een zanger met gitaar en 
de buurtsportcoach van Mens De 
Bilt voor spelletjes met de kinde-
ren. En vanuit het dorpshuis werd 

gezorgd voor koffie, thee en limo-
nade. 

Het was een mooie samenwerking 
met vrijwilligers van Samen voor 

Hollandsche Rading en Onvergete-
lijk Leven. En na 17.00 uur liep dit 
feestje naadloos over in de dorps-
borrel B@HR.
 (Kees Floor) 

Inwoners van Hollandsche Rading ontmoeten elkaar bij het Dorpshuis.

Jubileumconcert
H.F. Witte Centrum 

In januari jl. kon het concert vanwege de coronaregels niet 
doorgaan maar op zondag 10 april zal alsnog het 50- jarig 

jubileum van het H.F. Witte Centrum gevierd worden met een 
uniek concert verzorgd door Tim Akkerman met zijn band The 

Ivy Leuge in samenwerking met de Koninklijke Biltse Harmonie.

Tim Akkerman is een Nederlandse muzikant en componist en werd be-
kend als leadzanger en gitarist van de bekende band Di-rect. In 2009 
ging Tim verder als soloartiest. Met zijn band The Ivy League toert hij 
langs concertzalen en festivals.

Het concert begint om 14.00 uur en er zijn nog kaarten beschikbaar 
aan de bar van het H.F. Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in  
De Bilt. (Frank Drost)

Kijkerstip

In de aflevering van dinsdag 5 april van het Tv-programma Binnenste 
Buiten (NPO 2) om 19.08 uur neemt het programma een kijkje in 
Groenekan waar het landje van Nynke (Kouwenhoven) ligt. Hier 
heeft zij een bijzondere groep paarden samengesteld; allemaal met 
verschillende karakters die elkaar aanvullen’. (foto Marike van Pagée)

Oekraïne veiling brengt
bijna 12.000 euro op

In een goed gevuld Hervormd Centrum in Maartensdijk gingen vrijdagavond 25 maart de door 
gulle sponsoren en particulieren ingebrachte goederen en diensten vlot van de hand. 

Of het nu ging om een pakje koeken, 
gebakken door een viertal meiden 
van de jeugdvereniging, een kilo 
kaas of een complete snoeibeurt 
voor de tuin, er werd stevig op ge-

boden. Een kist viooltjes, een pak-
ketje worst of een kistje ‘gezond’, 
het leverde allemaal, onder de be-
zielende leiding van veilingmeester 
Ruud Landwaart, behoorlijk veel 

meer op dan de winkelwaarde…
Ook online kon meegeboden wor-
den. Aan het eind van de avond 
stond de teller (inclusief giften) op 
€ 11.926,-. (foto Jan den Ouden)

De veilingmeester haalt er het maximale uit.
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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.nl

Te koop aangeboden
Nieuwe BANDEN op stalen 
velg Suzuki Alto €250,-. Tel. 
0346-210141

Blank houten salontafel 
HxBxL  50 x 80 x 120cm. 
Bovenkant blad heeft een 
kleine opknapbeurt nodig 
€20,-. Tel. 06-44334907

2 bamboe zonneschermen: 
BxH 120x180cm, nauwe-
lijks gebruikt €5,- p/s. Tel. 
06-44334907

2 houten laden voor onder 
bed te schuiven, ideaal 
voor speelgoed e.d. HxBxD 
22x55x70cm. diep €7,50 p/s. 
Tel. 06-44334907

Encyclopedie de Winkler 
prins, compleet 20 delen. 
Hoogte boeken is 19 cm €5,-. 
Tel. 06-14040516

5 oude boeken van Nigel 
Calder €1,-. Tel. 06-14040516

Riddertijd, het dagelijkse 
leven in de middeleeuwen 
€1,-. Tel. 06-14040516

Prachtig Marokkaans dien-
blad metaal 90 Ø €40,-. Tel. 
06-43071929

Gratis afhalen: restant losse 
latten en 2 zijbalken van 
Aupingbed. Tel. 06-43071929

Draagbaar kooktoestel 
(Outdoorchef) €10,-. Tel. 
06-45937138 
Camping gaz  brander 206s 
€10,-. Tel. 06-45937138 
Koffieapparaat Philips €10,-. 
Tel. 06-45937138

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

Kinderstoel Topmark wit/
grijs met veiligheidsriempjes 
zgan €25,-. Tel. 06-11196121

Schuurmachine Makita €9,50. 
Tel. 06-21415798

Assorti 20 stuk Bier/
Wijnglazen €5,-. Tel. 
06-21415798 
Soldeerpistool Weller incl. 
hulpstukken €9,50. Tel. 
06-21415798

Elektrische grasmaaier. Zo 
goed als nieuw. €50,-. Tel. 
06-12864396

Activiteiten
GARAGESALE Route 
Groenekan zaterdag 28 mei. 
Meedoen? Aanmelden of info 
garagesalegroenekan@gmail.
com / Tel. 06-48691933

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag in De Bilt of 
Bilthoven. We brengen de 
kranten iedere woensdag 
bij je thuis. 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

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

Wie maakt de bewoners 
van de Ambachtstraat, 
D r . S c h a e p m a n w e g , 
Herenweg, Troelstraweg 
BLIJ, Woon je in de buurt 
en overweeg je een kran-
tenwijk. Wij zijn per direct 
op zoek naar een bezorger 
die wekelijks daar de krant 
wil bezorgen. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

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

Gezocht iemand die af en 
toe kleine KLUSJES in onze 
tuin wil doen; onkruid wie-
den, harken etc. Het gaat bijv 
om 1-3 uur per 2 weken (in 
overleg) bij een tuin in cen-
trum Bilthoven. Bij interesse: 
06-31755993 of dralla63@
hotmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

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

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

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

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

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

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

Op ’t bankje
De man die ik op het bankje aantref zit er wat stijfjes bij. Ik schat 
hem op midden veertig, modern brilletje en keurig in het pak. Hij 
is wat royaal geweest met het luchtje dat hij heeft gebruikt, maar 
het ruikt niet onaangenaam. Op zijn schoot houdt hij met beide 
handen een opgerolde krant stevig vast. ‘Lekker lenteweer, vindt 
u niet’, probeer ik een gesprek te beginnen. De man knikt dat hij 
het er wel mee eens is, maar geeft duidelijk aan geen gesprek te 
willen. Ik doe nog een poging, maar er komt geen contact. Ge-
lukkig heb ik mijn smartphone bij me en kan wat berichten gaan 
lezen. Af en toe kijk ik uit mijn ooghoeken even naar de man 
naast me want het intrigeert me toch wel een beetje. Hij lijkt wat 
gespannen en kijkt af en toe wat onrustig om zich heen. Als onze 
blikken elkaar toevallig een keer kruisen voel ik me betrapt. Ik 
tik gauw wat in op de smartphone om hem de indruk te geven dat 
ik druk bezig ben. Ik houd de aandacht nu helemaal bij de smart-
phone en merk niets meer van wat er om mij heen gebeurt. Ik 
verstijf helemaal als er opeens met een opgerolde krant op mijn 
wang wordt geslagen. Verschrikt kijk ik op en zie dat de dader 
een stevige vrouw van een jaar of veertig is, die me vrolijk aan-
kijkt. ‘Dag Joost, ik ben Suzan.’ Stralend kijkt ze me wat ondeu-
gend aan. Ik weet niet wat me overkomt en kijk haar met stomme 
verbazing aan. Dan hoor ik naast me een benauwde stem: ‘Ik 
ben Joost.’ Verwarring alom. De man krimpt bijna ineen door de 
situatie, maar de vrouw ziet er de lol wel van in en begint scha-
terend te lachen. ‘Ik dacht nog wel wat een leuke man’, zegt ze 
mij schalks aankijkend. Ik heb het idee dat ik ervan ga blozen en 
glimlach wat verlegen. De vrouw komt erbij zitten en nu hoor ik 
wat er aan de hand is. Ze hebben elkaar op internet ontmoet en 
nu een afspraak gemaakt, uitgerekend op mijn bankje. ‘We chat-
ten al een tijdje en hebben nu eindelijk een afspraak gemaakt’, 
vertelt Suzan. De man zit er nog steeds wat ongemakkelijk en 
verlegen bij en Joost mag weten water er in hem omgaat. Ik moet 
inwendig lachen om de situatie. Een groter contrast dan tussen 
die twee kun je je nauwelijks voorstellen. Zij een grote volslanke 
vrouw, gekleed in een lang zwart gewaad en met lange rode ha-

ren, hij wat klein van stuk en er heel formeel uitziend. Haar zie 
ik nog wel naar een festival gaan, maar dat zie ik hem niet doen. 
Maar dat zegt niets natuurlijk, misschien vullen ze elkaar wel 
heel goed aan. ‘Zullen we ergens gaan lunchen’, stelt de man 
voor. De vrouw vindt het een goed idee. ‘Maar we kunnen hier 
eerst nog wel even wat praten, het is nu nog lekker buiten’, zegt 
ze. De man vindt het prima. Hij is over de eerste schrik heen en 
lijkt nu ook wat minder gespannen, waardoor hij er veel aardiger 
uitziet. Ze hebben elkaar op internet natuurlijk al een beetje leren 
kennen en raken al gauw in een geanimeerd gesprek. Mij zien ze 
niet meer zitten en ik wil mijn bankje graag voor een misschien 
ontluikende liefde afstaan. Ik voel me totaal overbodig en als hij 
haar een doosje bonbons geeft en zij hem met een paar klinkende 
zoenen bedankt sta ik op. Ik wens ze heel 
veel geluk. Uitbundig en met een 
stralende glimlach zwaaien ze 
me hartelijk uit.

Maerten   

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

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

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

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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FC De Bilt verliest
Na de midweekse inhaalwedstrijd tegen Sliedrecht kwam op 26 maart GRC ’14 uit Giessen 

(NB) bij FC De Bilt op bezoek . Vooral de tweede helft van de wedstrijd tegen Sliedrecht
gaf vertrouwen in een goed resultaat tegen de Brabanders. Voor GRC was een

goed resultaat van belang om uit de degradatiezone te komen. 

Na een minuut stilte voor het over-
lijden van erevoorzitter Coen de 
Groot, startte de wedstrijd met aan 
Biltse zijde een grote hoeveelheid 
invallers, omdat de blessurebank 
weer behoorlijk vol is. Het zit na 
de coronawinterstop nog niet mee, 
de ploeg die in de eerste periode de 
koplopers op de voet volgde, komt 
door allerlei omstandigheden niet 
meer aan punten. In de eerste helft 
was de gehavende ploeg duidelijk 
sterker dan GRC en het kreeg vol-
doende kansen om de wedstrijd in 
die speelhelft (al) te beslissen. 

Er waren best mooie aanvallen die 
meer hadden verdiend. Youness 
en Pier kwamen goed door, maar 
de eindpass kwam niet bij Sander. 
Heel verdienstelijk was de aanval 
over links waar invaller linksback 
mooi in de diepte werd aangespeeld, 
Maxwell trok de bal goed voor en 
Niels, een andere invaller kon de 
bal net niet genoeg raken om de 
score te openen. Ook dat nog, steun 
en toeverlaat in de verdediging, 
Steven alias Per, raakte geblesseerd 
en moest het veld verlaten. Geluk-
kig kon de trainer beschikken over 
good old Joey Koetsier, die even-

eens een betrouwbare centrumver-
dediger is. Voor rust nam Youness 
een vrije trap en daar was de mee-
gekomen Joey die prima voor zijn 
man kwam en de bal in het doel 
kopte 1-0.

Na rust zou je verwachten dat de 
goal van Joey voldoende vertrou-
wen gaf om flink door te pakken, 
maar binnen een minuut een diepe 
bal op de Brabantse rechtsbuiten 
die de bal hard en laag in de verre 
hoek knalde 1-1. Gaandeweg de 

tweede helft werd De Bilt wel ster-
ker, had het meer balbezit en had 
het best aardig wat kansen. GRC 
was in de omschakeling ook regel-
matig gevaarlijk. In de 82e minuut 
was daar de uitval van GRC die 
effectief was 1-2. Daarna gingen 
de Biltse mannen nog wel voor de 
gelijkmaker, maar echt vol gas was 
niet waarneembaar. De Bilt kreeg 
in de laatste tien minuten nog di-
verse vrije trappen net buiten de 
zestienmeter, maar die werden erg 
onzorgvuldig genomen. 

Joey Koetsier scoort. (foto Henk Willemsen)

Doelpuntenfestival
met spectaculaire slotfase
Na de 1-3 winst uit bij Faja Lobi KDS 1 (dinsdagavond 22 maart) ging

het eerste team van SVM voor de winst thuis tegen Kockengen,
met een aantal spelers die terugkeerden na blessures.

Het begon echter met een drama-
tische eerste helft met drie onno-
dige tegendoelpunten, en een paar 
onwaarschijnlijke reflexen van de 
keeper van Kockengen waardoor er 
een ruststand van 0-3 na 45 minu-
ten op het scorebord stond.

De tweede helft kwam Jelle van der 
Tol voor Stijn Orsel in het veld en 
liet SVM het publiek zien wat terug 
knokken betekent. De rust werd be-
waard in het spel en dat leverde een 
voortdurende druk op, waaruit Le-
roy Engel in de 57e minuut de 1-3 
scoorde. Binnen 2 minuten stond de 

2-3 al op het bord na een bijna on-
mogelijke kopbal van Mike de Kok 
en door een fout van de keeper van 
Kockengen die de bal tegen Tycho 
Brandon schoot, werd de achter-
stand na 20 minuten in de tweede 
helft al weggewerkt. 

SVM kreeg kans na kans, maar de 
bal wilde er maar niet in, dat ge-
beurde wel aan de andere kant: De 
spits van Kockengen torende boven 
iedereen uit en kopte de pijnlijke 
3-4 in de 81e minuut binnen. Ty-
cho tikt echter na 2 minuten al weer 
de 4-4 binnen na een actie in het 

zestienmetergebied. Na een grove 
overtreding op Mike en wat duwen 
en trekken moest SVM verder met 
10 man na rood voor Djoey Engel. 
De Maartensdijkers roken echter 
wel de winst, drukten door en in 
blessuretijd werd de 5-4 door Mike 
gemaakt na goed werk van Tom 
Jansen. Kockengen probeerde nog 
wat te redden, maar als Wessel Hui-
gen in de 96e minuut naar de keeper 
soleert en koel de  6-4 binnen prikt 
is het gedaan. Na 99 minuten vindt 
de goed leidende scheidsrechter het 
genoeg en barst de vreugde los op 
het veld. (Ronald de Valk)

Voortdurende druk in de tweede helft levert SVM 1 maar liefst 6 doelpunten op. 

Belangrijke wedstrijd 
voor Nova 

Zaterdag 26 maart was een spannende en belangrijke dag 
voor Nova. Bij Nova 1 moesten de 2 punten binnengehaald 

worden, omdat er anders degradatiewedstrijden
gespeeld moeten worden.

Alle spelers waren op scherp gezet en klaar voor de strijd. De wedstrijd 
begon en met 3 snelle goals van tegenstander Rapid stond het na 4 mi-
nuten al 0-3. Middels een time-out werden de spelers van Nova even 
gereset. Toch liep de score uit naar 2-8. Door de goede sfeer en mooie 
goals wist Nova de score weer een beetje bij te trekken, 6-8. Uiteinde-
lijk gingen de teams met een stand van 7-11 de rust in. 

Ook na de rust bleef Rapid scoren. Na 10 minuten in de tweede helft 
was de stand 9-15. Er was nog genoeg tijd om dit in te halen en Nova 
bleef tot het bittere eind strijden. Het bleek niet genoeg te zijn en zo 
bleef het verschil tussen beide ploegen 6 doelpunten. Eindstand 14-20. 

Het verlies van Nova 1 betekent dat er degradatiewedstrijden gespeeld 
moeten worden. Deze zullen plaatsvinden op 9 en 16 april. Dus er ko-
men nog zeer belangrijke wedstrijden aan voor de selectie.

De doelpunten willen niet vallen bij Nova. (foto Renske van Kempen) 

DOS naar play-offs 
Door de winst zaterdagavond tegen SKF gaat DOS Westbroek 

als koploper de play-offs- wedstrijden in. De tegenstander 
in de dubbele wedstrijden op 9 en 16 april wordt of het 
Nijverdalse NKC ‘51 of het wordt een derby tegen TZ. 

Komend weekend valt daar de beslissing.

DOS en SKF waren beiden al zeker van de play-off. Het ging zaterdag 
enkel nog om de koppositie. DOS dat thuis al met negen doelpunten 
verschil had gewonnen, kon zelfs tegen een kleine nederlaag aanlopen 
om koploper te blijven. Maar al snel bleek dat de Westbroekers andere 
plannen hadden. In een wat rommelige openingsfase was het toch DOS 
dat direct het initiatief pakte. Halverwege de eerste helft was de wed-
strijd eigenlijk al beslist bij een 2-10 tussenstand. SKF was wederom 
onmachtig tegenover de Westbroekse power.

Met de 6 -14 ruststand was er nog een steeds een verschil van 8 doel-
punten. Halverwege de 2e helft kende DOS bij 10-19 de grootste voor-
sprong. Het laatste deel van de wedstrijd zakte de concentratie van de 
DOS-spelers wat weg en kon SKF een wat dragelijker eindstand van 
17-21 op het scorebord brengen. DOS speelde een goede degelijke 
wedstrijd. Richting de play-offs is er nog ruimte om de spreekwoor-
delijke ‘puntjes op de i ‘ te zetten, om zo goed mogelijk aan de start te 
verschijnen.
Volgende week speelt DOS een inhaalduel in Kampen tegen DOS 
Kampen. De wedstrijd is enkel voor de statistieken interessant, want de 
ranglijst in de poule staat al definitief vast.

DOS Westbroek won van het Veenendaalse SKF.



Over wegen
Aan het hek naar de natuur hangt een aankondiging over werkzaamhe-
den tot begin april. Nu het voorjaar losbarst ruimt de aannemer hier nog 
gauw de laatste rommel op, strooit een gras- met kruidenmengsel op de 
kale plekken en tenslotte zand erover.
Als een moderne dinosaurus beweegt de laatste, reusachtige rupskraan 
door het gebied, over landerijen die onlangs terug gebracht zijn naar 
de condities van lang geleden. 
Verbaasd steken planten uit ver-
vlogen tijden hun kiemblaadjes 
boven de zure grond uit. Jaren-
lang geweerd door de mensen die 
de polder bewerkten, mogen ze er 
nu weer zijn.
Maar in dit her-ontwikkelde na-
tuurgebied is de mensenhand 
nog duidelijk herkenbaar in de 
lange, strakke paden. Zware kra-
nen werken efficiënt en trekken 
rechte lijnen. Een bocht kan het 
gevaarte op de brede rupsban-
den alleen maken door zichzelf 
stap voor stap om te zetten. Een 
inspanning die onvermijdelijk 
flinke sporen nalaat.
Rechte wegen brengen snelle 
verbindingen tot stand, waar tijd 
telt. Echter, paden van de natuur 
komen niet voort uit een over-
volle agenda. Terwijl rechte we-
gen voorspelbaar zijn, blijkt een 
omweg vaak een avontuurlijke, 
inspirerende route. De loop van 
de rivier slingert door het land-
schap en dierenpaadjes kronke-
len door het bos, vertellen over 
het bioritme van de bosbewoners. 
In het strakke pad maakte de mol 
een zwierig spoor van omge-
woelde grond, op het ritme van 
zijn voedsel.
De kolossale machine krijgt men-
selijke trekjes als de bestuurder 
me groet, hoog vanuit de cabine. 
De bediening van zo’n rijdende 
uitkijktoren lijkt me overigens 
ook een heel avontuur. 

(Karien Scholten)

In haiku:
Slingerend of recht
Leidt het pad naar avontuur
En een frisse blik
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-3
Do.
31-3
Vr.
1-4
Za.
2-4
Zo.
3-4

Crepinette van 
maïshoen, 

kerrie-room en friet

Gebakken mosselen, 
beurre de Paris

en friet

Gebakken kastanje-
champignons, 

knoflook en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
6-4
Do.
7-4
Vr.
8-4
Za.
9-4
Zo.

10-4

Indiase lamscurry 
met rijst

Gebakken lengfilet 
met Hollandaisesaus 

en friet

Groentequiche
met roquefortsaus 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Vanille-mousse 
met roodfruit en slagroom € 5,50

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

Biodiversiteit en groenadoptie
in De Leijen

door Henk van de Bunt

Meer verschillende planten, insecten, vlinders en vogels. Dat is wat de Leijense Groenlingen 
willen, een groepje bewoners aan het Leijense Bos. De groenstroken langs de Berlagelaan

zijn niet zomaar wat plantsoenen. Het zijn uitlopers van het bijzonder gevarieerde
Leijense bos en er bivakkeren zelfs ringslangen en egels in. 

Claar Urbanus, Jos van den Tempel 
en Marieke Polder zijn de adoptie-
club-initiatiefnemers: Zij vertellen: 
‘Om te voorkomen dat de gemeente 
de stroken vanaf de Rietveldlaan 
t/m de Berkenlaan rooit en ver-
vangt door gras of één soort plant, 
heeft een groep van acht inwoners 
die stroken geadopteerd. Doel: de 
biodiversiteit behouden, en liefst 
vergroten. En het leefgebied van 
de ringslang, een beschermde dier-
soort, koesteren. Sommige mensen 
vinden dat eng, maar de ringslang 
is ongevaarlijk, niet giftig en hij bijt 
niet. We kunnen juist blij zijn dat 
we hem hier hebben. Ook met egels 
mogen we in onze nopjes zijn, want 
die zijn dol op slakken. We hadden 
ze afgelopen zomer goed kunnen 
gebruiken’. 

Onderhoud
De Leijense Groenlingen gaan de 
stroken zelf onderhouden. Dat be-
tekent één keer per jaar de woeke-
rende planten weghalen of snoeien 
en meer verschillende (bos-)plan-
ten en struiken licht en lucht geven. 
Zo trek je meer soorten insecten en 
vlinders aan, waar dan weer ver-
schillende vogels, egels en ring-
slangen op afkomen. De gemeente 
ondersteunt het initiatief en ruimt 
een dezer dagen wat ongewenste 
struiken en kweekgras. 

Prunuslaan
Vlak achter die stroken, op de Pru-
nuslaan, hebben Marieke Polder 
en Jos van den Tempel al adoptie-
ervaring opgedaan, samen met Rob 
Sondaar. Rob was al in de lente 
van 2017 betrokken bij het starten 

van eenzelfde soort project. Claar 
Urbanis: ‘Je moet daar zeker eens 
gaan kijken op de Prunuslaan, waar 
2 perkjes inmiddels een lust voor 
de zintuigen zijn. Vooral Marieke 
heeft veel materiaal aangedragen. 
Zij is biologe en een bron van in-
formatie voor de anderen. Ze houdt 
een lijst bij van alle plantensoorten 
die er groeien, dat zijn er al ruim 
90’. 
Medebewoners van de Prunuslaan 
leveren ook af en toe een bijdrage. 
Ze hebben bijvoorbeeld geholpen 
bij het in het begin ‘schoonmaken’ 
van het kleine perkje. Het resultaat: 
geurende bloemen, vele insecten, 
zoals vlinders, hommels en bijen, 
kruiden, een feestje voor de lief-
hebber van wat groeit en bloeit.

Berlagelaan
De adoptieprocedure is rond, de 

bewoners kunnen binnenkort aan 
de slag in de stroken langs de Ber-
lagelaan. Heel wat buren hebben al 
toegezegd hun handen uit de mou-
wen te steken. Het eerste snoei- en 
graafwerk doet de gemeente op 
aanwijzing van de adopteurs. Dan 
ontstaat er licht en lucht en kun-
nen nieuwe planten ‘aanwaaien’ 
of zaailingen worden geplant. Het 
wordt vast mooi en biodivers.

Toekomstplan
Marieke is begonnen met het bij-
houden van alle planten- en vo-
gelsoorten die in en rond de adop-
tievakken aan de Prunuslaan, de 
Berlagelaan en de Berkenlaan te 
vinden zijn. Het plan is om ook de 
insecten bij te houden. Wie veel 
weet over insecten is van harte wel-
kom om het team te komen verster-
ken.

De huidige adoptieclub-initiatiefnemers van links naar rechts: Claar 
Urbanus, Jos van den Tempel en Marieke Polder. (foto Rob Sondaar)

Gele bloemenzee

Het Bilts Hoogkruis in het van Boetzelaerpark verwijst naar historische connecties van De Bilt en Ierland. 
De narcissen geven het Kruis extra glans. (Frans Poot)

Klimaatadaptief parkeren 
bij gemeentehuis 

De parkeerplaatsen voor de deur van het gemeentehuis zijn op de schop 
gegaan. De bestrating is eruit en wordt vervangen door een innovatieve 
en milieuvriendelijke steensoort die CO2 heeft opgeslagen en water-
overlast ter plekke tegengaat. Zo draagt de gemeente haar steentje bij 
aan klimaat- adaptieve inrichting. 

Op donderdag 24 maart werd de eerste steen gelegd door raadslid 
Erik den Hertog en zijn zoon onder het toeziend oog van wethouder 
wethouder Anne Brommersma. [foto Henk van de Bunt]
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