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De Bilt
blijft goed
wordt beter.

#14 "Met hart en ziel zet ik mij in voor alle
dorpen, voor wat goed is beter wordt!"

kiess

Gert-JanWeierink

De Bilt
blijft goed
wordt beter.

#15 "Mijn inzet is groene, vitale en leefbare
kernen waar het goed vertoeven is"

kiess

Henric de Jong Schouwenburg

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Groenekan • 0346-211215

drukwerkspecialist 

Biodiversiteit leidt
tot een beter leefklimaat

door Henk van de Bunt

Eind 2020 is de groenrenovatie in De Bilt voor de periode tot in 2024 van start gegaan in woonwijk 
De Leijen in Bilthoven. Inwoners werden te laat geïnformeerd door de gemeente maar 

beterschap werd toen toegezegd. Wel was er tevredenheid bij inwoners door de 
bloemrijk bijenvriendelijke bermen, die werden aangelegd.

Naar aanleiding daarvan vroeg De 
Wijkraad De Leijen alle politieke 
partijen die meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen een com-
mentaar te sturen hoe zij denken de 
biodiversiteit in De Bilt te stimule-
ren waarbij al of niet kon worden 
gereageerd op het daarover in De 
Vierklank verschenen artikel over 
groenrenovatie in De Leijen. 

GroenLinks en SGP
Anne Marie ’t Hart verwoordt het 
standpunt van GroenLinks: ‘In 
2019 besloot de gemeenteraad om 
biodiversiteit op één te zetten bij 
onder meer het groenrenovatieplan. 
Sindsdien is het kapbeleid ingrij-
pend aangescherpt en is er hard 
gewerkt aan de diversiteit van onze 
fl ora en fauna. De bloemrijke ber-
men, die je overal in de gemeente 
tegenkomt, getuigen daarvan. Soms 
moet daarvoor minder waardevol 
groen wijken, maar over enige tijd 
zullen ook de bewoners van De 
Leijen blij zijn met het resultaat.
SGP’er Arie Vonk Noordegraaf 

zegt: ‘Biodiversiteit zorgt voor 
een prettige groene leefomgeving 
voor de mens en is voor veel dieren 
van groot belang. Er zijn meerdere 
groepen in de gemeente actief met 
biodiversiteit. Initiatieven van on-
der andere deze groepen verdienen 
volgens de SGP steun en stimulans. 
Maar dan wel op een andere manier 
als hoe het in De Leyen is gegaan. 
Steun en stimulans door samenwer-
king tussen gemeente en inwoners. 
En dan wel vóórdat een graafma-
chine voor verrassingen zorgt’.

Lokaal
Erik den Hertog vertegenwoordigt 
Beter De Bilt & Bilts Belang: ‘Wij 
zien biodiversiteit als basis voor al 
het leven. Dit loopt als rode draad 
door alle programma’s. Bewoners-
organisaties krijgen meer regie en 
budget voor versterking van de 
biodiversiteit in hun wijk en kun-
nen dit zelfs geheel naar zich toe-
trekken (uitdaagrecht). Wij maken 
daardoor gebruik van de kennis 
van lokale experts (bv. bomen, bij-

en, vogels, insecten). Er is ruimte 
voor moestuinen, een voedselbos 
en Herenboeren. Van meedenken 
naar meedoen’. Peter Schlamilch 
spreekt namens Forza De Bilt: ‘De 
gemeente gaat vaak roekeloos om 
met groen in de wijken en werkt 
langs elkaar heen. Graafmachines 
die zomaar opduiken zonder voor-

overleg met de bewoners: hoe ver-
zin je het? De natuur staat toch al 
onder druk: sommige partijen wil-
len zelfs bouwen in het Leijensebos 
of 670 woningen in De Leyen erbij 
zetten. Forza gaat dit tegenhouden 
en steunt Wijkraad en burgers om 
onze wijk Dorps, Groen en Veilig te 
houden’.

CDA en PvdA
Krischan Hagedoorn is lijsttrekker 
van de PvdA: ‘PvdA De Bilt is ont-
stemd over de aanpak van groenre-
novatie in De Leijen. Wij hebben 
in het verleden gevraagd om een 
wijkschouw door inwoners in aan-
wezigheid van de politiek, aandacht 
voor het groen in onze wijken en 
het verruimen van groen-adoptie. 
Ingrepen in het groen moeten wel-
overwogen plaatsvinden en altijd 
bijdragen aan een toename van de 
biodiversiteit. Hierbij moet gebruik 
worden gemaakt van de kennis en 
participatie van inwoners’. Werner 
de Groot namens het CDA: ‘Het 
CDA wil het groen in de gemeente 
wat meer zijn gang laten gaan. We 
stimuleren ecologisch maaibeheer 
en ontmoedigen het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen, 
zowel in de openbare ruimte als in 
tuinen. Bij het beheer van het groen 
is veiligheid het uitgangspunt. Bij 
vernieuwing van groen wordt ge-
kozen voor planten en bloemen die 
van nature in Nederland groeien. 
Hiermee willen we bijdragen aan 
de biodiversiteit van planten en die-
ren’. 

CU en D66
De tijd van uitstellen en afwach-
ten is voor wat betreft Donja Hoe-
vers (D66) voorbij; ‘D66 wil écht 
werk maken van biodiversiteit en 
klimaat. Daarom gaan wij altijd 
voor de meest groene en duurzame 
oplossing. De landbouw moet bij-
voorbeeld veranderen: meer aan-
dacht voor biodiversiteit, duurzaam 

en circulair. Met kringloopland-
bouw putten we de grond niet uit. 
Weidebloemen aan de randen van 
de akkers en gemeentegroen zor-
gen voor natuurlijke bestuiving’. 
Bij Conny Brouwer (ChristenUnie) 
staat Biodiversiteit hoog op de 
agenda: ‘Biodiversiteit is essenti-
eel bij het in stand houden van de 
natuurwaarden in onze gemeente, 
voor een prettig leefklimaat en kli-
maatadaptatie. Onze ideeën: gevel-
tuintjes door één rij stoeptegels weg 
te halen waar de stoep voldoende 
breed is, meerdere soorten bomen 
planten om de eikenprocessierups 
tegen te gaan, in iedere wijk/kern 
een zelfpluktuin zoals Kansrijk in 
Groenekan, natuur-inclusief bou-
wen én geen weg door het Leijense 
bos’.

SP en VVD
Ralph Jacobs (VVD): ‘De gemeen-
te is er om problemen op te lossen 
niet te creëren. Na jarenlang via een 

bewonersvereniging op te zijn ge-
komen voor ons dorp ga ik het nu 
proberen als raadslid. Op deze ma-
nier kan ik echt invloed uitoefenen 
op de processen. Natuur draagt bij 
aan ons welzijn. Daarom blijven we 
ons inspannen voor behoud van de 
natuur, groene vingers in de wijk en 
de versterking van biodiversiteit’.
‘Communicatie, openheid en be-
trokkenheid vormen de basis van 
ons nieuwe verkiezingsprogram-
ma’. Deze openingszin van het SP-
verkiezingsprogramma is direct van 
toepassing op de groenrenovatie 
in de Leyen: ‘Niemand kijkt meer 
vreemd op van de voornemens ‘na-
tuur-inclusief bouwen’, ‘zorgvuldig 
omgaan met ons milieu’, ‘groen in 
straten’ en ‘eigen leefomgeving in-
richten’ (uit de hoofdstukken woon-
omgeving, milieu en natuur). Maar 
uitvoering blijkt telkens weer taai: 
De Bilt verlangt naar een verstan-
dig, deskundig en vooral communi-
catief gemeentebestuur’.

Kan het op een andere manier als hoe het in De Leyen is gegaan?

Minder waardevol groen in de wijken moet wel eens wijken.
Het betreffende perk langs het fi etspark bij de supermarkt wordt gesloopt.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
13/03 • 10.30u - 

Mevr. ds. Rineke van Ginkel 
Pr. Gem. Zuiderkapel

09/03 • 14.30u - 
Ds. J.A.W. Verhoeven, Biddag

09/03 • 19.30u - Ds. J. de Jong, Biddag 
13/03 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom 

13/03 • 18.30u - Ds. D.J.W. Kok 

 De Woudkapel
13/03 • 10.30u - Bezinnen op Zondag 

met Ernst van den Hemel

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
13/03 • 13.00u - de heer Jan Blokker

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/03 • 10.30u - pastor Gerard Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

09/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed, Biddag
13/03 • 10.15u - Ds. M. Wielhouwer

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
besloten bijeenkomsten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
09/03 • 19.30u - Ds. G. Bikker, Biddag

13/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/03 • 10.00u - Ds. W. van Leer

R.K. St. Michaelkerk
13/03 • 11.00u - 

Eucharistieviering J. Skiba

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/03 • 10.00 uur - 

spreker Hans Somhorst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/03 • 10.00u -

Drs. G.A. van Ginkel, Biddag
13/03 • 15.30u - Ds. G. van Wijk

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/03 • 14.00u - Ds. C.M. Buijs, Biddag
09/03 • 18.30u - Ds. J.G. Blom, Biddag

13/03 • 10.00u - 
Ds. N.P.J. Kleiberg (doopdienst)

13/03 • 18.30u - Ds. J. van Meggelen 

Onderwegkerk Blauwkapel
Met ingang van Pasen zullen de diensten 

worden hervat 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/03 • 11.00u - ds. C. van Dorp 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/03 • 19.30u - 
Ds. G.H. Kruimer, Biddag 

13/03 • 10.00u - Ds. M. Goudriaan
13/03 • 18.30u - Ds. S.J. Verheij

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/03 • 10.00u - 
Ds. A.J. Speksnijder, Biddag

09/03 • 19.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder, Biddag

13/03 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra
13/03 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
13/03 • 09.30u - Ds. C. van Dorp 

St. Maartenskerk 
13/03 • 09.00u - 

Eucharistieviering J. Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
09/03 • 18.30u - 

Ds. W.J. van der Linde, Biddag
13/03 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
13/03 • 18.30u - Ds. E. Versloot

PKN - Herv. Kerk
09/03 • 11.00u - 

NGK-voorganger, Biddag
09/03 • 19.00u - 

Ds. M. van der Zwan, Biddag
13/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

13/03 • 18.30u - Ds. J. Verhoeven

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 maart haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 12 maart oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 8.00 
uur rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Ook als het leven stopt,
            gaat de liefde door!
         Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700 

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |             huitinguitvaartverzorging

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens.
We zullen je missen iedere dag. 

Intens verdrietig zijn we nu we afscheid hebben moeten nemen 
van onze vader, schoonvader en partner

Dirk Booij
weduwnaar van

Leny Booij-Leijendekkers

 Maartensdijk, 21 september 1941
† Bergambacht, 1 maart 2022

Dirk
Sandra en Remco
Ali de Jong-Sluijs

Correspondentieadres:
Ali de Jong-Sluijs
Gerrit Greupstraat 6
2871 WM Schoonhoven 

De crematie heeft dinsdag 8 maart plaatsgevonden in het 
crematorium Den En Rust te Bilthoven.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan ooit voelen wat je hebt doorstaan?

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij 
van haar mochten ontvangen is, na een druk leven 

vol zorg voor allen die haar lief waren, 
rustig van ons heengegaan mijn moeder, 

schoonmoeder en onze oma

Hendrika de Groot - de Jong

Rika

sinds 17 januari 2020 weduwe van Klaas de Groot

* 5 juli 1941 † 3 maart 2022

Addy en Dingena
   Carmen en Peter
   Bjorn en Imke

Correspondentieadres:
Freule Helenastraat 8
3864 GK  Nijkerkerveen

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie 
te condoleren op woensdag 9 maart van 19.00 tot 

21.00 uur in Uitvaartcentrum De Grote Haar, 
Haarweg 1a te Gorinchem.

De afscheidsbijeenkomst zal in kleine kring 
worden gehouden op donderdag 10 maart.

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare
herinnering aan haar leven, hebben wij afscheid

moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante
A

Ria Heemskerk
Maartensdijk, 31 januari 1961

Zeist, 4 maart 2022

A

    Martha en Ben
    Arie en Janny
    Nel en Jan
    Gerda en Fred
    Willem en Tanja
  A

    Neven en nichten

Ria is thuis, alwaar geen bezoek.
A

Wij nemen afscheid van Ria op zaterdag 12 maart 2022
om 10.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 in Bilthoven.
A

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de naastgelegen
ontvangkamer.

Correspondentieadres:
Monuta Ellen Spierenburg
t.a.v. familie Heemskerk
Beukenlaan 4, 3741 BP  Baarn

Meedenken over leefomgeving 
Maartensdijk

Donderdag 10 maart vanaf 19.30 
uur is er een digitale bijeenkomst 
betreffende de omgevingsvisie 
van Maartensdijk. Centraal staat 
wat er behouden, verbeterd en 
ontwikkeld moet worden in het 
dorp. Uiteraard komt het ener-
gievraagstuk aan bod evenals 
woningbehoefte, behoud natuur 
geluidsnormen en luchtkwali-
teit. Kijk op doemeedebilt.nl/
de+omgevingsvisie/agenda voor 
meer informatie.

Volop stinzenplanten

Ongehinderd door stevige nacht-
vorst bloeien nu volop stin-
zenplanten. Naast krokussen 
en veel narcissen nu ook hol-
wortel en voorjaarshelmbloem. 
Ook de ondergronds groeiende 
schubwortel stuurt nu zijn bloe-
men naar boven. En mieren, 
bijen, vlinders en kikkers zijn 
weer actief. U ziet het zater-
dag 12 maart in de Moeras- en 
Stinzenplantentuin in Westbroek, 
Kerkdijk 132 (tuiningang) Toe-
gang vrij tussen 10.00 en 17.00 
uur. Parkeren aan weilandkant.
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Kies voor een échte lokale partij:

FORZA!
-

Dorps, Groen en Veilig

Stem FORZA!Lijst 6

STEMT U LOKAAL? 
KIES DAN VOOR HET ORIGINEEL:

STEMT U LOKAAL?
KIES DAN HET ORIGINEEL, GEEN KOPIE.

VERSCHILLEN TUSSEN DE LOKALE PARTIJEN:

• Houd TBS-kliniek buiten de gemeente (M12-2022)
VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Hessingterrein: wel bouwen, maar niet in natuur (8-A16)
VOOR: Forza, GL, CU TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Eigen inwoners voorrang bij sociale huurwoning in hele
gemeente (A83-2021)
VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Melkweg niet hoger dan 3 lagen bouwen (A70-2021)
VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Schapenweide: 100% woningen, GEEN bedrijven (A29-2021)
VOOR: Forza, CU, PvdA TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Geen plantsoenen en parkjes volbouwen (M79-2019)
VOOR: Forza, PvdA TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Geluidshinder A27 Maartensdijk aanpakken (M90-2021)
VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Maak einde aan poliolekkages in De Bilt (M91-2021)
VOOR Forza, CU, PvdA, SP TEGEN: alle andere partijen, ook lok.

• Geen windmolens, zonnevelden, biomassa (A55-2021)
    VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Illegaal kappen van bomen beboeten (A14-2021)
VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Stop met onderzoek naar windmolens in De Bilt (M11-2021)
VOOR: Forza, SGP TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• Houd Centrum BHV Dorps, Groen en Veilig (A12-2021)
VOOR: Forza TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

• DE BILT BLIJFT ZELFSTANDIG (niet fuseren) (M70-2020)
VOOR: Forza, VVD TEGEN: alle andere partijen, ook lokale

Kies het origineel!

• Geen hoogbouw, maar dorps bouwen: 2 lagen en een kap
• Geen randwegen door de bossen, maar ons groen behouden
• Geen windmolens en zonneparken in onze groene omgeving   
• Veiligheid is topprioriteit: stop waarschuwen, ga handhaven
• Bouwen voor de eigen inwoners, niet voor de hele regio
• Eigen inwoners krijgen voorrang op (sociale) woningen
• Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers: prioriteit
• Schapenweide: 100% woningbouw, geen industrie

Ja, u leest het goed: ook de andere lokale partijen stemden
tegen een zelfstandig De Bilt, voor een TBS-kliniek, voor 

bouwen in de natuur (Hessing), voor windmolens, zonne-
weiden en biomassa, voor hoogbouw, voor een randweg door

onze bossen en zelfs voor een tramlijn naar Utrecht!
Forza is hier tegen: wij zijn en blijven Dorps, Groen en Veilig.

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Weer spelen en ontmoeten
bij de Planetenbaan

De speeltuin van de Planetenbaan is weer open. Jumbo heeft de speeltuin onlangs netjes 
teruggeplaatst achter haar nieuwe supermarkt. Voor de omwonenden was het spannend 

om te zien dat deze kostbare speeltuin uit de grond werd gehaald en voor een lange periode 
opgeslagen moest worden tijdens de bouw van de nieuwe supermarkt. 

Enkele jaren geleden was een groep 
inwoners 1,5 jaar lang bezig om de 
speeltuin te kunnen realiseren. In 
2016 was de feestelijke opening, 
mede dankzij veel sponsors, winke-
liers en de gemeente. 

Het is merkbaar dat er in gemeente 
De Bilt steeds meer behoefte is aan 

dit soort fijne plekken waar ouders 
en kinderen samen kunnen komen. 
Voor een geslaagde speeltuin is be-
trokkenheid met de buurt ook echt 
nodig. 

Toen indertijd met de buurt het plan 
voor de speeltuin gemaakt werd, 
werd het belangrijk gevonden dat 

zowel jonge als oudere kinderen er 
kunnen spelen; dus een glijbaan en 
peuterschommel voor de kleintjes 
en een uitdagend klimrek voor ou-
dere kinderen. Een speeltuin hoeft 
niet groot te zijn, als er maar iets is 
voor klein en groot, en genoeg zit-
bankjes voor de ouders.
	 (Leyla Ummels-Çavuşoğlu)

Nu de Planetenbaan-speeltuin weer open is, is het elke dag een gezellige drukte.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 10 maart t/m woensdag 16 maart

Filet Americain

Grillworst salade

Kip-walnoot salade

Gebraden rosbief

Gegrilde kiprollade

Coburger rauwe ham

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

KIP CORDON BLEU
GEHAKT CORDON BLEU 
RUNDER CORDON BLEU 

CARPACCIO ROLLETJES

1 KILO

8.98

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

500 GRAM

6.99

OUDE UTRECHTSE KAAS
500 GRAM

8.50

SUCADE 2e pond 
halve prijs

KIPDIJFILET

VARKENSHAASSLEETJE 
100 GRAM

1.75

BLACK ANGUS 
BURGERS OF 
CHEESEBURGERS

4 VOOR

10.-

4+1
GRATIS

GEPANEERDE 
SCHNITZELS 

500 GRAM

6.98

4+1
GRATIS

www

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

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

*
Kip gyros groenten schotel
rozemarijn aardappels en tzatziki saus

€ 1,59 
100 gram

Vega pasta 
met pomedori saus, spinazie 
en mozzarella 

€ 1,59
100 gram

Snijbonenschotel
€ 1,39

100 gram

Coco dream
Gluten en lactose arm

Nu € 18,95

Bokkenpootjes

Pak € 3,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 maart.

Lente kriebels……
We hebben weer Hollandse 
asperges van onze vaste 
teler, kas bonen, rabarber 
en aardbeien…

Gesneden
Meloenmix

Volle bak € 1,99

Desem 
donker grof volkoren
Nu € 3,49
Suikerbrood

Nu € 3,49(GROOT ASSORTIMENT)

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben 
we weer een groot assortiment met 

luxe voorgerechten en culinaire hoofd-
gerechten. 

Er komen ook weer gerechten 
met asperges…!!!

Vrijdag en zaterdag
kervelsoep

Choco amandelfeest

Per bakje                          € 4,99

Kip hoisin met basmatirijst € 1,49
100 gram

Broccoli
€ 0,99

500 gram

Conference
Peren

€ 1,99 
Heel kilo

14
03

15
03

16
03

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Lekker voor de hand of pers.

Van onze notenafdeling:



Nieuwe kruising

De werkzaamheden rondom het kruispunt Hobbemalaan/Gezichtslaan 
in Bilthoven zijn sneller uitgevoerd dan gepland. Vrijdag 4 maart 
passeerden de eerste auto’s de vernieuwde kruising weer en de gehele 
Gezichtslaan kan weer worden gebruikt. [foto Henk van de Bunt].
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  OPEN BELEID
met volledige bewonersparticipatie

  BETAALBARE WONINGEN
juist ook voor eigen inwoners

  VEEL BOUWEN
maar niet in kwetsbare natuur

  BEREIKBARE ZORG voor iedereen

  STIMULERENDE REGELGEVING voor het MKB

  EINDE KOSTENDELERSNORM

  STIMULEREND BELEID onderwijs en cultuur

  UITBANNEN ARMOEDE in onze gemeente

Telt Maartensdijk nog wel mee
door Henk van de Bunt

Is de kern Maartensdijk in de Biltse gemeenteraad ondervertegenwoordigd? Vraag het
de gemiddelde Maartensdijker en je krijgt regelmatig als reactie: ‘Maartensdijk is het 

afvalputje van de gemeente De Bilt’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden er 
slechts twee raadsleden uit de kern Maartensdijk in de Biltse gemeenteraad gekozen.

Inwoners van Maartensdijk heb-
ben zich verenigd in de Bewo-
nersvereniging Maartensdijk-
Zuid en het Bewonerscollectief 
Maartensdijk: ‘Inderdaad is er de 
afgelopen 4 jaar weinig aandacht 
geweest voor de kern Maartens-
dijk bij de politieke partijen in 
De Bilt. Alleen wanneer het ging 
over woningbouw buiten de rode 
contouren of het neerzetten van 
mega grote windmolens in de 
weilanden kwam Maartensdijk ter 
sprake’. 

Samenvoeging
De huidige gemeente De Bilt is 
ontstaan uit een samenvoeging 
van de gemeente De Bilt (De Bilt 
(10.929) en Bilthoven (22.891) en 
de voormalige gemeente Maartens-
dijk (Groenekan (1.939), Holland-
sche Rading (1.576), Maartensdijk 
(4.880) en Westbroek (1.168). Alles 
peildatum 31 december 2020. 

Enquête
Gelezen in de inwonersenquête ge-
meente De Bilt 2021 bij het hoofd-

stuk Participatie bij de gemeente: ‘De 
betrokkenheid bij de buurt is veel 
groter dan die bij de gemeente. In-
woners van Westbroek en Maartens-
dijk voelen zich meer dan gemiddeld 
betrokken bij het eigen dorp (beiden 
51% (zeer) betrokken). Wanneer het 
gaat om de betrokkenheid bij de ge-
meente, dan is deze lager in Maar-
tensdijk (9%), Hollandsche Rading 
(10%), Groenekan (eveneens 10%) 
en Westbroek (11%). Vergeleken met 
2019 en 2017 is met name de betrok-
kenheid bij het dorp bij iedere meting 

verder afgenomen (van 52% (zeer) 
betrokken in 2017, 42% in 2019 en 
naar 35% in 2021). Daarnaast is de 
betrokkenheid bij de gemeente de 
afgelopen jaren ook elke keer iets af-
genomen (van 26% (zeer) betrokken 
in 2017, 24% in 2019 en naar 19% 
in 2021).

Kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten van de aan 
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen 
deelnemende partijen vermelden de 
namen van 186 kandidaten waar-
van er uit de kern Maartensdijk 
(24), Groenekan (10), Hollandsche 
Rading (9) en uit Westbroek (6) ko-
men. Twee politieke partijen ken-
nen een lijsttrekker, afkomstig uit 
Maartensdijk en de uitslag op 16 
maart zal het definitieve aantal ge-
kozenen, niet afkomstig uit de ker-
nen Bilthoven of De Bilt, bepalen. 

Partij
Inwoners van Maartensdijk hebben 
naar de mening van de Bewoners-
vereniging en het Bewonerscollec-
tief veelal geen idee welke partij 
er daadwerkelijk aandacht besteedt 
aan hun kern en welke partij hele-
maal niet. Daarom hebben zij de 
website www.maartensdijkkiest.
nl opgericht. Zij vinden, dat er in 
de Biltse gemeenteraad veel meer 
aandacht moet zijn voor de groene 
kernen, er veel serieuzer met bur-
gerparticipatie omgegaan moet 
worden en dat de groene kernen 

niet slechts gezien moeten worden 
als buitengebied waar problemen 
vanuit De Bilt opgelost kunnen 
worden: ‘Het is tijd dat de politiek 
van De Bilt luistert naar de inwo-
ners, dat ze de uitkomsten van de 
recente burgerparticipatie rond het 
onderwerp woningbouw respecte-
ren en inzetten op het behoud van 
groen rondom de dorpen en geen 
bebouwing buiten de rode contou-
ren nastreven’.

Onderwerpen
Beide organisaties hebben de on-
derwerpen in de gemeenteraad de 
laatste jaren nauwlettend in de ga-
ten gehouden en inmiddels veel 
kennis en inzicht over de diverse 
standpunten van de verschillende 
partijen opgedaan: ‘Partijpro-
gramma’s zijn vaak lastig te lezen. 
Daarom brengt onze website de 
standpunten van de diverse partijen 
in kaart en specifiek wat ze met 
Maartensdijk willen’.
Daarnaast willen de initiatiefne-
mers de website ook na de verkie-
zingen online houden om zo als 
burgers de politiek te kunnen con-
troleren op beloftes, die ze gedaan 
hebben in hun verkiezingsprogram-
ma’s. Want de huidige partijen ma-
ken nu niet transparant wat ze vier 
jaar geleden beloofd hebben, laat 
staan wat ze concreet voor Maar-
tensdijk betekend hebben.
Kijk voor meer informatie op: 
www.maartensdijkkiest.nl

Menig gemeenteraadsfractie vond (ook) al in 2018 het kruispunt Dorpsweg / Nachtegaallaan in Maartensdijk 
geen succes; het is er onoverzichtelijk, onlogisch, gevaarlijk en het  verkeer stroomt niet goed door. Eén 
gemeentelijke verkiezingsronde verder is er nog niets veranderd.

SP De Bilt: niet alleen mooie 
woorden, we willen daden zien!

Communicatie
Tijdens de laatste raadsvergade-
ring op donderdag 24 februari is de 
motie “Investeren in gemeentelijke 
communicatie” van SP De Bilt aan-
genomen. In het recente verleden is 
er veel commotie geweest onder in-
woners en raadsleden vanwege een 
late en gebrekkige communicatie 
over invloedrijke beslissingen van-
uit het college. Dit speelt ook onder 
MKB-ers in onze gemeente.
Mischa van der Heijden: “Een geïn-
formeerde inwoner is een betrokken 
inwoner, communicatie is de basis 
van breed gedragen beleid. We za-
gen al eerder waar het mis ging in 
de communicatie: 13 bouwlocaties 
in het groen, bestemmingsplan Bilt-

hoven Noord, de Wier kliniek van 
Fivoor op Berg en Bosch. Op tijd 
bewoners informeren en betrekken, 
dit wordt wat ons betreft de nieuwe 
bestuurscultuur”.

Protest tegen hoogbouw
op de Melkweg
De SP heeft als een van de weinige 
partijen tegen het bouwplan ge-
stemd zoals het nu uitgevoerd gaat 
worden. Wij zijn erg voor de bouw 
van huizen, maar dan wel betaal-
baar en in overleg met de omwo-
nenden. Dat is ook hierbij wéér niet 
gebeurd.

Oekraïne
De fractie heeft het college schrif-
telijke vragen gesteld over opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne die 
verder gaan dan waar algemeen 
overeenstemming over was in de 
raad. Zoals de vraag om samen te 
werken met andere gemeentes bin-
nen de provincie en om serieuze 
opvang te organiseren voor de Oe-
kraïense oorlogsslachtoffers. Maar 
ook willen we door middel van een 
brandbrief Den Haag laten weten 
dat De Bilt hiertoe bereid is. Bo-
vendien wil de SP graag dat De Bilt 
op eigen initiatief met een voorstel 
komt, om binnen onze gemeente 
opvang te realiseren. Bijvoorbeeld 
door te spreken met eigenaren van 
leegstaande panden of door een 

stuk grond aan te wijzen waar een 
noodopvang gecreëerd kan worden. 
En natuurlijk hijsen we de vlag van 
Oekraïne bij het gemeentehuis. 

Hessingterrein 
De SP is erg blij met het wegstem-
men van het onzalige plan van Ver-
welius om in de kwetsbare natuur 
te bouwen. En niet eens betaalbare 
woningen maar in het hogere seg-
ment. We zien ernaar uit met alle 
betrokkenen te brainstormen over 
een project op het Hessingterrein 
dat de mogelijkheid biedt om een 
diversiteit aan betaalbare wonin-
gen te bouwen. Maar dan wel zo 
dat daarbij de omringende natuur 
wordt gespaard.

Rondweg door de Leijen 
Om dezelfde reden ziet SP De Bilt 
het niet zitten dat er een rondweg 
komt rond de gemeente via het 
Leijense bos. Dit bos is voor vele 
omwonenden een “long” waar ze 
kunnen ontspannen. Maar ook het 
wild zou volledig verstoord wor-
den. Wij kiezen voor een mooie 
groene gemeente met behoud van 
de natuur.

Op de website van SP De Bilt kunt 
u het ambitieuze verkiezingspro-
gramma van de afdeling, met als 
titel “Samen Verder”, inzien op 
https://debilt-2022.sp.nl/

Mischa van der Heijden.
(foto Mike Werkhoven)

ingezonden mededeling
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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.

cda.nl/utrecht/de-bilt  CDADeBilt  Cdadebiltmaartensdijk  @cdadebilt

HET CDA HEEFT KANDIDATEN 
UIT ELKE KERN VAN DE GEMEENTE
STEM OP EEN KANDIDAAT 
UIT JE EIGEN BUURT! 

BENIEUWD WELKE KANDIDAAT UIT JOUW 
BUURT KOMT? SCAN DE QR-CODE OF GA 
NAAR WWW.CDADEBILT.NL

HET CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 
IS VERFILMD. BEKIJK DEZE VIA DE QR-CODE 
OF GA NAAR WWW.CDADEBILT.NL 

LOKALE
KRACHT

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

Informatieavond over incidenten 
met poliovirus voor omwonenden

Afgelopen jaren hebben er een aantal incidenten met poliovirus plaatsgevonden op het 
Antonie van Leeuwenhoekterrein in De Bilt. Wij vinden het van groot belang dat onze 
inwoners weten wat er speelt en dat hun vragen beantwoord worden. Daarom faciliteert 
de gemeente De Bilt een digitale informatieavond. 

Op maandag 21 maart 2022 om 19.30 uur nodigt de gemeente omwonenden van het 
Antonie van Leeuwenhoekterrein en geïnteresseerden uit voor een informatieavond over 
de gang van zaken en maatregelen rond (mogelijke) incidenten m.b.t. poliovirus.
Tijdens deze avond zal een aantal experts van onder meer GGD regio Utrecht en de 
Inspectie Gezondheid en Jeugd toelichting geven en vragen beantwoorden over de acti-
viteiten die op het terrein plaatsvinden. Er zal ook aandacht zijn voor de risico’s en welke 
maatregelen er zijn om deze risico’s te voorkomen. 

Digitale bijeenkomst
De bijeenkomst is digitaal en wordt live gestreamd vanuit een studio. Een onafhankelijke 
gespreksleidster zal de avond begeleiden en zorgen dat vragen van digitale deelnemers 
gesteld kunnen worden aan de experts. 

Aanmelden
U kunt zich voor de avond aanmelden via www.debilt.nl/informatieavondpolio. Wij bieden 
u graag de gelegenheid om voorafgaande aan de bijeenkomst eventuele vragen te delen 
zodat de antwoorden in de bijeenkomst gegeven kunnen worden. 

voor € 9,95

Nu € 5,95

NOG EEN KEER!!!
Onze bekende SKISLOF

Op naar het voorjaar met het lekkere, 

LENTEBROODJE
rijk gevuld met rozijnen, 
banketbakkersroom
en kersen

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Voor 1,5 miljoen gesubsidieerd 
door Henk van de Bunt

Medio 2020 is in de Provincie Utrecht de Uitvoeringsverordening Mobiliteit vastgesteld.
Op grond van deze regeling kunnen gemeenten en andere wegbeheerders in de provincie 

Utrecht subsidie aanvragen voor o.a. het verbeteren van de lokale verkeersveiligheid. 

In 2021 maakten diverse gemeen-
ten in de provincie Utrecht hiervan 
gebruik. In totaal investeerden de 
wegbeheerders 3 miljoen euro in 
het veiliger maken van het gemeen-
telijke wegennet.

De provincie Utrecht zet zich in om 
de verkeersveiligheid in de regio 
te verbeteren. Samen met lande-
lijke en regionale partners werkt de 
provincie aan oplossingen om het 
aantal slachtoffers in het verkeer te 
verminderen. Het wegennet wordt 
zo veilig mogelijk ingericht om 
ernstige ongevallen zo veel moge-
lijk te voorkomen. Weggebruikers 
moeten aan de vormgeving van de 
weg kunnen zien welk gedrag van 
hen wordt verwacht: hoe hard ze 
mogen rijden, of ze mogen inha-
len, enzovoorts. De inrichting van 
de weg moet weggebruikers als het 
ware ‘dwingen’ zich veilig te ge-
dragen.
Naast het veilig inrichten van pro-
vinciale wegen, stimuleert de pro-
vincie gemeenten om actief aan de 
slag te gaan met het veiliger maken 
van hun infrastructuur. Een groot 

aandeel van het totaal aantal onge-
vallen gebeurt namelijk op het ge-
meentelijke wegennet. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor infra-
structurele maatregelen ter verbe-
tering van de verkeersveiligheid op 
hun eigen wegen.

Investeringen 
Via de Uitvoeringsverordening 
Mobiliteit stelt de provincie een 
stimuleringsbijdrage beschikbaar 
voor het veiliger maken van de 
gemeentelijke infrastructuur. Met 
deze provinciale subsidie kunnen 
gemeenten de belangrijkste ver-
keersveiligheidsknelpunten op hun 
wegen aanpakken. In 2021 is via 
de regeling voor ca. 1,5 miljoen 
euro aan subsidie toegekend aan 
gemeenten voor het verbeteren van 
de lokale verkeersveiligheid. Om-
dat gemeenten voor het ontvangen 
van de subsidie zelf ook 50% moe-
ten bijdragen, is er in 2021 voor 3 
miljoen euro geïnvesteerd in de 
veiligheid van gemeentelijke we-
gen. Dit geld is o.a. besteed aan het 
aanleggen van verkeersdrempels 
en zebrapaden, het verkeersveili-

ger maken van fietsoversteken, het 
reconstrueren van kruispunten en 
het verwijderen van obstakels voor 
fietsers.
Ook in 2022 heeft de provincie 
subsidie beschikbaar voor het ver-
beteren van de lokale verkeersvei-
ligheid; in het totaal gaat het om 3 
miljoen euro. Gemeenten kunnen 
hiervoor via de provinciesite een 
aanvraag indienen. 

De Bilt
Op de vraag of er in 2021 ook bij 
Biltse Projecten van  de regeling 
gebruik is gemaakt, antwoordt 
Provincie-woordvoerster Miranda 
Mens ontkennend. Bilts commu-
nicatieadviseur Sander van Oor-
spronk vult aan: ‘Gemeente De Bilt 
heeft in 2021 meerdere verkeers-
projecten met subsidie aan kunnen 
pakken. We volgen actief alle be-
schikbare subsidietrajecten van de 
Provincie en het Rijk en waar we 
kunnen vragen we aan.  Niet alleen 
van de Provincie Utrecht, maar ook 
van het ministerie (Rijk) - bijvoor-
beeld bij het Groenekanse deel van 
de Koningin Wilhelminaweg -.  Als 

gemeente moet je scherpe keuzes 
maken: met een aangevraagde en 
toegekende subsidie moet je ook 
aan de slag. En we kunnen niet al-
les tegelijk wegzetten; daar hebben 
we niet de capaciteit of het geld 
voor. Bij de meeste subsidietrajec-
ten geldt dat je als gemeente de an-
dere helft zelf bij moet dragen. En 
als je als gemeente een project niet 
waar kunt maken wordt de subsidie 
direct weer teruggevorderd’. 

Projecten
Van Oorspronk somt vervolgens 
een paar voorbeelden van projec-
ten die met subsidie zijn of worden 
gerealiseerd: ‘Er is bijv. subsidie 

verleend voor het verbeteren van de 
fietsverbinding naar station Biltho-
ven, waar twee knelpunten werden 
opgelost, namelijk het zoveel mo-
gelijk recht trekken van een aantal 
haakse bochten en het optimalise-
ren van het tracé tussen het fietstun-
neltje onder de Utrechtseweg en de 
aansluiting met de Dorpsstraat in 
De Bilt. Hij wijst ook op ook Berla-
gelaan en Hessenweg Zuid; die zijn 
aangepakt met provinciale subsidie 
vanuit uitvoeringsverordening mo-
biliteit. 
Of er voor 2022 opnieuw te subsidi-
eren projecten worden aangevraagd 
kon de communicatieadviseur niet 
zeggen.

De Koningin Wilhelminaweg na de verkeerveiligheid-bevorderende 
maatregelen.

Gezellig Repair Café 
Zaterdag was er een gezellig Repair Café bij WVT aan de Talinglaan in 
Bilthoven. Tien lokale reparatiedeskundigen verrichtten samen zo’n 50 
reparaties. Er waren naast vaste bezoekers, die blij waren dat het Repair 
Café weer open was, ook nieuwe deelnemers die enthousiast waren het 
Repair Café gevonden te hebben.

Juna en Rosalie uit Bilthoven kwa-
men binnen met een racebaan, 
waarvan de controller het niet meer 
deed. Reparateur Hardy ontdekte 
een kapotte veer en wist die te her-
stellen. Dankbaar gingen Juna en 
Rosalie op huis aan om weer met 
het geliefde speelgoed te kunnen 
spelen. Hardy is al bijna tien jaar 
vrijwilliger bij het Repair Café: 
‘De leukste, leerzaamste vrijwil-
ligersbaan, die ik tot nu toe heb 
gedaan’. Het volgende Repair Café 
Bilthoven is op zaterdag 2 april.

(Sofie Bakker) 

De controller is gerepareerd.

Weg door Leijensebos een gruwel
Wethouder Dolf Smolenaers en de lijsttrekkers Donja Hoevers van D66 en Anne Marie ’t Hart van 
GroenLinks maakten met enkele kandidaten van hun partijen en belangstellenden een wandeling 

door het Leijensebos. De partijen zijn tegen plannen om daar een randweg aan te leggen.

‘Eens in de zoveel tijd komt het 
idee om een nieuwe randweg door 
de gemeente De Bilt aan te leg-
gen weer naar boven’, zegt Anne 
Marie ’t Hart. ‘Voor autoliefheb-
bers wellicht een droom, voor na-
tuurliefhebbers en veel inwoners 
een schrikbeeld. Zeker als deze 
randweg door het Leijensebos zou 
gaan. Een aantal politieke partijen 
streeft ernaar een ontsluitingsweg 
door het Leijsensebos aan te leg-
gen. Voor meer partijen is het door-
trekken van de Biltse Rading naar 
de Leijen het onderzoeken waard. 
Concreet zijn de plannen als volgt: 
Een ontsluitingsweg langs de wijk 
De Leijen in Bilthoven door het 
Leijensebos waarbij de Jan Steen-
laan wordt doorgetrokken naar de 
provinciale weg. In het andere plan 
wordt de Biltse Rading bij de Her-
bie-rotonde over het Beukenlaantje 
doorgetrokken richting de Leijen.’ 

Asfalt trekt auto’s aan
‘Uit onderzoek blijkt dat wegen 
verbreden en nieuwe wegen aanleg-
gen uiteindelijk alleen maar meer 

auto’s aantrekt. Een randweg door 
het Leijensebos betekent een extra 
bypass van snelweg naar snelweg 
voor mensen die hier niet wonen 
of werken. Hetzelfde geldt voor het 
openstellen van het Beukenlaantje 
voor autoverkeer. Inwoners van de 
Leijen en natuur- en milieuorgani-
saties maken zich grote zorgen om 
de natuur. Het Leijensebos is een 
belangrijk ecologisch knooppunt 
met dassenburchten en hoge na-
tuurwaarden. Zij willen deze waar-

devolle natuur voor de gemeente en 
inwoners behouden.’ Anne Marie ’t 
Hart noemt de verkoop en het be-
heer van het bos aan het Utrechts 
Landschap een optie. [GG]

Duidelijk hoe het idee voor een nieuwe randweg eruit komt te zien.

Klaar voor een wandeling door bosgebied De Leijen.

Moet deze oude monumentale beuk 
wijken voor een rondweg?
(foto Marisca van der Burgh)
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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

LASAGNA
Laagje voor laagje opgebouwd; met HOH gehakt, 
bechamelsaus, tomaat helemaal naar Italiaans recept! 
± 30 minuten in de oven op 150°C 100 gram 1,35

BIEFSTUK TARTAAR
Pure gemalen biefstuk; mager en helemaal naturel!!
Lekker voor op een broodje met uitjes of bij de warme 
maaltijd. Kort en fel rosé te bakken 100 gram 1,75

THAISE KIPWOKBLOKJES
Met o.a. kipfilet, paprika, courgette. In een Oosterse
kerrie kruidenolie; heerlijk met rijst of op een broodje..
Kort roerbakken in een grote pan of wok 100 gram 1,35

KIPFILET GORDONBLEU
Van pure kipfilet gemaakt. Gevuld met ham & kaas en
daarna rondom gepaneerd voor een krokant korstje...
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 14 - 16 min. 100 gram 1,75

SPEENVARKENSPEKLAPJES
Van ons bekende varkensvlees: Naturel of gekruid.
Ook lekker voor saté, aan een stuk te braden....
Om krokant uit te bakken; ca 10 -15 min. 500 gram 4,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 maart t/m zaterdag 12 maart. 

Zetfouten voorbehouden.

PROCUREURLAPJES
Om kort te bakken of langzaam te garen 500 gram 4,95
SMULKIP
± 60 minuten in de oven op 200°C. Zonder been per stuk 7,95

RUNDER RIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug, dus lekker lokaal!
Ouderwets draadjesvlees, iets doorregen; om te stoven
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,85

Potgrond 40 liter
€ 4,25 per zak – 3 voor € 12,00

Tuinturf 40 liter
€ 4,50 per zak – 3 voor € 13,00

Bemeste tuinaarde 30 liter
€ 3,50 per zak – 3 voor € 10,00

Korrelmest van 25 kg € 17,50 per zak

Te koop: Van Egmond POTGROND
Steun Adullam gehandicaptenzorg

Bestellen: t/m 12 maart op
adullam.maartensdijk@gmail.com / 0346-211597

Afhalen: 19 maart 10:00 – 11:30 uur,
Dorpsweg 84 Maartensdijk

Overmaken: NL08 RABO 0308 3407 95
t.n.v. J. v.d. Berg o.v.v. Tuinactie + uw naam

Kringloopwinkel Westbroek iedere woensdag
en zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur geopend.

Den en Rust

Crematorium Den en Rust DELA in Bilthoven is vernieuwd. U bent van harte 
welkom op onze feestelijke open dag op zaterdag 26 maart. 

Wat kunt u verwachten?
• Een kijkje in bijvoorbeeld de ovenruimte, de aula en de huiskamer.
• Een rondleiding over de natuurbegraafplaats.
• Antwoord op al uw vragen over afscheidsmogelijkheden en uitvaartwensen.
• Informatie over de nieuwe elektrische crematieoven en andere milieuvriendelijke 

vernieuwingen. 

Wanneer en waar?
Datum: zaterdag 26 maart | 12.00 - 16.00 uur
Adres: Den en Rust DELA | Frans Halslaan 27 | Bilthoven
Informatie: dela.nl/opendagbilthoven

Open dag crematorium Den en Rust DELA

Open dag

Zaterdag 26 maart

Komt u ook?
U kunt zich tot en met donderdag 24 maart 
aanmelden via dela.nl/opendagbilthoven of door 
de QR-code te scannen.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk 
maar ook  
promotie 

artikelen en 
ideeën!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92Helaas, zonnevelden zijn 

nodig in onze gemeente. 
Zonnedaken zijn lang niet 
genoeg en het klimaat 
wacht niet op ons. Daarom 
startten BHM Solar en 
energiecoöperatie BENG! 
vorig jaar dit initiatief toen 
er langs de snelweg een 
mogelijkheid ontstond. Met 
steeds dit motto voor ogen: 
Zonneweide Voordaan 
‘door, voor en van Groe-
nekan’. Met zeggenschap, 
eigendom en voordeel 
voor bewoners van de in 
het eigen dorp opgewekte 
stroom. Zo wordt Groene-
kan in één klap energieneu-
traal, als eerste woonkern 
van gemeente De Bilt. 

Wensen verwerkt
Het ontwerp van Zonne-
weide Voordaan is geba-
seerd op alle wensen en 
zorgen die inwoners en 
organisaties in Groenekan 
lieten horen. Zo is de plek 
van het zonneveld verscho-
ven, meer uit het zicht van 
aanwonenden en wordt 
een deel van het beschik-
bare weiland ontwikkeld 
als natuurgebied. Verder is 
uitgewerkt hoe het proces 
verloopt tot aan de vergun-
ningsaanvraag. En hoe Zon-
neweide Voordaan mede 
eigendom kan worden van 
inwoners uit Groenekan, 
maar ook inwoners uit de 
andere dorpskernen. 

BENG! is de onafhankelijke lokale 
energiecoöperatie van en voor alle 
inwoners van gemeente De Bilt. BENG! 
streeft naar een energieneutraal 
De Bilt. Hoe wij dit doen lees je op 
www.bengdebilt.nl

Na onderzoek en vele gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en organisaties in 
Groenekan is nu het ontwerpplan klaar voor een zonneveld: Zonneweide Voordaan. Op 
zaterdag 12 maart kan iedereen dit ontwerp zien, een toelichting krijgen, vragen stellen en 
reageren. In de Groene Daan, op uw eigen tijd tussen 11.00 en 17.00 uur. Welkom!

Zaterdag 12 maart is de inloop-
dag over Zonneweide Voordaan 
Kom kijken en geef uw reactie
op het concept ontwerp en plannen

advertorial

Welkom op 12 maart
We spreken u graag op zaterdag 
12 maart in de Groene Daan, Groe-
nekan, tussen 11.00 – 17.00 uur. 

Aanmelden is niet nodig. Verder 
vindt u op onze projectwebsite 
www.zonneweidevoordaan.nl alle 
informatie die op dit moment 
beschikbaar is. U kunt ook daar uw 
vraag of reactie kwijt. 
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Lees ons hele verkiezingsprogramma op debilt.groenlinks.nl  

advertentie

Aanpak openbaar groen De Leijen
- meer of minder biodiversiteit -

door Henk van de Bunt

Het openbare groen in de wijk De Leijen in Bilthoven wordt gerenoveerd. Eerder deze
maand is een start gemaakt met het vernieuwen van de beplanting. Bij de start van het

voorjaar wordt nieuw groen aangeplant met het oog op het vergroten van de biodiversiteit. 

In een uitgegeven persbericht ver-
volgt de gemeente: ‘Veel van de 
beplanting in de wijk was aan ver-
nieuwing toe. De gemeente kreeg 
de afgelopen jaren veelvuldig mel-
dingen over het achterstallig onder-
houd van het groen in De Leijen. 
Verschillende hoveniersbedrijven 
zijn daarom recent gestart met het 
verwijderen van oude beplanting. 
Daardoor zijn er nu veel lege per-
ken te zien. Binnenkort worden 

deze opnieuw ingeplant met als 
doel onder meer de biodiversiteit te 
vergroten. Er komen dan ook ver-
schillende planten en struiken terug 
die een goed onderkomen bieden 
voor bijen, vlinders, insecten en an-
dere dieren’. 

Groenrenovatieplan
‘De uitgangspunten van de groen-
renovatie zijn opgeschreven in een 
plan. Daarbij wordt uitgegaan van 

hoogwaardig groen, een vergroting 
van de biodiversiteit, duurzame 
teelt van de gewassen en financiële 
kaders. Het plan is in 2020 tot stand 
gekomen in overleg met omwonen-
den en in de zomer van 2021 is de 
renovatieronde besproken’. 

Bezorgdheid
Inwoners van De Leijen hebben 
zich de afgelopen tijd kritisch uit-
gesproken over de groenrenovatie. 
De planning die eerder gedeeld is 
met onder meer de wijkraad, was 
slecht te lezen. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat zij zich overvallen 
voelen. Wethouder Anne Brom-
mersma (Duurzaamheid) hierover: 
‘Het is ontzettend vervelend, dat 
door zo’n praktische fout van ons 
er onrust is ontstaan. Tegelijk moe-
ten we niet vergeten dat we terecht 
veel klachten kregen van inwoners 
over het achterstallig onderhoud 
van het groen. Het was hoog tijd 
voor vernieuwing, daar is de natuur 
ook bij gebaat. Een aantal stuk-
ken in De Leijen, onder meer bij 
de Berlagelaan, is vorig voorjaar 
al gerenoveerd en daar kunnen we 
volgens mij best tevreden over zijn. 
Ik begrijp dat het rigoureus over-

komt nu, maar ik verwacht dat we 
er straks blij mee zijn’. 

Beplanting 
De groene vakken worden aange-
plant met een groot scala aan nieuw 
gewas. Onder meer laurierkers, 
struikklimop, hulst, vlinderstrui-
ken, bolhortensia en dwergliguster 
wordt geplant. Bij de samenstelling 
is gekeken naar een zo groot mo-
gelijke diversiteit. Ook de aanpak 
van de Japanse duizendknoop, een 
woekerende exoot, wordt meege-
nomen in het plan. 

Gesprek
In een gesprek tussen leden van 
Wijkraad de Leijen met o.a. wet-
houder Brommersma jl. maandag 
werd een aantal vragen gesteld: 
‘Hoe ziet de gemeente het ‘be-
vorderen van de biodiversiteit’ nu 
precies’. Met het verwijderen van 
gevarieerde beplanting en het ver-
vangen door eenvormige beplan-
ting neemt de biodiversiteit sterk 
af. Hoe rijmt de gemeente het wil-
len bevorderen van de biodiversi-
teit met het vernielen ervan?’ 

Onderhoud
Volgens de wijkraad zijn de bos-
plantsoenen in De Leijen jaren-

lang slecht onderhouden. Wijkbio-
loge Marieke Polder ‘Jaarlijks zijn 
straathoeken horizontaal afgezaagd 
tot ca 50 cm hoogte. Wat minder 
frequent is verticaal gezaagd langs 
de stoepen. Februari 2018 is vrij-
wel alles tot op de grond afgezaagd. 
Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat 
overheersende soorten als iep en 
Spaanse aak andere soorten zoals 
sleedoorn, ribes, meidoorn ver-
dringen. Daarmee is de biodiver-
siteit niet bevorderd. Als een van 
de uitgangspunten in het groenre-
novatieplan voor De Leijen noemt 
de gemeente het bevorderen van 
de biodiversiteit. Het groenrenova-
tieplan voor De Leijen omvat voor 
een groot aantal groenvakken: leeg-
ruimen en herplanten met 1 soort, 
of met gras met bloemenmengsel. 
Daarmee wordt de biodiversiteit 
niet bevorderd, maar afgebroken. 
Biodiversiteit omvat onder andere: 
de aanwezige plantensoorten pas-
sen goed bij de plek waar ze groei-
en. Daar hebben we nuttige kennis 
over. Zo weten we bijvoorbeeld dat 
het kweken van aardappels onder 
beukenbomen niet mogelijk is. Het 
gemeenteplan omvat voor veel vak-
ken het inzaaien van gras met wei-
debloemen. Onder eikenbomen zal 
dat geen succes worden’.

PvdA De Bilt: Voor een sterk
en betrouwbaar gemeentebestuur!

Mijn naam is Krischan Hagedoorn, 
Ik ben 48 jaar en zit 8 jaar voor de 
PvdA in de gemeenteraad van De 
Bilt. Ik woon met veel plezier in 
Brandenburg met mijn vrouw en 
vier kinderen. Ik werk in het be-
drijfsleven en ben al 40 jaar actief 
in het verenigingsleven. Ik sta voor 
solidariteit tussen mensen en doe 
mijn raadswerk door samen te wer-
ken met inwoners, verenigingen, 
ondernemers en maatschappelijke 
instellingen. 

De basis voor mijn werk als raadslid 
is dat ik geloof in een sterke en be-
trouwbare overheid. In Den Haag, 
maar ook in de Bilt. Een overheid 
die met inwoners meedenkt, die 
verbindt en je helpt als je het niet 
meer alleen kunt. 

De laatste jaren ging dat niet goed 
in onze gemeente. De gemeente 
kreeg steeds meer taken en moest 
het doen met minder geld. Het ge-
meentebestuur geloofde dat inwo-
ners het zelf maar moesten regelen 
en dat de markt een oplossing was. 
Ook werkte de gemeente niet goed 
samen met onze inwoners. Geen 
wonder dat het vertrouwen van in-
woners in de gemeente is gedaald. 
Dat moet en kan anders 

PvdA De Bilt wil een gemeentebe-
stuur dat bewoners, verenigingen 
en ondernemers kansen geeft. Onze 
gemeente moet werken als een war-
me en goed draaiende vereniging: 

Iedereen mag meedoen, iedereen 
kan bijdragen en samen gaan we 
voor het beste resultaat. Een ge-
meente die werkt voor iedereen!
Daarom gaan wij investeren in: 
•  betaalbare woningen; 
•  onze jeugd en ons onderwijs; 
•  meer banen; 
•  een sociale en duurzame econo-

mie; 
•  een goed vangnet voor inwoners 

die in de knel zitten;
•  droge voeten: betere waterbe-

heersing; 
•  betaalbare groene energie van en 

voor ons allemaal; 
•  een inclusieve samenleving, ie-

dereen mag er zijn en mag mee-
doen;

•  veilige schone en groene wijken 
met voldoende speelterreinen; 

•  sport, cultuur en vereniging;

•  veilig verkeer en vervoer; 
•  een betrouwbare en betrok-

ken overheid; we versterken de 
ambtelijke organisatie in het ge-
meentehuis zodat ze onze inwo-
ners nog beter kunnen helpen. 

Hier heb je niet alleen een sterk en 
betrouwbaar gemeente bestuur en 
ambitie voor nodig, investeren in 
de samenleving kost ook geld. Dat 
geld is er; al jaren geven we niet al 
het geld uit dat we hebben, PvdA 
De Bilt vinden dat we dat nu wel 
moeten doen. 

Samen met inwoners, verenigin-
gen en maatschappelijke instellin-
gen maken we goede plannen die 
(maatschappelijk) resultaat opleve-
ren. Deze plannen en investeringen 
verdienen zichzelf terug. Een voor-
beeld; een wijkcentrum, cultuurca-
fé of zonneveld geëxploiteerd door 
inwoners geeft niet alleen meer 
draagvlak maar is ook veel goedko-
per. Ook investeren in preventie is 
veel goedkoper dan complexe zorg.
Laten elkaar daarom blijven vast-
houden en aan de samenleving 
blijven werken die het beste in ons 
allemaal naar boven brengt. Stem 
daarom op 14, 15 of 16 maart PvdA 
De Bilt!

Krischan Hagedoorn Lijsttrekker 
k.hagedoorn@debilt.nl

verkiezingsprogramma op;
debilt.pvda.nl

ingezonden mededeling

Krischan Hagedoorn, lijsttrekker 
PvdA De Bilt.

In 1 dag is er rigoureus geruimd.

Maandag 7 maart was er een gesprek tussen leden van Wijkraad de Leijen 
en wethouder Anne Brommersma.
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STEM LOKAAL INWONERS OP 1

LOKAALDEBILT.NL
BETER DE BILT Bilts Belang

Inwoners staan weer op 1

De gemeente is er voor de inwoners en niet 
andersom. Het zeer lage vertrouwen van 16% in het 
gemeentebestuur heeft nu de hoogste prioriteit. Wij zien 
dat de lage mate van participatie (maximaal meedenken) 
in veel woningbouwprojecten daaraan debet is. 

Voor ons staan inwoners weer centraal 
door hen volledig te informeren en tijdig 
(eerder) te betrekken bij planvorming, 
beleid en uitvoering.

Zorg voor inwoners

De pandemie heeft grote risico’s 
voor kwetsbare inwoners hebben we gezien in de 
afgelopen jaren. Ouderen zijn kwetsbaar en die 
groep is ruim vertegenwoordigd in onze gemeente. 
We willen een groter aanbod aan dagbesteding. 
Veel jongeren hebben thuisonderwijs gehad. 
Ouders draaiden daar voor op. Velen zetten zich 
in als vrijwilliger. Vrijwillgers verdienen onze volle 
aandacht, met name mantelzorgers.

Woningbouw 
mét 
verkeersplan

Onze gemeente is 
zeer geliefd om in te 
wonen. Dat zorgt voor 
hoge prijzen en een lange wachtlijst. Er zijn woningen 
nodig voor starters en senioren om de noodzakelijke 
doorstroming op gang te brengen. Wij willen meer regie 
op woningbouw en dus actief grondbeleid. Daarnaast 
ruimte voor alternatieven en ideeën van inwoners. Hier en 
daar mogen appartementen wat kleiner dan 60 m2.

Meer regie en budget 
per kern

In kernen zoeken mensen elkaar op en ontstaat sociale 
cohesie en zorg voor elkaar. We vinden deze kernkracht 
heel belangrijk voor de inrichting van een groene en rustige 
leefomgeving. Daarom willen we meer regie en budget 
in de eigen wijk of kern. Met het onlangs aangenomen 
uitdaagrecht krijgen wijken en kernen meer armslag als 
ze dat willen. Op die wijze willen we werken aan het 
verbeteren van het vertrouwen van onze inwoners in de 
gemeente. 

Meer veiligheid in alle kernen

Wij willen het gevoel van veiligheid versterken 
door betere en meer zichtbare handhaving. 
Door serieuze aanpak van kleine ergernissen in 
onze leefomgeving zoals het dumpen van afval, 
hondenpoep, foutparkeren, te hard 
rijden en ook door invoering van 
een systeem waarbij boetes voor 
deze ergernissen zullen toekomen 
aan de gemeente en niet aan het 
rijk.

Stem op lijst 1
Voor Lijst 1 werken twee lokale partijen samen: 
Beter De Bilt en Bilts Belang. 

Als lokale partijen zijn wij gedreven door de 
belangen van onze inwoners. Wij bepalen samen 
met u, inwoners, wat het beste is voor de gemeente. 
Onafhankelijk van landelijk gedoe, los van ‘oude 
politiek’ en op de schaal die past bij onze wijken en 
dorpen. In duidelijke taal, voor iedereen betrouwbare 
en begrijpelijke politiek bedrijven.

Wat willen we gaan doen:

Meer info? 
zie lokaaldebilt.nl

BEKENDMAKINGEN
week 10 ¾  9 maart 2022

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij, inge-
volge artikel 29 van de Wet vervoer gevaar-
lijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

•  Jongeneel Transport, Voorschoterweg 
52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het ver-
voer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F 
naar diverse locaties in de gemeente De 
Bilt.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-
te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de (ge-
machtigde van de) aanvrager bij de ge-
meente zijn ingediend (verzenddatum be-

sluit: 9 maart 2022).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor 
contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of per 
mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling 
externe veiligheid / ontheffingen.

Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven
030-7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

SAMEN LEUKE DINGEN DOEN
Dinsdag 29 maart van 11.00-12.30 uur is er weer een Markt Samen Leuke 
Dingen Doen. Dit keer in Buurtkamer Dorpsstraat (De Voorhof), Burg. 
de Withstraat 29A De Bilt. Tijdens deze markt kunt u nieuwe mensen 
ontmoeten om samen iets leuks mee te gaan doen. Eén op één of met 
een groepje gelijkgestemden. De thema’s zijn Bewegen, Culinair, Spel 
spelen, Creatief en Cultureel. Nieuw is de vraag naar ontmoeting voor 
LHBTI’s van 55 jaar en ouder. Iedereen is van harte welkom, de ko�e staat 
klaar. Kijk ook eens op het Digitale Prikbord op www.mensdebilt.nl. Info: 
Wilma, w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl, 06-47296337.

ZIN IN EEN PRAATJE?
Elke dinsdag  van 14.00-16.00 uur is er gelegenheid om ko�e/thee (€ 
0,50) te drinken en eventueel een spelletje te spelen in Servicecentrum 
De Bilt, Molenkamp 60. Kom gerust langs. Info: 030-7440595.

MENS is ook…
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Zondag 13 maart 2022
CASH & CARRY

WIJNPROEVERIJ

Vrijwilligersactie voor Oekraïne
door Walter Eijndhoven

Nederland leeft mee met de inwoners van Oekraïne, nadat Poetin met zijn troepen het land 
binnenviel. Veel vrijwilligers in gemeente De Bilt sprongen direct te hulp om mensen in nood

bij te staan. Ook Marieke en Jiska uit De Bilt zetten vanuit hun kerk een actie op. Slechts
drie dagen duurde deze actie voor Oekraïne, maar wat ze teweegbracht is enorm. 

‘Drie jaar geleden richtten wij een 
nieuwe kerk op in De Bilt’, vertelt 
Jiska Tiemersma. ‘Met de kerk zoe-
ken wij verbinding met onze omge-
ving en willen wij ons inzetten voor 
anderen. Zowel dichtbij als veraf. 
Zo willen wij handen en voeten ge-
ven aan ons geloof’.

Alive
Toen de oorlog losbarstte in Oe-
kraïne besloten Marieke en Jiska 

vanuit hun kerk Alive een actie 
op te zetten voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Jiska: ‘Zeven jaar gele-
den ben ik naar Lesbos geweest, 
om vluchtelingen te helpen. Daar 
zag ik wat het betekent als je huis 
en haard moet verlaten. De ellende 
die ik daar zag is niet te beschrij-
ven. En nu komt weer een vluchte-
lingenstroom op gang, maar dan uit 
een Europees land, niet zo ver hier 
vandaan’.

Levensmiddelen
Marieke en Jiska vroegen hun fami-
lieleden, vrienden en buurtgenoten 
of ze de actie wilden steunen. En 
dat deden zij. ‘In no-time stonden 
de eerste dozen bij ons op de stoep’, 
vertelt Jiska‘. En het ging maar 
door: rijst, macaroni, potten pas-
tasaus, koffie, thee suiker, brood-
beleg, babyvoeding, pampers, 
maandverband, pleisters, shampoo. 
Binnen drie dagen stond onze gang 

helemaal vol dozen. En niet alleen 
uit De Bilt, maar ook uit Amers-
foort, Driebergen en Utrecht. Niet 
normaal meer, zoveel hebben men-
sen gegeven. Nog steeds ontroert 
mij dit. Donderdag 3 maart zou ik 
alle goederen naar Meerkerk bren-
gen, maar wij besloten om een dag 
eerder te vertrekken met onze bus’.
Uiteindelijk gingen twee volgela-
den bussen en een auto met levens-
middelen naar Meerkerk. Van hier-
uit gaan de levensmiddelen naar de 
Stichting MeHoRo in Roemenië. 
Deze stichting vervoert de levens-
middelen naar Satu Mare, één van 
de projecten die MeHoRo steunt. 
Een lokale kerk vangt daar vluch-
telingen op.

Gift
Nadat de actie in De Bilt is afge-
lopen besloot de Centrumkerk aan 
de Julianalaan in Bilthoven er mee 
verder te gaan. Zij hebben nog een 
aantal dagen spullen verzameld. Af-
gelopen zaterdag zijn er twee volle 
vrachtwagens naar Roemenië ver-
trokken. Jiska: ‘Wil je op een effi-
ciënte manier bijdragen? Overweeg 
dan een gift aan een lokaal project, 
zoals dat van de kerk in Krakow in 
Polen, die wij ondersteunen. Tot nu 
toe hebben wij 1.500 euro voor hen 
opgehaald. Eén ding willen we nog 
zeggen: wij zijn heel dankbaar voor 
alle hulp van iedereen’. Verdere in-
formatie over de actie is te vinden 
op www.alivedebilt.nl/noodhulp.

De wagen wordt beladen. (foto Jiska Tiemersma)

Verklaring aangaande 
situatie Oekraïne

Russische troepen zijn op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen, 
de Oekraïense bevolking is terechtgekomen in een oorlog. We voelen 
ons, net als veel inwoners van de gemeente De Bilt, machteloos en spre-
ken ons uit tegen dit geweld. Inmiddels is een miljoen mensen op de 
vlucht geslagen en het einde is nog niet in zicht.  
Momenteel krijgt onze gemeente, net als veel andere gemeenten, vra-
gen van inwoners en maatschappelijke organisaties, die Oekraïners wil-
len helpen: over de opvang van vluchtelingen, maar ook met betrekking 
tot het inzamelen van spullen of het opstarten van andere initiatieven. 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders delen 
deze zorgen. Het college is op dit moment druk bezig met organiseren 
en coördineren van mogelijke steunacties. 
De ontwikkelingen binnen de gemeente hierover zijn te volgen in een 
liveblog: www.debilt.nl/samenvooroekraine. Vragen, mogelijkheden 
tot opvang en opstarten van initiatieven in De Bilt kunnen gemeld wor-
den aan samenvooroekraine@debilt.nl of telefonisch via 030 228 94 11. 
Wij, de gemeenteraad van De Bilt en het college van burgemeester en 
wethouders, zien onze verplichting voor de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne. Uit solidariteit voor al die mensen die tegen hun wil huis 
en haard hebben moeten verlaten. 
Ook wijzen wij op de actie van de samenwerkende hulporganisaties via 
Giro555, waar u geld kunt overmaken voor voeding, onderdak, medische 
zorg en schoon drinkwater. 
Tot slot, de roep van de Oekraïners en veel Russen om vrede, vrijheid 
en recht, is ook de onze. Wij staan naast hen in hun strijd voor deze 
gedeelde waarden. 

Gemeenteraad en college van B&W van De Bilt

De Oekraïense vlag siert gemeentehuis Jagtlust. [foto Henk van de 
Bunt]

Brandweer voor Oekraïne
De Vrijwillige Brandweer van IJsselmuiden heeft na een oproep van uit Oekraïne

een landelijke actie opgezet om aan de vraag voor allerhande materiale
 t.b.v. lokale brandweren in Oekraïne te kunnen voldoen. 

Daar is grote behoefte aan bluspak-
ken, helmen, blus- en hulpverle-
ningsmateralen om in oorlogstijd 
de juiste hulp aan hun burgers te 
kunnen geven. Ook is er vraag naar 
verbandmiddelen en tourniquets.

Om het grote aanbod van uit heel 
Nederland beter te kunnen han-
delen is er in Groenekan i.s.m. de 
Vrijwillige Brandweer Groene-
kan een steunpunt opgezet. Hier 
worden van uit (voornamelijk) het 

westen en zuiden van Nederland 
materialen gebracht, die na ver-
zamelen, controleren en zo nodig 
herpakken op transport naar IJssel-
muiden gaan. Van uit daar worden 
de goederen met grotere vrachtwa-
gens naar Oekraïne gebracht. Vei-
ligheidsregio’s van uit het hele land 
hebben hun medewerking voor het 
leveren van spullen toegezegd.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
droeg hun steentje al bij door af-

gelopen vrijdag ca 20 pallets met 
hulpverlening materialen langs 
te brengen. Deze werden door de 
vrijwilligers van Brandweer Groe-
nekan herpakt en geladen. Zaterdag 
is deze auto naar IJsselmuiden ge-
reden om de spullen daar naar het 
centrale verzamelpunt te brengen. 
Komende week worden er nog 
materialen van uit o.a. Limburg in 
Groenekan verwacht. Meer info op 
https://youtu.be/fzL2uZTCtZc.

(Jaap van Es)

De wagens worden beladen.
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MijnStem
Hulp nodig met kiezen? Op MijnStem.nl/debilt krijgt u een stemadvies 

door op 27 stellingen te reageren. Die stellingen gaan over belangrijke 

thema’s als woningbouw, veiligheid, verkeer, kunst, zorg, economie 

en natuur. De stemhulp vergelijkt uw standpunten met die van de 

deelnemende partijen en geeft u aan het eind een overzicht van de 

overeenkomsten.  

Lijst 1: Beter De Bilt en Bilts Belang 

De inwoners op 1
Uniek!  Op Lijst 1 treft u voor het eerst een lokale partij aan in De Bilt. Een samenwerking 
van Beter De Bilt en Bilts Belang. De lokale partij die de inwoner en de ondernemer op 1 
zet. Die niet meeloopt aan de leiband van Den Haag. 

Onder het motto ‘van meedenken naar meedoen’ maken we het voor onze inwoners 
mogelijk om meer invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Met 
ruimte voor groen, speelvelden, parkeren en een soepele 
doorstroming in het verkeer.  Waarbij geluisterd wordt naar úw 
inbreng bij participatie en daar ook iets mee gebeurt. 

Stem Lijst 1. Zie www.lokaaldebilt.nl.

Lijst 2 VVD

Ons Dorp Blijft Goed, Wordt Beter!
De VVD staat traditiegetrouw voor een dorp waar het � jn leven is met een bloeiende 
lokale economie. Daarnaast zetten wij ons in op veiligheid en een servicegerichte 
gemeente waar het belang van de inwoners voorop staat. Het gaat goed met onze 
gemeente en dat willen we zo houden! Daarom zijn wij voor een integrale 
woningbouwaanpak passend in de omgeving en waarbij rekening 
gehouden wordt met een goede ontsluiting. Wind hoort op zee en 
zon op dak, de focus ligt op alternatieve vormen van 
energieopwekking, zoals aqua- en geothermie. Kies VVD!

https://debilt.vvd.nl/

Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Op het stembiljet dat u in de brievenbus heeft ontvangen vindt u alle 
stemlokalen in de gemeente. U kunt gebruikmaken van alle stemlokalen in de 
gemeente De Bilt tussen 07.00 en 21.00 uur. 

Alle stemlokalen in de gemeente De Bilt zijn toegankelijk voor mindervaliden. 

Stemmen op 14, 15 en 16 maart
Stembureau Adres
Gemeentehuis Jagtlust Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven
HF Witte Centrum Henri Dunantplein 4, De Bilt
Centrumkerk Julianalaan 42, Bilthoven
SOJOS Dorpsweg 51, Maartensdijk

Stemlokalen Stemmen op 16 maart
Stembureau Adres
VvSo WVT            Talinglaan 10, Bilthoven
Oosterlichtkerk   1e Brandenburgerweg 34, Bilthoven
De Woudkapel    Beethovenlaan 21, Bilthoven
OLV kerk              Gregoriuslaan 8, Bilthoven
NOVA kantine     Tweelingen 142, Bilthoven
Kees Boekehal    Kees Boekelaan 18, Bilthoven
RK Michaelkerk  Kerklaan 31, De Bilt
Gebouw Rode Kruis         Sint Laurensweg 13, De Bilt
MENS Servicecentrum De Bilt     Molenkamp 60, De Bilt
Ontmoetingskerk              Kon. Julianalaan 26, Maartensdijk
De Groene Daan               Grothelaan 3, Groenekan,
Dorpshuis Hollandsche Rading Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
Dorpshuis Westbroek      Prinses Christinastraat 2, Westbroek

Beste inwoners, 

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is hét moment waarop u als inwoner van onze mooie gemeente aan het roer staat. Welke kant gaan we 
op? Wat gaan we doen? Wat vinden we belangrijk? 

Er speelt veel in onze gemeente. Woningbouw, verduurzaming, bereikbaarheid, onderwijs, de ruimte voor sport of cultuur: er zijn veel keuzes te maken. Vaak zijn 
dat echte dilemma’s. Niet alles kan tegelijk of op dezelfde plek. De gemeenteraad staat voor dit soort keuzes. En gelukkig heeft u invloed op wie er in de raad zit 
de komende vier jaar. 

Kiezen kan best lastig zijn. Om u te helpen is er een stemwijzer gemaakt. Op debilt.nl/verkiezingen kunt u aan de hand van stellingen inzicht krijgen met welke 
partij u de meeste overeenkomsten heeft. Als u nog geen keuze heeft gemaakt raad ik u zeker aan daar gebruik van te maken. 

Ik wil u op het hart drukken dat u, ook dit keer, veilig uw stem uit kunt brengen. De coronapandemie is nog niet over, ook al zijn 
de meeste maatregelen losgelaten. In de stemlokalen heeft u voldoende ruimte om afstand te houden en er worden geen 
handen geschud. Als u dat prettig vindt, kunt u per brief stemmen of op 14 en 15 maart in een beperkt aantal stemlokalen eerder 
terecht. 

Uw stem is belangrijk. De Biltse gemeenteraad moet 
tenslotte een goede afspiegeling zijn van zijn inwoners. 
Met uw stem maakt u de verkiezingen én de raad compleet.

Met vriendelijke groet, 

Sjoerd Potters
Burgemeester De Bilt

Maak de verkiezingen compleet: stem 16 maart voor de gemeenteraad

Speciaal voor alle nieuwe stemmers heb ik een � lmpje 
opgenomen. Ben je net 18 geworden, net in Nederland komen 
wonen of heb je om een andere reden nog niet eerder 
gestemd? Dan heb ik een boodschap voor jou! Kijk op 
debilt.nl/boodschap.

Niet vergeten!
Niet vergeten om mee te nemen naar het stembureau: 
• Stempas
• Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

Agenda
14 en 15 maart Stemlokalen in Bilthoven, De Bilt en

 Maartensdijk open voor vervroegd stemmen
16 maart  Alle stemlokalen open voor verkiezingsdag
16 maart  Bekendmaking eerste voorlopige uitslagen, verwacht 

vanaf ±22.00 uur
24 maart  Laatste vergadering gemeenteraad in oude 

samenstelling
30 maart  Eerste vergadering gemeenteraad in nieuwe 

samenstelling

Lijst 3 GROENLINKS

GroenLinks staat voor een menselijk, eerlijk en duurzaam De Bilt, waarin plek is voor 
iedereen en waar we solidair zijn met elkaar én met volgende generaties. Wij willen meer 
betaalbare woningen voor vooral ouderen, jongeren en jonge gezinnen, waarbij we 
zuinig zijn op onze natuur en het groen. We zetten ons in voor voldoende (� nanciële) 
ondersteuning en zorg zonder lange wachtlijsten. 

We willen een gemeente zijn waarin de stem van de inwoner meetelt. En natuurlijk doen 
we allemaal ons uiterste best voor het oplossen van de 
klimaatcrisis. Wil jij dit ook? Stem dan GroenLinks 
16 maart! 

Lees ons verkiezingsprogramma op debilt.groenlinks.nl/.  

Lijst 4 D66
Kansengelijkheid begint in de wieg
Ieder kind verdient dezelfde kansen. Transparant aanmeldbeleid op scholen, bestrijding 
van laaggeletterdheid. Om kinderen met elkaar in contact te brengen kan ieder kind 
naar kinderopvang in de eigen wijk.
Wonen
De woningzoekende mag niet langer in de kou staan. D66 bouwt voor mensen die hier 
wonen en werken. Betaalbaar voor starters, comfortabel voor ouderen. Dankzij D66 
komt er sinds 2020 in ieder nieuwbouwproject minstens 50% betaalbare huur.
Klimaat en biodiversiteit
D66 kiest de meest groene en duurzame oplossing. Wind langs de 
snelweg, de � ets op 1. De tijd van uitstellen is voorbij. De landbouw 
moet veranderen: duurzaam en circulair.
https://d66.nl/de-bilt/

Lijst 5 CDA

CDA: lokale kracht! 
Lokale kracht betekent de voorzieningen zoals we die nu in onze dorpen kennen, 
behouden. Het betekent ook de verkeersveiligheid verbeteren, net zoals de 
bereikbaarheid. Als CDA staan we voor woningbouw, want ook de volgende generatie 
moet in onze gemeente kunnen wonen. En dat is ook de reden dat we de energietransitie 
voor elkaar willen krijgen. Vrijwilligers zetten zich elke dag weer in, dat moeten we 
steunen. Net zoals wie voor een ander zorgt. Je staat er niet alleen voor! En tot slot, het 
CDA staat voor gezonde gemeentelijk � nanciën waarbij we 
lastenverzwaring voorkomen. 

Ons verkiezingsprogramma is ver� lmd. 
Nieuwsgierig? Kijk op www.cdadebilt.nl

Lijst 6 Forza De Bilt

• Forza wil transparant bestuur, zonder schimmigheid en achterkamertjes. 
•  Forza wil 6 prachtige kernen dorpen, zonder ª ats van 5 lagen, zoals de huidige 

coalitiepartijen nu gepland hebben. Houd onze dorpen zo mooi als ze nu zijn.
• Forza wil veel meer veiligheid en toezicht op straat, en veel strenger handhaven.
• Forza wil geen TBS-kliniek in Bilthoven, naast scholen en ouderenzorg.
•  Forza wil dorps bouwen voor de eigen, lokale behoefte, niet voor de hele regio of voor 

heel Nederland: 400 woningen, niet 1130
•  Forza wil 100% woningbouw op de Schapenweide, geen industrie zoals VVD, CDA, 

D66, en GroenLinks willen
•  Forza wil geen windmolens en zonnevelden in de natuur, 

die tasten onze unieke dorpse identiteit aan. 
 Stem www.forzadebilt.nl

Lijst 7 Partij van de Arbeid 
Voor een sterk en betrouwbaar gemeentebestuur!
Stem 16 maart PvdA De Bilt
PvdA De Bilt wil de grote uitdagingen waarvoor de gemeente gesteld staat (betaalbaar 
wonen, klimaataanpak en gelijke kansen) aanpakken. Dat kan alleen maar met een 
sterk en betrouwbaar gemeentebestuur. Het gemeentebestuur liep de laatste jaren 
ª inke deuken op bij de volksopstand over het bouwen op de laatste stukjes groen, de 
Schapenweide en het conª ict over bestemmingsplan Bilthoven Noord. Dat zorgde voor 
laag vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur. PvdA De Bilt wil dat veranderen! 
De gemeente moet weer investeren in onze gemeenschap. We zorgen voor een sterk en 
betrouwbaar gemeentebestuur en samen met inwoners en verenigingen maken we 
goede plannen die groot draagvlak en resultaat opleveren. Wilt 
u dat ook? Stem dan op 16 maart PvdA! 
Lees verder op; debilt.pvda.nl

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

In vertrouwen verder 
Het vertrouwen in de politiek in De Bilt is de laatste jaren sterk gedaald. De SGP wil er de 
komende jaren graag aan bijdragen dit vertrouwen te verhogen. De SGP maakt zich 
sterk voor een betrouwbaar bestuur. De gemeente moet doen wat zij belooft, openstaan 
voor gesprek, goed communiceren, transparant en integer zijn. Ook staat de SGP voor 
een hoger niveau van dienstverlening. Vragen en procedures moeten sneller 
afgehandeld worden. Verder maakt de SGP zich sterk voor betaalbare woningbouw voor 
starters en senioren en voor het beschermen van ons mooie buitengebied en de 
agrariërs die daarvoor zorgen. 

Kijk voor meer informatie op www.sgpdebilt.nl 

Lijst 9 SP (Socialistische Partij)

SP De Bilt ziet uitdagende kansen voor een open communicatie en betrekken van 
inwoners bij besluitvorming. We bouwen niet in de natuur, “natuurinclusief” en 
betaalbaar! Inwoners die binnen de gemeente op zoek zijn naar een huis krijgen eerste 
keuze bij woningen die vrij komen. 
We gaan voor een kwalitatief goede thuiszorg. Daarnaast stimuleren we een gezonde 
levensstijl, dus voor schoolzwemmen en brede toegankelijkheid van sport. 
We zijn voor dierenwelzijn en scha  ̄en hondenbelasting af. Het MKB ondersteunen we 
graag met gunstige regelingen. 

Zo brengen we De Bilt sociaal samen verder.

Zie ons actieprogramma op https://debilt.sp.nl/ en stem SP lijst 9.

Lijst 10 ChristenUnie

Het beste voor iedereen!
Eerlijk, rechtvaardig, dienstbaar: onze meetlat voor alles wat de komende jaren 
langskomt. Het gemeentebestuur is er immers voor de inwoners, niet andersom. We 
willen dat alle inwoners, dus ook zeker van de groene kernen, zich betrokken weten. 
Alleen zo kunnen we er samen een mooie gemeente van maken. Onze 8 speerpunten 
hebben met name te maken met de zorg voor onze inwoners -van jong tot oud-, een 
goede samenwerking binnen onze gemeente, gezamenlijk werken aan een prettig 
woon- en leefomgeving, het stimuleren van een duurzame samenleving in den brede én 
zorgen dat we een toekomstbestendige en 
servicegerichte gemeente zijn. 
Lees meer op onze website: 
www.debilt.christenunie.nl

Er gelden dit keer minder coronamaatregelen dan bij de vorige verkiezingen. 
Op het stembureau is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen 
of 1,5 meter afstand te houden. Onze stembureaus worden zo ingericht dat 
het wel mogelijk is afstand te houden als u dat wilt. 
Om de drukte op de stembureaus te spreiden is het mogelijk om op 14 en 15 
maart al vervroegd te stemmen. De stembureaus die eerder open zijn vindt u 
bovenaan deze pagina. 

Stemmen en corona

Lees alles over de verkiezingen op www.debilt.nl/verkiezingen
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MijnStem
Hulp nodig met kiezen? Op MijnStem.nl/debilt krijgt u een stemadvies 

door op 27 stellingen te reageren. Die stellingen gaan over belangrijke 

thema’s als woningbouw, veiligheid, verkeer, kunst, zorg, economie 

en natuur. De stemhulp vergelijkt uw standpunten met die van de 

deelnemende partijen en geeft u aan het eind een overzicht van de 

overeenkomsten.  

Lijst 1: Beter De Bilt en Bilts Belang 

De inwoners op 1
Uniek!  Op Lijst 1 treft u voor het eerst een lokale partij aan in De Bilt. Een samenwerking 
van Beter De Bilt en Bilts Belang. De lokale partij die de inwoner en de ondernemer op 1 
zet. Die niet meeloopt aan de leiband van Den Haag. 

Onder het motto ‘van meedenken naar meedoen’ maken we het voor onze inwoners 
mogelijk om meer invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Met 
ruimte voor groen, speelvelden, parkeren en een soepele 
doorstroming in het verkeer.  Waarbij geluisterd wordt naar úw 
inbreng bij participatie en daar ook iets mee gebeurt. 

Stem Lijst 1. Zie www.lokaaldebilt.nl.

Lijst 2 VVD

Ons Dorp Blijft Goed, Wordt Beter!
De VVD staat traditiegetrouw voor een dorp waar het � jn leven is met een bloeiende 
lokale economie. Daarnaast zetten wij ons in op veiligheid en een servicegerichte 
gemeente waar het belang van de inwoners voorop staat. Het gaat goed met onze 
gemeente en dat willen we zo houden! Daarom zijn wij voor een integrale 
woningbouwaanpak passend in de omgeving en waarbij rekening 
gehouden wordt met een goede ontsluiting. Wind hoort op zee en 
zon op dak, de focus ligt op alternatieve vormen van 
energieopwekking, zoals aqua- en geothermie. Kies VVD!

https://debilt.vvd.nl/

Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Op het stembiljet dat u in de brievenbus heeft ontvangen vindt u alle 
stemlokalen in de gemeente. U kunt gebruikmaken van alle stemlokalen in de 
gemeente De Bilt tussen 07.00 en 21.00 uur. 

Alle stemlokalen in de gemeente De Bilt zijn toegankelijk voor mindervaliden. 

Stemmen op 14, 15 en 16 maart
Stembureau Adres
Gemeentehuis Jagtlust Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven
HF Witte Centrum Henri Dunantplein 4, De Bilt
Centrumkerk Julianalaan 42, Bilthoven
SOJOS Dorpsweg 51, Maartensdijk

Stemlokalen Stemmen op 16 maart
Stembureau Adres
VvSo WVT            Talinglaan 10, Bilthoven
Oosterlichtkerk   1e Brandenburgerweg 34, Bilthoven
De Woudkapel    Beethovenlaan 21, Bilthoven
OLV kerk              Gregoriuslaan 8, Bilthoven
NOVA kantine     Tweelingen 142, Bilthoven
Kees Boekehal    Kees Boekelaan 18, Bilthoven
RK Michaelkerk  Kerklaan 31, De Bilt
Gebouw Rode Kruis         Sint Laurensweg 13, De Bilt
MENS Servicecentrum De Bilt     Molenkamp 60, De Bilt
Ontmoetingskerk              Kon. Julianalaan 26, Maartensdijk
De Groene Daan               Grothelaan 3, Groenekan,
Dorpshuis Hollandsche Rading Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
Dorpshuis Westbroek      Prinses Christinastraat 2, Westbroek

Beste inwoners, 

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is hét moment waarop u als inwoner van onze mooie gemeente aan het roer staat. Welke kant gaan we 
op? Wat gaan we doen? Wat vinden we belangrijk? 

Er speelt veel in onze gemeente. Woningbouw, verduurzaming, bereikbaarheid, onderwijs, de ruimte voor sport of cultuur: er zijn veel keuzes te maken. Vaak zijn 
dat echte dilemma’s. Niet alles kan tegelijk of op dezelfde plek. De gemeenteraad staat voor dit soort keuzes. En gelukkig heeft u invloed op wie er in de raad zit 
de komende vier jaar. 

Kiezen kan best lastig zijn. Om u te helpen is er een stemwijzer gemaakt. Op debilt.nl/verkiezingen kunt u aan de hand van stellingen inzicht krijgen met welke 
partij u de meeste overeenkomsten heeft. Als u nog geen keuze heeft gemaakt raad ik u zeker aan daar gebruik van te maken. 

Ik wil u op het hart drukken dat u, ook dit keer, veilig uw stem uit kunt brengen. De coronapandemie is nog niet over, ook al zijn 
de meeste maatregelen losgelaten. In de stemlokalen heeft u voldoende ruimte om afstand te houden en er worden geen 
handen geschud. Als u dat prettig vindt, kunt u per brief stemmen of op 14 en 15 maart in een beperkt aantal stemlokalen eerder 
terecht. 

Uw stem is belangrijk. De Biltse gemeenteraad moet 
tenslotte een goede afspiegeling zijn van zijn inwoners. 
Met uw stem maakt u de verkiezingen én de raad compleet.

Met vriendelijke groet, 

Sjoerd Potters
Burgemeester De Bilt

Maak de verkiezingen compleet: stem 16 maart voor de gemeenteraad

Speciaal voor alle nieuwe stemmers heb ik een � lmpje 
opgenomen. Ben je net 18 geworden, net in Nederland komen 
wonen of heb je om een andere reden nog niet eerder 
gestemd? Dan heb ik een boodschap voor jou! Kijk op 
debilt.nl/boodschap.

Niet vergeten!
Niet vergeten om mee te nemen naar het stembureau: 
• Stempas
• Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

Agenda
14 en 15 maart Stemlokalen in Bilthoven, De Bilt en

 Maartensdijk open voor vervroegd stemmen
16 maart  Alle stemlokalen open voor verkiezingsdag
16 maart  Bekendmaking eerste voorlopige uitslagen, verwacht 

vanaf ±22.00 uur
24 maart  Laatste vergadering gemeenteraad in oude 

samenstelling
30 maart  Eerste vergadering gemeenteraad in nieuwe 

samenstelling

Lijst 3 GROENLINKS

GroenLinks staat voor een menselijk, eerlijk en duurzaam De Bilt, waarin plek is voor 
iedereen en waar we solidair zijn met elkaar én met volgende generaties. Wij willen meer 
betaalbare woningen voor vooral ouderen, jongeren en jonge gezinnen, waarbij we 
zuinig zijn op onze natuur en het groen. We zetten ons in voor voldoende (� nanciële) 
ondersteuning en zorg zonder lange wachtlijsten. 

We willen een gemeente zijn waarin de stem van de inwoner meetelt. En natuurlijk doen 
we allemaal ons uiterste best voor het oplossen van de 
klimaatcrisis. Wil jij dit ook? Stem dan GroenLinks 
16 maart! 

Lees ons verkiezingsprogramma op debilt.groenlinks.nl/.  

Lijst 4 D66
Kansengelijkheid begint in de wieg
Ieder kind verdient dezelfde kansen. Transparant aanmeldbeleid op scholen, bestrijding 
van laaggeletterdheid. Om kinderen met elkaar in contact te brengen kan ieder kind 
naar kinderopvang in de eigen wijk.
Wonen
De woningzoekende mag niet langer in de kou staan. D66 bouwt voor mensen die hier 
wonen en werken. Betaalbaar voor starters, comfortabel voor ouderen. Dankzij D66 
komt er sinds 2020 in ieder nieuwbouwproject minstens 50% betaalbare huur.
Klimaat en biodiversiteit
D66 kiest de meest groene en duurzame oplossing. Wind langs de 
snelweg, de � ets op 1. De tijd van uitstellen is voorbij. De landbouw 
moet veranderen: duurzaam en circulair.
https://d66.nl/de-bilt/

Lijst 5 CDA

CDA: lokale kracht! 
Lokale kracht betekent de voorzieningen zoals we die nu in onze dorpen kennen, 
behouden. Het betekent ook de verkeersveiligheid verbeteren, net zoals de 
bereikbaarheid. Als CDA staan we voor woningbouw, want ook de volgende generatie 
moet in onze gemeente kunnen wonen. En dat is ook de reden dat we de energietransitie 
voor elkaar willen krijgen. Vrijwilligers zetten zich elke dag weer in, dat moeten we 
steunen. Net zoals wie voor een ander zorgt. Je staat er niet alleen voor! En tot slot, het 
CDA staat voor gezonde gemeentelijk � nanciën waarbij we 
lastenverzwaring voorkomen. 

Ons verkiezingsprogramma is ver� lmd. 
Nieuwsgierig? Kijk op www.cdadebilt.nl

Lijst 6 Forza De Bilt

• Forza wil transparant bestuur, zonder schimmigheid en achterkamertjes. 
•  Forza wil 6 prachtige kernen dorpen, zonder ª ats van 5 lagen, zoals de huidige 

coalitiepartijen nu gepland hebben. Houd onze dorpen zo mooi als ze nu zijn.
• Forza wil veel meer veiligheid en toezicht op straat, en veel strenger handhaven.
• Forza wil geen TBS-kliniek in Bilthoven, naast scholen en ouderenzorg.
•  Forza wil dorps bouwen voor de eigen, lokale behoefte, niet voor de hele regio of voor 

heel Nederland: 400 woningen, niet 1130
•  Forza wil 100% woningbouw op de Schapenweide, geen industrie zoals VVD, CDA, 

D66, en GroenLinks willen
•  Forza wil geen windmolens en zonnevelden in de natuur, 

die tasten onze unieke dorpse identiteit aan. 
 Stem www.forzadebilt.nl

Lijst 7 Partij van de Arbeid 
Voor een sterk en betrouwbaar gemeentebestuur!
Stem 16 maart PvdA De Bilt
PvdA De Bilt wil de grote uitdagingen waarvoor de gemeente gesteld staat (betaalbaar 
wonen, klimaataanpak en gelijke kansen) aanpakken. Dat kan alleen maar met een 
sterk en betrouwbaar gemeentebestuur. Het gemeentebestuur liep de laatste jaren 
ª inke deuken op bij de volksopstand over het bouwen op de laatste stukjes groen, de 
Schapenweide en het conª ict over bestemmingsplan Bilthoven Noord. Dat zorgde voor 
laag vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur. PvdA De Bilt wil dat veranderen! 
De gemeente moet weer investeren in onze gemeenschap. We zorgen voor een sterk en 
betrouwbaar gemeentebestuur en samen met inwoners en verenigingen maken we 
goede plannen die groot draagvlak en resultaat opleveren. Wilt 
u dat ook? Stem dan op 16 maart PvdA! 
Lees verder op; debilt.pvda.nl

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

In vertrouwen verder 
Het vertrouwen in de politiek in De Bilt is de laatste jaren sterk gedaald. De SGP wil er de 
komende jaren graag aan bijdragen dit vertrouwen te verhogen. De SGP maakt zich 
sterk voor een betrouwbaar bestuur. De gemeente moet doen wat zij belooft, openstaan 
voor gesprek, goed communiceren, transparant en integer zijn. Ook staat de SGP voor 
een hoger niveau van dienstverlening. Vragen en procedures moeten sneller 
afgehandeld worden. Verder maakt de SGP zich sterk voor betaalbare woningbouw voor 
starters en senioren en voor het beschermen van ons mooie buitengebied en de 
agrariërs die daarvoor zorgen. 

Kijk voor meer informatie op www.sgpdebilt.nl 

Lijst 9 SP (Socialistische Partij)

SP De Bilt ziet uitdagende kansen voor een open communicatie en betrekken van 
inwoners bij besluitvorming. We bouwen niet in de natuur, “natuurinclusief” en 
betaalbaar! Inwoners die binnen de gemeente op zoek zijn naar een huis krijgen eerste 
keuze bij woningen die vrij komen. 
We gaan voor een kwalitatief goede thuiszorg. Daarnaast stimuleren we een gezonde 
levensstijl, dus voor schoolzwemmen en brede toegankelijkheid van sport. 
We zijn voor dierenwelzijn en scha  ̄en hondenbelasting af. Het MKB ondersteunen we 
graag met gunstige regelingen. 

Zo brengen we De Bilt sociaal samen verder.

Zie ons actieprogramma op https://debilt.sp.nl/ en stem SP lijst 9.

Lijst 10 ChristenUnie

Het beste voor iedereen!
Eerlijk, rechtvaardig, dienstbaar: onze meetlat voor alles wat de komende jaren 
langskomt. Het gemeentebestuur is er immers voor de inwoners, niet andersom. We 
willen dat alle inwoners, dus ook zeker van de groene kernen, zich betrokken weten. 
Alleen zo kunnen we er samen een mooie gemeente van maken. Onze 8 speerpunten 
hebben met name te maken met de zorg voor onze inwoners -van jong tot oud-, een 
goede samenwerking binnen onze gemeente, gezamenlijk werken aan een prettig 
woon- en leefomgeving, het stimuleren van een duurzame samenleving in den brede én 
zorgen dat we een toekomstbestendige en 
servicegerichte gemeente zijn. 
Lees meer op onze website: 
www.debilt.christenunie.nl

Er gelden dit keer minder coronamaatregelen dan bij de vorige verkiezingen. 
Op het stembureau is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen 
of 1,5 meter afstand te houden. Onze stembureaus worden zo ingericht dat 
het wel mogelijk is afstand te houden als u dat wilt. 
Om de drukte op de stembureaus te spreiden is het mogelijk om op 14 en 15 
maart al vervroegd te stemmen. De stembureaus die eerder open zijn vindt u 
bovenaan deze pagina. 

Stemmen en corona

Lees alles over de verkiezingen op www.debilt.nl/verkiezingen
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            SNOEI-
DEMONSTRATIES

Zaterdag
12 maart

Deelname
GRATIS
Aanvang

11.00 uur én 
14.00 uur

            SNOEI-
DEMONSTRATIES

Een zeer goede manier om het tuinseizoen 
van 2022 te beginnen is aanschuiven bij de 
GRATIS snoeidemonstraties bij ‘t Vaarderhoogt.
Onze specialist Peter vertelt u álles wat u 
moet weten voor het beste snoeiresultaat. 
En heeft u vragen stel ze dan gerust.

Er zijn demonstraties om 11.00 uur en om 14.00 
uur. U kunt gewoon bij de groep aansluiten 
(naast de hooiberg). Na afloop 
trakteren wij u op een 
kopje vers gemalen 
koffie bij De Kastelein.

Vanaf zondag 13 maart weer elke 
zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

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

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

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

TUINSPECIALISTEN 

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

BOOMSPECIALISTEN

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In het Klankbord-stukje van 2 maart  over de ‘Van Voorens en De Bilten’ 
wordt rijkelijk geciteerd uit een magazine,  dat niet terug te vinden is en bo-
vendien volgens de schrijver zelf onjuistheden in data en aannames bevat. 
Daarmee wordt echter wel een toon gezet over de woningbouw op het voor-
malig Hessingterrein en de frustratie, dat het project niet doorgaat, welke geen 
recht doet aan wat er ten grondslag ligt aan dit hoofdpijndossier. 
De woningbouw is het domein van projectontwikkelaars geworden, die daar 
maximale winst uit willen halen. Het wordt tijd dat de gemeente haar oren niet 
laat hangen naar het grote geld-verdienen, maar streeft naar verbinding en leef-
bare prettige woonwijken en de natuur verbetert en herstelt, waar dat nog kan.
Door dure huizen te willen bouwen buiten de grenzen, die in het verleden al 
zijn aangegeven, heeft Verwelius grote verdeeldheid gebracht tussen de par-
tijen, waarbij gelukkig het geweten van Van Vooren heeft gesproken. Jammer 
dat zij, in strijd met de CDA-leuze over ruimte geven aan verschillen, van de 
kieslijst is geschrapt. 

Hettie van Eijck, De Bilt

Dat wil ik ‘effe’ kwijt... - Verkiezingen
Tijdens de verkiezingen worden in de verkiezingsprogramma’s talloze (loze) 
beloften gedaan. Maar eigenlijk moeten we kijken naar de standpunten en 
prestaties van de afgelopen vier jaar; 
Bijvoorbeeld wat waren de standpunten van de partijen ten aanzien van 
• Windmolens, zonneweiden 
• Woningbouw en huisvesting.
• Ouderenzorg en jongerenwelzijn
• Sportvoorzieningen
• Gezondheidsbeleid
• Milieubeleid
En welke partijen luisteren wel / niet naar de inwoners van de zes kernen?
Alleen bij verkiezingen kunt u hier invloed op uitoefenen dus….. ga in ieder 
geval STEMMEN

Hans Floor, Hollandsche Rading

Uit eten met Zonnebloem 
De Zonnebloemactiviteiten in Bilthoven-De Bilt werden hervat met een huis-
kamerdiner. Een reactie was: ‘Elkaar weer zonder mondkapje te zien en we-
tend wie je voor je ziet, was geweldig en gelijk weer een viersterrenrestaurant. 
Hopelijk kunnen we nog vaak zo’n traktatie meemaken. Een compliment aan 
de verzorgenden van deze heerlijke avond'.

Wie ook gast wil worden van de Zonnebloem, af en toe wil rijden of interesse 
heeft in vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem kan zich aanmelden bij Thea 
van Maurik via zonnebloem.debilt.bilthoven@hotmail.com 

Zonnebloemgasten zien elkaar weer tijdens een huiskamerdiner.

20 jaar Kwinkdancers 

Op 6 februari 2002 startte er een groep dansers van Born Country in de 
magneet te Bilthoven. Nadat de Magneet haar deuren sloot ging de groep 
naar de Koperwiek en vervolgens naar de Kees Boeke-hal in Bilthoven. Twee 
keer in de week komen de dansers bij elkaar voor een uur tot anderhalf uur 
gezellig dansen. Woensdag 2 maart hebben de dansers hun 20-jarig bestaan 
gevierd. Wie ook geïnteresseerd is kan mailen via born.country@casema.nl
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Donderdag 10 maart aanstaande kunt u om 19.30 online mee-
praten over de toekomst van Maartensdijk. Vier Maartensdij-
kers organiseren samen met de gemeente deze Dorpsdialoog. 
De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin 
worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons 
landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor wo-
ningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. 
In april 2022 vindt in dit verband de tweede grote participa-
tieronde plaats voor de Omgevingsvisie. Dan haalt de gemeen-
te voorkeuren op van de hele samenleving ten aanzien van de 
gewenste ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving. De ge-
meenteraad maakt uiteindelijk de keuzes. 

Als voorbereiding op de tweede participatieronde organiseren 
de vier Maartensdijkers deze extra Dorpsdialoog voor Maar-
tensdijk. We zouden graag als Maartensdijkers met elkaar be-
palen wat wij belangrijk vinden. Heeft u een mening over de 
toekomst van ons dorp? Sluit dan aan! 

Hoewel de coronamaatregelen versoepelen hebben we beslo-
ten de bijeenkomst nog online (via Zoom) te doen. Zo kunnen 
ook de mensen meedoen die in quarantaine zitten of nog even 
voorzichtig willen zijn. 

Via de QR-code vindt u de link naar de bijeenkomst. Of ga 
naar doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/agenda en kijk 
bij 10 maart. Voor vragen kunt u contact opnemen via 
maartensdijk.omgevingsvisie@gmail.com. 

Graag tot de 10de!

Jan Dijkkamp

Laura van Esveld
(Maartensdijk Zuid)

Barbara Majoor
(St. Behoud Slagenlandschap 
Maartensdijk-Oost)

Antoinette Oud
(Energie De Bilt)

Praat mee over de toekomst
van Maartensdijk

advertentie

Een maatje voor iedereen
‘Mijn specialiteit is echte Italiaanse cappuccino’

Het maatjesproject van Mens De Bilt verbindt mensen met elkaar om samen leuke 
dingen te ondernemen. Het gaat om heel gewone zaken zoals wandelen, boodschappen 

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

De waarde van het persoonlijk contact staat centraal bij het maatjesproject.

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

Ontmoeten
Genoeg redenen voor wethouder 
Anne Brommersma als portefeuil-
lehouder sociaal domein om eens 
kennis te maken met zo’n maatjes-
koppel. Zij ging daarvoor onlangs 
op bezoek bij de heer Zimbile met 
zijn maatje Kees Struijk. Wat doen 
ze zoal samen en hoe is het contact 
ontstaan?

Vrijwilliger
Kees studeert rechten en woont in 
een studentenkamer in Maartens-
dijk. Veel studenten zoeken een 
vrijwilligersklus, omdat ze ener-
zijds wat tijd over hebben en an-
derzijds ook hun maatschappelijke 
betrokkenheid vorm willen geven. 
Zo googelde Kees naar vrijwil-
ligerswerk en kwam bij Mens De 
Bilt terecht, bij het maatjesproject. 
Eerder werkte hij bij een hovenier 
en had hij een klus gedaan bij een 
oudere dame. De mevrouw was 
hem heel dankbaar wat hij voor 
haar had gedaan. Kees: ‘Ik merkte 
dat door een klein gebaar je echt 
iets kunt betekenen voor iemand 
en dat doet gewoon goed. Het hoeft 
ook niet per sé veel tijd te kosten 
en ik leer er ook zelf van. Oudere 
mensen hebben veel levenservaring 
en die verhalen en wijsheden zijn 
soms echt goed om naar te luiste-
ren. Of gewoon mee in gesprek 
te gaan. Daarnaast maakt de heer 
Zimbile de lekkerste cappuccino 
en ik help hem soms in de tuin als 
het nodig is maar vaak genoeg drin-

ken we gewoon een kopje koffie en 
kletsen we wat.’

Italiaans
Op de vraag van wethouder Brom-
mersma hoe lang Kees al het maatje 
is van meneer Zimbile antwoordt 
Kees: ‘Ik ben nu een jaar maatje 
van de heer Zimbile. Ik startte in 
de coronaperiode. Door de corona-
crisis zat ik zelf ook veel alleen op 
mijn kamer en dat was behoorlijk 
saai. In deze coronatijd kon ik ge-
lukkig wel naar meneer Zimbile toe 
maar we letten natuurlijk wel op. 
Ik hield afstand en op die manier 
hadden we wel elkaars gezelschap 
maar was het toch ook veilig.’
De heer Zimbile is van Italiaanse 
afkomst, is zijn 80e levensjaar al 
ruim gepasseerd en woont nog zelf-
standig in De Bilt. Zijn vrouw is 
enkele jaren geleden overleden en 
de heer Zimbile heeft niet lang ge-
leden een operatie ondergaan voor 
zijn hernia. Hij kan hierdoor niet zo 
ver meer lopen: 

Cappuccino
Wethouder Anne Brommersma: 
‘Hoe bent u in contact gekomen met 
uw maatje Kees?’ De heer Zimbile: 
‘Ik was in contact gekomen met 
Mens De Bilt en werd gekoppeld 
aan Kees. En dat is fantastisch. Ik 
ben heel blij met mijn maatje. Kees 
helpt mij soms in de tuin omdat ik 
dat door mijn hernia niet meer goed 
kan. Maar vaak drinken we gewoon 
ook een kopje koffie. Mijn specia-
liteit is echte Italiaanse cappuccino 
en daar is Kees dol op. We kletsen 
dan gewoon wat’. Doordat Kees 
nu hij weer meer de lessen volgt in 
Utrecht, kan hij iets minder vaak 
naar de heer Zimbile: ‘Dat drukt de 
pret niet en dat maakt de ervaring 
niet minder of anders. Ik ervaar het 
contact met de heer Zimbile en het 

wederzijdse gezelschap als prettig. 
En natuurlijk trekt die échte Itali-
aanse huisgemaakte cappuccino’. 

Ervaring
Wethouder Brommersma: ‘Het is 
inspirerend om zo’n maatjeskoppel 
te ontmoeten en te ervaren hoe be-
langrijk het is dat we contacten met 
elkaar hebben. Een beetje aandacht 
voor de ander doet goed en beiden 
halen er voldoening en energie uit. 
Ik ben trots dat Mens De Bilt dit 
Maatjesproject zo goed heeft neer-
gezet en spreek hierbij echt de hoop 
uit dat meer mensen hiervan ge-
bruik zullen maken. Het kan zoveel 
positieve energie brengen.’

Zelf maatje worden
of zoekt u een maatje?
Het maatjesproject verbindt en 
verrijkt elkaar. In deze tijd heb-
ben we elkaar nog meer nodig dan 
voorheen. Veel mensen hebben be-
hoefte aan contact, aan een beetje 
aandacht. Want door persoonlijke 
aandacht ontstaat er weer meer po-
sitieve energie. Wil jij ook iets doen 
voor een ander? Word dan maatje. 
Er is altijd iemand die jouw hulp 
kan gebruiken. Voor iedereen is er 
een maatje. Er zijn wandelmaatjes, 
belmaatjes, koffiemaatjes, taalmaa-
tjes, luisterend-oor-maatjes, lees-
maatjes, en nog veel meer. 
Er wordt gekeken naar de interes-
ses van zowel de aanvrager als de 
vrijwilliger om een passende kop-
peling te maken. De waarde van het 
persoonlijk contact staat centraal. 
Veel aanvragers geven aan zich 
weer lekkerder te voelen door het 
maatjescontact dat zij hebben.
Bel evt. Maaike (06 16417082), 
Mariëlle (06 16665083), Astrid (06 
47693237) of Hagar (06 45258315) 
of mail naar maatjes@mensdebilt.nl.

Wethouder Anne Brommersma op bezoek bij de maatjes Zimbile en Kees 
Struijk. [foto Henk van de Bunt]

De Bilt blijft goed, wordt beter
De Bilt heeft 6 mooie dorpen met 
allemaal hun eigen karakter. Dit 
is ook de gelijk de kracht van de 
gemeente, eenheid in verscheiden-
heid. Maar voor Gert-Jan Weierink 
als Maartensdijker en Henric de 
Jong Schouwenburg als Groene-
kanner liggen de dorpen van de 
oude gemeente Maartensdijk hun 
het meest aan het hart. Gert-Jan 
Weierink; “Als voorzitter van de 
Historische Vereniging Maartens-
dijk voel ik de trots van de inwo-
ners op hun dorpen en de mensen 
die hun dorpen hebben gemaakt tot 
wat zij vandaag zijn. Krachtige dor-
pen waar mensen naar elkaar om-
kijken en zelf in actie komen als er 
wat moet gebeuren. Als voorzitter 
van de Dierenweide in Maartens-
dijk ervaar ik dit elke dag.” 
Henric de Jong Schouwenburg; 
“Als oud-huisarts en als betrokken 
inwoner zet ik mij in voor een in ge-
zond, groen en vitaal Groenekan!” 
Om dit te realiseren willen wij in 

elk dorp een dorpsraad is die de za-
ken van hun dorp bij de gemeente 
behartigt. En om het vertrouwen in 
de overheid te herstellen moet er 
serieus werk worden gemaakt van 
het communicatie met de inwoners 
en van het uitdaagrecht, waarbij 
inwoners eigen initiatieven mogen 
realiseren die de gemeente facili-
teert.
Verder willen wij dat er gebouwd 
wordt voor de eigen inwoners en 
dat er meer gebruik gemaakt wordt 
van collectief opdrachtgeverschap, 
waarbij inwoners zelf initiatieven 
tot woningbouwrealisatie ter hand 
nemen. Dit is niet alleen goed voor 
onze inwoners die een fijne plek 
zoeken om te wonen maar ook voor 
onze ondernemers die hiervan pro-
fiteren.  
Om onze kernen vitaal en leef-
baar te houden vinden wij dat de 
gemeente De Bilt het verenigings-
leven van zowel sport, cultuur als 
andere verenigingen actief onder-

steunt en faciliteert bij hun activi-
teiten.  
Natuurlijk is hier voor nodig dat de 
gemeente De Bilt een solide finan-
cieel beleid voert en elk jaar een 
sluitende begroting heeft.
De gemeente De Bilt heeft een 
turbulente periode achter de rug 
waarbij te vaak partijbelang boven 
algemeen belang is gegaan. Het 
wordt tijd dat de leus “Eenheid in 
verscheidenheid!” weer terugkomt 
in de Biltse politiek. Tijd voor een 
partij die luistert en alleen het be-
lang van de inwoners van de ge-
meente dient, ongehinderd door 
ego of randzaken, tijd voor een 
oprechte partner. Dus wil jij dat 
je dorp goed blijft en beter wordt? 
Geef ons dan het vertrouwen en je 
stem om dit de komende 4 jaar waar 
te kunnen maken!

Kies 14,15 en 16 maart Gert-Jan 
Weierink #14 of Henric de Jong 
Schouwenburg #15 Lijst 2 VVD!

ingezonden mededeling

Warm welkom

Verhaar verwelkomt Jumbo op ludieke wijze. (foto Rob Kemme)
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scholengroep

Open Dag 
16

mrt

Hollandsche Rading
De Bosbergschool

Onderdeel van 
Proceon Scholengroep

Kies 
voor goed 
onderwijs!

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl

9.00 tot 11.30 uur
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MATCHDAY

ZATERDAG 12 MAART
18:10 - DOS WESTBROEK

DOS 1 DOS KAMPEN/
Veltman 1

advertentie

Garagesale met Wereldwinkel
door Henk van de Bunt

Wat moet ik met al die spullen...? Dat vroeg Louis van ’t Hooft zich af, nadat zijn vrouw 
Marijke vorig jaar overleed en hijzelf genoodzaakt werd andere woonruimte te zoeken,

omdat Parkinson bij hem verergerde. Thuis blijven wonen was geen optie meer. 

Gelukkig kon hij een appartement 
in Bilthoven betrekken. Dat bete-
kende een nieuwe drukke periode 
enerzijds - de inrichting en verhui-
zing naar het nieuwe onderkomen - 
en anderzijds het verkopen en leeg-
maken van het oude huis. 

Wereldwinkel
Daar waren nogal wat overtollige 
zaken; zijn vrouw, die binnenhuis-
adviseur was, had veel waardevolle 
stoffen achter moeten laten. De in-
steek was dat eenieder, die de waar-
de hiervan kon waarderen en er iets 
mee kon, ze mocht hebben. Via een 
bridgeclub kwam Louis in contact 
met de Wereldwinkel De Bilt en 
zij waren erg geïnteresseerd in de 
grote lappen om de winkel er mee 
te kunnen decoreren. Kleine stalen 
kon Louis doneren aan een naaia-
telier in Utrecht, welke zij heel erg 
goed konden gebruiken voor het 
maken van kostuums bij theateruit-
voeringen en opera’s. 

Garagesale
Louis van ’t Hooft: ‘Ik was erg 
blij met deze oplossingen. Voor de 
overtollige, maar nog goede, spul-
len uit ons huis was het wederom 
de Wereldwinkel, die mij kon hel-
pen een goede bestemming te vin-
den. Bij hen loopt een project om 
de plaatselijke bevolking weer met 

de groentetuin te laten beginnen bij 
de kaarsenfabriek in een dorp in 
Swaziland. Dit project moest stop-
pen, omdat door de coronapande-
mie de omzet van de fabriek dusda-
nig terugliep dat er geen geld meer 
was om de tuin te onderhouden. Als 
postuum eerbetoon aan Marijke en 
geïnspireerd door het motto ‘We 
Serve’ van de Lionsclub, waarvan 
zij enthousiast lid was, nog eens 
te bevestigen wil ik de totale op-
brengst van een te houden garage-
sale aan dit project doneren. Ik 
hoop dat het een succes wordt’. Op 

10, 11 en 12 maart, telkenmale van 
11.00 tot 17.00 uur is er op Groen 
van Prinstererweg 9 in De Bilt deze 
unieke Garage-Sale in Samenwer-
king met Wereldwinkel De Bilt, 
waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan het project Groen-
tetuin in Swaziland (Zuidelijk 
Afrika). Het betreft dameskleding, 
linnengoed, badlakens, tafellinnen, 
keukenapparatuur, glaswerk, kin-
derspeelgoed, serviesgoed, elektri-
sche apparaten en andere interes-
sante artikelen. Voor betalingen is 
geen pinapparatuur aanwezig.

Stoffen vinden een nieuwe bestemming in de Wereldwinkel als 
decoratiedoek.

Samba trommelen
Op zaterdag 12 maart aanstaande vindt bij de Koninklijke Biltse Har-
monie een bijzonder leuke workshop plaats die voor iedereen toegan-
kelijk is. Geleerd gaat worden hoe je een samba speelt op percussie-
instrumenten. Daarin wordt je begeleid door de bevlogen percussionist 
en muzikant Dudu Capoeira uit Brazilië, die les geeft in Samba op alle 
vlakken; Percussie, dans en de taal.

Je leert spelen op Braziliaanse percussie-instrumenten, dansen en een 
klein beetje Braziliaans Portugees. Er worden vrolijke swingende Bra-
ziliaanse ritmes getrommeld Ook als je nog geen ervaring hebt met mu-
ziek of percussie ben je van harte welkom. 

Aanmelden kan per e-mail: mpg@biltseharmonie.nl. Deelname kost 
niets. De workshop zal plaatsvinden op Jasmijnstraat 6B te De Bilt (ver-
enigingsgebouw Koninklijke Biltse Harmonie) van 13.00 tot 16.00 uur. 

Actief in het 
Van Boetzelaerspark

Ook dit jaar doen de Vrienden van het Van Boetzelaerpark 
weer mee aan de landelijke vrijwilligers-dag NL- Doet

van het Oranjefonds. Iedereen die dag de handen uit de 
mouwen wil steken is meer dan welkom. 

Deze plek heeft onderhoud nodig, maar door de coronamaatregelen 
kon dat de afgelopen 2 jaar vaak niet doorgaan. Daardoor is er een 
behoorlijke achterstand ontstaan. Iedereen is welkom op zaterdag 12 
maart, met tuinhandschoenen en goede zin. Ook nu is de start met kof-
fie. Daarna wordt in groepjes - begeleid door een van de Vrienden - 
gewerkt met snoeien, schoonmaken en wieden. Met een gezamenlijke 
lunch wordt rond 13.00 uur de NL-doet-dag beëindigd. Aanmelden kan 
via de site van NL-doet.

Op werkochtenden en ook bij deelname tijdens NL-Doet  is de start 
altijd met koffie; ook afgelopen zaterdag genoten de vrijwilligers ervan. 
(foto Frans Poot)

Bijna lente en dat blijft altijd boeien
omdat alles dan weer gaat groeien
er klinkt vogelgeluid
takken lopen weer uit
die we dan in de herfst weer snoeien

Guus Geebel Limerick

Zangworkshop bij AZM
Nu de koren weer alle ruimte hebben om te zingen organiseert het Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk (AZM) op 19 maart een zangworkshop. Iedereen die van zingen houdt of kennis wil 
maken met het zangkoor of met koorzang kan vrijblijvend meezingen of gewoon komen luisteren.  

De zangworkshop wordt gehouden 
van 14.30 uur tot 16.00 uur in De 
Vierstee in Maartensdijk. De work-
shop staat onder leiding van Julia 
Scepanovic, de dirigente van AZM, 
ondersteund door de zangers van 
het koor. In de workshop kunnen 
mensen niet alleen ervaren hoe het 
is om met andere zangers te zingen 
maar kunnen ook een advies over 

stemgebruik krijgen of hoe om te 
gaan met het overwinnen van zang-
vrees. Er is ook alle ruimte voor 
persoonlijke adviezen op zangge-
bied. 

Het koor wil mensen ook laten 
meebeleven wat  het gezamenlijk 
zingen met je kan doen en hoeveel 
plezier en voldoening dat geeft. 

Deelname aan de workshop is ge-
heel vrijblijvend en kan ook wor-
den bijgewoond door mensen die 
alleen willen luisteren. Het wordt 
op prijs gesteld wanneer mensen, 
die de zangworkshop willen be-
zoeken zich vooraf melden via  al-
gemeenzangkoormaartensdijk@
gmail.com. Kan ook zonder aan-
melding vooraf. 

Eerste hulp in Groenekan
Nu alle Corona maatregelen zijn opgeheven kon er weer veilig door de EHBO vereniging van  

De Bilt-Bilthoven een oefening worden gehouden met als thema de storm Emma.

Er waren twee oefenavonden ge-
pland, waarvan de eerste in de 
Kees Boekesporthal in Bilthoven 
en de tweede bij de oefenlocatie in 
het magazijn van de firma van der 
Neut in Groenekan plaatsvond. Vijf 
lotusslachtoffers beeldden de ver-
schillende letsels uit, die ze hadden 
opgelopen door de storm Emma. Al 
deze slachtoffers hadden verschil-
lende vormen van eerste hulp no-
dig. Deze werd verleend volgens de 
nieuwe richtlijnen/inzichten van de 
A,B,C,D methode; inhoudende dat 
letsels, die levensbedreigend zijn, 
het eerst worden behandeld.

EHBO-er brengt tourniquet aan bij 
hevig bloedend slachtoffer.



Heeft u een DIERBARE 
verloren en weet u niet wat 
u met de kleding of spullen 
wilt doen? www.origineel-
aandenken.nl Mogelijk kan ik 
u helpen.

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €135,- 

p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Te koop aangeboden
LEEGVERKOOP VOOR 
OEKRAÏNE: Deze week gaat 
de opbrengst van alle meu-
bels in onze schuur volledig 
naar Oekraïne. Helpt u mee? 
Kom dan langs op woensdag 
en vrijdag van 13:00 – 17:00 
uur, zoek wat moois uit en 
steun zo degenen die het hard 
nodig hebben. Graag tot ziens 
bij Jopie’s Wonen, Dorpsweg 
91 in Maartensdijk. Tel: 
0630405694.

3 kantkloskussens met klos-
jes, garen, spelden en patro-
nen €50,-. Tel. 06-13834576

Vermeer in Delft €1,-. Tel. 
06-14040516

Verleden land. Dat zijn 
archeologische opgravin-
gen in Nederland €1,-. Tel. 
06-14040516

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

15 koperen uiltjes, afmetingen 
van 2 tot 12 cm. In een koop.  
€30,00. Tel. 0355771587

Wilhelmina bord Gouda's pla-
teel  jubileumbord 1898- 1923 
antiek, geheel gaaf. €50,00. 
Tel. 0355771587

JVC minicomponent systeem 
DX50, radio, dubbele cas-
sette, CDspeler met boxen 
en afstandsbediening €49,00. 
Tel. 0355771587

Hometrainer fiets igst.€49,50. 
Tel. 0346-218 328

Zelfopblazende Slaapmat igst 
€5,00. Tel. 06-21415798

Camping Schaduwdoek incl. 
stokken/lijnen €15,-. Tel.06-
21415798

Salontafel massief eikenhout, 
L140 B48 H45, gebruiksspo-
ren,  €20,-. Tel.0302280191

4 stuks That’s life legpuzzels, 
1000 stukjes, één keer gelegd, 
compleet, €2,- p/s. Gratis op 
te halen 4 King legpuzzels, 
1000 stukjes, één keer gelegd, 
compleet. Tel. 06-46715180

3 mooie Chinese zijde per-
sen €50,-. 60x35.   50x 48   
En 110 x 48, hoekstoeltje 
ziet er netjes uit €50,-. Tel. 
06-10738981

Fietsen/ brommers
Mooi meisjesfietsje, merk 
Pegasus. Hoogte ong. 
22/24 inch. Prijs €50,-. Bel 
0619691119

Personeel gevraagd
Tuinservice van Vliet zoekt 
ASSISTENT voornamelijk 
voor tuin-/kwekerijwerk-
zaamheden, enkele dagdelen 
per week in overleg. Jong of 
ouder, als je maar iets hebt 

met groen. Tel. 06-54751296 

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag op de Alfred 
Nobellaan (1-72) €2,-/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners in 
MAARTENSDIJK van de 
Dorpsweg vanaf viaduct (nr. 
23) oneven nrs, Tuinlaan, 
Aanlegsteeg, Eikensteeg 
BLIJ, Woon je in de buurt 
en overweeg je een kranten-
wijk. Wij zijn per direct op 
zoek naar een bezorger die 
wekelijks daar de krant wil 
bezorgen. Je verdient €5,65 
per week. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

M A G A Z I J N -
MEDEWERKERS gezocht. 
Leuke verdienste, werk in de 
gemeente. Interesse? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

Tuinhulp gezocht voor (vari-
abel) enkele uren in de week. 
Witte uitbetaling. Relatief 
eenvoudige werkzaamheden. 
Meer info? 0618554620.

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

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

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

TUINVREUGDE is de 
natuurlijke hovenier. www.
tuinvreugde.nl 
Of bel Marcel: 06 21290891.

Diversen
Verloren PASPOORT vrij-
dag 4 maart. nr A13108117 
tnv Bayan Khaleel Pirmos. 
Gevonden? Bel 06-24832097

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

Denekamp mooie VAK.
BUNGALOWS
Goede fiets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info: 0541-626578/0639609666

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Zonder wat te zeggen komt een jongen van een jaar of tien bij 
met op bankje zitten. Hij zakt onderuit en kijkt chagrijnig voor 
zich uit. ‘Wat kijk je boos’, zeg ik. Hij kijkt me een beetje zielig 
aan, of is het verdrietig dat kan natuurlijk ook, maar dan begint 
hij toch te praten. ‘Ik moet zo naar pianoles en daar heb ik hele-
maal geen zin in. Mijn vriendje Sven is jarig en ik mocht bij hem 
komen en het begint precies als ik naar les moet. Ze gaan naar de 
film en daarna naar McDonald’s en nou kan ik weer niet mee.’ 
De teleurstelling is duidelijk van het gezicht van de jongen af te 
lezen. Groot verdriet voor kleine mensen, denk ik. ‘Je hebt toch 
niet de hele middag pianoles’, zeg ik. ‘Nee, gelukkig niet, de les 
duurt een uur.‘ Hij kijkt op zijn horloge. ‘Nog een kwartier, dan 
moet ik bij haar zijn, en geen minuut te laat, want dan wordt ze 
kwaad.’ Het is te hopen dat zijn pianolerares hem weet te moti-
veren. De verjaardagspartijtjes zijn wel heel anders dan in mijn 
tijd zit ik te bedenken. Ik mocht op school snoep uitdelen en dat 
vond ik al een hele belevenis. Kinderpartijtjes met een film en uit 
eten bestonden nog niet. Ik herinner me nog wel een verjaardag 
van een buurjongen. Zijn moeder had een soort taartjes gemaakt 
van beschuit, vla en jam. Dat was iets bijzonders in die tijd en 
heel lekker. Als ik eraan denk proef ik het weer. De telefoon van 
de jongen laat opeens een riedeltje horen. Hij kijkt snel op het 
apparaat en komt plotseling tot leven. ‘Waar ben je nu’, hoor ik 
hem vragen. ‘Ja, ik hoor dat je in de auto zit, je valt af en toe 
weg. Ik heb helemaal geen zin in die pianoles, maar ik kan er 
niet onderuit.’ Hij zegt het op een toon die hoort bij iemand die 
de pest in heeft. Opeens zie ik hem opveren. ‘Wat, kan die me 
dan afhalen, wouw, ja dan sta ik klaar. Bij mij thuis hè, tot straks, 
doeiii.’ Naast me zit nu een vrolijk kijkende jongen die in niets 
meer lijkt op het lusteloze ventje van zo even. ‘De vader van 
Sven komt me na de pianoles ophalen en dan kan ik toch nog 
mee naar McDonald’s. Even m’n moeder bellen.’ Die heeft hij al 
gauw aan de telefoon. ‘Ik ga toch mee naar McDonald’s, Tim’s 
vader komt me ophalen’, hoor ik hem zeggen. ‘Bel jij oma dat ik 
niet kan komen want ik had gezegd dat ik na de pianoles bij haar 

zou komen. Goed mam’, hoor ik hem zeggen. Met een stralende 
blik kijkt hij me nu aan. ‘Joepieee’, roept hij uitgelaten terwijl 
hij zijn telefoon weer opbergt. ‘Kan ik gelukkig toch naar het 
feest en m’n moeder was ook blij want die hoeft nou niet voor 
mij te koken. Vorige keer toen m’n vriendje Abel jarig was kon 
ik ook al niet want toen moest ik hockeyen.’ Dan kijkt de jongen 
op zijn horloge en zegt gehaast: ‘Nou moet ik nog opschieten 
ook, anders ben ik te laat en dan wordt mevrouw de Koning weer 
kwaad. Waarom ben je zo laat, hebben jullie geen klok thuis’, 
imiteert hij de pianolerares. Hij stapt op, steekt joviaal z’n hand 
op en holt weg. Ik moet toch wel lachen om de situatie. Kinderen 
hebben het druk tegenwoordig en zijn overal bereikbaar. Je hoort 
vaak dat het vroeger allemaal veel rustiger was, maar kinderen 
van deze tijd zijn gewend aan hoe het nu is.

Maerten   

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

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan
Voor al uw bomen-struiken-planten etc. Tel. 06-54751296
Fruit-bloesem-beuken-eiken-plataan-lijbomen etc. 
Nu o.a. coniferen 100+ a 5,25, laulieren 80/100 a 7,50
Beuken 100/125 a 1,40, hedera 175/200 a 5,50

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

Geen WINDMOLENS in 
de gemeente! Stem Henric 
de Jong Schouwenburg 
#15 VVD

Groene Kathedraal 
GROENEKAN monu-
ment! Stem Henric de Jong 
Schouwenburg #15 VVD

Kassen Rijksen 
MAERTENSPLEIN weg! 
Stem Gert-Jan Weierink 
#14 VVD

BOUWEN voor eigen 
inwoners en vitale dorpen! 
Stem Gert-Jan Weierink 
#14 VVD

BASTIONWEG blijft 
open! Stem Henric de 
Jong Schouwenburg #15 
VVD

D O R P S W E G 
Maartensdijk beschermd 
dorpsgezicht! Stem Gert-
Jan Weierink #14 VVD
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zaterdag
12 maart

aanvang: 14.00 uur

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

WOUDENBERG

ADMINISTRATIE-
KANTOOR

TON ELDERS

advertentie

Klimaatfietstocht
Op 12 maart organiseert Cycling4Climate samen met Provincie Utrecht een

Klimaatfietstocht. Tijdens een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug steek je dan
tegelijk iets op over verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid.

Doel is om de urgentie van de Kli-
maatopgave op een sportieve ma-
nier onder de aandacht te brengen 
en de deelnemers te inspireren zelf 
(nog) duurzamer te worden door 
langs een aantal mooie duurzaam-
heidsprojecten in de provincie te 
fietsen. Bij de projecten staan vrij-
willigers die er iets over zullen ver-
tellen en vragen zullen beantwoor-
den.

Lange of korte tocht
Je kunt kiezen uit een tocht van 
85 km, 92 km of een van 42 km. 
V.w.b. de route van 42 km, welke 
door Groenekan gaat, wordt ervoor 
gezorgd dat langs de Groenekanse-
weg met behulp van een provincie-
banner, voor de fietsers duidelijk is 
waar ze moeten zijn. Daar vertelt 
de Energiecoöperatie BENG! over 
het zonneveld met 1000 panelen 
dat in Groenekan is gerealiseerd 
en verder krijgen fietsers tips om 
energie te besparen, kun je ho-
ren hoe het is om te wonen in een 

Ecowijk en vertellen inwoners van 
Werkhoven hoe ze het schoolplein 
klimaatadaptief maakten. Ook het 
eerste publiek toegankelijke water-
stofstation in Nieuwegein ligt op de 
(lange) route. 
Starten kan op meerder locaties om 
9.45 uur. Wie de lange tocht wil 

rijden en met de fiets op de auto 
naar de startplaats wil komen, kan 
het beste starten bij Triodos Bank 
in Driebergen. Daar kan de auto 
gratis geparkeerd worden. Meer 
informatie en inschrijven: https://
cycling4climate.nl/12-provincies/.
[HvdB]

Het zonneveld in Groenekan is een van de duurzaamheidsprojecten dat 
aangedaan wordt. [foto Henk van de Bunt]

Open dag Bosbergschool
Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald kunnen alle scholen weer doen waar ze goed in 

zijn en zich weer volledig richten op het geven van goed onderwijs. Voor de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading hét moment om op woensdag 16 maart een open dag te organiseren. 

Onder het mom: de ouders mogen 
de school weer in, stelt de Bosberg-
school ouders en andere belang-
stellenden in de gelegenheid om 
woensdag 16 maart van 9.00 tot 
12.00 uur de school te bezoeken en 
eens rond te kijken hoe het onder-
wijs in de praktijk gestalte krijgt. 
Ook de ruimte rondom de school 
als de moestuin, de bloementuin en 
de ruime buitenspeelruimten om de 
school zijn het bekijken waard. In 

het onderwijs wordt veel aandacht 
besteed aan natuur en natuurbele-
ving. Elke vier weken wordt een 
natuurochtend georganiseerd voor 
alle kinderen. De moestuin vormt 
hierin de centrale plek. Ook bezit 
de school een eigen WOOW-space, 
waar extra tijd wordt besteed aan 
wetenschaps- en techniekonderwijs 
dat kinderen stimuleert om te ont-
dekken te onderzoeken en te ont-
werpen met bv de 3d-printer, schei-

kundige proefjes of techniek .
De Bosbergschool is niet zomaar 
een gewone basisschool. De school 
mag de naam Unesco school en de 
Vreedzame School voeren. De leer-
krachten staan klaar om alle bezoe-
kers uit te leggen wat dit inhoud en 
betekent voor het onderwijs en ver-
zorgen ook een rondleiding binnen 
de school en de buitenterreinen. De 
school staat aan de Dennenlaan 59 
in Hollandsche Rading.

Streekderby in de zon
Bij de tweede thuiswedstrijd na de coronabeperkingen was het opvallend rustig op de tribune. 

Het publiek zocht echter zijn plekje in de stralende zon, en zag een sterk gewijzigd SVM 
het veld betreden. Geplaagd door blessures was Marco Willemse genoodzaakt zijn backs te 

vervangen door Roy Wijman en Jelle van der Tol.

Dit betekende echter niet dat in de 
streekderby tegen VIOD er niet 
voor de winst wordt gevoetbald; 
na 23 minuten valt de 1-0  na een 
bal die via de onderkant van de lat 
en Tycho Brandon voor Tom Jan-
sen zijn voet belandt. Even werd 
gedacht aan buitenspel, maar de 
scheidsrechter stond goed opge-
steld en neemt het vlagsignaal van 
de grensrechter niet over. 
VIOD is niet van plan zich te laten 
overlopen, en heeft in het eerste 

half uur al 3 gele kaarten te pakken. 
In de 31e minuut krijgt het ook nog 
een strafschop tegen, deze wordt 
door Tom Jansen maar net onder 
de keeper doorgeschoven, maar de 
2-0 staat op het bord. Als kort voor 
rust Tycho Brandon Mike de Kok 
wegstuurt wordt de ruststand van 
3-0 bereikt door een mooi geplaatst 
schot in de linkeronderhoek.
De tweede helft begint VIOD met 
meer balbezit, maar is de grootste 
kans voor SVM, als Jordi op de 

goed uitgekomen keeper stuit. De 
4-0 kan echter niet uitblijven, en 
Tom pakt zijn hattrick in de 66e mi-
nuut. Na zijn publiekswissel door 
Sam Beckers laat SVM het na de 
score uit te breiden, en is het Max 
Koetze die na 87 minuten gewoon 
nog scherp is en een goed schot uit 
de linkeronderhoek tikt. Een dik 
verdiende winst voor SVM, dat 
heeft laten zien met een gewijzigd 
team ook gewoon de punten te blij-
ven pakken. (Ronald de Valk)

Eén van de vele kansen voor SVM in de tweede helft.

Voorjaarsvakantieactiviteit 

In de voorjaarsvakantie bruiste het bij KunstenHuis Idea in De Bilt 
van allerlei leuke activiteiten. Dinsdag 1 maart was er een les Dans en 
Modern Ballet. Kinderen kregen de opdracht een emotie uit te beelden; 
bijv. blijdschap, boosheid, verdriet, frustratie etc. Het enthousiasme van 
de kinderen in alle groepen was zichtbaar aanwezig. (foto Frans Poot)

Expositie Jongeren 
Launch your Future 

Een groepje jongeren dat deelneemt aan het Project Launch 
Your Future heeft eind februari een expositie georganiseerd 
waarin hun eigen werk centraal stond. Prachtige beeldende 

kunst met als thema: hoe zien de jongeren zichzelf. 

Launch Your Future is een project speciaal voor jongeren tussen de 16 
en 30 jaar die zich verder willen ontwikkelen en op innovatieve wijze 
willen ontdekken wat bij ze past. 

Met een groep van maximaal tien deelnemers gaan vakdocenten drie 
maanden lang met de jongeren aan de slag. Jongeren maken kennis 
met verschillende facetten van kunst, cultuur en beweging, zoals bij-
voorbeeld multimedia, muziek, beeldende kunst, dans, techniek, etc. 
Ze volgen trainingen en workshops en luisteren naar inspirerende spre-
kers. Dat doen ze in groepen, maar daarnaast krijgt de jongere ook in-
dividuele begeleiding. 

Een ander onderdeel van het 
project is het doen van vrijwil-
ligerswerk bij een culturele of 
maatschappelijke organisatie. Op 
deze manier doen de deelnemers 
nuttige vaardigheden op en leren 
nieuwe mensen kennen. Het be-
langrijkste is dat de jongere ont-
dekt waar hij of zij blij van wordt 
en wat bij hem of haar past. Zo le-
ren ze hun talenten kennen. 
Deelname is gratis. De volgende 
groep start eind maart 2022. Er 
zijn nog 3 plaatsen. Wil je ook 
meedoen? Kijk voor meer infor-
matie op https://www.mensdebilt.
nl/launch-your-future 

Zelfreflectie op het witte doek leidt 
tot inzicht.



Uit overlevering
Geworteld in het veen van de polder groeien lange stengels riet. Dik-
wijls afgeschoren, brengen de wortels telkens weer nieuwe loten voort. 
Een geschiedenis die zich herhaalt. De nevelige sfeer deze ochtend laat 
mijn gedachten zwerven langs de geschiedenis van dit gebied.

Verhalen houden me bezig. Verhalen uit vervlogen jaren, aangewakkerd 
door de tekst in een brief uit overlevering. De brief was opgesteld op 22 
april 1943 en doet verslag van de ontsnapping van een joods gezin aan 
de Duitse bezetter. Vader, moeder en dochter vonden een schuilplaats in 
een heel klein huisje, bij mensen met een groot hart.
Overleven dankzij de barmhartigheid van anderen. Onderduiken, een 
verborgen leven leiden, er niet mogen zijn. Een hartverscheurende wer-
kelijkheid voor onbepaalde tijd 
toen. Het herinnert ook aan verzet 
tegen een totalitair regime door 
mensen, gewoon omdat zij trouw 
bleven aan hun beginsel. Stand-
vastig, onverschrokken, betrouw-
baar, onbuigzaam, volhardend. 
Alle begrippen die opoffering ver-
eisen. Zij hielden het vol.
Oorlog, die vreselijke realiteit 
geldt nog altijd voor talloze men-
sen, weerloos heen en weer ge-
slingerd in een stuitend spel om 
macht. Mensen zoals jij en ik van 
wie geluk, alles wat zij hebben 
opgebouwd, alles wat hen lief is, 
vermalen wordt in de waanzin van 
geweld. Een strategische belan-
genstrijd.

Maar de bruutheid van de overwel-
diger activeert tegelijkertijd het 
goede in vele anderen. Over de 
grenzen staan mensen met open 
armen. Zij bieden warme soep, 
koffie, thee, maar ook onderdak 
en een warm bed. Overal waar 
mensen naar elkaar omkijken, 
acties organiseren, voor elkaar 
zorgen ontstaat hoop. Hoop op de 
kracht van saamhorigheid. Hoop 
op een betere wereld waarin we 
ons samen kunnen ontwikkelen 
in vrijheid en harmonie.
Dat joodse gezin overleefde de 
oorlog. Zij bouwden een nieuw 
leven op. Dat brengt een gevoel 
van hoop, ook voor de mensen 
die nu middenin de rampspoed 
zitten. 

(Karien Scholten)

In haiku:
Overlevering
Herinnert en biedt inzicht
Brengt nieuwe hoop voort
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
9-3
Do.
10-3
Vr.

11-3
Za.

12-3
Zo.

13-3

Beenham
met Cumberlandsaus 

en friet

Gebakken dorade-
filet, tomatensalsa 

en friet

Flammkuchen
met ananas, spinazie 

en geitenkaas

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
16-3
Do.
17-3
Vr.

18-3
Za.

19-3
Zo.

20-3

Kalfsentrecôte
van de grill, 

knoflooksaus en friet

Italiaanse visrol, 
pestosaus en friet

Quinoa-salade
met groentekroket 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Limoncello-
tiramisu met slagroom € 5,50

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

Kappen met kappen
Wereldwijd worden er 2400 bomen per minuut gekapt! Dat is ongeloof-
lijk veel? Naast dat we moeten kappen met kappen, is het belangrijk 
om ecosystemen te herstellen. In de gemeente De Bilt gaan we hier wat 
aan doen. Rotary De Bilt Bilthoven sponsort Stichting Bee Foundation 
voor het aanleggen van een bijenoase.

Onder de bezielende leiding van Biltse bijenkoningin Sonne Copijn 
wordt er een bijenoase aangelegd met 2500 nieuwe struiken en boompjes 
op een stuk grond in Groenekan: ‘We planten deze struiken zodat er weer 
een natuurlijke bosmantel ontstaat langs een oude laan van Beukenburg. 
Deze inheemse bloeiende struiken zorgen voor het voedsel voor insecten 
en vogels, slaan CO2 op en buf-
feren regenwater’. In december 
2021 was het feest afgelast maar 
bij dit bomenfeestje op 24, 25 en 
26 maart kunnen we alle hulp ge-
bruiken. Kom jij een dagdeel strui-
ken planten? Meld je aan via info@
bijenoase.nl. Leerlingen van Aeres 
VMBO uit Maartensdijk hebben 
zich al aangemeld!

De rand waar geplant gaat worden, 
ter hoogte van de Twislaan. 
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