
Sterkste toename aantal 
geboortes in De Bilt

Negen maanden na de eerste lockdownperiode was er in Utrecht afgelo-
pen december en januari een geboortedaling van 2,9% ten opzichte van 
een jaar eerder. Landelijk gezien werden juist meer kinderen geboren 
(+0,2%). In totaal werden er in twee maanden 2.304 Utrechtse corona-
baby’s geboren. Dit blijkt uit onderzoek van MiniMe.nl naar de gevolgen 
van de lockdown op het aantal geboortes in Nederland.

In 17 van de 26 Utrechtse gemeenten nam het aantal geboortes af. Vooral 
in Baarn (-34,7%), Wijk bij Duurstede (-27,3%) en Zeist (-25%) was het 
verschil met een jaar eerder groot. In de gemeente Utrecht was sprake 
van een lichte afname: -0,8%. In De Bilt nam het aantal geboortes juist 
het sterkst toe, met 50%. Ook in Woerden (+38,2%) en Rhenen (+26,3%) 
kwamen meer kinderen ter wereld.

Friesland
Hoewel het aantal geboortes in Utrecht afnam, was er in veel andere pro-
vincies sprake van een geboortestijging. De ‘babyboom’ was het sterkst 
in Friesland. Daar werden afgelopen december en januari 7,8% meer 
kinderen geboren dan een jaar eerder. In Flevoland werden beduidend 
minder kinderen geboren: -3,8%.     (Loes van Niekerk van DigitalPR)
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Tweede herziening bestemmingsplan 
De Kwinkelier vastgesteld

door Guus Geebel

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad ver na middernacht met 22 stemmen voor en 
5 tegen de tweede herziening voor het plangebied De Kwinkelier vast. Van de 5 in stemming 

gebrachte amendementen kreeg dat van Johan Slootweg (SGP) een meerderheid. 
Verder werden acht moties ingediend waarvan er vijf werden aangenomen. 

Margriet van de Vooren (CDA) be-
gint haar bijdrage in de eerste ter-
mijn van de raad met een relaas over 
de dorpsonwaardige teloorgang van 
De Kwinkelier. Een amendement 
dat vraagt het aangezicht van de 
Centrumkerk te behouden wordt 
verworpen. Van de Vooren dient 
twee moties in die beide worden 
aangenomen. De ene roept het col-
lege op nadere afspraken te maken 
met de eigenaar van De Kwinkelier 
over de aanpak van leegstand. De 
andere vraagt er bij de projectont-
wikkelaar op aan te dringen dat de 
bouwhoogte vanaf het Uilenpad 
niet hoger wordt dan 9 meter. Johan 
Slootweg (SGP) noemt de gang van 
zaken een blamage van het college 
en de raad. ‘Wij hebben de regie 
van de gemeente op dit dossier node 

gemist’. Hij dient een amendement 
in met als onderwerp bouwhoogte 
achter de Centrumkerk. Het amen-
dement wijzigt de maximum bouw-
hoogte van 9 meter in maximum 
goothoogte van 6 meter, maximum 
bouwhoogte van 9 meter.

Geluidsoverlast
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
dient drie amendementen in met 
als onderwerp: Uilenpad verlagen 
woningbouw, overlast fi tness naast 
woonwijk beperken en geen fi t-
ness boven de Hema. De amende-
menten zijn alle verworpen. Anne 
Marie ’t Hart (GroenLinks) dient 
drie moties in met als onderwerp 
zonnepanelen, toegankelijkheid en 
speelvoorzieningen die alle wor-
den aangenomen. Een motie inge-

diend door Theo Aalbers (Chris-
tenUnie) die geluidsoverlast door 
een sportschool in De Kwinkelier 
moet voorkomen, krijgt een meer-
derheid. De motie woningbouw in 
plaats van sportschool wordt ver-
worpen. 

Ontwikkeling
Menno Boer (SP) stemt tegen het 
voorstel. Van Erik den Hertog 
(Bilts Belang) mag er nu doorge-
pakt worden met De Kwinkelier. 
Hij noemt de herziening een ver-
betering van wat er eerst moge-
lijk was. Hanneke de Zwart (D66) 
vindt het nieuwe plan een goede 
ontwikkeling en wil dat De Kwin-
kelier snel wordt afgebouwd. Pim 

van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
stelt een aantal vragen over het 
proces en de juridische bijstand 
aan de wethouder. Gija Schoor 
(PvdA) wil dat De Kwinkelier zo 
spoedig mogelijk weer een mooi 
en gezellig winkelcentrum wordt. 
‘Wij willen niet dat de zaak nog 
verder vertraagd wordt.’ Chris-
tiaan van Nispen van Sevenaer 
(VVD) hoort van ondernemers die 
zich hier willen vestigen: ‘wanneer 
begint de verbouwing en wanneer 
is het klaar’? 

Uitvoerbaar
Wethouder André Landwehr gaat 
in zijn eerste termijn in op de ge-
stelde vragen en opmerkingen en 
de moties en amendementen. Hij 
geeft eerst aan waarom deze twee-

de herziening voorligt. ‘Doordat 
het ontwikkelplan van de eigenaar 
op een enkel onderdeel niet past in 
het bestemmingsplan heeft hij een 
nieuw plan opgesteld en bij ons in-
gediend. Deze tweede herziening 
ligt nu ter vaststelling voor. Als de 
raad dit niet vaststelt gaat dit voor 
veel vertraging zorgen en ontstaat 
er voor de eigenaar een onuitvoer-
baar plan’. Hij noemt de nieuwe 
situatie een enorme verbetering. 
Als antwoord op de vraag van Pim 
van de Veerdonk zegt hij dat de 
inzet van een advocaat de vrijheid 
is van een wethouder. ‘Ik wil een 
echt onafhankelijk juridisch advies 
hebben, dat geeft ook meer rust in 
de ambtelijke organisatie’.  

Bovenaanzicht Centrumkerk en bouwlocatie.

Boven de Hema is een sportschool gepland.

Duiding
De wethouder ontraadt met klem 
het amendement van het CDA dat 
vraagt om het aanzicht van de Cen-
trumkerk te behouden. Hij noemt 
wat voorligt een verbetering van 
het vigerende bestemmingsplan. 
Ook ontraadt hij het amendement 
van Forza De Bilt dat vraagt om 
overlast van een sportschool te be-
perken. De wethouder zegt dat dit 
past binnen de bestaande wet- en 

regelgeving. Ook de amendemen-
ten van Forza ‘Geen fi tness boven 
de Hema’ en ‘Uilenpad verlagen 
woningbouw’ worden ontraden. 
Het debat eindigde met een motie 
van afkeuring ingediend door For-
za De Bilt waarin de handelwijze 
van wethouder Landwehr in dit 
project sterk wordt afgekeurd. De 
motie wordt met 5 stemmen voor 
en 22 tegen verworpen. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
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T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
31/03 • 19.30u - 

Mevr. ds. Koosje Vos - Butijn
01/04 • 19.30u - 

Mevr. ds. Marjolein Cevaal - Erbrink
02/04 • 19.30u - 

Passie, gelezen en gezongen
03/04 • 22.00u - Ds. Harold Oechies
04/04 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 

Cevaal - Erbrink en Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/04 • 09.30u - Ds. G. van Zanden

02/04 • 18.30u - Ds. J.C. Klein
04/04 • 09.30u - Ds. L. Schaafsma

04/04 • 18.30u - Ds. J.W. Hooydonk
05/04 • 09.30u - Ds. J.de Jong

Woudkapel
04/04 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

04/04 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
01/04 • 19.30u - Eucharistieviering 

J. Stuyt s.j.
02/04 • 15.00u - Kruiswegmeditatie 

A. Veldhuis, J.Noten
03/04 • 22.00u - Eucharistieviering 

J. Stuyt s.j.
04/04 • 10.30u - Gebedsviering W. Sarot 

Vieringen zijn online, zonder 
kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

31/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo
01/04 • 19.30u - Ds. N. de Boo

02/04 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers
04/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

05/04 • 10.00u - Ds. A.D.J. Wessels
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
01/04 • 19.30u - 

Mevr. ds. Arrie van Veen
02/04 • 19.30u - Ds. E.J.W. van 

Leersum
03/04 • 19.00u - 

Mevr. ds. Arrie van Veen
03/04 • 22.00u - Ds. E.J.W. van 

Leersum
04/04 • 10.00u - Ds. E.J.W. van 

Leersum

R.K. St. Michaelkerk
01/04 • 19.30u - Eucharistieviering 

O. Swijnenberg
02/04 • 15.00u - Kruisweg 

I. Elsevier, W. Kremer
02/04 • 19.30u - Kruisverering 

 O. Swijnenberg 
03/04 • 22.00u - Eucharistieviering 

O. Swijnenberg
04/04 • 10.00u - Gebedsviering 

A. van Gaans, W. Eurlings 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
04/04 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
02/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
04/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

02/04 • 10.00u - Ds. R. van de Kamp
02/04 • 19.30u - Ds. R. W. Mulder
04/04 • 10.00u - Ds. B.A. Zuiddam
04/04 • 18.30u - Ds. M. van Reenen
05/04 • 10.00u - Ds. W. van Vlastuin

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/04 • Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 
02/04 • Samendienst in en met 

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlAdres: Dorpsweg 76/78  in Maartensdijk
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Na een voltooid leven is onze vader,
lieve opa en overgrootvader overleden.

We zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen.

Jan Hendrik Vink
weduwnaar van Elly Vink - van Eck

* 20 oktober 1928 Maartensdijk † 25 maart 2021

 Corry † en Pieter
  Gido en Elaine
   Maud
  Dorien en Rob
   Noë, Liene

 Jan en Gonda
  Brenda en Coen
   Julie
  Robin

 Bert en Wilma
  Annelies en Maarten
   Riff, Diaz
  Léon

Maertensplein 153
3738 GP Maartensdijk

Vanwege de huidige maatregelen zal de afscheidsdienst in besloten 
kring plaatsvinden op vrijdag 2 april om 16.30 uur.

Ontmoetingskerk Maartensdijk
03/04 • Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

04/04 • 11.00u - Ds. René Alkema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/04 • 19.00u - Ds. G.H. Kruijmer
04/04 • 10.00u - Ds. G.H Kruijmer

04/04 • 18.30u - Ds. C. Bos
05/04 • 10.00u - Ds. A.T. v. 

Blijdervveen
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.
Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk
02/04 • 10.00u +19.30u - Ds. A.J. 

Speksnijder
04/04 • 10.00u +18.30u - 

Ds. A.J. Speksnijder
04/04 • 10.00u +18.30u - 

Ds. A.J. Speksnijder
05/04 • 10.00u - 

Kandidaat P.J.T. van den Herik

PKN - Ontmoetingskerk
01/04 • 19.30u - Ds. René Alkema
02/04 • 19.30u - Ds. René Alkema

03/04 • 19.30u - Dhr. Jan Grootendorst
04/04 • 09.30u - Ds. René Alkema 

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
01/04 • 19.00u - Gebedsviering Lectoren

02/04 • 14.30u - Meditatie rond de 
Kruisweg Lectoren

02/04 • 19.00u - Kruisverering Lectoren 
03/04 • 19.30u - Paaswake-

Gebedsviering Lectoren
04/04 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Frans Zwarts
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/04 • 18.30u - Ds. T.A. Viezee 
04/04 • 18.30u - Ds. T.A. Viezee

04/04 • 18.30u - Dhr. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
02/04 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan 
04/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
04/04 • 18.30u - Ds. M van Ruitenbeek 
05/04 • 09.30u - Dienst door Jongeren

Zoom workshop Media Ukkie

Kinderen groeien op in een 
wereld vol media. De ontwikke-
lingen gaan razendsnel en jonge 
kinderen weten de weg in de 
‘digitale wereld’ razendsnel te 
vinden. Deze interactieve work-
shop op 1 april om 20.00 uur, 
gaat over de mediaopvoeding 
van kinderen van 0-6 jaar. Samen 
met andere ouders wegwijs wor-
den in de digitale wereld. Tips en 
ervaringen delen en praktische 
handvatten en inspiratie opdoen 
voor een mediawijze opvoeding. 
Meer informatie en aanmelden 
zie de website: debilt@ouders-
lokaal.nl.

Paaseierjacht voor  
de allerkleinsten

Dit jaar wordt ook in de gehele 
gemeente De Bilt op Tweede 
Paasdag de Paaseierjacht geor-
ganiseerd speciaal voor de aller-
kleinsten (t/m 10 jaar). Door je 
wijk op zoek naar eitjes. Mogen 
de kinderen zondag 5 april bij 
jou langskomen? Meld je dan 
aan via de website en plaats op 
Tweede Paasdag vanaf 08.00 tot 
16.00 uur een mandje met eieren 
op een plek in de voortuin, bij de 
voordeur of andere gemakkelijk 
bereikbare plek. Meer informatie 
en aanmelden zie de website: 
debilt.ouderslokaal.nl.

Zoom workshop  
Mindful Ouderschap

Over de relatie tussen ouder en 
kind. Wat kinderen het liefste 
van ouders willen is aandacht 
en gezien worden. Voor ouders 
is dit best uitdagend, zij heb-
ben ook hun eigen wensen en 
behoeften. Met uitleg, oefenin-
gen en vragen wordt er onder-
zocht hoe deze balanceer-act 
zo goed mogelijk kan worden 
uitgevoerd. De workshop voor 
ouders is op 7 april om 20.00 
uur, meer informatie en aanmel-
den: debilt.ouderslokaal.nl

Online Mantelzorgcafé 
 
Mantelzorgers staan centraal 
in het leven van de naaste die 
zorg nodig heeft. En daar komt 
vaak een heleboel geregel en 
papierwerk bij kijken. Steun-
punt Mantelzorg organiseert op 
7 april van 12.00 tot 13.00 uur 
een online Mantelzorg-Lunch-
café over de verschillende zorg-
wetten waar mantelzorgers mee 
te maken krijgen. Aanmelden 
kan via de mail: mantelzorg@
mensdebilt.nl of telefonisch via 
06 13071129. Na aanmelding 
ontvangt de deelnemer nadere 
informatie en een link voor 
directe toegang tot de workshop. 

Kijkdoosplaten 
 
Kinderclub De Regenboog 
(Maartensdijk) heeft kleur-/
kijkdoosplaten beschikbaar met 
daarop het verhaal van Goede 
Vrijdag en Pasen. Wie daar 
belangstelling voor heeft kan 
één of meerder exemplaren op 
halen bij Jolanda van Ginkel 
op Noordeinde 4 in Maartens-
dijk. Op zaterdag 10 april is 
er nog een digitaal programma 
op YouTube kanaal Kinderclub 
De Regenboog. Binnenkort is er 
mogelijk weer een fysieke club 
op Zorgboerderij Nieuw Tou-
tenburg te Maartensdijk. Aan-
melden hiervoor kan op bijbel-
clubderegenboog@gmail.com 
Door de coronamaatregelen is 
er een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.

Op zoek naar Jeltje
Wilma Bouman uit Gorssel is op zoek naar Jeltje uit Groenekan. ‘Jeltjej 
verbleef in 1946 als 4-jarig pleegkind bij mijn oom en tante Gielissen in 
Abcoude. Helaas weet ik haar achternaam niet. Zij kwam ook bij mijn 
grootouders fam. Scholte in Abcoude. Wij hebben diverse foto’s van 
Jeltje ik wil ze graag aan haar of haar familie terug geven. Misschien 
heeft ze in huize Voordaan gewoond, maar dat weet ik niet zeker’. 
Wie verder kan en wil helpen in deze zoektocht kan mailen naar wilma-
bouman@icloud.com.

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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De impact van suïcide

Ruim een week geleden werd ik 
gebeld. Een man vertelt met vlakke 
stem dat zijn dochter is overleden. 
Ze was 22 jaar en kon het leven 
niet meer aan. Ze had een brief 
geschreven aan haar ouders, waarin 
ze haar daad toelichtte. Vandaag 
was de uitvaart en we hebben haar 
een waardig afscheid kunnen geven. 
Vanuit mijn plek in de aula zag ik de 
uitzichtloosheid in de ogen van haar 
ouders en zus. Op weg naar huis 
merk ik dat dit verhaal blijft hangen, 
mijn gemoed bezwaart. Als uitvaart-
verzorger heb ik vaker te maken met 
suïcide en de verslagenheid van de 
achterblijvers raakt me ook nu. 

Thuis aangekomen herinner ik mij het 
gesprek dat ik een tijd geleden  
had met Astrid. Rogier, haar middel-
ste zoon, werd geplaagd door onont-
koombare drukte van gedachten en 
prikkels van buitenaf. Op 25-jarige 

Ik loop door het hek van 
begraafplaats en crematorium 
Zeister Bosrust naar mijn auto. 

Het is mooi weer, de zon schijnt. 
Zojuist zijn de laatste gasten vanuit 

het Grand Café vertrokken. Ik 
mocht een uitvaart verzorgen die 

indrukwekkend was. Na afloop heb 
ik de naaste familie uitgezwaaid. 

Alle reden voor een gevoel van 
voldoening, zou je zeggen. Maar ik 

voel het niet.

leeftijd kiest hij ervoor om uit het 
leven te stappen. De wereld van 
Astrid stort in. Ze vertelt: ‘Ik huilde 
van binnen en heb mezelf veel vragen 
heb gesteld, zoals ‘Waarom heb je 
ons verlaten? Ben ik wel een goede 
moeder geweest? Heb ik er wel alles 
aan gedaan om je te helpen?’ 

Na de dood van Rogier voelt Astrid 
zich eenzaam in haar emoties: ‘Ik 
was zo wanhopig en mijn verdriet 
was zo groot. Wist niet hoe ik moest 
rouwen.’ Na een periode van bezin-
ning besluit Astrid het maximale uit 
haar eigen leven te halen. Ze wil de 
wereld beter en sterker maken voor 
kwetsbare jongeren zoals Rogier, 
zodat zij een grotere kans van slagen 
hebben. En ze wil er ook zijn voor 
ouders die net als zijzelf hun kind 
verloren als gevolg van zelfdoding. Ze 
richt daarvoor een stichting op. 
Astrid: ‘Het was een tijd van overle-

ven. Ondanks alles kan ik nu zeggen 
dat ik gelukkig ben. Ik heb ondanks 
alles mijn levensenergie weer gevon-
den en gun mijn kind de vrijheid. 
Ik ben veranderd en onherstelbaar 
beschadigd, er is een Astrid voor 
en een Astrid na Rogiers dood. De 
oude zal nooit meer terugkomen, 
maar er zijn zeker geluksmomenten. 
Bovendien heb ik nog twee prachtige 
kinderen waar ik voor wil leven.’

Soms neem ik als uitvaartverzorger 
mijn werk mee naar huis. Dat vind ik 
niet erg, want mijn gevoel vertelt me 
dat het ertoe doet wat ik meemaak. 
Ik wens de achterblijvers toe dat ze 
op enig moment met hun herinnerin-
gen verder kunnen en hun levens-
energie en geluk weer vinden. Net 
als Astrid.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Kerk in coronatijd 
op weg naar Pasen

door Walter Eijndhoven

Zondag 4 april en maandag 5 april is het Pasen. De tweede keer alweer in coronatijd. 
Kerken bereiden zich ook dit jaar voor op een online paasdienst zonder hun leden. Ook de 
Centrumkerk in Bilthoven gaat met Pasen weer online. Met dat bijltje hakten zij al eerder.

Om te overleven worden veel or-
ganisaties creatiever in coronatijd. 
Ook de kerk gaat met haar tijd 
mee. ‘Vanaf maart vorig jaar ging 
onze kerk helemaal online zonder 
kerkgangers’, vertelt dominee Ha-
rold Oechies van de Centrumkerk. 
‘We merken dat onze diensten 
goed worden bekeken; door meer 
mensen dan er zondags in de kerk 
zaten. Een deel kijkt live, daarom 
luiden wij de klokken ook om aan 
iedereen te laten horen dat de on-
line dienst gaat beginnen. Anderen 
kijken naderhand op internet’.

Pasen
‘Zoiets willen wij met Pasen ook 
weer doen’, vult dominee Marjo-
lein Cevaal haar collega aan. ‘Met 
elkaar zingen, luisteren en bidden 
is helaas nog niet aan de orde, 
maar ook kerken worden steeds 
creatiever. Met online-diensten 
hopen wij onze leden toch te be-
reiken en samen Pasen te vieren’.

Kerkommetje
Afgelopen maand heeft de kerk 
ook een aanvulling bedacht op 

haar online-programma. Niet voor 
iedereen is een online kerkdienst 
kijken prettig. Daarom is er het 
kerkommetje: een uur wandelen 
met een ander gemeentelid, met 
gesprek. Cevaal: ‘Deelnemers 
melden zich en krijgen dan een 
wandelmaatje. Zij bepalen zelf 
route en afstand en gaan met el-
kaar in gesprek over een thema. 
Dit voorziet in een behoefte om 
niet alleen maar online bezig te 
zijn. Mensen willen elkaar graag 
ontmoeten en wandelen doen wij 
zo ongeveer allemaal in deze tijd. 
Dit is een mooie manier om ook 
even kerk te zijn in corona-tijd. De 
volgende keer is zondag 18 april. 
Wij wilden ook heel graag voor 
jongeren een paaswandeling or-
ganiseren, de PaasChallenge. Een 
wandeling door het dorp aan de 
hand van QR-codes. Helaas kre-
gen wij te horen dat dit onder het 
evenementenverbod valt en kon 
dat niet doorgaan’.

Boodschap
Zowel op eerste als op tweede 
Paasdag staat buiten, naast de 

kerk, een paaskruis. Voorbijgan-
gers kunnen hierin een paasbood-
schap aanbrengen. Na Pasen krij-
gen alle boodschappen een plek 
in de dagkapel. Cevaal: ‘Tijdens 
de Kerstdagen hingen er zo’n 150 
kaartjes in de kerstboom. Dat was 
een groot succes. Wij hopen dat 
ook het paaskruis helemaal vol 
komt te hangen’.

Veilig
Ondanks het succes van de on-
line diensten wil de Centrumkerk 
haar gewone diensten weer graag 
opstarten, als dat mogelijk en vei-
lig is. ‘Preken voor een lege kerk 
blijft lastig’, vertelt Oechies. ‘Wij 
gebruiken plaatjes en schilderijen. 
Dat spreekt mensen aan,zo lijkt 
het of de kerk vol mensen zit, maar 
het blijft behelpen. Wij hopen, als 
dat coronaproof kan, weer - voor-
alsnog dertig - mensen tijdens de 
dienst te begroeten en daarna bui-
ten samen koffie te drinken. Dat is 
toch leuker dan een zoom-meeting 
met onze leden’.

De predikanten Marjolein Cevaal en Harold Oechies hopen de 
kerkgangers spoedig weer live te ontmoeten. 

Raad akkoord met wijziging 
Apv over kapbeleid

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 25 maart met 20 stemmen voor en 7 
tegen een wijziging van het kapregime in de Algemene plaatselijke 
verordening (Apv) De Bilt 2021 vast. In de vergadering van 24 sep-
tember 2020 stelde de raad de nota ‘kaders kapbeleid 2020’ vast. 

Twee moties met als onderwerp: Handhaving en controle kapbeleid 
moeten beter en Voorlichting nieuw kapbeleid moet beter ingediend 
door Forza De Bilt werden met 2 stemmen voor en 25 tegen verworpen. 
Een motie ingediend door Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) met als on-
derwerp: Evaluatie bescherming Biltse bomen, werd met 18 stemmen 
voor en 7 tegen aangenomen. De wijziging in de Apv zorgt voor een 
uniform kapregime en beoogt in bebouwd gebied overal dezelfde regels 
te hanteren als het gaat om het kappen van houtopstand. Het draagt bij 
aan duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaamheid wordt nu als aanvul-
lend criterium opgenomen. De wijziging treedt op 1 april in werking en 
wordt op de website van de gemeente bekendgemaakt.

Inmiddels zijn al heel veel bomen gesneuveld.

Contrast

Het groen van het kroos in de Wetering in Groenekan vormt een mooi 
contrast met het blauwe water. [Foto Frans Poot].
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

We hebben 
weer vers 

Hollands lamsvlees!

Vrijdag en zaterdag voordeel

DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

6.50

VOORDEEL HELE WEEK

Kip in braadzak

Lamsrack
naturel of gemarineerd 

Biefstukspies

Kalfs rib-eye

100
GRAM 3.99

100
GRAM 3.99

Kiprollade

Lamsrollade

1
KILO 12.50

4+ 1
GRATIS

1
KILO 12.50

100
GRAM 2.50

SHOARMA
1 KG

VOOR 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 april
t/m woensdag 7 april

Nieuw in het assortiment
LAMSBIEFSTUK

100
GRAM 3.00

KAAS

7.50500 
GRAM 

GEHEIME 
KRUIDENKAAS

Vanwege de paasdagen zijn wij maandag
5 april gesloten

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Volop specialiteiten 
voor de Pasen...

Voorgerechten o.a. zalmbombe, 
vitello tonato, pastei asperges 

met gevogelte en morilles, crab-
salade, garnalen cocktail, 

eendenlever bonbons
En nog veel meer lekkers..!!

Kom langs en laat u verrassen! Wij wensen u Fijne Paasdagen.

vrijdag 2 april geopend 
van 8.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag 3 april geopend 
van 7.00 uur tot 16.00 uur

vrijdag en zaterdag trakteren we elke 
klant op een heerlijke bak koffie! 

Alle rauwkost salades 
en stamppotten
 100 gram € 0,90

(er zijn weer raapstelen)

Voorjaars kriebels…..
Er zijn weer Hollandse 

kasbonen, bloemkool, 
asperges, rabarber 

lambada aardbeien en 
nog veel meer lekkers….!!!

Onze asperges worden 
gratis geschild..!!!

Vers v/d traiteur
Onze koks bereiden weer 
culinaire hoofdgerechten 

met o.a.

Kwartel, beef wellington, kalfs 
entrecote met morille jus, 
lamsrack, div luxe pasta’s, 

div asperge gerechten.
En nog veel meer!!!!!!

Bekijk alvast een voorproefje 
op facebook en instagram!!

Verrassende creaties 
speciaal voor de Pasen 
een heerlijke paastaart 

en onze bekende 
Framboise - champagne 
taart. Ook 2 verrassende 

desserts glaasjes

Kom kijken naar ons 
grote assortiment

Rijk gevuld Paasbrood 
met amarenen en aman-

delspijs, Croissants, 
scones met clotted cream 

en confituur, Desem af-
bak broodjes en nog veel 
meer voor een heerlijke 

PAASBRUNCH…

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Het is bijna voorbij
De allerlekkerste 

Tarocco bloedsinaas-
appels uit Sicilië

Ze hebben het hoogste vitami-
ne C- en kaliumgehalte van alle 

sinaasappels, voornamelijk 
vanwege de vruchtbare grond

rondom de Etna….
Lekker bij de paasbrunch..!!

Vers van de traiteur
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Een uitje dat wél kan
door Henk van de Bunt

Het Muziektheater festival HiStories gaat in april op een alternatieve manier door. Op de fiets 
langs vijf unieke historische locaties kan ter plekke genoten worden van de korte theatrale 

scenes via de smartphone op een moment in het voorjaar wanneer het uitkomt. 

De vijf locaties dit jaar zijn: De 
Hoeve (Asperge Kwekerij aan 
de Soestdijkseweg Zuid 152 in 
Bilthoven), Het verloren Kerk-
hof (bij de tegenwoordige Eijc-
kensteinselaan, op de grens van 
Maartensdijk en Bilthoven), Ja-
coba’s Eiland (Kastanjelaan 1 in 
Groenekan bij Eugène en Chris-
tien Broecheler), Immanuelkerk 
(Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt) 
en Molen Geesina aan de Ruigen-
hoeksedijk 32 te Groenekan. 

Molen
Eén van de locaties van het fes-
tival is de molen Geesina aan de 
Ruijgenhoeksedijk in Groene-
kan, eigendom van Stichting de 
Utrechtse Molens (SDUM) en 
beheerd door het Utrechts Land-
schap. De molen werd in 1843 
gebouwd als stellingmolen. In 
1911 werd de molen gekocht door 
Abraham Schuurman. Rond 1930 
raakte hij buiten bedrijf vanwege 
een bedrijfsverhuizing naar De 
Bilt, maar in 1939 liet Schuurman 
een omvangrijk herstel uitvoeren 

omdat het bedrijf weer naar Groe-
nekan terugkwam.

Geesina
Geesina is met haar bijzondere 
ijsselsteentjes een opvallende 
verschijning in de omgeving. De 
molen, die voorheen de Groene 
Kan heette, kreeg in 1941 de 
naam Geesina nadat de vrouw van 
de toenmalige eigenaar Abraham 
Schuurman de molen weer nieuw 
leven inblies. Na een lange ge-
schiedenis, waarin zij enkele ma-
len opnieuw is opgebouwd draai-
en haar wieken nu weer iedere 
zaterdag om het meel te malen.

Verhaal
Het theatrale verhaal op deze lo-
catie wordt verteld door theater-
makers uit Groenekan: Nelly van 
der Geest (tekst, regie en spel), 
Helene Kalisvaart (zang en spel) 
en Diederik Vollenga (spel). De 
muzikale ondersteuning komt van 
Dj Aloes. Drie acteurs en een dj 
vertellen van binnenuit hoe mo-
len Geesina in de loop van twee 

eeuwen zichzelf telkens weer uit-
vindt. Vijf keer blaast zij zichzelf 
een nieuwe leven in. Dit jaar zijn 
de scenes verfilmd en bekijk je 
deze online.

Online
Na het succes van de eerste edi-
tie van HiStories in 2019, kon het 
festival in 2020 niet doorgaan. Dit 
jaar gaat de organisatie de uitda-
ging aan en organiseert het HiSto-
ries in een nieuwe vorm. Vanwege 
corona is het niet mogelijk de scè-
nes voor publiek op de locaties te 
spelen. Daarom is er een mooi al-
ternatief. Met een festivalaccount 
krijg je vanaf 10 april toegang tot 
de online beleving van het festi-
val. Hier vind je de fietsroutes en 
de video’s. Je kunt de tour thuis 
op de festivalpagina bekijken of 
de HiStories fiets tour maken en 
de scènes via je smartphone op de 
locatie bekijken. Alles natuurlijk 
op een eigen gekozen moment. 
Voor meer informatie kijk op 
https://www.hetweeshuisvande-
kunst.nl/histories/

Over het bouwjaar van de Geesina bestaat wat onduidelijkheid. Bronnen 
spreken van 1843, maar op de kap van de molen staat het jaartal 1853. 
De romp is gemetseld van brons- tot roodkleurige ijsselsteentjes. 

Vragenhalfuur gemeenteraad 
van 25 maart

door Guus Geebel

Op vragen van Pim van de Veer-
donk (Beter De Bilt) over de bouw 
van vaccinfabriek Intravacc in de 
gemeente antwoordt wethouder 
Madeleine Bakker dat het primaat 
daarover bij de Rijksoverheid ligt. 
‘De ontwikkelingen zijn bij ons 
aan de orde geweest in een overleg 
wat wij bijwonen als gemeente De 
Bilt over de toekomstige invulling 
van het RIVM-terrein. Het maakt 
niet uit of het een virologisch of 
bacteriologisch vraagstuk is. In re-
latie tot de geldende milieuvergun-
ning is dat niet relevant. Wij zijn 
blij met deze investering want na 
het vertrek van het RIVM op dit 
terrein zijn nieuwe activiteiten een 
mooie invulling.’

Camerahandhaving
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
stelt een aantal vragen over pro-
blemen bij cameraregistratie in 
Westbroek. Wethouder André 
Landwehr antwoordt dat die bij 
het college bekend zijn, maar dat 
het systeem samen met de bewo-
ners en ondernemers is afgespro-
ken. ‘Het systeem ligt er door sa-
botage vaak uit en soms ook door 
technische problemen. Daardoor 
worden boetes uitgeschreven waar 
terecht bezwaar tegen gemaakt 
kan worden. Het college heeft be-
sloten een nieuw systeem van ca-
merahandhaving in te kopen, om 
in ieder geval deze problemen uit 
de wereld te helpen. Dit gebeurt 
in overleg met de bewonersgroep 
en de ondernemers. Perfect zal 
het nooit gaan. Onlangs is er door 
een systeemfout een groot aan-
tal onterechte boetes uitgedeeld. 

We zijn in overleg met het Cen-
traal Justitieel Incassobureau en 
het Openbaar Ministerie om deze 
boetes ongedaan te maken.’

Snoeien
Wethouder Anne Brommersma be-
antwoordt vragen van Anne Marie 
’t Hart (GroenLinks) over rigoureus 
snoeien van struiken. ‘Er zijn veel 
meldingen over binnengekomen. 
Snoeien is maatwerk en we snoeien 
in een plantsoen nooit alles tegelijk 
om te zorgen dat vogels altijd plek-
ken hebben om te nestelen. In de 
winter snoeien we niet, daarom zijn 
we aangewezen op deze tijd. Als ze 
gaan snoeien wordt altijd gecontro-
leerd of vogels genesteld hebben. 
We gaan de communicatie met de 
bewoners verbeteren en stimuleren 
dat ze wat meer groenvlakken wil-
len adopteren. Met de Biga gaan 
we in overleg om te kijken of het 
op een andere manier zou kunnen.’

Woningen
Raadslid Menno Boer (SP) stelt 
vragen over tekorten voor de taak-
stelling bij woningstichtingen. 
Wethouder Dolf Smolenaers ant-
woordt: ‘Bespiegelingen over het 
woonbeleid horen thuis op de for-
matietafel. De verhuurdersheffing 
is het grootste probleem voor de in-
vesteringsruimte van woningbouw-
corporaties. Die heffing maakt dat 
de investeringscapaciteit van coö-
peraties vanaf 2024 volstrekt on-
voldoende is. Afschaffing of een 
andere invulling is een vereiste om 
de investeringscapaciteit op peil te 
brengen. We bespreken in de re-
gio en in periodiek overleg met de 

SSW de projecten in de pijplijn en 
monitoren daarbij de voortgang.’

Verkiezingen
Anne Marie ’t Hart mist bij het be-
kendmaken van de uitslag van de 
verkiezingen voor de Tweede Ka-
mer de lokale uitslag. Burgemees-
ter Sjoerd Potters lijkt het goed 
om in het kader van transparantie 
de uitslag per gemeente inzichte-
lijk te hebben. Hij zal een verzoek 
daartoe neerleggen bij de VNG. 
Michiel van Weele (D66) vraagt 
om de cijfers op stembureauniveau 
omdat inwoners hun stem willen 
kunnen terugvinden. Hij pleit er-
voor daar bij de Kiesraad op aan 
te dringen. ‘In deze digitale tijd 
zouden de volledige definitieve 
uitslagen van alle verkiezingen die 
de gemeente organiseert toeganke-
lijk moeten zijn en blijven op het 
niveau van stembureau.’

Camerahandhaving tegen sluipverkeer in Westbroek laat nogal wat te 
wensen over.

Dorcas start inzameldepot 
voor kleding in Westbroek

Op 6 april opent Dorcas een inzameldepot voor textiel in West-
broek. Dorcas-vrijwilliger Siska Grootendorst start het inzamelde-
pot bij de boerderij aan Kerkdijk 164 .

Bij het inzameldepot kan men kleding, schoenen en huishoudtextiel 
brengen. Met de opbrengst van het ingezamelde textiel werkt Dorcas 
aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Het in-
zameldepot is geopend op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. 

Reden 
Siska: ‘Ik leverde mijn kleding altijd in bij het kledingdepot in Bar-
neveld. Na mijn verhuizing naar Westbroek kwam ik erachter dat hier 
geen Dorcas-depot in de buurt is. Hier op de boerderij is aan het begin 
van de oprit een geschikte schuur die wij graag ter beschikking stellen’. 
Welk textiel wel of niet is te vinden op www.dorcas.nl/inzameldepots. 
Het is belangrijk dat alles schoon, heel, compleet en bruikbaar is. Voor 
opslag en transport is het belangrijk dat de kleding in een afgesloten 
vuilniszak en dat schoenen per paar verpakt zijn’. 

Organisatie
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die werkt 
aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. De werk-
wijze van Dorcas is erop gericht dat kwetsbare mensen op eigen benen 
kunnen staan en een (hoger) inkomen kunnen verdienen zonder afhan-
kelijk te blijven. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde, maar zorgt 
ook voor een kansrijke leefomgeving waarin mensen en gemeenschap-
pen tot bloei komen.

Beëdigd en geïnstalleerd

In de digitale gemeenteraadsver-
gadering op 25 maart werd Anne-
mien van der Veen-van der Ploeg 
beëdigd en geïnstalleerd als com-
missielid zijnde niet raadslid voor 
de fractie van het CDA. 
(Foto Henk van de Bunt)
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BEKENDMAKINGEN
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Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan: ‘Melkweg 3 Bilthoven’

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Melkweg 
3 te Bilthoven.

Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de realisatie van een wo-
ningbouwplan op het perceel. Het woning-
bouwplan betreft een appartementencomplex 
met maximaal 30 sociale- en/of midden 
huurwoningen waarvan het aantal midden 
huurwoningen maximaal 12 bedraagt. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan Melkweg 3 

Bilthoven ligt gedurende zes weken ter in-
zage  in de periode van donderdag 1 april 
2021 tot en met woensdag 12 mei 2021. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.19005BP0013-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 

Digitale informatiebijeenkomst
Daarnaast is er op maandag 12 april 2021 
van 19.00 uur tot 21.00 uur een digitale in-
formatiebijeenkomst. Geïnteresseerden kun- 
nen zich hiervoor aanmelden door een 
e-mail te sturen naar
j.hilligehekken@debilt.nl o.v.v. digitale in-

formatiebijeenkomst Melkweg 3 Bilthoven. 
Na aanmelding ontvangt u een deelname-
link.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen omtrent het ontwerpbestemmings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan ‘College van Burge-
meester en Wethouders van De Bilt’. Per 
post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 

Degenen die mondeling een zienswijze 
kenbaar willen maken kunnen binnen de 
bovengenoemde termijn contact opnemen 
met de hierna genoemde contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een ziens-
wijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 

deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, de Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met me-
vrouw J.M. Lamberts van het team RO, Ste-
denbouw en Omgevingsrecht van de ge-
meente De Bilt via telefoonnummer (030) 
228 94 11 of per e-mail j.lamberts@debilt.nl 

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Melkweg 3 Bilthoven’ 

Per 1 april gaan er nieuwe regels voor het 
kappen van bomen in. Dit heeft de gemeen-
teraad op 25 maart besloten en vastgelegd 
in de gewijzigde Algemene plaatselijke ver-
ordening. Elke boom met een stamomtrek 

vanaf 80 centimeter (gemeten op 1,30 me-
ter hoogte) is dan vergunningsplichtig. 
Voorheen mochten bomen in particuliere 
tuinen vaak vergunningvrij gekapt worden. 
Dit is voortaan niet meer het geval.

Een vergunning vraagt u aan op
www.omgevingsloket.nl.

De gewijzigde verordening is terug te vin-
den op www.overheid.nl.

Voor meer informatie zie onze website: 
www.debilt.nl/boomkappen

Bomenkap niet meer vergunningsvrij

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Herstart op 
de velden van 
Tweemaal Zes 

door Henk van de Bunt

De leeftijdsgrens voor buitensport in teamverband is 
vanaf 3 maart opgerekt tot 27 jaar. Dat geldt alleen 
voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De compe-
tities worden nog niet hervat.

De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en 
met 17 jaar samen buiten sporten. Met deze versoepe-
ling van de coronaregels hoopt het kabinet iets meer 
lucht te geven aan jongeren en jongvolwassenen, die 
het lastig hebben in deze lockdown. Bestuurslid Sterre 
Thijs (PR en Communicatie) vertelt hoe korfbalver-
eniging Tweemaal Zes (Maartensdijk)Westbroek) 
hiermee omgaat: ‘Ruim een week na de versoepelin-
gen in de maatregelen rondom teamsporten, komt er 
langzaamaan weer wat leven in de brouwerij op de 
velden van Maartensdijk. Trainingen worden hervat 
en dat doet de leden van Tweemaal Zes goed’. 

 Structuur
‘Het nieuws dat er weer tot 27 jaar in groepsverband 
samen gesport mag worden werd erg goed ontvangen 
binnen de club. Ondanks dat jongeren onder de 17 
alweer wat langer konden korfballen en sommigen 
dit ook deden, is er met deze versoepelingen meer 
structuur gekomen in de trainingsavonden. Meerdere 
teams moesten aan bod komen en het trainingsschema 
moest daarom goed uitgedacht worden door de TC. 

Het hoofdveld is vernieuwd en dit wordt als het 
goed is in de loop van deze weken (week 11/12) 
gekeurd en opgeleverd. Dit kon alleen dus nog niet 
gebruikt worden. Gelukkig is er een goed tweede 
veld. Op zaterdagen zijn er veel jeugdtrainingen en 
trainen de A1 en de selectie en op doordeweekse 
avonden trainen de andere jeugdteams. Leuk om 
weer zoveel vrolijke mensen te zien die blij zijn 
weer te kunnen doen wat ze gemist hebben. Hope-
lijk kan men nu lekker door blijven sporten en kan 
de blik constant toekomstgericht zijn’. 

Ouder
‘Voor de leden boven de 27 gelden 
nog steeds coronamaatregelen, die 
het korfballen beperken. Veel van 
hen sporten nu in twee- of viertallen 

op gepaste afstand en maken er op 
die manier iets van. De leden van TZ 
kunnen nu rustig aan fit worden voor 
een competitieherstart, wanneer die 
ook mag plaatsvinden’.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Het hoofdveld is vernieuwd. (foto Sterre Thijs)

ALLES VOOR 
EEN HEERLIJKE 

PASEN:
Paasbroden, mini broodjes, 
mini croissantjes, tulbanden 

    en paastaartjes!    en paastaartjes!

Paasbroden, mini broodjes, 

EEN HEERLIJKE 

Paasbroden, mini broodjes, 

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

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Familie de Graaf 
vertrekt naar Zweden

door Rob Klaassen

Op 23 april vertrekken Freek en Marcella de Graaf met hun 5 dochters (van 8 maanden tot 13 
jaar) naar Zweden. Ze hebben hun huis en ook een groot deel van hun huisraad in Hollandsche 

Rading verkocht en een prachtig huis inclusief een stuk bos teruggekocht. 

Ze gaan wonen in het plaatsje Esk-
härad, gemeente Hagfors, in de pro-
vincie Värmland. Deze plaats ligt 
op dezelfde breedtegraadhoogte als 
Oslo in Noorwegen. Een enorme 
stap. Over het waarom , het ont-
staan van de plannen en over hun 
toekomst vertellen Freek en Mar-
cella.

Begonnen
Wanneer zijn jullie begonnen met 
het maken van plannen om naar 
Zweden te vertrekken?
Freek en Marcella: ‘We wilden al 
jaren graag naar het buitenland ver-
huizen. Onze voornaamste reden 
is dat we graag wat ruimer willen 
wonen en meer groen om ons heen 
willen hebben. Freek houdt erg van 
bergsport en onze drie oudste mei-
den kunnen inmiddels ook al aardig 
klimmen. Hier in Nederland moet 
je dan naar een klimhal, terwijl je 
in Zweden gewoon naar buiten kunt 
gaan. We wilden eigenlijk eerst 
naar Duitsland verhuizen, maar 
daar zijn we op terug gekomen. 
Toen we 5 jaar geleden voor het 
eerst naar Zweden op vakantie gin-
gen, voelden we ons daar onmid-
dellijk thuis. Het is een geweldig 
mooi land met veel afwisselende 
natuur, veel ruimte, aardige mensen 
en veel mogelijkheden. Er zijn goe-
de voorzieningen, zoals bijvoor-
beeld gratis onderwijs. De kosten 
van de huizen zijn, buiten de grote 
steden, een fractie van de kosten 
hier en hebben er vaak grote stuk-
ken grond bij. Dat maakt dat je in 
je directe omgeving veel kunt doen. 
We willen wat diertjes gaan houden 
en eigen groenten en fruit kweken. 
Een spontaan weekendje weg in de 
natuur kan daar vlak om de hoek’.

Cultuur
Zijn jullie niet bang dat je het gezel-
lige van Nederland gaat missen; de 
Zweedse samenleving staat erom 
bekend dat het er daar nogal for-
meel aan toe gaat. Het zomaar even 
bij elkaar binnenlopen kent men 
daar niet of nauwelijks. Men is er 
gewend, dat alles van tevoren wordt 
afgesproken. Zijn jullie niet bang 
die vorm van gezelligheid te gaan 
missen? ‘Wat wij hebben gemerkt 
is dat de Zweden erg behulpzaam 

zijn. Ze zijn inderdaad wat minder 
spontaan en ze ontlopen discussies. 
Dit vormt geen beletsel. We zijn als 
gezin altijd al wat op onszelf en we 
trekken ons eigen plan. Dat zal in 
Zweden niet anders zijn. We willen 
in Zweden ook ons steentje bijdra-
gen binnen de gemeenschap, in de 
gezondheidszorg en wie weet aan 
wat nog meer. We hopen door onze 
mentaliteit en onze zorg-verlenen-
de-karakters een opening te hebben 
binnen de gemeenschap. We zijn 
ons ervan bewust dat er wat tijd 
overheen zal gaan en dat je vooral 
in het begin hierin zult moeten in-
vesteren’.

Banen
Jullie hebben beiden ideale banen 
hier. Freek heeft zelfs van z’n hob-
by van brandweerman z’n beroep 
kunnen maken bij de Veiligheids-
regio. Marcella werkt als verpleeg-
kundige. Beiden hebben jullie wat 
dat betreft je draai hier volledig ge-
vonden en nu toch weg? ‘We boffen 
inderdaad enorm met onze banen 
hier. De wens voor een ander, groe-
ner leven is groter dan de behoefte 
aan stabiliteit en een voorspellend 
leven hier. We willen op avontuur, 
de natuur in, niet te hoeven kiezen 
voor een zwembad of kippenhok in 
de tuin. We willen voldoende ruim-
te hebben voor beide en nog veel 
meer. We voelen sterk dat dit is wat 
we willen en daar gaan we voor. Als 
het niks is dan weten we dat ook, 
maar dan hoeven we niet de rest 
van ons leven na te denken hoe het 
ooit had kunnen zijn’. Marcella wil 
in Zweden in de zorg gaan werken. 
Er is daar grote behoefte aan ver-
pleegkundigen. Freek wil graag als 
timmerman gaan werken, maar hij 
heeft ook veel andere mogelijkhe-
den, zoals brandweerman, de bos-
bouw of vrachtwagenchauffeur.

Taal
Als je naar een ander land gaat is 
de taal het allerbelangrijkste. Zo-
wel voor de ouders als voor de 
kinderen. Hoe staat het met jullie 
Zweeds? Zijn jullie hier al lang 
mee bezig? ‘Sinds vorig jaar maart 
hebben we privéles Zweedse taal-
les via skype van Anna Trap. Op 
deze manier hebben we een goede 

basis qua taal. Als we eenmaal 
daar zijn moeten we onze kennis in 
praktijk brengen en zullen we nog 
veel meer leren. Als buitenlander 
in Zweden mag je deelnemen aan 
de SFI (Swenska för invandrare- 
Zweeds voor immigranten) om zo 
tot het juiste taalniveau te komen. 
Onze meiden pikken af en toe bij 
ons wat aan woordjes mee en we 
kijken Zweedse kindertelevisie via 
SVT play app. Gelukkig weten we 
dat kinderen de taal in een nieuw 
land heel snel leren. We maken ons 
daarover totaal geen zorgen’. 

Omgeving
Hoe reageert jullie omgeving op het 
vertrek en hoe staan de kinderen er 
tegenover? ‘De meeste mensen rea-
geren heel enthousiast. Je hoort dat 
veel mensen ook wel zoiets zouden 
willen doen, maar het niet durven. 
De mensen uit onze directe om-
geving wisten natuurlijk van onze 
wensen en plannen. Maar voor veel 
mensen gaat het nu eigenlijk wel 
erg snel. Er is wel begrip voor onze 
keuze, maar we merken ook wel 
wat verdriet om ons heen. Wij zijn 
vooral bezig met een nieuwe toe-
komst, terwijl voor de achterblij-
vers vooral het gemis op de voor-
grond staat. Onze meiden hebben er 
gelukkig ook veel zin in. Het ligt bij 
hen ook al een poosje in de week, 
zodat ze ruim de tijd hebben om te 
wennen aan het idee. Als we een-
maal in Zweden zijn, zullen we een 
nieuwe invulling moeten geven aan 
ons contact met familie en vrienden 
hier’.

Tegenop zien
Is er iets (of niets) waar jullie te-
genop zien? Is het voor jullie één 
grote uitdaging? ‘We kunnen niet 
zeggen dat we ergens tegenop zien. 
We hebben vooral veel zin om te 
gaan en daar aan de slag te gaan. 
Natuurlijk zijn er minder leuke din-
gen, bijvoorbeeld al het regelwerk 
dat erbij komt kijken. Of het daad-
werkelijke vertrek van alles wat we 
hierachter laten. Familie, vrienden 
en een fijne omgeving. We moeten 
erop vertrouwen dat we in Zweden 
dit ook zullen vinden en kunnen op-
bouwen. Het is erg jammer dat door 
de coronamaatregelen een groot af-
scheidsfeest niet mogelijk is. Dat is 
erg zuur. Zelfs een simpele kleed-
jesmarkt om onze spullen te slijten 
is niet mogelijk. We moeten alles 
online doen’. 

You tube
‘Er was zoveel vraag naar de mo-
gelijkheid om ons avontuur in Zwe-
den te volgen, dat we hebben beslo-
ten een poging te wagen om te gaan 
vloggen. Natuurlijk willen we onze 
familie en vrienden op de hoogte 
houden van onze vorderingen en 
belevenissen. Daarom hebben we 
een You Tube- kanaal opgezet. Dit 
kanaal is nu al te vinden onder de 
naam ‘Greenify in Sweden’. We 
zullen op dit kanaal vanaf mei re-
gelmatig wat posten’.

De familie De Graaf (nog) voor hun woning in Hollandsche Rading.

Het huis met bos, dat Freek en Marcella de Graaf in Zweden hebben 
gekocht en waar zij  vanaf 23 april hun intrek gaan nemen.

Connect by Bike 
Soroptimistclub De Bilt- Bilthoven organiseert een individuele fiet-
stocht langs de woonkernen van de gemeente De Bilt ten bate van 
Stichting ‘Connect by Music’. Het moment waarop deelgenomen 
wordt bepaalt de deelnemer zelf. De tocht voert langs prachtige 
plekken en mooie vergezichten en is gelardeerd met leuke vragen 
en interessante informatie.

De tocht is 35 km lang en duurt ongeveer 2,5 uur. Startpunt naar keuze 
in één van de kernen, bijvoorbeeld de parkeerplaats aan het Emmaplein, 
bij station Bilthoven. De fietsroute ‘Connect by Bike’ is te bestellen 
via connectbybike@gmail.com. Na ontvangst van de betaling wordt 
de fietsroute (en de antwoorden op de daarbij gestelde vragen) binnen 
enkele dagen (terug-)gemaild. De fietsroute is verkrijgbaar vanaf 26 
maart. De opbrengst ervan komt geheel ten goede aan Stichting ‘Con-
nect by Music’. Deze Stichting biedt muzieklessen en muziektherapie 
aan voor getraumatiseerde kinderen in vluchtelingenkampen op Les-
bos en het vasteland van Griekenland. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.connectbymusic.com/

Bezoek van het orgel

Zaterdag bezocht de orgelman opnieuw de Steenen Camer in De 
Bilt. De heerlijk vrolijke muziek was in de huiskamers goed te horen. 
[foto Frans Poot]. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Voor onze winkel in Doe-het-zelf, Tuin en Dier zijn wij op zoek

naar een 

VVeerrkkooooppmmeeddeewweerrkkeerr (minimaal 26 uur)
VVeerrkkooooppmmeeddeewweerrkkeerr (zaterdag)

De Baan:
• Je helpt de klanten vriendelijk en behulpzaam
• Je zorgt voor het aanvullen en onderhouden van de winkel
• Je verwerkt binnenkomende goederen  
• Je verkoopt en adviseert klanten

Jouw Profiel:
• Jij bent enthousiast, vriendelijk en behulpzaam. 
• Jij hebt enige kennis en/of ervaring met doe-het-zelf en bouw en/of met

dieren en tuinieren 
• Je kunt zelfstandig werken
• Je vindt het een uitdaging om samen met je collega’s er voor te zorgen dat 

onze klanten de winkel met een glimlach verlaten

Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Een klein team met leuke collega’s 
• Salaris volgens de CAO
• Mogelijkheden om je vaardigheden te ontwikkelen

Stuur je sollicitatie met CV
per brief of e-mail voor 12 april naar:

Firma van der Neut Uw Groene Vakwinkel
Groenekanseweg 9
3737 AA Groenekan
info@firmavanderneut.nl

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

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

BLACK ANGUS BAVETTE
De ultieme smaakmaker, 120 dagen graan gevoerd,
lang gerijpt, licht dooraderd, alleen nog zout en peper!
Mag lekker rosé; in de pan, oven en de BBQ! 100 gram 4,75

PAAS GOURMET SCHOTEL
Met o.a. biefstuk, kipsaté, varkenshaas, kalfsbiefstuk,
kipfilet, cordonbleu en biefstukreepjes; gezellig voor in
de kleine pannetjes (binnen of buiten) ca 280 gram p.p ±  7,00

SALTIM BOCCA
Specialiteit: malse varkensschnitzel met Parmaham,
salie en pesto kruiden marinade; heerlijke combinatie!
Ca. 3 tot 4 min. bakken 100 gram 1,85

FRENCHED RACKS
Een ware delicatesse; mals smaakvol lamsvlees met 
een klein beentje eraan, aan één stuk of losse koteletjes
Aanbakken & rosé afbraden; ca. 15 min 100°C100 gram 4,95

PAAS GEBRAAD
Mals stuks rosbief, heerlijk gekruid en omwikkeld met
gerookt ontbijtspek, super lekkere combinatie!!
Aanbakken en dan 25 tot 30 min. op 150°C 100 gram 2,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Extra lekkere Paas aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april.

Zetfouten voorbehouden.

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
De aller aller lekkerste stooflappen, grof van draad 500 gram 8,25
RUNDER RIBEYE
Puur gras gevoerd; alleen zout en peper toevoegen 3,75

ZUIG LAMSBOUT
Super kwaliteit, heerlijk vers & puur natuur! Op maat
voor u afgesneden, met een klein beentje erin...
Ca. 75 tot 90 min. braden, i/d oven op 150°C 100 gram 1,95

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze 
gekke tijden 
verzorgen we 
voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
drukwerk. 

Maar ook 
andere op 

maat gemaakte 
promotie 
artikelen .

Meer info?
Bel of 

mail , we staan 
op afstand voor 

u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

MENS is ook…

LAUNCH YOUR FUTURE
•  Voor jongeren van 15 t/m 29 jaar 
•  Nieuwe skills leren 
•  Je kansen vergroten 
•  Persoonlijke ontwikkeling 
•  Samenwerken in een groep én een tof 

eigen creatief project neerzetten 
•  Maatschappelijk impact maken en daarmee 

werkervaring opdoen

In gemeente De Bilt gaat het project Launch 
your Future van start. Een project ontworpen 
voor jongeren tussen 15-30 jaar, die hun kansen 
willen vergroten, maatschappelijke impact 
willen maken en werkervaring willen opdoen. 
Maar ook voor jongeren die niet weten wat ze 
willen en wel een boost en een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Meedoen is gratis. De 
eerste groep zal begin april starten.

Meer info: Astrid: 06-47693237 of Mariëlle: 
06-16665083 of kijk op www.mensdebilt.nl.

Wiens honden 
zijn dit

In een recent bij Emmaus Bilthoven gekochte Ca-
non EOS 3000 zat nog een rolletje met vakantie-
foto's en foto's van deze twee honden. De nieuwe 
eigenaard heeft de foto's laten ontwikkelen en af-
drukken en overhandigt ze graag aan de oude eige-
naar van de camera. Bent u dat? Laat het ons weten 
via info@vierklank.nl en wij brengen u in contact.

De eigenaar van deze honden kan vakantieherinne-
ringen ophalen bij degene die de analoge camera 
heeft gekocht.
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Oranjecomité De Bilt-
Bilthoven bereidt 

Koningsdag 2021 voor
In 2020 was het door Covid-19 niet mogelijk om een Koningsdag te 
organiseren. Anders zouden we natuurlijk afgelopen jaar uiteraard 
een kindervrijmarkt, het Spellenfestival en een Oranjebingo heb-
ben gehouden. Maar helaas, we moesten met z’n allen binnen blij-
ven, waardoor Koningsdag in 2020 de titel kreeg: ‘Woningsdag’. 

Maar toch heeft het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven er afgelopen jaar 
alles aan gedaan om er toch een klein feestje van te maken. En dat is 
gelukt met een tulpenactie voor alle oudere inwoners van diverse ver-
zorgingstehuizen, waarbij met een heus draaiorgel langs de tehuizen in 
De Bilt en Bilthoven werd gegaan. ‘De bewoners en verzorgers van de 
verzorgingshuizen hebben dit zeer gewaardeerd en wij hebben hier veel 
positieve reacties op gehad’, aldus Frans van Beek, voorzitter van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven.

Ook op Koningsdag 2021 zullen de ‘vaste’ activiteiten niet plaats kun-
nen vinden, alles nog steeds vanwege de geldende Covid-maatregelen. 
Ondanks de vele onzekerheden de afgelopen maanden heeft het comité 
toch een leuk programma rond Koningsdag gemaakt. Er staat een aantal 
activiteiten op de planning, waaronder:

• Een speciale, leuke ‘Koningsdagkrant’ in deze krant;
•  Een wedstrijd: Wie heeft het mooist versierde Oranjehuis/balkon/

dakterras of de mooist versierde Oranjetuin in De Bilt of Bilthoven
•  Een wedstrijd voor de jeugd: Wie heeft het leukste Corona-proof 

Koningsspel of Koningssport voor thuis (in de tuin) bedacht
•  Voor de jeugd tot en met 12 jaar: Spreek een leuke verjaardagswens 

voor de Koning in. Maak dus een kleine vlog. Daarvan wordt een 
compilatie gemaakt en dit zal vervolgens aan de Koning worden aan-
geboden. 

• Een Kroontjes-speurtocht door De Bilt.

Voor een aantal van deze activiteiten hebben we de input en medewer-
king van u en ook uw familie, vrienden, buren, (klein)kinderen, neefjes, 
nichtjes, buurkinderen en andere bekenden nodig!
We willen er voor iedereen een feestelijke dag van maken. U en jullie 
doen toch ook mee!?

Het volledige programma en de oproep van de wedstrijden/prijsvragen 
zal binnenkort in deze krant, op onze website en op Facebook verschij-
nen. Houdt u deze kanalen dus goed in de gaten!
 
Verder zullen we ook dit jaar wederom (misschien, als dit namelijk 
mogelijk is met inachtneming van de corona-maatregelen) de bewo-
ners van verzorgingshuizen in De Bilt en Bilthoven in het zonnetje 
zetten met wederom hopelijk een tulpenactie en een leuke, muzikale 
verrassing. 

Fijn en belangrijk is dat we alle medewerking krijgen van Burgemees-
ter Potters alsmede van onze kinderburgemeester Carmen Braak. Ster-
ker nog, zij zullen actief meewerken bij een aantal activiteiten.

Als Oranjecomité zijn wij blij en trots dat we ondanks alle maatregelen, 
toch enthousiast zijn en blijven. Laten we er met z’n allen een gezellige 
dag van maken, ook dit jaar weer! Doe je mee?

Bewoners van verzorgingstehuizen werden in 2020 op Koningsdag 
verrast met tulpen en muziek. (foto mede mogelijk gemaakt door 
fotokoning.nl)

Energie De Bilt wil plaatsing van 
windturbines voorkomen

Wat is de impact van windturbines van 240m hoog op onze omgeving en die van de toekomst? 
Die vraag stelt en verbindt een groeiende groep burgers uit alle kernen en grensgebieden van 

onze gemeente, verenigd onder de naam Energie de Bilt.

De organisatie stelt: ‘Dat we nu 
echt in actie moeten komen om de 
klimaatverandering een halt toe te 
roepen is helder. En dat we daar 
als inwoners ook allemaal onze 
schouders onder moeten zetten 
ook. Waarom dan twijfelen aan de 
inzet van windturbines? Die los-
sen toch het probleem op? Of toch 
niet?’

Uit onderzoek van de gemeente 
in juli 2020, blijkt dat 89% van 
de burgers het ‘(zeer) belangrijk’ 
vinden om de gevolgen van de 
klimaatverandering tegen te gaan. 
Maar in datzelfde onderzoek is 
slechts 12% van de ondervraag-
den het eens met het plaatsen van 
windmolens als oplossing. Ener-
gie De Bilt: ‘Dit was nog vóór de 
aankondiging dat er in het ver-
kennende gebiedsonderzoek dat 
volgde werd gerekend met mega 
turbines van 240 meter hoog. Dit 
is ruim 2 keer hoogte van de Dom-
toren in Utrecht. En dat deze turbo 
torens op minimaal 300 meter van 
bewoning kunnen komen te staan. 
In een gebied dat behoort tot één 
van de meest windstille gebieden 
van ons land.’

De vragen die de burgers achter 
Energie De Bilt onderzoeken zijn:
•  Hoe solidair en gemeenschappe-

lijk is een oplossing, als de reke-
ning (van deze energietransitie) 
door slechts een klein deel van de 
inwoners moet worden ‘betaald’?

•  Windturbines en subsidieregelin-
gen: naar wie gaan de baten en 
naar wie de lasten?

•  Wat doen deze turbines met ons 
welzijn en gezondheid?

•  Welke impact hebben deze turbi-
nes op het aanzicht van het land-
schap en het welzijn van dieren?

•  En: hoe zien wij de toekomst 
voor onszelf en de generaties na 
ons? Welke alternatieven zijn 
voorhanden nu en in de nabije 
toekomst? 

In de komende weken zal Energie 
De Bilt op deze vragen een ant-
woord geven.

Klimaatdoelstellingen 
Inmiddels hebben gesprekken 
plaatsgevonden met de verantwoor-
delijk wethouder Anne Brommers-
ma. Er is haar gevraagd of ze bereid 
is om een (h)echte samenwerking 
aan te gaan met de inwoners van 
deze gemeente. Energie De Bilt is 

ervan overtuigd dat met een repre-
sentatieve vertegenwoordiging uit 
de verschillende kernen van de ge-
meente een brede visie gevormd kan 
worden. Om vanuit daar een stap-
penplan te maken hoe burgers en 
gemeente samen de klimaatdoelstel-
lingen voor 2030 gaan halen. Ener-
gie De Bilt: ‘We zijn ons bewust van 
wat dit vraagt van de wethouder die 
op de rijdende trein van de U16 een 
stop moet maken om echt met ons 
samen te gaan werken. En dat vraagt 
om politieke moed. Maar wij zien 
dit als een noodzakelijke stop, want 
anders raast deze trein aan ons voor-
bij, op een sterk verouderd spoor. 
De huidige planning is om in mei 
het aanbod van de gemeente De Bilt 
aan de U16 voor te leggen aan de ge-
meenteraad. Het aanbod dat bepaalt 
wat wij als gemeente gaan bijdragen 
aan het produceren van een x-aantal 
terawattuur. Dit is een ‘leeg’ getal, 
als daar niet een breed gedragen vi-
sie aan ten grondslag ligt.’

Petitie
 Energie De Bilt vindt het belangrijk 
dat inwoners zich goed laten infor-
meren en samen gaan optrekken 
(ook al komen de turbines niet in je 
achtertuin) omdat plaatsing ervan 
invloed heeft op de toekomst van de 
gehele gemeente. Door de poster die 
u op pagina 13 van de krant vindt 
voor het raam te hangen steunt u het 
creëren van een positieve visie op 
een duurzame toekomst. Op www.
energiedebilt.nl treft u meer infor-
matie aan en kan de petitie onderte-
kend worden waarmee de gemeente 
verzocht wordt om 
• géén windturbines te plaatsen
•  in verbinding te blijven met haar 

inwoners
•  samen te werken aan een integra-

le visie en plan van aanpak voor 
een duurzame toekomst.

Staan de grootste windturbines van Nederland straks in De Bilt? 

Succesvol project voor jongeren 
gaat de regio in

Het is een lastige tijd, zeker voor jon-
geren. Al die onzekerheden over de 
toekomst maken het er niet makkelij-
ker op. Speciaal voor jongeren tussen 
de 15 en 30 jaar die zich verder willen 
ontwikkelen en op innovatieve wijze 
willen ontdekken wat bij ze past, is 
er Launch Your Future. De komende 
maand starten er nieuwe groepen in 
de gemeentes Zeist, Wijk Bij Duur-
stede, De Bilt en Soest.

Launch Your Future is speciaal voor 
jongeren die hun talenten willen ont-
dekken, nieuwe vaardigheden op wil-
len doen voor de toekomst en zich in 
willen zetten voor de maatschappij. 
Met een groep van maximaal tien 
jongeren gaan kunstvakdocenten en 
jongerencoaches drie maanden lang 
met de jongeren aan de slag. Dat kan 
op allerlei gebied zijn: ‘Jongeren ma-
ken kennis met verschillende facet-
ten van kunst en cultuur. Ze volgen 
trainingen en workshops en luisteren 

naar inspirerende sprekers. Dat doen 
ze in groepen, maar daarnaast krijgt 
de jongeren ook individuele bege-
leiding’, aldus projectleider Karla de 
Paauw. Wat ze gaan doen bepaalt de 
jongere zelf, de professionals bege-
leiden hen hierbij. Alle kunstvormen 
zijn mogelijk, bijvoorbeeld multime-
dia, beeldende kunst, muziek, dans, 
zang of theater’. 

‘Een ander onderdeel is vrijwilligers-
werk bij een culturele of maatschap-
pelijke organisatie. ‘Dit is per regio 
natuurlijk verschillend, maar daarbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan Slot-
stad TV in Zeist, de Bilthuysen in 
De Bilt of het Wijks Atelier in Wijk 
bij Duurstede. Op deze manier doen 
de deelnemers nuttige vaardigheden 
op en leren nieuwe mensen kennen. 
Het belangrijkste is dat de jongere 
ontdekt waar hij of zij blij van wordt 
en wat bij hem of haar past. Zo leren 
ze hun talenten kennen. Aan het eind 

van het traject wordt toegewerkt naar 
een gezamenlijke eindpresentatie’.

Projectteams
Launch Your Future is een lande-
lijk project in Zeist, De Bilt, Soest, 
Bunnik en Wijk bij Duurstede. De 
bedoeling is dat de eerste groepen 
in april starten. Het traject loopt 
door tot eind 2022. Launch Your 
Future is in 2019 als proeftuin ge-
start in een samenwerkingsverband 
tussen Vrijwilligerscentrale Zeist, 
het KunstenHuis, Cultuur Zeist, 
Beauforthuis en Slotstad RTV in 
Zeist. In 2021 is Launch Your Fu-
ture ook gestart in Soest, De Bilt, 
Wijk bij Duurstede en Bunnik met 
de partners: Stichting Balans, Re-
giocultuurcentrum Idea, MENS 
De Bilt en Stichting Binding. Meer 
info op launch-your-future.nl of bij 
Willeke Colenbrander, coördinator 
Cultuur en Samenleving, Willeke@
kunstenhuis.nl 
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BEZOEK ONZE 
NIEUWE WEBSITENIEUWE WEBSITENIEUWE WEBSITE

www.winkelcentrumbilthoven.nl

Webdesign Madoo  |  Lieselot Okker

Ook nu staan wij voor u klaar. De winkel is zolang de 
coronamaatregelen dit vragen alleen op afspraak geopend.
Vanaf 3 maart kunt u onze winkel bezoeken na het maken van 
een afspraak.  

Thuisverkoop
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan kunt u 
niet wachten tot de winkels weer open zijn voor een nieuwe. 

Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn wij 
gewoon bereikbaar. U kunt met ons (video)bellen, 
mailen, appen of via de website met ons chatten via 
www.vinkwitgoed.nl. 
Ook al kunt u op afspraak naar ons toe komen, wij 
komen ook graag naar u toe. Het is mogelijk om ons 
bij u thuis uit te nodigen voor een adviesgesprek en 
onze thuisverkoopservice. Daarbij houden wij ons 
als vanzelfsprekend aan de coronamaatregelen en 
veiligheidsvoorschriften
Wij luisteren graag naar uw wensen.  Onze persoonlijke 
benadering vindt u niet alleen terug bij de aanschaf 
van uw witgoedapparatuur. 

Keukenrenovatie
Ook in ons keukenrenovatiewerk denken we graag met u mee 
om uw droomkeuken te realiseren. Steeds meer mensen 
vinden het niet duurzaam en wenselijk om hun oude keuken 
eruit te breken en weg te gooien, om vervolgens een nieuwe 
te kopen. Wij helpen u graag bij het kiezen van een nieuw 
aanrechtblad, nieuwe fronten of nieuwe apparatuur, waarbij 
u de regie in handen heeft.

Zes dagen per week staan wij voor u klaar om uw vragen 
te beantwoorden en u de service te bieden waar u recht op 
heeft. 

Zes dagen per week bereikbaar!
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HET BESTE ONTBIJT 
KOMT UIT DE BUURT.

 Streek kaasstukken of -plakken 
 Per 100 gram 
 Van /1.23 - /1.98 
 Voor 0.92 - 1.48 

 Streek zuivel 
 Alle soorten 

 2 stuks 
 Van /1.98 - /4.58 

 Voor 1.48 - 3.42 

 Streek 
volkoren 
vloerbrood 
 Van /2.49 

 Streek verse eieren 
 Doosje met 6 stuks 
 Van /1.99 

 Streek verse eieren 
 Doosje met 6 stuks 
 Streek verse eieren 

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2e product 50% korting krijg je 25% korting op de totaalprijs. 
Deze acties zijn geldig van woensdag 31 maart t/m dinsdag 6 april 2021

 Streek kaasstukken of -plakken 25%
KORTING

50%
KORTING

2e product

1.49
per doosje

1.99
per stuk

Ken jij Wereldkidz Kievit al?
Kom een (online) kijkje nemen op onze school!

Wanneer:  woensdag 16 april
en vrijdag 21 april

 Tijd: 9.30 – 10.30 uur

Interesse gekregen?
Log dan met de link of QR code op de 
gewenste dag. Of geef je op via emailadres:
anroozendaal@wereldkidz.nl

woensdag 16 april

htt ps://meet.google.com/syn-korh-yxk

vrijdag 21 april

htt ps://meet.google.com/xez-juas-nqx

Oriënteer jij je op een keuze voor een basisschool in jouw buurt? Wij houden een online kennismaking 
zodat je weet waar basischool de Kievit voor staat en waar we goed in zijn. Tijdens de bijeenkomst ga 
je in gesprek met de juf van groep 1/2, met onze leerlingen uit de bovenbouw en natuurlijk met onze 
ouders van school. 

Openbare Daltonschool de Kievit in Maartensdijk is een kleinschalige school die als visie heeft : 
“De opbrengst dat ben ik”. Ons onderwijs geeft  inhoud aan een brede vorming waarbij cogniti eve 
en creati eve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. De leerling wordt uitgedaagd 
het beste uit zichzelf te halen. Kinderen ontwikkelen hun Daltonvaardigheden door alle schooljaren 
heen. Zo zien wij samenwerken en zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, refl ecti e en 
doelgerichtheid als belangrijkste vaardigheden die wij in school centraal stellen.
Wij geloven dat elk kind talent heeft . Talent gaat niet over uitblinken in een bepaalde acti viteit maar 
over elke acti viteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de ti jd vliegt en dat je je 
batt erijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie en bouw je aan veerkracht.

Wij bieden in verschillende contexten onze leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te 
benoemen. Zo houden wij wekelijks talentateliers en voor onze allerjongsten mini ateliers. Daarnaast 
houden we regelmati g kind-talentgesprekken. Kinderen spelen en leren in een leeromgeving bij ons 
op school waar ze zich gezien, erkend en gewaardeerd en blij voelen. 

www.wereldkidz.nl
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We organiseren zes digitale bijeen-
komsten voor inwoners en onderne-
mers, voor iedere kern een. 

We praten dan met elkaar over de hele ge-
meente en uw eigen specifi eke leefomge-

ving. Wat waardeert u het meest, wat kan 
beter en wat is volgens u nodig voor onze 
leefomgeving?

We horen het graag. Komt u ook? We star-
ten om 19.30 en ronden af om 21.30 uur.

OMGEVINGSVISIE
week 13   31 maart 2021

8 april 2021: 20.00 uur
Het redactieteam van inwoners heeft de af-
gelopen weken hard gewerkt. Samen heb-
ben zij alle inbreng uit het participatietraject 
gebundeld tot een conceptadvies. Dit is 
straks een conceptadvies van inwoners aan 
de raad. Vanzelfsprekend krijgt het thema 
Wonen en het advies van inwoners ook een 
plek in de Omgevingsvisie gemeente De Bilt 
2040.

Aanmelden 
Het redactieteam presenteert op 8 april, 
20.00 uur het voorlopige resultaat tijdens 
een interactief webinar. Dan horen we na-
tuurlijk ook graag uw reactie. Kunt u zich 
herkennen in het resultaat? Komt u ook? 
Aanmelden kan via:
samenwerkenaanwonen@debilt.nl, onder 
vermelding van uw naam en kern/wijk. Daar 
vindt u ook meer informatie over het pro-
gramma.

Praat mee over toekomst gemeente De Bilt

APRIL 2021:
Dé maand van de leefomgeving

13 april De Bilt 14 april Bilthoven

28 april Maartensdijk 29 april Hollandsche Rading20 april Groenekan 21 april Westbroek

Aanmelden 
Meld u aan via doemeedebilt.nl (kijk op Agenda); of via mailadres
omgevingsvisie@debilt.nl. Vermeld svp ook de kern waar u woont en/of werkt.
We sturen een bevestiging en kort van tevoren krijgt u een link om deel te nemen.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de Nieuwsbrief 
Omgevingsvisie via de website doemeedebilt.nl

Webinar Samen werken 
aan wonen

De gemeente De Bilt is een fi jne plek 
om te wonen, te werken en te recreë-
ren. Dat willen we in de toekomst
natuurlijk graag zo houden en waar 
mogelijk verbeteren.

Daarom is de gemeente De Bilt bezig met 
het maken van een Omgevingsvisie. Dit is 
een visie op gewenste ontwikkeling van 
onze leefomgeving. Met als stip op de hori-
zon 2040. Over de inhoud van de visie gaan 
we graag met u in gesprek.

Denk mee over uw eigen leefomge-
ving. Hoe ziet u de toekomst van de 
kern waar u woont? Waar bent u het 
meest trots op? Of praat mee over 
verschillende thema’s.

Bijvoorbeeld over het landschap. De ge-
meente De Bilt staat immers bekend om 
zijn verscheidenheid aan landschappen, 
zoals agrarische, bos- en coulissenland-
schappen. Wat waardeert u het meest? 
Of over economie. In de gemeente zijn 

heel veel kennisintensieve bedrijven, 
winkels en zzp’ers gevestigd. Hoe kunnen 
we onze economie ook in de toekomst 
laten fl oreren? Daarnaast vragen we uw 
mening over natuur en biodiversiteit, 
over inclusiviteit, over de leefomgeving, 
duurzaamheid en bereikbaarheid.

Laat ons via de enquête weten wat u 
vindt.
Op de homepage van doemeedebilt.nl 
vindt u een knop om deel te nemen.

Vul onze enquête in

6 online bijeenkomsten 
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Nootjes
De Vierklank 14 31 maart 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf fit in Coronatijd! Pak 
wekelijks een ommetje om 
De Vierklank te bezorgen, 
haal een FRISSE NEUS 
en krijg maandelijks een 
leuk bedrag op je bankre-
kening bijgeschreven. Voor 
De Bilt zijn we op zoek 
naar een bezorger voor de 
Dahliastraat, Jasmijnstraat, 
Leliestraat, Rozenstraat, 
Schoolstraat, Seringstraat, 
Torenstraat. €6,00 per week. 
Liever een andere wijk, laat 
het weten. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waarde-
ring. Ga dan De Vierklank 
bezorgen op woensdag. 
Bijvoorbeeld in De Bilt de 
Groenekanseweg (2-161), 
Prof.Dr.P.J.Crutzenlaan en 
Weltevreden: 150 kranten 
worden bij je thuis aangele-
verd. €5,88/week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Plutolaan en Steenen 
Camer BLIJ, Woon je in de 
buurt en overweeg je een 
krantenwijk. Wij zijn per 
direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient € 5,16 per week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634

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

Pijnlijke voeten? Medisch
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Te koop aangeboden
5 boeken van Cri Stellweg 
o.a. Grootmoeder, Er zijn 
teveel Japanners in Japan, 
Iedereen.., Deze aarde.. en Ik 
maak van.. Totaal €2,-. Tel. 
06-14040516

Dagelijks leven in Bijbeltijd 
€1,-. Tel. 06-14040516

Het groene hart van Kers 
en Vuijsje €2,-. Tel. 
06-14040516

Tuintafel met glazen blad 
150x97x75 lxbxh €15,-. Tel. 
0346-213195

Kleuterbed Ikea blauw 
mt 80/170 aan hoofd-
eind een poes en hond, 
met goed matras €20,-. Tel 
06-41456489

Ikea Bureaustoel, zwart met 
bordeaux rode bekleding. 
Instelbaar. De draaibare voet 
heeft 5 wielen. In prima staat, 
€10,-. Tel. 0346-213121

Samsung Full HD LCD TV, 
zwart. Type LC32 C650, 32 
inch/80 cm. Met afstandsbe-
diening en gebruiksaanwij-
zing. In prima staat, €15,-. 
Tel. 0346-213121

Serie van 14 boeken van Karl 
May. Gebonden in blauwe 
bandjes. In prima staat, 
slechts 1 x gelezen! €15,-. 
Tel. 0346-213121

Rode ijzeren kinderstep met 
kleine wieltjes. €10,-. Tel. 
0346-243758

Handige katten kunststof 
reisbak. Ziet er netjes uit. 
€10,-. Tel. 0346-243758

C1000 familie kookboek als 
nieuw. €12,50. Tel. 0346-
243758

Boek Haruki Murakami 
- Norwegian wood 
(Nederlands), €4,-. Tel. 
06-30693144

3 dvd's Harry Potter (waar-
van 2 nog in verpakking), 
Half-blood prince, De steen 
der wijzen en De geheime 
kamer. Per stuk €4,-. Per 3 
voor €10,-. Tel. 06-30693144

Activiteiten
Ben jij benieuwd naar het 
verhaal van Goede Vrijdag 
en Pasen? Haal een gratis 
KIJKDOOS/kleurplaat op bij 
juf Jolanda van kinderclub De 
Regenboog, op Noordeinde 4 
in Maartensdijk.

Fietsen/ brommers
SPORTFIETS en Racefiets, 
beide in goede staat, per stuk 
€100,-. Tel. 06-14792727

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

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

• Nieuws • Agenda • Informatie

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen. Hedra (klimop) 80-100 
cm €2,25. 2.00+ cm €5,50. Portugese Laulier 40-50 cm €3,50. 
Diverse fruitbomen 4 halen, 3 betalen.

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

Mooie vakantiebungalow wifi
Rust, ruimte en mooie natuur, fijne wandel/fiets omgeving 
Enkele weken beschikbaar: mei-juni-sept.
Onze Site met agenda:    www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp-Ootmarsum 054-1626578/06-39609666

Adullam molen- en kringloopwinkel Westbroek
Iedere woensdag en zaterdag geopend.
Afspraak maken? 06-18141503
Wij zien uit naar uw komst

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. 
Alle personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor geko-
zen opdat niemand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van 
de ingebouwde grappen bewaard blijft. Een goed verstaander 
heeft slechts een half woord nodig en zal het lokale karakter in 
dit spannende en grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel 
gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 9 Nieuwsjagers in Heuvellust 

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van Dudok voor 
de architectuur in Heuvellust, blijkt boekhandelaar Wieke van 
Beek verdwenen. Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van 
de Heuvelkoerier, gaat samen met boekverkoopster Maaike op 
onderzoek uit. Dan ontdekt Maaike de tas van Wieke op het dak 

en wordt de politie ingeschakeld.

Inmiddels was ook een aantal journalisten van de landelijke 
media in Heuvellust neergestreken. Bij de boekhandel stond 
zelfs twee straalwagens om rechtstreeks in de uitzending te 
kunnen zijn. Hoewel Wieke nog geen dag zoek was, waren de 
media bang een spannend verhaal te moeten missen. Radio- 
en televisieverslaggevers meldden dat ze niets te melden had-
den, interviewden mensen die nooit eerder in het dorp waren 
geweest, laat staan dat ze Wieke persoonlijk kenden. Maar 
ze vonden het allemaal vreselijk, hoopten er het beste van en 
waren eigenlijk niet verbaasd want het was nu eenmaal een 
rare tijd.  
Maar na die eerste dagen begon de landelijke pers de belang-
stelling te verliezen. Er was een BN’er die weer eens een 
nieuwe liefde had, er was ruzie bij een tv-programma, poli-

tiek gedoe over de euro. En er waren duizenden doden bij een 
hongersnood in het Midden-Oosten, maar daarvoor was nog 
de minste aandacht.
Wel viel het Kees-Jan op dat er meer belangstelling was dan 
ooit voor de dreigende sloop van het Dudok-gebouw. Nu de 
eerste berichtgeving achter de rug was, begonnen de journa-
listen zich te verdiepen in de achtergronden. Ook serieuze ru-
brieken zoals Nieuwsnet ruimden er een paar minuten voor 
in. Een landelijke krant stuurde de redacteur architectuur met 
een fotograaf, wat een prachtig verhaal over Dudok in Heu-
vellust opleverde. 
Inge hield het allemaal bij en glunderde iedere keer dat er 
weer iets te lezen, te zien of te horen was over de toekomst 
van het Dudok-ontwerp. ‘Het gaat anders wel om de verdwij-
ning van Wieke,’ had Kees-Jan al eens gezegd, ‘niet om dat 
stomme gebouw.’ 
Inge kreeg een kleur. ‘Dat weet ik ook wel en het is geen stom 
gebouw.’
Op de social media doken vreemde geruchten op. Wieke zou 
zijn gezien in de bossen van Naaldhoven, in gezelschap van 
een dikbuikige heer met een kaal hoofd. Een ander wist met 
zekerheid te melden dat de verdwenen boekhandelaar gesig-
naleerd was in een discotheek in de hoofdstad, dansend met 
een onlangs gescheiden BN’er. Een wijsneus liet weten dat 
Wieke helemaal niet verdwenen was, maar dat de verdwijning 
slechts een reclamestunt was om aandacht te krijgen voor de 
boekhandel. Het schoot allemaal niet op en gek genoeg ging 
het leven in Heuvellust zo langzamerhand weer zijn gang. 
Tot op de zesde dag na de verdwijning een heertje de redactie 
op dribbelde, dat stellig beweerde dat hij wist waar Wieke 
was. Kees-Jan zuchtte maar eens. Simon Spinhoven kwam 
wel vaker ongevraagd op de redactie, maar de hoofdredacteur 
moest toegeven dat er soms een kern van waarheid in zijn 
beweringen zat.  

(Wordt vervolgd)
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Jeugdafdeling FC De Bilt 
draait volop door

door Kees Diepeveen

Elke zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur is er een onderlinge voetbalcompetitie voor alle jeugdteams 
van FC De Bilt op sportpark Weltevreden. De jeugdcommissie heeft er een hele puzzel aan 

om wekelijks een aantrekkelijk programma te creëren. De kinderen zijn er blij mee 
en komen met veel plezier hun wedstrijden spelen. 

Ongeveer 775 jeugdleden heeft FC 
De Bilt onderverdeeld in ruim 600 
jongens en rond de 175 meisjes. 
Wekelijks maakt de jeugdcommis-
sie de puzzel om zo veel mogelijk 
kinderen op zaterdag een wedstrijd 
te kunnen aanbieden. De ene keer 
gaat dat met bestaande elftallen te-
gen elkaar, op een ander moment 
worden er leeftijden gemixed om 
onderling gelijkwaardige teams te 
krijgen en soms wordt er gepro-
beerd om een ouder team tegen een 
jaar jongere spelers of speelsters 
te laten spelen. Voorzitter Jeugd-
commissie Ernst Hoepman: ‘Zo 
proberen we de lol voor de kinde-
ren erin te houden. Maar met het 
organiseren van de wedstrijdjes op 
zaterdag zijn we er natuurlijk niet. 
Alles moet wel strak volgens de 
protocollen van de Veiligheidsregio 
en KNVB en daar houden wij ons 
strikt aan. Zoals geen ouders langs 
de lijn, alleen maar teambegelei-
ders, trainers, teamleiders en 2 tot 
3 ouders per team voor de begelei-
ding. Om de ouders van de jongste 
jeugd een beetje tegemoet te komen 
laten we wedstrijdjes van de jong-
ste jeugd spelen op het veld naast 
de parkeerplaats. Kunnen ze vanaf 
daar de wedstrijdjes volgen en zien 
of hun kind veilig op het veld staat’. 

Meisjesteams
De meisjes voetballen in een eigen 
competitie maar worden ook inge-
deeld in iets jongere jongensteams. 
‘In totaal zijn er 12 meisjesteams’, 
aldus Ernst Hoepman. ‘En de groei 
zit er aardig in. Aan het begin van 
het seizoen hadden we één MO9 
(Meisjes Onder 9 jaar) team en 
inmiddels gaan we bijna naar een 
3e team. Dat is goed voor de door-
stroom want alle teams moeten ge-
vuld zijn met speelsters van bij het 
team horend niveau. Wat natuurlijk 
ook voor de jongensteams geldt. 
Onze meiden MO17 spelen op 
landelijk niveau. Dat is een hoog 
niveau en daarom zijn we druk 

doende om onze doorstroommoge-
lijkheden goed te ontwikkelen om 
het niveau te kunnen handhaven. 
We zijn blij met onze meidenteams. 
Meisjes geven een andere dyna-
miek en gezelligheid binnen de ver-
eniging’.

Voetbalacademie
‘Vijf jaar geleden is FC De Bilt 
een Voetbalacademie gestart. Deze 
Academie geeft wekelijks gestruc-
tureerde circuittrainingen aan jon-
gens en meisjes onder 10 jaar. De 
komende jaren willen we dit verder 
uitbouwen tot de gehele onder-
bouw. Hierdoor krijgen alle kinde-
ren trainingen op goed niveau dat 
afgestemd is op hun leeftijd. Dit 
gebeurt onder leiding van gediplo-
meerde trainers en met behulp van 
oudere jeugdspelers. Hierdoor krij-
gen deze oudere jeugdspelers erva-
ring als trainer en is de Academie 
tevens een opleidingsinstituut voor 
trainers’. Ernst Hoepman vervolgt: 
‘Ook kinderen die niet lid zijn mo-
gen met bijvoorbeeld een vriendje 
meekomen en op proef meetrainen. 
Mogelijk krijgen die kinderen zo de 
smaak te pakken en worden ze lid. 
Aanmelding voor een proeftraining 
kan via de website’.

Ontwikkeling
Sinds enige jaren biedt FC De Bilt 
zijn jeugdspelers ook de kans om 
extra techniek-training te krijgen bij 
de Utrechtse Voetbalschool. Ernst 
Hoepman: ‘De voetbalschool, die 
werkt op ons sportpark, organiseert 
techniektrainingen voor jongens en 
meisjes tussen de 4 en 12 jaar. Dit is 
een aanvulling op de reguliere voet-
baltrainingen en speciaal gericht 
op de ontwikkeling van de jeugd. 
Deze trainingen worden gegeven 
door gecertificeerde voetbaltrainers 
die al jaren ervaring hebben met het 
geven van trainingen aan de jong-
ste jeugd. Dit is niet gratis, hiervoor 
moeten de ouders een vergoeding 
betalen’.

In de voorjaarsvakantie heeft de 
Voetbalschool gedurende twee da-
gen clinics voor de jeugd gegeven. 
Hier hebben 130 kinderen aan mee-
gedaan. Nog nooit hebben er zoveel 
kinderen aan de clinics deelgeno-
men. 

Jeugdbeleidsplan 
Om heel gestructureerd aan oplei-
ding van jeugdspelers en -speel-
sters te werken is de Technische 
Commissie van FC De Bilt in nauw 
contact met de Jeugdcommissie 
bezig met het opstellen van een 
Beleidsplan. Enthousiast vertelt 
Ernst Hoepman: ‘Dit Beleidsplan 
is gericht op de ontwikkeling van 
jeugdtrainers met als doel een uni-
forme, leeftijdsgebonden trainings-
aanpak om het aantal clubtrainers 
te laten groeien en te investeren in 
de kwaliteit van de trainingen. In de 
overtuiging dat dit bijdraagt aan het 
niveau, het spelplezier en het be-
houd van jeugdspelers. Het is best 
ambitieus maar wanneer we dit re-
aliseren kunnen we een gestructu-
reerde trainingsaanpak bieden aan 
kinderen in elke leeftijdsklasse’. 

Werk
Er is nog veel werk aan de winkel 
bij de jeugdafdeling van FC De 
Bilt. Maar elke zaterdagochtend 
op het sportpark zijn is voor Ernst 
Hoepman geen enkel probleem. ‘Ik 
werk hele dagen thuis en vindt het 
heerlijk om op zaterdag lekker in 
de buitenlucht te zijn. Bovendien 
is het belangrijk voor de binding en 
je spreekt veel mensen zoals trai-
ners, begeleiders en ouders. Je hebt 
nu iedereen bij elkaar. Bovendien 
combineren we onze aanwezigheid 
ook met wat onderhoudswerk als de 
tijd het toelaat. En van al die vro-
lijke kindergezichten en het plezier 
dat de kinderen hebben, daar doe je 
het toch voor!’ Voor meer informa-
tie over het jeugdvoetbal bij FC De 
Bilt zie: www.fcdebilt.nl

Voorzitter Jeugdcommissie Ernst Hoepman bij het omheinde miniveldje waar de jongste jeugd graag een 
partijtje speelt. 

Peutergym in 
Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Donderdag 1 april kunnen geïnteresseerde ouders hun kind laten 
meedoen met peutergym voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ook deze 
tweede les is een gratis kennis-makings-les voor het Nijntje Be-
weegdiploma. De gymles vindt plaats bij korfbalvereniging TZ in 
Maartensdijk van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Jongeren bewegen steeds minder. Zittend achter de laptop slijten zij 
hun dagen. De organisatoren van het Nijntje Beweegdiploma willen 
daar iets tegen doen en kinderen van jongs af aan stimuleren meer te 
bewegen. ‘Het Nijntje Beweegdiploma biedt jonge kinderen iedere 
week veel spelplezier’, vertelt Marina van den Heuvel, één van de or-
ganisatoren. ‘Wij leren hen alle essentiële basisvormen van bewegen. 
Ook leren zij tijdens het spelen allerlei sociale vaardigheden’.

Vaardigheden
Door corona vindt de peutergym buiten plaats en niet in De Vierstee. 
Van den Heuvel: ‘Wij hopen in september te starten in de sporthal van 
De Vierstee, maar deze laatste proefles vindt nog in de buitenlucht 
plaats. Wij laten de peuters veel balanceren, over een bankje lopen en 
leren hen allerlei vaardigheden met een bal. En natuurlijk samenwer-
ken, elkaar te steunen en netjes op je beurt wachten. Vaardigheden die 
ook later, in het gewone leven, veel worden gevraagd. Als wij éénmaal 
weer binnen les mogen geven, doen wij ook oefeningen met touwen en 
ringen’.

Het Nijntje Beweegdiploma is voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Vanaf 
september 2021 starten de gymlessen met Beweegdiploma 1 voor kin-
deren van 2 tot 4 jaar en het Beweegdiploma 2 voor kinderen van 4 tot 
6 jaar. Kijk voor meer informatie op info@numbereight.nl

In september starten de gymlessen voor het Nijntje Beweegdiploma in 
Maartensdijk.

Feline wint Regionale 
Voorleeswedstrijd

Feline van der Velden van de Montessorischool Bilthoven heeft op 
woensdag 17 maart de Regionale Voorleeswedstrijd gewonnen. Deze 
wedstrijd vond plaats in de Theaterzaal in Zeist. Feline zal de regio 
vertegenwoordigen in de Provinciale finale op dinsdag 20 april. 

Een driekoppige jury kon via een digitale livestream de negen School-
kampioenen horen en zien voorlezen. De Schoolkampioenen lazen, 
aangemoedigd door hun klasgenoten, hun favoriete fragment voor uit 
een zelfgekozen boek. Ook andere fans zoals (groot)ouders konden via 
de livestream vanuit huis meekijken met de wedstrijd. De jury heeft 
vooral gelet op enthousiasme, tempo, inleving en het fragmentkeuze. 
Ook het contact van de voorlezer met het (dan wel digitale) publiek 
was belangrijk. Feline las een fragment voor uit Julia’s reis, geschreven 
door Finn Zetterholm. 

De tweede plek is bemachtigd door 
Karel Kruse van basisschool Het 
Zonnewiel, De Bilt. Hij las voor 
uit Sjakie en de chocoladefabriek 
geschreven door Roald Dahl. 
   (Lotte Brouwer)

Feline is door de Kinderburger-
meester van Zeist Sebastiaan 
van Dijk onderscheiden met een 
prachtige oorkonde, een boeken-
bon en natuurlijk een stapeltje 
boeken.



Lentebode
Tussen de oude, bruine grasstengels uit het najaar kondigen jonge groene 
blaadjes het voorjaar aan. Speenkruid, een vroege lentebode. Vanuit de 
knolletjes, ook wel katteklootjes genoemd, groeien relatief lange stelen 
met hartvormige blaadjes. De plant bloeit van maart tot mei. Zodra de zon 
schijnt gaan de bloempjes wijd open, als sterretjes.

Lang geleden plukten mijn kleutervingertjes die eerste tere gele bloempjes 
na de winter. Boeketjes vertedering in kleine knuistjes. Speenkruid groeide 
overdadig in de slootkant van het Veurse laantje, een verloren laantje aan de 
rand van het dorp waar ik opgroeide. Elzen en wilgen zorgden voor groene 
beschutting, een lange groene tunnel naar de natuur van het buitengebied. 
Ik kwam er graag.

De bloemen uit mijn jeugd groeiden aan de kant van de weg of in het weiland 
daarnaast; dotterbloemen, pinksterbloemen, madeliefjes, paardenbloemen, 
boterbloemen... Ik nam ze mee naar huis, voor mijn moeder. Zorgvuldig 
manoeuvreerde zij de tere steeltjes in één van de kleine vaasjes die zij juist 
hiervoor bewaarde. Intussen vertelde ik enthousiast over de eenden op hun 
kop in de sloot, de reiger die een vis ving aan de waterkant en de haas die 
vlak voor me het hazenpad koos. Kieviten, roepend van de liefde, buitelden 
over elkaar heen door de lucht. Ver boven m’n hoofd klom een leeuwerik 
al zingend, schijnbaar moeiteloos 
steeds hoger naar de zon.
De kleuren, de geuren, dat geluid 
legde ik vast in mijn geheugen. 
Heldere herinneringen uit de lente 
van mijn leven.    (Karien Scholten)

In haiku:

Fris groene blaadjes
Speenkruid langs de waterkant
Als lentebode
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advertentie

Nieuwe aanplant op Houdringe
Utrechts Landschap wil op haar landgoederen en buitenplaatsen de cultuurhistorische waarden 
behouden en versterken. Waar mogelijk zet de natuurorganisatie zich ook in voor het versterken 

van de biodiversiteit. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de klimaatverandering. 
De bezoekers van het terrein worden uiteraard niet vergeten: de belevingswaarde is immers ook 

belangrijk. Daarom zijn er nieuwe bomen en rozenstruiken aangeplant op Houdringe.

Samen met landgoed Beerschoten 
en het Panbos vormt Houdringe 
één groot natuurgebied van 378 
hectare. Het oude landgoed be-
staat uit bos en open grasland, dat 
op de meeste plaatsen wordt om-
zoomd door meidoornhagen. Je 
treft er eiken en beuken aan waar-
van de stam een diameter heeft 
van meer dan een meter. De eeu-
wenoude bomen bieden geschikte 
voedsel-, schuil- en, voortplan-
tingsplaatsen aan diverse spech-
tensoorten, bosuil, eekhoorn, 
boommarter en vleermuissoorten. 

Hondenlosloopgebied 
Ook bij de vele bezoekers is Houd-
ringe een geliefd landgoed, niet in 
de laatste plaats vanwege het hon-
denlosloopgebied. Ook op dit land-
goed blijft Utrechts Landschap zich 
inzetten voor het behoud en het ver-
sterken van de natuur- en cultuur-
historische waarden. Uit oude kaar-
ten van het landgoed blijkt dat in 
het hondenlosloopgebied vroeger 
clumps (groepen) van bomen ston-
den. Deze clumps zijn weer terug-
gebracht in het landschap om – net 
als de andere bomen – uit te groeien 
tot indrukwekkende exemplaren.

Linden, rozen en eiken
De voorste clump bestaat uit de 
rijkbloeiende, geurende winterlin-
den, een walhalla voor insecten. 
De bomen worden omzoomd door 
diverse inheemse rozensoorten, 
zoals de egelantier en de honds-
roos. We zijn benieuwd hoeveel 
vlinders en andere insecten daarop 
afkomen. Meer naar achteren heb-
ben wij twee wintereiken aange-
plant. Deze soort is, na koploper 
wilg, een kampioen in het aan-
trekken van insecten. Zodra beide 
boomsoorten in bloei staan kan 
ook het feest voor onder andere 
vogels en vleermuizen beginnen. 
De eikels zijn vervolgens niet te 
versmaden voor dieren als de eek-
hoorn en de gaai.

Post & rail hekwerk
Wij hebben gekozen voor in-
heems, autochtoon gekweekt 
plantmateriaal dat de grootste 
overlevingskans heeft in tijden van 
klimaatverandering. Om de jonge 
aanplant te beschermen zullen we 
nog een zogenaamd post & rail 
hekwerk plaatsen, net zoals bij de 
grote beuk aan de noordzijde van 
het hondenlosloopgebied.

Jacqueline van Dam, Boswachter 
publiek Utrechts Landschap

Oude glorie wordt met een clump hersteld op Houdringe. (foto Jannie Smits)

Nieuwe aanhanger 
voor Dierenweide

Zaterdag 20 maart ontvingen het bestuur en de vrijwilligers van 
Stichting Dierenweide Maartensdijk een prachtige nieuwe aanhan-
ger uit handen van mevrouw Ike Bekking en de heer Alexander 
Tchernoff van de Rotary De Bilt-Bilthoven. 

De oude aanhanger, waarmee  vuil en mest van de dierenweide afgevoerd 
werd en waarmee nieuwe spullen voor de weide gehaald werden, was 
dermate versleten dat deze niet meer veilig en goed was.       (Edwin Plug) 

Dankzij een gulle gift van de Rotary De Bilt-Bilthoven kon de defecte 
aanhanger voor een mooie nieuwe vervangen worden. 

Nestkastjes onmisbaar
Steeds meer natuurlijke nestplaatsen verdwijnen. Boomholtes zijn nauwelijks meer te vinden 
en huizen worden steeds beter geïsoleerd. Door een nestkastje op te hangen help je vogels niet 
alleen aan een broedplaats, maar ook aan een schuilplaats tijdens koude en natte dagen; niet 

alleen om zich te beschermen tegen het weer, maar ook tegen roofdieren zoals marters. 

De beste plek volgens deskundigen 
voor een nestkast is op een rustige 
plek, zo’n 1,5 tot 2 meter van de 
grond en met de opening naar het 
noordoosten. Op die manier brandt 
de zon er niet teveel op en is deze 
het beste beschut tegen wind. Eni-
ge begroeiing in de omgeving is 
prima, maar niet in de baan van de 
vliegopening. 

Bloemenbuurt
Judith Voskamp vertelt: Zaterdag 
heeft de ‘Bloemenbuurt’ in De Bilt 
met 10 huishoudens rond de speel-
tuin (Jasmijn-, Dahlia-, Rozen- en 
Leliestraat) nestkastjes gemaakt om 
in de grote speeltuin op te hangen. 
Het was een activiteit voor de kin-
deren, die vorig jaar niet door kon 
gaan wegens Corona. De pandemie 
was toen net begonnen en we wisten 
nog niet wat ons te wachten stond. 
Dit jaar hebben we er voor gekozen 
om het wel door te laten gaan. Ie-
der huishouden dat mee wilde doen 
kon een voor-gezaagd huisje halen 
bij vrijwilliger Joyce (meubelma-
ker uit Utrecht), die sinds kort in de 
Jasmijnstraat is komen wonen’. 

Hulp
De kinderen konden het huisje thuis 
met schroeven in elkaar zetten met 
een beetje hulp van mama of papa. 

Ze mochten er ook een kleurtje aan 
geven als ze dat wilden. Judith ver-
volgt: ‘Zaterdagmiddag hebben we 
met z’n allen de nestkastjes opge-
hangen. De kinderen mochten zelf 

een boom uitkiezen, waaraan we 
vervolgens met oude binnenbanden 
van Profile René aan de Hessenweg, 
de nestkastjes hebben bevestigd’.
      [HvdB]

In de mooie speeltuin hangen 10 prachtig geschilderde en zelfgemaakte 
huisjes. (foto Judith Voskamp)

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
31-3

Do.
1-4

Vr.
2-4

Za.
3-4

Zo.
4-4

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek 

en friet

Biefstuk, pepersaus en 
friet (€ 15,00)

‘Bouillabaisse’: Zuid-
Franse visschotel met 
stokbrood en rouille

Provençaalse quiche, 
eiersalade en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

We hebben voor de Pasen ook asperges. 
Deze zijn echter alleen te bestellen voor 

zaterdag 3 en zondag 4 april.
Kijk op naastdeburen.ccvshop.nl

voor onze asperge aanbieding

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Chocolademousse, 
advocaat en slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50
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