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Ruime steun in gemeenteraad
voor Kadernota 2022-2026

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op donderdag 8 juli de Kadernota 2022-2026 ongewijzigd vast. Forza 
De Bilt en de SP stemden tegen. Vier amendementen ingediend door Forza De Bilt vonden 

alle geen steun bij de overige fracties. De twee in stemming gebrachte moties werden allebei 
unaniem aangenomen. De ene motie roept het college op om de bijdrage Veilig Verkeer 

Nederland De Bilt weer structureel in de begroting op te nemen. De andere motie vraagt de 
mantelzorgwaardering na 2021 te continueren. 

De Kadernota vormt het uitgangs-
punt voor de begroting 2022 en 
volgende jaren. Wensen voor nieu-
we investeringen en exploitatie-
uitgaven worden afgezet tegen de 
beschikbare financiële ruimte. De 
behandeling in eerste termijn begon 
met een algemene beschouwing van 
alle fracties waarbij vragen aan het 
college werden gesteld en moties 
en amendementen ingediend. Pim 
van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
beet het spits af. ‘Dat er nu meer in-
vesteringsruimte is juichen wij toe. 
We zien wel dat dit is uitgesmeerd 
over meerdere programma’s. Voor 
ons zijn van het grootste belang 
het op orde krijgen van de lokale 
economie en die sectoren die een 
verloren jaar hebben gezien in 2020 
en het nog steeds moeilijk hebben.’ 
Hij denkt daarbij aan de horeca, 
de cultuursector en het sociaal do-
mein, met specifieke aandacht voor 
ouderen en kwetsbaren die bijna het 
hele jaar binnen hebben moeten zit-
ten. Hij gaat verder in op kansen die 
corona ook biedt.

Dramatisch
Fractievoorzitter Henric de Jong 
Schouwenburg (VVD) vraagt aan-
dacht voor het mobiliteitsvraag-
stuk. ‘De VVD staat voor goede 
en duurzame ontsluiting van de 
gemeente voor nu en in de toe-
komst in overleg met onze part-
ners en buurgemeenten.’ Hij noemt 
openbaar vervoer en goede bereik-
baarheid van belang voor midden-
stand en bedrijven. Ook gaat hij in 
op parkeren in de gemeente. Hij 
vraagt ook aandacht voor het be-
stemmingsplan Bilthoven Noord 
waarover de VVD vorig jaar een 
motie heeft ingediend. Voor Forza 
De Bilt is de Kadernota meer op 
drijfzand gebouwd. ‘De Jaarreke-
ning laat een dramatisch miljoe-
nentekort zien gemaskeerd door 
incidentele meevallers.’ Hij vraagt 
nadrukkelijk aandacht voor parti-
cipatietrajecten. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) wil dat de extra mid-
delen voor duurzaamheid voor een 
deel worden benut om in 2022 een 
start te maken met het burgerberaad 

voor de noodzakelijke aanpak om 
de klimaatdoelen te halen. Omdat 
een motie die hij daarvoor had wil-
len indienen geen steun vond bij de 
meerderheid van de raad werd die 
ingetrokken. 

Flexwoningen
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt 
het knap dat het college het voor 
elkaar gekregen heeft dat De Bilt 
weer financieel gezond is. ‘On-
danks dat wij het met de inhoude-
lijke keuzes van de bezuinigingen 
vaak niet eens waren is het knap dat 
het college dit voor elkaar heeft ge-
kregen.’ In de commissie verklaar-
den de wethouders sociaal domein 
dat op basis van de kennis van nu 
het ook in 2022 mogelijk blijft de 
huidige kwaliteit van zorg te kun-
nen blijven leveren. De PvdA zal 
bij de vaststelling van de begroting 
de noodzaak bekijken om meer geld 
te reserveren. Hagedoorn roept de 
portefeuillehouder op om zo spoe-
dig mogelijk in overleg te gaan met 
Bewonersvereniging Bilthoven-

Noord en de Stichting Planschade. 
John van Brakel (D66) vraagt het 
college om samen met Woonstich-
ting SSW onderzoek te doen naar 
tijdelijke flexwoningen. D66 zal de 
kadernota van harte steunen. 

Troebel water
Johan Slootweg (SGP) ziet een 
mooie sluitende meerjarenbegro-
ting zonder bezuinigingen. ‘Dat is 
lang anders geweest.’ Hij wil van 
het college horen dat er in de ge-
meente De Bilt nooit sprake zal 
zijn om van het gas af te moeten. 
De mantelzorgmotie steunt hij van 
harte. Werner de Groot (CDA) 
noemt De Bilt een gemeente die 
niet bang is voor verandering, maar 
in de noodzaak tot verandering al-
tijd een kans ziet om te verbeteren. 
Hij wil daarmee doorgaan, ook na 
2022. Erik den Hertog (Bilts Be-
lang) zegt: ‘Vorig jaar zeiden wij 
bij de Kadernota dat als troebel wa-
ter tot rust komt het langzaam hel-
der wordt. Het water is nu een stuk 
rustiger en de financiële gevolgen 
zijn beter en inzichtelijker.’ Voor 
Bilts Belang is het afvalsysteem al 
een tijdje een doorn in het oog. Den 
Hertog vraagt om de evaluatie daar-
van. Hij is blij dat er wellicht een 
boa bij komt. Raadslid Boer (SP) 
zag dat er 10.000 euro geschrapt 
wordt van straatfeesten. ‘Als er er-
gens een reden is om feest te vieren 
is dat in 2022 omdat we dan wel-
licht de coronacrisis grotendeels 

overleefd hebben. Niet schrappen 
dus.’ Theo Aalbers (ChristenUnie) 
heeft vertrouwen in de toekomst, 
het gaat wat beter met De Bilt.’ Hij 
vindt dat de raad algemeen belang 
moet afwegen tegen groepsbelang. 
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
is blij met het versterken van het 
sociaal domein. Zij sluit de eer-
ste termijn van de raad af met een 
gedicht met een pleidooi voor de 
menselijke maat. 

Op koers
Het college gaat in op de bijdragen 
van de raad. Wethouder Dolf Smo-
lenaers van Financiën zegt dat we 
op koers blijven om de financiële 
positie te verbeteren. ‘Maar er zijn 
nog wel paar zaken aan de horizon 
die nog onduidelijk zijn.’ Hij noemt 
de aanstaande herijking van het 
gemeentefonds en de compensatie 
van de zorg. Over tijdelijke huis-
vesting op plekken waar terreinen 
een aantal jaren braak liggen zegt 
de wethouder dat op dit moment 
geen zicht is op locaties die meer 
dan vijf jaar braak zullen liggen. 
‘Dat is slecht nieuws voor flexwo-
ningen maar goed nieuws dat er 
een permanente invulling komt.’ 
Hij ziet meerwaarde om samen met 
SSW te gaan kijken of er plekken 
zijn waar ontwikkelingen nog even 
op zich laten wachten en of het daar 
mogelijk is. 

7500 peuken opgeruimd in Bilthoven
Op 10 juli zijn er 18 vrijwilligers van Plog it Up De Bilt aan de slag gegaan tijdens de landelijke 

PeukMeuk. Ze hebben tussen 11.00 en 15.00 uur 7500 sigarettenfilters opgeruimd. Landelijk 
zijn er op deze dag zelfs een half miljoen filters opgeruimd.

De landelijke actie is in het leven 
geroepen omdat filters van peuken 

erg slecht zijn voor het milieu. Er 
zit plastic in en chemische stoffen, 
zoals lood en arseen. Erg schadelijk 
voor mens en dier. Daarnaast heb-
ben de vrijwilligers het winkelend 
publiek geïnformeerd over filters. 

Initiatiefnemer Anke Hazeleger: 
‘Er was deze dag erg veel enthou-
siasme van de deelnemers en veel 
mensen waren geïnteresseerd in 

wat we aan het doen waren; tijdens 
onze acties is het creëren van be-
wustwording het belangrijkst.’

Wil je ook een keer meedoen met 
een actie van Plog it Up? In augus-
tus vindt er een grote tour plaats 
waar er wordt opgeruimd in etap-
pes door de hele gemeente. Meer 
weten? Kijk op www.sportiefinhet-
groen.nl 

Anke & Maureen van Plog it Up met het eindresultaat.

Wethouder Anne Brommersma heeft nu ook verkeer in haar portefeuille.

Lees verder op pagina 5
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/07 • 10.30u - Ds. Marjolein 
Cevaal – Erbrink

20/07 • 10.30u - Zomerviering
22/07 • 10.30u - Zomerviering

25/07 • 10.30u - Ds. René van den Beld
27/07 • 10.30u - Zomerviering

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/07 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

18/07 • 18.30u - Ds. H. Liefting
25/07 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse
25/07 • 18.30u - Prop. L. Solleveld

Woudkapel
18/07 • 10.30u - Gastpredikant 

Aries van Meeteren
25/07 • 10.30u - Gastpredikant 

Maya Walburg
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

18/07 • 14.00u - de heer Peter 
Kerkhove 

25/07 • 14.00u - de heer Jan Blokker 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
18/07 • 11.00u - Gebedsviering 

René Grotenhuis
25/07 • 11.00u - Gebedsviering Pastor 

Gerard Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

18/07 • 10.15u - Ds. C. van den Berg
25/07 • 10.15u - Ds. H.J. Room

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
(nog even) besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente 
Dorpskerk

18/07 • 10.00u - Ds. M. Dubbeldam
25/07 • 10.00u - Ds. H. E. Dankers 

Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

18/07 • 10.00u + 25/07 • 10.00u - 
Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
18/07 • 10.00u - Gebedsviering 

J. van Gaans en J. Vroom
25/07 • 10.00u - Eucharistieviering 

F. Zwarts
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
18/07 • 10.00u - geen kerkdienst
25/07 • 10.00u - geen kerkdienst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
18/07 • 15.30u - Ds. M. Baan

25/07 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

18/07 • 10.00u - Ds. W. van Klinken
18/07 • 18.30u - Ds. W. van Vlastuin 

25/07 • 10.00u - Preeklezen
25/07 • 18.30u - Ds. B.A. Zuiddam 

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/07 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
25/07 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Dienstenweer vrij toegankelijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/07 • 10.00u - Ds. Joz. A. de Koeijer
18/07 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel

25/07 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
25/07 • 18.30u - Ds. A.A.W. Boon
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

18/07 • 10.00u +18.30u - Kandidaat 
C.A. van den Brink

25/07 • 10.00u +18.30u - Ds. 
A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
18/07 • 09.30u - Dhr. J.. Grootendorst

25/07 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk  
18/07 • 10.00u - Gebedsviering 

A. Kolfschoten
25/07 • 10.00u – Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

 In paradisum…

Tot ons grote verdriet hebben wij veel te snel en onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Kitty Jeanette 
van Eijken - de Muinck

weduwe van Jan Peter van Eijken

* Amsterdam,  † Arnhem,
23 oktober 1937  7 juli 2021

Peter en Petra
    Sjoerd en Laura
        Rein, Julie
    Daniëlle en Sjoerd
        Jesse, Luca

Caroline en Paul
    David
    Florian

Correspondentieadres:
Jurgen Theunissen Uitvaartzorg
t.a.v. familie Van Eijken
Postbus 2158
6802 CD  Arnhem

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

‘De HEERE is mijn Herder’
Psalm 23

Op Zijn tijd en wijze heeft het de Heere behaagd tot Zich te roepen 
mijn man, onze vader, schoonvader, grootvader, 

overgrootvader en stiefvader

Walter Ernst Karl Rudolf Braun
Osnabrück Hilversum
5 juli 1935 10 juli 2021

 H.G. Braun – den Hertog
  Jan

  Michela en Jörg

  Hans - Diter

  Klein- en achterkleinkinderen

’t Loo 4
3738 VS Maartensdijk

Mijn man en onze vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader en 
stiefvader is thuis opgebaard. Aldaar liever geen bezoek aan huis.

Vanwege de huidige maatregelen zal de rouwdienst in besloten 
kring plaatsvinden.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 15 juli om 
13.00 uur in De Stulpkerk, Hoge Vuurseweg 4 te Lage Vuursche. 
Deze dienst zal geleid worden door ds. G.H. Kruijmer en is live 
mee te beleven via www.kvanasselt.nl/braun/

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis, waarvoor wij u 
van harte uitnodigen, omstreeks 13.45 uur plaatsvinden op de 
naastgelegen begraafplaats.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.15 tot 12.45 uur gelegenheid 
tot condoleren in Dorpshuis ‘De Furs’, Slotlaan 2a te Lage Vuursche.

Geen bloemen.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/07 • 10.00u - Dhr. J.W. de Besten
18/07 • 18.30u - Ds. A. J. Krol

25/07 • 10.00u - Dhr. W. M. Dijke
25/07 • 18.30u - Ds. J. H. Biewinga

PKN - Herv. Kerk
18/07 • 10.00u - Ds. H.J.P. de Pater 
18/07 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
25/07 • 10.00u - Ds. J.A.A. Geerts

25/07 • 18.30u - Proponent J. de Wind

Hulp bij corona-apps
Nu er weer steeds meer mogelijk is gaan de corona-apps een belangrij-
kere rol spelen. Momenteel zijn er twee apps van de overheid in om-
loop: de coronamelder en de coronacheck. Met de coronamelder kun je 
(laten) zien of je in contact bent geweest met een besmet persoon. Met 
de corona-check-app kun je aantonen of je corona hebt gehad of bent 
gevaccineerd. Deze laatste app kun je nodig hebben als toegangsbewijs 
of reisbewijs. 
Wil je meer weten over de apps of hulp bij het installeren van de apps, 
breng dan geheel vrijblijvend een bezoek aan één van de digitale cafés 
van Bibliotheek Idea. Je hoeft geen afspraak te maken. Vrijwilligers 
van SeniorWeb helpen je graag verder. Ook met andere digitale vragen 
ben je van harte welkom.
Het Digitaal Café van Bibliotheek Idea is in samenwerking met Seni-
orWeb en vindt plaats in Bibliotheek Bilthoven, elke dinsdag van 10.00 
tot 11.30 uur en in Bibliotheek Maartensdijk, elke vrijdag van 14.00 tot 
15.30 uur. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In de Vierklank van 2 juni 2021 stond een artikel over de mogelijke reali-
satie van een natuurexperiment in een weiland aan de Twislaan in Groe-
nekan (Democratisch principe bestemmingsplan onder druk). Streven is 
een natuurterrein met daarin verscholen 20 Tiny Houses. Het concept Tiny 
Houses staat voor -zoveel mogelijk- zelf voorzienend wonen: zelf energie 
opwekken, een moestuin aanleggen en afvalstoffen hergebruiken bijvoor-
beeld. En een voedselbos als ik het goed begrijp. 
De omwonenden komen aan het woord. Ze zijn verbaasd over het tot nu 
gevoerde proces. De initiatiefnemers hebben hen benaderd en zeggen dat 
het experiment zonder aanpassing van het bestemmingsplan kan worden 
gerealiseerd. Een eenvoudige procedure zou volstaan. Verder wijzen ze er 
met klem op dat het overleg met de omwonenden alleen bedoeld is voor 
het verkrijgen van positieve feedback en tips en niet voor het stellen van 
kritische vragen of het spuien van kritiek of bezwaren. 
De initiatiefnemers (en gemeente) verwarren burgerparticipatie in het kader 
van doe-democratie en inspraak in het kader van de ruimtelijke ordening. 
Burgerparticipatie is informeel overleg tussen initiatiefnemers en andere 
burgers over hun plannen voor geveltuinen, speelplaatsen, wijkparkjes op 
braakliggend terrein, burenhulp en zoiets als een natuurexperiment. 
Inspraak in het kader van de ruimtelijke ordening heeft een andere bedoe-
ling, namelijk het ophalen van eventuele knelpunten en tips in de omge-
ving om een plan beter te laten landen op de plek. In dat kader is een 3 
stappenplan handig: Het principeverzoek, het buurtoverleg en de start van 
de ruimtelijke aanvraag. 
Ook al zou het zo zijn dat het natuurexperiment aan de Twislaan ruimtelijk 
past dan is de verandering nog zodanig dat een behoorlijke raadpleging 
van de buurt nodig is. Wanneer inspraak serieus wordt genomen moet dit 
zo snel mogelijk plaats vinden.

Matthijs Herngreen, Bilthoven
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Boek beschrijft zoektocht naar God
door Henk van de Bunt

Je eigen weg vinden vertelt wat er gebeurt als iemand zich niet meer laat insnoeren door 
‘doe niet zo raar’ en haar weg vindt als medemens, hulpverlener, jeugdwerker

en als kwetsbaar mens in een periode van ernstige lichamelijke en psychische ziekte.

Een paar maanden voor een verhui-
zing kwam zij door het werk van 
haar man voor het eerst in Praag: 
‘Ik werd geraakt door de gevolgen 
van de onderdrukking door de Rus-
sische bezetting; de wanhoop, angst 
en gebrek aan vreugde van velen. 
Ik herkende daar, vanuit mijn eigen 
opvoeding, de cultuur van onder-
drukking. In een galerie kocht ik 
een wandtapijt wat zo treffend on-
derdrukking tot uiting bracht maar 
ook voor mij verbeeldde dat bevrij-
ding daarvan mogelijk was. Met 
deze verkoopster kreeg ik contact 
en zij was een bijzondere vrouw, 
helper van velen die vochten voor 
de vrijheid. Toen haar dochter stierf 
en ze voor haar kleinkinderen ging 
bracht ik haar vele jaren de kle-
ren van onze kinderen, want onze 
kinderen waren een jaar ouder dan 
haar kleinkinderen. Zij werd als een 
moeder voor mij toen mijn moeder 
om het leven kwam door een on-
geluk. Ook ontmoette ik anderen 
die liefde hadden voor hun land 
en door kleine dingen te doen veel 
voor anderen betekenden’.

Boek
‘In 1975 had ze een diepe erva-
ring van Gods liefde die haar ver-
vuilde met vreugde en ontving ze 
de opdracht om anderen het goede 
nieuws van de genezende kracht 
van Gods liefde te brengen’; aldus 
het intro van geestelijk verzorger 
Margriet van der Kooi bij het boek 
‘Je eigen weg vinden’ van Biltho-

vense Tony Kalma. Tony Kalma 
woont in Bilthoven en is getrouwd 
met Nanne. Samen hebben ze drie 
kinderen en twee kleinkinderen. 
Tony heeft de opleiding maatschap-
pelijk werk en contextuele therapie 
gedaan. Als docent verzorgt ze pas-
torale cursussen en thema-avonden. 
Ook trainde ze pastorale werkers 
in Tsjechië en Slowakije. Tony had 
een eigen praktijk voor pastorale 
contextuele hulpverlening. Binnen 
dit werk is gebed belangrijk voor 
haar: ‘Mijn eigen armen zijn tekort, 
maar God kan met Zijn liefde de 
mensen in de diepte bereiken’. Ze 
heeft een hart voor jonge mensen.

Praag
Vanaf 1983 begon Tony Kalma-
Zwier in een kerk in Praag met 
pastoraal werk en sinds 1994 geeft 
zij regelmatig les op de theologi-
sche hogeschool, op conferenties 
in Praag en andere steden. Volgens 
Margriet gebruikt God Tony’s per-
soonlijkheid, onderwijs en geeste-
lijke gaven om in mensen geloof 

wakker te maken en verlangen 
om meer tot bloei te komen. Tony 
deelt verhalen uit haar eigen leven, 
voorbeelden uit haar pastorale zorg 
en introduceerde de taal van sym-
bolen en beelden. Tony houdt van 
het land Tsjechië en de mensen en 
schept een klimaat van aanvaar-
ding, vertrouwen en vrijheid.

In november 2020 vertelde echtge-
noot Nanne Kalma in een introduc-
tiebijeenkomst in de Bilthovense 
Centrumkerk over het ontstaan van 
het boek: ‘Ik kijk met dankbare ver-
wondering terug op die 50 jaar, die 
Tony daar in Tsjechië werkzaam 
mocht zijn’. Tony Kalma stond aan 
de wieg van het kinderwerk van de 
CWN (werkgemeenschap van cha-
rismatische initiatieven) en pasto-
raat in Tsjechië. Ze vertelt in haar 
boek hoe ze met vallen en opstaan 
leert, dat ze er mag zijn en vrij mag 
worden van ‘zo hoort het nu een-
maal’. Het boek gaat over charis-
matische vernieuwing ‘over God, 
die mensen vernieuwt en door hen 
heen werkt en bemoedigt. Het boek 
is voortgekomen uit trainingen, 
die Tony zo’n 30 jaar verzorgde in 
Praag en na verzoeken van velen 
om te schrijven over mijn levens-
ervaringen. In het najaar verschijnt 
het boek in het Tsjechisch.

Keuze
In Je eigen weg vinden neemt Tony 
Kalma je mee in haar zoektocht 
naar God. Dwars door de teleurstel-

ling heen: jarenlang had ze in moei-
lijke situaties niets aan haar geloof. 
Langzaam openbaart zich een an-
der beeld van God en kan ze zich 
openen voor zijn liefde, zichzelf 
meer aanvaarden en openbloeien. 
Ze lag lang op de intensive care en 
leert nu leven met kanker. Ze ont-
dekte hoe ze in iedere situatie de 

keuze had om wat van haar leven 
te maken en te genieten van wat het 
leven voor goeds te bieden heeft. 
Tony beschrijft haar leven met God 
en anderen. Met ziekte en genezing, 
trauma en groei, verwachting en 
teleurstelling. En haar langdurige 
liefde voor Praag waar ze ook uit-
deelt wat ze geleerd heeft. 

Het boek is in voorraad bij de 
boekhandels in Bilthoven en De 
Bilt. Voor lezers van De Vierklank 
is een aantal exemplaren ter be-
schikking gesteld. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.nl 
met in het onderwerp ‘Je eigen 
weg vinden’. De exemplaren wor-
den onder de inzenders verloot, 
iedereen krijgt bericht.

De ‘kernwoorden van Tony Kalma zijn ‘Openstaan, luisteren, vragen en 
ontvangen. 

Uit de gemeenteraad 
van 8 juli

door Guus Geebel

Met een minuut stilte herdenkt burgemeester Sjoerd Potters 
Eric Balemans die op 2 juli op 59-jarige leeftijd overleed. 

‘Eric Balemans heeft bijzonder veel betekend in het 
openbaar bestuur. Hij heeft als informateur en formateur
de gemeente bijgestaan na de gemeenteraadsverkiezingen

en er uiteindelijk mede voor heeft gezorgd dat er voor 
de zomer een nieuw bestuur kwam.’

De raad besluit met 15 stemmen voor en 12 tegen de schriftelijk inge-
diende vragen door Forza De Bilt over planschade Bilthoven-Noord die 
op de agenda staan om mondeling behandeld te worden nu niet te be-
handelen, maar door te schuiven naar september. De daarna door Kris-
tel Brekelmans (Forza De Bilt) ingediende motie van afkeuring tegen 
de burgemeester krijgt alleen steun van Forza.

Nieuw Raadslid
Harman Kloos wordt na het afleggen van de ambtsbelofte geïnstalleerd 
als raadslid voor de fractie van de VVD. Hij volgt Fred van Lemmen op 
die naar Bosch en Duin verhuist, net veertig meter buiten de gemeente-
grens. Van Lemmen was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijst-
trekker voor de VVD, die toen de grootste partij werd. Hij wordt toege-
sproken door de burgemeester die hem prijst als raadslid die zijn taak 
constructief en bevlogen vervulde met veel kennis van zaken, vooral 
wanneer het om duurzaamheid ging. VVD-fractievoorzitter Henric de 
Jong Schouwenburg noemt Fred van Lemmen een raadslid dat heel 
flexibel kon omgaan met allerlei onderwerpen. Hij noemt ook zijn inzet 
om tot raads-brede akkoorden te komen. Fred van Lemmen zegt met 
pijn in het hart de Biltse politiek te verlaten. Hij denkt met veel plezier 
terug aan de gesprekken die hij na de verkiezingen met alle fracties 
heeft gevoerd. ‘Ik ben onder de 
indruk van de vele specifieke ken-
nis en ervaring die bij de diverse 
partijen aanwezig is en eigenlijk 
zouden we daar veel meer gebruik 
van moeten maken om uiteindelijk 
de politiekinhoudelijke discussie 
goed te kunnen voeren.’
   
Huidige situatie
De politieke duiding van de hui-
dige situatie met drie wethouders 
kon vanwege het late tijdstip niet 
worden afgerond en gaat dinsdag 
12 juli verder.

Harman Kloos nieuw gemeente-
raadslid voor de VVD-fractie.
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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

Zoete sappige
Wilde Perziken

500 gram € 1,49

Vers gesneden 
Meloenmix

Megabak € 3,99

Fettucini met curry 
scampi’s en groenten

€ 1,75
100 gram

Japanse beef
Met rijst of noedels

€ 1,59
100 gram

Japanse kip
Met rijst of noedels

€ 1,39
100 gram

Passie-caramel 
chocolade taart
Nu € 15,95
Heerlijke
Borrelstengels
Per bak € 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 15 vrijdag 16 en zaterdag 17 juli.

Van onze vaste
Kersen teler…

De allerlekkerste 
Kordia Kersen
Kom proeven!!

Desem
donker grof volkoren
Nu € 2,99
Maartensdijkertje
Rozijnenbrood

Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

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

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Zomer – bosui soep

½ liter  € 3.95
Notenafdeling:
Tex Mex 
Cashewnoten

Per bak €3,99

Tagliatelle 
met zalm en groenten

€ 1,69
100 gram

Vers gesneden
Roerbakgroente Suprieur

€ 2,99
400 gram

Vers gesneden
Watermeloen parten € 1,49

Per kilo

19
07

20
07

21
07

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 juli t/m woensdag 21 juli

Gebraden entrecote

Gegrilde kiprollade

Gegrilde honingham

Filet Americain

Kip-walnoot salade

Hammousse

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

5.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

KIPROLLADE
1 KILO

12.50

ANGUS BURGERS
4 VOOR

10.-

ANGUS RIB EYE
11 GRAM

4.50

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

DEENSE BROODJES

ALLE VLUGKLAAR

BIJVOORBEELD SLAVINKEN, 
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN

100 GRAM

0.99

2 VOOR

8.-

KIPDIJFILET
DAGSPECIAL:

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

4+1
GRATIS

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

KIP IN BRAADZAK
1 KILO

12.50

2E POND
GRATIS

BOEREN BELEGEN

GRAND GRU

500 GRAM

7.25

500 GRAM

8.25
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Mobiliteit
Wethouder Anne Brommersma beantwoordt vragen over het sociaal 
domein. Zij geeft een positief advies over de motie om de mantelzorg-
waardering te continueren. Brommersma gaat in op vragen van de SGP 
over resultaten van de Biltse Aanpak. De wethouder heeft nu ook verkeer 
in haar portefeuille. ‘De raad heeft aangegeven verkeersveiligheid heel 
belangrijk te vinden in het kader van het mobiliteitsbeleid. In het vierde 
kwartaal komt daarover een rapport van Sweco. Parkeerbeleid is daarin 
een integraal onderwerp. In De Bilt wordt parkeerdruk uit Utrecht erva-
ren. Daar zijn we twee jaar geleden gestart met een blauwe zone en dat 
werkt wel maar de parkeerdruk blijft groot.’ 

Straatfeest
De wethouder laat de motie om de bijdrage voor Veilig Verkeer Neder-
land De Bilt structureel te maken over aan de raad. Over nascheiding van 
afval zegt Brommersma dat in onze gemeente de pmd-scheiding 30 kilo 
per huishouden is, terwijl gemiddeld in Nederland rond 10 kilo geschei-
den wordt. ‘Het is in onze gemeente echt de moeite waard, want alles wat 
we uit restafval halen hoeven we niet te betalen.’ Over de opmerking van 
raadslid Boer (SP) over het schrappen van 10.000 euro voor straatfeesten 
zegt de wethouder zegt dat daar in het Crisis- en Herstelplan geld voor 
is uitgetrokken.

Bestemmingsplan
Wethouder Madeleine Bakker heeft het dossier planschade Bilthoven-
Noord overgenomen. Daar waren veel vragen over waar zij wat dieper 
op ingaat. ‘We moeten eigenlijk twee discussies uit elkaar trekken. Het 
bestemmingsplan zelf en de bepalingen daarin aan de ene kant en de in-
gediende planschadeclaims aan de andere kant. We hebben het over een 
bestemmingsplan dat in 2014 is aangenomen. Er is een toetsing geweest 
bij de Raad van State of het bestemmingsplan rechtskracht hield en of het 
goed tot strand was gekomen. De Raad van State vond dat het op juiste 
wijze tot stand is gekomen, bepaald en beslist door de gemeenteraad. Het is 
ook de bevoegdheid van de raad om het bestemmingsplan vast te stellen.’ 

Conceptadvies
‘We hebben dus een bestemmingsplan dat op dit moment gewoon het be-
stemmingsplan Bilthoven-Noord is. De planschadeclaims zijn ingediend 
door individuele bewoners die zich richten tegen de gemeente en die de 
gemeente vragen een juridisch oordeel te hebben over de vraag of hier 
sprake van planschade is die vergoed dient te worden. Stichting Plan-
schade is de vertegenwoordiger van vele claims die ingediend zijn, maar 
wij hebben het over individuele claims waar individuele beslissingen op 
genomen dienen te worden. Op dit moment wordt het afgewerkt en elke 
keer krijgen we als gemeente groepjes claims voorgelegd. Waar we het 
nu over hebben is dat er een conceptadvies wordt gestuurd naar zowel de 
indiener van de claim als naar de gemeente die daarop mogen reageren. 
Dan komt een advies tot stand en de volgende stap is dat het college dan 
een besluit neemt in een individueel dossier of individuele claim. Er zijn 
183 claims ingediend en het college verwacht dat eind augustus in al 
die dossiers een besluit genomen kan worden met inachtneming van het 
advies dat er dan ligt. Voor de raad is belangrijk wat er dan uitkomt want 
daarin staan ook overwegingen.’

Analyse
De wethouder wil voor de raad een analyse maken voor een discussie 
in september over de reparatie van het bestemmingsplan. ‘Is het wel re-
paratie of hebben we het over een technische herziening, of over een 
herziening op ruimtelijke gronden. De raad is het bevoegde orgaan om 
bestemmingsplannen vast te stellen en wijzigingen door te werken.’ De 
op 30 juni 2020 aangenomen motie om oplossingsrichtingen te verken-
nen noemt de wethouder een van de puzzelstukjes die zij in september 
wil aanreiken om te kijken wat het standpunt van de raad daarin is. Ze 
gaat, wat de PvdA vroeg, zeker in gesprek met de Stichting Planschade 
Bilthoven-Noord en de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Op de 
financiën waar Forza De Bilt naar gevraagd heeft komt de wethouder 
schriftelijk terug. Over het aanbod van de Stichting Planschade Biltho-
ven-Noord die bereid is planschadeclaims van tafel te halen als het col-
lege toezegt dat er een herziening van het bestemmingsplan komt zegt 
wethouder Bakker dat dit juridisch twee aparte trajecten zijn die in het 
verhaal verbonden geraakt zijn. Zij noemt het op dit moment prematuur 
daar wat mee te doen. ‘Dat gaan we in september zien omdat we dan een 
totaalbeeld hebben.’ 

De Soestdijkseweg speelt een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid.

advertentie

Opwekking duurzame energie
langs snelwegen

 
In de vergadering van 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad de bijdrage van de gemeente De Bilt 

aan de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld voor de duurzame opwekking van 
elektriciteit. Onderdeel van deze bijdrage is het doen van onderzoek naar de mogelijkheden 

van windenergie in het gebied langs de snelweg A28 en het doen van onderzoek naar de 
mogelijkheid van zonne-energie langs de A27. 

Langs snelwegen is de rijksover-
heid in veel gevallen eigenaar van 
de grond. De rijksoverheid zal de 
komende jaren een aantal locaties 
aanwijzen voor het opwekken van 
duurzame energie op rijksgronden 
in het kader van het programma 
‘Opwek Energie Rijksgronden’ 
(OER). De Rijksoverheid hecht 
daarbij aan een gezamenlijk aanpak 
met decentrale overheden. 

Met een formele brief aan het mi-
nisterie van Economische Zaken en 
Klimaat kunnen decentrale over-
heden vragen om als zoekgebied 
(- en) in het programma-OER op-
genomen te worden. De rijksover-
heid zal dan in samenspraak met 
de betrokken decentrale overheden 
een voorverkenning uitvoeren naar 
de mogelijkheden. 

Termijn
De termijn voor een verzoek tot 
opname in het OER-programma 
sloot per 1 juli 2021. Ten behoeve 
van het vooronderzoek naar wind-

energie in het gebied langs de A28 
heeft het College van De Bilt met 
de gemeenten Amersfoort, Leus-
den, Soest, Zeist en Utrecht de mi-
nister van Economische Zaken en 
Klimaat verzocht om de A28 op te 
nemen in het OER-programma. 

Onlangs heeft de provincie Utrecht 
het initiatief genomen een verge-
lijkbare brief op te stellen waarin 
naast de A28 alle zoekgebieden 
voor zonne- en windenergie langs 
snelwegen zijn opgenomen. Het 
gaat hierbij om de in de Regionale 
Energiestrategie van de RES-re-
gio’s U 16, Amersfoort en Food-
valley (Samenwerking tussen over-
heid, onderwijs en ondernemers) 
opgenomen zoekgebieden. 

Kennis
In de brief schrijven de gemeenten: 
‘Bovengenoemde gronden langs 
de rijkswegen kunnen, gelet op het 
totale oppervlak, een substantiële 
bijdrage leveren aan de opgave om 
meer hernieuwbare energie op te 

wekken. Wij vinden het belangrijk 
dat de nadere inpassing hiervan 
zorgvuldig uitgewerkt wordt: met 
aandacht voor natuur-, cultuurhis-
torische- en landschapswaarden, 
architectonische kansen en pas-
send in het omgevingsbeleid van de 
provincie Utrecht en de betrokken 
gemeente(n). Met de kennis over 
de betreffende gebieden in onze 
organisaties, bij onze inwoners, be-
drijven en andere belanghebbenden 
dragen wij hier graag aan bij’. 

A27
Gemeenten Utrecht, De Bilt, Eem-
nes en de provincie Utrecht zien 
kansen voor de opwek van zonne-
energie langs de A27 ten noorden 
van de stad Utrecht; in de brief van 
de provincie is daarom de A27 op-
genomen ten behoeve van vooron-
derzoek naar de mogelijkheid voor 
de opwekking hiervan. Het college 
zegt toe, zodra zij in het bezit komt 
van het antwoord van de minister 
op de verzoeken de gemeenteraad 
hierover te informeren. [HvdB] 

De A27 ten noorden van de stad 
Utrecht v.l.n.r. door Groenekan 
naar Maartensdijk en Hollandsche 
Rading richting Hilversum. (foto 
Frank Mulder).

Kunstzinnige zomer in De Bilt 
Wie deze zomer wil schilderen, beeldhouwen, pottenbakken of 

fotograferen kan z’n hart ophalen bij het KunstenHuis.
Er zijn beeldende workshops en cursussen op het mooie 
Fort Ruigenhoek in Groenekan, maar ook op de locaties

in De Bilt en Zeist. Genoeg mogelijkheden om er een 
kunstzinnige zomer van te maken

Fotograferen, beeldhouwen of pottenbakken: het kan allemaal. Er zijn 
workshops van een dag maar ook cursussen van meerdere dagen. Ide-
aal om je te verdiepen in een techniek, maar ook geschikt voor als je 
iets nieuws wilt proberen. Zo is er een driedaagse cursus Pottenbakken 
waarin je ook als beginner terecht kunt om de techniek onder de knie 
te krijgen. 

De bijzondere locatie Fort Ruigenhoek biedt ook volop mogelijkheden. 
Verken het Fort met je camera in een fotografieworkshop of ga aan de 
slag met schilderen of illustreren. Voor kinderen van 8-12 jaar is er een 
leuke, afwisselende kunstweek in de eerste week van de zomervakantie. 
Kijk op www.kunstenhuis.nl/beeldend voor meer informatie over het 
zomeraanbod en om in te schrijven.
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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.

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

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

Online: webshop.vaarderhoogt.nl

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

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

Alle regentonnen, compost-
vaten en Bokashi-emmers

Kassa-
korting20%

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

BEKENDMAKINGEN
week 28 ¾  14 juli 2021

Op 1 april 2021 zijn de regels over vergun-
ningplicht gewijzigd over kappen van 
bomen. De raad heeft beslist dat in principe 
voor alle bomen met een stamomtrek van 
80 centimeter een kapvergunning verplicht 
is. Dit is sinds 1 april 2021 in de Algemene 
plaatselijke verordening vastgelegd.

Het kapbeleid moet daarom ook worden her-
zien. Het college van burgemeester en wet-

houders heeft op 6 juli 2021 nieuw kapbeleid 
in ontwerp vastgesteld. Daarin is onder meer 
bepaald dat bij elke boom die gekapt wordt, 
een nieuwe boom moet worden geplant. Of 
als dat niet kan, moet een bedrag aan het 
bomenfonds worden betaald. In het beleid is 
daarvoor een methode opgenomen.

Gelegenheid tot inspraak 
Het ontwerp ‘Kapbeleid gemeente De Bilt’ 

ligt met ingang van 15 juli tot en met 16 
september 2021 ter inzage bij het infor-
matiecentrum van het gemeentehuis in Bilt-
hoven (Soestdijkseweg Zuid 173). De be-
leidsregels kunnen ook digitaal worden 
ingezien op onze website
www.debilt.nl/boomkappen.

Tot en met 16 september 2021 kunt u, bij 
voorkeur schriftelijk, uw reactie geven op 

het ontwerp. Deze reactie kunt u richten aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. 

Vervolg
Eventuele inspraakreacties worden betrok-
ken bij de overwegingen ten aanzien van de 
definitieve vaststelling van het beleid. 

Ontwerp ‘Kapbeleid gemeente De Bilt’

Vrijwillige dood 
in Oostbroek

Een rondgang door het oostelijk en zuidelijk gedeelte van De Bilt levert 
telkens weer boeiende verhalen op. De Biltse Grift ging op onderzoek. 

Maar niet, voordat zij op de eerste plaats aandacht heeft besteed aan een 100 
jarige in onze gemeente: de Biltse Voetbal Club, die op 12 mei dat heuglijke 
feit vierde. Dirk Catoen en Ingrid van der Elst blikken terug op de kleurrijke 
geschiedenis van de voetbalclub. 

Bij de rondgang beginnen we bij de onlangs vernieuwde ‘Baronbrug’, waar-
over Leo van Vlodorp vertelt waarom die er kwam en hoe de naam is ontstaan. 
Kees Floor is onvermoeibaar bij zijn onderzoek naar de geschiedenis van het 
gebied aan de zuidkant van De Bilt. Ditmaal verschijnen twee artikelen van 
zijn hand: rond 1190 voltrok zich in de Benedictijner abdij bij Oostbroek een 
merkwaardig voorval: een monnik koos voor een vrijwillige dood. In zijn 
tweede artikel vertelt Kees Floor over twee forten die als deel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie rond 1870 waren gepland nabij Bureveld. 

Iets westelijk, in het Kloosterpark, speelde zich tijdens de oorlogsjaren 1940 
- 1945 van alles af. Bernard Schut heeft zich er in verdiept en doet verslag. 
Het RIVM is regelmatig in het nieuws. Ook in De Biltse Grift. Ditmaal vertelt 
Wim Krommenhoek in zijn tweede deel meer over de beeldenschat die het 
RIVM rijk is. In zijn vaste rubriek ‘Toen en Nu’ neemt Abe Postema een kijkje 
bij de spoorwegovergang naar de Leijen. En tenslotte staat Henri L’Honoré 
Naber stil bij de geschiedenis van de kliko in onze gemeente.
De Biltse Grift is een uitgave van de Historische Kring D’Oude School. Het 
juninummer is rond 18 juni verkrijgbaar in Bilthoven bij de Bilthovense 
Boekhandel en Bruna en in De Bilt bij The Read Shop. 
                       (H.A. L’Honoré Naber)

Deze foto van de heropening van het BVC-paviljoen op sportpark Larenstein 
(1992) sierde ook de jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van BVC in 
1996. (foto Dirk Catoen)

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

WITTE BOLLEN

BOERENCAKE

2 zakken nu € 3,-

Nu voor
€ 4,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.comEen prettige vakantie 

blijf gezond!

Eerst nog even een 
vakantiecoupe? 
bel naar 212455
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Mantelzorg in De Bilt 
Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen 

loopt. Voor de gemeente De Bilt is dit minimaal 36 miljoen. Ook is berekend wat 
het kost wanneer alle mantelzorgers in De Bilt hun werk neerleggen. 

Dan zou dat de gemeente 81 tot 112 miljoen euro kosten. 

In de eerste plaats is mantelzorg 
vanzelfsprekend en vaak liefdevol 
zorgen voor een naaste. Vanwege 
deze emotionele band komt het 
meestal niet direct in mensen op 
om die zorg in geld uit te drukken. 
Toch is ook aan deze vorm van zorg 
een prijskaartje te hangen. Het on-
derzoek laat zien dat alle mantel-
zorgers samen een berg werk ver-
zetten. 

In onze gemeente zijn jaarlijks 
13.000 mantelzorgers actief, schat 
MantelzorgNL op basis van onder-
zoek. Samen besteden zij ruim 3,9 
miljoen uur aan hun mantelzorgta-
ken. De waarde van die inzet wordt 
geraamd op tussen 36 en 60 miljoen 
euro per jaar. De mantelzorgers uit 
De Bilt maken daarnaast 5 miljoen 
euro aan kosten om de benodigde 
hulp en ondersteuning te kunnen 
bieden. Daarbij kan worden ge-
dacht aan bijvoorbeeld reiskosten. 
Dit blijkt uit onderzoek van Man-
telzorgNL uitgevoerd door onder-
zoeksbureau Ecorys. De cijfers zijn 
indrukwekkend, maar dat is ook 
de praktijk weten ze bij Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt. 

In de papieren
Als mantelzorgers uit De Bilt er 
massaal mee zouden stoppen en 
de zorg overgenomen moet wor-
den door zorgprofessionals, loopt 
dat flink in de papieren. Voor De 
Bilt schat Ecorys die kosten tus-
sen de 81 en 112 miljoen euro per 

jaar. Terwijl De Bilt vanuit het Rijk 
bij benadering 325.000 euro krijgt 
voor het ondersteunen en waarde-
ren van mantelzorgers. Hiermee 
wordt inzichtelijk wat de verhou-
ding is tussen de enorme waarde 
die mantelzorgers opleveren én het 
bedrag dat in mantelzorgers wordt 
geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om 
hun mantelzorgers te waarderen en 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
vervangende zorg te regelen zodat 
de mantelzorger even vrijaf heeft 
of door mantelzorgers jaarlijks te 
waarderen. Gemeenten krijgen 
daarvoor geld van het rijk. Dat bud-
get is niet geoormerkt waardoor ze 

de verdeling van de budgetten bin-
nen de WMO zelf bepalen. Door 
gemeentelijke tekorten op het so-
ciaal domein wordt in steeds meer 
gemeenten op mantelzorgonder-
steuning bezuinigd. Dat betekent 
dat er niet wordt uitgegeven wat er 
voor mantelzorg wordt ontvangen. 

Zo was in De Bilt het besluit geno-
men om de jaarlijkse Mantelzorg-
waardering af te schaffen. Onlangs 
heeft de Raad dit besluit voor 2021 
teruggedraaid en wordt de waarde-
ring dit jaar bekostigd uit de een-
malige corona-steun van het Rijk. 
Voor de jaren daarna is het nog on-
zeker; veel hangt af van komende 
ontwikkelingen.
  (Steunpunt Mantelzorg De Bilt) 

Mantelzorg is vanzelfsprekend en vaak liefdevol zorgen voor een naaste.

Zomervieringen in de Centrumkerk
door Walter Eijndhoven

Van dinsdagochtend 20 juli tot en met donderdagochtend 26 augustus organiseert de 
Centrumkerk in Bilthoven korte zomerdiensten voor alle thuisblijvers. Zij hoopt 
bezoekers te inspireren met toegankelijke onderwerpen die echt dichtbij hen staan.

Veel mensen hebben tijdens de 
zomermaanden niet veel omhan-
den´, vertelt dominee Harold Oe-
chies van de Centrumkerk. ´Vaak 
zijn kinderen, familie, vrienden 
en buren op vakantie en dan is het 
prettig als je mensen kunt ontmoe-
ten en iets meekrijgt voor je leven 
van alledag. Daarom organiseert 
onze kerk, voor de eerste keer, ie-
dere dinsdag- en donderdagochtend 

vanaf 10.30 uur korte diensten van 
twintig minuten’.

Thema
Elke viering begint met het branden 
van een kaars en er wordt een Bij-
beltekst gelezen. Ook is er livemu-
ziek om naar te luisteren. Oechies: 
‘Gemeenteleden gaan hierin voor 
en hopen met een toegankelijk the-
ma inspiratie te bieden aan de toe-

hoorders. Het zijn onderwerpen die 
echt dichtbij je staan. En wie weet 
mogen wij ook gezamenlijk zin-
gen’. Na de dienst staan koffie en 
thee klaar, zodat iedereen nog ge-
zellig kan napraten. De toegang is 
vrij en iedereen is van harte welkom 
op de Julianalaan 42 in Bilthoven. 
De vieringen zijn ook te volgen via 
de kerkomroep en via YouTube van 
de Centrumkerk Bilthoven.

Ds. Harold Oechies heet iedereen van harte welkom tijdens de zomervieringen.

Open Zomeratelier 
Jits Bakker

Op zaterdag en zondag waren de open dagen van de 
Beeldentuin en het Atelier de kooi van Jits Bakker. Deze 
bevinden zich achter het huis aan de Holle Bilt, waar de 

bekende kunstenaar tot zijn overlijden in 2014 heeft gewoond 
en gewerkt. Vrijwilligers zorgden voor een rondleiding langs 
zijn werken. Met passie vertelden zij over de materialen die 

hij gebruikte en de thema’s die hij wilde uitbeelden. 

Jits was van oorsprong edelsmid en richtte zich later ook op het ma-
ken van beelden, schilderijen, gravures, etsen en glaswerk. De beelden 
vervaardigde hij uit steen, brons en andere metalen. Zijn geliefde on-
derwerpen waren dans, sport en verhalen uit de klassieke mythologie. 
Hiermee wilde Jits het leven in al zijn facetten uitbeelden. Zijn werk is 
in vele landen te zien, o.a. in Spanje, Portugal, de Verenigde Staten en 
natuurlijk Nederland. Een bekende beeldspraak van hem was: ‘Samen 
vormen wij de zon’. (Frans Poot) 

Vrijwilliger Anneke Iseger vertelt bezoekers over het beeld ‘Leda en de 
Zwaan’ uit de Griekse mythologie.

Huize Gaudeamus

Donderdag 8 juli was er een BBQ voor de huisvrienden in de tuin 
van Huize Gaudeamus (voorheen Walter Maashuis) in Bilthoven. De 
deelnemers hadden zelf een keur aan gerechten klaargemaakt. Zo kon 
iedereen naar believen opscheppen. De bekende pianist Misha Fromin 
zorgde voor een muzikale achtergrond op de vleugel in de muziekkamer 
van het huis. De huisvrienden genoten van een heerlijke maaltijd in een 
fijne sfeer.  (Frans Poot)

Pianoconcert groot succes
Op donderdag 1 juli speelde pianist Frederic Voorn in het Warande Leen-
dert Meeshuis in Bilthoven voor een groep van ongeveer 20 bewoners. 
Het pianoconcert bestond uit stukken van Bach, Haydn en Mendelssohn, 
maar ook uit eigen gecomponeerd werk van Voorn. Het concert werd on-
verwacht afgesloten door een bewoner die haar kans zag ook even achter 
de piano te gaan zitten en een prachtig eindstuk speelde. 

Frederic Voorn speelt piano voor de bewoners van het Leendert 
Meeshuis. (foto Folkert Kooistra)



8
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Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

JAPANS OVENBAKJE
In een ovenbakje; gemarineerde kipfilet in sesamsaus,
lente ui, sugarsnaps en taugé; helemaal ovenklaar!!
Ca. 25 min. op 160°C in de oven 100 gram 1,25

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
De aller lekkerste doorregen stooflappen; 40 dagen 
gerijpt en 120 dagen graan gevoerd; dat proeft u!!
Ca. 1½ tot 2 uur stoven 100 gram 1,75

FRENCHED RACKS
Vers uit Nieuw Zeeland; puur natuur, super mals met 
een klein beentje er nog aan; een ware delicatesse!!
Kan op de BBQ, de pan of oven!! 100 gram 4,75

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse varkenshaas in onze bospaddestoelensaus; 
met ietsje room, heerlijk bij pasta en rijst!!
Zachtjes kort roerbakken in de pan of wok 100 gram 1,85

BISTRO STEAKS
Dunne malse gemarineerde runder filet lapjes; even kort
om en om op de BBQ, maar kan ook in de pan!
Kort en fel om en om rosé bakken!! 100 gram 2,15

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

ZALIGE ZOMERSE KANJERS:

kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 12 juni t/m zaterdag 17 juni.

Zetfouten voorbehouden.

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek met milde venkelsmaak!!! 100 gram 1,10
RUNDER BIEFBURGERS
Puur rund van de Utrechtse Heuvelrug 3 stuks 4,35

PROCUREURLAPJES
Heerlijke doorregen lapjes, worden niet droog!! Iets 
grof van structuur en zeer smaakvol! Ook lekker voor
saté, babi pangang, pulled porc, door nasi... 500 gram 5,50

Vink Witgoed • Pr. Christinastraat 3 • 3615 AE  WESTBROEK
Tel. 0346-281459  • info@vinkwitgoed.nl  • www.vinkwitgoed.nl

VINKWITGOED ZOEKTVINKWITGOED ZOEKT EEN EENVINKWITGOED ZOEKT EEN

LEERLING BEZORGER 
BUITENDIENST

MET GEVOEL VOOR TECHNIEK

Gezocht: schoolverlater die feeling heeft met 
techniek en dienstverlening. Ben je enthousiast 
en servicegericht? Ben je 16 jaar of ouder, 24-
38 uur per week beschikbaar én op zoek naar 
een mooie baan waarin je veel kunt leren? Dan 
ben je bij Vink Witgoed aan het juiste adres!

Mail je sollicitatie aan de heer Ruth Nagel:
vacature@vinkwitgoed.nl. Kijk voor meer infor-
matie over de vacature op www.vinkwitgoed.nl/
vacature of bel 06-28348002

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Wij zijn een familiebedrijf met een eigen assemblagehal 
waar wij rolluiken op maat maken, gevestigd in Groenekan.

Wij produceren en monteren BEVEILIGINGSROLLUIKEN 
en bieden hier ook de service en het onderhoud voor aan.

Deze rolluiken plaatsen wij door heel Nederland en ook 
Duitsland, België en Frankrijk komen steeds vaker voor.

Derhalve zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.
Wij komen graag in contact met

  MONTEURS
  binnen- en buitendienst

Ben je handig? Weet je van aanpakken? 
En heb je geen 9-5 mentaliteit? Reageer dan snel! 
Een interne opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Bel 0346-213426 of mail naar info@floorrolluiken.nl voor je 
sollicitatie of meer informatie.

Wij zijn gevestigd op de Groenekanseweg 24, 
3737 AG Groenekan.

Bekijk onze site eens voor een indruk:

www.floorrolluiken.nl
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Naadloze overdracht
van leiding Julianaschool
DOOR GUUS GEEBEL

PER 1 SEPTEMBER VERLAAT ELLA PRINS-VAN DER PUT DE JULIANASCHOOL IN BILTHOVEN, WAARVAN 
ZIJ SINDS 1 JANUARI 1996 DIRECTEUR WAS. INMIDDELS IS AL OP GROOTSE WIJZE AFSCHEID VAN HAAR 
GENOMEN. LINDA KUIJT EN NADINE TEN KATE VOLGEN HAAR PER 1 AUGUSTUS OP. ZIJ DRAAIEN AL 
ENKELE JAREN MEE IN HET MANAGEMENTTEAM EN HEBBEN DE BENODIGDE OPLEIDINGEN GEVOLGD. 
ZE ZIJN ER HELEMAAL KLAAR VOOR. 

Ella Prins werkte hiervoor als ad-
junct-directeur en leerkracht in 
Rijswijk (ZH). Ze reageerde op een 
advertentie in een vakblad waarin 
een directeur van de Julianaschool 
werd gevraagd. Ze vertelt dat het 
een school was met 135 leerlingen 
onder de opheffi ngsnorm. ‘Het be-
stuur had te horen gekregen dat de 
school opgeheven moest worden, 
maar dacht dat een school in het 
centrum van Bilthoven met een 
nieuwe directeur kans van slagen 
had’. 

COMMUNICATIE
‘Toen ik in Bilthoven begon dacht ik 
meteen, hier moet je iets moois van 
kunnen maken. Er waren vijf leer-
krachten die het goed deden in een 
heel oud gebouw. Ouders waren al-
leen niet tevreden over de commu-
nicatie en ik was daar heel duidelijk 
in. Wat je belooft moet je doen, maar 
verder trof ik een goed draaiende 
school aan met kleine klassen. Ik 
deed zelf op 1 dag na een volledige 
groep 8. Het team werkte toen voor 
135 leerlingen. Nu zijn er 50 mede-
werkers voor 500 leerlingen.’ Omdat 
het al snel goed ging met de school 
kwam echtgenoot Jan Prins na an-
derhalf jaar als intern begeleider 
ook naar de Julianaschool. 

NIEUWBOUW
‘De kracht van onze school is dat 
we overal kansen en mogelijkhe-
den in zien. Dat zagen we ook bij de 
nieuwbouw van de school. Het had 
heel wat voeten in de aarde voor-
dat besloten werd de school op de-
zelfde plek te gaan bouwen. Tijdens 
de bouw werd de school onderge-
bracht aan de Rembrandtlaan in 
Bilthoven. Dat was echt een super-
leuke tijd’, zegt Ella. De oude school 
die in 1918 werd gebouwd werd 

in januari 2005 afgebroken. Bij de 
bouw in 1918 werd een gedenksteen 
ingemetseld met de tekst: ‘Laat de 
kinderen tot mij komen’. Deze steen 
is door burgemeester Tchernoff bij 
de sloop uitgebikt om in de nieuwe 
school weer te worden ingemetseld. 
Het nieuwe gebouw kreeg drie ver-
diepingen. Op de eerste verdieping 
kwam een mooie gymzaal. Voor 
kleuters kwam op de begane grond 
een ruim speellokaal, dat aanslui-
ting heeft met de gemeenschap-
pelijke hal. Daarin kunnen ook 
presentaties worden gehouden. In 
het gebouw kwamen verschillende 
ruimten waar kinderen zelfstan-
dig kunnen werken. Een plan voor 
een goed ingericht schoolplein kon 
mede door verschillende sponso-
racties worden gerealiseerd. 

OPENING
De offi ciële opening van de nieuwe 
school op 13 september 2006 werd 
met grote sleutels verricht door 
Sinterklaas die daarvoor, begeleid 

door twee KLM-stewardessen, even 
uit Spanje was overgevlogen. Sin-
terklaas wilde liever niet met een 
foto in de krant, omdat de lezertjes 
dan zouden kunnen denken dat hij 
dit jaar al heel vroeg was aangeko-
men. Aan de leerlingen werd uitge-
legd dat de goedheiligman echt al-
leen voor de opening van de school 
naar Nederland was gekomen en 
direct daarna met een helikopter 
weer naar Spanje zou terugvliegen. 
De leerlingen kwamen ’s morgens 
vanaf het gemeentehuis naar de 
Julianaschool. De jongsten met een 
paardentram, de andere kinderen 
met de fi ets of lopend. Uit volle borst 
zongen ze daarna een speciaal voor 
deze gelegenheid geschreven feest-
lied op de melodie van Toppertje. 
Na de openingshandeling zorgden 
twee confettikanonnen voor een 
uitbundige oranjeregen. De school 
werd meteen in gebruik genomen 
en in de gymnastiekzaal gaf Olga 
Commandeur net als op de televisie 
een gymles samen met gymnas-

tiekleraar Eric Matherus. ’s Avonds 
konden genodigden een kijkje in 
de school komen nemen. ‘Blij dat 
de kinderen er weer zijn’, was een 
veelgehoorde opmerking van buurt-
bewoners.

ACTIVITEITEN
De huidige burgemeester van 
Utrecht Sharon Dijksma bezocht 
de school in 2007 als staatssecre-
taris van Onderwijs. Op 28 maart 
2008 werd in de Julianaschool de 
Stichting Delta De Bilt voor Primair 
Onderwijs opgericht. De tien scho-
len van de stichting behouden hun 
eigen identiteit, schoolteam, budget, 
sfeer en cultuur. In 2009 ontving 
de Julianaschool in Bilthoven het 
Utrechtse Verkeersveiligheidslabel. 
Om daarvoor in aanmerking te ko-

men moet een school voldoen aan 
bepaalde criteria van verkeersvei-
ligheid. In de week van respect wer-
den altijd gastlessen gegeven. Toen 
ruim dertig jaar geleden verschil-
lende toelagen die basisscholen 
ontvingen werden gekort, waardoor 
onder andere het schoolzwemmen 
verdween, bleef er een bedrag over 
waarvoor een bestemming werd 
gezocht. Unaniem kozen de Biltse 
schooldirecteuren toen voor cul-
turele vorming. Er werd een werk-
groep opgericht om een plan te 
ontwikkelen en zo ontstond KidS 
(Kunst in de School). Ignace de Jong 
was initiatiefnemer en Ella was er 
al gauw bij betrokken. Zij blijft dit 
ook na haar afscheid nog doen. Bij 

V.l.n.r. Ella Prins, Nadine ten Kate en Linda Kuijt.

Lees verder op pagina 10

Groep 8 Montessorischool 
niet zonder Anna

IN NOVEMBER 2019 OVERLEED EEN LEERLING VAN DE MON-
TESSORISCHOOL IN BILTHOVEN; EEN HEFTIGE PERIODE VOOR 
DE SCHOOL. NOG STEEDS HEEFT ANNA EEN BIJZONDERE PLEK 
IN DE GROEP.

De leerlingen van de vertrekkende groep 8 vinden het heel belangrijk 
dat zij niet vergeten wordt; zij hoort er gewoon bij; vandaar het bordje 
met haar naam op de klassenfoto elders in De Vierklank. Bij de herden-
king in november 2020 werd een olifantje onthuld op het speelplein. 
Anna hield van olifanten en daarom knutselden de kinderen er een voor 
het schoolplein. Zo blijft Anna voor altijd met de school verbonden.
 (Cees Noordegraaf)

Het olifantje houdt Anna voor altijd met de school verbonden.

 De Vierklank 9  14 juli 2021



Trots op
onze

groep 8

De Nijepoort

Versteeglaan 144

3737 XC  Groenekan

0346 - 210 252

Meer weten over deze fijne basisschool? 

Vraag een rondleiding aan via het contactformulier

op onze website: www.nijepoort.nl 

We wensen jullie heel veel succes en 
leerplezier op de middelbare school!
En gaan jullie natuurlijk ontzettend 
missen.

Namens het team
en alle leerlingen van De Nijepoort.

15,99

Julianalaan 1 - Bilthoven
tel 030-2281014
www.bilthovenseboekhandel.nl
info@bilthovenseboekhandel.nl

Dit onmisbare boek zorgt voor een goede 
voorbereiding en dat is het halve werk!

KidS komen veel kunstuitingen aan 
bod. Dans, theater, drama, muziek. 

CONTACTEN
De Julianaschool onderhoudt goede 
contacten met bewoners en on-
dernemers in de omgeving. Ella 
nodigde ook enkele keren met een 
hapje en een drankje omwonenden 
uit en gaf daarbij informatie over de 
school. Tijdens de corona lockdown 
brachten leerlingen buiten een mu-
ziekhulde aan bewoners en zorg-
medewerkers van De Koperwiek. 
De muziekdocenten hadden met de 
groepen 3, 4 en 5 op de melodie van 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder van Ramses Shaffy een 
lied ingestudeerd. Ook bijzonder 
was het vorstelijke ontbijt dat alle 
leerlingen van de Julianaschool in 
Bilthoven kregen op vrijdag 26 april 
2013 in de tuin van Paleis Soestdijk. 
Met zes bussen die de rit tweemaal 
maakten reden de kinderen bege-
leid door een ‘Juliana en Bernhard’ 
naar Soestdijk.

WINNAARS
Op 24 april 2014 nam de Juliana-
school in Bilthoven deel aan de 
Koningsspelen. De dag stond in het 
teken van onderzoek naar stofwis-
selingsziekten. Op verschillende 
manieren werd geld ingezameld 
voor de Axel Foundation. Het meis-
jesvoetbalteam van de Juliana-
school werd in mei 2013 Nederlands 
kampioen van het Cruyff Court 6 
vs 6 toernooi. Het team vertegen-
woordigde Nederland daarna bij het 
Europees Kampioenschap in Bar-

celona en werd tweede. De meisjes 
hadden toen ook een ontmoeting 
met Johan Cruijff. Dertien leerlin-
gen van groep 7c namen in 2015 
deel aan een regionaal schoolvoet-
baltoernooi in Hilversum. In totaal 
deden zestien groepen uit plaatsen 
in de regio mee. Het team van de Ju-
lianaschool had op 15 april het Biltse 
schoolvoetbaltoernooi gewonnen 
en vertegenwoordigde de gemeen-
te De Bilt. Op 3 juni 2017 werd het 
meisjesvoetbalteam van de Julia-
naschool bij het Cruyff Court-toer-
nooi in Arnhem halvefinalist in de 
strijd om het Nederlands kampi-
oenschap. Het team stond onder lei-
ding van de meesters Jan Prins en 
Eric Matherus. In 2019 vond in het 
ROC Midden Nederland in Amers-
foort de regiofinale plaats van de 

First Lego League 2019-2020. Teams 
van basis- en middelbare scholen 
in de leeftijd 9 tot 15 jaar uit de pro-
vincie Utrecht voerden opdrachten 
uit waarmee zeven bekers gewon-
nen konden worden. De Juliana-
school, die met 9 leerlingen uit de 
groepen 6, 7 en 8 meedeed, won de 
belangrijkste beker en plaatste zich 
daarmee voor de Beneluxfinale. Het 
project werd begeleid door meester 
Erik-Jan Booij.  
  
CENTRUMKERK
‘Midden in de winternacht … ging de 
hemel open’. Dat was het thema van 
de Kerstviering die Centrumkerk en 
Julianaschool op zaterdag 24 de-
cember 2016 organiseerden voor het 
hele dorp. Dominee Benedikte Bos 
en Ella Prins hadden een speciale 

band. Ella noemt dit Kerstgebeuren 
een van de hoogtepunten. ‘Het was 
24 december eigenlijk al vakantie, 
maar omdat wij zo krachtig staan 
in de samenwerking tussen school 
en kerk vonden we als school dat 
dit een kans van slagen moest heb-
ben en dat werd het’, vertelt Ella. Er 
werd in 2017 weer een spectaculaire 
muzikale wedstrijd gehouden voor 
basisschoolleerlingen met als doel 
meer muziek in de klas te krijgen. 
Ruim 4000 kinderen streden om 
een plek in de allergrootste school-
band van Nederland. Op basis van 
een ingezonden filmpje werden 109 
klassen uitgenodigd hiervoor audi-
tie te komen doen. De klas van juf 
Linda Kuijt was daar ook bij. Het 
filmpje van hun bijdrage was opge-
nomen in het Walter Maas Huis.

KONINKLIJK
Koningsdag 2019 ontving Ella Prins 
een Koninklijke onderscheiding. 
Onder luid tromgeroffel knipte Syb 
woensdag 11 december 2019 een lint 
door waarmee het voedselbosje op 
het schoolplein in bijzijn van kin-
derburgemeester Carmen officieel 
werd geopend. Het voedselbosje 
kreeg bij deze opening de naam: 
Julianabosje. Tijdens de corona 
sluiting van de school werden de 
kinderen door iedereen erg gemist. 
Ella Prins noemt haar tijd op de 
Julianaschool geweldig. ‘Zo veel-
zijdig en bijna alles is gelukt. Ik heb 
ervaren dat alles waar je in gelooft 
lukt. Er kwam heel veel verbinding 
tot stand.’ Dat kwam ook door haar 
enorme betrokkenheid bij heel veel 
activiteiten, die ze blijft doen. Ella 
Prins sprak in de aflopen meivakan-

tie in het openluchttheater in Soest 
koningin Máxima toe over muziek 
in de klas. ‘Samen een liedje zingen 
en spelen geeft verbinding’, zei ze 
tegen de koningin. ‘Mede dankzij u 
gaan Zeist en De Bilt zeker op 1 juli 
het muziekakkoord ondertekenen.’

OVERDRACHT
Linda en Nadine volgen op 1 au-
gustus Ella op die op 1 september 
de school verlaat. Linda vertelt: ’Wij 
zijn zo op elkaar ingewerkt dat al-
les natuurlijk en vanzelf in elkaar 
overloopt. Wij hebben allebei aan 
alle groepen lesgegeven en kennen 
de school door en door. Nadat Jan 
Prins vertrokken was hebben we 
met zijn drieën het management-
team gevormd, dat ging heel soepel. 
Wij zijn ook schoolleidersopleidin-
gen bij Penta Nova gaan volgen. 
Eind januari dit jaar hoorden we 
dat we het samen mochten gaan 
doen.’ Ella: ‘Wat Jan en ik hebben 
opgebouwd daar gaan zij mee door.’ 
Linda en Nadine hebben de samen-
werking als uitstekend ervaren. 
Ella vindt de acceptatie door vijftig 
medewerkers, 500 kinderen en ou-
ders ook geweldig. ‘Als er per 1 sep-
tember een nieuwe directeur van 
buiten gekomen was zou het vast 
niet gewoon doorgegaan zijn. Dat 
gebeurt nu wel. Ze hebben er heel 
veel zin in. Het hele team accepteert 
het volledig. Ze kennen de collega’s 
heel goed.’ Linda en Nadine vinden 
kijken wat een kind op maat nodig 
heeft erg belangrijk. Je moet het 
samen doen, Samen verantwoorde-
lijk en zorgen dat alle kinderen het 
onderwijs krijgen dat ze nodig heb-
ben.’

Vervolg van pagina 9

Dominee Benedikte Bos van de Centrumkerk en Ella Prins organiseerden veel 
gezamenlijke activiteiten.
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Schaken onder Schooltijd
DOOR HENK VAN DE BUNT 

ELKE VRIJDAGMORGEN KOMEN DE KINDEREN VAN DE WERELDWIJSSCHAAKCLUB VAN SCHAAKMEES-
TER THIJS DAM BIJEEN. DAN SCHAKEN ZE TEGEN ELKAAR, MAKEN SCHAAKPUZZELS IN HUN WERK-
BOEK, OEFENEN MET HET ONLINE SCHAAKPROGRAMMA CHESSITY EN SPELEN MEE IN DE NATIONALE 
CHESSITY-COMPETITIE. 

Voor tien leerlingen uit groep 8 is 
het de laatste keer dat ze vandaag 
bijeenkomen om te schaken. Vol-
gend jaar gaan Nour, Kaihan, Didier, 
Pim, Madelief, Ralf, Dyllan, Anick, 
Tijn en Jake naar de middelbare 
school en valt de groep uiteen. 

AFGELOPEN
Met plezier kijken ze nog even te-
rug naar de afgelopen jaren. Kaihan: 
‘Schaken is fijn om te doen, ook al is 
het niet altijd gemakkelijk, je moet 
leren om een aantal zetten vooruit 
te denken’. Jake en Dyllan zijn het 
erover eens: ‘Concentreren op je 
werk is soms lastig, maar het scha-
ken heeft ons juist geleerd om goed 
te focussen’. 

Sommige leerlingen zijn al lid van 
de schaakclub in De Bilt, anderen 
sluiten in september ook aan om 
op die manier het contact met el-
kaar toch vast te houden. Helaas is 
het schoolschaaktoernooi dit jaar 
niet doorgegaan door de Corona-
maatregelen, maar onderling speelt 
de club ook graag tegen elkaar. Dit 
jaar is Ralf de schoolkampioen ge-
worden, een uitstekende prestatie 
want het niveau ligt hoog. Dat blijkt 

wel uit de vele schaakdiploma’s die 
de leerlingen behalen. Het hoogst 
behaalde diploma is de Dame Ni-
veau 2 van Pim. De diploma’s zijn 
uiteraard allemaal geaccrediteerd 
door de Koninklijke Nederlandse 

Schaakbond. Alle leerlingen van de 
schaakclub hebben een eigen Ches-
sity-account. Zeker in de lockdown-
periode was dat heel erg fijn, naast 
het schoolwerk konden de schaak-
lessen zo gewoon doorgaan. 

HOOGTEPUNT
Directeur Annemarie Hoornsman 
vertelt: ‘Een mooi hoogtepunt in 
het voorjaar waren de vier weken, 
dat Didier, Pim, Tijn, Jake, Ralf en 
Kaihan ervoor gezorgd hebben dat 
Wereldwijs aan de top van de lande-
lijke Chessity-competitie stond. Een 
mijlpaal, dus mochten ze de hele 
school trakteren om dat te vieren’. 

De groep 8 schakers is het er over 
eens; ‘Schaken is een prettige ma-
nier om je hersenen uit te dagen’. 
Ze zijn blij dat ze onder schooltijd 
serieus aan de slag konden met het 
spel. Schaken is een mooie uitda-

ging voor elke leeftijd, vanaf groep 
3 tot en met groep 8, voor jongens 
én meisjes. Het is ook leuk om te 
spelen met kinderen uit andere 
groepen, je leert elkaar weer op een 
andere manier kennen. 

Op een vriendschappelijke manier 
de strijd aangaan op het schaakbord 
is gewoon heel erg leuk en behoor-
lijk verslavend. 

‘Het zou leuk zijn wanneer je op het 
voortgezet onderwijs ook kunt scha-
ken, in de pauzes bijvoorbeeld, geen 
idee of dat kan, eerst maar eens be-
ginnen op de nieuwe scholen’. 

Leerlingen van de Wereldwijsschaakclub van schaakmeester Thijs Dam.

‘Concentreren op je werk is soms lastig,
maar het schaken heeft ons juist geleerd

om goed te focussen’.

Een kleine, 
vernieuwende school 
midden in het groen!
•  Thematisch onderwijs

•  Unesco school

•  Natuurochtenden

•  Wetenschap en techniek

•  Vijf flexibele vrije dagen

•  Vakantieregio Noord

Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben we onze WOOW 

space in gebruik genomen. Hier is ruimte om de wereld  

te onderzoeken en ontdekken, 

om te experimenteren met 

wetenschap en techniek.

Op de Bosbergschool leren 
we met hoofd, hart en 

handen. Ieder kind krijgt  
zijn eigen uitdaging.

Dennenlaan 59-61 
Hollandsche Rading
035 5771660 
directie.bosberg@proceon.nl
debosbergschool.nl

Nieuwsgierig?
ZWEMBAD BRANDENBURG
Leyenseweg 129, Bilthoven
Tel: 030 - 228 3250
www.zwembadbrandenburg.nl

Doe mee aan onze experience survival-
zwemmen of zeemeerminzwemmen.
De experience kost € 15 en kan ook betaald 
met de U-pas. Geef je snel op, want vol is vol!

Heb je nog geen C diploma en wil je die 
graag in 1 week halen? Ook dan kun je te-
recht bij ons en natuurlijk ook voor gewoon 
recreatief zwemmen zien we je graag in ons 
zwembad. 

Voor alle informatie ga naar onze website: 
www.zwembadbrandenburg.nl

Deze zomervakantie kun je helemaal los
in zwembad Brandenburg!

Zonnewiel gaat ze missen
DIT JAAR VERLATEN 18 LEERLINGEN HET ZONNEWIEL EN VLIE-
GEN UIT NAAR EEN BREED SCALA VAN SCHOLEN VAN VOORT-
GEZET ONDERWIJS. 

Ook voor deze klas is het een ander jaar geworden dan vooraf verwacht. 
Dat betekent dat deze kinderen zich goed getraind hebben in thuis leren 
en werken, zijn ze niet meer verrast als het anders gaat dan verwacht en 
kunnen ze het woord corona foutloos spellen. 
Er is veel op ze afgekomen waar ze zich geweldig doorheen geslagen 
hebben. Het heeft de groep hecht en zeer gezellig gemaakt. Het jaar-
lijkse kerstspel werd dit keer niet door de leerkrachten, maar door hen 
gespeeld. En dat deden ze met verve. 
Hoewel het leren in klas 6 centraal staat, was er gelukkig ook tijd en 
ruimte voor de echte klas-6 zaken, zoals het kamp. We gingen dit jaar 
naar Buren voor een survivalkamp. In de weken ervoor heeft de klas 
een deel van het benodigde geld zelf verdiend door allerlei lekkers te 
verkopen op het plein. Ook daar lieten ze zien dat ze dit als klas prima 
kunnen regelen. 
Het slotstuk is het toneelstuk: Ronja de roversdochter. Voor velen is dit 
de kroon op hun werk. Tijdens deze voorstelling is te zien dat deze 18 
kinderen een getalenteerd gezelschap vormt dat de talenten goed weet 
in te zetten. We gaan ze missen volgend schooljaar. (Anita Wijker)
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Louise en Luca kijken terug op een fijne schooltijd
DOOR GUUS GEEBEL

‘HET IS HIER ALTIJD WEL GEZELLIG EN LEUK. IK VOEL ME ALTIJD HEEL WELKOM OM HIER NAARTOE 
TE KOMEN. HET IS HEEL FIJN’, ZEGT LOUISE PIETERSMA OVER DE JULIANASCHOOL. ZE IS ELF JAAR EN 
WOONT IN BOSCH EN DUIN. ZE HEEFT ALTIJD OP DE JULIANASCHOOL GEZETEN EN DENKT DAT ZE DE 
LEERLINGEN IN DE KLAS HET MEEST GAAT MISSEN. MAAR DE LEERKRACHTEN GAAT ZE ZEKER OOK 
ALLEMAAL MISSEN. 

CORONA
‘De afgelopen twee jaar waren door 
de coronamaatregelen wel heel an-
ders dan gewoonlijk.  Het lesgeven 
en de uitleg waren anders dan wan-
neer je dat in de klas meemaakt. 
Voor mij was het niet zo heel erg. 
Thuis ging het ook heel goed. Ik 
vond het wel lekker rustig. Mijn va-
der en moeder moesten allebei thuis 
werken en het ging allemaal prima.’ 
Louise zat in groep 8b en ze vindt 
dat juf Judith heel goed online les 
heeft gegeven. Ze had online steeds 
nog wel contact met vriendinnen 
en heeft ook nog wel eens met ze 
afgesproken.

KAKKER
Louise gaat nu naar de brugklas 
op de Werkplaats Kindergemeen-
schap en gaat havo-vwo doen. Ze 
wil graag vwo-atheneum doen en 
zegt daar hard aan te gaan werken. 
Ze heeft nog helemaal geen idee 
wat ze na de middelbare school wil 
gaan doen, maar dat heeft ook nog 
tijd. Er is al kennis gemaakt met de 
Werkplaats. Louise gaat er met de 
fiets heen, samen met een vrien-

din van de Julianaschool die naar 
dezelfde klas gaat. Naast de school 
doet Louise hockey bij SCHC en ten-
nis in Bosch en Duin. Vooral in de 
zomer gaat ze ook vaak zeilen in 
Friesland. ‘Het is een hele mooie 
omgeving om te zeilen.’ Haar opa en 
oma zijn Friezen. ‘Mijn vader is ook 
een beetje Fries.’ Ze had ook een rol 
in de schoolmusical als een van de 
kakkers. Dat ging haar goed af. ‘Al-
leen mijn accent kon nog wat beter, 

zoals de Gooise R’, zegt ze lachend. 
‘We hebben nog een afscheidsavond 
van de school waar veel vrienden 
en vriendinnen komen.’   

PERSOONLIJK
Luca Rondelli is twaalf en woont in 
Bilthoven en Den Dolder. Hij denkt 
dat hij de juffen en meesters het 
meest gaat missen. Luca vond de 

coronatijd wel moeilijk vooral als 
je iets niet goed snapte. ‘Het is uit-
eindelijk wel goed gegaan. Ik ben 
weer helemaal bijgekomen en ben 
nu gewoon gemiddeld. Ik ken wel 
andere scholen maar ik heb altijd 
op de Julianaschool gezeten. Ik 
denk dat wat deze school bijzon-
der maakt is dat er heel persoonlijk 
op je gelet wordt. Ik zit in een klas 
met 35 leerlingen en dan kunnen 
ze nog alleen op jou focussen.’ Luca 

gaat ook naar de Werkplaats waar 
hij al kennis gemaakt heeft. Hij zag 
er al bekenden. ‘De indruk was een 
goede school, lekker open.’ Hij houdt 
veel van voetballen en speelt bij 
D.O.S.C. in Den Dolder bij de onder 
13-jarigen. Trampolinespringen is 
ook een hobby. Bij de schoolmusical 
had Luca net als Louise de rol van 
kakker.

Louise en Luca gaan een spannende tijd tegemoet.

‘Ik denk dat wat deze school bijzonder maakt
is dat er heel persoonlijk op je gelet wordt.

Ik zit in een klas met 35 leerlingen
en dan kunnen ze nog alleen op jou focussen.’

Van Dijckschool: een dijk
van een school voor iedereen

25 LEERLINGEN VAN DE VAN DIJCKSCHOOL (BILTHOVEN) GAAN 
DE SCHOOL VERLATEN EN VERTREKKEN NAAR HET VOORTGE-
ZET ONDERWIJS. 

Het was een bijzonder jaar; een Corona jaar. Drie maanden van dit 
schooljaar kregen de leerlingen thuis digitaal onderwijs en zij hebben 
dat zeer goed gedaan. ’s Ochtends kregen de leerlingen online instruc-
tie; ze maakten foto’s van het gemaakte werk, dat vervolgens werd op-
gestuurd. Zij kregen daarna feedback; zeker wanneer dat nodig was. 
Bij fysieke terugkomst op school bleek dat er geen achterstanden wa-
ren opgetreden; de leerlingen waren vooruit gegaan of gelijk gebleven. 
De leerlingen zijn stuk voor stuk boven zichzelf uitgestegen - qua leer/
maakwerk - en hebben een persoonlijke groei doorgemaakt. Doorzet-
ten, ook als het anders gaat, en gemotiveerd blijven, stond hoog in hun 
vaandel. De Van Dijckschool heeft een goed jaar met deze kanjers door-
gemaakt en is heel trots op hen. (Jitske de Graaff)

Dalton certifi caat behaalt!
door het hele leerkrachtenteam

Interesse? Vragen?
Mail of bel met onze schoolleider
An Roozendaal
tel. 06-18883412
email. anroozendaal@wereldkidz.nl 

Ons algemene telefoonnummer is:
0346-211991. Onder schoolti jd (8.30 - 
14.00 uur) wordt de telefoon centraal 
opgenomen door ons hoofdkantoor.

Ons bezoeken, kan natuurlijk ook!

WereldKidz Kievit
Nachtegaallaan 36
3738 EB Maartensdijk

Of kijk op:
kievit.wereldkidz.nl

Het hele leerkrachtenteam van basisschool Wereldkidz Kievit heeft  het Dalton certi fi caat behaald! 
De afgelopen twee jaar hebben de leerkrachten naast de klas en alle andere schooltaken, hard 
gewerkt om hun Dalton certi fi caat te behalen. Zo hebben we op regelmati ge basis training en scholing 
ontvangen en iedereen heeft  een portf olio geschreven over haar eigen ontwikkeling in de klas met 
de leerlingen. Iedereen heeft  dat op zijn eigen manier vorm mogen geven. We hebben ons als team 
op professionele wijze ontwikkeld en zijn echt gegroeid.

Daltonscholen worden gemiddeld één keer in de vijf 
jaar bezocht door een visitati eteam van de Nederlandse 
Dalton Vereniging. Tijdens deze visitati es laten scholen 
zien waar ze trots op zijn: een acti viteit, een werkvorm 
of een instructi e. Deze ‘parels uit de prakti jk’ worden 
verzameld en op de site van de Vereniging gezet. Volgend 
schooljaar mogen wij onze school en onze leerlingen in 
het zonnetje zett en.

Op Daltonscholen wordt samenwerking aangemoedigd. 
De leerlingen werken samen in tweetallen en kleine 
groepjes aan bepaalde taken. Samenwerking zorgt ervoor 
dat leerlingen van elkaar leren en dat vaardigheden 
als feedback ontvangen en geven, refl ecti e en respect 
voor anderen worden ontwikkeld. Wij zien dat de Kievit 
leerlingen hierin en hierdoor mooi gegroeid zijn de 
laatste jaren. Ook zien wij dat het aantal aanmeldingen 
van ouders die bewust voor onze school kiezen, sti jgt. 
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Groep acht
Kompas Westbroek

NOG HEEL EVEN EN DAN ZIT DIT BIJZONDERE JAAR ER OP. 
HET WAS EEN JAAR VAN REGISSEREN, COMMUNICEREN, UIT-
DAGINGEN AANGAAN, UITDENKEN, OPNIEUW IN LOCKDOWN, 
THUISONDERWIJS, WEER OPEN MOGEN, FILMPJES OPNEMEN, 
VIDEOBELLEN, ACTIVITEITEN VERZETTEN, HELAAS OOK VEEL 
LATEN VERVALLEN EN ELKE KEER ZOEKEN NAAR MOGELIJKHE-
DEN BINNEN DE MAATREGELEN. 

In dit bijzondere jaar neemt ‘t Kompas in Westbroek afscheid van 13 
kinderen. Vorige week speelden zij de musical ‘Sabotage op het spoor’. 
Een vrolijke musical die zich afspeelt op een ontspoorde trein.  
In de afgelopen jaren hebben de kinderen van groep 8 op de trein van 
‘t Kompas gezeten. Langs verschillende ‘haltes’ zijn zij gegaan (groep 1, 
2, 3…tot en met groep 8) en daarbij hebben ze hun eigen spoor ontdekt. 
Waar liggen mijn talenten en kwaliteiten? Waar liggen nog uitdagingen 
en kansen? Hun leerkrachten en ouders zorgden als machinisten dat de 
treinen van de kinderen een spoor volgden wat bij elk kind paste. De 
kinderen deden kennis op, werden vaardig in dingen en leerden hoe ze 
met elkaar om kunnen gaan. 

Richting groep 8 gingen de kinderen steeds meer zelf hun eigen trein 
besturen, hun eigen keuzes maken. Daarbij zochten ze zelf naar welk 
spoor het beste bij ze paste. Soms ging bij het leren hun trein heel hard, 
soms was er wat vertraging, soms kwamen ze dingen op hun spoor te-
gen wat ze belemmerde en soms namen ze het verkeerde spoor... Maar 
mede dankzij een sterke eigen verantwoordelijkheid, hun klasgenoten, 
hun ouders en leerkrachten bereikten de kinderen elke keer weer de 
volgende halte en bleef hun trein het juiste spoor volgen.

Nog een paar dagen en dan bereiken de kinderen van groep 8 op ‘t Kom-
pas de eindbestemming. Dan stappen ze over op de trein die al op ze 
staat te wachten om bij het volgende perron uit te stappen. Het perron 
waar het bordje van de middelbare school staat. 
‘t Kompas vond het fijn om het spoor van deze 13 kinderen te volgen en 
wenst alle kinderen van groep 8 en hun ouders alle goeds, Gods zegen 
en een goede vervolgreis toe.

(Marin van Duuren)

Pre-pensioen Rob van Maanen
DOOR HENK VAN DE BUNT

NA BIJNA 42 DIENSTJAREN BIJ DELTA EN RECHTSVOORGANGERS TE HEBBEN GEWERKT, GAAT ROB 
VAN MAANEN VAN ZIJN VRIJE TIJD GENIETEN, SAMEN MET ZIJN VROUW HENNIE, DIE OOK WERKZAAM 
IS BIJ STICHTING DELTA DE BILT EN NET ALS ROB MET PREPENSIOEN GAAT.

Rob startte in oktober1979 als 
groepsleerkracht op de toenmalige 
Poolsterschool in Bilthoven. Juf 
Hennie en meester Rob werkten 
respectievelijk op kleuterschool de 
Beertjes en lagere school de Pool-
ster en waren het toppunt van in-
tegratie, omdat zij een relatie kre-
gen in de periode, dat in 1985 de 
kleuterschool en lagere school tot 
basisschool werden gevormd. Dat 
het ontstaan van deze relatie het 
hoogtepunt van beider carrière was, 
moge duidelijk zijn!

COLLEGA
Toenmalig collega Tiemen van der 
Worp vertelt: ‘Rob van Maanen be-
gon, voor zover ik me kan herinne-
ren, zijn loopbaan in het onderwijs 
als onderwijzer aan basisschool De 
Poolster in Bilthoven, eind jaren ‘70. 
De school waar ook ik mijn loop-
baan begon. Op dat moment was ik 
hoofd van De Runnebeek, die onder 
hetzelfde bestuur viel als De Pool-
ster. Ik kende Rob dus slechts als 
collega ‘op afstand’. Toen ik naar De 
Poolster verhuisde werd Rob, als ge-
volg van een dalend leerlingaantal, 
geplaatst op De Runnebeek. Hij nam 
daar mijn klas over. Een paar jaar 
later keerde hij terug op De Poolster 
als onderwijzer. De school verkeer-
de op dat moment in wat moeilijk 
vaarwater. Toen de adjunct-direc-
teur in verband met zwangerschap 
vertrok, kwam bij Rob de vraag op 
of hij intern naar die functie zou 
kunnen solliciteren. Niet dat hij zo’n 
geweldige, brandende ambitie had, 
zoals hij vertelde, maar hij wilde de 
verantwoordelijkheid wel nemen 
en niet langs de kant blijven staan. 
Dat is, achteraf gezien, naar mijn 
waarneming de rode draad gewor-
den in Robs onderwijsloopbaan. 
Bescheidenheid over eigen kunnen, 
gepaard aan een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel voor de organisa-
tie waarvan hij deel uitmaakte’. 

INZET
Van der Worp stimuleerde hem om 
te solliciteren, in het vertrouwen 
dat hij in de functie zou kunnen 
groeien: ‘Dat heeft hij ruimschoots 
waargemaakt, ook in een periode 

dat ik met ziekteverlof was. Hij 
heeft mijn taken toen op meer dan 
voortreffelijke manier overgeno-
men. Altijd in bescheidenheid over 
zijn inzet en zijn vaardigheden. Sa-
men hebben we in goede harmonie 
als directie De Poolster geleid. Toen 
de functie van (locatie)directeur op 
De Poolster beschikbaar kwam, was 
het niet meer dan logisch dat Rob 
die functie ging invullen. Omwille 
van de continuïteit, maar vooral 
omdat hij zich nog steeds verant-
woordelijk voelde. Hij toonde een 
grote mate aan inzet voor de school, 
maar toonde zich ook als dat nodig 
was, laconiek: Als het niet kan zoals 
het moet, dan moet het maar zoals 
het kan. In woelige onderwijsjaren 
is dat een jaloersmakende eigen-
schap’. Er volgde een roerige, maar 
uitdagende tijd met o.a. het ont-

staan van stichting Delta, de aan-
staande fusie van de Laurensschool 
en Poolsterschool en de bouw van 
het Lichtruim.

NIEUW
Nadat de fusie van de Laurens-
school en de Poolster tot de nieuwe 
school Wereldwijs een feit was en 
het Lichtruim werd opgeleverd, 
ging Rob als directeur in algemene 
dienst boven-schools aan de slag 
op het kantoor van stichting Delta. 
Tiemen van der Worp: ‘Ook in zijn 
functie als lid van de algemene di-
rectie van de Stichting Delta De Bilt 

toonde hij verantwoordelijkheid; hij 
vervulde de directiefunctie op scho-
len waar die functie vacant was’.
Al snel bleek er op de Theresia-
school in Bilthoven hulp nodig te 
zijn op directiegebied; in die hoe-
danigheid is Rob daar vervolgens 
3 jaar lang (interim-)directeur ge-
weest. In het derde jaar ontstond er 
ook op de Martin Luther Kingschool 
in Maartensdijk de vraag voor een 
(tijdelijke) directie-oplossing. Aan-
vankelijk eerst op twee scholen 
stapte Rob later definitief over naar 
Maartensdijk, nadat er op de There-
siaschool een definitieve directie-
oplossing was gevonden. 

VAN DIJCKSCHOOL
In het derde jaar in Maartensdijk 
deed zich een wel heel bijzondere 
situatie voor: De Van Dijckschool 

in Bilthoven zocht aansluiting bij 
stichting Delta en daar was behoef-
te aan een directeur die de ‘nieuwe’ 
Van Dijckschool op de rit kon krij-
gen. Directeur Rob van Maanen: 
‘Het was heel bijzonder om met een 
grotendeels nieuw schoolteam echt 
opnieuw te beginnen, waarbij er 
heel veel werk verzet moest wor-
den. Van gebouw tot onderwijsin-
houd, tot groei van het leerlingaan-
tal en alle logistieke rompslomp die 
bij deze start kwam kijken’. Samen 
met het schoolteam heeft Rob er 
de schouders onder gezet en is het 
gelukt van de Van Dijck weer een 

bloeiende school te kunnen maken’.
Inmiddels oud-collega Tiemen van 
der Worp: ‘Toen de stichting Delta 
zich over de Van Dijckschool ont-
fermde is het Rob gelukt rust te cre-
eren en vooral nieuw vertrouwen 
in de toekomst te laten ontstaan. 
Voor Rob van Maanen neem ik mij 
pet diep af. Met plezier en vooral 
bewondering kijk ik terug op de 
samenwerking met hem en vooral 
op de wijze waarop hij bescheiden, 
deskundig, betrokken en laconiek 
als dat nodig was, het onderwijs in 
onze gemeente heeft gediend’.
  
PENSIOEN
Omdat Rob wist dat hij eerder dan 
de pensioengerechtigde leeftijd 
wilde stoppen met werken ging hij 
minder werken en kon hij de di-
rectiewerkzaamheden langzamer-
hand overdragen aan opvolger Jits-

ke de Graaff. Het liefst stelt Rob zich 
bescheiden en loyaal op en hoeft 
niet op de voorgrond te staan als dat 
niet nodig is. Een stil vertrek via de 
achterdeur zou wat dat betreft goed 
passen. Een groot feest of receptie is 
aan Rob niet besteed: ‘Doe maar ge-
woon, dan doe je gek genoeg’, is zijn 
motto steeds geweest.

Stukje in De Vierklank? ‘Nou ja, als 
dat nodig is, dan doen we dat, maar 
als er geen melding wordt gedaan is 
het ook goed’. Al met al kijkt Rob te-
vreden, voldaan en met een zekere 
trots terug op een lange, afwisse-
lende onderwijscarrière bij dezelfde 
werkgever. 
En nu…eindelijk een keer buiten de 
schoolvakanties op vakantie en bij 
terugkomst is Rob beschikbaar om 
hulp te bieden als dat ergens nodig 
is, maar wel op zijn voorwaarden. 

Rob van Maanen kreeg ook de Van Dijckschool weer op de rit.

Rob als medeoprichter van Stichting Delta ondertekent de fusieakte.
(foto Tiemen van der Worp)

De fusie van de Laurensschool en de Poolster; de start van de nieuwe school Wereldwijs was in het gebouw van de 
Poolster. (foto Tiemen van der Worp)
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Groep 8 - Patioschool Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 - Martin Luther Kingschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Dag groep 8-ers

Groep 8 - ‘t Kompas Groep 8- Wereldwijs

Groep 8- Montessorischool

Groep 8 - Kievitschool
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Groep 8 - Michaëlschool

Groep 8 - Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Rietakker Groep 8 - Het Zonnewiel

Groep 8A - Julianaschool Groep 8B - Julianaschool

Groep 8 - School met de Bijbel

Dag groep 8-ers
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Groep 8 - De Regenboog

Dag groep 8-ers

Kees Boekelaan 10 • 3723 BA Bilthoven • T 030 228 28 42 • www.wpkeesboeke.nl

Dit zijn onze leerlingen van groep 8
die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs!

Groep 8B - St. TheresiaschoolGroep 8A - St. Theresiaschool
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Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de 
kans krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat zij een positieve 
bijdrage leveren aan de wereld. Dit 
gebeurt in een pedagogisch klimaat 
waar ieder kind tot zijn recht komt. 
Hierbij moeten de talenten van alle 
betrokkenen worden benut in het 
besef dat het samen iedere dag een 
beetje beter moet dan de vorige 
dag. We vinden het belangrijk dat 
leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten 
en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leer-
lingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn her-
kenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band 
met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school 
heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting 
Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonder-
wijs zorgt.

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346 - 212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Scholen verschillen in werkwijze, 
kwaliteit, sfeer en resultaten. 
Wist u, dat u in de loop van de jaren 
uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt 
aan de zorg van onze leerkrachten? 
Een school kies je dan ook met zorg, 
een kind kun je niet overdoen.

Michaëlschool
Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030 - 2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Het motto van de school luidt: 
‘SCHOOL VAN JE LEVEN’. We willen 
ernaar streven, dat alle kinderen op 
onze school met veel plezier willen
leren in een positieve en gezellige 
sfeer en dat zij zich daarin op hun 
eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wereldwijs
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030 - 3031717
www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat
kinderen leren denken, doen en 
beleven.Op Wereldwijs is heel veel 
mogelijk met onze partners in Het 
Lichtruim: samen met de Bibliotheek, 
Theater, Het Kunstenhuis/Muziek-
school, Kinderboerderij, Sportzaal en 
nog veel meer maken we van het 
leren op Wereldwijs een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030 - 2211088
www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke Basisschool
De Regenboog: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

Daltonschool De Rietakker
Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030 - 2203355
www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2
3731 HB  De Bilt
030 - 2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool,
om te worden wie je bent...

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschoolbilthoven.nl

De Julianaschool zoekt naar
verbinding in de eigen organisatie. 
Tevens staat samenwerken met lokale 
organisaties in de zes kernen hoog in 
het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven
030 - 2286556
www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede 
schoolgemeenschap waarin we met 
en van elkaar willen leren rekening 
houdend met de behoeften en
mogelijkheden van ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8
3731 AL  De Bilt
030 - 2203945  
www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool
‘De Kleine Prins’ is geïnspireerd door 
het gedachtegoed van de schrijver 
van het boekje ‘De Kleine Prins’,
namelijk Antoine de Saint-Exupéry.
“Alleen met het hart kun je goed zien”

STICHTING DELTA DE BILT  |  p/a Planetenplein  |  3721 LH  Bilthoven  |  030-2211552  |  www.deltadebilt.nl

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4, 3723 CG  Bilthoven
030 - 2282736
www.vandijckschoolbilthoven.nl

“Een dijk van een school”
Een ruim 100 jaar oude school in 
een nieuw jasje, met moderne 
onderwijsmethoden.

De Van Dijckschool is een 
“Kanjerschool” en geeft boeiend 
en passend onderwijs aan onze 
leerlingen. Een school waar je samen 
wijzer wordt!
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Daniëlle 

Marieke

Valerie

Sylvia

Lotte

ONZE TANDARTSEN STAAN 
VOOR U KLAAR! 

OPEN VAN 7.30 - 20.00 UUR

Welkom!

Ansichtkaart-2019_verhaegtandartsen_04.indd   2 23-09-19   15:27

Verhaeg Tandartsen | Tolakkerweg 157A | 3738 JL Maartensdijk
0346 - 213 450 | www.verhaegtandartsen.nl

Groep 8 op Wereldkidz Kievit
HET AFGELOPEN SCHOOLJAAR WAS EEN HEEL BIJZONDER JAAR. OOK VOOR DE KINDEREN VAN 
WERELDKIDZ KIEVIT IN MAARTENSDIJK BETEKENDE HET WEDEROM EEN PERIODE VAN THUISWER-
KEN, WAAR ONZE LEERLINGEN LES KREGEN VAN ACHTER DE COMPUTER. ONZE LEERKRACHTEN ZIJN 
ERG TROTS OP HUN LEERLINGEN HOE GOED ZIJ DIT HEBBEN GEDAAN. TIJDENS DEZE PERIODE KON-
DEN DE KINDEREN DE GELEERDE DALTONVAARDIGHEDEN ALS VERANTWOORDELIJKHEID EN ZELF-
STANDIGHEID HEEL GOED INZETTEN. 

Gelukkig konden de kinderen vanaf 
maart weer naar school. Het was 
fijn om weer fysiek bij elkaar te 
kunnen zijn, samen weer te leren 
en te spelen. We hebben de ruimte 
genomen om de kinderen weer te 
laten wennen aan het samenzijn 
en samenwerken. Dankzij de rela-

tief kleine klassen hadden we ook 
alle ruimte om het leeraanbod goed 
neer te zetten en kinderen individu-
eel te begeleiden. Kinderen konden 
hun talenten verder ontdekken en 
versterken. 
Ook onze groep 8 heeft laten zien 
goed om te kunnen gaan met deze 
bijzondere omstandigheden en zij 
hebben hard gewerkt dit jaar. Dit 

harde werken werd bekroond met 
uitstekende scores op de eindtoets. 
We zijn dan ook bijzonder trots op 
dit leuke clubje kinderen. 

Er was, ondanks de corona, toch 
nog veel mogelijk. Zo was er een 
natuurlesfietstocht met picknick, 

maar bijvoorbeeld ook bewegend 
rekenen buiten. Ook was er aan-
dacht voor diversiteit en waren er 
burgerschapslessen met de Samen 
naar Schoolklas. Dat past goed bij 
onze school, waar ieder kind wel-
kom is, ongeacht wat je achtergrond 
is, wat je talenten en uitdagingen 
zijn of hoe je eruit ziet. En natuurlijk 
was er ook ruimte voor andere leu-

ke dingen voor groep 8. Zo heeft de 
klas een nacht geslapen op school, 
is het klaslokaal omgetoverd tot bio-
scoop, was er een watergevecht op 
het schoolplein, konden ze verstop-
pertje spelen door de school in het 
donker en was er een afscheid van 
de leerlingen van groep 8 met hun 

ouders. Op deze manier hebben we 
met elkaar en met de andere leerlin-
gen het jaar heel goed en feestelijk 
afgerond. Wij hebben er alle ver-
trouwen in dat we met elkaar een 
goede basis hebben gelegd. Onze 
leerlingen staan stevig en zijn goed 
voorbereid voor de nieuwe fase in 
hun leven.

(An Roozendaal)

Dag Basisschool
in procenten

DOOR HENK VAN DE BUNT

DEZE WEEK NEMEN PLM. 540 LEERLINGEN UIT GROEP 8 VAN 
DE 18 BILTSE BASISSCHOLEN AFSCHEID. HET ZIJN ER MEER 
DAN EEN JAAR TERUG (513). ZOALS GEBRUIKELIJK ZWAAIT OOK 
DE VIERKLANK ZE ALLEMAAL UIT MET DE AFSCHEIDSFOTO’S 
VAN DE BASISSCHOOL.

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brug-
klas van het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, 
in 2015 567, in 2016 579, in 2017 554 en in 2018 537. In 2019 er 523. 

EIGEN GEMEENTE
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school in De Bilt; in 
2013 was dat ruim 66%. In 2014 was er alweer een daling (59%) en die 
neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). 

Bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse 
basisschoolverlaters zich voor een brugklas van een Biltse school voor 
Voortgezet Onderwijs. Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 was dat per-
centage 58%, bij aanvang van 2018-2019 was dat 61% en in september 
2019 is dat 64%, in 2020 63% en dit jaar weer 64%.

ER BUITEN
Van de plm. 200 Biltse brugklassers, die in september zich buiten de 
gemeentegrenzen melden, gaat 11% naar Hilversum, 20% naar Utrechts 
vervolgonderwijs; 48% zoekt het in Zeist, 10% in Amersfoort en de rest 
(11%) kiest ‘elders’ als domicilie. Vanuit Groenekan en Westbroek gaan 
ze ook in 2021 weer alle kanten op.

‘Ook in 2021 gaan ze weer alle kanten op’.

‘Ook onze groep 8 heeft laten zien goed om te kunnen gaan
met deze bijzondere omstandigheden en zij hebben hard gewerkt
dit jaar. Dit harde werken werd bekroond met uitstekende scores 

op de eindtoets. We zijn dan ook bijzonder trots
op dit leuke clubje kinderen.’
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Jan Mulder speelt met verf en penselen
Na zijn pensionering 2 jaar terug heeft Jan Mulder schilder- en tekenlessen gevolgd bij de 

SWO De Bilt. Als ‘proef’ en ter invulling van de vrije tijd. Dat bleek een schot in de roos, geen 
kunstboek was meer veilig en de honger naar informatie was enorm. Mulder maakte vervolgens 
kennis met de Larense School en de stijlen van schilders als Jan Wolkers en Hans van Ieperen. 

Als grotendeels autodidact is Mul-
der zich bewust van de onvolko-
menheden in zijn ‘kunstwerken’. 
Mulder: ‘Maar ik beoog dan ook 
geen erkenning. Het spelen met 
verf en penselen en de voldoening 
over het eindproduct vormen voor 
mij de beloning van mijn hobby. 
Mijn schilderhobby heeft in hoge 
mate bijgedragen aan een onge-
compliceerde quarantainetijd van 
3 maanden en de daarop volgende 
lock down van bijna een jaar’. 

Jan Mulder is nu ook recordhou-
der expositie bij Mens De Bilt. 
In maart 2020 waren zijn schil-
derijen in Restaurant Bij de Tijd. 
Twee dagen later ging heel Ne-
derland op slot en kon niemand 
zijn schilderijen komen bekijken. 

Na de verhuizing naar de Molen-
kamp zijn ook de schilderijen ver-
huisd voor een tweede kans en weer 

ging Nederland dicht. Na al deze 
pech kunnen de kunstwerken van 
Jan  Mulder nog tot half september 

bekeken worden in Servicecentrum 
De Bilt, Molenkamp 60 in De Bilt.
 (Bea Alma)

Jan Mulder exposeert in het servicecentrum.

Uittreksel basisregistratie 
personen via MijnOverheid

Gemeente De Bilt zet de volgende stap in de digitale 
dienstverlening. Vanaf dinsdag 6 juli is het mogelijk om een 

aangevraagd uittreksel digitaal te ontvangen in MijnOverheid.

Via de website van de gemeente www.debilt.nl is het mogelijk om veel 
producten digitaal aan te vragen. Zo ook een uittreksel voor de basis-
registratie personen (BRP), ook wel uittreksel bevolkingsregister ge-
noemd. 

Uittreksel BRP
Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in gemeente De Bilt 
woont. Daarop staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboorteda-
tum. U kunt een uittreksel BRP nodig hebben als u zich wilt inschrijven 
voor een woning of opleiding, of als u uw auto wilt overschrijven.
Als u een uittreksel BRP aanvraagt, kunt u vanaf 6 juli 2021 aangeven 
of u deze per post of digitaal via MijnOverheid wilt ontvangen. Het 
voordeel via MijnOverheid is dat u het uittreksel digitaal ontvangt. Wel 
moet u checken bij de partij waar u het uittreksel voor aanvraagt of u 
het uittreksel digitaal mag overleggen. 

MijnOverheid
MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gege-
vens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 
In uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt u berich-
ten van de overheid zoals over uw toeslagen, uw kinderbijslag of het 
verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, 
ontvangt u automatisch een e-mail. 
Gemeente De Bilt gaat nu ook gebruik maken van de berichtenbox van 
MijnOverheid. Te beginnen met het uittreksel BRP. Wanneer u post 
over het uittrekstel BRP van gemeente De Bilt wilt ontvangen moet 
u dit aangeven op de website www.mijnoverheid.nl bij ‘Instellingen’. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over MijnOverheid op www.mijnoverheid.
nl/. Het uittreksel BRP kunt u aanvragen op www.debilt.nl/uittrekselBRP 

Zideris partner van 
Samen voor De Bilt

Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie en biedt ondersteuning en 
begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Henk van 
Winzum, clustermanager bij Zideris vertelt:  ‘We vinden het belangrijk 
dat onze cliënten middenin de samenleving staan en zoeken daarom 
graag meer verbinding in de lokale omgeving. Met dit partnerschap 
kunnen we die verbinding nog beter inhoud geven. Dat is zinvol en 
plezierig voor alle deelnemers’. Het afgelopen jaar werkten Zideris en 
Samen voor De Bilt al samen. Omdat dit beide partijen goed is beval-
len, besloten de organisaties intensiever te gaan samenwerken en een 
partnerschap te sluiten. (Judith Boezewinkel)

Cliënten van Zideris aan het werk; v.l.n.r.: Ineke en Theresa (bewoners), 
Henk (Zideris).

Kwaliteitsslagerij Zweistra heropend
Woensdagavond 7 juli was de of-
ficiële heropening van de groots 
verbouwde winkel van kwaliteits-
slagerij Zweistra aan het Maartens-

dijkse Maertensplein. De weersom-
standigheden maakten het mogelijk 
dat de handelingen voor alle mede-
werkers en genodigden buiten voor 

de winkel konden plaatsvinden. 
Daarna kon iedereen al het moois 
en lekkers binnen in ogenschouw 
nemen. [foto Henk van de Bunt]

Oprichter en broer Andries Zweistra spreekt Aard-Jan, Therese en hun kinderen toe.

Repair Café sluit tiende seizoen af 
Zaterdag 10 juli was er voor het eerst sinds de loc down weer een Repair Café bij WVT in Bilthoven. 

Zo’n 45 bezoekers kwamen met hun kapotte spullen langs en kregen hulp bij het repareren. 

Mensen kwamen met oude appa-
raten, zoals een radiocassettespeler 
uit de jaren 80 en enkele walkmans. 
En ook met relatief nieuwe koffie-
zetters, krultangen en stofzuigers. 
Een mevrouw kwam binnen met 
een digitale wereldontvanger die 
niet kapot bleek, maar verkeerd in-
gesteld. Veel lukte en de reparateurs 
en bezoekers hadden een gezellige 
middag. De eerstvolgende Repair 
Cafés zijn op 4 en 25 september. 

Nynke uit Bilthoven knutselt erop 
los bij derecycle-knutseltafel van 
Truus. [foto Frans Poot]

Op sportgebied staat veel te gebeuren
en veel staat in het teken van kleuren
eerst alles oranje toen werd het geel
voor sommigen was het zeker te veel
maar wel leuk om de boel op te fleuren

Guus Geebel Limerick
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Grootschalige inkoopactie voor 
verduurzaming koopwoningen 

Woningeigenaren in de gemeente De Bilt kunnen deze zomer deelnemen aan
een grootschalige inkoopactie van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie,

isolatieglas en hybride warmtepompen. 

De inkoopactie wordt georgani-
seerd door Winst uit je woning, in 
opdracht van de gemeente De Bilt. 
Door de inkoop op grote schaal zijn 
de prijzen scherp en de producten 
van hoogwaardige kwaliteit. Voor 
isolatiemaatregelen en hybride 
warmtepompen is bovendien sub-
sidie beschikbaar. Inschrijven voor 
de inkoopactie kan tot 15 augustus 
2021 via www.jouwhuisslimmer.
nl/de-bilt, het gemeentelijke online 
energieloket. 

Besparen
Door mee te doen met de inkoop-
actie kunnen woningeigenaren flink 
besparen op hun energiekosten 
én op de investering in energiebe-
sparende maatregelen. Gemeente 

De Bilt wil woningeigenaren zo 
ondersteunen bij het verlagen van 
hun energielasten. Door nu al iso-
latiemaatregelen te treffen of een 
warmtepomp aan te schaffen, ver-
minderen woningeigenaren ook 
hun aardgasverbruik. Al deze ver-
duurzamingsmaatregelen helpen 
klimaatverandering tegen te gaan.  

Investering
De prijs van zonnepanelen is de 
afgelopen jaren al sterk gedaald en 
woningeigenaren krijgen met deze 
actie bovendien 21% van de aan-
schafprijs terug. Een investering 
die loont voor alle huiseigenaren. 
Met een hybride warmtepomp zorgt 
u voor een stevige daling van uw 
gasverbruik. De besparing op uw 

energierekening kan daarmee oplo-
pen tot 400 euro per jaar. Nieuwe 
subsidieregels maken de aankoop 
bovendien aantrekkelijker voor 
huiseigenaren. 
Gaat uw voorkeur uit naar spouw-
muurisolatie, een maatregel die 
veel oplevert en weinig kost? Dan 
krijgt u advies van een onafhan-
kelijk adviseur over het beste type 
isolatie voor uw woning, zodat u 
optimaal kunt besparen. 

Btw-teruggave
Naast het inkoopvoordeel en een la-
gere energierekening, kunnen wo-
ningeigenaren profiteren van ruime 
subsidie van de Rijksoverheid en/
of btw-teruggave. Huiseigenaren 
die twee of meer isolatiemaatrege-

len afnemen, of één isolatiemaatre-
gel in combinatie met een hybride 
warmtepomp, hebben de optie om 
de Investeringssubsidie Duurzame 
Energie (ISDE) te benutten. Daar-
mee krijgen zij een deel van de 
kosten terug. De besparing loopt 
op tot 21% van de aanschafkosten 
voor zonnepanelen en 40% van de 
aanschafkosten voor een hybride 
warmtepomp. Als u beide maatre-

gelen laat uitvoeren via deze actie, 
dan vraagt Winst uit je woning de 
subsidie voor u terug. 
 
Gratis en vrijblijvend inschrijven 
voor de advies- en inkoopactie kunt 
u vóór 15 augustus 2021 doen via 
www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt, 
of neem contact op met de helpdesk 
van Winst uit je woning via tele-
foonnummer 023 583 69 36.

Aanschaf van zonnepanelen kan via de gemeente met korting.

Beelden, beeldhouwers
en bedrijfsterreinen

In de gemeente De Bilt staan veel beeldhouwwerken. Het Online Museum De Bilt heeft daarvan 
een tentoonstelling op het Internet gemaakt, de virtuele rondleiding Beelden in De Bilt. Er zijn 

veertig beelden en beeldgroepen uitgekozen. Een groot voordeel is dat je nu ook de beelden 
achter de hekken van bedrijfsterreinen kunt zien. 

Diverse beelden zijn afkomstig van 
beeldhouwers die zelf in de ge-
meente De Bilt hebben gewoond, 
zoals Charles Weddepohl, die vanaf 
1935 in Hollandsche Rading woon-
achtig was. Andere inwoners van 
wie er beelden zijn te zien, waren 
Piet Jungblut en Jop Godenbeld. 

Jits
De internationaal bekende Jits Bak-
ker woonde en werkte een groot 
deel van zijn leven in De Bilt. 
Toen Bakker zich in 1969 vestig-
de als zelfstandig kunstenaar, was 
zijn atelier de kooi, slechts enkele 
honderden meters verwijderd van 
Houdringe, waar hij eerder als gra-
fisch ontwerper voor de Grontmij 
had gewerkt. Weer een paar hon-
derd meter verder, op het landgoed 
Beerschoten, kwam later het beel-
denpark te staan waar eenendertig 
van zijn beelden zijn te zien en in 
De Bilt kom je diverse werken van 
zijn hand tegen zoals Europa en de 

stier op de rotonde aan de Hessen-
weg.  

Bakkers vader nam deel aan het 
verzet en werd geëxecuteerd in 
Kamp Vught en de jonge Jits maak-
te de landingen bij Arnhem mee. In 

enkele van zijn beelden kan je zien 
dat de oorlog veel indruk op hem 
heeft gemaakt zoals het beeld van 
een neerkomende parachutist in het 
beeldenpark.

Onderwerpen en stijlen
Doordat De Bilt heel lang weinig 
inwoners had, stonden er in de 
openbare ruimte niet veel beelden. 
In de kloosters en later in de kerken 
waren er wel godsdienstige beelden 
aanwezig. Die zien we ook op het 
terrein van Berg en Bosch, dat door 
de Katholieke Arbeidersbeweging 
was gesticht als sanatorium. 
Veruit de meeste beelden dateren 
van na de Tweede Wereldoorlog. 
Opvallende onderwerpen: de jeugd 
(ook door de aanwezigheid van 
scholen), sport, mythologie. In de 
twintigste eeuw ontwikkelde zich 
ook een abstracte beeldhouwkunst 
en in de gemeente De Bilt zijn er 
dan ook diverse abstracte beelden 
zien. 

Kernen
De meeste inwoners van de ge-
meente wonen in de kernen Bilt-
hoven en De Bilt en daar staan dan 
ook de meeste beelden en beel-
dengroepen. Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek hebben 
echter ook beelden. Sommige heb-
ben te maken met het dorpsleven 
zoals De stier van Wim Cobbenha-
gen in Maartensdijk. 

Bedrijfsterreinen 
Veel van de beelden in De Bilt 
staan op bedrijfsterreinen. Ze zijn 
meestal niet toegankelijk voor het 
publiek. Het is heel jammer dat 
deze beelden, die gewoonlijk met 
overheidsgeld zijn bekostigd, niet 
voor het publiek te zien zijn. 
Gewoonlijk sluiten de onderwerpen 
nauw aan bij de activiteiten en de 
maatschappelijke functie van de 

bedrijven. Op het terrein van het 
KNMI staat bijvoorbeeld Weer-
bericht van Ina van Faassen. Het 
RIVM heeft een echt schitterende 
collectie beelden. Het beeld Jen-
ner en zoon laat de vader van de 
immunologie zien. Aan het RIVM 
is gevraagd, wat er met deze beel-
den gebeurt als het bedrijf naar het 
Utrecht Science Park aan de Uithof 
zal verhuizen.

Een gunstige uitzondering is het 
terrein van het voormalige rooms-
katholieke sanatorium Berg en 
Bosch. Daar staan veel religieuze 
beeldhouwwerken zoals de beelden 
van Piet Jungblut, die eerder ter 
sprake kwam. Het is nu een bedrij-
venpark voor ondernemingen in de 
gezondheidszorg, maar de beelden 
zijn nog grotendeels toegankelijk.

(Dick Berents)

Jenner en zoon van Arie Teeuwisse. (foto Wim Krommenhoek)

Europa en de stier van Jits Bakker. (foto Wim Krommenhoek) Remember september 44 van Jits Bakker. (foto Wim Krommenhoek)

Weerbericht van Ina van Faassen. 
(foto Wim Krommenhoek)
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Jongleren in het Verkeer 
Vorige week donderdag en vrijdag was er op het KDV de Vlinders en Peutergroep Juliaantje 

een speciaal programma om de peuters spelenderwijs kennis te laten maken met verkeersregels. 
Het KDV en de Peutergroep hadden beiden van Veilig Verkeer Nederland een doos ontvangen 

met allerlei materiaal zoals mini verkeerslichten, stopborden, een politiepet etc. 

Het thema was: ‘Jongleren in het 
Verkeer’. Eerst was er in het groep-

slokaal een uitleg aan de kinderen 
over verkeersregels. Aan de wan-

den hingen A4tjes, met tekeningen 
en plakwerkjes van de kinderen die 
daarmee verkeersborden uitbeeld-
den. Frans de Ruiter van de Biltse 
Fietsersbond en Floris Moons van 
de politie waren hierbij ook aanwe-
zig. Frans deelde aan ieder kind een 
sleutelhanger uit met de naam van 
het kind er op. 

Daarna gingen de kinderen naar 
buiten en konden op hun (loop-)
fietsjes een uitgezet parcours met 
mini-verkeerslichten en borden 
spelenderwijs de verkeersregels 
oefenen. Tot slot gaf agent Floris 
ieder kind een ‘Verkeersrapport’ 
als bewijs van deelname aan deze 
afsluiting van het verkeersproject. 

(Frans Poot)

Voedselbank nog steeds 
noodzakelijk 

In 2010 moest er in de gemeente De Bilt een uitgiftepunt komen van Voedselbank Zeist omdat 
steeds meer gezinnen in De Bilt voedselhulp nodig hadden. Dus bestaat de Biltse Voedselbank in 

2021 alweer 10 jaar. 10 jaar Een gesprek met voorzitter Jolanda van Hulst.

‘Op zich is dit lustrum schrijnend, 
maar we zijn er trots op dat we de 
Voedselbank draaiend kunnen hou-
den, steeds gezonder voedsel uitge-
ven en dat doen met een ontzettend 
leuke groep onbetaalde mensen. We 
hebben super gemotiveerde vrijwil-
ligers en goede coördinatoren, met 
een duidelijke taakverdeling en een 
betrokken bestuur. Al onze men-
sen hebben een groot hart voor de 
Voedselbank’. 

Motivatie
Op de vraag naar haar motivatie 
komt er een duidelijk antwoord: 
‘Mijn motivatie haal ik uit mijn 
instelling, dat ik vind dat de Voed-
selbank heel bijzonder is doordat 
er geen enkele betaalde functie is 
binnen de Voedselbanken. Ik ben 

ervan overtuigd dat de Voedselbank 
niet nodig zou moeten zijn. We 
zijn in de maatschappij verkeerd 
bezig. We willen een inclusieve 
maatschappij, maar een steeds gro-
tere groep valt buiten de boot en 
doet niet mee. Steeds meer men-
sen zijn afhankelijk en kunnen de 
hoge kosten niet meer opbrengen. 
Onder onze afnemers zijn stellen, 
die beiden een baan hebben en het 
niet redden. Met name de kinderen 
lijden hier erg onder. Mijn overtui-
ging is dat elk mens recht heeft op 
een gevulde voorraadkast, brood, 
en dagelijks gezond eten op tafel’. 

Gezonder
‘Ja, daar streven we naar. Op de 
website kunnen mensen doneren 
met een donatieknop. Via onze so-

cial-media-kanalen is hier veel aan-
dacht aan besteed. Met het geld dat 
op die manier binnenkomt worden 
gezonde producten gekocht bij de 
lokale winkeliers. Ook de gemeente 
draagt een steentje bij voor gezond 
voedsel. Wekelijks krijgen zo’n 
130 huishoudens een voedselpak-
ket, dat zijn zo’n 360 personen’.

Winkel
De Voedselbank was eerst een 
Voedselbankwinkel. Door corona 
moest dit teruggedraaid worden 
naar uitgifte voedselpakketten. Is 
er al zicht op weer werken via de 
winkelformule? 
Jolanda: ’We hopen in het najaar 
weer een winkel te worden. We 
combineren deze stap met een 
nieuw administratief systeem. Daar 

hebben de afnemers geen last van, 
ze houden hun tijdslot, het enige is 
dat ze een ander nummer krijgen. 
Ook de gezelligheid van samen 
koffie drinken met de andere vrij-
willigers kan ook nog niet. We mis-
sen het allemaal. We werken nog in 
kleine vaste teams, die onderling 
afstand houden, ook tijdens hun 
koffiepauze. We hopen in het najaar 
toch een barbecue te kunnen hou-
den, traditioneel gesponsord door 
de lokale slager, maar we moeten 
afwachten of de coronamaatregelen 
dan versoepeld zijn’. 

Ondersteuning
Jolanda besluit: ‘Onze Voedselbank 
doet het goed. Maar we moeten een 
noodzakelijk kwaad zijn. Ons mot-
to is ‘geen pakket zonder traject’. 
Onze afnemers kunnen maximaal 
drie jaar blijven. Gelukkig kunnen 
velen na gemiddeld anderhalf jaar 
weer zelfstandig verder. Elke drie 
maanden vindt er een herindicatie 
plaats. Afnemers worden begeleid 
om uit de problemen te komen. Dat 
is het doel van de Voedselbank-
ondersteuning. Wij worden enorm 

gesteund door lokale organisaties. 
Ik ben wel eens bezorgd dat we dat 
niet voldoende zeggen of dat we ie-
mand overslaan. Dus wil ik dit nog-
maals doen; Heel erg veel dank aan 
iedereen die ons werk steunt’. 

(Lucy Duindam) 

Voedselbankvoorzitter Jolanda van 
Hulst.

Boodschappenplusbus en 
Pannenkoeken

De BoodschappenPlusBus is op 1 juli weer gestart: dit is gevierd met het thuisbezorgen van, 
door een heel team van ondernemers, gesponsorde pannenkoeken. 

Elk jaar in oktober op de Natio-
nale Dag van de Ouderen bakken 
vrijwilligers van de Boodschap-
penPlusBus van Mens De Bilt pan-
nenkoeken voor ouderen uit de ge-
meente. 

In 2020 kon dat niet doorgaan i.v.m. 
de toen geldende coronamaatrege-
len. Nu mag de bus weer starten 
met het rijden van boodschappen-
ritten en dat werd gevierd. 

Alternatief
Donderdag 1 juli hebben de vrij-
willigers 300 pannenkoeken ge-
bakken bij de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk, die daarvoor ruimte 
beschikbaar stelde. Ook heeft de 
familie Boom de hele dag geholpen 
met bakken en bezorgen. Omdat het 

gezamenlijk eten nog niet mogelijk 
was werd er een alternatief bedacht: 
vier pannenkoeken in pizzadoos, 
met kuipjes stroop, zakjes suiker en 
een bakje erbij met gebakken ap-

pel en rozijnen. Zo gingen de vrij-
willigers de dozen bij de mensen 
thuisbrengen. Veel blije gezichten, 
zowel bij de makers, als bij de ont-
vangers.  (Misja Oliemans)

Afscheidsfeest
juf Ella Prins

Vrijdag 9 juli nam de Julianaschool op grootse wijze 
afscheid van directeur Ella Prins.

Nadat ze met een oude lelijke eend bij de school was aangekomen nam 
zij in aanwezigheid van ‘Juliana en Bernhard’ met een prachtig lied alle 
hulde in ontvangst. 

Ella met haar moeder en kunstenares Rita Camphuijsen.

Ze ontving heel veel cadeaus waaronder een glossy met de naam Ella. 
Verder onthulde ze samen met ‘prins Bernhard’ een door Rita Camp-
huijsen geschilderd portret van zichzelf in de stijl van Sterren op het 
doek. Ook haar moeder was bij het afscheid aanwezig. De leerlingen 
hielden daarna een vossenjacht in het dorp. Ook Sinterklaas was net 
als bij de opening van de nieuwgebouwde Julianaschoolschool in 2006 
even uit Spanje overgekomen om afscheid van juf Ella te nemen. [GG] 

‘Prins Bernhard’ onthulde met Ella een portret van zichzelf geschilderd 
door Rita Camphuijsen.

De kinderen genieten zichtbaar van deze bijzondere les.

Pannenkoeken bakken bij de Maartensdijkse Ontmoetingskerk.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spullen borden bekers pan-
netjes nieuw bestek en nog 
veel meer artikelen één koop 
€35,-. Tel. 0346-213501

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

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv: 
Dahliastraat, Jasmijnstraat, 
Leliestraat, Rozenstraat, 
Schoolstraat, Seringstraat en 
Torenstraat €6,-/week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992 
Voor de ZOMERVAKANTIE 
zoeken we tijdelijke bezor-
gers voor diverse wijken in 
De Bilt en Bilthoven. Bezorg 
De Vierklank bij jou in de 
buurt en verdien zo wat 
centen, terwijl de zon heer-
lijk schijnt! We brengen de 
kranten op woensdagochtend 
naar je huis. Vraag een lijst 
met openstaande wijken op 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

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

Wie wil mij helpen in de 
week van 9-15 aug. met 
OPPAS van 2 kinderen (9 en 
12 jaar) en licht huishoud. 
werk? +/- 6 uur per dag,   10 
Euro p.u. Tel. 06-57694884

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor het stoffe-
ren van stoelen, fauteuils 
en bootkussens. Tel. 035-
6230901 of 06-53449761

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

Betrouwbare huishoude-
lijke hulp aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-84291804
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Te koop aangeboden
2- persoons SLAAPBANK 
met lattenbodem ook als 
1-persoons te gebruiken 
€600,-. Tel. 030-2288586 na 
18 uur

FIETSENREK Twinny Load 
als nieuw €325,- nu €125,-. 
5x gebruikt. Tel. 0346-213212

Compacte Frituur- en 
Fonduepan, maar 1x gebruikt, 
rv staal, merk: Princess, 1,2 
ltr., Incl. 6 fonduevorkjes. 
€20,-. Tel. 06-12062940

Vouw-/campingbed verrijd-
baar, L190, B80. Incl. matras 
8cm dik, dekbed + over-
trek/ kussensloop €15,-. Tel. 
06-12062940

Guido Gazelle: Hoe stil is 
’t. Ter ere van zijn jubeljaar 
(Christine Wiegman) €2,-. 
Tel. 06-14040516

Een Venetiaans geheim 
van Ian Caldwell €1,-. Tel. 
06-14040516

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

Voor backpacker: opvouw-
baar wasbakje €3,-, licht-
gewicht hoofdkussentje 
€3,- en rugzakhoes voor tij-
dens vliegreis €2,-. Tel. 030-
2286515

Self inflatable slaapmat (3x) 
€5,- per stuk en alu. isolatie-
mat (2x) €4,- per stuk. Tel. 
030-2286515

Dagrugzak met comfortabel 
frame (2x) €15,- per stuk en 
lichtgewicht poncho (2x) en 
regenjas (2x) €5,- per stuk. 
Tel. 030-2286515

Slijpmachine 22oV 2 stenen 
€20,-. Leder tasgereedschap 
div. €10,-. Handzaag en kit-
spuit met tube €7,-. Tel. 030-
2291560

Slaap binnentent voor in 
voortent caravan 200x130 
cm €25,- Tel.  06-13464930

Gratis:  Glasplaat L: 140, B: 
70, D: 5 mm. Onbeschadigd, 
geslepen zijkanten. Tel: 
06-12062940.

Elvis Presley klok op batterij. 
€20,-. Tel. 0346-243758

Senseo bewaardoosje heel 
en netjes €3,50. Tel. 0346-
243758 Maartensdijk

Groot model pluche slang 
leuk voor op kinderkamer 
€20,-. Tel. 0346-243758

Set rotan fauteuils (4) plus 
tafeltje €40,-. Tel. 0346-
211718

Ball points ( nieuw in doos) 
merk Prodir. Swiss made. 
50 stuks € 20.- Arie Tel. 
06-42651914

Voor de beginnende kam-
peerder grote doos kampeer 

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

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

Cursussen/ trainingen 
Stamboom uitzoeken? Op 25 september 2021 start een 
cursus genealogie, georganiseerd door de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht. In zes bijeen-
komsten op zaterdagmorgen worden verschillende belangrijke 
aspecten van het onderzoek naar voorouders toegelicht. Plaats: 
Bunnik. De cursus kost €75,-. Voor informatie en opgave vóór 
1 september: secretaris-utr@ngv.nl 

Op ’t bankje
Aan de boom bij het bankje hangen gekleurde ballonnen met 
daaronder een papier met een foto en de tekst ‘Bram ziet Abra-
ham’. Omdat dit misschien niet voor iedereen helemaal duidelijk 
is staat er ook nog met grote cijfers 50 onder. Nou dat weten ze 
dan ook weer in de buurt. Ik ken Bram niet maar mensen die in 
de buurt wonen vast wel. Er komt een vrouw bij me zitten die 
misprijzend naar de versiering kijkt. ‘Je zal Bram maar zijn en 
zo te kijk worden gezet, maar dat is gelukkig mijn probleem niet. 
Als het bij hem thuis gevierd wordt zullen er wel minder mensen 
komen dan anders, want om anderhalve meter afstand te houden 
moet je wel de ruimte hebben en een verjaardag vieren met een 
mondkapje op lijkt me ook niet zo gezellig’, zegt ze met een 
glimlach. ‘Ze kunnen in deze tijd beter een Abrahampop voor 
de deur zetten met zak waar ze cadeautjes in kunnen doen. Maar 
ze kunnen elkaar in ieder geval ontmoeten.’ Ze vertelt dat haar 
moeder midden in de coronacrisistijd 75 werd en dat ze haar 
niet konden bezoeken. ‘We hadden alleen maar met de whatsapp 
contact met haar en ze vond het vreselijk dat we niet konden 
komen. Vooraf hadden we al mooie plannen gemaakt want we 
wilden haar verrassen met de komst van mijn broer die ze al 
lang niet gezien had. Hij woont met zijn gezin in Frankrijk en 
ze zouden op haar verjaardag naar Nederland komen. Dat ging 
dus allemaal niet door. We hebben de jarige voor haar raam kun-
nen toezingen maar konden haar niet omhelzen. Vreselijk vond 
ze dat.’ De vrouw kijkt nog eens zwijgend naar de ballonnen en 
dan komt er opeens een glimlach op haar gezicht. ‘Ik heb ook 
wel eens veel lol om gehad om zo’n foto op een boom’, zegt ze 
lachend. Ik kijk haar nieuwsgierig vragend aan, want daar wil ik 
wel meer van weten. ‘Een paar jaar geleden werd een vrouw bij 
mij in de straat vijftig. Ze doet er altijd van alles aan om jonger 
te lijken en ze straalt altijd van geluk als mensen haar veel jonger 
schatten. Ze ziet er ook echt veel jonger uit, maar ik denk dat ze 
daar heel veel voor moet doen. Geen haartje zit verkeerd en de 

grijze haren die ze zeker zal hebben zijn helemaal verdwenen. 
Ze zou zo uit een modeblad kunnen komen. Maar de jaren gaan 
natuurlijk gewoon door en toen ze vijftig werd stond er een grote 
Sara bij haar voor de deur en daar was ze helemaal niet blij mee. 
Haar broers en zusters hadden de pop voor het huis gezet, want ik 
denk dat haar eigen kinderen dat niet zouden durven. Ze hadden 
toen in de buurt ook allemaal foto’s met Angela 50 opgehangen. 
Een grappenmaker uit de buurt heeft toen van de vijf een zes 
gemaakt en toen stond er dus Angela 60. Ik had haar gezicht wel 
eens willen zien, maar ze bleef de eerste tijd wijselijk binnen.’ 
De vrouw heeft er nog steeds schik om. Dan kijkt ze weer naar 
de boom met de ballonnen en de foto van Bram. ‘Hij zal ook wel 
een Abraham voor de deur hebben staan’, 
zegt ze. ‘Die pop is de volgende 
dag wel weer verdwenen, maar 
deze rommel hier blijf je nog 
wel een poosje zien. Ballon-
nen zijn ook nog eens slecht 
voor het milieu.’ Ik vind het 
eigenlijk ook maar niets. Ze 
kunnen toch beter een ad-
vertentie in De Vierklank 
zetten. Dan kan iedereen het 
lezen en zit niemand met de 
rommel.

Maerten

Jonge vrouw zoekt werk als 
HUISHOUDELIJKE hulp. 
Ervaring en referenties aan-
wezig. Tel. 06-86299986 of 
06-24588583

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

WOONRUIMTE wie weet of 
heeft iets om te verhuren? Ik 
ben een 35-jarige vrouw, wer-
kend in de zorg. Tot max 10 
km in omg. van M'dijk. Tel. 
06-41338817 

Gezocht: celibataire vega-
nist en geheelonthouder met 
RUIMTE (kamer + garage 
voor opslag spullen). Reacties 
naar larabos@live.nl
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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24 uur fietsen Voor Costa Rica
‘Wat anderhalf jaar thuis zitten als gevolg van de coronamaatregelen al niet teweeg brengt’
was één van de reacties van 3 jongeren van De Biltse Dorpskerk. Zij werden door predikant 
Hugo Dankers uitgedaagd om eens een flinke fietstocht te maken. Dit resulteerde in het idee

om een sponsoractie voor de familie Kees en Claudia Geluk in Costa Rica te organiseren. 

De familie Geluk, die meeleefde 
met de Dorpskerk-gemeente, is 
in de zomer van 2018 namens de 
Gereformeerde Zendingsbond uit-
gezonden vanuit de Dorpskerk De 
Bilt. Claudia zet zich in Costa Rica 
onder meer in voor Nicaraguaanse 
migranten en hun kinderen. Kees 
geeft theologie aan een interkerke-

lijk seminarium voor predikanten 
van lokale gemeenten. 

Fietsen
Van afgelopen vrijdag 12.00 uur tot 
en met zaterdag 12.00 uur hebben 
Noud van Wiggen, Henk-Jan van 
der Weide en Dennis van der Grift, 
samen met dominee Hugo Dankers 

vrijwel onafgebroken 24 uur ge-
fietst. Ook ’s nachts werd er gepe-
daleerd. Bij één van de zeer weinige 
pauzes tijdens de fietstocht was er 
vrijdagavond een live-verbinding 
met de familie Geluk in Costa Rica. 
De fietsers hebben daarbij nog con-
tact gehad met Claudia, Kees en 
hun kinderen. Vanuit Costa Rica 
werd hen heel veel succes en ple-
zier met de actie gewenst. 

Routes
Met als uitvalsbasis de Dorpskerk 
hebben zij diverse routes gefietst, 
waaronder naar Vierhouten en Er-
melo en via Culemborg naar Rhe-
nen en een route Loosdrechtse Plas-
sen en Vecht. Bij een kortere route 
die zij fietsten naar Rhijnauwen, 
Bunnik en Zeist werden zij op de 
fiets begeleid door een groepje an-
dere gemeenteleden van de Dorps-
kerk. De vier mannen hebben daar-
bij ruim 350 kilometer afgelegd en 
er voor gezorgd dat deze sponso-
ractie ruim 2.600 euro op bracht.

(Martin van der Grift)
V.l.n.r. Henk-Jan van der Weide, Noud van Wiggen, Dennis van der Grift 
en Hugo Dankers op de Biltse Dorpsstraat. 

Herstart project De Derde Helft
Op dinsdag 6 juli vond in de kantine van voetbalvereniging SVM in Maartensdijk

de herstart plaats van het project De Derde Helft; een initiatief van het 
Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij met als doel om van de sportkantine

een gezellige ontmoetingsplaats te maken voor 55 plussers .Niet alleen voor
sport en spel maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. 

De Derde Helft in Maartensdijk is 
een samenwerking tussen voetbal-
vereniging SVM, Stichting Mens 
De Bilt, Korfbalvereniging Twee-
maal Zes en Fysiotherapie & Be-
weegcentrum Maartensdijk. De 
opzet is dat iedereen - maar met 
name ouderen - elkaar elke dins-
dagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 
vrijblijvend kunnen ontmoeten en 
meedoen met activiteiten die ge-
organiseerd worden door vrijwilli-
gers. Bord- en kaartspelen, darten, 
Jeu de boules, sjoelen ,dynamic 
tennis, gezond bewegen, walking 
football, badminton, yoga zijn hier 
voorbeelden van. 
Er kwamen 14 belangstellenden op 
de herstart van het project af. Na een 
welkomstwoord werd er een war-
ming up gedaan, begeleid door de 
buurtsportcoach van Mens. Daarna 
konden de mensen een keuze ma-

ken uit verschillende activiteiten. 
Hier werd enthousiast gebruik van 
gemaakt. U bent iedere dinsdag 

van harte welkom; info 3ehelft@
svmmaartensdijk.nl of via Gerda 
Vloedgraven tel. 06 28695669.

14 deelnemers ontmoeten elkaar in de kantine van SVM.

Weer geen Wielerronde Westbroek 
Lang is de definitieve beslissing uitgesteld over het doorgaan van de Wielerronde Westbroek 2021; 

vooral in de hoop dat de versoepelingen van de maatregelen voldoende ruimte zouden kunnen 
geven om het bekende dorpsevenement te kunnen organiseren op de manier die bij Westbroek past. 

 
In het kort komt het er op neer dat 
de 1,5 meter afstand tot elkaar moet 
worden gewaarborgd of dat alle deel-
nemers en het publiek moet worden 
getest. Beide opties zijn om verschil-
lende redenen niet realistisch. Een 
gekunstelde vorm waarin enerzijds 
sfeer gezocht wordt en anderzijds 
regels nageleefd moeten worden 
vindt de organisatie onwenselijk; 
‘Als organisatie kunnen wij deze 
verantwoordelijkheid niet dragen en 

rest ons geen andere keus dan ook de 
editie van dit jaar te annuleren’. 
 
Zonder het evenement ook geen op-
brengsten voor de Stichting Spieren 
voor Spieren. De organisatie steunt 
dit goede doel al vele jaren en de 
Stichting merkt de gevolgen van 
alle activiteiten waarbij geld inge-
zameld wordt die niet doorgaan. 
Wie daarom het werk van Spieren 
voor Spieren toch wil steunen kan 

dat mogelijk doen door op een an-
dere wijze bij te dragen; bijv. door 
een gift over te maken onder ver-
melding van Dorpsvereniging Wie-
lerronde Westbroek. 
 
Hoe teleurstellend ook voor dit 
jaar, de blik gaat op volgend jaar: 
de organisatie hoopt iedereen te 
ontmoeten bij de 11e editie van de 
Wielerronde Westbroek op 26 en 27 
augustus 2022!

Romantische avond
op Vollenhoven

In een uithoek van de gemeente De Bilt, tegen de grens 
van Zeist, bevindt zich Landgoed Vollenhoven, een fraai 
voorbeeld van een van de eerste buitenplaatsen van de 
Stichtse Lustwarande: een lange reeks van meer dan 

honderd buitenplaatsen en landgoederen op de Utrechtse 
Heuvelrug, die reikt van De Bilt tot Rhenen.

Het landgoed werd rond 1800 gebouwd en is sindsdien maar weinig 
veranderd en veel oorspronkelijke elementen zijn bewaard gebleven. 
Het was zaterdagavond 26 juni daarom goed toeven in de heerlijke tuin 
achter het ‘Grote Huis’, waar pianist Jaap Eilander een sprookjesachtig 
concert gaf met een, zoals hij het zelf noemde, licht programma.
Met werken van Satie, Debussy, Soerjadi en vooral de bij beginnende 
pianisten mateloos populaire Einaudi was het programma inderdaad 
vederlicht, en ook de dromerige, maar steeds sfeervolle werken van 
Eilander zelf brachten weinig dramatisch contrast. De feeërieke sfeer 
werd nog versterkt door het gebruik van een Italiaanse Faziolivleugel, 
die, in tegenstelling tot hun beroemdere Steinway- en Bösendorfer-col-
lega’s, een extra, vierde pedaal heeft: daarmee kunnen de toetsen dich-
ter bij de snaar gebracht worden, waardoor een nog intiemer effect kan 
worden verkregen, iets dat Eilander uitstekend uitbuitte. Het publiek, 
dat deels op zelf meegebrachte stoeltjes en dekentjes had plaatsgeno-
men, genoot volop van deze prachtige muziekavond.

(Peter Schlamilch)

Pianist Jaap Eilander creëerde een feeërieke muzikale sfeer op 
Landgoed Vollenhoven.

Fietstocht met
een historisch tintje

De HiStories fietstour is een bijzondere tocht van 17 kilometer 
door de gemeente De Bilt en omstreken langs 5 historische 
locaties, waarbij u de bijbehorende scènes ter plekke kunt 

bekijken op uw mobiele telefoon. Oude tijden herleven. 
Meerdere artiesten en theatermakers uit de regio vertellen 

theatraal de verhalen die zich hebben afgespeeld. 

Bij ‘Molen Geesina’ in Groenekan 
zien we hoe de molen al honder-
den jaren maar blijft doormalen 
ondanks alle veranderingen die 
zij heeft doorgemaakt. En zo ver-
tolkt Theaterschool Masquerade 
de tijdlijn vanaf 1850 op asperge-
boerderij De Hoeve aan de Soest-
dijkseweg. Voor de Theaterschool 
Masquerade van het Kunsten-
Huis is het dit jaar een speciaal 
jaar want zij vieren hun 20 jarig 
bestaan. De overige locaties zijn 
Het Verloren Kerkhof waar an-
dersdenkenden werden begraven, 
’t Eiland in Groenekan waar verzetsheldin Jacoba van Tongeren lange 
tijd verbleef en de bijzondere Immanuelkerk in De Bilt. De culturele 
fietstocht is nog tot september te fietsen. De videotour is te reserveren 
via: www.hetweeshuisvandekunst.nl (Petra Bergstra)

Scene Theaterschool Masquerade 
op locatie De Hoeve aan de 
Soestdijkseweg.

Uitslag Wedvlucht
Negen leden van Postduivenvereniging De Bilt namen met 56 vogels 
deel aan een wedstrijdvlucht vanuit Sens (Frankrijk). De duiven dien-
den gemiddeld 450 km te overbruggen.
De eerste 10 prijswinnende  vogels zijn van Peter van Bunnik (1, 2, 3 
en 8), van Ron Miltenburg (4, 6 en 7), van E. en K. van Oostenbrugge 
(5 en 9) en van Combinatie Steenbeek en Zoon (10).



Bessen rissen
De moestuin is mooi dit jaar in kleuren en opbrengst. 
Langs strakke rijen bieten, bonen en winterwortels 

bloeien papaver en dille in een vrolijke vrijheid. In de 
schaduw van de oude appelboom bungelt dromerig een 

schommel, zachtjes geduwd door de wind. Ernaast dragen 
de oude bessenstruiken hun rijpe rode vruchten.

Uitnodigend, bloedrood flonkeren de bessen in de zon. Als ik me buk 
om ze te plukken vliegt een merel verschrikt kwetterend weg. Vroe-
ger hing ik een net over de bessenstruiken om de opbrengst volledig 
voor mezelf te kunnen houden. Maar nadat ik daarin een merel vond, 
verstrikt en dood in de snijdende draden, heb ik het net weggegooid. 
Liever deel ik de rijke oogst samen met de vogel die me ‘s ochtends 
vroeg wekt met z’n wonderschone lied. Om de keel te smeren rist hij 
z’n eigen bessen.

Onverwacht krijg ik hulp van kleine vingertjes. Tussen duim en wijs-
vinger grijpt het kleine meisje de rijpe bessen één voor één vast, voelt, 
trekt en plukt, drukt de sappige bolletjes plat. Verbaast ziet ze hoe het 
sap over haar hand loopt. Ze likt haar vingers af, haar neus krult op 
vanwege de onbekende zure smaak.

Aan de tuintafel met de kom op schoot, ontdoe ik de bessen van de 
steeltjes. Bessen rissen voor puree en sap zonder pitjes, net zoals mijn 
moeder en grootmoeder deden. De jongste generatie kijkt aandachtig 
toe. Ineens grijpen haar begerige handjes behulpzaam in de kom. Een 
hand vol bessenoogst gooit ze in de pan. Bessen rissen is voor haar nog 
wat te hoog gegrepen. (Karien Scholten)

In haiku: 

Rijpe bessenstruik
Etaleert haar overvloed
Laat bessen rissen.
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Maximaal drie honden
per begeleider zijn nog welkom

door Rob Klaasen

Vanaf donderdag 15 juli mogen er maximaal nog maar drie honden per begeleider de 
natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat (GNR) in. In vrijwel alle natuurbieden
van het GNR zijn honden welkom, maar wel op de paden en in niet in grote groepen. 

Dat is belangrijk voor bescherming van de vogels en het wild, maar zeker ook voor de andere 
bezoekers van de GNR natuurgebieden. Ook het gebied ten noorden van 

Hollandsche Rading langs de Vuurse Dreef in de provincie Noord Holland valt hieronder.

Het besluit om een maximum te stel-
len aan het aantal honden per bege-
leider is al op 1 oktober 2020 door 
het GNR bestuur genomen. Direc-
teur Karin Kos: ‘Het Goois Natuur-
reservaat is zowel natuurbeschermer 
als gastheer, maar de balans was 
zoek. Het aantal loslopende honden 
nam jaarlijks fors toe en zijn met 
stip de grootste verstoorders. Met 
als gevolg steeds meer opgejaagde 
reeën, verstoorde dassenburchten 
en verstoring van op de grond broe-
dende vogels. Om de honden-uit-
laat-services, waarvoor de nieuwe 
regel vooral belangrijk is, tegemoet 
te komen besloot het GNR om het 
groepsverbod pas vanaf 15 juli 2021 
in te laten gaan. De nieuwe regel 
geldt uiteraard ook voor hondenei-
genaren met meer dan drie honden, 
terwijl honden-uitlaat-services met 
maximaal drie honden per begelei-
der welkom blijven’.

Zones
Samen met je hond genieten van de 
natuur kan zo blijven, omdat honden 
bijna overal welkom zijn. Wel moe-
ten honden in bepaalde gebieden 
of op bepaalde momenten worden 
aangelijnd. Honden moeten vooral 
worden aangelijnd om de rust in 
de natuurgebieden te waarborgen. 
Zowel voor de aanwezige fauna, 
maar daarnaast ook voor de aanwe-
zige schapen en runderen. Ook de 
bezoekers stellen prijs op rust. Het 
loslopen van de honden mag alleen 
in speciaal daarvoor aangewezen 

zones en is alleen toegestaan wan-
neer de hond onder appèl staat. Om 
dit alles precies te weten te komen 
van waar wel en waar niet, kan de 
folder ‘Honden in de Gooise natuur’ 
worden gedownload. Ook staat bij 
de ingang van ieder natuurgebied 
precies aangegeven of honden zijn 
toegestaan en zo ja of ze wel of 
niet moeten worden aangelijnd. Let 
daarbij ook op het broedseizoen dat 
loopt van 15 maart tot 15 juli. De 
boswachters van het GNR houden 
toezicht op de naleving van de re-

gels en zijn bevoegd om bij over-
tredingen een proces-verbaal op te 
maken.

Positieve reacties.
Het GNR zegt inmiddels veel posi-
tieve reacties op het besluit te heb-
ben gekregen. De nieuwe regel is er 
dus niet alleen om planten en dieren 
te beschermen, maar ook om over-
last voor andere bezoekers te voor-
komen. Niet iedereen vindt het fijn 
wanneer er grote groepen honden 
los rennen. 

GNR heeft bij de ingang van al haar natuurterreinen op de borden de 
nieuwe regel aangebracht door middel van een onopvallende paarse 
sticker.

Boomkruipers broeden in muurspleten
Boomkruipers komen voor in loof-
bossen met oude bomen en zoeken 
hun voedsel aan de voet van een 
boomstam en gaan daarna spiraals-
gewijs langs de stam omhoog om 
vervolgens weer naar de voet van 
de volgende boom te vliegen. Hij 
eet voornamelijk insecten en hun 
larven en spinnen, die tussen de 
schors zitten.
Boomkruipers maken hun nest 
meestal in boomspleten. Beide ou-
ders bouwen het nest, het vrouwtje 

broedt de eieren uit in ruim twee 
weken. Het mannetje helpt wel 
weer mee met voeren en na zeven-
tien dagen vliegen de jongen uit. 
Bij uitzondering nestelen ze ook 
in huizen en bij voorkeur in nauwe 
openingen zoals ventilatiespleten in 
muren. (Eugène Jansen)

Een boomkruiper heeft een netje in 
een ventilatiespleet van een huis in 
de Leijen.

Voedertijd

Huismusjes krijgen de laatste voedingen voor het uitvliegen. 
(foto Jos van der Worp)

Sneeuwwitte 
vedermot

Deze sneeuwwitte vedermot is 
een nachtvlinder uit de familie 
vedermotten. De sneeuwwitte 
vedermot is een kleine vlinder 
met een spanwijdte van 24 tot 
35 millimeter. De vleugels zijn 
erg diep ingesneden waardoor 
het lijkt of de vlinder vleugels 
heeft bestaande uit vijf veren. De 
vliegtijd is van juni tot en met 
augustus. (foto Wim Westland) “Wat schaft de pot?”

Woe.
14-7
Do.
15-7
Vr.

16-7
Za.

17-7
Zo.

18-7

“Triple B” Black 
Angus burger

Kabeljauw in spek 
gerold met citroensaus

Salade met gefrituurde 
kaas-jalapeños

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
21-7
Do.
22-7
Vr.

23-7
Za.

24-7
Zo.

25-7

Runderdiamanthaas 
met truffel-roomsaus

Gebakken roodbaars 
met bieslooksaus

Groentequiche met 
Provençaalse saus

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Afwasser gezocht (v.a. 15 jr). 
Bel: 06-12368755 of mail: info@naastdeburen.nl!

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