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Ondanks tegenslag blijft ‘Tafeltje Dekje’
warme maaltijden bezorgen

door Rob Klaassen

Recent werd ‘Tafeltje Dekje De Bilt’ - de Maaltijdenvoorziening aan huis voor senioren - 
getroffen door een bezuinigingsmaatregel, opgelegd door woon-zorgcentrum
De Koperwiek,. Vanuit het zorgcentrum worden al vele jaren de maaltijden

van ‘Tafeltje Dekje’ door vrijwilligers rondgebracht. 

‘Tafeltje Dekje’ laat zich, ondanks 
deze maatregel niet afschrikken om 
op de haar oude vertrouwde manier 
gewoon door te gaan met het rond-
brengen van warme maaltijden. Dit 
doet zij al ruim 55 jaar. Vrijwilligers 
van ‘Tafeltje Dekje’ bezorgen vijf da-
gen per week trouw hun warme maal-
tijden bij ouderen in onze gemeente.

Bezuiniging
Cobie Korevaar, secretaris van het 
bestuur van ‘Tafeltje Dekje’: ‘We 
werden afgelopen najaar plotseling 
geconfronteerd met een bezuini-
gingsmaatregel van De Koperwiek; 
deze hield in, dat wij vanaf 1 janua-
ri niet langer meer een beroep kon-
den doen op personeel in de keuken 
van De Koperwiek om de ca. 20/25 
maaltijden bestemd voor ‘Tafeltje 
Dekje’ in de steamer te plaatsen. 
Maaltijden, die daar ruim een half-
uur moeten worden verhit om ze 
daarna bij onze cliënten te bezor-
gen. Door deze maatregel zijn wij 
gedwongen er al om 10 uur te zijn 
om de maaltijden, de toetjes en op 
de woensdag de soep te sorteren, en 
daarna de maaltijden daar ter plaat-
se in de steamer te doen. Wij lossen 
thans dit klusje met ons vieren als 
bestuur samen met onze maaltijd-
bezorgers/vrijwilligers in gezamen-
lijk overleg op. Extra vrijwilligers 
voor dit werk zijn welkom’.

Cliënten
‘We bezorgen al jaren vijf maal per 
week van maandag tot en met vrij-

dag een warme maaltijd bij thans 
rond 25 cliënten op leeftijd. In 2022 
hebben 43 cliënten korter of langer 
gebruik gemaakt van onze warme 
maaltijdvoorziening. Deze groep is 
vaak niet in staat om voor zichzelf 
een goede warme maaltijd klaar te 
maken. Soms worden we met de 
vraag geconfronteerd of ‘Tafeltje 
Dekje’ nog wel echt nodig is nu er 
overal warme maaltijden worden 
aangeboden. Ons antwoord is dan, 
dat velen uit onze doelgroep helaas 
niet in staat zijn om dit voor zich-
zelf te organiseren. Het zogenoemd 
‘even in een magnetron stoppen’ is 
voor velen net een brug te ver. Men 
gaat dan vaak zelf maar wat aan-
modderen en een goede maaltijd 
schiet er dan heel vaak bij in. Juist 
voor de oudere doelgroep is het es-
sentieel dat er een goede warme 
maaltijd gegeten wordt’. 

Bezorgers
‘Onze bezorgers/vrijwilligers heb-
ben met veel van onze cliënten een 
vertrouwensband opgebouwd. Bij 
sommigen zetten ze naast het be-
zorgen van de maaltijd, deze zelfs 
voor hen opgeschept op een bord 
op tafel. Op deze manier kunnen 
een aantal cliënten nog geruime tijd 
zelfstandig blijven wonen. En dat is 
waar we het voor doen. Wat ook be-
langrijk is, is dat wij hiermee tevens 
een niet onbelangrijke sociale c.q. 
signaalfunctie vervullen. Doordat 
we doorgaans vijf dagen in de week 
contact met onze cliënten hebben, 
weten we veel van de noden en 
wensen van hen. Indien noodzake-
lijk kunnen wij soms tijdig hulp-
verleners op bepaalde zaken atten-
deren. Voor velen vullen wij een 

contactfunctie met de omgeving in. 
Wij leveren dus vijf dagen warme 
maaltijden, van maandag tot en met 
vrijdag. Iedereen krijgt de maaltijd 
die men wenst. Hiervoor krijgen 
de mensen een menukaart met ver-
schillende keuzes. Iedereen kan zijn 
of haar keuze aangeven, zo nodig 
helpt onze vrijwilliger hierbij. De 
gemeente bezoldigt de kantoorkos-
ten, administratieve ondersteuning 
en de (on)kosten van de vrijwilli-
gers. Voor het rondbrengen van de 
maaltijden zijn wij aangewezen op 
onze ruim 30 vrijwilligers’. 

Nieuwe cliënten
‘Wij zijn er als bestuur van over-
tuigd dat er nog een aanzienlijke 
verborgen ofwel latente vraag is 
voor warme maaltijden in onze ge-
meente. Ouderen die nu maar brood 
eten omdat het maken of halen van 
een warme maaltijd gewoon niet 
binnen hun mogelijkheden ligt. Dit 
kunnen mentale, fysieke of andere 
belemmeringen zijn. Dit is volgens 
ons een gemiste kans. Mochten fi-
nanciën een obstakel zouden vor-
men, dan kunnen wij hiervoor wel-
licht mogelijkheden aanbieden om 
dit wel haalbaar te maken. Soms 
kan het ook zijn dat iemand tijde-
lijk door bijvoorbeeld een zieken-
huisopname is uitgeschakeld. Ook 
dan kunnen wij inspringen om zo 
iemand tijdelijk van warme maal-
tijden te voorzien. Waar we op uit 
zijn is, dat we met z’n allen zoveel 
mogelijk willen zien te voorkomen 
dat er zich binnen onze gemeente 
dit soort van schrijnende gevallen 
voordoen. Wij willen daarom hier-
mee tevens ook een oproep doen, 
als iemand uit zijn of haar omge-

ving dit soort situaties kent dit aan 
ons te willen doorgeven, zodat we 
samen hiervoor wellicht een oplos-
sing zouden kunnen vinden. Want 
ieder mens die niet regelmatig een 

warme maaltijd eet, loopt een ge-
zondheidsrisico, Risico’s, die we 
zoveel mogelijk kunnen en moeten 
zien te voorkomen. Voor informa-
tie: bel 030 2288000’.

Mevrouw is blij dat haar warme maaltijd door de rijder thuis is afgeleverd 
en opgediend: ‘Ik geniet ervan’.

Rijders halen dagelijks de warme maaltijden op bij de Koperwiek.

Expositie over inwoners 
in een kwetsbare positie
De expositie ‘Ik heb het gevoel dat ik vast zit’ toont verhalen 

van inwoners in kwetsbare positie in de gemeente De Bilt. 
Wethouder Krischan Hagedoorn opent op donderdag 9 maart 

de expositie in de Kunstgang (voormalige Traverse) van 
gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. 

Onderzoeksbureau K2 onderzocht de situatie van mensen in de gemeen-
te De Bilt, gericht op lokale problematiek, obstakels en knelpunten. Het 
onderzoek is één van de uitkomsten van de Parlementaire Ondervra-
gingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Vanuit de POK is geld 
beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan kwetsbare inwoners; K2 
heeft onderzocht waar de gaten en knelpunten in onze gemeente zitten. 

Ervaringsverhalen
De ervaringsverhalen van mensen in een kwetsbare positie worden in 
het rapport opgetekend en vinden vanaf 9 maart ook hun weg naar de 
Kunstgang van het gemeentehuis. Na de opening door de wethouder is 
de expositie tot 31 maart hier te zien. Er zijn uiteraard geen kosten aan 
verbonden. 

Belangrijk
Wethouder Hagedoorn: ‘Het is ontzettend belangrijk dat deze verhalen 
verteld worden. Er zijn, ook in onze gemeente, teveel mensen die tus-
sen wal en schip zijn gevallen of dreigen te vallen. Dit rapport geeft ons 
inzicht in waar het beter kan, maar het geeft ook een menselijk gezicht 
aan het leed dat vaak zo verborgen blijft. Ik wil iedereen uitnodigen te 
komen kijken en stil te staan bij de worsteling van onze mede-inwo-
ners’. [HvdB]



 De Vierklank 2 8 maart 2023

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/03 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/03 • 19.30u - Ds. L. Hak, Biddag

12/03 • 10.00u - Ds. P. van Duijvenboden
12/03 • 18.30u - Ds. J.W. van Hooydonk

De Woudkapel
12/03 • 10.30u - Bezinnen op Zondag 

met Mohammed Benzakour

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

12/03 • 14.00u - dhr. Jan Pindus

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
12/03 • 10.30u - Voorganger: Janine Noten

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)

08/03 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, Biddag
12/03 • 10.15u - Ds. P.J. de Haan

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
12/03 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/03 • 10.00u - spreker Fred Pathuis
15/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
08/03 • 19.30u - 

Ds. W.P. Vermeulen, Biddag
12/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

12/03 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar, 
Viering Heilig Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
12/03 • 09.00u - 

Eucharistieviering G. Nijland

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
12/03 • 15.30u - Proponent W. Reitsma

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/03 • 18.30u - 
Ds. N.P.J. Kleiberg, Biddag

12/03 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra
12/03 • 18.30u - Ds. K. van Olst

Onderwegkerk Blauwkapel
In 2023 eerste dienst weer rond Pasen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/03 • 11.00u - 
Mevr. Ds. Alice van Halsema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/03 • 19.30u - Ds. G.C. Klok, Biddag
12/03 • 10.00u - 

Proponent G.A. van Ginkel
12/03 • 18.30u - Ds. P.B. Verspuij

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/03 • 19.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder, Biddag
12/03 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
12/03 • 09.30u - 

Mevr. Ds. Alice van Halsema 

St. Maartenskerk 
12/03 • 11.00u - 

Eucharistieviering G. Nijland

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
08/03 • 19.30u - 

Ds. J.W. van der Linde, Biddag
12/03 • 10.00u - Dhr. J.W. den Besten

12/03 • 18.30u - Ds. K.D. van den Hout

PKN - Herv. Kerk
08/03 • 19.00u - 

Ds. M. van der Zwan, Biddag
12/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

12/03 • 18.30u - Ds. D. de Bree

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 11 maart haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld 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 11 maart 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.
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Lezing over de 
Marker Wadden

Op 8 maart zal Jan Maa-
sen voor de leden van proFe-
minae in de Groene Daan te 
Groenekan om 20.00 uur een 
lezing houden  over de ontwik-
keling van de Marker Wadden. 
Een schoolvoorbeeld van door 
mensen gemaakte natuur. Vanaf 
de tekentafel is midden in het 
water levende natuur gecreëerd. 
De lezing gaat over het waarom 
en het hoe. Maar natuurlijk ook 
over het resultaat. Voor leden van 
proFemina is deze lezing gratis. 
Niet-leden betalen € 5, dit is 
inclusief een kopje koffie en een 
glaasje sap.

Wandeling met Tjerk

Op vrijdag 10 maart wordt er 
gewandeld van station Weesp, 
terug naar station Weesp via 
Muiderberg, het Muiderslot en 
Muiden. Start om 9.50 uur in 
de stationshal van Station Weesp 
aan de kant van de stad. De route 
is ca 18 kilometer. Onderweg 
afhaken behoort tot de mogelijk-
heden. Graag vooraf aanmelden - 
is gewenst- bij Mens De Bilt, Ser-
vicecentrum Maartensdijk, tel: 
0346-214161 / 06-19900676 of 
via servicecentrummaartensdijk 
@mensdebilt.nl

Open tuin

De Moeras-en Stinzenplanten-
tuin in Westbroek is vrij toe-
gankelijk op zaterdag 11 maart 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Adres: 
Kerkdijk 132 (tuiningang).  Na 
het wit van de sneeuwklokjes 
verschijnen nu ook de kleuren 
van later bloeiende stinzenplan-
ten, zoals van krokus, scylla’s 
en holwortel. Ook de zeldzame 
paarse schubwortel begint nu te 
bloeien. 

Vergadering

De beheercommissie van Dorps-
huis de Groene Daan in Groene-
kan houdt een vrij toegankelijke 
Openbare vergadering op maan-
dag 13 maart om20.00 uur in het 
dorpshuis.

Interactieve Zoomworkshop 

Dinsdagavond 14 maart van 
20.00 – 21.30 uur organiseert 
Ouders Lokaal een interactieve 
(zoom)workshop voor ouders 
van kinderen in de basisschool-
leeftijd. De basis voor deze 
workshopl wordt gevormd door 
het succesvolle boek “De zeven 
eigenschappen van effectief lei-
derschap” van Stephen Covey. 
De zoom workshop is voor 
ouders/verzorgers van kinderen 
in de basisschool leeftijd. Deel-

name is gratis na aanmelding via 
de website ouderslokaal.nl - je 
ontvangt in de bevestiging de 
link naar de zoom meeting. Voor 
meer informatie kun je mailen 
naar debilt@ouderslokaal.nl

Tennisochtenden bij FAK

In aansluiting op de geslaagde 
tennisclinic van 19 februari 
organiseert de Jeugdcommissie 
van FAK twee zondagochten-
den in maart voor hun jeugdle-
den. Vriendjes en vriendinnen 
zijn van harte uitgenodigd om 
een keer mee te komen doen. 
Er zijn leenrackets en bal-
len beschikbaar. Zowel op 12 
maart als op 19 maart kan er 
gespeeld worden bij FAK op de 
Voordorpsedijk van 10.00 tot 
12.00 uur. Voor meer informatie  
Jeugdcommissie@tvfak

Alzheimercafé

Dinsdagavond 14 maart in de 
bibliotheek van De Bilt in het 
Lichtruim, Planetenplein 2 te 
Bilthoven komt Angela Rebel, 
geschoold rouwbegeleider, life-
coach en ervaringsdeskundige 
naaar het Alzheimercafé. Rou-
wen kan ook een eenzaam proces 
zijn, Angela kan samen met u het 
rouwen dragelijker en overzich-
telijker maken, door handvatten 
te zoeken om weer een nieuw 
en zinvol bestaan op te bouwen. 
Toegang is gratis, vrije inloop. 
Aanvang 20.00 uur.

Lezing OLV-kerkgebouw

Op 1 april 2023 is het een eeuw 
geleden dat in Bilthoven (Noord) 
de parochie van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bij-
stand is opgericht. Ter gelegen-
heid daarvan is vanaf 1 april 
in het kerkgebouw aan de Gre-
goriuslaan een tentoonstelling 
te zien. Ter inleiding geeft de 
Bilthovense kunsthistorica Kori-
ne Hazelzet interactieve lezin-
gen over de geschiedenis van 
de OLV-kerk op de donderdagen 
9 en 16 maart van 10.30 tot 
12.00 uur in het kerkelijk bureau 
aan de Gregoriuslaan 8. Op 17 
maart is er een openbare lezing 
hierover in de Bilthovense Boek-
handel (Vinkenlaan 2) van 11.00 
tot 12.00 uur. Alle lezingen zijn 
gratis te volgen: aanmelden s.v.p. 
via korinehazelzet@gmail.com.

Spoorrails in 
De Woudkapel

Honderd jaar geleden werd de geloofsgemeenschap van 
de Woudkapel opgericht. De redactie van De Biltse Grift 
van de Historische Kring d’Oude School verdiepte zich 
in de bouwkundige details van de kerk en kwam tot een 

bijzondere ontdekking. 

Bijzonderheden van geheel andere aard beschrijft Dick Berents in zijn 
artikel ‘De blote borsten van dominee Sanders’. Ook Gerrit Bloothooft 
deed een interessante ontdekking bij villa Devia; hij beschrijft het in: 
‘Een kraamkliniek in De Bilt Station’. 

Vlag
Volgende maanden steken we weer massaal de Nederlandse vlag uit. 
Maar hoe gebruiken we onze nationale vlag op een correcte manier? 
Henri L’Honoré Naber legt het uit. Wim Krommenhoek, bekend van 
zijn lange reis langs de kunst in De Bilt gaat in zijn nieuwe serie oude 
en bijzondere prentbriefkaarten van De Bilt in detail bekijken. Hij be-
gint met het Dr. Letteplein. 

Burgemeester
De Bilt heeft vele burgemeesters gekend. Ieder met zijn eigenaardighe-
den. Rond 1650 fungeerde de Utrechter Paul Ruysch als schout (bur-
gemeester) van De Bilt. Het was in die tijd blijkbaar niet vereist om in 
de gemeente zélf te wonen, evenmin waren nevenfuncties bezwaarlijk. 
Kees Floor schrijft over deze veelzijdige schout. 

Puzzel
De bijzondere foto’s, die Hans Lägers publiceerde in het december-
nummer heeft veel lezers het puzzelen gebracht: waar was die foto van 
de (vermeende) Utrechtsestraatweg gemaakt? Er kwamen diverse reac-
ties binnen. Eén ervan leest u in het maartnummer van De Biltse Grift, 
dat vanaf 11 maart verkrijgbaar is in De Bilt bij The Read Shop en in 
Bilthoven bij de Bilthovense Boekhandel en bij Bruna.

De 100-jarige Woudkapel. (foto Jos van der Worp)



Kariné Klyan zet zich
met bezieling in voor verbinding

door Guus Geebel

Sinds haar komst naar Nederland in 1996 is Kariné Klyan bezig om iets te betekenen voor mensen 
die hulp nodig hebben. Daarbij richt zij zich als zzp-er vooral op mensen die net als zij uit een andere 

cultuur naar Nederland zijn gekomen. ‘Ik laat daarbij gewoon mijn hart spreken.’

Kariné Klyan (53) is geboren en 
getogen in het centrum van Jere-
van, de hoofdstad van Armenië. Ze 
kwam door haar huwelijk met een 
Nederlander vijfentwintig jaar gele-
den naar Nederland en woont intus-
sen vierentwintig jaar in Bilthoven. 
Ze is moeder van twee kinderen. In 
Armenië volgde zij een Hbo-oplei-
ding Theoretische Mechanica. ‘Na 
die studie kon je docente worden 
of in een bedrijf gaan werken. Voor 
mijn carrière was het goed geweest 
om in Moskou verder te studeren, 
maar door het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie is het er niet meer van 
gekomen.’ Eenmaal in Nederland 
kreeg Kariné het Nederlands heel 
snel onder de knie. ‘Na een half jaar 
kreeg ik al mijn eerste diploma.’ 

Talen
Kariné volgde daarna een oplei-
ding Juridisch Vertaler en werkte 
zes jaar landelijk als juridisch tolk 
voor politie en rechtbanken. Zij 
deed de opleiding Sociaal Juridi-
sche Dienstverlening in Zeist waar 
zij werkte en van daaruit ook naar 
regiogemeenten uitgezonden werd. 
Ook maatschappelijk is Kariné ac-
tief. Zij is praatmaatje voor nieuw-
komers in De Bilt. Kariné spreekt 
behalve Engels ook Russisch en dat 
komt weer van pas bij Oekraïners 
die vanwege de Russische inval 
naar de gemeente kwamen. ‘Daar-
naast zet ik mij in voor de Armeen-
se gemeenschap en mensen die 
Russisch of Engels spreken en het 
Nederlands nog niet zo goed mach-

tig zijn. Hoewel ik het liefst heb dat 
alles in het Nederlands gaat, al is 
het met handen en voeten. Ik ben 
heel doelgericht want je moet het 
resultaat altijd voor ogen hebben.’

Politiek 
Politieke belangstelling kreeg zij 
ook van huis uit mee. ‘Mijn ouders 
waren actief, maar dat kon alleen 
binnen de communistische partij. 
Ze waren een van de eersten die 
hun lidmaatschap beëindigden toen 
dat kon.’ In haar studententijd was 
Kariné politiek actief bij een jon-
gerenorganisatie. ‘Wij waren toen 
veel bezig met onze Armeense iden-
titeit.’ Na haar komst in Nederland 
ging zij zich voor de Nederlandse 
politiek interesseren, vooral ook 
de lokale politiek. Zij was bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen 
kandidaat voor de VVD en werd na 
de verkiezingen raadscommissie-
lid, vooral voor het sociaal domein. 
Zij is erg gemotiveerd om zich voor 
de Biltse gemeenschap in te gaan 
zetten en wil zich sterk maken om 
mensen van allerlei nationaliteiten 
te verbinden om zo een hechte ge-
meenschap te vormen. ‘Ik ga voor 
mijn dorp en wil proberen de kloof 
tussen bestuur en bevolking kleiner 
te maken.’

Armeense dag
Op dit ogenblik is Kariné werkzaam 
in de zorg. Ook was zij zeven jaar 
voor de coronatijd weddingplanner 
voor internationale trouwerijen en 
was daarbij trouwambtenaar. Haar 

werk als zzp-er in de zorg bestaat 
uit begeleiding, het coördineren 
en plannen van zorg voor voorna-
melijk nieuwkomers. ‘Die spreken 
meestal de taal nog niet goed en 
ik ken hun cultuur.’ Kariné Klyan 
komt nog geregeld in Armenië. ‘Op 
vakantie of soms met Kerstmis, 
dat overigens op 6 januari gevierd 
wordt.’ Hoewel het in de commu-
nistische tijd taboe was, werd Ka-
riné door haar ouders gelovig op-
gevoed. ‘Het is mijn wens, en hier 
ben ik heel gepassioneerd over, om 
Armenië meer onder de aandacht te 
brengen en zodoende meer bekend-
heid te geven.’ Zij wil daarom on-
der meer een Armeense dag orga-
niseren. Er wonen 20 gezinnen van 
Armeense komaf in Bilthoven en in 
heel Nederland meer dan 20.000. 
‘Ik denk dat het heel interessant 
is als de bewoners van de Biltse 
kernen kennis kunnen maken met 
hun medebewoners, hun cultuur en 
vooral ook hun hapjes.’

Geschiedenis
Armenië kent een lange geschiede-
nis met veel oorlogen. De huidige 
Republiek Armenië bestaat slechts 
uit een klein deel van wat tussen 
321-voor Chr en 428-na Chr het ko-
ninkrijk Armenië was. Het land was 
in het jaar 301 het eerste land dat 
het christendom als officiële staats-
godsdienst aannam. Tussen 1922 
en 1936 vormden Armenië samen 
met Georgië en Azerbeidzjan de 
Trans-Kaukasische Socialistische 
Federatieve Sovjet Republiek. In 

1991 werd Armenië een onafhan-
kelijke republiek. Kariné vertelt dat 
in Azerbeidzjan de enclave Artsakh 
ligt die door Stalin voor 60 jaar aan 
dat land was gegeven.

Oorlog
‘Toen die tijd om was wilde Azer-
beidzjan dit gebied niet vrijgeven. 
Armenië beschermde Nagorno-
Karabakh en sindsdien noemt de 
regio zich Republiek Artsakh. De 
oorlog van 2020 die Azerbeidzjan 
begon heeft het lot van de republiek 
Artsakh verslechterd. Al ruim drie 
maanden is de enige corridor die 

Armenië met Artsak verbindt door 
een groep zogenaamde milieuacti-
visten geblokkeerd en 120.000 be-
woners zitten zonder voedsel, me-
dicijnen, gas en licht. Ik hoop dat 
deze nachtmerrie snel voorbij zal 
gaan en dat het uiteindelijk vrede 
wordt.’ Nagorno-Karabakh is een 
enclave in Azerbeidzjan waar voor 
98 procent etnische Armeniërs wo-
nen die nog steeds bij Armenië wil-
len horen. Ik wil ik mijn solidariteit 
uiten met Azerbeidzjaanse, Oekra-
iense en Russische ouders die hun 
kinderen in deze vreselijke strijd 
kwijtraken.’
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Donderdag 23 februari is Fieke Faber overleden, een van 

de steunpilaren van eerlijke handel (Fairtrade) in De Bilt. 

Zij zag als weinig anderen wat ons koopgedrag hier kan 

betekenen voor mensen ver weg, zowel in positieve als 

negatieve zin. Meer dan 50 jaar was ze betrokken bij de 

Wereldwinkel, als medewerker, als bestuurslid, in de P.R. 

en natuurlijk als vaste klant. Mede dankzij haar inzet is 

de Wereldwinkel, inmiddels de Fairtrade en Duurzame 

cadeauwinkel aan de Hessenweg, een ankerpunt voor 

Fairtrade in onze gemeente. Daarnaast zag Fieke ook de 

mogelijkheden van de Fairtrade Gemeente campagne om 

Fairtrade verder te stimuleren. Als een van de initiatief-

nemers zag ze kans om van De Bilt in 2011 een Fairtrade 

Gemeente te maken. Als lid van de werkgroep Fairtrade 

Gemeente De Bilt was zij daar tot eind vorig jaar bij be-

trokken. Maar Fieke ging door en vroeg aandacht voor de 

‘Global Goals’, een brede aanpak van de Verenigde Naties 

om met 17 concrete doelen de wereld eerlijker en leef-

baarder te maken. En met succes, eind vorig jaar trad De 

Bilt toe tot het netwerk van Global Goals gemeenten.

Fieke was bevlogen, betrokken en vasthoudend om de 

leefomstandigheden van mensen ver weg te verbeteren. 

Wij verliezen in haar een inspirator en klankbord, maar 

kijken met dankbaarheid en waardering terug op alles wat 

zij in 50 jaar voor Fairtrade heeft betekend. Daar kunnen 

we mee vooruit.

Fieke Faber, Fairtrade als rode draad
in memoriam

Tobias Klomparends
Voorzitter ad interim
Fairtrade en Duurzame
cadeauwinkel

Gert Kelfkens
Voorzitter
Werkgroep Fairtrade
Gemeente De Bilt

Op naar het stemlokaal
Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen 

plaats. Als inwoner van de gemeente De Bilt stemt je op de Provinciale Staten van Utrecht en op de 
verschillende waterschappen in de gemeente.

Provinciale Staten zorgen o.a. 
voor busverbindingen, fietspa-
den en provinciale wegen in de 
gemeente. Aandachtspunten zijn 
ook voldoende werk dichtbij huis, 
maar ook over waar woningen ko-
men en hoe de provincie omgaat 
met stikstofuitstoot, natuur en 
landbouw. 

Het waterschap zorgt voor het wa-
terbeheer in de gemeente. Bijvoor-
beeld dat er genoeg en schoon wa-
ter is, maar ook dat we beschermd 
zijn tegen teveel water.

In de gemeente De Bilt zijn 19 
stembureaus. Deze zijn geopend 
van 7.30 tot 21.00 uur. Je mag zelf 
kiezen in welk van deze stembu-
reaus je gaat stemmen.

Op de stempas staat wel het adres 
van een stembureau in de buurt, 
maar je mag ook naar een ander 
stembureau in de gemeente De Bilt.

De kandidatenlijsten worden in 
week 9 (27 februari tot 5 maart) 
huis-aan-huis verspreid.

De stembureaus:
Bilthoven
Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg zuid 173
VVSo WVT, Talinglaan 10
Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34
De Woudkapel, Beethovenlaan 21
Centrumkerk, Julianalaan 42
OLV Kerk, Gregoriuslaan 8
Het Lichtruim, Planetenplein 2
Huize het Oosten, Rubenslaan 1
Verzorgingshuis de Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31

De Bilt
HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4
Gebouw Rode Kruis, Sint Laurensweg 13
De Voorhof Burg.de Withstraat 29a

Maartensdijk
Dorpshuis De Vierstee, Nachtegaallaan 30
Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26
RK Kerk Maartensdijk, Nachtegaallaan 40

Groenekan
De Groene Daan, Grothelaan 3

Hollandsche Rading
Dorpshuis, Dennenlaan 57

Westbroek
Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2

Kariné Klyan zette zich in de coronatijd in voor mensen die moeite hadden 
boodschappen te doen en voor zichzelf te koken.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 9 maart t/m woensdag 15 maart

Gebraden rosbief

Gegrilde kiprollade

Gebakken boterhamworst

3 X 100 
GRAM

6.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

1.25

1 KILO

9.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  9.00

Rundergehakt   1 Kg  |10.00

Gekruid gehakt   1 Kg  |10.00

GRILLWORST + LEVERWORST

KIPDIJFILET
NU OOK IN REEPJES!

GEHAKTE BIEFSTUK 

1 KILO

9.99

500 GRAM

8.50

3 VOOR

12.50

KLEINE KATENHAASJES
LEKKER GEMARINEERD 

VOOR

19.95

KIPSLEETJE 
GEMARINEERDE KIPFILET, 
NACHOSAUS, VERSE UI

PER STUK

6.98

KAAS

STOMPETOREN JONG 
1 KILO

14.-

HAMLAPJES  

SAMEN

9.-

4 SLAVINKEN + 
500 GRAM RUNDERGEHAKT

MAGERE 
RUNDERLAPJES 

Filet Americain

Kip-walnoot salade

Beenham salade

3 X 150 
GRAM

6.98

SALADE TRIO

SAMEN

10.-

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

Zó lekker…..
Pecan pie
Nu                               € 13,95
Uit eigen bakkerij
bokkenpootjes
Nu                                   € 3,99

Lekker, lekker!!
Ons grote assortiment

desserts
Nu voor maar               € 1,99

Heeft u ons
 ambachtelijke ijs 

al geproefd?
Verkrijgbaar in maar liefst 

10 smaken

Desem Spelt 
walnoot brood
Nu                                    € 3,49
Wat zijn ze lekker….
Bruine bollen
Zak 5 stuks                 € 2,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

Cashew pedis
per bakje                           € 3,99

Alleen donderdag Wat zijn ze lekker….
Onze bekende 

Tarocco’s 
uit Sicilië

(Van eigen teler)

Kom het overheerlijke 
sap proeven….

Denk aan de vitamine!

We hebben weer 
Hollandse asperges van 
onze vaste teler. Ook dit 

jaar schillen we weer 
gratis uw asperges.!
Asperge salade en 

schotel zijn er ook weer… 

Rendang  
Met rijst en sambalboontjes

€ 1,99
100 gram

Mooie
Broccoli 

 € 1,49
500 gram

Heerlijke sappige 
mandarijnen

€ 2,99
Heel kilo

13
03

14
03

15
03

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 maart.

Van onze notenafdeling:

Er is weer
Tom kha kai soep

Kip saltimbocca   
Met garnituur

€ 1,69
100 gram

Melanzane 
alla parmigiana  

€ 1,69
100 gram

Italiaanse 
gehaktschotel

€ 1,59
100 gram
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Zaken van de provincie
spelen ook om de hoek

door Henk van de Bunt

Nederland telt in totaal 12 provincies. Elke 4 jaar kan men stemmen op een kandidaat van een 
politieke partij, die de kiezer de komende 4 jaar vertegenwoordigt in de Provinciale Staten.

De Provinciale Staten zijn de volks-
vertegenwoordigers van de provin-
cie. Zij bepalen het beleid van de 
provincie op de belangrijkste pun-
ten en controleren de Gedeputeerde 
Staten. Ze kiezen de Gedeputeerde 
Staten. Dat is het dagelijks bestuur 
van de provincie. Ze beslissen mee 
over bijvoorbeeld de aanleg van 
woonwijken, bedrijventerreinen, 
natuurgebieden en doorgaande we-
gen en verlenen milieuvergunnin-
gen voor bedrijven. Ze kiezen de 
leden van de Eerste Kamer. 

Parlement
De gekozen leden van de Provin-
ciale Staten zijn de volksvertegen-
woordigers. Zij vormen het parle-
ment van de provincie. Het aantal 
zetels in Provinciale Staten hangt 
af van het aantal inwoners van de 
provincie. De provincies met het 
minste aantal inwoners hebben 39 
zetels in de Staten. Die met het 

meeste aantal inwoners 55. Provin-
ciale Staten van Utrecht bestaan uit 
49 zetels en 48 Statenleden; samen 
zijn zij de volksvertegenwoordi-
ging van alle Utrechtse inwoners in 
het provinciebestuur. 

Kandidaten
Ruim een kwart van de kandida-
ten, die meedoen aan de Provin-
ciale Statenverkiezingen woont in 
de gemeente Utrecht. In de uit zes 
kernen bestaande gemeente De Bilt 
zijn dat er vijfentwintig. Begin fe-
bruari werden de kandidatenlijs-
ten van de verschillende politieke 
partijen bekend gemaakt; op deze 
lijsten sieren ook de namen van een 
zestal voormalige gemeenteraads-
leden van De Bilt; aan hen werden 
vragen gesteld, zoals ‘Wat is de 
reden om je verkiesbaar te stellen; 
is dat van lijstduwersniveau of heb 
je sterke behoefte (toch) (weer) ac-
tief politiek bezig te zijn’ en heb je 

überhaupt ambities of is er vooral 
- vanwege kennis - een ondersteu-
nende reden en is er een verschil 
tussen gemeenteraadslid en staten-
lid ‘zijn’?

Bestuurslaag
Na 12 jaar actief te zijn geweest in 
de gemeentepolitiek wil Martijn 
Koren zich nu inzetten voor het 
CDA in onze provincie Utrecht: 
‘Mijn speerpunten neem ik mee 
naar de provincie, zo blijf ik mij ui-
teraard inzetten voor gezonde finan-
ciën, woningbouw en mobiliteit. Ik 
wil vanuit de provincie ook een ac-
tieve bijdrage leveren aan onze ge-
meente De Bilt, door woningbouw 
buiten de rode contouren mogelijk 
te maken, windmolens alleen als er 
draagkracht is, de stikstof moeten 
we samen oplossen: kiezen voor 
boeren & natuur, buslijnen zijn 
geen businessmodel en fietspaden 
moeten veiliger. Ik zie daar ook een 
mooie rol voor mijzelf om de pro-
vincie zichtbaarder te maken’.
De provincie is vaak wat minder 
zichtbaar dan de gemeenteraad? 
Zaken die in de gemeente aan de 
orde komen spelen vaak bij jou om 
de hoek en daarmee staat het auto-
matisch wat makkelijke dichterbij 
je. Martijn Koren: ‘Heel veel zaken 
van de provincie spelen ook bij ons 
om de hoek, het is alleen een andere 
bestuurslaag waar we te weinig van 
horen, maar die zeker ook van be-
lang zijn’.

Steun
Met haar kandidaatstelling steunt 
oud-wethouder Madeleine Bakker 
de CDA-lijst en waar het CDA voor 
staat: ‘Minder ik, meer wij. In onze 
provincie is de behoefte aan ruimte 

groot voor wonen, werken, natuur 
en energieopwekking. Het zoeken 
van een juiste balans hierin en een 
compromis tussen de verschillende 
uitersten is niet zwak en kleurloos, 
maar juist sterk en uitvoerbaar’. 

Bestaansrecht
Net als 4 jaar geleden heeft de 
provinciale selectiecommissie van 
de SGP Johan Slootweg gevraagd 
een plaats op de kandidatenlijst te 
willen innemen: ‘Ik heb daarin be-
willigd, omdat de uitgangspunten 

van de SGP, gebaseerd op Bijbelse 
normen en waarden, zeer de moeite 
waard zijn je ervoor in te zetten. De 
Provincie is een heel belangrijke 
bestuurslaag, de daar genomen be-
sluiten raken ons allemaal. Nu zeer 
actueel als het gaat om het verde-
digen van het bestaansrecht van 
de agrarische sector. Laten we het 
belang van deze sector voor onze 
voedselvoorziening niet vergeten. 
De geopolitieke verhoudingen van 
vandaag brengen dit belang indrin-
gend onder onze aandacht’.

Oud-wethouder Madeleine Bakker: ‘In onze provincie is de behoefte aan 
ruimte groot voor wonen, werken, natuur en energieopwekking’. 

- ingezonden mededeling - 

Biltse kandidaten voor Provinciale Staten 
en Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Volgende week woensdag worden er verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en het Waterschap. 
Voor beide bestuursorganen kan er gestemd worden op de SGP. Op de SGP-kandidatenlijst voor de 

Provinciale Staten is gemeente De Bilt goed vertegenwoordigd. Johan Slootweg, Arie Vonk Noordegraaf 
en Rick Grootendorst staan respectievelijk op de plaatsen 6, 12 en 17. 

Johan Slootweg (67) uit Maartens-
dijk was tot 2022 raadslid namens 
de SGP in gemeente De Bilt. Hij 
is ondernemer en is ook nu nog 
betrokken bij de SGP. Johan: “De 
gedachte dat de mens het klimaat 
door allerlei maatregelen naar zijn 
hand kan zetten, werp ik verre van 
mij. Wij hebben wel een grote ver-
antwoordelijk ten aanzien van de 
schepping. Bijvoorbeeld het her-
gebruik van materialen moet meer 
gestimuleerd worden. Goed rent-
meesterschap betekent onder ande-
re ook dat er geen zonnevelden op 
goede landbouwgrond gerealiseerd 
kunnen worden. Heel goed dat de 
provinciale SGP staat voor een 
verstandig en realistisch duurzaam-
heidsbeleid.”

Arie Vonk Noordegraaf (31) is sinds 
2022 raadslid voor de SGP in ge-
meente De Bilt. In het dagelijks le-
ven is hij jurist. Arie: “Provinciale 
thema’s zijn voor onze gemeente erg 
belangrijk, omdat de provincie een 
rol heeft in bijvoorbeeld woning-
bouw, energie en mobiliteit. De pro-
vinciale overheid beslist ook over de 
inrichting van het buitengebied. De 
SGP in de provincie Utrecht is op dit 
punt helder en wat mij betreft zelfs 
het meest duidelijk: de agrarische 
sector is onmisbaar vanwege onze 
voedselvoorziening en het beheer 
van de natuur. Zo’n visie verdient 
steun!” Verder vindt de inwoner 
van Maartensdijk het goed dat de 
provinciale SGP-fractie expliciet 
aandacht heeft voor kleinere kernen 

in de provincie. “De SGP ziet er de 
meerwaarde van in dat kleine kernen 
vitaal blijven en dat jongeren uit het 
dorp, in het dorp kunnen blijven wo-
nen. Hiervoor moeten er huizen ge-
bouwd worden en daar is voldoende 
ruimte voor nodig.”  

Rick Grootendorst (32) uit West-
broek staat zowel op de kandida-
tenlijst voor Provinciale Staten als 
voor Waterschap De Stichtse Rijn-
landen. Hij is melkveehouder en 
rundveespecialist. Rick: “Ik draag 
het werk van de SGP in onze pro-
vincie en het waterschap een warm 
hart toe. De SGP kijkt met nuchter 
boerenverstand naar vraagstukken 
en wil dit doen onder de leiding en 
inspiratie van Zijn Woord. Daar-

naast voel ik mij als agrariër in 
deze roerige tijd ook begrepen door 
de SGP. Daarom sta ik op de lijst 
voor de aankomende verkiezingen 
voor de provinciale staten.” Rick 
heeft samen met zijn vader een 
melkveebedrijf in Westbroek en 
heeft veel kennis van de agrarische 
sector. Hij denkt graag mee met het 
werk van de SGP en levert daar in-
put voor. Rick: “Mijn drijfveer om 
mij in te zetten voor de SGP en mij 

ook verkiesbaar te stellen, is dat ik 
wil bijdragen aan het Bijbelse ge-
luid in de politiek op diverse onder-
werpen. Maar ook de inzet voor de 
agrarische sector. Die verkeert nu 
in zwaar weer. In mijn ogen op vol-
ledig onterechte gronden! Daarom 
hoop ik ook degenen die vanuit de 
SGP in de gemeenteraad en de Pro-
vinciale Staten zitten te kunnen on-
dersteunen met input op diverse on-
derwerpen die de sector aangaan.”

Van links naar rechts: Arie Vonk Noordegraaf, Johan Slootweg en Rick 
Grootendorst.

Johan Slootweg: ‘De Provincie is een heel belangrijke bestuurslaag’;  
de daar genomen besluiten raken ons allemaal’.

Na 12 jaar in de gemeentepolitiek wil Martijn Koren zich nu inzetten voor 
de provincie Utrecht.
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polonaise
Tompoucen

polonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaise
3+1
GRATIS

Caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Passie

10 & 11 FEBRUARI

17 & 18 FEBRUARI

24 & 25 FEBRUARI

10 & 11 MAART

4 & 5 MAART

Caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Al 70 jaar passie 

voor het ambacht

Aardbei

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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‘With a little help’ van elkaar … 
BENG! helpt bij buurtoverleg over energiebesparing

advertorial

Samen kom je verder 
Veel buurten en wijken zijn al actief. Zoals in Bilthoven, rond de Rembrandtlaan: een grote 
groep bewoners bezocht de georganiseerde buurtavond over besparing en zonnepanelen. 
Twee energieambassadeurs verzorgden de presentatie. En hielpen sindsdien verschillende 
bewoners bij keuzes in hun huis. Bewoners van de Bosuillaan verdiepten zich samen in warmte-
pompen: hoe kunnen onze huizen van het gas af? ‘En het is ook gewoon gezellig’, aldus een 
bewoner. 
In Maartensdijk ontstond een ‘zonnepanelen-collectief’. Het uitzoekwerk gebeurde samen en ze 
kozen een leverancier. Tientallen inwoners plaatsten sindsdien zonnepanelen, voor een gunstig 
collectief tarief. 
  
Buurtapp
Zin in een buurtavond over besparen of een speciaal onderwerp? Opper het eens in de 
buurtapp en vraag wie nog meer belangstelling heeft. Of tip uw wijkvereniging. 
De energieambassadeurs helpen graag, informeer gerust naar de mogelijkheden. 

Buurtoverleg over energiebesparing? Mail ons voor gratis ondersteuning 
info@bengdebilt.nl

BENG! is de onafhankelijke energiecoöperatie van en voor inwoners van 
gemeente De Bilt. We zetten ons in voor een energieneutrale gemeente. 
Doe mee! Of geef je steun als lid. www.bengdebilt.nl

Hoe krijg je de energierekening lager? Door maatregelen in je huis, ook 
kleinere dingen helpen al. Maar welke en hoe? Steeds meer straten en 
buurten zoeken dat samen uit. Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. 
En BENG! ondersteunt. Ook iets voor uw straat misschien?

Samen aan de slag
Steeds meer buren gaan samen aan de 
slag. Handig, ook omdat de woningen vaak 
op elkaar lijken. In een bijeenkomst, in 
huiskamer of een zaaltje, wordt dan 
ervaring gedeeld en informatie verzameld. 
BENG! ondersteunt graag daarbij. Onze 
vrijwillige, deskundige energieambas-
sadeurs denken mee en bieden gratis
onafhankelijk, praktisch advies.

Vanaf zondag 12 maart 

zijn wij weer elke zondag 

open van 12.00 tot
17.00 uur

Beter kunt u de komende lente niet 
beginnen. Onze specialist Peter ver-

telt u in ongeveer een uurtje alles wat 
u moet weten over het snoeien van het 

groen in uw tuin. En heeft u zelf vragen, 
dan kunt u die direct stellen. Reken maar dat 

u én uw tuin daar heel blij van worden!  
De demonstraties zijn gratis en na afloop 

trak teren wij u op een kopje vers gemalen 
koffie in onze herberg De Kastelein.

Kopje koffie 
GRATIS

Snoeien hoe en wanneer 
doe je dat goed

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

Zaterdag 11 maart
snoeidemonstraties
                        Aanvang 11.00 uur 

                    en 14.00 uur

LoopFit De Bilt is dé vereniging voor hardlopen 
en wandelen in de gemeente De Bilt. Met plezier 
en in een groep sporten in de buitenlucht, wat wil 
je nog meer? Onze trainingen zijn laagdrempelig 
maar wel uitdagend voor iedereen! We lopen in de 
bossen rondom De Bilt met als start- en eindpunt 
het Biltsche Meertje. Heb je zin om mee te doen? 
Kijk dan op onze website www.loopfi tdebilt.nl en 
stuur ons een berichtje!

VACATURE
TRAINER HARDLOPEN

LoopFit De Bilt heeft zes enthousiaste trainers die 
om beurten training geven op de woensdagavond 
en/of zaterdagochtend. Wij zoeken een extra hard-
looptrainer! Ben je een gecertifi ceerd hardloop-
trainer of ben je bereid om hiervoor een cursus te 
volgen? We komen graag met je in contact! Voor 
het geven van trainingen ontvang je een vrijwilli-
gersvergoeding. Voor meer informatie, stuur een 
berichtje naar voorzitter@loopfi tdebilt.nl

DOORPLAATSING OP DE SITE!

Bent u op zoek naar personeel en plaatst u uw 
vacature bij ons in de krant dan plaatsen wij deze 

4 weken gratis door op www.vierklank.nl. In de 
rubriek vacatures verzamelen we alle vacatures 

uit de krant van lokale en regionale adverteerders.
Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Vacature
in de krant?

GRATIS

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Provinciale statenverkiezingen 
komen dichtbij

door Henk van de Bunt

Gedeputeerde Staten is het bestuur van de Provincie, Provinciale Staten is het controlerend 
orgaan van de provincie; zij controleren het bestuur van de Provincie, bestaande uit de 

Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin. Gedeputeerde Staten zijn vergelijkbaar 
met wethouders (in een gemeente) of ministers (in de landelijke regering), Provinciale Staten

zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad in een gemeente of de Tweede Kamer.

Hoewel dus vergelijkbaar ziet me-
nigeen toch verschillen; de provin-
cie is vaak wat minder zichtbaar 
dan de gemeenteraad. Zaken die 
in de gemeente aan de orde komen 
spelen vaak bij jou om de hoek 
en daarmee staat het automatisch 
wat makkelijke dichterbij je. Toch 
wordt er zeker de komende jaren 
gewerkt aan grote opgaven als de 
energietransitie, woningbouw en 
stikstofproblematiek. De rol van de 
Provincie is daarin groter dan ooit 
en raakt ons allemaal en dus ook ie-
dereen die in De Bilt woont. 

Tijd
Een statenlid is een baan, die je 
naast het normale werkleven kunt 
uitvoeren. Het kost gemiddeld on-
geveer 20 uur per week. In de prak-
tijk betekent dit wel dat je vaak in 
het weekend je moet voorbereiden 
om stukken te lezen en mensen te 
spreken. Je beoordeelt voorstellen 
en bespreekt dat tijdens een fractie-
vergadering. Bij de meeste partijen 
vindt dat plaats op een (maandag-)
avond in een Provinciehuis en in 
dezelfde week en de week erna 
zijn er de commissievergaderingen, 
overdag en in de avond. En gemid-
deld eens per maand is er de Staten-
vergadering. Daarnaast zijn er ook 
werkbezoeken in de Provincie. Die 
laatste zijn leerzaam en belangrijk 
omdat je daar ook vaak ziet hoe 
dingen in de praktijk werken.

Kandidaten
Begin februari werden de kandida-
tenlijsten van de verschillende po-
litieke partijen, c.q. groeperingen 
bekend gemaakt; op deze lijsten 
sieren ook de namen van een aan-
tal oud-gemeenteraadsleden van 
De Bilt; aan hen werd een aantal 
vragen gesteld, zoals ‘Wat is de re-
den om je verkiesbaar te stellen; is 
dat van lijstduwersniveau of heb je 
sterke behoefte weer actief politiek 
bezig te zijn’ en heb je überhaupt 
ambities of is er vooral - vanwege 
kennis - een ondersteunende reden 
en is er een verschil tussen gemeen-
teraadslid en statenlid ‘zijn’?

Democratie
Anne-Marie Mineur vertegenwoor-
digde ooit de SP in de Biltse ge-

meenteraad: ‘Naarmate ik me meer 
in de politiek ben gaan verdiepen en 
bekwamen - naast raadslid en sta-
tenlid ben ik ook Europarlementa-
riër geweest - ben ik de samenhang 
tussen de verschillende bestuur-
slagen beter gaan zien. Ik ben ook 
meer het belang van, en het gebrek 

aan betrokkenheid van de inwoners 
gaan zien. Ik breng die ervaring nu 
in de praktijk als regiobestuurder 
van de SP in de provincie Utrecht, 
maar ook door de verbinding te 
zoeken tussen de omwonenden van 
het Hessingterrein en de Biltse poli-
tiek. Ik wil zelf graag beschikbaar 
zijn om mee te denken, maar ik 
wil me ook inzetten om anderen de 
weg te wijzen. Democratie is hard 
werken, maar het is zeer de moeite 
waard!’

Samenleving
Voormalig CDA-gemeenteraadslid 
Margriet van de Vooren staat op 
plek 3 van de kandidatenlijst van 
GroenLinks en wil dan ook heel 
graag weer politiek actief worden; 
‘Juist nu is het belangrijk dat men-
sen opstaan voor hun idealen en een 
eerlijke samenleving. De ene doet 
dat door op de A12 te gaan staan 
met een bord en de ander in de po-
litiek, het is allebei belangrijk en 
nodig. In de eerste plaats gaat het 
omdat ik mij zorgen maak om o.a. 
al het verdwijnen van de natuur en 
mijn idealen wil verwezenlijken. 
Dat ik serieus kans maak om dit 
in de provincie voor elkaar te bok-
sen daar ben ik heel blij mee. Ook 
daar ben ik vertegenwoordiger van 
inwoners en wil ik staan voor een 
mooier De Bilt. Mijn uitdaging is 
om de provincie zichtbaarder te 
maken, zeker nu het belangrijke 
taken heeft gekregen als woning-
bouw en energie. Bovendien wil ik 

net zo dichtbij staan en contact heb-
ben over onderwerpen die mensen 
aan gaan’. 

Waarde
Michiel van Weele staat op de lijst 
van D66: ‘Voor mij is duurzaam-
heid, leefbaarheid en het bijdragen 
aan klimaatbeleid belangrijk op 
alle niveaus, van gemeente tot Eu-
ropa. In de gemeenteraad van De 
Bilt heb ik mij de afgelopen 8 jaar 
hiervoor ingezet. In de Provincie 
spelen deels dezelfde maar deels 
ook andere onderwerpen zoals 
ruimtegebruik, openbaar vervoer 
en duurzame mobiliteit. Ik stel mij 
kandidaat om de Provincie met 
mijn kennis en kunde te versterken 
en om onze gemeente op de D66-
lijst mede te vertegenwoordigen. 
Mijn plek is ter ondersteuning van 
de topkandidaten op de lijst; de 
nummer 40 zal niet snel in provin-
ciale staten komen. Door kandi-
daat te zijn draag ik uit dat politiek 
er toe doet, dat stemmen belang-
rijk is. Ik hoop dat nog aarzelende 
mensen toch weer gaan stemmen 
en de waarde van democratie blij-
ven zien’.

Margriet van de Vooren maakt zich o.a. zorgen over het verdwijnen van 
de natuur.

- Ingezonden mededeling -

“Over Amelisweerd, sterke 
natuur en stemrecht. 

Waarom de provincie ook 
voor De Bilt belangrijk is.”

In gesprek met kandidaat statenlid Margriet van de 
Vooren uit Bilthoven (nummer 3 GroenLinks lijst) en 

Anne Marie ’t Hart (wethouder in De Bilt namens 
GroenLinks).

Waar gaan deze verkiezingen over, wat is voor jullie het meest be-
langrijke onderwerp?
Margriet: “Behoud van natuurgebied Amelisweerd en tegenhouden van 
de verbreding van de A27. Als we openbaar vervoer en fietsroutes ver-
beteren, hoeven we minder de auto te gebruiken. Meer asfalt is dan 
niet nodig. Ander voorbeeld is dat we de natuur willen versterken bij 
natuurnetwerken en faunapassages.”
Anne Marie: “Daarnaast is de vierde vliegroute over onze provincie 
een belangrijk onderwerp. GroenLinks is tegen deze route. We moeten 
vliegverkeer beperken en niet verspreiden over het land.”
 
GroenLinks is de grootste in zowel de provincie als de gemeente. 
Wat is er daardoor bereikt? 
Anne Marie: ”Bij bouwprojecten komen ook woningzoekenden en bij-
voorbeeld natuur- en milieuorganisaties vanaf het begin aan tafel. Het 
eerste zonneveld in onze gemeente is nabij. En we trekken meer geld 
uit om bijvoorbeeld energiearmoede tegen te gaan.
Margriet: ”De provincie heeft ambitieuze afspraken met gemeenten ge-
maakt over de hoeveelheid groene stroom die in 2030 wordt opgewekt 
met zon en wind. En ik ben er trots op dat de provincie - onder leiding 
van GroenLinks - huiseigenaren met een kleine beurs het aanbod heeft 
gedaan om vloer- of muurisolatie te betalen. Dat scheelt maandelijks 
veel geld.’
 
In hoeverre werkt GroenLinks samen met de PvdA?
Margriet: “GroenLinks en de PvdA zitten samen in de coalitie in de 
gemeente De Bilt en in de provincie. Dat leverde bijvoorbeeld al een 
proef op om openbaar vervoer gratis te maken voor senioren met een 
laag inkomen. We hebben provinciaal het verkiezingsmanifest 'Groen, 
sociaal, samen’ getekend. Daarin staan onderwerpen als het behoud van 
Amelisweerd en beter en gratis openbaar vervoer.”
 
Wat ga je doen als je wordt gekozen Margriet? 
Margriet: “Groen behouden en versterken van de natuur vind ik heel 
belangrijk. Het Kromme Rijngebied verbinden met de Voorveldse pol-
der en Noorderpark en een verbinding maken tussen de Utrechtse Heu-
velrug en de Veluwe. Dieren, waaronder vossen en herten, kunnen dan 
makkelijker nieuwe leefgebieden bereiken.
 
Tot slot: waarom moeten inwoners van gemeente De Bilt gaan 
stemmen?
Anne Marie: “De provincie gaat over meer dan je denkt. En de Pro-
vinciale Staten kiest de Eerste Kamerleden. Dat is de noodrem van 
de Tweede Kamer. Zo heeft de Eerste Kamer door een voorstel van 
GroenLinks kunnen voorkomen dat de regering extra bezuinigt op de 
jeugdzorg.“ 
Margriet: “Als je twijfelt, vul dan vooral de stemwijzer in op stemwij-
zer.nl!” 

Kandidaten Anne Marie en Margriet.

Voor Anne-Marie Mineur is 
Democratie hard werken.

Michiel van Weele hoopt dat aarzelende mensen de waarde van democratie 
blijven zien.
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Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Wij zijn jarig daarom trakteren wij!

Potviool (in diverse kleuren)
van 8,95 voor 4,95 per stuk

actie geldig vanaf donderdag 9 maart t/m zaterdag 11 maart

potmaat
Ø 27 cm

op=op

GESPECIALISEERD IN MIDDEN�OOSTEN,
SURINAME EN INDIË PRODUCTEN

HESSENWEG ��� DE BILT * OPEN TOT ��.�� UUR

Kippenbouten
 € 2,25 / kg

Kippenvleugels
 € 2,99 / kg

WEEKEND ACTIE

Of bel ons:

030-2288000

Wij bezorgen
warme maaltijden.

Tafeltje Dekje 
bezorgt maaltijden aan huis

Onze maaltijden kunnen ook gekoeld 
geleverd worden, u warmt deze dan later op 
de dag zelf op. Ook bezorgen we vriesvers 
maaltijden van Apetito. Kijk voor meer 
informatie op onze website: 
www.tafeltjedekje-debilt.nl 
mail naar: info@tafeltjedekje-debilt.nl

Uniek 
in de Bilt!
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Kwijtschelding
van belasting

Als je weinig inkomen of spaargeld heeft kom je misschien 
in aanmerking voor kwijtschelding van belasting. Daar 

geldt een regeling voor sinds september 2022. Om te zien 
of je recht hebt op kwijtschelding kijkt de gemeente en het 

waterschap naar inkomen en vermogen. 

De Gemeente De Bilt kijkt zo ruim mogelijk naar de mogelijkheden 
voor kwijtschelding: ‘We verhogen de vermogensnorm. Dat betekent 
dat meer mensen binnen de norm vallen. De regeling geldt voor ieder-
een die belastingplichtig is’. 

Aanvragen kwijtschelding
Via www.debilt.nl kan op de site van BghU een verzoek ingediend wor-
den. De website stelt vragen over huishouden en inkomen. Op al deze 
vragen kan met ja of nee worden geantwoord. Een aanvrager wordt 
ook gevraagd of BghU automatisch mag toetsen. Wanneer daar ja op 
wordt geantwoord, kan sneller aangeven worden of men in aanmerking 
komt voor kwijtschelding. De website vraagt ook naar (scherm)prints 
van internetbankieren van alle betaal- en spaarrekeningen van de laatste 
volledige maand. Daarop moet het saldo goed te zien zijn. Dit kan bij de 
aanvraag worden ge-upload. [HvdB]

Het brein achter de Mopper
door Henk van de Bunt

Al 28 jaar staat de Mopper links onder op de eerste pagina van De Vierklank. De man
achter het wekelijkse vleugje kritiek op van alles en nog wat is Maartensdijker

Jan den Ouden. Naast kunstenaar en ontwerper ook tekenaar en illustrator.

Al sinds het eerste nummer van 
De Vierklank, dat in het najaar van 
1994 verscheen, zijn er bijdragen 
van Jan den Ouden in te vinden. 
Jan: ‘Ik kwam regelmatig over de 
vloer bij Parel Promotie aan de 
Wilhelminaweg in Groenekan en 
hoorde van Saskia van Driel en Cor 
Groenen dat ze bezig waren een 
nieuwe weekkrant op te zetten. Cor 
vroeg mij of ik ook een bijdrage 
wilde leveren in de vorm van een 
cartoon. Een titel was snel gevon-
den. Wat is er nou gemakkelijker 
dan mopperen? Tijdens een eenma-
lige najaarsmarkt in de kassen van 
Rijksen in Maartensdijk werd het 
eerste nummer van dit lijfblad ge-
presenteerd.

Koken
‘Ik kan me herinneren dat de fami-
lie Den Ouden nog meer bijdroeg’? 
‘Jawel, zoon Joost, die op weg was 
om kok te worden, maakte de popu-
laire rubriek ‘Overkoken’, waarin 
hij onder meer allerlei onverwoest-
bare familierecepten beschreef 
en ik tekende een stripje van drie 
plaatjes onder de titel ‘Nou Zeg’. 
Deze rubrieken zijn in een tijd 
van bezuinigingen gesneuveld, de 
Mopper werd smaller. Terug naar 1 
kolom’

Onderwerpen
‘Hoe kom je aan je onderwerpen’? 

Den Ouden: ‘Toegegeven: er is niet 
altijd ‘echt’ nieuws voorhanden in 
onze gemeente! De Vierklank van 
de week ervoor, het AD-Utrechts 
Nieuwsblad of een voorzet van een 
van de lezers, er is heel veel dat als 
inspiratie kan dienen. Om stevig te 
kunnen mopperen, is het het ‘leukst’ 
als er hier of daar echt iets ‘aan de 
knikker’ is. Het golfcentrum bij het 
Noorderpark is daar een voorbeeld 
van’.

Reacties
Den Ouden krijgt ook wel eens re-
acties op de inhoud van de Mopper: 
‘Af en toe. Veel mensen weten niet 
dat ik ‘erachter zit’. Ze uiten dan hun 
ongenoegen of hun waardering via 
de redactie, die ze trouw doorstuurt. 
Hoewel het plaatsen van de Mop-
per de verantwoordelijkheid van 

de redactie is, komt het heel soms 
voor dat ik zelf reageer op zo’n be-
richt. Soms blijkt het dat lezers niet 
voldoende nagedacht hebben over 
de inhoud. Toen de rouwauto’s met 
de stoffelijke overschotten van de 
slachtoffers van de MH17-ramp via 
de Wilhelminaweg bij Maartens-
dijk op weg gingen naar de kazerne 
in Hollandsche Rading, stonden er 
heel wat mensen langs de kant van 
de weg een foto te maken met hun 
telefoon. Daarover heb ik na lang 
aarzelen een Mopper gemaakt. Het 
beeld: helemaal zwart. De tekst: ‘Ik 
heb de rouwstoet van de slachtof-
fers van de MH17 ramp gefoto-
grafeerd. Wat denk je? Helemaal 
zwart… Verkeerde instelling!’ Ik 
vond/en vind(!) namelijk dat het 
fotograferen van zoiets lijkt op een 
soort ramptoerisme. Dan klopt de 
instelling van de fotograaf niet.
Bij een Mopper over het zogenaam-
de ‘egeltjes-verkeersbord’ had ik 
zoiets als ‘Vroeger kregen we een 
schoteltje, nu een bord!’ geschre-
ven. Daar kwamen dan weer heel 
positieve reacties op’.

1400 
‘Meer dan 1400 Moppers’… 
‘Heb je er nooit een overgesla-
gen’? ‘Nou… op de één of an-
dere manier ben ik er één of twee 
keer vergeten er een te maken 
en plaatste de redactie een oude. 

Toen mijn (schoon-)ouders over-
leden, maakte ik een vervangende 
afbeelding, die iets van het ver-
driet weerspiegelde. Dat zorgde 
voor hartverwarmende medele-
ven’.

‘Hoe máák je zo’n Mopper’? ‘Na-
dat ik weet waarover de Mopper 
moet gaan, bedenk ik vrij vlot een 
tekstje. Dat schrijf ik met de hand 
tussen lijntjes. De tekening schets 
ik eerst in wat rommelige lijnen. 
Daarna trek ik die over met een 
kroontjespen en Oost Indische 
inkt. Na het scannen van de teke-
ning breng ik met behulp van een 
de computer in Photoshop de kleur 
aan’. 

Hoe de Mopper ontstaat van schets 
tot krant.

De mopper in de eerste Vierklank.

Lange tijd was er een wekelijks stripje van Jan’s hand.

Jan den Ouden werkt de Mopper uit op de computer

Vragen over hoogte 
WOZ

Onlangs is de gemeentelijke belastingaanslag verzonden. De Belas-
tingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 
heeft deze namens de gemeente De Bilt naar een groot gedeelte van de 
huiseigenaren in onze gemeente verstuurd. 

BghU voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook 
stelt BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende 
zaken.

Op donderdag 9 en donderdag 23 maart zijn taxateurs van BghU van 
09.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis in Bilthoven aanwezig om vra-
gen over de hoogte van de WOZ-waarde te beantwoorden. Men is dan 
welkom om vragen te stellen; een afspraak maken is niet nodig. Meer 
informatie pagina WOZ en belastingen.
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Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
waterschappen. Als inwoner van de gemeente De Bilt stemt u op de Provinciale 
Staten van Utrecht en op de verschillende waterschappen in onze gemeente.

VERKIEZINGEN
15 MAART

1, 2, 3… Uw stem telt!

Het is weer verkiezingstijd! Overal in onze 
gemeente verrijzen grote 
verkiezingsborden met posters erop, er 
wordt al fl ink campagne gevoerd. Als het 
goed is heeft u uw stempas al in de 
brievenbus gevonden. Volgende week mag 
u namelijk naar de stembus voor de 
Provinciale Staten en de waterschappen.

In één bezoek aan het stembureau kunt u dus al 
twee keer uw stem uitbrengen. En uw stem voor 
de Provinciale Staten telt zelfs dubbel. De leden 
van de Provinciale Staten kiezen in mei namelijk 
ook de Eerste Kamer. Indirect heeft u met uw 
stem dus ook invloed op landelijke politiek. 

Er valt veel te kiezen dus. Vindt u dat lastig? 
Voor de Provinciale Staten van Utrecht is een 
kieskompas gemaakt die u inzicht geeft. Kijk 
daarvoor op KiesJouwUtrecht.nl. Voor de 
waterschapsverkiezingen vindt u op MijnStem.nl
alle stemwijzers. In onze gemeente hebben we 
namelijk wel drie waterschappen! 

Uw stem is belangrijk. 
Het gaat over onze 
omgeving, ons water, 
ons landschap, onze 
economie, onze 
infrastructuur en meer. 
Zet daarom vast een 
herinnering in uw 
agenda: 15 maart: 
stemmen! 

Sjoerd Potters
Burgemeester De Bilt

Stemlokalen
U mag zelf kiezen in welk stembureau in gemeente De Bilt u gaat stemmen. Op uw stempas staat het adres van 
een stembureau bij u in de buurt, maar u hoeft daar niet naartoe. U mag ook naar een ander stembureau in de 
gemeente De Bilt. De stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. U vindt hieronder een overzicht van 
alle stemlokalen:

Bilthoven
Gemeentehuis Jagtlust  Soestdijkseweg zuid 173
VVSo WVT Talinglaan 10
Oosterlichtkerk 1e Brandenburgerweg 34
De Woudkapel Beethovenlaan 21
Centrumkerk Julianalaan 42
OLV Kerk Gregoriuslaan 8
Het Lichtruim Planetenplein 2
Huize het Oosten Rubenslaan 1
Verzorgingshuis de  Jan van Eijcklaan 31
Bremhorst

Groenekan
De Groene Daan Grothelaan 3

De Bilt
HF Witte Centrum Henri Dunantplein 4
Gebouw Rode Kruis Sint Laurensweg 13
De Voorhof Burg. de Withstraat 29a

Maartensdijk
Dorpshuis De Vierstee Nachtegaallaan 30
Ontmoetingskerk Koningin Julianalaan 26
RK Kerk Maartensdijk Nachtegaallaan 40

Westbroek
Dorpshuis Westbroek Prinses Christinastraat 2

Hollandsche Rading
Dorpshuis Hollandsche Rading Dennenlaan 57

Meer informatie op debilt.nl/verkiezingen

Waarop kan ik stemmen?
•  Provinciale staten: verkiezingen die gaan over busverbindingen, fi etspaden en provinciale wegen bij u 

om de hoek. Maar ook over voldoende werk dichtbij huis en waar woningen komen. En hoe de provincie 
omgaat met stikstofuitstoot, natuur en landbouw. Nog geen idee waarop u wilt stemmen? Er is een 
kieskompas gemaakt die u inzicht kan geven. Kijk hiervoor op KiesJouwUtrecht.nl

•  Waterschappen: het waterschap zorgt voor het waterbeheer in onze gemeente. Het waterschap zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen teveel water. 
Op MijnStem.nl vindt u voor de waterschapsverkiezingen alle stemwijzers.

Bekijk debilt.nl/stemlokalen
voor alle informatie over de stemlokalen

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In De Vierklank las ik dat mevrouw Brouwer (CU) het signaal over de bomen-
kap heeft opgepakt (gemeenteraadsvergadering van 23 februari)
Naar mijn mening heeft de gemeenteraad zich door de wethouder met een 
kluitje het riet in laten sturen. Dat het hier ‘gebreken of een slechte conditie’ 
en/of ‘kleine, slecht groeiende bomen’ of ‘dode bomen’ zou betreffen doet 
niet af aan het feit dat hier een kapvergunning vereist was. Aldus betreft het 
volgens de bepalingen van de APV derhalve bomen met een stamomtrek van 
meer dan 80 cm. Anders dan de wethouder wil doen voor komen zijn deze 
bomen dus helemaal niet zo klein.
Daarnaast doen ‘gebreken’, ‘slechte conditie’ en/of ‘slecht groeien’ of ‘dood’ 
niet af aan de herplantplicht. Dergelijke termen zijn overigens veel gebruikte 
ambtelijke dooddoeners om zonder verdere nadere toelichting of onderzoek 
op het inspectierapport een kapvergunning af te geven. Al met al verdwijnt op 
deze wijze dus wel degelijk een groot aantal bomen. Onze 'groene gemeente' 
wordt dus iedere keer iets minder groen: 'Sluipsloop' dus.
Wellicht is de wethouder bereid de Gemeenteraad halfjaarlijks een 'Bomenmo-
nitor' te overleggen, zodat de Gemeenteraad zijn controlerende en sturende taak 
t.a.v. onze 'groene gemeente' kan uitvoeren? Een dergelijk A4tje met informatie is 
door de ambtenarij op elk willekeurig moment moeiteloos op te lepelen.

P.J. Westerhof, Bilthoven

Expositie 30 jaar Historische Kring
Na een aantal eerdere locaties in de 
gemeente De Bilt aangedaa te hebben 
gaat de Historische Kring D’ Oude 
School nu gebruik maken van de 
gastvrijheid van de Stichting Mens

In de gezellige Buurtkamer Molen-
kamp van Mens De Bilt (Molenkamp 
60) kan men tot donderdag 30 maart 
de expositie 30 Jaar Historische 
Kring bekijken. 

Op maandag van 13.30 tot 16.00 uur, 
op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur 
en op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Met veel zorg is de tentoonstelling 
opgebouwd.
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Dat wil ik effe kwijt…
Blije ambtenaren

In de Vierklank las ik dat de ambtenaren van onze gemeente gevraagd 
hebben om een bedrijfsrestaurant. Ik moest dit even op mij laten inwer-
ken. Jagtlust werd in 1932 als gemeentehuis in gebruik genomen. Heb-
ben de ambtenaren dus al 90 jaar lang de boterhammetjes achter hun 
eigen bureau moeten opeten? Begrijpelijk dus dat men een restaurant 
wil, maar dat kost natuurlijk geld. Vijf tips om de koek te vergroten 
door het belang van zo’n restaurant te verbinden met andere doelen. En 
dat kan extra geld opleveren.

Tip 1. Maak er geen gewoon bedrijfsrestaurant van, maar noem het 
een Heuvelrug Kantine. Een geuzennaam. Een restaurant dat zoveel als 
mogelijk lokaal en biologisch geproduceerd eten van de Utrechtse Heu-
velrug aanbiedt. Sluit daarvoor contracten af met lokale producenten 
van gezonde groente, brood, kaas en meer. Zo bied je onze ondernemers 
een afzetmarkt en bestaanszekerheid.

Tip 2. De behoefte van een bedrijfsrestaurant voor zo’n 180 mede-
werkers van onze gemeente is natuurlijk niet zo heel groot. Dus zoek 
samenwerking met andere bedrijven, instellingen en gemeenten op de 
Heuvelrug en creëer zo een grotere markt van vraag- en aanbod. Al-
leen al het Sciencepark zet per dag zo’n 50.000 maaltijden om. Ieder 
bestaand bedrijfsrestaurant dat 10% of meer lokale producten afzet mag 
zich dan Heuvelrug Kantine noemen. 

Tip 3. Op en rondom het nationaal park Utrechtse Heuvelrug zijn re-
guliere boeren en producenten die graag de duurzame kant uit zouden 
willen (of moeten), maar dit nog niet kunnen. Een lokale vraag- en aan-
bodmarkt kan hen helpen deze transitie te maken. Dat is goed voor de 
boeren, het klimaat en de natuur.

Tip 4. Kijk of het gebruik van het bedrijfsrestaurant geschikt is als 
werk-ervaringsplek, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt óf 
voor vluchtelingen. Zo wordt het restaurant ook een sociaal project. 

Tip 5. Onderzoek of het restaurant overdag ook open kan voor (oudere) 
buurtbewoners. Zo vergroot je de sociale cohesie.
  
Niet alles is morgen geregeld, maar ik gun het de ambtenaren dat zij 
straks samen kunnen lunchen. Met gezond eten. Want van blije ambte-
naren, daar wordt niet alleen de politiek beter van, maar elke inwoner 
van De Bilt.

Frank Strolenberg 

Koffiepuntenactie Lionsclubs
voor Voedselbank 

door Guus Geebel

Lionsclub Bilthoven 2000 en Lionsclub Kromme Rijn leverden op 2 maart
1435 pakken koffie af bij de Voedselbank De Bilt. Beide serviceclubs
brachten die bijeen door Douwe Egberts spaarpunten te verzilveren. 

Bij de overhandiging waren Elly 
Westerburger en Caroline Meijs 
van Lionsclub Bilthoven 2000 en 
Henny Langerhorst van Lionsclub 
Kromme Rijn aanwezig. Elly ver-
telt hoe de punten werden verza-
meld. ‘De punten worden geleverd 
door mensen die thuis sparen en 
ze in spaarzuilen deponeren. Die 

staan bij diverse winkeliers in de 
gemeente.’
De punten werden verzameld en 
verpakt in zakken van 1000 punten 
afgeleverd bij de Voedselbank De 
Bilt en die leverde de punten af in 
Arnhem waar Douwe Egberts ze in-
nam en omzette in pakken koffie. 
Het bedrijf voegde daar ook nog wat 

aan toe. Met de 1435 pakken koffie, 
die ook weer punten opleveren, kun-
nen klanten van de Voedselbank het 
hele jaar van koffie worden voor-
zien. De beide Lionsclubs danken de 
bedrijven die de inzamelingszuilen 
in hun winkels plaatsen en alle men-
sen die punten vaak keurig geteld en 
gebundeld inleveren. 
Elly Westerburger vertelt dat een 
bewoner van Huize Het Oosten 
een bijdrage leverde door een in-
zamelingsactie te houden onder 
bewoners. Bij elkaar werden met 
de Lionsactie meer 850.000 punten 
ingeleverd. Douwe Egberts ver-
hoogde dat aantal met 20 procent, 
dat betekent 1.020.000 punten. 
Hiermee wordt een bijdrage gele-
verd aan een landelijke actie om 
Douwe Egbertspunten in te zame-
len voor voedselbanken. Landelijk 
zijn er al 132 miljoen punten op-
gehaald, goed voor 210.000 pak-
ken koffie, vertelt André Schellart. 
Punten kunnen ook gestuurd of in 
de brievenbus gestopt worden bij 
Voedselbank De Bilt, Molenkamp 
48, 3732 EV De Bilt.

v.l.n.r. Jolanda van Hulst, voorzitter Voedselbank De Bilt, Caroline Meijs, 
Henny Langerhorst en Elly Westerburger.

Buurten in Buurtkamer Molenkamp
De Activiteitenruimte van Mens De Bilt, Molenkamp 60, is omgedoopt tot Buurtkamer 

Molenkamp. Een ontmoetingsplek met inloopmomenten en activiteiten die tevens
gericht zijn op het versterken van je eigen netwerk. De activiteiten worden

veelal georganiseerd door vrijwilligers en inwoners uit de buurt.

Naast Buurtkamer Molenkamp 
zijn Buurtkamer Dorpsstraat en 
Buurtkamer Kometenlaan inmid-
dels een begrip in onze gemeente. 
Tijdens de inloopmomenten kun 
je onder het genot van een kopje 
koffie of thee bijvoorbeeld de 
krant lezen of een gesprek voe-
ren met de overige aanwezigen.  
Gezamenlijk een spelletje spelen is 
ook mogelijk. En wie weet ontmoet 
je mensen met dezelfde interesses 
en ontstaat er een leuk idee voor 
een gezamenlijke activiteit. Mens 
kan dan weer helpen bij het organi-
seren daarvan.

Workshops
Twee keer in de maand op maan-
dagmiddag kan er meegedaan wor-
den met een creatieve workshop. 
Deze worden georganiseerd door 
vrijwilliger Wendy. Hiervoor is het 
wel nodig om je van tevoren op te 
geven in verband met de aanschaf 
van materialen. Op de website on-
der ‘Kopje gezelligheid met vleugje 
creativiteit’ is te lezen welke work-
shops gegeven worden.

Inloop
De wekelijkse inloopmomenten 
zijn op maandag- en woensdagmid-

dag van 14.00 tot 16.00 uur en vrij-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
en op de laatste donderdagavond 
van de maand van 19.15 tot 21.15 
uur ( voor 23- tot 45jarigen). 
Tijdens de inloopmomenten is er 
een vrijwillige gastvrouw/heer 
aanwezig om je te ontvangen en te 
zorgen voor een kopje thee/koffie. 
Voor een deel van de inloopmo-
menten is nog behoefte aan vrijwil-
lige gastvrouwen/heren. Vind je het 
leuk om te helpen, neem dan con-
tact op met Wilma van Poelgeest: 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl of 
06 47296337.

Koffiemoment Nederlandse les op dinsdag.

Op stap met 
BoodschappenPlusBus

Mensen die niet meer in staat zijn om zelf hun boodschappen 
te doen of hun uitje te organiseren, worden door een groep 

enthousiaste vrijwilligers van de BoodschappenPlusBus 
meegenomen en begeleid. 

Deze enthousiaste groep zoekt nog mensen die het leuk vinden om 
als begeleider mee te gaan. Een rondrit over de Veluwe en een lekker 
visje eten in Harderwijk, winkelen in Veenendaal, een museumbezoek 
en daarna gezellig even met elkaar lunchen of een kop koffie drinken; 
een greep uit de werkzaamheden. Specifiek wordt gezocht naar iemand 
voor de woensdag (eens in de 2 weken). Voor de andere dagen zou 
het fijn zijn om een extra iemand te hebben, in geval van ziekte en/of 
vakantie etc. En uiteraard wordt de bus ook ingezet om boodschappen 
te doen.

De begeleider gaat samen met de vrijwillige chauffeur op pad en zorgt 
ervoor dat de mensen een goede en leuke dag hebben; helpt bij het 
instappen, een boodschapje tillen, de koffie bestellen, het afrekenen 
maar voornamelijk ook aandacht en een praatje voor de deelnemers. 
Wie het programma wil ontvangen of meer informatie wil over de 
vacature voor begeleider kan bellen met 0346 214195 of e-mail met 
m.oliemans@mensdebilt.nl.
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Een uur met Ida Gerhardt
door Henk van de Bunt

Dichter Ida Gerhardt woonde van 1951 tot 1967 in Bilthoven. Ze gaf leiding aan de gymnasiumafdeling 
van De Werkplaats (school van Kees Boeke) in Bilthoven. Veel oud-leerlingen uit de omgeving van 

Bilthoven zullen nog altijd levendige herinneringen aan haar hebben als lerares klassieke talen. 

Kerkelijk was ze betrokken bij de 
(voormalige) Noorderkerk aan de 
Laurillardlaan in Bilthoven. Met 
name in haar Bilthovense jaren 
groeide zij uit tot de bekendste Ne-
derlandse dichteres van de twintig-
ste eeuw. Niet voor niets wordt er 
dan ook al enige jaren in Bilthoven 
geijverd voor een standbeeld. Na 
een moeilijke jeugd richtte ze zich 
omstreeks haar vijftigste levensjaar 
op haar poëzie. Haar werk wordt 
dan ook wel eens als opstandings-
poëzie getypeerd. 

Werkplaats
In een artikel in het tijdschrift 
van de Historische Kring d’Oude 
school van maart 2014 wordt uit-
voerig ingegaan op met name de 
periode dat de dichteres verbonden 
was aan de Werkplaats van Kees 
Boeke: ‘Na twaalf jaar te hebben 
gewerkt aan het Gemeentelijk Ly-
ceum in Kampen stapte de dichte-
res en classica Ida Gerhardt in het 
schooljaar 1951-1952 over naar De 

Werkplaats. Kees Boeke had haar 
gevraagd of ze aan zijn school, 
die bezig was een meer reguliere 
onderwijsinstelling te worden, een 
gymnasiumafdeling wilde oprich-
ten. Uiteindelijk zei ze ja op het 
verzoek van Kees: ze was bijzonder 
gecharmeerd van de rol die kunst 
en cultuur speelden in zijn school. 
Tegelijk was het voor haar ook heel 
aantrekkelijk om te kunnen wonen 
en werken in de buurt van haar ge-
liefde, Marie van der Zeyde, die al 
sinds 1942 in Utrecht woonde’.

Bilthoven
In een lezing in oktober 2021 in de 
Bilthovense Centrumkerk vertelde 
Klaas Kuiken: ‘Of Ida ooit in de 
(huidige) Centrumkerk is geweest 
weet ik niet. Wel is bekend dat Ida 
in de (voormalige) Noorderkerk 
aan de Laurillardlaan kwam. Ida 
klaagde over het hoge gezellig-
heidsgehalte van die kerkdiensten, 
want zij zocht naar een monastieke 
en of mystieke belevingswereld. 

Die diensten in de Noorderkerk 
kenmerkte Ida als: ‘de meest ver-
schrikkelijke prostitutie van de 
dienst’. Ze kon zich zo ongenuan-
ceerd uitdrukken’.

Schatplichtig
Kuiken vindt de (Protestante) Ge-
meente Bilthoven wel schatplichtig 
aan Ida en ook het dorp Bilthoven: 
‘Op De Werkplaats waar Ida lesgaf 
is gelukkig wel een aandenken voor 
Ida geplaatst. Ida’s werk is in hoge 
mate religieus getint, maar niet 
vanuit kerks-perspectief. Dus zou 
een gedenkteken primair in de pu-
blieke ruimte horen te komen. De 
tijd zal het leren of we een gedenk-
teken voor elkaar kunnen krijgen’.

Oosterlichtkerk
Dit alles is voor de Oosterlichtkerk 
(1e Brandenburgerweg 34) in Bilt-
hoven aanleiding juist in de (veer-
tigdagen-)tijd voor Pasen aandacht 
aan haar werk te besteden. Martien 
Brinkman, Hannie Dorr, Joke Firet-

Stegeman en Reinier van der Sandt 
zullen zondag 19 maart van 15.30 
tot 16.30 uur een afwisselend pro-
gramma van declamatie, informa-
tie, zang en muziek rondom haar 

werk verzorgen. Enkele van haar 
gedichten zullen ook als lied ten 
gehore worden gebracht. De toe-
gang is gratis. Na afloop is er een 
drankje.

Liefde in onverzoenlijke 
vastberadenheid

‘Mijn engel, mijn alles, mijn Ik…’ Zo begon Ludwig van Beethoven, de beroemde componist 
uit Bonn, op 6 juli 1812 zijn liefdesbrief aan zijn ‘Onsterfelijke Geliefde’, waarschijnlijk de 

Slowaaks-Hongaarse gravin Josephine Deym, op wie hij al 13 jaar verliefd was. 

Beethoven gaf haar pianolessen en 
zei haar later ‘zijn liefde meteen 
te hebben moeten onderdrukken’, 
waarop zij hem bekende dat ‘haar 
ziel hem al kende nog voor ze hem 
had ontmoet: Een diep gevoel in 
mijn ziel, niet in staat zich uit te 
drukken, deed me van je houden…’

Ze werd echter gedwongen met een 
ander trouwen, maar Beethoven 
bleef haar leraar. Toen ze in 1805 
weduwe werd, was Beethovens le-
ven een hel: hij was inmiddels 35, 
leed aan chronische koortsen, ab-
cessen, hoofdpijnen, braken, diar-

ree en een steeds erger wordende, 
gekmakende doofheid. Te midden 
van deze nachtmerrie vatte Beeth-
ovens ‘kokende passie’ voor Josep-
hine weer vlam en zij bewonderde 
hem nog steeds, maar ‘Beethoven 
ging in de liefde tekeer zoals hij 
tekeerging muziek, met onverzoen-
lijke vastberadenheid’. De relatie 
werd verder bemoeilijkt door Beet-
hovens ‘totale zelfingenomenheid, 
zijn lelijkheid van gezicht en on-
aangename chronische kwalen.’ 

Juist in die tijd componeerde Beet-
hoven zijn Pianosonate 23e piano-

sonate, die later de bijnaam ‘Appas-
sionata’ kreeg, de ‘gepassioneerde’. 
Niet alleen staat deze sonate, die 
afgelopen zondagmiddag in Het 
Lichtruim capabel gespeeld werd 
door pianist Nicolas van Poucke, 
vrijwel geheel in het treurige f-mi-
neur, maar is ook doordrongen van 
het noodlotsmotief dat ook Beetho-
vens 5e symfonie tekent, een sym-
fonie die hij in die steeds tragischer 
jaren voltooide. 

De worsteling, de tragiek en het 
drama waarin elke maat van deze 
sonate is ondergedompeld had Van 

Poucke, die ook nog Schumanns 
technisch zeer lastige Kreisleriana 
speelde, nog meer mogen laten ho-
ren, want een vleugel die niet volle-
dig is uitgewoond onder het geweld 

van Beethoven is niet voldoende 
‘gemarteld’ door de pianist; te wei-
nig tranen zijn erin overgebracht en 
te licht waren de explosies van zijn 
bespeler. (Peter Schlamilch) 

Deze woorden sieren de wand van de ontvangsthal van de Werkplaats. 
Glaskunstwerk (2019) van Sascha Hacska, oud-werker van de WP.

Pianist Nicolas van Poucke in een prachtig programma met Beethoven en 
Schumann, afgelopen zondagmiddag in Het Lichtruim.

Familietheater
in de Woudkapel

Op 11 en 12 maart organiseert de Woudkapel het ‘Festival 
der Bespiegeling’: twee dagen lang kun je genieten van 

muziek, sprekers, theater en workshops. 

Deze week brnegt Babette Holtman samen met gitarist Hans Kun-
neman het boek ‘Er was eens een zieltje’ van Marie-Claire van der 
Bruggen tot leven in een sprankelende familievoorstelling met een bij-
zondere boodschap. Je wordt door Zieltje meegenomen op haar aardse 
avontuur. 

Wat gaat er vooraf aan de reis van een ziel naar de aarde? En hoe is het 
om in een mensenlichaam geboren te worden? Hoe ervaart een ziel het 
leven op aarde én hoe kijkt de ziel naar het sterven? Babette Holtmann 
geeft de reis van de ziel geweldig weer met haar meesterlijke acteer- en 
zangtalent. Ze speelt in deze voorstelling een dubbelrol en wekt daar-
naast de suggestie dat er ook nog andere mensen op het toneel aanwe-
zig zijn. Hans Kunneman speelt hierbij de muziek die naadloos aansluit 
op het prachtige verhaal. Het is bewonderingswaardig wat hij met één 
gitaar aan sfeer neerzet. Soms is de muziek uitbundig en feestelijk, dan 
weer dreigend, verstild of dromerig. 

Wonderlijke familietheater vol 
verrassingen waarin je ontdekt 
wie je werkelijk bent en waar je 
eigenlijk vandaan komt.

Deze voorstelling is voor alle ziel-
tjes vanaf 6 jaar tot 99 jaar én ou-
der op zondag 12 maart van 13.30 
tot 14.45 uur In de Woudkapel te 
Bilthoven. Tickets zijn te reserve-
ren op www.woudkapel.nl
(Chantal van der Poel)

Koffieconcert in Huize Gaudeamus
Zondag 5 maart was er een bijzonder optreden van het jeugdige Ensemble La Sirena in

Huize Gaudeamus. De naam van het ensemble verwijst naar de zeegeesten, halfgodinnen
uit de Griekse mythologie, die met hun gezang hun toehoorders verleidden.

Het ensemble maakte die verwij-
zing met hun optreden helemaal 
waar. Met name de vocale kwa-
liteit van de mezzosopraan was 
onmiskenbaar. De 3 leden van dit 
ensemble studeren nog aan het 
Utrechts conservatorium: de Portu-
gese Joanna Guiné, mezzosopraan 
en blokfuitist, de Franse Héloïse 
Godefroy, barokcello en zang, en 
de Griekse Sevastianos Motorinos, 
klavecimbel. Zij presenteerden een 
programma onder de naam “Die 
schuldige ogen”, verwijzend naar 
een klassieke strijd tussen liefde en 
bedrog. (Frans Poot)

La Sirena speelt en zingt werken 
van Franse barok componisten.
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Woonstichting SSW
en Woongoed Zeist willen fuseren

De woningcorporaties Woonstichting SSW en Woongoed Zeist tekenden op
23 februari een intentieovereenkomst tot fusie. De beoogde fusiedatum is
1 januari 2024. Gezamenlijk hebben de corporaties een woningaanbod
van ongeveer 12.300 huurwoningen in de gemeenten De Bilt en Zeist.  

‘De voorgenomen fusie draagt on-
der andere positief bij aan de ser-

vice en aandacht voor huurders, de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid 

van woningen en het tempo van 
verduurzamen. Gezien de grote op-

gaven, die de komende jaren op het 
bord liggen van de corporaties, is 
dit een tijd waarin die meerwaarde 
hard nodig is’, meldt Danny Visser. 

Grenzen
Danny Visser (directeur-bestuurder 
SSW): ‘We lopen tegen onze finan-
ciële en organisatorische grenzen 
aan om alle landelijke opgaven en 
lokale uitdagingen zo goed moge-
lijk aan te kunnen. Om meer arm-
slag te krijgen onderzochten we het 
afgelopen half jaar de mogelijkheid 
van een fusie. Uit deze verkenning 
blijkt dat een fusie allereerst een 
meerwaarde biedt van volkshuis-
vestelijke aard. En ook meerwaarde 
op het gebied van financiën en or-
ganisatie’.

Dichtbij 
De nieuwe woningcorporatie blijft 
sterk lokaal verankerd. Voor za-
ken als verhuur, dagelijks beheer, 
sociaal beheer en de baliefunctie 
blijven de huidige kantoorlocaties 
in Zeist en De Bilt de uitvalsba-
sis. Rob Wassenberg (directeur-
bestuurder Woongoed Zeist): ‘Door 
de krachten te bundelen en van én 
met elkaar te leren, zetten we sa-
men stappen voorwaarts in onze 

dienstverlening aan huurders. Ver-
betering van de digitale service 
voor huurders die daar gebruik 
van willen maken, zorgt ervoor dat 
we meer tijd en persoonlijke aan-
dacht beschikbaar krijgen voor de 
groeiende groep huurders die meer 
ondersteuning nodig heeft. Deze 
ondersteuning bieden we door aan-
wezig te zijn in de wijken en via 
de samenwerking met onze maat-
schappelijke partners’. 

Vervolg
Een aantal kostenposten vermindert 
door het samengaan van twee orga-
nisaties. Hierbij valt te denken aan 
kosten voor accountants, ICT en 
een bescheiden efficiencywinst op 
de organisatiekosten. Deze financi-
ele ruimte wordt ingezet voor extra 
nieuwbouw en verduurzaming van 
huurwoningen in De Bilt en Zeist.

De corporaties gaan het fusieplan 
verder uitwerken. Dit doen zij in 
afstemming met de huurdersorga-
nisaties en gemeenten. Uiteindelijk 
moet de Autoriteit woningcorpora-
ties nog een oordeel uitspreken. Als 
de autoriteit de plannen goedkeurt, 
kan de fusie per 1 januari 2024 de-
finitief doorgaan. 

Rob Wassenberg (links) en Danny Visser tonen de intentieovereenkomst tot fusie die zij ondertekenden tijdens 
een bijeenkomst met alle medewerkers van beide woningcorporaties. (foto Jeroen Jumelet)

PvdA wijkbezoek Beatrixlaan
‘Wanneer zijn wij aan de beurt? 

Op 27 februari bezocht een team van de PvdA afdeling De Bilt een 40 tal woningen aan de 
Beatrixlaan in Bilthoven-zuidwest. De buurt waar de straat onderdeel van vormt ligt ingeklemd 

tussen de Groenekanseweg, de 1e Brandenburgerweg, begraafplaats Brandenburg en de 
Schapenweide. Kern van de buurt was lange tijd de Beatrixschool, later bekend als De Werkschuit. 

De bewoners van de huurwonin-
gen en de koopwoningen wachten 
al enige jaren op de nieuwbouw op 
de plaats van de voormalige Werk-
schuit. Volgens Woonstichting 
SSW staat er over ruim anderhalf 
jaar een nieuw gebouw met huur-
woningen aan de Beatrixlaan in 
Bilthoven. In het gebouw komen in 
totaal 27 appartementen: 15 sociale 
huur en 12 middenhuur. Het PvdA 
team vroeg de inwoners hoe ze de 
buurt ervaren, of er misschien over-
last is en of men goed geïnformeerd 
is over de plannen van SSW. Het 
is koud tijdens het wijkbezoek en 
er wordt bij de huurwoningen dan 

ook gevraagd naar de isolatie van 
de woningen eventuele problemen 
met de energieprijzen. 

De meeste deuren worden openge-
daan en na soms een enkele vraag 
komt het verhaal op gang. Sommi-
ge bewoners wonen al heel lang in 
de Beatrixlaan en velen zijn over-
wegend positief over de sfeer in de 
buurt. De huurwoningen zijn slecht 
geïsoleerd. Menige bewoner heeft 
last van vocht en schimmel, ook al 
is er enige jaren geleden mechani-
sche ventilatie geplaatst in de bo-
venwoningen. De riolering zorgt in 
sommige woningen voor stank en 

vocht. Het PvdA team deelt folders 
van BENG uit en wijst op de moge-
lijkheid van een energiecoach. 
Over de nieuwbouw op de plek van 
de oude Werkschuit is men positief, 
ook de bewoners van de koopwo-
ningen zien dit als een goede ont-
wikkeling. Sommige bewoners 
van de verouderde huurwoningen 
zouden graag naar die woningen 
verhuizen. Heel graag wil men een 
speeltuin de buurt houden; waar-
schijnlijk blijft de speeltuin, welke 
door de gemeente wordt opgeknapt 
zodra de nieuwbouw klaar is (rond 
zomer 2024).
Voor de veiligheid zou men graag 
maatregelen zien om het hardrij-
den onmogelijk te maken. De buurt 
heeft nogal wat last van sluipver-
keer nu de Leyenseweg al enige 
tijd dicht is en de Groenekanseweg 
extra druk is. Ook zijn er soms par-
keerproblemen wanneer er een uit-
vaartdienst is in de Oosterlichtkerk; 
vooral nu er aan de parkeerplaats 
van de kerk gewerkt wordt. 

Reactie van SSW
SSW heeft begin 2023 een tech-
nisch onderzoek van de woningen 
afgerond, als verkenning voor een 
onderhouds- en verduurzamings-
project. De gesprekken met de be-
wonerscommissie zijn hiervoor al 
opgestart.

Het wijkbezoekteam sprak die maandagavond met overwegend tevreden 
en positief ingestelde bewoners. 

Nieuwe huurwoningen 
op locatie Werkschuit 

Naar verwachting staat er over ruim anderhalf jaar een 
nieuw gebouw met huurwoningen aan de Beatrixlaan in 

Bilthoven. Op 22 februari werd een ontwikkelovereenkomst 
voor dit nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige 

Werkschuit ondertekend. In het gebouw komen in totaal 27 
appartementen: 15 sociale huur en 12 middenhuur.

De herontwikkeling van cultureel centrum Werkschuit nam enige ja-
ren in beslag. De gemeente stelde samen met aanwonenden de rand-
voorwaarden op voor deze locatie. In 2019 is het bestemmingsplan 
vastgesteld en in 2022 kocht SSW de grond van de gemeente. Na een 
aanbestedingsprocedure is een bouwer geselecteerd om het plan te ont-
wikkelen en realiseren. Architecten ontwierpen een fraai gebouw met 
drie woonlagen en een flauwe kap. Het merendeel van de woningen 
kijkt uit op de speeltuin aan de zuidzijde. Bij de presentatie aan de om-
wonenden kreeg het ontwerp veel positieve reacties. Wanneer de bouw 
is afgerond, gaat de gemeente de speeltuin en de openbare ruimte om 
het gebouw een opknapbeurt geven.

Planning
Het streven is rondom de zomervakantie van 2023 te starten met de 
bouw. Dit zal ongeveer een jaar duren. Begin 2024 start de verhuur. 
De woningen worden aangeboden via WoningNet. Vooraf inschrijven 
is niet mogelijk. 

Directeur-bestuurder van Woonstichting SSW Danny Visser is blij met 
de nieuwe woningen: ‘In onze gemeente moeten woningzoekenden 
ruim elf jaar wachten op een sociale huurwoning. Ook aan midden-
huur-woningen is een schrijnend tekort. Met deze 27 nieuwe wonin-
gen lossen we het woningtekort natuurlijk niet op, maar het is wel een 
stap in de goede richting. Dat is goed nieuws voor woningzoekenden’.  
[HvdB]

Zo komt de nieuwe woonlocatie aan de Beatrixlaan eruit te zien.
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Te koop aangeboden
Gietijzeren halterset met 12  
schijven. Vaste prijs €50,-. 
Tel. 06-19691119 

Pogostick (springstok), als 
nieuw. Prijs €12,50. Tel. 
0619691119

Bruine leren dames laars-
jes mt 38 (merk Freeflex, 
gekocht bij Manfield voor 
€129,99) nauwelijks gebruikt, 
ivm hoge hak (6 cm), nu 
€30, kan foto’s opsturen. Tel. 
06-30693144

Gratis afhalen: mooie ova-
len tuintafel, wit kunststof. 
85 x 130 cm, de 4 poten 
zijn afschroefbaar. Tel. 030-
2286317

4 boeken (hele serie) van 
Greenpeace over de Rainbow 
Warrior, Sirius enz. vanaf 10 
à 12 jr in goede staat. In 
één koop €12,50. Tel. 0346-
213312

Personeel gevraagd
Kom jij ons team versterken? 
BEZORG De Vierklank op 
woensdag, duur (afhankelijk 
van de wijk) 1 tot 1,5 uur. 
Bezorgen kan vanaf 13 jaar. 
Wijken in heel gemeente De 
Bilt beschikbaar. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

AF EN TOE BEZORGEN 
Geen zin in een vaste kran-
tenwijk, maar heb je zin om 
af en toe eens de krant te 
bezorgen.. Geef je dan nu op 
als reservebezorger voor inval 
bij ziekte en vakantie. Dat 
kan een lekker uitje op een 
zomerse dag worden of een 
frisse neus halen in de lente. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992.

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

kunnen artikelen van €3,50 tot €50,- 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  .....................................................

Onze oudste bezorger is 87 
JAAR, de jongste 13. Dus 
wat let je om op woensdag 
een frisse neus te halen en 
De Vierklank te bezorgen. 
Wijken beschikbaar in De Bilt 
en Bilthoven. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

Personeel aangeboden
KLUSBEDRIJF Top Voor al 
uw kleine en grote klussen 
binnens- en buitenshuis. Tel. 
06-50660689. www.klusbe-
drijf-top.nl

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

Schildersbedrijf R.Wegman. 
Voor al u binnen/buiten 
schilder, saus, en behang-
werkzaamheden. KVK.VCA. 
Ruim 25 jaar ervaring. Vrijbl.
pr.opgave. Voor meer info tel: 
0642709940

Diversen
Oud ijzer- en metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €135,- 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

Historische Kring De Bilt 
zoekt (scans van) foto’s 
van de in 1955 afgebroken 
MICHAELKERK. leojnssn@
ziggo.nl

Gezocht: t i jdelijke 
WOONRUIMTE voor 
klein gezin, periode april 
t/m juni, omgeving De Bilt. 
06-16040863

Op ’t bankje
Als ik na een ochtendwandeling weer bij mijn vertrouwde bank-
je kom zie ik een vrouw zitten die in haar tas aan het graaien 
is. Ik groet haar, kom erbij zitten en bekijk het nerveuze gedoe. 
Als ze even opkijkt en mijn vragende blik ziet zegt ze: ‘Ik zoek 
mijn sleutels. Volgens mij heb ik ze in mijn jaszak gedaan, maar 
daar vind ik ze niet. In mijn tas ook al niet. Dat wordt wel een 
probleem’, zegt ze terwijl ze de inhoud van haar tas heeft uitge-
spreid op het bankje, maar zonder sleutels. Ik vraag of ze nog 
weet wanneer ze de sleutels het laatst gebruikt heeft. Ze denkt 
diep na. ‘Ik heb toen ik wegging in ieder geval de deur afgeslo-
ten. Dat weet ik zeker’, zegt ze. ‘Misschien heeft u de sleutels in 
het slot laten zitten’, geef ik als mogelijkheid aan. Het maakt de 
vrouw nog zenuwachtiger en schudt de lege tas nog eens uit waar 
natuurlijk geen sleutel uit tevoorschijn komt. Hoofdschuddend 
houdt ze op en kijkt diep nadenkend voor zich uit. ‘Nee’, zegt 
ze opeens resoluut, ‘In het slot kan ik ze absoluut niet hebben 
later zitten want als ik afsluit houd ik de sleutelbos altijd vast. 
Dan zal ik toch mijn dochter moeten bellen, want zij heeft een 
reservesleutel. De buren ook wel, maar die zijn net een weekje 
op vakantie.’ Ze heeft inmiddels haar tas weer ingeruimd en als 
ze haar telefoon wil pakken om haar dochter te bellen blijkt dat 
die ook niet in de tas zit. Ik bied haar aan haar nummer op mijn 
mobieltje in te tikken en dan te kijken wat er gebeurt. Ze geeft 
haar nummer en dan horen we de bel overgaan in haar jaszak en 
is de telefoon in ieder geval gevonden. Ze voelt nog eens goed 
in de zak en voelt in een zakdoek iets hards en ook de sleutelbos 
komt boven water. De vrouw is heel verbaasd maar ook weer blij 
opgelucht. ‘Hoe kan dat nou, ik heb volgens mij toch echt goed 
in mijn zakken gevoeld. Zit alles gewoon in mijn jaszak. Ik heb 
deze jas al lang niet meer gedragen en ben niet meer zo gewend 
aan die diepe zakken. Dat zal het wel zijn, maar wat kan het 
me ook schelen. Ik heb ze gelukkig weer. Gelukkig dat ik mijn 
dochter nog niet gebeld heb. Die had een tijdje geleden toevallig 
ook een akkefietje met haar sleutels. Maar dat verhaal geloof je 
niet als je niet zeker wist dat het echt gebeurd is.’ Ze vertelt dat 

haar dochter in Soest woont en paarden heeft. Die was ze wat 
gaan bijvoeren en toen ze thuiskwam realiseerde ze zich dat ze 
de sleutels binnen op de tafel had laten liggen. Ze woont vrij 
afgelegen en er is niemand in de omgeving die een sleutel van 
haar heeft. Binnen was alleen de hond. Toen die in de gaten had 
dat ze voor de deur stond begon hij meteen te blaffen. Het is een 
deur die je van binnen openmaakt met zo’n ouderwetse klink van 
smeedijzer. Van buiten kun je er alleen met een sleutel in. Toen 
mijn dochter door de brievenbus naar de hond keek en met een 
benauwde stem zei, vrouwtje kan er niet in, sprong het dier uit-
gelaten enthousiast tegen de deur en geloof het of niet, hij sprong 
op de klink en wist de deur open te krijgen.’ Ik zie het helemaal 
voor me, want zo’n verhaal verzin je niet. Grappig dat ze allebei 
een probleem met sleutels hadden en dat het 
in beide gevallen goed afliep.

Maerten

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

Jezus komt terug!
De Hemel en de Aarde worden nieuw!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

Snelle groei 
jeugdleden 

Irene volleybal 
Waar de landelijke trends een afname 
laten zien van het aantal jongeren dat 

wekelijks sport, is binnen Irene volleybal 
het tegenovergestelde het geval. Het aantal 

jeugdleden steeg in de afgelopen jaren.

Zo kende de jeugdafdeling in 2019 nog 61 leden, in-
middels zijn dat 167 jongeren tussen de 4 en 18 jaar 
die wekelijks volleyballen. Ondanks de groei van de 
afgelopen jaren, zijn er op dit moment relatief wei-
nig jongens in de leeftijdscategorie 11-13 jaar. 

Jongens 
Binnen Irene is er een behoorlijk evenwichtige ver-
deling zodat op elke leeftijd leuke teams gemaakt 
kunnen worden. Alleen in de leeftijd van 11-13 jaar 
blijft het aantal jongens achter. Om die reden is er 
een speciaal aanbod voor jongens georganiseerd van 
4 basic skills trainingen waar jongens die volleybal 
graag uit zouden proberen kosteloos aan deel kun-
nen nemen. De basic skills trainingen zijn vanaf 29 
maart wekelijks van 18.30 tot 19.30 uur in de Kees 
Boekehal. Graag vooraf aanmelden via: jeugd@
irene-volleybal.nl. De jongens, die enthousiast zijn 
geworden en verder willen met volleybal, kunnen 
na de meivakantie beachvolleybaltrainingen vol-
gen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal het zaalsei-
zoen weer starten met nieuwe teams, die worden 
gevormd vanuit o.a. deze instroomgroep.
 (Janine Pleizier)

Irene speelt ’s winters in de Kees Boekehal.



MATCHDAY

ZATERDAG 11 MAART
19:40 - DOS WESTBROEK

DOS 1 Swift (M) 1
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Cultuureducatie ontwikkelt 
creatieve talenten op basisschool

door Guus Geebel

Medewerkers van de samenwerkende culturele organisaties KunstenHuis Idea, Kunst Centraal 
en KidS vertelden op 23 februari in Het Lichtruim over de bijdragen aan cultuureducatie

die zij leerlingen van basisscholen in de gemeente De Bilt leveren. Daarbij gingen ze
uitvoerig in op wijze waarop een en ander wordt ingevuld.

Aanwezig waren Silke Nijkrake, 
teamleider primair onderwijs cul-
tuureducatie bij KunstenHuis Idea, 
Roos Goossens van Kunst Cen-
traal, Frankie van Sluijs voor KidS 
(Kinderen in de School) en erva-
ringsdeskundige Ella Prins. Daarbij 
stond de samenwerking van deze 
organisaties centraal. Silke vertelt 
dat KunstenHuis Idea samenwerkt 
met Kunst Centraal. ‘Wij maken 
workshops en lessen die aansluiten 
op de programma’s die Kunst Cen-
traal aanbiedt. Daarnaast bieden we 
lessenreeksen aan voor basisscho-
len in De Bilt die we op maat ma-
ken, passend bij hun methodiek en 
onderwijsstructuur. De bibliotheek 
is daar ook een onderdeel van. Jaar-
lijks krijgen alle groepen 5 in de 
gemeente De Bilt in de periode van 
de Kinderboekenweek een biblio-
theekbezoek aangeboden in samen-
werking met Kunst Centraal.’   

KidS
Frankie van Sluijs is theaterdo-
cent en heeft altijd lesgegeven aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU). ‘Toen ik daarmee 
stopte vroeg Margreet Penning, 
voorzitter van KidS, of ik me bij 
deze groep wilde aansluiten. Ik ben 
begonnen als regisseur jeugdthea-
ter. Ignace de Jong heeft ons toen 
gevraagd om op Biltse basisscholen 
Kees de jongen te komen spelen. 
Toen Margreet Penning me vroeg 
voor KidS heb ik meteen ja gezegd. 
Ik geloof heel erg in kunstaanbod in 
de scholen want kunst kan als cre-
atieve vorm gebruikt worden voor 
leren en ontwikkelen. We maakten 
eerst zelf programma’s maar nu 
sluiten we ons aan bij programma’s 
van Kunst Centraal in samenwer-
king met KunstenHuis Idea.’ KidS 
denkt mee over de programmering 
voor een schooljaar in de gemeente 
De Bilt voor alle disciplines. Fran-
kie noemt de organisatie super. 

Samenwerking
‘De kracht van De Bilt is de sa-
menwerking’, zegt Roos Goossens. 
‘Wij zijn een provinciale instelling 
en werken in de hele provincie. 
KidS is uniek en stimuleert de sa-
menwerking heel erg.’ Werkgroep 
KidS ontstond in 1992 op initiatief 

van schooldirecteuren als project 
voor culturele vorming. Bijna alle 
basisscholen in de gemeente De 
Bilt nemen inmiddels aan het KidS-
programma deel. Het programma 
is zodanig opgesteld dat de kinde-
ren in hun basisschooltijd met alle 
kunstvormen in aanraking komen. 
Ze bezoeken een theater- of dans-
voorstelling, een museum of heb-
ben een ontmoeting met een schrij-
ver. De gemeente De Bilt draagt 
financieel bij aan de organisatie. ‘In 
de provincie bestaat alleen in De 
Bilt een organisatie als KidS die als 
een eigen groep meewerkt en steu-
nend is voor het werk van cultuur 
op de scholen, en verbinding met 
elkaar maakt’, aldus Roos. 

Zij werkt bij Kunst Centraal samen 
met een collega ook voor het voort-
gezet onderwijs. ‘Wij bieden het 
kunstmenu en het cultuurprogram-
ma aan. Met het kunstmenu werken 
we met professionals. Gedurende 
de basisschooltijd komt een leer-
ling met alle verschillende kunst-
disciplines in aanraking. Ikzelf 
werk voor het cultuurprogramma 
waarbij je kennismaakt met je lo-
kale culturele omgeving en het gaat 
over kunst en erfgoedprojecten. Het 
wordt gefinancierd door de provin-
cie, de gemeente en een schoolbij-
drage. ‘Kinderen krijgen vaak voor 
het eerst een schouwburgervaring.’

Coronatijd
Toen in de coronatijd de kinderen 
thuis waren werden online ook 
cultuur en muzieklessen gegeven. 
Silke vertelt dat verschillende 
scholen in de gemeente De Bilt mu-
ziekprojecten hebben. ‘Die hebben 
heel nauw contact gehouden met de 
muziekleerkrachten en op die ma-
nier het muziekonderwijs toch nog 
een plekje kunnen geven Er werden 
toen filmpjes gemaakt en op you-
tube gezet. Dat werkte zo goed, dat 
toen de scholen weer opengingen 
alles heel snel weer opgepakt kon 
worden. Waar je anders een groot 
gat zou slaan in de cultuureducatie-
projecten is het hier bij een aantal 
scholen juist de kracht geweest. 
Toen alles dicht was is het ook nog 
wel gelukt met filmpjes, maar dat 
was een complexe schakeling. Er 

waren ook muzieklessen zonder in-
strumenten.’

Theaterbus
De muziekdocenten zijn in dienst 
van KunstenHuis Idea. Kunst Cen-
traal had in de coronatijd ook een 
digitaal platform ontwikkeld met 
lesmateriaal van verschillende pro-
jecten. Daar konden leerkrachten 
klassikaal mee werken of naar de 
leerlingen sturen. Het was een on-
zekere tijd omdat door steeds an-
dere maatregelen geplande afspra-
ken niet door konden gaan. Toen de 
kinderen weer naar school mochten 
waren ze zo blij dat ze alles weer 
snel oppakten. De digitale functie is 
in die tijd goed ontwikkeld. Nieuw 
is dat leerlingen met de theater-
bus naar voorstellingen gaan in de 
Stadsschouwburg, Het Lichtruim 
en Theater Amersfoort. Dat heeft 
Kunst Centraal georganiseerd.

Meedenken
Frankie en Ella vertellen dat bij 
KidS allemaal gemotiveerde men-
sen actief zijn. ‘Voorzitter Margreet 
Penning is heel betrokken en sti-
mulerend. De organisaties komen 
regelmatig bij elkaar dan staat het 
lopende programma op de agenda 
en zijn we ook alweer bezig met 
het programma voor het volgende 
schooljaar.’ Frankie vindt het mooi 
mee te mogen denken. ‘We hebben 
alle theatervoorstellingen mogen 
zien en zijn betrokken bij de keu-
zes die Kunst Centraal maakt. Dat 
is altijd kwaliteit met professio-
nele kunstenaars in alle disciplines. 
KidS doet de publieksbegeleiding 
bij de voorstellingen en kunnen dan 
zien hoe het overkomt.’ 

Beroepskeuze
Roos vertelt dat het aanbod komt 
van impresariaten. ‘Kunst Lokaal 
werkt met projecten die provincie-
breed zijn ontwikkeld, zoals het 
thema buitenplaatsen. Het is soms 
moeilijk om buitenplaatsen te vin-
den die kinderen willen ontvangen. 
Met Eyckenstein waar we al heel 
lang mee samenwerken hebben 
we een heel goed contact.’ Silke 
noemt de samenwerking tussen 
KunstenHuis Idea, Kunst Centraal 
en de betrokkenen uit De Bilt heel 
belangrijk. Ook dat de gemeente 
financieel bijdraagt en daardoor de 
programma’s mede mogelijk maakt 
noemt zij heel waardevol voor het 
onderwijs. Ella noemt het goed dat 
alle scholen met dit programma 
meedoen en een cultuurcoördinator 
hebben. Frankie: ‘Kunst leert kin-
deren kritisch te kijken en vragen te 
stellen, dingen te onderzoeken en 
dat het een basishouding is om als 
mens de maatschappij in te gaan. 
Kunstbeoefening kan ook invloed 
hebben op de beroepskeuze van 
leerlingen, zo zijn leerlingen van 
Masquerade nu gastdocenten in 
onze programma’s.’ Zij denkt dat 
dit de basis is en een motief waar-
om we het allemaal doen. 

Op 16 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats. 
[foto Henk van de Bunt]

DOS pakt inhaalpunten
in Middelburg

Na een noodgedwongen afgelasting in december, moest er voor DOS 
nog steeds een inhaalwedstrijd worden ingepland. En zo reisde de 
gehele DOS-gemeenschap afgelopen weekend af naar Middelburg 

om daar dan eindelijk de wedstrijd tegen Swift te spelen.

Swift speelt met een team dat zich dit jaar prima kan handhaven in de 
hoofd-Klasse B en daar een mooie 4e plaats bezet. Swift is dus zeker 
een tegenstander waar door het team van coach van Brenk rekening 
mee moet worden houden.

De thuisploeg nam bij aanvang van de wedstrijd dan ook direct het ini-
tiatief en liep al snel uit naar een 8-4 voorsprong. Maar in tegenstelling 
tot voorgaande wedstrijden bleef het team uit Westbroek de rust zelve. 
Misschien wel een beetje te rustig waren de geluiden bij het meege-
reisde publiek; ‘Er zal toch niet weer een verassing in de lucht hangen’?
DOS kwam de 2e helft super gedreven uit de kleedkamer en speelde 
al direct met veel meer snelheid de ballen rond. Men was zich er van 
bewust dat er een tandje bij moest; het oogde daarentegen wel wat ze-
nuwachtiger. De ballen vielen er in vergelijking met de 1ste helft nu wel 
in. En de focus was veel meer gericht op de afgesproken taken dan op 
het scoren. En dit werpt zijn vruchten af want in het laatste 10 minuten 
had DOS een 12-7 achterstand omgebogen naar een 14-15 voorsprong 
en werd het toch weer een spannend einde. Maar DOS liet zich niet 
meer verassen en wist dan ook deze uitwedstrijd winnend af te sluiten  
(17-18). (Fred van Ettikhoven)

DOS weet de korf te vinden.

V.l.n.r Roos Goossens, Silke Nijkrake, Frankie van Sluijs en Ella Prins.



Tuinieren met de mieren
Zodra de ergste winterkou is geweken dringt onder de grond het voor-
jaar aan. Nog geen blad aan de bomen. Door de kale kruinen raakt het 
zonlicht de aarde en wekt het bodemleven. Op de grond bloeien bonte 
lentebodes als krokus, sneeuwklokje, winterakoniet en kerstroos. 
Een bezoek aan de Stinzentuin in Westboek is rond deze tijd een open-
baring. Een lustoord waarin de ontwerper, Wim Baas, nadrukkelijk 
ruimte biedt aan biodiversiteit. In jaren van hard werken is hier een 
indrukwekkende compositie ontstaan. Een levend kunstwerk in een on-
beperkt palet van geuren, kleuren, 
en geluiden.
De leefgemeenschap boven en on-
der de grond heeft een bijzonder 
samenwerkingsverband gevormd. 
Wortels van bomen en planten ont-
vangen ondergronds mineralen en 
water van het schimmelnetwerk. 
Water stelt de planten in staat om 
oiv zonlicht energie/suiker te pro-
duceren (fotosynthese), behalve 
voor eigen gebruik ook ten bate 
van de bodemschimmels. In de 
tuin is te zien dat mieren een be-
langrijke rol in deze stofwisseling 
spelen. Ook zij brengen suikers uit 
bomen en planten in de bodem, 
bouwen hun nest tussen de schim-
mels waar het voedsel ook hun ei-
gen larven ten goede komt.
Veel planten brengen zaden voort 
met mierenbroodjes, vol eiwit-
ten en suikers, waardevol voedsel 
voor mierenlarven. Dat verleidt 
mieren om zaden mee te slepen 
naar hun nest. Het spoor van de 
mieren is te volgen aan de kiem-
plantjes van de zaden die zij on-
derweg achterlieten. En zo werd 
de inrichting van de tuin voor een 
belangrijk deel gedaan door mie-
ren. De kaboutertjes van de tuin 
die onopvallend klussen uitvoeren 
als opruimen, zaaien, oogsten.
Een tuin als levend kunstwerk. Als 
je geluk hebt kom je de kunstenaar 
hier tegen. Altijd aan het werk, nij-
ver als een mier. (Karien Scholten)

In haiku:
Zaaien en oogsten
Tuinieren met de mieren
Uiterst efficiënt 

Ps. Wim en Marianne Baas stellen 
hun tuin iedere laatste zaterdag 
van de maand open voor publiek...
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
8-3
Do.
9-3
Vr.

10-3
Za.

11-3
Zo.

12-3

Pasta carbonara
met spek

Tongfilet
met kreeftensaus

Vegetarische pasta 
carbonara

€ 15,00

Woe.
15-3
Do.
16-3
Vr.

17-3
Za.

18-3
Zo.

19-3

Yakitori spies met 
oosterse noodles

Pasta pappardelle met 
zalm en spinaziesaus

Gevulde portobello 
met geitenkaas en 

spinazie

€ 15,00

Toetje v/d week: 
Crème brûlée € 5,50

Ma. en di. gesl. Zaterdagen weer open! 

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

advertentie

Paars tapijtje

Aan de Grothelaan in Groenekan ontluikt voorzichtig het voorjaar. 
(foto Frans Poot)

Jarenlang trouwe bezorgers
van De Vierklank

door Kees Diepeveen

De lezers in de wijk van de broers Martien van 15 en Reinier van 13 jaar in Groenekan
die boffen. Al jarenlang bezorgen zij door weer en wind trouw De Vierklank aan huis.

Indien nodig worden ook de ouders en broertjes ingeschakeld. Een aanstaande
vacature wordt binnen het gezin opgelost. Een gouden familie voor De Vierklank

Reinier en Martien zijn op 11 jarige 
leeftijd begonnen met het rond-
brengen van De Vierklank. Iedere 
woensdagmorgen worden tussen 
6.30 en 7.00 uur de kranten aan 
huis gebracht. De jongens lopen 
niet echt op een vaste tijd maar 
wanneer het hen goed uitkomt. 
Ook het weer bepaalt soms wan-
neer de kranten bezorgd worden.  
De jongens hebben de wijk on-
derling verdeeld. Reinier loopt 85 
kranten op een gedeelte van de 
Groenekanseweg en Martien be-
zorgt 109 kranten op Copijnlaan, 
Oranjelaan en Versteeglaan. Beiden 
doen er gemiddeld een uur over. 
Natuurlijk spelen de verdiensten 
een voorname rol maar de jon-
gens geven aan ook graag buiten 
te zijn ook al is het met slecht of 
koud weer niet altijd een feest. De 
krantenwijk is dicht bij huis en dat 
is prettig.

Complimenten
Het gezin steekt ook een handje uit 
als het nodig is. Als het bezorgen 
niet uitkomt of als de jongens ziek 
zijn dan bieden ouders en de twee 
jongere broertjes de helpende hand. 
Zoals die keer dat de oudste zoon 
met zijn arm in het gips zat. In de 
vakantieperiode maken de jongens 
afspraken met andere bezorgers 
en worden wijken onderling over-

genomen. Nieuwjaar wensen aan 
de lezer aan het eind van het jaar 
is zeer zeker de moeite waard. De 
jongens krijgen ook complimenten 
omdat zij zo trouw de krant bezor-
gen wat erg wordt gewaardeerd.

Martien overweegt om binnenkort 
te stoppen met zijn krantenwijk. 
Zijn jongere broertje Harjan wordt 

binnenkort 10 jaar en loopt nu al 
met hem mee om het straks over 
te kunnen nemen. Ook het jongste 
broertje van zeven loopt al graag 
mee om te helpen. Mogelijk dat hij 
de krantenwijk van Reinier in de 
toekomst kan overnemen. Zo zorgt 
het gezin ervoor dat er geen vaca-
ture ontstaat voor het bezorgen van 
de Vierklank

Ook interesse om De Vierklank te bezorgen? Laat het ons weten via 
info@vierklank.nl en wij informeren u graag verder over de mogelijk-
heden.

Harjan (l) is ‘in opleiding’ om de krant te bezorgen en zijn broer helpt 
daarbij.

Op naar een nog schoner De Bilt!
Landelijke Opschoondag De Bilt

Gemeente De Bilt doet weer mee met Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.
Op zoveel mogelijk plekken in Nederland wordt op deze dag zwerfafval opgeruimd.

Je kunt een eigen opruimactie organiseren in jouw buurt met hulp van
'Plog it Up De Bilt' of je kunt meedoen aan een bestaande actie.

Opruimspullen zoals afvalgrijpers, 
ringen en afvalzakken kunnen wor-
den geleend. Jouw actie komt op de 
website te staan zodat er meer men-
sen kunnen aansluiten. Er worden 
al verschillende acties georgani-
seerd in Bilthoven, De Bilt, Maar-
tensdijk en Westbroek. Na afloop 
kun je gezellig napraten tijdens een 
kopje koffie. De opruimacties zijn 
geschikt voor alle leeftijden.

Wil je meedoen met een bestaande 
actie of wil je meer informatie? 
Kijk op www.sportiefinhetgroen.nl 
bij 'Plog it Up De Bilt’. Wil jij een 
eigen actie organiseren, bijv. samen 
met buren, vrienden of familie? 
Mail dan naar plogitup@sportiefin-
hetgroen.nl en vermeld waar en hoe 
laat je jouw actie wil organiseren. 
Geef ook alvast een schatting door 
van het aantal personen die mee 
zullen gaan doen.

Ook in de Kwinkelier valt er wel 
eens wat op te ruimen. (foto Tineke 
Dijkstra)
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