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Breed ondertekend Manifest
door Henk van de Bunt

Het Platform Duurzaam De Bilt, organisator van de jaarlijkse Week van
de Duurzaamheid, pleit ervoor dat het nieuwe gemeentebestuur na

de verkiezingen De Bilt uitroept tot Global Goals Gemeente. 

Om die wens kracht bij te zetten is 
een manifest opgesteld en werden 
alle inwoners, bedrijven en organi-
saties opgeroepen dat te onderteke-
nen. Aan die oproep is ruim gehoor 
gegeven. Het manifest werd woens-
dag 30 maart aangeboden aan bur-
gemeester Sjoerd Potters van Ge-
meente De Bilt, voorafgaand aan 
de installatievergadering van de 
nieuwe Raad.

Ontwikkelingsdoelen
Bij de overhandiging lichtte Henk 
Zandvliet als voorzitter van de 
werkgroep Fairtrade Gemeente 
De Bilt e. e.a. toe: ‘In 2015 heeft 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen vastgesteld 
voor de periode tot 2030. Ze wor-
den ook wel de SDGs genoemd, de 
Sustainable Development Goals, of 
de Global Goals. Ze variëren van 
‘Geen armoede’, ‘Goede gezond-

heid’ en ‘Kwaliteitsonderwijs’ tot 
‘Schoon water’, ‘Klimaatactie’ en 
‘Gendergelijkheid’. 

Lokaal
‘Doel nummer 17 is het vormen van 
partnerschappen om de doelstellin-
gen te bereiken. Niet alleen interna-
tionaal, maar ook op lokaal niveau. 
En het goede nieuws is, dat we 
daar in De Bilt al een aantal jaren 
mee bezig zijn. In samenwerking 
met de gemeente vindt elk jaar in 
oktober de Duurzame Week plaats 
waarin tal van organisaties, bedrij-
ven en instellingen laten zien op 
welke manier zij bijdragen aan een 
duurzaam De Bilt én aan een duur-
zame wereld. Het initiatief daartoe 
is een paar jaar geleden genomen 
door een samenwerkingsverband 
van de werkgroep Fairtrade De 
Bilt, de energiecoöperatie BENGI, 
Biltsheerlijk, de WereldwInkel en 
het Platform Samen voor De Bilt. 

Zulke partnerschappen bestaan er 
ook in bijna de helft van alle Ne-
derlandse gemeenten. Om precies 
te zijn 117 gemeenten hebben zich-
zelf uitgeroepen tot Global Goals 
gemeente. Dat houdt in dat ze een 
gezamenlijk actieplan hebben op-
gesteld om aan de SDGs te werken, 
daarvoor ook de benodigde mid-
delen beschikbaar stellen én zoveel 
mogelijk inwoners, bedrijven en or-
ganisaties hierbij betrekken.’ 

De Bilt
‘Nu is het moment gekomen dat de 
gemeente De Bilt zich hierbij aan-
sluit en het manifest dat hiertoe op-
roept is breed ondertekend. Niet al-
leen door heel veel inwoners, maar 
ook door onder meer bedrijven als 
Poonawalla Science Park en enkele 
supermarkten, door twee kerken 
en de moskee, door vrijwel alle 
scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs, door de Voedselbank, 

de Fietsersbond en het Utrechts 
Landschap. En dat is nog maar een 
kleine greep uit de lange lijst van 
ondertekenaars.’

Gemeenteraad
Vervolgens bood Zandvliet het 
manifest aan Burgemeester Sjoerd 
Potters aan in zijn hoedanigheid 
van voorzitter van de nieuwe ge-
meenteraad welke die avond werd 
geïnstalleerd. Hij had een tweede 

exemplaar meegenomen voor kin-
derburgemeester Feline Lauret, die 
het thema Duurzaamheid hoog In 
het vaandel heeft staan: ‘De Global 
Goals zijn immers van groot belang 
voor een mooie, eerlijke en duurza-
me wereld voor nu en de volgende 
generaties’. Het is volgens Zandv-
liet nu aan de nieuwe gemeenteraad 
om daar, als Global Goals gemeen-
te, met voortvarendheid aan te gaan 
werken.

In aanwezigheid van gemeenteraadsleden van CDA, CU, GroenLinks, 
PvdA, SGP en SP overhandigt Henk Zandvliet (de opbrengst van) het 
Manifest aan burgemeester Sjoerd Potters en kinderburgemeester Feline 
Lauret.

Gemeenteraad 2022-2026 
geïnstalleerd

door Henk van de Bunt

In de gemeenteraadvergadering van woensdag 30 maart installeerde burgemeester Sjoerd Potters 
(voorzitter van de raad) 27 leden. Achtereenvolgens waren dat voor GroenLinks Anne Marie ‘t Hart, 
Jacomijn Baart, Yvo Kok-Palma, Leyla Ummels-Çavuşoğlu, Audrey Kruiniger, Arnold van der Lee 

en Rinus Scheele. Voor de fractie van D66 werden Donja Hoevers, Hanneke de Zwart,
Floris den Boer en Bart-Jan Wielinga geïnstalleerd. Voor Beter De Bilt en Bilts 

Belang waren dat Erik den Hertog, Jette Muijsson en Peter Gielissen. 

Ralph Jacobs, Kees Lelivelt en 
Eelco Dalmeijer vertegenwoordi-
gen de komende vier jaar de VVD 

in deze gemeente(-raad). Peter 
Schlamilch, Kristel Brekelmans en 
Fabian Vendrig werden gekozen 
(en geïnstalleerd) namens Forza De 
Bilt en Werner de Groot gaat samen 
met Peter Flierman voor vier jaar 
het CDA vertegenwoordigen. Kri-
schan Hagedoorn en Gija Schoor 
vertegenwoordigen de Partij van de 
Arbeid, Arie Vonk Noordegraaf de 
SGP, Menno Boer de SP en Connie 
Brouwer de ChristenUnie. 

Ook werden raadscommissieleden 
(niet zijnde raadsleden) geïnstal-
leerd: Martijn Huysmans, en Aad 
Obbens namens D66, Kariné Klyan 
namens de VVD, Martijn Lauxter-
mann en Margje Tempelaars na-
mens de PvdA, Bronne Pot namens 
het CDA, Teunis-Jan van Asselt 
namens de SGP, Otto Oussoren na-
mens de ChristenUnie en Mischa 
van der Heijden en Frans de Ruiter 
namens de SP.

De nieuwe gemeenteraad voor de installatie met burgemeester Sjoerd 
Potters en griffier Thecla van der Torre; niet op de foto Eelco Dalmeijer.

Tien vrouwen maken onderdeel uit van de 27-koppige gemeenteraad van 
De Bilt.

De publieke tribune was overvol.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
10/04 • 10.30u - 

Mevr. ds. Marjolein Cevaal 
11/04 • 19.00u - Avondgebed
12/04 • 19.00u - Avondgebed
13/04 • 19.00u - Avondgebed 

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/04 • 09.30u - Ds. D.J. Budding 
10/04 • 18.30u - Ds. E. v.d. Noort 

De Woudkapel
10/04 • 10.30u - Bezinnen op zondag

met Nuweira Yuskine

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

10/04 • 14.00u - 
de heer Wim Molenkamp 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
10/04 • 10.30u - Pastor

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

10/04 • 10.15u - Ds. D. Quant
Kerkdiensten in d’Amandelboom

zijn besloten bijeenkomsten.

De Bilt
Alive De Bilt 

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
10/04 • 10.30 uur -

spreker Gijs-Peter Kuijpers

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
10/04 • 10.00 uur -

spreker Wouter van der Fliert

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
10/04 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

10/04 • 10.00u - Ds. W. van Laar

R.K. St. Michaelkerk
10/04 • 11.00u - 

Communieviering W. Sarot

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
10/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/04 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra
10/04 • 18.30u - Ds. J. den Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
Met ingang van 17-4 (Pasen) 

zullen de diensten worden hervat 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/04 • 10.00u - Ds. J.W. Hooydonk
10/04 • 18.30u - Ds. A. Jonker

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

07/04 • 19.30u - Ds. A.J. Speksneijder 
Bijbellezing

10/04 • 10.00u - Ds. H. Roelofsen
10/04 • 18.30u - Ds. H. Roelofsen

PKN - Ontmoetingskerk
10/04 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk 
10/04 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor G. Nijland 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/04 • 10.00u - Ds. P. G. Vellekoop
10/04 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk
10/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

10/04 • 18.30u - Ds. J. Verboom

‘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

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

En we vergeten
de oneerlijkheid van het lot.

Frank Boeijen

Na een periode van afnemende gezondheid 
en een kort ziekbed is mijn lieve man, 

onze betrokken vader en trotse opa overleden. 
Wij blijven de mooie herinneringen aan hem koesteren.

Gerrit Janssen
Gerrit Hendrikus

16 november 1937 – 29 maart 2022

Henny Janssen – de Kruijf

Derk †

Ron en Winni
  Guido en Juliët
  Oscar
  Raoul

Arnold en Miriam
  Robin

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie: Planetenbaan 541, 3721 KS  Bilthoven

‘Ik verlaat die ik liefheb             
en ik ga naar die ik liefhad’

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij ons een leven lang 
heeft gegeven, is overleden onze lieve 

en liefdevolle moeder en oma

Teuni Speek-van Santen
* 28 augustus 1931  -  De Bilt  -  28 maart 2022 † 

Weduwe van Klaas Speek

Ineke 
    Randell

Jan en Andrea
     Robby Eva †
     Nadya

Adrie en Geert
    Yara
    Kila

Wij bedanken de medewerkers van woon- en zorgcentrum
Weltevreden voor hun hartverwarmende zorg voor onze moeder.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Correspondentie: Ineke Speek  - Fivelingo 95  - 3524 BJ  Utrecht

DUDOK ENSEMBLE
MATTHÄUS PASSION

10 APRIL 2022   15:30 uur

OLV-KERK Gregoriuslaan 8 Bilthoven

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

en de Bilthovense boekhandel aan de Julianalaan

Gelijk het gras is ons kortstondig leven....
Psalm 103:8

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, 
delen wij u mede dat plotseling van ons heengegaan is onze lieve 
vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Jacob Adrianus Schep
weduwnaar van Janna Sophia Schep - van Oosterom

Lopik, 7 augustus 1945                        Lage Vuursche, 31 maart 2022

Marlise Koop - Schep
Sander Koop
    Janine Koop
    Lisanne Koop
ook namens zijn 
zussen, schoonzussen en zwagers

Correspondentieadres:
familie Schep
p/a Uitvaartverzorging A. van Pijpen
Postbus 245, 3740 AE  Baarn

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op woensdag 
6 april van 19.30 - 21.00 uur in uitvaartcentrum ‘De Ark’, Reigerstraat 
17 te Baarn.

De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 7 april om 10.30 uur in 
de Nederlands Hervormde Kerk, Hoge Vuurseweg 4 te Lage Vuursche. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats van de 
kerk.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het dorpshuis naast 
de kerk.

Geen bloemen

Ophaaldagen oud papier
en agendapunten op pagina 14.

Vol fantastische herinneringen nemen wij afscheid van mijn lieve, 
positieve, moedige en altijd bezige man, onze vader en trotse opa.

Jaap Nieuwenhuize

Jacob

*25-01-1946 † 26-03-2022

 Joke

 Alette & Mike
  Elynn

 Linde & Krijn
  Aaron, Evilou

 Jaap Enno & Aimée

 Marianne & Geert
	 	 Sofie

De afscheidsceremonie heeft plaatsgevonden op 5 april in Den en 
Rust, te Bilthoven.

JAAP 
NIEUWENHUIZE 
ONSTUIMIG EN 
ONVERVAARD
WAGENINGEN EN DE WERELD Bertus Mulder
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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

Online Museum De Bilt
over Rampjaar Biltse kernen 

door Henk van de Bunt

Zaterdag 9 april om 13.30 uur opent burgemeester Sjoerd Potters van gemeente De Bilt de expositie: 
‘Moord en brand op het platteland, het Rampjaar 1672 in woord en beeld’. De expositie is in 

het kerkgebouw van de Hervormde gemeente aan de Kerkdijk 12 te Westbroek

Aanleiding is de herdenking van 
350 jaar Rampjaar. Plaats van 
handeling is de monumentale 
Nederlands-Hervormde Kerk in 
Westbroek, die indertijd getuige is 
geweest van de oorlogshandelingen 
ter plaatse. 

Gezicht
Met deze expositie wil het Online 
Museum De Bilt een gezicht geven 
aan de gevolgen van het Rampjaar 
in de dorpen die nu, 350 jaar later, 
deel uitmaken van de Gemeente 
De Bilt: De Bilt, Maartensdijk en 
Westbroek. Tevens wordt de kij-

ker gericht op de strijd in de stad 
Utrecht, de Vechtstreek en rond de 
Hollandse Waterlinie. Wat deze re-
gio betreft heeft de Franse bezetting 
geduurd van zomer 1672 tot najaar 
1673. 
Aansluitend aan de opening vindt 
een symposium plaats waar een 
aantal ter zake deskundigen vanuit 
eigen specialisatie een toelichting 
op het thema geven. Sprekers zijn:
Drs. Luc Panhuysen, historicus, au-
teur Rampjaar 1672: hoe de Repu-
bliek aan de ondergang ontsnapte, 
Dr. Anne Doedens, historicus, en 
auteur van een drietal recente pu-

blicaties over het Rampjaar, Dr. 
Judith Brouwers, historica en au-
teur, Drs. Lodewijk Gerretsen, his-
toricus en conservator van Kasteel 
Amerongen en Wouter van Dijk, 
MA, archivaris van het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Ve-
nen in Breukelen. Belangstellenden 
kunnen zich nog steeds aanmelden 
via info@onlinemuseumdebilt.nl 

Reizende expositie
In mei 2021 begon het werk voor de 
organisatie van het congres ‘Moord 
en Brand op het Platteland’ over 
het Rampjaar 1672, toen 120.000 
Fransen ons land binnenvielen en 
de Engelsen dreigden te landen 
op onze kust. Ook de dorpen c.q. 
kernen van de gemeente De Bilt 
en plaatsen langs de Vecht werden 
zwaar getroffen door oorlogsge-
weld. Het is in april 2022 drie-
en-een-halve eeuw geleden dat de 
oorlogsverklaringen van Engeland 
en Frankrijk in ons land bekend 
werden. Die organisatie werk werd 
gegrondvest op goed archiefonder-
zoek. Veel gedrukte en on-gedrukte 
bronnen en manuscripten werden 
bekeken; in het Utrechts Archief, in 
het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen in Breukelen en in 
het Nationaal Archief. Want er was 
zo goed als niets bekend over het 
Rampjaar in de kernen van onze 
gemeente. De door onderzoek ver-
kregen kennis werd de basis voor 

de reizende expositie die (ook) op 
9 april 2022 geopend wordt. Op 
donderdag 8 april krijgen leerlin-
gen van ‘Kompas School met de 
Bijbel’(basisschool te Westbroek) 
wat zaken van de tentoonstelling 
(alvast) te zien. 

Boekje
De stuurgroep die de expositie en 
het symposium van 9 april 2022 
voorbereidde, kreeg inzicht in een 
reeks relevante gebeurtenissen. 
Franse troepen die over de Biltse 
Steenstraat trokken, huizen die wer-
den verwoest, een tweede (kleine) 
Slag bij Westbroek (naast die van 
1481), confiscatie van vele duizen-
den wagens hooi, collaboratie van 
de bewoner van Eyckenstein, een 
moordaanslag op Lodewijks aan-
voerder de hertog van Luxemburg, 
de weigering van Maartensdijkers 
om brandschatting te betalen om het 
landgoed Aquila niet in vlammen te 
zien opgaan, gijzeling van boeren 
van Eyckenstein, de plundering 
van de Westbroekse kerk en veel 
meer. Het Onlinemuseumdebilt(.
nl) besloot het gevondene ook op 
een andere manier ter beschikking 
te stellen; Anne Doedens schreef 

voor de liefhebbers van onze lokale 
geschiedenis het boekje ‘Moord en 
Brand op het Platteland’, geredi-
geerd door Veroniek Clerx. Om de 
kosten te bestrijden (en niet meer 
dan dat!) wordt het aan geïnteres-
seerden ter beschikking gesteld 
voor een bedrag van 5 euro. Men 
kan het op 9 april verkrijgen tijden 
het symposium en vanaf die datum 
ook bij de Bilthovense Boekhandel 
aan de Julianalaan in Bilthoven. 
Daar zijn ook twee andere relevan-
te boeken te verkrijgen: ‘Agenten 
voor de koning’ (over spionnen in 
het Rampjaar) en een overzichts-
werk van iemand, die er als twaalf-
jarige bij was, toen het voortbestaan 
van ons land ernstig bedreigd werd: 
‘Moordbranders in de Republiek’.

Lezersactie
Van het boekje ‘Moord en Brand 
op het Platteland’ is voor lezers 
van De Vierklank een aantal 
exemplaren beschikbaar. Om 
hiervoor in aanmerking te komen 
stuurt u een mail naar info@vier-
klank.nl met in het onderwerp 
Rampjaar. De exemplaren wor-
den onder de inzenders verloot, 
iedereen krijgt bericht.

Een voorbeeldpagina’s van bestudeerde bronnen in origineel schrift.

Westbroek in manuscript (foto Koninklijke Bibliotheek KW 78 H 57)

Bosuilen moeten 
noodgedwongen verhuizen

Vorig jaar zaten bosuilen in Beerschoten te broeden in een boomholte 
met als resultaat tenminste een nakomeling. Zowel de ouder(s) als een 
jong waren nog lang daarna te zien bij het nest.

Maar door de Maartse stormen is een gedeelte van de stam boven het 
nest afgebroken, zodat de bosuilen dit jaar ergens anders een onderko-
men moeten zoeken. (Eugène Jansen)

Het vertrouwde plekje van de bosuilen is niet meer.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 7 april t/m woensdag 13 april

Filet Americain 

Pittige eiersalade 

Selderij salade 

Gebraden Rosbief

Gegrilde Kiprollade

Boeren Achterham

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

3.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

2 VOOR

7.-

1 KILO

9.98

STOMPETOREN BELEGEN 
500 GRAM

6.50

UTRECHTSE OUDE GRACHT 
KAAS 

500 GRAM

8.99

KIPDIJ FILET

VARKENSHAAS
500 GRAM

10.99

KANTENKLARE 
HACHEE

500 GRAM

8.98

KIPFILET
500 GRAM

7.99

KIPSCHNITZELS
RUNDERSCHNITZELS
VARKENSSCHNITZELS

TORTILLA 

ANGUSBURGER 
NATUREL OF MET KAAS 

4 VOOR

10.-

HOLLANDSE SUCADE 
500 GRAM

8.50

4+1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Pasta rigati  met asperges, 

zalm en saus van basilicum
€ 1,99 

100 gram

Boemboe bali Indonesisch 

gerecht met rundvlees en gebakken rijst
€ 1,99

100 gram

Tuinbonen schotel met kip € 1,39
100 gram

Passie-caramel-
chocolade taart
Nu € 18,95

Heertjes
Pak 4 stuks € 4,99(GROOT ASSORTIMENT)

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 april.

Proef het voorjaar….
Hollandse asperges 
van onze vaste teler 
(gratis geschild), 

SCHERPE DAGPRIJZEN..!!

Rechtstreeks uit ITALIE
Tuinbonen, doperwten, 
courgette, snijbiet, diverse 
radijs en nog veel meer 
voorjaarsproducten..!!

Desem donker grof 
volkoren
Nu € 3,49
Oud-
Amsterdammertje 
  € 3,99(GROOT ASSORTIMENT)

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

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

en culinaire hoofdgerechten. 

Er zijn weer volop 
gerechten 

met asperges…!!!

Stoere vrouwen mix

Nu                                         € 4,99

Kapucijner schotel € 1,39
100 gram

Extra malse Krop sla € 0,99
Nu 

Hollandse 
Elstar Handappels

€ 1,49 
Heel kilo

11
04

12
04

13
04

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Vers geperste
Tarocco sap
Liter fles

Nu € 5,99

Van onze notenafdeling:
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uitnodiging

(1994 - 2022)
gemeenteraadslid 

wanneer?   woensdag 13 april ‘22
waar?         Hervormd Centrum 
                  Dorpsweg 42b Maartensdijk
hoe laat?     19.45 uur bijeenkomst, 
                  vanaf 21.00 uur receptie 

afscheid Johan Slootweg

graag aanmelden via:
                   secretariaat@sgpdebilt.nl

advertentie

Wijkraad De Leijen beloont 
burgerparticipatie

door Henk van de Bunt

Op de jaarlijkse bewonersavond van Wijkraad De Leijen in Buro Lou aan de Leijenseweg op 
maandagavond 11 april vanaf 20.00 uur worden bewonersinitiatieven beloond met prijzen. 

Het gaat om samenwerking tussen buurtbewoners, Wijkraad en de Gemeente. Daarvoor zijn 
projecten genomineerd die in het afgelopen jaar tot een mooi resultaat hebben geleid. 

Genomineerd zijn het buurtfeest 
Eikvaren, speeltuininitiatieven 
Bongerdbuurt en Lindelaan, bio-
diversiteit en groenadoptie aan de 
Berlagelaan en verbetering fietsvei-
ligheid Berlagelaan (oostzijde). De 
aanwezige inwoners van de Leijen 
worden uitgenodigd om ook zelf 
projecten te noemen en een stem uit 
te brengen op de beste projecten. 

Wethouder
Na de opening van de vergadering 
komt wethouder Dolf Smolenaers 
aan het woord over activiteiten van 
de gemeente die voor bewoners van 
De Leijen van belang zijn. 

Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van 
Tonningen licht toe: ‘Daarbij kan 
worden gedacht aan woningbouw, 
de omgevingsvisie en verkeers-
vraagstukken. Na de bijdrage van 
de wethouder kunnen aanwezige 
burgers vragen stellen of opmer-

kingen maken over gemeentelijke 
plannen of knelpunten’.

Beleidsplan Wijkraad 
De Wijkraad heeft een beleidsplan 
gemaakt voor de periode 2022 - 
2026. Deze periode overlapt de ter-
mijn van het nieuw te vormen col-
lege van de gemeente De Bilt. Het 
beleidsplan is gepubliceerd op de 
website van de Wijkraad. Onderwer-
pen die daarin behandeld worden 
zijn o.a.de wens om een ontmoe-
tingscentrum in de wijk te krijgen, 
oplossing van verkeersproblemen 
en hoe om te gaan met mogelijke 
woningbouw in de spoorzone. 

Bewonersorganisatie
Wordt de wijkraad een bewonersor-
ganisatie, waarin de Algemene Le-
denvergadering de baas is, of blijft 
de Wijkraad een stichting zoals nu 
het geval is? De Wijkraad heeft 
zelf de behoefte om duidelijkheid 

te krijgen wie zij vertegenwoordi-
gen. Daarvoor is in hun ogen een 
vereniging een betere rechtsvorm 
dan de huidige stichting. Er zal een 
peiling onder de aanwezigen wor-
den gehouden welke voorkeur de 
inwoners hebben. 

Burgerparticipatie
De Wijkraad komt met voorstellen 
hoe de burgerparticipatie door de 
gemeente kan worden verbeterd. 
Achtereenvolgende colleges zijn er 
de afgelopen jaren niet in geslaagd 
de dalende trend in de waardering 
van burgers voor het gemeentebe-
stuur om te keren. Wanneer burgers 
onvoldoende vertrouwen hebben, 
is dat voor de lokale democratie 
een urgent probleem om dit om te 
keren. De Wijkraad ziet mogelijk-
heden de samenwerking tussen 
de gemeente en burgers te ver-
sterken. Zie verder website www. 
wijkraaddeleijen.nl.

De bijeenkomsten van de Wijkraad kennen meestal een grote belang-
stelling.

Benefietconcert
voor Oekraïne

Miljoenen mensen zijn de oorlog in Oekraïne ontvlucht.
Zij hebben huis en haard moeten verlaten. In Nederland 
worden alle zeilen bijgezet om Oekraïense vluchtelingen

een tijdelijk onderkomen te verschaffen. 

Ook gemeente De Bilt vangt vluchtelingen op, in het gemeentehuis, 
in hotels en op gastadressen. Inwoners en maatschappelijke organisa-
ties zijn daarnaast uiteenlopende hulpinitiatieven gestart. De enorme 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid die inwoners voelen, is hart-
verwarmend. 

Partnergemeente
Gemeente De Bilt wil graag nog meer doen. Burgemeester P. Renn van 
partnergemeente Mieścisko in Polen, heeft om hulp gevraagd. Momen-
teel wordt Polen overspoeld met vluchtelingen uit de Oekraïne. De 
Poolse mensen zijn gastvrij en er zijn veel, ook familiale, verbanden. 
Maar voor hen is het een hels karwei om twee miljoen ontheemden uit 
de Oekraïne op te vangen. De mensen die uit de Oekraïne weggekomen 
zijn, hebben maar heel weinig mee kunnen nemen. Er is dus behoefte 
aan van alles. Gemeente De Bilt wil graag een financiële bijdrage leve-
ren om deze mensen te ondersteunen. Dat helpt Mieścisko nu het meest. 

Benefietconcert 
De komende maanden organiseert Stichting Razem verschillende acti-
viteiten om geld op te halen voor dit doel, te beginnen met een bene-
fietconcert van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) op zaterdag 23 
april vanaf 20.00 uur in Verenigingsgebouw de Harmonie, Jasmijnstraat 
6B in De Bilt. De toegangsprijs van deze avond bedraagt 5 euro p.p. 

Andere activiteiten worden voorbereid. Wie financieel of anderszins 
wil bijdragen kan dat doen op info@stichtingrazem.nl. Deze actie 
wordt uitgevoerd in samenspraak en goed overleg met de gemeente De 
Bilt. Burgemeester Sjoerd Potters ondersteunt deze acties en hij zal dit 
benefietconcert openen.

Thomashuis in Actie voor Giro 555
Personeel en bewoners van Tho-
mashuis Maartensdijk zijn een actie 
gestart om de mensen in Oekraïne 
te helpen door geld over te maken 
op giro 555. De actie werd gedeeld 
op Facebook, zodat meer geld op-

gehaald zou kunnen worden. Al-
leen dat vonden ze te gemakkelijk; 
ze wilden ook zelf in actie komen. 

Afgelopen zaterdag hebben de 
bewoners, het personeel, familie, 

vrienden en bewoners en personeel 
van Thomashuis Zegveld (totaal 50 
mensen) 6 kilometer gelopen rond 
kasteel Groeneveld in Baarn. De 
actie heeft 8.510 euro opgeleverd. 
[foto Marijke Drieënhuizen]

Een grote groep deelnemers aan de sponsorloop van de Thomashuizen.

Al eerder vluchtelingen in 
De Bilt en Maartensdijk

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland in oorlogstijd 
in 2022 is geen unicum. Zo vluchtten in 1914 één miljoen Belgen naar 
ons land. De schilder Leo Gestel maakte daarvan een reeks indrukwek-
kende schilderijen. Ook De Bilt en Bilthoven kregen hun deel.

De Duitse aanval op België en Frankrijk in 1914 zorgde dat velen uit 
België de wijk namen en vanuit plaatsen als Verviers, Luik en Ant-
werpen de veiligheid van het neutrale Nederland zochten. Er was een 
speciaal comité in de provincie Utrecht dat zich met hun huisvesting 
bezig hield. In het verslag daarvan staat dat de gemeente De Bilt met 
4343 inwoners er 309 opving. Het 
kleinere Maartensdijk (2.548 in-
woners) nam 83 ontheemden op. 
Het verschil wordt verklaard door 
de aanwezigheid van een ‘vluchte-
lingenhuis’ in De Bilt, een loods. 
Meer daarover is te lezen in het 
krantenartikel uit Het Volk van 31 
oktober 2014. Daar (op de website 
van het onlinemuseumdebilt.nl) is 
te zien welke Belgen waar in De 
Bilt  als vluchteling onderdak kre-
gen. (bron onlinemuseumdebilt.nl) 

De Uittocht van de schilder Leo 
van Gestel.(Wikipedia).
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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.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

KOFFIE/THEE INLOOP
Bij Servicecentrum De Bilt, Molenkamp 60 is 
het mogelijk elke maandag en dinsdag van 
14.00-16.00 uur en iedere vrijdag van 10.00-
12.00 uur langs te komen voor een kopje 
koffie/thee. Op maandag mag je je eigen 
creatieve werk meenemen om er daar aan te 
werken. Op dinsdag kan je spelletjes spelen. 
Maar alleen langskomen voor de gezelligheid 
en een praatje mag natuurlijk ook. Info: 030 
744 05 95.

Bij Servicecentrum Maartensdijk, Maertens-
plein 96 is de koffie/thee inloop elke maandag 
t/m vrijdag in de ochtend en middag. En op za-
terdagochtend. Info: 0346 214 161.

SAMEN LEUKE DINGEN DOEN MARKT
Op zaterdag 16 april van 14.00-15.30 uur is 
deze markt bij Café BU!TEN, Hessenweg 174 
De Bilt. Info: 030-744 05 95.

MENS is ook…

Dit keer twee katten omdat ze als duo bij elkaar moeten blijven. 
We willen ze graag bij jullie extra promoten omdat ze erg schuw 
zijn, en hierdoor niet snel herplaatst zullen zijn, wat ze zeker wel 
verdienen. Het gaat om Jake (zwart witte kater) en Eida (rood 
witte poes).

Jake en Eida vinden het verre van leuk in ons asiel... Dit stel is 
behoorlijk angstig. Met hun vorige eigenaar hadden ze een 
mooie relatie ze leefden in harmonie zonder iets van elkaar te 
verwachten. Het gezelschap van hun baasje ( en natuurlijk de 
lekkere hapjes) was voor Jake en Eida voldoende en het is ook 
niet meer geworden dan dat.

Helaas is hun baasje overleden waardoor ze nu ,door de 
verplaatsing naar het asiel, helemaal in hun schulp gekropen 
zijn. Echt heel verdrietig om te zien dat ze zo van slag zijn.
Het gaat dan ook zeker niet meevallen om voor deze angsthaasjes 
een baasje te vinden, want wie wil er nou 2 bejaarde katjes die 
zich niet aan laten halen? Heeft u engelengeduld en vindt u 
het geen probleem om om dit stel kost en 

inwoning te verstrekken zonder 
dat u er heel veel kopjes voor 
terugkrijgt? Dan wachten Jake 
en Eida met smart op U!!!

Update: ze komen inmiddels al 
een beetje los en we kunnen ze 
soms al een aaitje geven :-)

Rasgroep: kat
Ras: Europese korthaar
Geslacht: kater en P
Leeftijd: 15 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

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

Dier van de maand: Jake en Eida

Parel Promotie
o n t we 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

Ben jij Allround Meubelmaker of wil je dat worden? 
Dan bieden we je een super leuke baan in een enthou-
siast team! Kijk voor meer informatie over de vacature 
op onze website www.vanassem.nl. 
Wij zijn gevestigd aan de rand van Utrecht – Maarssen.

Vacature
Allround
Meubelmaker

DA Drogisterij, 
Parfumerie en Schoonheidssalon Voilá
Maertensplein 20 | 3738 GK | Maartensdijk
Open: ma t/m vr 08:30-18:00 en za 08:30-17:00.

New Care
Krachtige voedingssupplementen voor iedereen die 
bewust met zijn lichaam bezig is. Eerlijke en pure 
mineralen en vitaminen als aanvulling op je dagelijkse 
voeding en leefstijl. New Care helpt je fit en gezond te 
blijven, zodat jij lekker in je vel zit.

In ons
assortiment!

JANZEN
De verzorgingsproducten en huisparfums van JANZEN 
zorgen voor pure geluksmomenten. De producten 
zijn te verkrijgen in tien unieke geuren, uiteenlopend 
van shower foam tot geurstokjes. Leuk om te geven, 
heerlijk om te krijgen! Extra fijn: vrij van parabenen, 
siliconen, minerale oliën, dierlijke producten en niet 
getest op dieren.

Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1 04-08-2020   15:4504-08-2020   15:45

Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1 04-08-2020   15:4504-08-2020   15:45

Louis Widmer
Maak nu kennis met Louis Widmer. 
Dermatologische huidverzorging, ontwikkeld in Zwitserland.
Al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in de verzorging van 
de huid. Louis Widmer biedt verzorgingsproducten 
van hoogwaardige kwaliteit voor elk huidtype, zelfs 
voor de meest droge en gevoelige huid. Alle producten 
zijn zowel met als zonder parfum verkrijgbaar.

New Care
Krachtige voedingssupplementen voor iedereen die 
bewust met zijn lichaam bezig is. Eerlijke en pure 
mineralen en vitaminen als aanvulling op je dagelijkse 
voeding en leefstijl. New Care helpt je fit en gezond te 
blijven, zodat jij lekker in je vel zit.

In ons
assortiment!

JANZEN
De verzorgingsproducten en huisparfums van JANZEN 
zorgen voor pure geluksmomenten. De producten 
zijn te verkrijgen in tien unieke geuren, uiteenlopend 
van shower foam tot geurstokjes. Leuk om te geven, 
heerlijk om te krijgen! Extra fijn: vrij van parabenen, 
siliconen, minerale oliën, dierlijke producten en niet 
getest op dieren.

Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1 04-08-2020   15:4504-08-2020   15:45

Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1Adv-SkinAppeal-Care&Beauty190x136-2020.indd   1 04-08-2020   15:4504-08-2020   15:45

Louis Widmer
Maak nu kennis met Louis Widmer. 
Dermatologische huidverzorging, ontwikkeld in Zwitserland.
Al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in de verzorging van 
de huid. Louis Widmer biedt verzorgingsproducten 
van hoogwaardige kwaliteit voor elk huidtype, zelfs 
voor de meest droge en gevoelige huid. Alle producten 
zijn zowel met als zonder parfum verkrijgbaar.

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

U bent van ♥ welkom.

•  Online een afspraak 
maken

• 25 jaar krullenspecialist
• Color & Highlights 
• Cool blond

• Beautiful Grey
•  Topstylisten 
 & Colormasters
• Dames, Heren & Kids

Online afspraak maken: www.hairdesque.nl

SLAGROOM 
PAASSCHNITT 
MET CITROEN

NU € 9,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Silverein opent nieuw 
ontmoetingscentrum in De Bilt

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 1 april opende locoburgemeester Anne Brommersma het nieuwe Ontmoetings- 
centrum Bij de Tijd in De Bilt. Vanuit deze locatie kunnen deelnemers heerlijk 

tuinieren, buiten zitten op het terras, meedoen met diverse activiteiten 
en zoeken zij verbinding met de bewoners van Weltevreden.

‘Ruim drie jaar lang was Ontmoe-
tingscentrum Rinnebeek op de St. 
Laurensweg in De Bilt een ver-
trouwde plek voor veel van onze 
deelnemers’, vertelt Pia Werkman 
van Ouderenzorgorganisatie Sil-
verein. ‘Maar gaandeweg misten 
onze deelnemers een eigen tuin en 
een eigen terras. Omdat restaurant 
Bij de Tijd haar locatie aan de Prof. 
Doctor Kamerlingh Onnesweg 14 
in De Bilt verliet, kwam deze plek 
voor ons vrij’.

Moestuin
De deelnemers gaan er goed op 
vooruit met deze locatie. Veel meer 
ruimte voor de activiteiten binnen 
en een eigen moestuin en terras en 
de mantelzorgers kunnen gewoon 
binnenlopen. Werkman: ‘Wij zitten 
alweer drie weken op deze mooie 
plek, waar wij nu al enorm van ge-
nieten. Het mooie weer van afgelo-
pen week kwam als een geschenk. 
Wat hebben wij al genoten van de 
zon’.

Tai-chi
Ruud Tielsema, tai-chi leraar bij 

het ontmoetingscentrum, vindt de 
nieuwe plek een toplocatie. ‘Fijn 
om in zo’n mooie ruimte mijn tai-
chi training te kunnen geven, ver-
telt hij. ‘Ik geef iedere week les 
aan zo’n zes tot tien deelnemers. 
De ene week op woensdag en de 
andere week op donderdag. De 
deelnemers doen hun oefeningen 
in een kring, zittend op een stoel. 

Door al die oefeningen voel je de 
energie vanuit de groep’.

Muziek
Bij Silverein kunnen deelnemers 
nog meedoen aan diverse andere 
activiteiten, zoals creatieve- en 
muzikale activiteiten. Behalve 
wandelen en Tai- Chi is er een 
veelheid aan andere spelevene-
menten. Door mee te doen aan 
diverse activiteiten, houden deel-
nemers hun diverse vaardigheden 
langer op peil. Mantelzorgers kun-
nen daardoor hun taak ook langer 
volhouden.

Stoppen
Ook locoburgemeester Anne 
Brommersma is verheugd over de 
mooie plek voor het ontmoetings-
centrum. Brommersma: ‘De ruimte 
ziet er echt top uit. Vlak voordat ik 
stop met mijn werk als wethouder 
en locoburgemeester kreeg ik nog 
de kans dit ontmoetingscentrum te 
openen, net als drie jaar geleden 
bij Rinnebeek’.

Samen met één van de deelnemers opent locoburgemeester Anne 
Brommersma het nieuwe ontmoetingscentrum.

De naam van het ontmoetingscentrum wordt onthuld.

Afscheid Enny en Otto 
Doornenbal van VVN

Het echtpaar Enny en Otto Doornenbal uit Maartensdijk 
heeft afscheid genomen van het Bestuur VVN
afdeling De Bilt. Enny is vele jaren voorzitter

geweest en Otto bestuurslid.

Enny en Otto hebben er mede voor gezorgd dat de activiteiten rondom 
het verkeer in De Gemeente De Bilt werden georganiseerd en goed wer-
den uitgevoerd. Zij hebben het voor elkaar gekregen dat er voor ouderen 
en jongeren evenementen kwamen ter bevordering van de verkeersveilig-
heid voor alle generaties in De Bilt, zoals praktische verkeersexamens, 
scoot-mobiel-cursussen en opfriscursussen ten behoeve van de rijvaar-
digheid vielen hier onder.
Een gevleugelde uitspraak van Enny was na afloop van ieder Verkeers-
examen: ‘Zorg dat je in het verkeer altijd je mobiele telefoon in je zak 
houdt’; en van Otto: ’In het verkeer mag er nooit een vraagteken zijn, 
maar altijd een uitroepteken’. 
Tijdens een afscheidsetentje werden zij toegesproken door medebe-
stuurslid Paul Boos. Hij memoreerde onder andere dat honderden basis-
schoolleerlingen thuis een behaald verkeersdiploma hebben liggen met 
een persoonlijke prachtige handtekening van mevrouw Doornenbal.

VVN Amersfoort zal binnenkort (door corona kon dit nu niet) een zeer 
gewaardeerd lintje uitreiken aan de heer en mevrouw Doornenbal voor 
al hun vrijwillige werkzaamheden. Zij laten een goed geregelde organi-
satie achter, waar het huidige bestuur mee verder kan.
 (Ella Prins)

Paul Broos spreekt zijn waardering uit.

Reünieconcert
Muziekvereniging Vriendenkring 

Oproep aan alle oud-leden: nog één keer met z’n allen optreden

In november bestaat Muziekvereniging Vriendenkring in Westbroek 100 jaar.
Een prachtig jubileum en een uitgelezen moment om alle leden en oud-leden 
eenmalig op te trommelen voor een groots lustrumconcert in het Dorpshuis. 

Iedereen die in de lange geschie-
denis van Vriendenkring ooit een 
instrument heeft bespeeld, is van 
harte welkom om - na een paar keer 
oefenen - nog één keer samen te 
schitteren met de oude vrienden-
club. En dan maakt Vriendenkring 
er meteen maar een echte reünie 
van. Na de generale repetitie op 
vrijdag 4 november, is er een ge-
zellig etentje voor iedereen die op 
zaterdag 5 november mee speelt. 
Partners zijn welkom om aan te 
aanschuiven. 
Wie mee wil doen, of eerst iets meer 
wil weten, kan zich aanmelden via 
lustrum@muziekverenigingvrien-

denkring.org of bellen naar be-
stuurslid Els de Bree, 06 393 905 
28. De oefendata zijn al bekend: 

zaterdag 3 september hernieuwde 
kennismaking, en woensdagavond 
5 en 19 oktober samen repeteren. 

Vriendenkring in lang vervlogen tijden.

- ingezonden mededeling - 

Praktijk Lente voor rouw- en 
verliesbegeleiding jubileert

Praktijk Lente van Geza Mobers 
bestaat vijf jaar en is uitgegroeid 
tot een praktijk voor gespeciali-
seerde begeleiding bij rouw en 
verlies. Mensen met uiteenlopen-
de verlieservaringen kunnen hier 
terecht voor psychosociale onder-
steuning.

Het kan gaan om verlies door het 
overlijden van een dierbare, door 
een scheiding, verlies van werk, 
gezondheid of juist verlies van 
perspectief. Ook een heftige le-
venswending kan aanleiding zijn 
voor rouwbegeleiding. Naast in-
dividuele begeleiding geeft Geza 
workshops aan naasten met een 
ongeneeslijk zieke dierbare. Ook 
is ze vrijwilligerscoördinator ter-
minale zorg bij VPTZ de Biltse 
kernen. 

Ter ere van het 5-jarig bestaan 
krijgen cliënten die dit voorjaar 
een eerste afspraak maken het 
boek Het Geschenk van Edith 
Eger cadeau (actie loopt t/m 20 
juni).

Voor meer informatie of contact 
www.praktijklente.nl of bel direct 
voor een afspraak 06 – 22 66 87 67.

Rouw- en verliesbegeleider Geza 
Mobers.
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WIE ZIJN WIJ

“Altijd betrokken, altijd dichtbij” is niet voor niets ons motto. Cliëntgerichtheid, service en persoonlijke 
betrokkenheid vinden wij zeer belangrijk. Onze cliënten komen hierdoor niet alleen uit de gemeente 
zelf, maar ook uit de verre omgeving naar ons kantoor. De werksfeer is collegiaal en informeel met 
een enthousiast team. 

We zijn op zoek naar een

JUNIOR SECRETARESSE
DE FUNCTIE

De junior secretaresse zal binnen ons kantoor secretariële en ondersteunende werkzaamheden ver-
richten. In het begin zal dit bestaan uit het aanmaken van dossiers, het verzamelen en invoeren van 
de benodigde gegevens het afwerken van de akten na het passeren alsmede het voeren van agen-
dabeheer. Als blijkt dat je een match bent met het werk, zullen de werkzaamheden meer inhoudelijk 
worden, zoals het maken van brieven, verklaringen en akten. We begrijpen dat je nog verder opgeleid 
moet worden en hier wordt rekening mee gehouden.

ONZE EISEN

Je moet minimaal een HAVO denkniveau hebben. Je hebt een secretariële opleiding afgerond of bijna 
afgerond. Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schrif-
telijk, bij voorkeur ook van de Engelse taal, uitstekende communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, 
initiatiefrijk, discreet en accuraat. Verder verwachten we dat je met plezier voor ons wilt werken, een 
goede inzet en werkmentaliteit hebt, dat je een goed stressbestendig humeur hebt en een oprechte 
interesse toont in het notariaat. 
 
WAT BIEDEN WIJ

Ons kantoor is zeer modern ingericht, goed geoutilleerd, collegiaal van instelling en heeft vooral leuke 
collega’s en cliënten en daardoor leuk werk. Naast een salaris, passend bij je leeftijd en ervaring, is 
er dus een fijne werkomgeving, waar je zeer zelfstandig zult kunnen werken en je verder kunt ont-
plooien.

SOLLICITATIE EN INFORMATIE

Voldoe je aan alle eisen en is deze leuke, uitdagende baan iets voor jou? Dan zijn we naar jou 
op zoek! Stuur dan graag voor 1 mei 2022 je CV met motivatie naar Wendy Knake, email:  
wk@houwingvanbeek.nl. Voor meer informatie kun je bellen met haar, (030) 229 08 11. Je kunt ook 
een kijkje nemen op www.houwingvanbeek.nl. Geen acquisitie gewenst.

WIE ZIJN WIJ

Notarissen Houwing van Beek in Bilthoven is een middelgroot notariskantoor met een algemene no-
tariële praktijk. Onze cliënten komen behalve uit de gemeente zelf, ook uit de verre omgeving naar 
ons kantoor vanwege de cliëntgerichte benadering, service en kwaliteit die wij leveren vanuit een 
collegiale en informele werksfeer. Wij willen als mens dichtbij onze cliënten staan en bij hen betrok-
ken zijn. Wij zijn altijd betrokken en altijd dichtbij.

We zijn op zoek naar een nieuwe collega:

een SECRETARESSE/
NOTARIËLE MEDEWERKER (M/V)

(liefst fulltime of 80%) voor de algemene praktijk 

Heb je ervaring in het notariaat, dan zoeken we jou. Ben je startend op de arbeidsmarkt en heb je 
interesse in het notariaat, dan verzoeken we je ook te reageren.

DE FUNCTIE

De secretaresse/notariële medewerker is verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële en 
ondersteunende werkzaamheden. Een groot deel van het werk zal bestaan uit het onderhouden van 
telefonische en schriftelijke contacten met cliënten, maar ook met makelaars, banken, accountants 
en fiscalisten en het verwerken van aangereikte informatie in notariële akten en brieven. Uiteraard 
horen ook alle andere werkzaamheden erbij, zoals het aanmaken van dossiers, het verzamelen en 
invoeren van benodigde gegevens het afwerken van de akten na passeren alsmede het voeren van 
agendabeheer.

ONZE EISEN

Je moet minimaal een HAVO denkniveau hebben. Je hebt een secretariële opleiding afgerond, be-
schikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, bij voor-
keur ook van de Engelse taal, uitstekende communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, initiatiefrijk, 
discreet en accuraat. Verder verwachten we dat je met plezier voor ons wilt werken, een goede inzet 
en werkmentaliteit hebt, dat je een goed stressbestendig humeur hebt en een oprechte interesse 
toont in het notariaat. Dat je zelfstandig kunt werken is gezien het vorenstaande een open deur.
 
WAT BIEDEN WIJ

Ons kantoor is zeer modern ingericht, goed geoutilleerd, collegiaal van instelling en heeft vooral leuke 
collega’s en cliënten en daardoor leuk werk. Naast een salaris, passend bij je leeftijd en ervaring, is 
er dus een fijne werkomgeving, waar je zeer zelfstandig zult kunnen werken en je verder kunt ont-
plooien.

SOLLICITATIE EN INFORMATIE

Voldoe je aan alle eisen en is deze leuke, uitdagende baan iets voor jou? Dan zijn we naar jou 
op zoek! Stuur dan graag voor 1 mei 2022 je CV met motivatie naar Wendy Knake, email: 
wk@houwingvanbeek.nl. Voor meer informatie kun je bellen met haar, (030) 229 08 11. Je kunt ook 
een kijkje nemen op www.houwingvanbeek.nl.  Geen acquisitie gewenst.
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

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

KIPSHOARMA
Van malse kipfilet gesneden & lekker gekruid. Lekker
voor in een broodje of met frites en salade...
Heerlijk met onze huisgemaakte knoflooksaus! 100 gram 1,45

VARKENS SUDDERLAPJES
Van ons bekende varkensvlees: mals & mager van de
schouder. Ook lekker voor ragout te gebruiken!!
Ca. 90 min. zachtjes stoven... 100 gram 1,15

RUNDER GORDONBLUE
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitzel,
jonge kaas & pastrami; heerlijke combinatie!!
Fel aanbakken en rosé afbraden; totaal 6 min. 100 gram 2,35

RUNDER BIEFROLLADE
Van de Utrechtse Heuvelrug dus lekker lokaal. De
"bijna biefstuk rollade"; heerlijk gekruid & gezouten...
Krokant aanbakken, dan 25 - 30 min. op 150°C100 gram 2,35

RUNDERBORST LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug: ouderwets lekker.
Met een randje vet, om te stoven of lekker voor hachee
Stevig aanbakken, dan ca. 2½ tot 3 uur stoven100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 april t/m zaterdag 9 april. 

Zetfouten voorbehouden.

BOEUFF BOURGUIGNON
Rundvlees, zilveruitjes, worteltjes & rode wijn 100 gram 1,35
DUITSE BIEFSTUK
Gemalen biefstuk met hoedje van bieslook & uitjes 100 gram 2,15

LAMS OSSE BUCCO
Iets aparts voor de liefhebbers. Om te stoven, met een
beentje erin; lekker met groente en aardappels erbij....
Ca. 2½ tot 3 uur stoven op ca. 150°C 100 gram 1,98

UITNODIGING
voor het grote biodiversiteitsfeest 
bij U in uw eigen tuin

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
Ook zondags open 12.00 - 17.00 uur. Zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

Álle vaste planten
potmaat 9 x 9 cm en 11 x 11 cm

KASSA
KORTING25%

UITNODIGINGUITNODIGING

Álle vaste planten

25%

In deze week van de vaste planten nodigen wij 
U uit om gebruik te maken van de dikke kassa-
korting die wij u aanbieden. Tegelijkertijd nodigen 
wij de echte natuur uit om allerlei vlinders, bijen en 
ander inheems leven in uw tuin te laten gedijen.
Want een deel van onze vaste planten bestaat uit 
inheemse soorten ... waarin allerlei insecten, vogels 
en bodemorganismen graag vertoeven. 
Dat wordt genieten van authentieke bloei, 
van onvervalste natuur, een prachtig 
kleurenpallet en volop leven in uw tuin.

Geldig t/m dinsdag 12 april

UITNODIGING
voor het grote biodiversiteitsfeest 
UITNODIGING

Álle vaste plantenÁlle vaste planten

Vroege lente 
in Oostbroek

De temperaturen begin vorige week resulteerden in een 
vroeg lentebeeld op Landgoed Oostbroek. Eugène Jansen 
was, zoals gebruikelijk, met de camera op pad en wist het 
lentegevoel weer fraai vast te leggen.

Oosterse anemoontjes koesteren zich in het zonlicht.
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advertentie

Oproep van Woonspraak voor de ALV

Komt u ook op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Woon-
spraak? Deze is op 20 april 2022. De locatie is: H.F. Witte Centrum 
in De Bilt. Op de Henri Dunantplein 4 en de start is om 19.00 uur.

Zowel leden als niet-leden van Woonspraak zijn van harte welkom! 
Als lid heeft u ook stemrecht. Woonspraak wordt bestuurd door al-
leen vrijwillige huurders en behartigt de belangen van alle huurders. 
De vereniging is bij wet de offi  ciële spreekbuis
die namens de huurders overlegt met SSW.

Graag tot ziens op woensdagavond,
wilt u meer informatie?
Bezoek dan onze website
www.woonspraak.nl.

Kapper Hans is een eretitel 
door Henk van de Bunt

Maandag 11 april is het precies 50 jaar geleden dat ‘kapper’ Hans Stevens zich als (heren) 
kapper in Maartensdijk vestigde. Vijf jaar eerder had de alom bekende Maartensdijkse 
Dorpsbarbier zijn kappersschaar al ter hand genomen in zijn  woonplaats Soesterberg.

Aan de hand van artikelen van 
(oud-)collega’s Koos Kolenbran-
der (van 19 februari 1991) en Kees 
Diepeveen (van 24 mei 2017) gaan 
we terug in het 55-jarige kappers-
bestaan van de 74-jarige kappers-
zoon ‘kapper Hans’: één van Maar-
tensdijks bekendste personen, door 
iedereen zo genoemd. Die naam 
‘kapper Hans’ is ontstaan op de 
Judovereniging, door Hans samen 
met de Westbroekse dorpsarts Mar-
tin Smit opgericht, waar Hans vroe-
ger les gaf samen met José Lam. De 
kinderen in de groep van juf José 
gingen ‘kapper Hans’ zeggen; iets 
wat Hans een eretitel vindt.
 
1948
In de kraamkliniek het Ooievaar-
tje te Utrecht wordt op 19 februari 
1948 Hans Stevens geboren; één 
van meerdere historische gebeur-
tenissen waarvan de betekenis 
aan Maartensdijk niet voorbij is 
gegaan. Het kappersvak zit in de 
familie, Hans zijn vader is het in 
Soesterberg, vijf ooms en de broer 
van Hans (Piet); het zijn allemaal 
kappers. 

Judo
Op achtjarige leeftijd gaat Hans in 
Soesterberg op judo-les. Een aantal 

jaren daarna stroomt hij door naar 
de school van Anton Geesink in 
Utrecht. Om op zestienjarige leef-
tijd een ‘sport’-bromfiets te kunnen 
kopen gaat Hans in het weekend 
ijs venten. Hij haalt daartoe ’s och-
tends vroeg in Zeist een ijscokar op 
welke hij uitvent tot de bodem. 
Hans vertelt het vervolg: ’Op 17-ja-
rige leeftijd ben ik begonnen in 
de kapperszaak van mijn vader in 
Soesterberg, nadat ik de MULO 
en daarna de Kappersvakschool 
in Utrecht had doorlopen. Al snel 
kwam ik samen met mijn broer als 
kapper op de toenmalige vliegba-
sis Soesterberg te werken voor de 
Amerikaanse luchtmacht. Dat wa-
ren mooie jaren, maar ook beklem-
mend wegens de oorlog in Vietnam 
en de verhalen, die de militairen 
daarover vertelden. Deze periode 
duurde van 1968 tot 1975. Inmid-
dels had mijn vader de kapsalon in 
Soesterberg in de ochtend gesloten 
en was in 1972 in Maartensdijk in 
de ochtenduren een heren- en da-
meskapsalon gestart in een houten 

directiekeet aan de Sperwerlaan. In 
de middaguren ging ik mijn vader 
helpen. In de ochtend knipte ik nog 
op de vliegbasis. De koers van de 
dollar was toen rond de fl. 3,70. Ik 
verdiende aan een Amerikaan bijna 
driemaal zoveel als aan een landge-
noot. Dat liet ik niet zomaar schie-
ten’.  

Winkelcentrum Marijkehof
Hans vervolgt: ‘Uiteindelijk heb ik 
in 1975 de kapsalon in Maartens-
dijk overgenomen van mijn vader, 
die zijn salon in Soesterberg weer 
geheel opende. Inmiddels was ook 
Els Slembrouck in de zaak geko-
men. Toen winkelcentrum Marijke-
hof tot stand kwam en ook ik daar 
mijn stek gevonden had, gaf Els 
te kennen voor zichzelf te willen 
beginnen. Zij heeft toen de dames-
kapsalon overgenomen en daarvoor 
ruimte van mij gehuurd en ruimte 
van fotohandel Schaafsma over-
genomen. Inmiddels zit ik al jaren 
tot volle tevredenheid in mijn ‘pa-
leisje’ aan het Maertensplein. Uit-
eindelijk is dit mijn vijfde locatie 
in Maartensdijk. En dat zal het ook 
wel blijven’. 

Sport
Sportbeoefening is zijn grote passie. 

Hij heeft vele malen de Vierdaagse 
van Nijmegen gelopen en een aan-
tal marathons staan op zijn naam. 
Hij organiseerde (en gaf) judo-les-
sen aan de Maartensdijkse jeugd en 
zorgt ervoor dat Sint Nikolaas jaar-
lijks op passende wijze in Maar-
tensdijk wordt verwelkomd. Ook 
een grote interesse van hem is de 
historie. Tijdens vakanties mijdt hij 
de toeristische centra en is meer in 
de achterafstraatjes te vinden, zich 
vergapend aan oude gebouwen en 
de gezelligheid onder de oorspron-
kelijke bevolking. In Maartensdijk 
dook hij al snel in de historie van 
het dorp en de omgeving. Jarenlang 
bouwde hij een uitgebreide foto-
collectie op over ‘Hoe het vroeger 
was’ en zijn enthousiasme hierover 
sloeg over op anderen - o.a. Anne 
Doedens en Koos Kolenbrander - , 

zodat de resultaten van zijn speur-
tochten naar Oud Maartensdijk snel 
bekend raakten en belicht werden 
in de vorm van fotoboeken en kran-
tenartikelen. 

Vertrouwelijkheid
De maatschappelijke betrokken-
heid van Hans Stevens is opval-
lend. Hij zit stevig geworteld in de 
Maartensdijkse samenleving. Hans 
heeft daar een duidelijke verklaring 
voor: ‘Er wordt veel gepraat in de 
zaak. Dan hoor je van alles. Omdat 
je als kapper de mensen letterlijk 
kort op de huid zit vertellen ze je 
soms heel persoonlijke dingen, die 
ze even kwijt moeten. Niet alleen 
vrolijke en leuke dingen maar ook 
verdriet en ellende. Men weet dat 
dat bij mij vertrouwd is en dat daar-
van niets buiten deze muren komt’.

Kapper Hans Stevens organiseert 
op vrijdag 8 april een ‘ouder-
wetse borrelavond’, waardoor hij 
hoopt nog (veel) oudgedienden 
van vroeger te bereiken. 

Kapper Hans aan het werk in zijn paleisje.

Start project Biltse Zonnedaken
‘Eigenaars van grote daken kunnen nu zeggen: regel het maar voor mij’. 
‘Alle grote daken in De Bilt zo snel mogelijk voorzien van zonnepanelen. Dat zou flink helpen bij de 

overgang naar duurzame energie die nodig is’, zegt Nicole van Overbeek, voorzitter van BENG! Maar 
daar is wel actie voor nodig. Veel dak-eigenaars zijn druk of zien er tegenop, ervaart BENG! Daarom 
is het project Biltse Zonnedaken nu gestart. Nicole: ‘Er is deskundige begeleiding om het geregel van 
dakeigenaars over te nemen. Kosteloos en onafhankelijk’. Het nieuwe project van BENG! duurt twee 

jaar en is gefinancierd door provincie Utrecht, gemeente De Bilt en de Rabobank.

‘De eerste gesprekken lopen al’, 
vertelt Dorien Bartels, projectlei-
der, ‘maar er is capaciteit voor veel 
meer’. Ze nodigt eigenaren van 
grote daken in De Bilt dan ook har-
telijk uit om contact op te nemen. 
‘Vrijblijvend. We denken aan da-
ken vanaf 100 panelen, maar neem 
ook contact op bij minder ruimte.’ 
Ze schetst het verloop na een eerste 
contact. ‘We maken eerst kennis en 
bespreken dan ook de wensen en 
bijzonderheden. De volgende stap 
is onderzoek: Is het dak geschikt en 
wat kan de opbrengst zijn? Daarna 
kiest de eigenaar of we doorgaan. Zo 
ja, dan bepalen we de aanpak en vra-
gen verschillende offertes aan, liefst 
van lokale uitvoerders. Dan volgt de 
installatie van de panelen. Het kan in 
een paar maanden draaien, afhanke-
lijk van de situatie. Alles kosteloos 
begeleid, vanaf de start tot de ope-
ningsborrel. Op onze website staat 
een helder stappenplan’. 

Veel vormen mogelijk
Ook in complexe gevallen loont het 
de moeite contact op te nemen, stelt 
Bartels. ‘Ook als het eerder niet luk-
te. Als BENG! de expertise niet zelf 
in huis heeft, schakelen we andere 
professionele partijen in.’ Kost het 
traject de dak-eigenaars veel tijd? 
‘Dat hangt van de wensen af, maar 

we kunnen flink ontzorgen. Als ei-
genaars zeggen: regel het maar, dan 
kost het hen verder weinig tijd.’ 
Moet er geld voor op de plank lig-
gen? ‘Dat hoeft lang niet altijd. Er 
zijn zoveel vormen. Je kunt ook het 
dak beschikbaar stellen. Of er iets 
collectiefs van maken, dan investe-
ren en profiteren buurtgenoten mee. 
Ook daar hebben we ruime ervaring 
mee. En verder zijn er subsidies en 
gunstige leningen.’

Ontzorgd
Van Overbeek: ‘Het spreekt veel 
mensen aan, om alle grote daken 
benut te zien. We horen dat vaak.  
Maar er is wel actie voor nodig. 

Je kunt zelf ook anderen op het 
idee brengen, zoals de school van 
je kinderen, je vereniging of kerk, 
of buurtgenoten met een groot 
bedrijfsdak. Praat er eens over. 
Overbelasting van het energienet 
is zeker een probleem, maar daar 
zijn creatieve oplossingen voor te 
bedenken. Laat je daar niet door 
weerhouden. Onze oproep is: dak-
eigenaar, neem vooral contact op. 
Nu is je kans. Vertel welke hobbels 
je ziet, dan bekijken we de moge-
lijkheden.’ Nicole van Overbeek 
en Dorien Bartels roepen eigenaars 
van grote daken op om vooral 
contact op te nemen. Zie www. 
Biltsezonnedaken.nl.

Op het dak van de Oosterlichtkerk zijn vorig jaar 80 zonnepanelen 
geplaatst. (foto Nico van den Ham)

Rommelmarkt Ben Labre

Zaterdag was er weer een rommelmarkt van deze Biltse scoutingclub. 
In het clubgebouw en de buitenruimte stonden tafels met tweede hands 
spullen die te koop werden aangeboden. De opbrengst wordt gebruikt 
voor onderhoud van het gebouw en de aanschaf van materiaal dat de 
leden van de scouting gebruiken tijdens hun activiteiten. Na de laatste 
coronagolf is het aantal leden de laatste weken weer toegenomen.

(Frans Poot)
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Verzamelen van glasafval
Op diverse plekken in onze gemeente staan 
verzamelcontainers voor glasafval, de zoge-
naamde glasbakken. De glasbak is alleen 
bedoeld voor verpakkingsglas (fl essen en 
potten), niet voor drinkglazen, vazen en 
spiegels.

Wat mag wel: Potten en fl essen
Glazen potjes en fl essen mogen met restjes 
in de glasbak. Ook kleine fl esjes en potjes 
zijn welkom - bijvoorbeeld medicijnfl esjes, 
parfumfl esjes, crème-potjes en potjes waar 
kruiden of babyvoeding in heeft gezeten. 
Schoonschrapen is welkom, omspoelen of 
afwassen is niet nodig. Thuis afwassen kost 
meer energie dan in de glasfabriek. Doe de 

dop of deksel weer op de fl es of pot, dan 
wordt uw boodschappentas niet vies. Meta-
len deksels en doppen mogen mee de glas-
bak in. Met magneet wordt het metaal later 
uit het glas gevist. Plastic doppen mogen er 
ook op blijven zitten, deze komen bij onder-
dompeling van het ingezameld glas boven 
drijven. Plastic deksels kunt u bij het PMD 
gooien. Uw tas of doos waarmee u het glas 
naar de glasbak vervoert neemt u daarna 
weer mee, deze mogen niet in of naast de 
container worden gezet. Het weggooien van 
glas maakt geluid; denk aan de omgeving, 
doe dit niet tussen 20.00 uur en 07.00 uur. 

Wat mag niet: Glazen en vazen
Ander glas dan verpakkingsglas - zoals 

theeglazen, wijnglazen, andere drinkglazen, 
(oven)schalen, vazen en sierfl essen - is niet 
geschikt voor de glasbak, maar hoort in de 
vuilnisbak bij het restafval. Theeglazen en 
ovenschalen zijn van hittebestendig glas ge-
maakt. Dit ‘geharde’ glas heeft een ander 
smeltpunt dan verpakkingsglas en verstoort 
de recycling. Ook kristal hoort niet in de 
glasbak omdat het een andere samenstel-
ling heeft. Het verschil tussen glassoorten is 
niet makkelijk te zien. Daarom mogen deze 
glassoorten niet in de glasbak.

Wat mag niet: Vlakglas
Ook vensterglas, glas van foto- en poster-
lijsten en spiegelglas (zogeheten vlakglas) 
hoort niet in de glasbak. Vlakglas heeft een 
andere samenstelling dan verpakkingsglas. 
Er is een apart inzamelsysteem voor dit 
glas. Je kunt het inleveren bij de glashandel 
of de Milieustraat (het afvalbrengstation). 
Informatie over de Milieustraat vindt u op: 
www.debilt.nl/milieustraat. 

Wat mag niet: Lampen
Spaarlampen, ledlampen en tl-buizen horen 
in de inzamelbak voor lampen. Die vindt u 
vaak bij winkels en supermarkten. Op 
www.Wecycle.nl vindt u bakken bij u in de 
buurt. U kunt ze ook naar de Milieustraat 
brengen (www.debilt.nl/milieustraat.nl). 
Op de Milieustraat is er een aparte bak voor: 
tl-buizen, kleine tl-buizen en overige lam-
pen. Deze kunnen bij de chemie balie inge-
leverd worden.

Meer informatie over afvalsoorten vindt u 
op: www.debilt.nl/afvalsoorten.

Wat gebeurt er met het glas?
Deksels, doppen, kurken en etiketten wor-
den eerst uit de glasscherven gehaald. Dat 
gebeurt met magneten, luchtstroom en wa-
ter/bad. Grote verontreinigingen (zoals 
stukken aardewerk) worden met een laser 
herkend en eruit gehaald. Daarna wordt het 
glas in kleinere stukken gebroken en naar 
de glasfabriek gebracht. De glasfabriek 
maakt er weer wit, groen of bruin glas van. 
Het is daarom belangrijk om uw glazen pot-
ten en fl essen in de juiste ‘kleur’ glasbak te 
gooien. Wit glas kan bijvoorbeeld alleen ge-
maakt worden van witte glasscherven.

Glasbak spaart energie en nieuwe 
grondstoffen
Glasscherven smelten bij een lagere tempe-

ratuur dan de grondstoff en voor nieuw glas 
(kwartszand, soda en kalk). Glas kan einde-
loos gerecycled worden, wat dus veel nieu-
we grondstoff en en energie bespaart. Het 
gebruik van glasscherven bij de productie 
van glas bespaart daardoor energie. Bij glas 
dat uit 100 procent gerecycled glas bestaat, 
komt dat neer op 25 procent energiebespa-
ring. In de praktijk bestaat ruim 60 procent 
van het glas dat uit de glasfabriek komt uit 
gerecycled glas. De energiebesparing is dan 
15 procent.

Feiten
In 2020 is er binnen de gemeente De Bilt 
1.392.344 kg glas ingezameld; 748.329 kg 
groen, 518.676 kg wit en 125.339 kg bruin 
glas. Ongeveer 32 kg per inwoner. 
In 2021 was er binnen de gemeente De Bilt 
1.029.805 kg glas ingezameld; 498.103 kg 
groen, 435.294 kg wit en 96.408 kg bruin 
glas. Dit is ongeveer 24 kg per inwoner. Dat 
wordt overigens nog altijd bestempeld als 
“optimale inzameling” (boven de 22 kg per 
inwoner). Maar nog altijd is ongeveer 3% 
van het restafval glas wat in een glasbak 
hoort.

Afval in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Kan ik op elk gewenst moment mijn 
glas weggooien?
Nee, het weggooien van glas maakt 
namelijk geluid. Let op uw omgeving en 
doe dit niet tussen 20.00 en 07.00 uur.

Waar vind ik een overzicht van de 
locaties van de glasbakken?
Binnen de gemeente De Bilt staan op 
diverse locaties glasbakken. Hier kunt u 
zelf het thuis ingezamelde glas op kleur 
gesorteerd ingooien. Op www.doemeer-
metafval.nl vindt u een overzicht van alle 
locaties en aanvullende informatie.

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

week 14   6 april 2022

Wat is een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve van een 
nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen 
van eikenbomen waar ze overwinteren. Eerst 
verblijven de jonge rupsjes hoog in de boom. 
Na een aantal vervellingen komen groepjes 
rupsen samen en vormen grote nesten op de 
stammen van eikenbomen. Deze nesten be-
staan uit een dicht spinsel van draden, 
brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpse-
len. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s 
nachts in optocht (processie) op zoek naar 
voedsel.

Hoe bestrijdt de gemeente de eiken-
processierups?
De gemeente bestrijdt de overlast van de ei-
kenprocessierups op een paar manieren: 
preventief met nematoden, wegzuigen van 
nesten en door het aantrekken van natuur-
lijke vijanden.
Bij het preventief bestrijden van de eikenpro-
cessierups vernevelt de gemeente met een 
speciaal voertuig een natuurlijke vijand van 
de rups in de bomen: nematoden. Dit zijn 
minuscuul kleine aaltjes. Deze wijze van be-
strijding is onschadelijk voor mens, plant en 

dier. De nevel hecht zich direct aan de boom 
en waait minder snel weg. Een voordeel van 
deze methode is, dat deze kan worden toe-
gepast voordat de rups brandharen ontwik-
kelt. 

De eiken en straten die de gemeente preven-
tief behandelt, is bewust voor gekozen. Niet 
alle eiken hoeven behandeld te worden. Lo-
caties met schaduw en lagere temperaturen 
zijn bijvoorbeeld ongunstig voor de rups. 
Ook is het een kwestie van de arbeid en mid-
delen goed besteden. 
De rupsen maken eind mei/ begin juni hun 
nesten. In deze periode hebben de rupsen 
ook de brandharen die voor overlast zorgen. 
Een bestrijder waarmee de gemeente sa-
menwerkt, zuigt deze nesten weg. In de zo-
mermaanden werkt de gemeente met 2 of 3 
ploegen, afhankelijk van de plaagdruk. 

Aantrekken natuurlijke vijanden
De gemeente zet in op het vergroten van de 
biodiversiteit en hierdoor ook het aantrekken 
van natuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups, zoals mezen, gaasvliegen en andere 
insecten. Dit doet de gemeente door haar 
bermen ecologisch te beheren. Ook onder-
zoekt de gemeente welke gazons ecologisch 
beheerd kunnen worden.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt meehelpen bij het voorkomen van de 
overlast door omstandigheden te scheppen 
voor natuurlijke vijanden van de eikenpro-
cessierups. Bijvoorbeeld door nestkastjes op 
te hangen in de buurt van eikenbomen om 
meer vogels als koolmezen aan te trekken. 
Hoe meer koolmezen er zijn, hoe meer ei-
kenprocessierupsen worden gegeten. Ook 
andere vogels eten de rupsen. 

U kunt ook heesters, bomen en bloemen 
planten die insecten aantrekken. Bepaalde 
insecten, zoals de gaasvlieg, zijn natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups. Boven-
dien wordt de biodiversiteit hiermee ver-
sterkt. Een groene tuin verkleind ook nog de 
kans op wateroverlast en heeft een verkoe-
lend eff ect.

Meer informatie 
Op www.debilt.nl/eikenprocessierups is een 
overzicht te vinden van alle informatie.

Bestrijding eikenprocessierups

In week 15 is de eerste bespuiting. De 2e 
ronde is in week 17. Beide data zijn wel 
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Topfeest in De Vierstee
door Walter Eijndhoven

Zaterdagavond 2 april was het feest in De Vierstee in Maartensdijk. Voor het eerst in
lange tijd was weer sprake van een gezellige avond voor jong en oud. Meer dan 150 

gelukkigen genoten van muzieknummers uit de jaren '70, '80, '90 en 2000. 

‘Dat smaakt zeker naar meer’, 
aldus de organisatoren. ‘Iedereen 
genoot van deze avond, van elkaar 
en van de muziek. De hele zaal 
stond tjokvol. Vanaf 20.00 uur 
was iedereen welkom en stroom-
de De Vierstee vol’.

Overal
Het volk kwam dan ook overal 
vandaan. Uit de verste uithoeken 
van de gemeente De Bilt namen 
zij de auto, fiets, bus, trein of paar-
denkar. Degenen die in de buurt 
van De Vierstee wonen, hadden 
geluk. Zij konden lopend naar het 
dorpsfeest. Het gerucht ging al 

enige weken rond dat een groot 
feest aanstaande was in Maartens-
dijk. Eindelijk weer een feest, en 
dat zonder mondkapje.

Kettingzaag
Om 21.00 uur barstte het feest los. 
De versterkers stonden aan, zodat 
de show beginnen kon, de gitaren 
klonken als een kettingzaag, dat 
hoorde men graag. De bandleden 
braken de boel af met hun drums, 
toetsen, slag- en basgitaren en 
natuurlijk zweepte de zingende 
Joyce Geurtsen, als middelpunt 
van de band, het publiek op. Uit-
eindelijk ging het dak eraf en was 

de muziek tot in de verre omtrek 
te horen.

Meer
‘Dit feest was top en smaakt zeker 
naar meer. Maar eerst even bijko-
men. De gasten hadden het zo naar 
hun zin, dat zij tegen sluitingstijd 
nog helemaal niet naar huis wil-
den. Dus gaf de band nog enige 
Hollandse schlagers ten gehore. 
Wat ook mooi was, op het feest 
waren twee gasten uit Oekraïne. 
Joyce zong speciaal voor hen een 
nummer en de hele zaal was in 
blauw en geel licht gehuld. Echt 
gaaf. Dit smaakt zeker naar meer’.

Eindelijk weer een groot feest in De Vierstee.

Markt Samen Leuke 
Dingen Doen in De Voorhof
Dinsdag 29 maart was er weer een Markt; dit keer in De Voorhof in 
De Bilt. Er waren weer tafels met verschillende onderwerpen waar 

belangstellenden afspraken konden maken om
samen iets te ondernemen.

Op iedere tafel stond een bord met daarop de onderwerpen waar men belang-
stelling voor had. Bijvoorbeeld op gebied van bewegen (wandelen, fietsen, 
zwemen etc.), creativiteit (bijv. schilderen, tekenen, breien etc.), een spel spe-
len (bijv. schaken, biljarten etc.) of op gebied van cultuur (museum, theater, 
concert etc.). Ook nu weer was er ruime belangstelling om hobby’s met elkaar 
te delen. 

In De Voorhof vindt vanaf dinsdag 5 april wekelijks een sessie van De Buurt-
kamer plaats. Ook dat is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie 
of thee, een spelletje doen of gewoon voor een gesprek. Belangstellenden 
hoeven zich niet vooraf aan te melden. (Frans Poot)

Er is voldoende belangstelling om samen iets te ondernemen.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Mail naar info@vierklank.nl
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Lentekriebels van een torenkraai 
Tor is een trotse vogel, hij pronkt graag met zijn zwarte verenkleed. De grijze achterkant van zijn 

kop glanst mooi in de zon. Statig stapt hij door het gras, met zijn opvallend lichtgrijze ogen op 
zoek naar voedsel. Het lijkt nog maar kort geleden dat hij samen met zijn makkers zwermde bij de 
Lundlaan, vlakbij landgoed Oostbroek in De Bilt. Luid schreeuwde hij dan ‘kjarr’ en ‘kja-kje’ om 
zijn groep bij elkaar te houden. Nog één keer had hij zijn vleugels uitgeslagen en waren de anderen 
hem gevolgd, met luide stem uiting gevend aan hun blijdschap. Maar nu is alles anders. De groep is 

uit elkaar gegaan. Het voorjaar lonkt. Elk paartje heeft een plaats gezocht om te nestelen. 

Vogels als Tor worden liefkozend 
kauwtjes genoemd, maar de trotse 
Tor verkiest de veelzeggende volks-
naam torenkraai. Dit jaar heeft Tor 
zijn zinnen gezet op een monumen-
tale beuk op het historische land-
goed Houdringe. In de dikke stam 
zit een mooie opening waar hij sa-
men met zijn vrouwtje een nest kan 
bouwen. Vandaaruit geniet hij van 
de omgeving. 

De weiden van Houdringe lichten 
op in de zon. Madeliefjes bloeien 
naar lieve lust, met wat blozend 
roze op de witte bloemblaadjes. 
Op de wat vochtigere plekken heeft 
ook het speenkruid de bloemknop-
pen geopend. Aan de oever van 
de sloot stuwt de dotterbloem met 
kracht haar bloemstelen omhoog 
om zich tot bloei te laten verleiden 
door de warme zonnestralen. Ter-
wijl de blaadjes nog veilig onder 
de grond wachten steekt het klein 
hoefblad zijn gele fakkels uit. Alles 
kleurt geel, zou het toeval zijn? 

Tor gaat naar de dichtstbijzijnde 
poel om zich te wassen. Hij werpt 
het water op zodat het sproeiend 
over zijn vleugels valt. De waterpa-
rels druipen van zijn gladde veren. 
Heerlijk! Intussen kruipen kikkers 
gestaag uit een dikke modderlaag. 
Ze kijken verdwaasd om zich heen, 
het is weer wennen aan het licht dat 

ze zo lang hebben moeten ontberen. 
Op het water zijn schrijvertjes druk 
in de weer met hun onbegrijpelijke 
‘tekst’. Bij ieder zuchtje wind ver-
spreiden elzenkatjes hun gouden 
stuifmeel. 

De ontluikende natuur maakt Tor 
blij. Hij is ook al jaren gelukkig 
met zijn vrouwtje, zij zorgt ervoor 
dat hij nóg waakzamer is. Hij strekt 
zijn lijf, buigt zijn grijze kop en 
zingt zijn eerste lentelied. 
De lentewarmte is nu overal merk-
baar. Lijsterbes en vogelkers sprei-
den hun bloesems om insecten te 
verwelkomen. Lelietjes-van-dalen 
verspreiden hun zoete geur. 

Tor bespeurt geen onraad in de om-
geving en strijkt neer op de bodem. 
Daar gaat hij zich tegoed doen aan 
de vele insecten die, nu het felle 
zonlicht is verdwenen, hun schuil-
plaats verlaten. Zijn vrouwtje is 
ook gekomen. Hij biedt haar de lek-
kerste hapjes aan. 

Op een dag legt het vrouwtje vier 
groengrijze eitjes met bruine en 
grijze vlekken. Na bijna drie weken 
broeden breken ’s nachts de eier-
schalen open. De jonge kauwtjes 
komen tevoorschijn met erg lange 
poten en grote snavels. Eigenlijk 
veel te fors voor de nietige, met 
dons begroeide lijfjes. Terwijl zijn 

vrouwtje de kleintjes warm houdt 
gaat Tor erop uit om voedsel te 
zoeken voor zijn gezinnetje. De 
torenkraai heeft echter niet in de 
gaten dat hij daarbij wordt begluurd 
door een kat. Het dier komt dichter-
bij sluipen. Op het moment dat de 
‘dakhaas’ de dodelijke sprong wil 
inzetten laat een eekhoorn vanaf 
een boomtak een dennenkegel val-
len. Tor vliegt van schrik op. Wat 
een geluk! 
Maar hij moet door. Tor verzamelt 
larven, wormen, pissebedden, dui-
zendpoten en tal van andere insec-
ten in zijn krop. Deze buit geeft 
hij aan zijn vrouwtje. Zij voedt de 
kleintjes, die met zachte geluidjes 
blijk van hun tevredenheid geven. 

Als de torenkraaien slapen komen 
allerlei andere dieren in beweging, 
zoals de egel, boommarter, bun-
zing, hermelijn, vos en muis. Alle-
maal zijn ze op zoek naar voedsel. 
Ook een uil gaat op jacht en laat 
zijn angstaanjagende roep horen. 
Tor schrikt uit zijn sluimering op 
van het geluid, er gaat een sid-
dering door zijn zwarte verenpak. 
Het is de uil niet om Tor of zijn 
vrouwtje, maar om zijn kinderen 
te doen. Tor zit verstijft van angst 
tegen de boomstam, in de hoop 
niet opgemerkt te worden. Pijlsnel 
schiet de uil het hol in om een jonge 
kraai te roven. Moeder kraai weet 

zich met een schel gekrijs en veel 
moeite los te rukken uit zijn klau-
wen. Vol doodsangst zoekt ze met 
haar snavel, maar voelt alleen dons 
en veren. Ze wringt zich uit het nest 
naar buiten en laat zich vallen. On-
derweg verliest ze een paar slag-
pennen. Versuft blijft ze op het mos 
zitten. De uil blijft terugkomen tot 

het nest is leeggeroofd. Tor en zijn 
vrouwtje blijven dit jaar kinderloos, 
er volgt geen tweede legsel. Geluk-
kig hebben de andere kauwtjes van 
de groep bijna al hun kleintjes groot 
kunnen brengen en zien uitvliegen. 

Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap 

Torenkraaien worden ook wel kauwtjes genoemd.
(foto Theo Verstrael - Saxifraga)

Schoolverkeersexamen
De leerlingen van de groepen 7 van de meeste basisscholen uit alle kernen van De Bilt doen mee aan 
het praktische verkeersexamen, georganiseerd door VVN afdeling De Bilt. Hieraan voorafgaande 
hebben zij het theoretische deel op school gedaan. Maandag, dinsdag en vrijdag zien we serieuze 

leerlingen door de Bilt en Bilthoven en Maartensdijk op gepaste afstand van elkaar de routes fietsen.

Maandagmorgen om 9.00 uur gaf 
burgemeester Sjoerd Potters op een 
ludieke wijze het startsein voor de 
eerste groep van de Theresiaschool. 
Vanwege de oorlogssituatie vond 
de organisatie het niet passend te 
spreken van een startschot: burge-
meester Potters diende vooraf nog 
wel even djembé-ervaring op te 
doen.
In het belang van de verkeersveilig-
heid is het essentieel en zo waarde-
vol dat de scholen dit deel horende 
bij de verkeerslessen op deze ma-
nier uitvoeren met ondersteuning 
en stimulering van Veilig Verkeer 
Nederland.Burgemeester Sjoerd Potters geeft met een roffel het startsein.

Activiteitendag voor alle jeugd
Op zaterdag 23 april organiseert de Rover Crofts Groep (scouting) een uitgebreide activiteiten-

dag voor alle jeugd en jongeren van 5 tot 18 jaar vol gezelligheid en activiteiten. 

De dag staat open voor eigen leden, 
maar ook voor alle jeugd en jonge-
ren die zin hebben om mee te doen. 
En de toegang tot deze dag is gratis. 

De hele dag (10.00 tot 16.00 uur) 
zal er van alles te doen zijn op en 
rondom het terrein aan de Ruysda-

ellaan 26 in Bilthoven (in het bos, 
achter de Montessorischool) en op 
de zandvlakte en het Heidepark 
naast het terrein. 

In de ochtend ligt de nadruk meer 
op basisschooljeugd en zijn ook 
de eigen leden van 5 tot en met 11 

jaar aanwezig. In de middag zullen 
de oudere leden aanwezig zijn, en 
zullen ook de activiteiten daar wat 
meer op afgestemd zijn. Maar de 
hele dag is iedereen welkom. Aan-
melden is niet nodig. Voor meer 
informatie of vragen: secretariaat@
rover-crofts.nl.

Paaseitjes zoeken bij 
dierenweide Maartensdijk

Zaterdag 16 april verstopt de paashaas bij de dierenweide in 
Maartensdijk veel paaseitjes. Er zullen twee rondes zijn om 
het zoeken voor alle kinderen zo eerlijk en rustig mogelijk

te laten verlopen. Deelname is gratis.

De Maartensdijkse dierenweide ligt aan het Gerard de Witpad achter 
de St. Maartenskerk. Kinderen tot en met 5 jaar zoeken van 14.00 tot 
15.00 uur en van 15.30 tot 16.30 uur kunnen de kinderen van 6 tot en 
met 10 jaar paaseitjes zoeken. Tussen de paaseitjes zal de paashaas ook 
een speciaal gouden ei verstoppen. Voor het kind dat het gouden paasei 
vindt ligt er een leuk prijsje klaar. 

De dierenweide is open zodat de bezoekers de dieren van dichtbij kun-
nen bekijken. In verband met het dierenwelzijn zijn er geen paaseieren 
verstopt in de weide waar de dieren verblijven. 

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het bestuur en vrijwil-
ligers van Stichting Dierenweide Maartensdijk. Meer informatie op 
dierenweidemaartensdijk.nl

Gedichten-pad
Onder het motto ‘Dichter bij de Natuur’ organiseert Wijkver-
eniging Noord-Oost De Bilt komende maanden verschillende 

activiteiten voor en met wijkbewoners. De natuur is de 
rode draad én verbindende schakel.  

Eerste activiteit is het organiseren van een gedichten-pad door de wijk, 
met ingezonden lievelingsgedichten van wijkbewoners. Ca. 20 gedich-
ten komen op duurzame borden langs allerlei verrassende plekken in de 
wijk. Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd om mee te doen, zowel jong 
als oud. Ook mensen met een andere moedertaal kunnen een gedicht 
inleveren. 

Mens en zijn Natuur
Daltonschool De Rietakker organiseert een gedichtenwedstrijd, de drie 
leukste kindergedichten krijgen een plekje op het gedichten-pad. Op 
deze manier wil de wijkvereniging een gedichten-pad creëren voor ie-
dereen. Stichting Mens en zijn natuur ondersteunt het project financieel. 

Dichter bij de Natuur
Naast het gedichten-pad organiseert de wijkvereniging thematische 
natuurwandelroutes. In juni is er een feestelijke opening van de ge-
dichtenroute met muziek, hapjes en gezelligheid. In augustus volgt een 
feeërieke en poëtische avond in het bos van en voor wijkgenoten. In 
september staat de burendag eveneens in het teken van de natuur. De 
MidWinterDagDroom in december sluit het jaar op gepaste wijze af.

Meedoen
Heb jij een lievelingsgedicht over de natuur, of schrijf je zelf graag 
gedichten? Doe dan mee en stuur je gedicht vóór 20 april naar info@
noordoostdebilt.nl. Vermeld de schrijver van het gedicht, je naam, tele-
foonnummer, mailadres en heel kort waarom je dit gedicht instuurt. Wie 
weet staat jouw gedicht binnenkort op een van de borden in je eigen 
wijk.  Meer weten over de activiteiten van Wijkvereniging Noord-Oost 
De Bilt? Mail naar: info@noordoostdebilt.nl.
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Te koop aangeboden
8 oude boeken van Walter 
Breedveld samen voor €1,-. 
Tel. 06-14040516

Tafel BBQ ongebruikt 
43x25cm €2,-. Tel. 
06-14040516

Verhalen over taal, 150 
jaar van Dale €1,-. Tel. 
06-14040516

Thule FIETSDRAGER 
Xpress 970 nieuw. Op trek-
haak voor 2 fietsen max. 30kg 
€50,-. Tel. 06-11225867

Kantokloskussens 3 x 1 klos-
jes, garen en patronen. €1,-. 
Tel. 06-13834576

Adventure combi kinderwa-
gen, driewieler, compleet. 
€50,-. Tel. 0346-243758

Rollator als nieuw €50,-. Tel. 
030-2291560

Activiteiten
Elke vrijdag , zaterdag en 
zondagavond. Een DAGHAP 
bij restaurant de Egelshoek. 
Vrijdag hebben we Pulled 
chicken schotel. Zaterdag 
hebben we elke week iets 
anders en op zondag saté 
schotel! Kom gauw een 
keer eten bij restaurant de 
Egelshoek.

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv in 
GROENEKAN. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

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

Gezoch t  ac t i eve 
ZATERDAGHULP vanaf 13 
jaar voor op ons erf en tuin in 

Westbroek. Halve tot hele dag 
werk. Doorgroei naar werk 
op landbouw/grondverzetma-
chines mogelijk. Bel of app: 
06-47150213

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

Wie maakt de bewoners van 
de Nieuwe Weteringseweg, 
Prinsenlaan 8 + 37, 
Beukenburgerlaan 66 + 67 
in Groenekan BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €6,90 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

Fonville De Bilt zoekt een 
BEZORGER om bloemen 
rond te brengen in De Bilt en 
omstreken. Voor een aantal 
dagen per week. Bij interes-
se, bel Elise Fonville op 030 
2210002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 9 april haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in Groene-
kan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (gebundeld of in dozen) 
of de papierkliko met handgreep naar straatkant vóór 8.00 uur aan de weg te 
zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging 'Tweemaal Zes' haalt zaterdag 9 april oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 8.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Rommelmarkt KBH

Op zaterdag 25 juni van 10.00 – 16.00 uur orga-
niseert de Koninklijke Biltse Harmonie een rom-
melmarkt in Gebouw de Harmonie, Jasmijnstraat 
6B, de Bilt. De organisatie is op zoek naar goede 
en bruikbare spullen. Heeft u deze en wilt u deze 
kwijt? Dan kunnen deze spullen worden aange-
boden op zaterdag 9 april tussen 10.00 en 13.00 
uur, Jasmijnstraat 6B. Mocht dit niet mogelijk zijn 
dan komen zij graag de spullen bij u halen. Bel 
(0621184275 ) of mail (lustrum@biltseharmonie.
nl).

Workshop van zeuren naar zen

Soms is het om gek van te worden het gezeur van 
je kind. En wat je ook doet, niks lijkt te helpen. 
Wat communiceert je kind eigenlijk met het zeu-
ren en hoe kun jij daar op inspelen? Ontdek het 
in de online workshop ‘Van zeuren naar zen’ op 
donderdag 7 april van 20.00 tot 21.30 uur. Meer 
informatie en aanmelden debilt.ouderslokaal.nl.

Workshop Digivitaler

Vanaf vrijdag 8 april van 10.00 tot 12.00 uur 
organiseert Bibliotheek Idea Bilthoven een serie 
workshops met als thema digitale gezondheid. Via 
Google is van alles te vinden, ook over gezond-
heid. Maar als je je niet lekker voelt wil je wel 
weten of de informatie die je gevonden hebt ook 
betrouwbaar is. Onderwerpen zijn ook online 
contact met huisarts of specialist en het doorne-
men van gezondheidsapps voor telefoon of tablet. 
Maak tevens kennis met een aantal websites die 
door (huis)artsen en apothekers worden onder-
houden. Voor deze workshop is enige kennis van 
de computer aan te bevelen. Workshop is gratis, 
meer informatie en aanmelden via ideacultuur.nl/
gezondheid.

Paasconcert in de Centrumkerk

De weg naar Pasen loopt vanuit de sobere 
40-dagentijd, via de Stille Week naar het feest van 
Pasen. De Centrumkerk in Bilthoven verzorgt een 
pianoconcert van de Georgische pianist Ketevan 
Sharumashvili op zaterdag 9 april om 20.15 uur in 
de Centrumkerk aan de Bilthovense Julianalaan. 
Kaarten zijn voor aanvang aan de (kerk-)zaal 
verkrijgbaar. 

Digitaal Café Maartensdijk

Bij het digitaal café in bibliotheek Idea, Nachte-
gaallaan 30 in Maartensdijk kan iedereen elke vrij-
dag tussen 14.00 en 15.30 uur binnenlopen voor 
een korte vraag over zijn/haar tablet, iPad, smart-
phone of laptop. Vrijwilligers van SeniorWeb 
staan klaar en bieden deskundige ondersteuning. 
Je kunt er terecht met allerlei vragen. In de biblio-
theek is Wi-Fi, het is handig om ervoor te zorgen 
dat je apparaat is opgeladen. Deelname is gratis.
 

Dementiewinkel in Alzheimer Café

Op dinsdagavond 12 april is er weer een Alzhei-
mer Café. Voor deze avond zijn uitgenodigd de 
eigenaren van de Dementie-winkel.nl in Huizen. 
De Dementiewinkel is een unieke winkel, gericht 
op een stimulerende leefomgeving voor mensen 
met dementie. Het Alzheimer Café is in het Grand 
Café van Mets Center, Rembrandtlaan 1c te Bilt-
hoven en begint om 20.00 uur; parkeren kan voor 
de deur. Meer informatie of aanmelden kan via 
Alida Melkert, a.melkert-oosting@alzheimervrij-
willigers.nl of tel. 030 6562977. 

Digitaal Café Bilthoven

Bij het digitaal café in bibliotheek Idea, Bilthoven 
kan iedereen op dinsdag tussen 10.00 en 11.30 uur 
binnenlopen voor een korte vraag over zijn/haar 
tablet, iPad, smartphone of laptop. Vrijwilligers 
van SeniorWeb staan klaar en bieden deskundige 
ondersteuning. Je kunt er terecht met allerlei vra-
gen. In de bibliotheek is Wi-Fi, het is handig om 
ervoor te zorgen dat je apparaat is opgeladen. 
Deelname is gratis.

Winterlandschap

Begin vorige week lag het Van Boetzelaerspark (nog) in een warme 
voorjaarszon en nu dit….? ‘Maart roert zijn staart, april doet wat ie wil en 
aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed’ op z'n best. (foto Frans Poot)



 De Vierklank 15 6 april 2022

zaterdag
9 april

aanvang: 14.00 uur

DE UTRECHTSE 
VOETBALSCHOOL

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

MONTFOORT SV’19
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Dombridge viert uitgesteld Lustrum
Zaterdag 2 april was voor bridgeclub Dombridge, opgericht in 1991,

een bijzondere dag. Het beleefde in 2021 het 30-jarig bestaan c.q.
het zesde lustrum. Vanwege de coronamaatregelen waren

festiviteiten vorig jaar onmogelijk.

Onlangs kon de club dit gemis 
goedmaken met een feestelijk ont-
haal van de clubleden in De Bilt-
sche Hoek met uiteraard ook een 
Lustrum-bridgedrive. 

Betekenis
De betekenis van de clubnaam 

Dombridge is voor diverse bridge-
rs onduidelijk. Verwijst deze naar 
Domstad? Of zijn deze bridgers 
gewoon niet zo slim? Het goede 
antwoord is dat de naam Dom-
bridge staat voor Donderdagmid-
dag-bridge. Er wordt elke donder-
dag vanaf 13.00 uur gespeeld in 

het HFW-centrum in De Bilt. In 
diezelfde locatie spelen op andere 
momenten van de week ook andere 
bridgeclubs. 

Wisselbokaal
Vele jaren speelde Mariëtte Voge-
laar een centrale rol bij het organi-
seren van de activiteiten op Dom-
bridge. Haar betrokkenheid wordt 
nog steeds gemist na haar overlij-
den in 2020. Als eerbetoon voor 
haar grote verdiensten is daarom de 
Mariëtte Vogelaar Bokaal door het 
bestuur gecreëerd. 

Vanaf dit jaar wordt dit de wissel-
beker voor de jaarlijkse Kerstdrive 
van Dombridge. Maar nu, als eer-
ste keer, werd deze beker uitgereikt 
aan de winnaars van lustrumdrive. 
De beker werd gewonnen door het 
paar Cora van Leeuwen en Flip 
de Munck; de winnaars werd door 
Jaap Vogelaar de eerste bokaal uit-
gereikt.Een impressie van de drukbezochte jubileumdrive. (foto Louk Herber)

Het winnende paar met in het midden Jaap Vogelaar. (foto Louk Herber)

SVM morst punten
SVM had bij winst in de uitwedstrijd tegen en in Nederhorst (den Berg)

goede zaken kunnen doen in de competitie en verdiende meer, maar kreeg
de gedachte beloning niet. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. 

In een gelijk opgaande wedstrijd 
kwamen de ditmaal in het rood ac-
terende Maartensdijkse voetballers 
al na 3 minuten spelen op een 1-0 
achterstand door slordig verdedi-
gen. Langzaam maar zeker kwam 
SVM beter in de wedstrijd; dat 
leverde wel wat kleine kansen op 
maar niet de gelijkmaker. Vlak voor 
het rustsignaal tikte Nederhorst de 
2-0 binnen. Opnieuw was de SVM-
verdediging niet alert genoeg.
In de 2e helft ging SVM op jacht 
naar de aansluittreffer. Na een klein 
kwartier spelen werd in het straf-
schopgebied van de gastheren een 
overtreding gemaakt. Tom Jansen 
schoot de strafschop goed in (1-2). 
SVM kreeg kansen op de gelijkma-
ker, maar de doelman van Neder-
horst bleek niet meer te passeren.

(Hans Nauta) SVM is op jacht naar de gelijkmaker.

Uitreiking Chapeaupenning
Locoburgemeester Madeleine Bakker reikte vrijdag 1 april in het clubhuis

van Hockeyclub SCHC aan de Kees Boekelaan in Bilthoven een
chapeaupenning uit aan mevrouw Caia Jacqueline van Maasakker.

Caia van Maasakker was de aan-
voerster van Dames 1 van SCHC 
en jarenlang een vaste waarde van 
het Nederlands Elftal. Caia is na 
het behalen van goud in Tokyo ge-
stopt met spelen. Zij heeft vanaf 
haar jeugd gespeeld bij Stichtsche 
Cricket en Hockey Club (SCHC) en 
heeft een indrukwekkende carrière 
als international. 212 interlands, 
69 doelpunten, 13 hoofdprijzen, 2x 
Olympisch kampioen, 3x Europees 
kampioen, 2x wereldkampioen, 2x 
Hockey World League, 2x Cham-
pions Trophy, 2x FIH Pro League. 
Zij maakte twee doelpunten in de 
Olympische finale van Tokyo. Bloemen en een chapeaupenning voor Caia. [foto Henk van de Bunt]

Nieuw tenue voor 
SVM Futsal dames

Boeketterie Klokker uit Maartensdijk(Maertensplein, Maartensdijk) 
sponsort samen met RMA Tuinen een nieuw tenue aan de Futsal dames 
2. Het team bedankte de sponsoren Samantha Klokker en Ramiro 
Mazzavillani met een mooie attentie en een 4 - 2 overwinning in het 
nieuwe tenue. (foto Ronald de Valk).

Ontbijttoernooi 

Donderdag 31 maart vierden de Domo’s van Irene Badminton 
Bilthoven de verjaardag van hun coach Carolien met het traditionele 
ontbijttoernooi. Het toernooi onder leiding van de jarige coach werd 
een waar feestje. De Domo-groep speelt op donderdagochtend van 
9.00 tot 11.00 uur. Voor informatie e-mail info@irenebadminton.nl.



Bevroren lente
Na een warme, zonnige week draait 1 april de seizoenen om. In de 
nacht blies wind uit het noorden sneeuw in puntige patronen over het 
vlakke land. Iedere oneffenheid kreeg een wit randje. Jonge grassprie-
ten, in de groei juist aangejaagd 
door de hoge temperaturen, ont-
worstelen zich aan de witte we-
reld. Weidevogels met het broed-
nest op de koude grond, dekken 
de eieren zorgvuldig toe met hun 
donzen onderkleed, de kop in de 
veren. Vroege bloemen gaan ge-
bogen onder een witte last. Kra-
kend kreunt de ijzige rietkraag in 
de wind.

Als een kunstenaar blies de wind 
dikke vlokken sneeuw tegen de 
boomstammen van het bos tot 
een opvallend lijnenspel in don-
ker en wit. Hoge takken hangen 
zwaar omlaag, schudden luid-
ruchtig plakkaten sneeuw naar 
beneden. Blaadjes hulst ontdoen 
zich glanzend groen van de witte 
deken. Elzenkatjes gaven hun 
stuifmeel af aan de sneeuwkris-
tallen, de vruchtbare voorraad 
valt op de grond, verloren in gele 
vlekken op het pad. Knerpend 
volgen mijn voeten het spoor van 
een kat door de natuur. Het bos is 
vreemd gevuld met klanken van 
de kou.

En dan schijnt ineens de zon tus-
sen de bomen door, spiegelt in de 
waterplas. De sneeuw smelt van 
de struiken. In kringen ontdooit 
de kou vanuit de hoge bomen 
in het water. Met de eerste zon-
nestralen meldt een dik behaarde 
hommel koningin zich alweer op 
de bloemen. Zij zoekt energie om 
de kou te overleven. Nadrukke-
lijk herhaalt de tjiftjaf dat het al 
lente is....

(Karien Scholten)

In haiku:
Sneeuwval in april
Biedt een betoverend beeld
Bevriest de lente
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
6-4
Do.
7-4
Vr.
8-4
Za.
9-4
Zo.

10-4

Indiase lamscurry 
met rijst

Gebakken lengfilet 
met Hollandaisesaus 

en friet

Groentequiche
met roquefortsaus 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
13-4
Do.
14-4
Vr.

15-4
Za.

16-4
Zo.

17-4

Kalfsragout met 
groenten en rijst

‘Bouillabaisse’: 
Zuid-Franse vis- 

schotel met frietjes

Avocado-salade
met geitenkaas

en frietjes

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Slagroomsoesjes 
met vanille-ijs en karamel-zeezout € 5,50

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

Broeihoop voor de ringslang
op Eyckenstein

Onlangs hebben zes vrijwilligers van IVN De Bilt e.o. op verzoek van
Lex van Boetzelaer van Landgoed Eyckenstein op het terrein
van het Landgoed een broeihoop voor ringslangen aangelegd.

De ringslang is één van de drie 
soorten slangen, die in Nederland 
voorkomen. De andere twee zijn de 
adder en de gladde slang. De ring-
slang is ongevaarlijk en niet giftig 
voor de mens, zelfs bij bedreiging 
is een beet hoogst uitzonderlijk. 
De ringslag dankt zijn naam aan de 
gele vlekken aan weerszijden van 
de hals en kan een lengte bereiken 
van 1 tot 2 meter. Ze laten zich al-
leen zien als ze zonnen.

Gespierd
Het is een gespierde slang, die zich 
relatief snel kan verplaatsen op het 
land. De ringslang is vooral een 
zeer goede zwemmer en kan uitste-
kend duiken. Jagen doen ze voor-
namelijk langs de oevers van het 
water op kikkers en salamanders.
Ringslangen hebben vaak een ge-
bied waar ze overwinteren, veelal 
onder takkenbossen en braamstrui-
ken en in oude konijnenholen op 
zandige hellingen. Ze hebben rus-
tige plekjes nodig waar ze kunnen 
zonnen. 

Broeihopen
In Nederland is het eigenlijk te koud 
voor slangen maar door gebruik te 
maken van broeihopen kunnen de 
eieren zich toch ontwikkelen. On-
der een broeihoop verstaan we een 
hoop organisch materiaal uit de 
directe omgeving, zoals maaisel, 
bladeren of ander organisch materi-
aal, op een bed van takken. Door de 
broei is de temperatuur in de hoop 
hoger dan die van de buitenlucht 
waardoor de eitjes op een natuur-
lijke manier worden uitgebroed. In 
april/mei paren de ringslangen en 
in juni/juli legt het vrouwtje 10 tot 
40 eieren in rottend materiaal (want 

dat geeft de warmte!). Na 6 tot 10 
weken kruipen de 15 tot 20 cm. 
lange jongen uit het ei. Na een jaar 
of drie zijn ze volwassen.

Hulp
De ringslang is in Nederland een 
zeldzame diersoort die op de rode 
lijst staat, daarom kunnen ze wel 
wat hulp gebruiken. Voor het ma-
ken van een broeihoop is een enigs-
zins beschaduwde plek gezocht. 
Daardoor blijft de vochtigheid op 
peil. Eerst wat takken(-bossen) of 
snoeihout op de grond (dat lag er 
voldoende na de storm Corrie!). De 
takken bevorderen de toegankelijk-
heid van de hoop voor dieren en 
voor de beluchting. Daarbovenop: 
maaisel, bladeren, strorijke paar-
denmest, compost en ook weer tak-
ken in een paar afwisselende lagen. 
Als de hoop een paar kuub groot is 
(minimaal 1,5 x 1,5 x 1,5 m) dan 

wordt de warmte voldoende vastge-
houden. En daar is het om te doen 
bij een broeihoop!

Lex van Boetzelaer had voor vol-
doende materiaal gezorgd, om de 
broeihoop op te bouwen. Eén m3 
paardenmest en evenzoveel com-
post. Bovendien, en zeker niet on-
belangrijk, ook werd voor koffie 
gezorgd en had zijn vrouw Tineke 
een heerlijke cake gebakken. 
Na een uur of twee werken lag er 
een mooie broeihoop, de dag kon 
niet meer stuk. En nu maar ‘hopen’ 
op broedsucces!
Als u bij het lezen van dit verslag 
ook enthousiast geworden bent, 
neem dan eens een kijkje op https://
www.ivn.nl/afdeling/de-bilt-eo, en 
doe een keer mee met een wande-
ling of andere activiteit!

Auke Bijlsma (IVN De Bilt)

Onderhoud 
groenstrook Spoorlaan 

Vrijwilligers van de wijk Vogelzang in Bilthoven gaven de groenstrook 
langs het spoor in deze wijk zaterdag een onderhoudsbeurt. Deze 500 
meter lange groenstrook is door de eigenaar, NS Vastgoed, in beheer 
gegeven aan de Wijkvereniging Vogelzang (de oudste wijkvereniging 
van onze gemeente). De groenstrook wordt ecologisch beheerd en heeft 
ook een educatieve functie. Er is een wandelpad en er staan meerdere 
borden met verwijzing naar de boom of struik die daar groeit. Sinds 
kort staat er bij de ingang ook een bord met de naam ‘Groenstrook 
Vogelzang’.  (Frans Poot)

Vrijwilligers trotseren de kou voor onderhoud van de lange strook lans 
het spoor.

De broeihoop is af. En dat geeft hoop voor de ringslang. (foto Lex van 
Boetzelaer)

Zonnende ringslangen in een stapel dakpannen. (foto Lex van Boetzelaer)

Familiedag op landgoed Oostbroek
Op zondag 10 april tussen 11.00 en 16.00 uur zorgen vrijwilligers van
Utrechts Landschap voor een gezellige dag op landgoed Oostbroek.

In de knutseltent maak je van een 
washandje een schattig vogelnestje 
met twee vogeltjes. Nadat je eerst 
een knapzak hebt gemaakt, kun je 
een puzzelwandeling maken over 
het landgoed. In de boomgaard 
staan leuke spelletjes en vanaf de 
vlonder kan in de sloot naar wa-

terdiertjes gezocht worden. Met 
supersop maak je de grootste zeep-
bellen. Na al die activiteiten is het 
lekker uitrusten op het terras met 
sap en voor de heel lekkere trek is 
Bram er met zijn pannenkoeken-
kraam. Voor de ouders is er natuur-
lijk ook een plekje op het terras 

voor koffie, thee, een sapje en iets 
lekkers. ‘t Winkeltje is open voor 
informatie over Utrechts Land-
schap en allerlei heerlijke streek-
producten en cadeautjes. De toe-
gang is gratis - Kom bij voorkeur 
met de fiets - Parkeermogelijkhe-
den zijn beperkt.
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