
Behandelkliniek Wier
blijft gemoederen bezighouden

door Guus Geebel

Het interpellatieverzoek over de komst van Wier van Fivoor naar het Berg en Boschtterrein in 
Bilthoven, ingediend door Forza De Bilt, is op verzoek van Johan Slootweg (SGP)

een bespreekstuk geworden en werd op dinsdag 1 februari in de uitloopvergadering
van de gemeenteraadsvergadering van 27 januari behandeld. 

Peter Schlamilch krijgt in de eerste 
termijn als eerste het woord. ‘Een 
forensische kliniek waar volgens 
Fivoor zelf ook tbs’ers kunnen wor-
den behandeld op een terrein met 
scholen, ouderenzorg en een kin-
derdagverblijf vindt Forza een heel 
slecht idee.’ Hij dient een motie in 
met als dictum: ‘Al het mogelijke 
in het werk te stellen om de omge-
ving van Wier zo veilig mogelijk te 
houden, met inbegrip van het ter-
rein zelf, de wijk Bilthoven-Noord, 
Maartensdijk, fietsroutes en al het 
mogelijke in het werk te stellen om 
deze kliniek zo spoedig mogelijk 
van het terrein te laten vertrekken’. 

Jette Muijsson (Beter De Bilt) be-
treurt de late berichtgeving naar de 
raad over de komst van de kliniek. 
Uitlatingen van bepaalde fracties in 
de media keurt zij volledig af. ’Van 
inwoners horen wij, waar zijn wij 
in dit hele verhaal. Zij voelen zich 
door het college in de kou gezet. 
De storm is inmiddels gaan liggen, 
maar was onnodig.’  

Maatregelen
Henric De Jong Schouwenburg 
(VVD) roept in een motie op zo 
snel mogelijk aan deze gevoelens 
van verontrusting en onveiligheid 
tegemoet te komen door vertrou-
wenwekkende maatregelen te ne-
men zoals: Inzet via Fivoor van 
gebiedsmakelaars om op een laag-
drempelige manier met omwonen-
den en inwoners van Bilthoven en 
Maartensdijk in contact te komen 

zodat deze hun vragen en zorgen 
rechtstreeks aan deze persoon kwijt 
kunnen. Toezeggen dat er geen an-
dere afdelingen van Fivoor in de 
toekomst landen op het Berg en Bo-
schterrein zonder dat de omwonen-
den en de inwoners van Bilthoven 
en Maartensdijk alsmede de raad 
daar vroegtijdig en adequaat van op 
de hoogte worden gesteld. 

Politiek gewin
John van Brakel (D66): ‘Wier is be-
zig met een inhaalslag in relatie met 
onze inwoners, daarbij ondersteund 
door de gemeente. Dat had eerder 
gekund en gemoeten en had een 
deel van de onrust kunnen voorko-
men. Het feit dat met name Forza 
de onrust maximaal heeft aange-
wakkerd voor politiek gewin doet 
daar niets aan af.’ 

Schlamilch maakt bezwaar tegen de 
woorden ‘politiek gewin’ waarvan 
hij wil dat die teruggenomen moet 
worden. Van Brakel antwoordt dat 
iedereen zijn eigen politieke stijl 
heeft. Dat mag ook wel een keer be-
noemd worden zonder dat het direct 
een politiek feit is.’ Hij neemt niets 
terug. D66 vindt dat er een plek 
moet zijn voor mensen die begelei-
ding nodig hebben. ‘We mogen niet 
vergeten dat het een groep kwets-
bare Nederlanders is. Beschermd 
wonen is hun voorland.’ 

Communicatie
Krischan Hagedoorn (PvdA) zegt 
de zorgen van mensen in de ge-
meente over de komst van Fivoor 
niet te willen bagatelliseren. ‘We 
betreuren het dat inwoners zich in 
deze zaak niet serieus genomen 
voelen en dat er zoveel ophef en on-

rust is ontstaan. Waar worden deze 
zorgen door ingegeven. Opruiende 
berichtgeving die zijn weerga niet 
kent en zeer late en ongelukkige 
communicatie rondom Fivoor, door 
Fivoor en de gemeente zelf. De op-
ruiende campagne van Forza De 
Bilt en zeer veelvuldig negatieve 
verslaglegging in een landelijke 
krant hebben voor grote onrust ge-
zorgd. Beide zijn er bovenop ge-
doken zonder zich rekenschap te 
geven van de maatschappelijke on-
rust die dit veroorzaakt. Het wan-
trouwen in het lokale bestuur dat 
hierdoor ontstaat en de stigmatise-
ring van kwetsbare patiënten van 
Fivoor.’ 

Hagedoorn gaat verder in op de 
communicatie naar omwonenden 
die rijkelijk laat is gestart. ‘De 
gemeente heeft Fivoor volledig 
verantwoordelijk gemaakt voor de 
eigen communicatie rondom de 
komst naar onze gemeente. Die is te 
laat op gang gekomen.’ Hagedoorn 
zegt dat uit alle informatie blijkt dat 
Fivoor voldoet aan alle vestigings-
eisen. SP, SGP, Fractie Brouwer, 
CDA en GroenLinks sluiten zich in 
grote lijnen aan bij het betoog van 
Hagedoorn. 

Onderschat
Onder voorzitterschap van Johan 
Slootweg gaat burgemeester Sjoerd 
Potters in op de vragen en opmer-
kingen. Hij zegt mede namens Fi-
voor de commotie die is ontstaan te 
betreuren.
‘Fivoor heeft ook aangegeven de 
commotie rond de komst van de 
open instelling naar het Berg en 
Boschterrein te hebben onder-
schat. ‘Als we van tevoren hadden 

geweten dat de vestiging van een 
behandelcentrum hier tot onduide-
lijkheid zou gaan leiden hadden we 
strakker toegezien op de gemaakte 
afspraken op 5 november. Het was 
van meet af aan de bedoeling om 
omwonenden en de mensen op het 
terrein tijdig en goed te informeren. 
Fivoor heeft in de aanloop onder 
meer contact gelegd met de Berg 
en Boschschool, de Biltse Hof, de 
Boskapel, de beheerder, het Leen-
dert Meeshuis, Lievegoed, de wijk-
agent en de gemeente. De bedoe-
ling was ook met een aantal direct 
omwonenden. Dat is op onderdelen 
niet tijdig of onvolledig gebeurd.’

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid 
‘Naast twee informatieavonden is 
er aanvullend een gesprek geweest 
met het Alexander Monro Zieken-
huis, Siemens Healthineers, de 
Keen School, de Schaafsma Kli-
niek, kinderdagverblijf De Bosui-
tjes en meer partijen. Ook met De-
borah Versluis die aan de raad een 
brief heeft gestuurd. Die brief was 
voor ons de aanleiding de raad op 
1 januari te informeren met een in-
formatiebrief. Er is een achterstand 
met de communicatie die we willen 
inhalen om uit te leggen waar we 
mee te maken hebben.’ 

De burgemeester beantwoordt een 
groot aantal vragen. Potters be-
nadrukt dat de vergelijking met 
een gesloten tbs-kliniek echt niet 
opgaat. ‘We hebben het hier over 
een open behandelcentrum van de 
lichtste categorie en onvergelijk-
baar met een gesloten afdeling. Wij 
voelen als college echt een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
om deze doelgroep met een licht 
verstandelijke beperking een pas-
send zorgaanbod te bieden op het 
Berg en Boschterrein. Juist voor 
deze kwetsbare doelgroepen vinden 
wij dat we als overheid een schild 
moeten zijn en dat we ze onderdak 
moeten kunnen bieden in een heel 
moeilijke fase van hun leven.’

Stemverklaring
De drie in stemming gebrachte mo-
ties worden alle verworpen. In een 
stemverklaring zegt Theo Aalbers: 
‘De ChristenUnie is een partij van 
christenen en we helpen kwetsbare 
mensen, ook als ze een tweede kans 
nodig hebben. Dit standpunt lezen 
we in de Bijbel. Mensen een kans 
geven die werken aan de terugkeer 
in de maatschappij en daarvoor 
staan wij.’
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Geschiedenis Sanatorium

In de werkplaats van sanatorium Berg en Bosch werden oud Tbc-
patiënten te werk gesteld. Meer over de geschiedenis van Sanatorium 
Berg en Bosch op pag. 13.

Het behandelcentrum op het Berg en Boschterrein in Bilthoven.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

13/02 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 
Aanmelden verplicht

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/02 • 09.30u - Ds. A.N. van der Wind

13/02 • 18.30u - Ds. G. Herwig  
 

Woudkapel
13/02 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Yula Altchouler

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

13/02 • 13.00u - de heer Cees van Nes 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/02 • 10.30u - Gezinsviering:

Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

13/02 • 10.15u - Ds. C. van de Berg
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

13/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/02 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
13/02 • 11.00u - Eucharistieviering: 

pastor M. Meneses 
Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/02 • 10.00 uur - spreker

de heer Henri Hűpscher

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
13/02 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/02 • 10.00u - Ds. G.J. Noordermeer
13/02 • 18.30u - Ds. IJ.R. Bijl  

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog geen diensten 
en vieringen meer vanwege de 

coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/02 • 09.30u - Samendienst met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/02 • 10.00u - Ds. Joz. A. de Koeijer
13/02 • 18.30u - Ds. G.J. Mantel

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/02 • 09.00u - Kandidaat G.J. Veldhuis
13/02 • 11.15u - Kandidaat G.J. Veldhuis
13/02 • 18.30u - Kandidaat G.J. Veldhuis

PKN - Ontmoetingskerk
13/02 • 09.30u - Ds. P. Vliegenthart 

St. Maartenskerk  
13/02 • 09.00u - Eucharistieviering: 

pastor M. Meneses 
In februari 2022 is reserveren
voor de vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/02 • 10.00u - Dhr. J.W. de Beste
13/02 • 18.30u - Dhr. J. Brunt
Binnen het kerkgebouw geldt

de 1,5 m-regel en mondkapjesplicht 
tijdens verplaatsen.

PKN - Herv. Kerk
13/02 • 10.00u - Ds. A. Schijf;

reserveren noodzakelijk
13/02 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

Circulair café

Leen je biebboeken? Of repareer 
je kleding? Koop en verkoop 
je spullen via Marktplaats en 
kleding op Vinted? Dan draai je 
al mee in de nieuwe circulaire 
economie. ‘Tijdens het circulair 
café worden armbandjes gemaakt 
met herbruikbare materialen en 
leer je eetbare oesterzwammen 
te kweken op koffiedrab. Zeker 
voor mensen met kinderen is 
het leuk om even een kijkje te 
komen nemen en verrast te wor-
den op zaterdag 12 februari op 
Planetenplein 2 in Bilthoven in 
de hal van Het Lichtruim van 
12.00 tot 15.00 uur. Aanmelden 
is niet nodig. 

Digitaal Café Bilthoven

Vragen over een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, smartphone of 
laptop of loop je ergens tegen-
aan? Vragen over bijvoorbeeld 
WhatsApp, een specifieke app of 
instellingen voor e-mail? Kom 
dan langs in het Digitaal Café, 
iedere dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur in Bibliotheek Idea 
Bilthoven. Vrijwilligers van 
SeniorWeb staan klaar en bieden 
deskundige ondersteuning. In de 
Bibliotheek is Wi-Fi, zorg dat 
(mobiele) apparaten zijn opgela-
den. Deelname is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen.

Digitaal Café Maartensdijk

Vragen over een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, smartphone of 
laptop of loop je ergens tegen-
aan? Vragen over bijvoorbeeld 
WhatsApp, een specifieke app of 
instellingen voor e-mail? 

Kom dan langs in het Digitaal 
Café, vrijdag 11 februari van 
14.00 tot 15.30 uur in Biblio-
theek idea Maartensdijk. Vrijwil-
ligers van SeniorWeb staan klaar 
en bieden deskundige ondersteu-
ning. In de Bibliotheek is Wi-Fi, 
zorg dat (mobiele) apparaten zijn 
opgeladen. Deelname is gratis en 
toegankelijk voor iedereen

Bezinningssamenkomst 
Yula Altchouler 

 
Zondagochtend 13 februari van 
10.30 tot 11.30 uur in De Woud-
kapel te Bilthoven een bijeen-
komst met Yula Altchouler (41). 
Zij werd in Moskou geboren 
en emigreerde samen met haar 
ouders en zusje naar Nederland. 
Zij verzamelt inspirerende verha-
len in woord en beeld. 
Zo onderzoekt zij in haar radio-
documentaire ‘Ons succesver-
haal’ (2020) de verhalen die 
vluchtelingen over hun leven 
vertellen. De bijeenkomst is vrij 
toegankelijk. Zie ook woudkapel.
nl/programma.

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.nl

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 februari haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op 
in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Rui-
genhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straat-
kant vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

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

ALV Wijkvereniging 
Noord-Oost De Bilt

De eerste Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging 
Noord-Oost De Bilt is op dinsdag 22 februari van 20.00 tot 
21.30 uur in De Rinnebeek, Sint Laurensweg 11in De Bilt. 

De vereniging is vorig jaar mei opgericht. Inmiddels nadert het aantal 
huishoudens dat lid is de honderd. De activiteiten van de vereniging 
richten zich op het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen 
bewoners, het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk en 
het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van wijkbewoners 
bij gemeente, bedrijven en anderen. 

Noord-Oost De Bilt wordt begrensd door de Looydijk, Soestdijk-
sestraatweg Zuid, Groenekanseweg en de Thorbeckeweg. Iedere buurt-
genoot van boven de 18 kan lid worden. De Algemene Ledenvergade-
ring is alleen toegankelijk voor leden. Meer informatie en vragen naar 
info@noordoostdebilt.nl

Corona en bezorging
Het kan voorkomen dat de bezorger van uw krant plots in 

thuisquarantaine moet i.v.m. corona en wij niet in staat zijn 
om een vervanger te vinden. Ontvangt u De Vierklank thuis 
niet. Op de volgende adressen kunt u een exemplaar afhalen:

Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading: Perron Peet, Vuurse Dreef; Bungalowpark Kleine 
Bos, Graaf Floris V weg 36
Maartensdijk: Bibliotheek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30; Primera, 
Maertensplein; Van Rossum, Maertensplein; Jumbo, Maertensplein; 
Dijckstate, Maertensplein.
Lage Vuursche: Dorpshuis Lage Vuursche, Dorpsstraat 16; Restaurant 
de Vuursche Boer, Dorpsstraat 34; Conferentie Centrum Renova, Maar-
tensdijkseweg (Bilthoven)
Groenekan; Tankstation De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, 
Groenekanseweg 5
De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Mens, Molenkamp 
60; Zorgcentrum de Bilt, Burgemeester de Withstraat 59; H.F. De Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 
183; Dirk, Hessenweg 88; Verzorgingshuis De Akker, Soestdijkseweg 
87
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Supermarkt Hoog-
vliet, Winkelcentrum Planetenbaan; Tabakshop Roos, Winkelcentrum 
Planetenbaan; Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2; SSW, Wa-
terman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkse-
weg zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, 
Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1; Bruna Biltho-
ven, Julianalaan 53; Plus, park Arenberg 111; De Bremhorst, Jan van 
Eicklaan 31; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Waran-
de’, Gregoriuslaan 35



 De Vierklank 3 9 februari 2022

advertentieVerkiezingscampagne gestart
door Henk van de Bunt

Het centraal stembureau van de gemeente De Bilt heeft vrijdagochtend 4 februari de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld waardoor de lijstnummering 

van de deelnemende partijen definitief is. 

De komende gemeenteraadsver-
kiezingen nemen tien partijen deel. 
Het centraal stembureau heeft een 
besluit genomen over de geldig-
heid van de kandidatenlijsten, de 
handhaving van de kandidaten, de 
handhaving van de aanduiding en 
de nummering van de kandidaten-
lijsten. De lijstnummering wordt 
vastgesteld op basis van het aantal 
stemmen dat de vorige gemeente-
raadsverkiezingen in 2018 is be-
haald en werd als volgt vastgesteld: 
1 Beter De Bilt en Bilts Belang, 
2 VVD, 3 GroenLinks, 4 D66, 5 
CDA, 6 Forza De Bilt, 7 PvdA, 8 
SGP, 9 SP en 10 ChristenUnie.

Aftrap
De campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen werd zaterdag 
afgetrapt met het plakken van de 
eerste posters. Alle deelnemende 
partijen plakten hun eigen poster op 

het gemeentelijke verkiezingsbord 
bij de rotonde op de Leijenseweg.
De gemeenteraadsverkiezingen 
zijn op 14, 15 en 16 maart. De 
eerste twee dagen is er een moge-
lijkheid tot vervroegd stemmen. 
Hiervoor zijn vier locaties in de 

gemeente De Bilt aangewezen.  
Vervroegd stemmen kan bij jonge-
rencentrum SOJOS (Dorpsweg 51, 
Maartensdijk), in het gebouw van 
de Centrumkerk (Julianalaan 42, 
Bilthoven), in het HF Witte Cen-
trum (Henri Dunantplein 4 in De 
Bilt) en in Gemeentehuis Jagtlust 
aan de Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven Op 16 maart kan in één 
van de 17 stemlokalen in de ge-
meente worden gestemd.

Borden
In totaal worden er 9 aluminium 
verkiezingsborden in de gemeente 
geplaatst: in Maartensdijk aan de 
Nachtgaallaan, in Hollandsche 
Rading aan de Tolakkerweg, in 
Westbroek aan de Burg. Huyde-
coperweg / Schutmeesterweg, in 
Groenekan op de hoek Copijnlaan/
Groenekanseweg, in De Bilt langs 
de Biltse Rading, aan de Soest-
dijkseweg Zuid en aan het Dr Let-
teplein en in Bilthoven op de hoek 
Massyslaan/Leyenseweg en op de 
hoek Sperwerlaan/Kruisbeklaan.

Eensgezinde start van een vaak verdeelde raad.

In Groenekan op de hoek Copijnlaan/Groenekanseweg.

Lijst 1: gezamenlijke kieslijst
Beter De Bilt & Bilts Belang

De lokale politieke partijen Beter De Bilt en Bilts Belang presenteerden vrijdag 4 februari een 
gezamenlijke kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart.

Het centrale thema van Beter De 
Bilt & Bilts Belang (Lijst 1) is ‘van 
meedenken naar meedoen’. Veel 
inwoners geven een onvoldoende 
voor de manier waarop ze worden 
betrokken bij het gemeentebeleid. 

De samenwerkende lokale partijen 
zijn van mening, dat de gemeente 
er (weer) moet zijn voor haar inwo-
ners en niet andersom. 

In totaal stellen 18 inwoners van De 

Bilt zich beschikbaar op deze kies-
lijst; zij willen bijdragen aan het 
besturen van de gemeente. Ervaren 
en nieuwkomers, jong en oud, man 
en vrouw en de meeste kernen zijn 
vertegenwoordigd. [HvdB]

Voorzitters Paulus Schuckink Kool (Bilts Belang) en William Blijham 
(Beter De Bilt) leveren de definitieve kieslijst in bij het centraal stembureau 
op het gemeentehuis. 

Erik den Hertog, lijsttrekker van 
Lijst 1: ‘Ik ben ontzettend blij en 
trots dat ik lijsttrekker ben namens 
de samenwerkende partijen Beter 
De Bilt en Bilts Belang.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 10 februari t/m woensdag 16 februari

Filet Americain 

Kip-Tomaat- Mozzarella salade 

Pulled Pork salade

Gebraden Kalfsrollade 

Gebraden Runderrollade 

Gebraden Kiprollade 

3 X 100 
GRAM

5.98

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

CARPACCIO ROLLETJE 
100 GRAM

2.99

LIVAR SPEKLAPPEN 
NATUREL OF GEKRUID 

500 GRAM

8.50

3 BIEFSTUKJES

4 GEPANEERDE SCHNITZELS

6 TARTAARTJES

GRILLWORST + LEVERWORST 

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500 GRAM

6.50

KIPSCHNITZELS 3+1
GRATIS

KIPDIJFILET
1 KILO

8.98

8.-DUITSE BRAADWORST 3+1
GRATIS

7.-
7.-
7.-

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

Gevulde Kip-dijen 
met Pancetta en groente-risotto 

€ 1,98 
100 gram

Boeuf Bourguignon
met garnituur

€ 1,98
100 gram

Pasta
met scampi en curry en groente

€ 1,75
100 gram

Vanaf Vrijdag 
Groot assortiment 
Valentijnsgebakjes,
Valentijns taarten
En nog veel meer lekkers!

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 februari.

Vers gewassen 
Spinazie

zak 300 gram € 1,39

Hollandse 
Elstar Handappels

Heel kilo  € 1,49

Desem 
Spelt-Walnoot
Nu € 3,49
Oud-Amsterdammertje
Met oude kaas, spek en uien.

Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Valentijn Tip!!

Vrijdag en zaterdag hebben we 
weer een groot assortiment 
met luxe voorgerechten en 
culinaire hoofdgerechten.

Pecanmix (gezouten)

Per bakje                          € 4,99

Kip pilav met groenterijst € 1,49
100 gram

Vers gesneden
Spitskool

€ 0,99
400 gram

Sap..sap..sap..
Perssinaasappels

€ 2,99 
2 kilo

14
02

15
02

16
02

 VERS VAN DE TRAITEUR

Ze zijn er weer…

Tarocco sinaasappels en
Mandared Mandarijnen 

van Sicilië
Boordevol Vitamine C!

Van onze notenafdeling:

NIEUW
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Ruimtelijke randvoorwaarden 
Ambachtsgilden Westbroek

door Guus Geebel

De geschorste gemeenteraadsvergadering van 27 januari werd op dinsdag 1 februari
voortgezet met de behandeling de Ruimtelijke randvoorwaarden Ambachtsgilden
Westbroek voor de herontwikkeling van Kerkdijk 35-37, als kader voor een goede

ruimtelijke inpassing van een woningbouwontwikkeling op deze locatie. 

Bespreekpunten bij de Ruimtelijke 
randvoorwaarden Ambachtsgilden 
Westbroek zijn het type woningen, 
het doelgroepenbeleid, het gebruik 
hardheidsclausule, natuurwaarden, 
stiltegebieden, zichtlijnen en de 
exploitatie. De eerste termijn van 
de raad begint met Gija Schoor 
(PvdA). Zij hoort van inwoners 
van Westbroek dat ze vooral be-
hoefte hebben aan betaalbare wo-
ningen voor starters en ouderen. 
In de woonvisie eisen wij 30% so-
ciale huur 10 à 20 % middenhuur 
bij projecten van meer dan 20 hui-
zen. Zij dient een amendement in 
om het raadsvoorstel aan te vullen 
met: ‘met dien verstande dat bij de 
invulling van de beoogde woning-
bouw moet worden voldaan aan de 
opgenomen regels in artikel 5 van 
de Verordening doelgroepen sociale 

en middenhuurwoningen gemeente 
De Bilt 2019. Het amendement is 
verworpen.

Westbroekers
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
stelt dat het plan niet voldoet aan 
de wens van de Westbroekers en 
vraagt in een amendement het 
voorstel aan te vullen met: ‘met 
dien verstande dat in het plan mi-
nimaal vijf woningen sociale huur 
zijn opgenomen, en minimaal vijf 
betaalbare woningen voor ouderen 
en starters. De laatste vijf worden 
minimaal zes maanden aan West-
broekers en oud-Westbroekers 
aangeboden, voordat het de vrije 
verkoop ingaat.’ Het amendement 
is verworpen. Theo Aalbers (Chris-
tenUnie) vraagt in een motie met de 
projectontwikkelaar af te spreken 

en vast te leggen dat deze garan-
deert dat inwoners van Westbroek 
die kunnen aantonen ook daadwer-
kelijk in Westbroek te wonen voor-
rang krijgen in de toewijzing van 
woningen en als er onvoldoende 
Westbroekers belangstelling tonen, 
dat inwoners van de overige kernen 
in De Bilt voorrang krijgen. De mo-
tie is verworpen. 

Doorsteek
Wethouder Madeleine Bakker: ‘Het 
gaat over een plan waarvoor een 
intentieverklaring is afgegeven in 
2019 toen de doelgroepenverorde-
ning nog niet in werking was getre-
den. Zij ontraadt de amendementen 
en de motie van Theo Aalbers. Een 
motie ingediend door Henric de 
Jong Schouwenburg (VVD) laat 
zij ter beoordeling aan de raad. Die 
motie vraagt het college met de ont-
wikkelaar de volgende afspraken te 
maken: Een veilige doorsteek voor 
langzaam verkeer te maken tussen 
de Ambachtsgilden en de Wolkam-
merweg. Daarvoor de nodige voor-
zieningen aan te leggen. Grond te 
verwerven als dit hiervoor noodza-
kelijk is en dat de ontwikkelaar de 
kosten van de doorsteek voor zijn 
rekening neemt. Deze motie wordt 
unaniem aangenomen. Het raads-
voorstel wordt met 20 stemmen 
voor en 7 tegen aangenomen.Ambachtsgilden Westbroek ligt achter Kerkdijk 35-37.

Eenrichtingsverkeer in De Bilt
moet sluipverkeer tegengaan

door Henk van de Bunt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen en is goed te bereiken via de 
Soestdijkseweg-Zuid, De Biltse Rading en de Groenekanseweg. Het centrum van De Bilt

kampt echter met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist. Om de bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid van het centrum van de kern te waarborgen en

sluipverkeer tegen te gaan is in 2014 het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt opgesteld.

 Na een periode stil te hebben ge-
legen worden de plannen nu uit-
gevoerd. De werkzaamheden die 
thans worden uitgevoerd, hebben 
betrekking op het instellen van 
eenrichtingsverkeer op korte weg-
vakken op de Blauwkapelseweg, 

Dorpsstraat-Oost, en de Looydijk. 
Na uitvoering van het VCP zal het 
centrum van De Bilt bereikbaar 
zijn via de Blauwkapelseweg en de 
Dorpsstraat-Oost. Verlaten van het 
centrum gebeurt via de Looydijk 
en de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg. 

De Hessenweg blijft een tweerich-
tingsweg. De verkeersintensiteit op 
de Blauwkapelseweg zal fors afne-
men. 

Veranderingen
In het kader van het VCP is vorig 
jaar al de Prof. Dr. T.M.C. Asser-
weg aangesloten op de rotonde 
Biltse Rading. Deze week worden 
borden aangebracht op de Looy-
dijk tussen Soestdijkseweg Zuid en 
Akker waarmee vanaf dan eenrich-
tingsverkeer geldt voor ‘dopr uit’.
 De tegengestelde rijrichting op de 
nieuw aangelegde Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg blijft beschikbaar voor 
fietsers, zodat langzaam verkeer 
geen invloed ondervindt van deze 
maatregel. 

Parkeerverbod
De Kerklaan in De Bilt heeft een 
smal wegprofiel. Aan beide zijden 
van de Kerklaan wordt geparkeerd. 
Het is niet wenselijk dat parkeren 
op de rijbaan mogelijk is op de hoek 
Kerklaan en Blauwkapelseweg. Dit 

aangezien in- en uitrijdend verkeer 
op de Kerklaan te weinig ruimte 
heeft om elkaar veilig te passeren. 
Door het instellen van een par-
keerverbod tussen huisnummer 92 
en hoek Blauwkapelseweg wordt 
de opstelruimte aan de oostzijde 
van de Kerklaan vergroot. Nu de 
daarop betrekking hebbende bord 
is geplaatst is dit verbod in werking 
getreden.  

Blauwkapelseweg
De gemeente De Bilt geeft verdere 
uitvoering aan een samenhangend 
pakket van éénrichtingsverkeer 
maatregelen op enkele invalswegen 
van de kern De Bilt met het doel 
doorgaand verkeer door de kern 
De Bilt te ontmoedigen. Doordat 
het éénrichtingsverkeer slechts op 

korte weggedeelten in te stellen 
blijft de impact op lokaal verkeer 
beperkt. De gemeente is op grond 
van deze overwegingen tot het be-
sluit gekomen om op de Blauwka-
pelseweg tussen Biltse Rading en 
Park Arenberg eénrichtingsverkeer 
in te stellen in de rijrichting ‘dorp 
in’. De tegengestelde rijrichting 
op de Blauwkapelseweg blijft wel 
beschikbaar voor lijnbussen, zodat 
het openbaar vervoer op gebruike-
lijke wijzen doorgang blijft vinden. 
Hierdoor hoeven er geen haltes te 
vervallen. Op de Dorpsstraat (Oost) 
tussen Soestdijkseweg Zuid en de 
Burg. de Withstraat wordt eenrich-
tingsverkeer ingesteld in de rijrich-
ting ‘dorp in’. Ook deze besluiten 
treden in werking zodra de borden 
zijn aangebracht. 

Op een gedeelte van de Kerklaan mag nu niet meer geparkeerd worden.

De gemeente beoogt met het invoeren van éénrichtingsverkeer dat ook 
bromfietsers vanaf de Biltse Rading niet de Asserweg oprijden. Echter 
mogen er wél brommers door de tunnel vanaf Weltevreden rijden richting 
Asserweg.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Voor 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

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

Daarom geven wij 

15% korting 
op zelfzorgartikelen

en cosmetica*
* speciale bestellingen en recept
geneesmiddelen uitgezonderd
korting geldig t/m 28-2-2022

Maertensplein 98b | 3738 GR  Maartensdijk
Tel:0346-210605 | Fax: 0346-218176
info@apotheekmaertensplein.nl
www.apotheekmaertensplein.nl

Service Apotheek 

Maertensplein

EEN CADEAUTJE VOOR JEZELF!
Kan jij wel een boost gebruiken? Op zoek naar wat je echt wil? Kom jij, om 
welke reden dan ook, niet tot hetgeen je graag wil bereiken? Op zoek naar 
motivatie, je talenten, inspiratie of persoonlijke ontwikkeling? Wil je kansen 
creëren, werken aan je toekomst, structuur, samenwerken en vind je het leuk 
nieuwe mensen te leren kennen? Geef jezelf dan Launch Your Future cadeau!

Gedurende 4 maanden kun je, 1 dagdeel in de week, deelnemen aan trainingen 
en workshops op creatief vlak. Van muziek tot street art van decorbouw tot 
training van een DJ. Je werkt met de andere deelnemers aan een eindproject 
waarmee maatschappelijke impact gemaakt wordt. Meedoen is gratis. Start 
eind maart 2022. Informatie en aanmelden: Astrid 06-47693237 of Mariëlle 
06-16665083. www.mensdebilt.nl/launch-your-future

MENS is ook…

Olympische 
caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Citroen

Aardbei

4 & 5 FEBRUARI

11 & 12 FEBRUARI

18 & 19 FEBRUARI

25 & 26 FEBRUARI

4 & 5 MAART

Tompoucen 
polonaise

Tompoucen
polonaise

Olympische 
caramel

polonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaise

3+1
GRATISMaartensdijk | Den Dolder | Hilversum

www.bakkerbos.com

5 
weken 

lang

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kindercollege  
een reis langs planeten

Henny Lamers is astronoom en vindt het belang-
rijk om kinderen te laten zien hoe leuk sterren-
kunde is. 

Tijdens het kindercollege in Bibliotheek Idea in 
Bilthoven op 15 februari van 15.30 uur tot 16.30 
uur komt hij allerlei vragen beantwoorden en zal 
hij vertellen over planeten, de ruimte, meteorieten 
en nog veel meer. 

Of je nu al veel weet over het heelal of nog hele-
maal niets, je bent welkom om samen mee op reis 
te gaan langs de planeten. Voor kinderen van 8 tot 
12 jaar. 

Deelname gratis, aanmelden via bibliotheek. 
ideacultuur.nl
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Genoeg redenen
om op de SP te stemmen

door Guus Geebel

Het verkiezingsprogramma van de Socialistische partij De Bilt heeft als titel: ‘Samen
verder, in een open en nieuwe bestuurscultuur’. ‘De SP pleit en staat voor een open 
overheidsstructuur en participeert laagdrempelig met bewoners’, aldus lijsttrekker

Menno Boer. ‘Wij zijn een zeer benaderbare partij en we hopen de gesloten heersende 
bestuurscultuur die nu bij de gemeente heerst te kunnen doorbreken.’

‘De SP De Bilt is de afgelopen vier 
jaar samen met bewoners actief be-
zig geweest hun belangen met suc-
ces een podium te geven. Daarnaast 
blijven wij ons hard maken voor de 
belangen van bewoners met een ba-
sisinkomen, maar ook voor de be-
langen en steun aan onze onmisbare 
mkb’ers, schoolkinderen, ouderen, 
jongeren, huurders en starters. Wij 
verbinden.’ Inspiratiebron voor 
Menno Boer is het beginselpro-
gramma van de SP ‘Heel de mens’. 
Maar dat zijn ook onder meer Hen-
riëtte Roland Holst, Renske Leij-
ten, Sandra Beckerman en Pieter 
Omtzigt.

Speerpunten
De partij heeft voor de komende 
vier jaar een groot aantal speerpun-
ten. Op het gebied van gemeente-
lijke communicatie: openheid van 
zaken over plannen en hun impact 
op de samenleving en bevordering 
van participatie door bewoners. 
Huisvesting: betaalbare duurzame 
(sociale) woningen, lagere huren, 
voorrang voor eigen bewoners en 
niet bouwen in de natuur en bij 
faunapassages. Zorg: betaalbare 
zorg op maat en betere kwaliteit 
huishoudelijke zorg in plaats van 
de uitgeklede was- en strijkservice. 
Inkomen: actief schuldhulpbeleid, 
einde kostendelersnorm. Natuur: 
diversiteit in openbaar groen, ban-
nen glyfosaatgebruik, geen CO2 

opslag. Mkb: verhogen kleinscha-
ligheidsaftrek, aanmoedigings-
subsidie, waarborgfonds kleine 
ondernemers, pakketpolis, huurbe-
scherming bedrijfspanden. Cultuur: 
goede zorg voor het erfgoed. Mens 
en dier: afschaffen hondenbelas-
ting, dierenwelzijn en handhaving 
daarvan. Openbare orde en veilig-
heid: geen patseraanpak maar ge-
paste aanpak.

Gerealiseerd
Menno Boer noemt ook een aantal 
plannen van de SP die de afgelopen 
vier jaar gerealiseerd zijn. ‘Wo-

ningbouw sociaal, middelhuur en 
koop op de Schapenweide, sociaal 
woningbouwfonds. Eindelijk oog 
voor betaalbare woningbouw. De 
SP was initiatiefnemer voor het be-
houd van de natuur bij Verwelius, 
zuinig zijn op kwetsbaar groen, 
daarbij hebben andere lokale par-
tijen, omwonenden en natuurinstel-
lingen aangehaakt. De SP houdt er 
niet van om met moties de raad te 
overvoeren. Moties zijn een van de 
vele manieren waarop raadsleden 
hun invloed kunnen laten gelden 
in de raad. Wij weten mensen juist 
buiten de raad goed te organiseren 
en te steunen, zo staan wij samen 
met de bewoners in de raadzaal en 
gebeurt het niet met een handjeklap 
achter gesloten deuren.’ 

Winst
‘Betrokkenheid van bewoners van 
begin tot eind is de basis van een 
breed gedragen beleid. De motie 
die voor ons als een mijlpaal geldt, 
is die over de Schapenweide, waar 
de SP na jaren eindelijk de door-
braak vond voor woningbouw. Juist 
ook samen met de omwonenden 
hebben wij ons hard gemaakt voor 
die woningbouw. De huizen die 
daar komen zijn hard nodig om be-
woners te helpen aan een betaalbaar 
dak boven hun hoofd. Uiteraard 
hebben we vaker moties ingediend 
in samenwerking met het Lokaal 
Sociaal Verbond. Die moties wer-

den regelmatig aangenomen. Als 
een motie is verworpen maar toch 
later wordt uitgevoerd zien we dat 
als winst. Het sociale woningbouw-
fonds is een idee van de SP en na 
diverse keren ter sprake gebracht te 
zijn is het gewoon ingevoerd, zon-
der motie.’

Zichtbaar
Menno Boer wil met communi-
catie en duidelijk taalgebruik naar 
bewoners open en helder zijn over 
plannen en ideeën. ‘Eventueel in 
diverse talen en via verschillende 
ingangen, zodat we zeker zijn dat 
iedereen die betrokken wil zijn 
wordt bereikt. Betrokkenheid is 
de basis om te bouwen naar sterke 
plannen en laat zien dat bewoners 
ertoe doen, het gaat immers om 
die bewoners. De SP is het gehele 
jaar zichtbaar en niet alleen bij de 
verkiezingen. Wij staan regelmatig 
op de markten, flyeren over actuele 
onderwerpen in buurten en kernen, 
en zijn op Facebook en onze eigen 
afdelingswebsite debilt.sp.nl voor 
actualiteiten. Voor vragen en pro-
blemen staat daar een e-mailadres 
op. We organiseren acties, zoals de 
voedselbankactie, Hessingterrein-
actie, huuractie en meer. Wij profi-
leren ons breed om zo zoveel mo-
gelijk mensen te kunnen bereiken.’

Samenwerking
‘Wij hebben altijd open gestaan 
voor samenwerking met partijen. 
Dat doen we na de verkiezingen 
ook, wij sluiten niemand uit en 
de afgelopen vier jaar hebben wij 
aantoonbaar, veelal met succes, 
samengewerkt met het Lokaal So-
ciaal Verbond. Als wij genoeg mo-
gelijkheden zien om voor velen wat 
te betekenen en plannen uit te voe-
ren dan zullen wij zeker overwegen 
deel uit te maken van het nieuwe 
college. Wij zijn voor openheid, 
samenwerken, eerlijkheid, mense-

lijke waardigheid, gelijkwaardig-
heid en solidariteit. Iedereen doet 
mee op een eigen manier ongeacht 
je geloof, afkomst, maatschappe-
lijke positie of geaardheid, wij on-
derschrijven dit ten zeerste. Onze 
leden komen uit alle lagen van de 
bevolking van rijk tot arm, van al-
lerlei identiteit, van student tot ge-
pensioneerde. Ik denk dat bewoners 
het optreden van de SP meestal po-
sitief ervaren. Wij zijn betrokken 
bij de problemen waar bewoners 
mee rondlopen en zijn vooral zicht-
baar in de kernen en wijken. Wij 
zijn een partij die samen met bewo-
ners optrekt om verbeteringen aan 
te brengen in onze gemeente.’ 

Campagne
‘Campagneactiviteiten vinden 
plaats op sociale media, verkie-
zingskrant, advertentie, persberich-
ten, interviews, artikelen, de markt, 
maar vooral veel contact met bewo-
ners zelf. Dat blijft de meest effec-
tieve manier om goed te verbinden. 
De Bilt gaat binnenkort stemmen. 
Gaat de kiezer wederom voor de 
oude bestuurscultuur, waardoor be-
woners zich miskend en gepasseerd 
voelen, of gaan we voor een open 
structuur waarbij bewoners een 
belangrijk onderdeel worden bij 
besluitvorming, waarbij wij ze be-
trekken en laten meedenken. Durft 
u te stemmen voor verandering, 
stem dan op de SP, dan bent u zeker 
dat u betrokken wordt bij beleid dat 
na aan uw hart ligt.’ De SP denkt dit 
keer twee zetels te kunnen halen.

Menno Boer.
(foto Ron van den Eijnden)

30 jaar Historische Kring D’Oude School
door Henk van de Bunt

Dit jaar viert de Historische Kring D’Oude School zijn 30-jarige bestaan. Een speciale 
jubileumcommissie weet er uitvoerig over te vertellen en bundelt tal van activiteiten.

Ellen Drees vertelt over de oprich-
ting: ‘Deze ging met veel publi-
citeit gepaard. Maar liefst negen 
keer haalde de nieuwe vereniging 
de toenmalige lokale pers. Het eer-
ste stuk in de krant van 25 februari 
1992 verwijst naar het initiatief van 
een aantal ingezetenen om een his-
torische vereniging op te richten. 
De Bilt was een van de weinige ge-
meenten in de omgeving waar een 
dergelijke vereniging nog ontbrak. 
De plannen die de aanstaande ver-
eniging had, waren het organiseren 
van lezingen, bijeenkomsten, ten-
toonstellingen en excursies. Ook 
werd gedacht aan het bevorderen 

van historisch onderzoek. En men 
wilde een bibliotheek en een ar-
chief inrichten om zoveel mogelijk 
gegevens voor leden toegankelijk 
te maken. Daarnaast wilde men met 
enige regelmaat een periodiek uit-
geven’. 

Diashow
Marcel Jansen is voorzitter van de 
jubileumcommissie: ‘De oprichting 
kwam niet helemaal uit de lucht 
vallen. Tjitse Langerveld trok al 
een aantal jaar veel belangstelling 
met zijn diashows. Met plaatjes 
van oude foto’s en prentbriefkaar-
ten en een flinke dosis humor wist 

Tjitse altijd veel toeschouwers te 
trekken. Meer op de achtergrond 
was Jan van der Heijden ook al een 
flink aantal jaren bezig een mooie 
verzameling prentbriefkaarten aan 
te leggen en daarnaast een minstens 
net zo grote boekenverzameling. 
Op gele notitieblaadjes werden ver-
wijzingen aangebracht naar De Bilt 
in de teksten. Sinds 1984 schreef hij 
regelmatig stukjes voor de Biltse en 
Bilthovense Courant’.

Sappemeer
Zo’n 200 km verder weg was nóg 
iemand al lange tijd actief de ge-
schiedenis van De Bilt en Biltho-
ven te onderzoeken. De heer J.W.H. 
Meijer was in zijn nieuwe woon-
plaats Sappemeer bezig aan zijn 
Kleine Historie van De Bilt, een 
boek dat een beeld schetst van de 
‘geboorte’ van De Bilt vanaf de pré-
historie en de kloostertijd. Meijer 
was ooit door oud-gemeentesecre-
taris Ph. Damsté geïntroduceerd 
met het verleden van De Bilt. De 
(toen nog) gemeentesecretaris deed 
veel onderzoek naar het verleden en 
schreef daar ook regelmatig over in 
de toenmalige lokale pers. Damsté 

en Meijer bezochten wekelijks 
het (toen nog) Rijksarchief in de 
provincie Utrecht om daar uittrek-
sels te maken van de zogenaamde 
dorpsgerechten, de laag rechtelijke 
archieven, waarin o.a. transpor-
ten van grond en ander onroerend 
goed werden genoteerd. Zowel Jan 
van der Heijden als J.W.H. Meijer 
hadden een boekje uitgegeven met 
oude ansichtkaarten van De Bilt-
Bilthoven.

Archief
Ellen Drees vervolgt: ‘Tijdens de 
dia-lezingen werd aan Tjitse Lan-
gerveld met grote regelmaat ge-
vraagd waarom er toch nog steeds 
geen Historische Vereniging in De 

Bilt was. Toen ook Piet Zonne-
veld, bestuurslid van de Historische 
Stichting Oostbroek en De Bilt, met 
die vraag kwam, besloten ze samen 
een aantal mensen van wie we zeker 
wisten dat zij interesse hadden in de 
Biltse en Bilthovense geschiedenis, 
te benaderen. Behalve Jan van der 
Heijden waren dit mevrouw G.A. 
van de Pol-Mensink, Abe Postema 
en Henk Rietveld. Beide laatsten 
waren werkzaam bij de gemeente; 
Rietveld als archiefbeheerder. In 
november 1991 kwamen deze zes 
personen samen voor een eerste 
brainsstormsessie. Samen vormden 
zij een initiatiefcomité dat in de 
weken daarna de plannen voor de 
nieuwe vereniging ging uitwerken’.

Het eerste bestuur: v.l.n.r.: H. Rietveld, A. Postema, G.A. v. d. Pol-Mensink, 
Tj. Lanqerveld en J. v. d. Heijden. P. Zonneveld (eerste voorzitter) was 
afwezig.

Ellen Drees en Marcel Jansen in het interieur van De Oude school.
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PORCHETTA ROLLADE
Mals varkensvlees met o.a. rozemarijn, tijm, knoflook &
venkel. Heerlijk van smaak; net even lekkerder
± 90 minuten in de oven op 160°C 500 gram 7,50

TARTAAR BLACK PEPPER
Mager rundvlees met o.a. lente ui, kaassnippers,
zongedroogde tomaat & lekkere zeezout-kruidenolie
Kort en fel rosé bakken; totaal max 3 minuten 100 gram 2,15

CHILI CON CARNE 
Heerlijke volgevulde chili met veel vlees, kidneybonen, 
paprika, zwarte bonen, Mexicaanse kruiden...
7 ons chili met 4 ons witte rijst; alléén opwarmen samen 8,50

WINTER ROLLETJES
Malse gemarineerde biefstukschnitzel gevuld met brie,
rucola, & rode ui; heerlijke ultieme combinatie!!
Krokant bakken; ca. 4 tot 5 min. 100 gram 2,25

KALFSRIBLAPJES
Om zachtjes te stoven of om ragout van te maken. 
Lekker anders, heerlijk mals en iets doorregen...
Aanbakken en dan ca. 60 tot 75 min sudderen 100 gram 2,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 februari t/m zaterdag 14 februari. 

Zetfouten voorbehouden.

HAZEN ACHTERBOUTEN
Om lekker te stoven of om hazenpeper van te

maken

100 gram 2,05
KIP GYROSVLEES
Pure kipfilet met iets andijvie en rode ui ringen 100 gram 0,99

RUNDER BRAADLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug, dus lekker lokaal. Mals &
mager en iets grof van structuur: super smaakvol!!
Aanbakken en dan ca. 60 tot 75 min. braden 100 gram 1,75

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.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

GEEN DOORVERWIJZING NODIG
Om een afspraak te maken is geen doorverwijzing nodig van uw arts. 
Onze huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in complexe huidaandoe-
ningen, daarnaast is Medi Skin Care werkzaam in 8 ziekenhuizen door 
heel Nederland waardoor wij zowel cosmetische als medische expertise 
hebben. Wij krijgen dagelijks veel doorverwijzingen van diverse artsen. Wij 
behandelen diverse huidaandoeningen zoals: pigment, acne, hand- en 
voetwratten, littekens, rosacea, couperose, ingegroeide haren, actinische 
keratose, tatoeageverwijdering, ouderdomswratten en nog veel meer.

BINDWEEFSELMASSAGE
Ook hebben wij een masseur binnen ons team die is gespecialiseerd is 
in bindweefselmassages. Bindweefsel of deep tissue massage is een in-
tensieve massage die de doorbloeding en celvernieuwing in de huid sti-
muleert. Het is geschikt voor cellulitis en littekens losser maken maar ook 
voor stijve spieren. Bindweefselmassages worden vaak als ondersteunen-
de behandeling gebruikt naast een vetverminderingsbehandeling. 

OBSERV© HUIDSCAN
Om een goed beeld te krijgen van de conditie van uw huid werken wij 
met de Observ© huidscan. Tijdens een scan worden de verschillende 
huidlagen en mogelijke problematiek zichtbaar. Op basis van deze be-
vindingen kan de huidtherapeut een passend advies geven voor de juis-
te verzorging en passende behandelingen.

Heeft uw huid tijdens de lockdown niet de beste 
verzorging gehad, of heeft u last van een huidaan-
doening die uw zelfverzekerdheid aantast? Onze 
HBO-opgeleide huidtherapeuten helpen u graag! 
Maak een afspraak voor een gratis advies bij een 
van onze experts en ontdek het beste voor uw huid.

Huidbehandeling nodig? Wij zijn open!

Wij bieden u een gratis Observ© huidscan aan 
ter waarde van €25! Knip deze advertentie uit en 
neem hem mee naar uw gratis intakegesprek. 

CONTACT
U kunt een gratis intake in-
plannen via onze website 
contact opnemen via onder-
staande informatie:

Telefoon: 030 220 3600
E-mail: info@mediskincare.nl
Website: mediskincare.nl



Lezing biografie Els Borst
Op 16 februari organiseert De Bilthovense Boekhandel, samen met D66 De Bilt

een lezing over het boek ‘Els Borst, medicus in de politiek’. Sprekers zijn Nele Beyens
(auteur van het boek) en Pia Dijkstra (oud Tweede Kamerlid voor D66).

De lezing is in de week van de euthanasie 12-18 februari

Op de achterflap van het boek lezen 
we over de Bilthovense: ‘Els Borst 
- geboren Eilers - (1932-2014) was 
van 1994 tot 2002 namens minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport in de paarse kabinetten-Kok. 
Zij stond aan de basis van ons hui-
dige zorgstelsel en was voor veel 
Nederlanders een van de betrouw-
baarste en geliefdste politici van die 
tijd.

Carriere
Toen Borst op tweeënzestigjarige 
leeftijd minister werd, had zij een 
lange carrière in de gezondheids-
zorg achter de rug. Opgeleid als 
arts was zij onder meer medisch 
directeur van het Academisch Zie-
kenhuis Utrecht, vicevoorzitter van 

de Gezondheidsraad en bijzonder 
hoogleraar evaluatieonderzoek 
van het klinisch handelen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Als 
minister voerde zij de wettelijke re-
geling voor euthanasie en hulp bij 
zelfdoding in, de eerste ter wereld. 
Zij maakte serieus werk van de 
strijd tegen het roken, voerde een 
donorregistratie in, gaf patiënten 
medezeggenschap in de zorg en be-
reidde de invoering van de basisver-
zekering voor. Het boek is een pak-

kende biografie over een vrouw die 
als moeder van drie jonge kinderen 
stap voor stap een indrukwekkende 
loopbaan wist op te bouwen. 

Dame
Nele Beyens schreef het boek. In 
een eigen recensie zegt de auteur, 
dat het in het boek gaat over ‘een 
dame die wat voorstelde’. In chro-
nologisch perspectief wordt de le-
vensloop van Els Borst beschreven. 
Bij de behandeling daarvan worden 

wel keuzes gemaakt. Daarbij ligt de 
focus vooral op Borsts werkzame 
leven, eerst in de gezondheidszorg 
en later in de politiek. Nele Beyens: 
‘Het zwaartepunt van het boek ligt 
bij haar ministerschap, dat duurde 
van 1994 tot 2002. Hoewel er hier 
sprake is van een biografie blijkt 
na lezing dat via het leven van Els 
Borst een zeer uitvoerige inkijk 
wordt gegeven op de ontwikke-
lingen in de Nederlandse gezond-
heidszorg in de tweede helft van de 
twintigste eeuw en het begin van 
de eenentwintigste eeuw’. Daarbij 
fungeert Borsts loopbaan als een 
venster waarbij de lezer de histori-
sche ontwikkelingen kan aanschou-
wen, analyseren en begrijpen. Dat 
de auteur gebruik mocht maken 
van de persoonlijke archieven van 
Els Borst en haar familie maakt dat 
er toch een goede indruk wordt ver-
kregen van de persoon Els Borst.

Basis
Ook wordt duidelijk dat het Els 
Borst was die aan de basis heeft ge-
staan van ons huidige zorgstelsel. 
Ook haar strijd voor een mondige 
patiënt is te prijzen. Dat zij door 
een geestelijk verwarde persoon 
in haar eigen huis in Bilthoven 
op 81-jarige leeftijd om het leven 
is gebracht is triest. Ze zal wor-
den herinnerd door het feit dat ze 
‘Grensverleggend was op alle ter-

reinen van de zorg’. Verder had Els 
Borst als minister de wereld van 
de politiek een menselijk gezicht 
gegeven. Hoewel zij zich geen fe-
ministe vond zagen de voortrekkers 
van de tweede feministische golf 
haar wel als zodanig. 

Avond
De avond begint om 20.00 uur, in 
de Bilthovense Boekhandel. Er 
is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. Meer info en aanmelden 
kan via: fractie@d66debilt.nl. 
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Lezersactie
Van het boek over Els Borst is voor lezers van De Vierklank een aantal 
exemplaren beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt 
u een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Els Borst. De 
exemplaren worden onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.

De voorzijde van het boek ‘Els 
Borst, medicus in de politiek’.

Apotheek Maertensplein
bestaat 15 jaar

door Walter Eijndhoven

Maandag 7 februari bestond de Maartensdijkse Apotheek Maertensplein 15 jaar.
Dat wordt gevierd met een gezellig etentje voor het personeel en klanten krijgen gedurende

de hele maand februari 15 procent korting op zelfzorgartikelen cosmetica.

Apotheker en eigenaresse Els 
Coyajee kijkt tevreden terug op de 
afgelopen 15 jaar. In die tijd werk-
te Coyajee nog in Amsterdam en 
hoorde zij via vrienden dat er ruim-
te was voor een apotheek in Maar-
tensdijk. ´Diverse huisartsen met 
eigen apotheek in het dorp stopten 
en bij de drogisterij van Joop van 
Rossum kwam steeds meer vraag 
naar bepaalde producten, die al-
leen een apotheek mag verkopen´, 
vertelt Coyajee. ´Het leek Joop van 
Rossum dus een mooie kans, naast 
de drogisterij, een apotheek te star-
ten. Samen maakten wij plannen en 
sprong ik in het diepe. Ik ben Joop 
en Jannie van Rossum heel dank-
baar dat zij mij die kans hebben 
gegund´.

Dijckstate
Na acht jaar kwam er ruimte in 
Dijckstate en nam de apotheek haar 
intrek in het pand. Coyajee: ‘Wij 

onderhouden korte lijntjes met de 
huisartsenpraktijk en de fysio. Han-
dig voor ons, maar zeker ook voor 
onze klanten. Als je van de huis-
arts komt met een verwijsbriefje 
voor de apotheek, loop je direct 
even langs ons. Ik ben erg tevre-
den met deze plek in Dijckstate en 
wij hebben een heel goede binding 
met onze klant. Tijdens ons laat-
ste klanttevredenheidsonderzoek 
scoorden wij een 8,8. Daar zijn wij 
heel blij mee’.

Lifestyle
In de toekomst heeft de apotheek 
nog één en ander in petto voor haar 
klanten: ‘Behalve dat wij meer aan-
dacht vragen voor een betere medi-
catie-overdracht naar ziekenhuizen, 
starten wij in de herfst met een pro-
ject over lifestyle’, vervolgt Coya-
jee. ‘Het leven loopt niet altijd op 
rolletjes, soms duiken er problemen 
op en loop je tegen je eigen beper-

kingen aan. Of je bent niet blij met 
je eigen leven of lichaam. Wij be-
kijken hoe wij daar als apotheek bij 
kunnen ondersteunen. Zo kan meer 
beweging er wellicht voor zorgen 
dat je uiteindelijk minder genees-
middelen nodig hebt. Hoe mooi is 
dat.’
Maar voor het zover is, hingen 
maandag 7 februari de slingers in 
de apotheek. ‘Avonds ging het team 
uit eten in Lage Vuursche en vanaf 
dinsdag gaat het werk weer gewoon 
door.

Cadeautje
Ook  bij de apotheek geldt dat 
wie jarig is trakteert. De apotheek 
maakte in de afgelopen 15 jaar een 
gestage groei door, maar wil nog 
meer laten groeien. Daarom wacht 
er voor iedere klant een fraai doosje 
met weidebloemenzaad. Een fleu-
rig gebaar wat tevens bijdraagt aan 
de biodiversiteit in de gemeente.

Els Coyajee: ‘Ik ben Joop en Jannie van Rossum heel dankbaar dat zij mij die kans hebben gegund´. Op de foto 
(van Marijke Drieenhuizen) van 7 februari 2007 toenmalig burgemeester Arjen Gerritsen, Joop en Jannie van 
Rossum en Els en Jehan Coyajee. 

Jumbo Bilthoven 
geopend
door Henk van de Bunt

Jumbo Supermarkten opende vandaag 9 februari de 
deuren van haar nieuwe winkel aan Neptunuslaan 13

in Bilthoven. Wethouder Madeleine Bakker
(Economische Zaken) verrichtte deze ochtend de

hierbij behorende ceremoniële handelingen. 

Filiaalmanager Aldo de Voogd herhaalde in het voorbije weekeinde 
trots te zijn op de nieuwe winkel en uit te kijken naar de opening: ‘Ons 
winkelteam is er helemaal klaar voor om inwoners van Bilthoven volop 
winkelplezier te bieden. Zij hebben straks ruimschoots keuze uit het 
gevarieerde assortiment in de nieuwe winkel’, vertelde hij enthousiast.

Ook in het voorbije weekeinde was met nog volop bezig met het 
inrichten van de winkel. Het broodbeleg was al in de ruim opgezette 
winkel gearriveerd.

Om de stem van de kiezer te winnen
gaat de campagne nu weer beginnen
voor een zetel in de raad
zijn kandidaten op straat
daarna blijven de meesten weer binnen

Guus Geebel Limerick
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LOKALE 
KRACHT

1. ZORGEN VOOR LEEFBARE DORPEN MET GOEDE VOORZIENINGEN
2. VERBETEREN BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
3. AANPAKKEN WONINGCRISIS MET BEHOUD VAN RUST EN RUIMTE
4. WERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE SAMEN MET INWONERS 
5. INVESTEREN IN SPORT, VRIJWILLIGERS EN PREVENTIE 

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

Tessa van Dijk uit Maartensdijk 
finaliste in Miss Beauty of Utrecht

door Walter Eijndhoven

Zondag 27 februari strijdt de Maartensdijkse Tessa van Dijk (20) voor de titel 
van Miss Beauty of Utrecht. Zij neemt het de komende weken op tegen diverse 
concurrentes uit de provincie Utrecht, maar hoopt natuurlijk dat iedereen op 

haar stemt.

Zij had er eigenlijk helemaal 
niet aan gedacht, maar een 
vriendin maakte Tessa attent 
op de missverkiezing. Zij 
meldde zich aan via Insta-
gram en zo begon het balletje 
te rollen. En nu staat zij in de 
finale.

Casting
Afgelopen december kreeg 
Tessa een uitnodiging voor 
de casting van Miss Beauty of 
Utrecht, een missverkiezing 
voor meiden van 18 tot en met 
27 jaar. ‘Twee maanden gele-
den kreeg ik opeens een mail 
vanuit de organisatie met de 
uitnodiging voor de casting 
op zaterdag 18 december’, 
vertelt Tessa. ‘Ik was dolblij 
dat ik mocht meedoen’. 
Op de locatie verdeelde de 
jury de grote groep deelneem-
sters in groepjes van vier. 
Tessa: ‘Zij verdeelden ons in 
kleinere groepjes in verband 
met corona. Wel jammer, 
want je had natuurlijk geen 
contact met de overige 96 
deelneemsters. Ik weet dus 
ook niet hoe zij zich presen-
teerden’.

Kernboodschap
Via diverse rondes lieten deel-
neemsters zien wat zij in hun 
mars hebben. Bij de presenta-
tie verwacht de jury een deel-
neemster in haar beste cocktail 
of business outfit en natuurlijk 
zo goed mogelijk verzorgd. 
‘Die eerste ronde verliep heel 
soepel’, vervolgt Tessa. ‘Je 
moest jezelf voorstellen aan de 
jury. Wie je bent, wat je doet 
en wat je hobby’s zijn. Daarna 
kreeg ik nog een vraag in het 
Engels. Dat ging best goed’. 
Bij een missverkiezing kijkt 
de jury niet alleen naar het 
uiterlijk, maar ook of de deel-
neemster een kernboodschap 
heeft. En die heeft Tessa. 
Tessa: ‘Mijn kernboodschap 
gaat over seksuele intimida-
tie, een hot item in deze tijd. 
Op middelbare scholen wil ik 
leerlingen erop wijzen wat te 
doen als zij hiermee te maken 
krijgen’. De tweede ronde was 
de bikinironde, op de catwalk. 
‘Tessa: ‘De bikinironde hoort 
natuurlijk ook bij een missver-
kiezing. Voordat ik de catwalk 
op ging, kreeg ik een training 
hoe je je moet bewegen’.

Fotoshoots
Voor de finale op zondag 27 
februari staat de finalisten nog 
één en ander te wachten, zoals 
diverse fotoshoots, een social 
mediatraining, modeshows 
en teambuildingsactiviteiten. 
‘Aanstaande zaterdag heb ik 
een training ‘choreografie’, 
vertelt Tessa. Je bent er echt 
steeds mee bezig, tot en met de 
finale aan toe. Ik hoop nu dat 
iedereen op mij stemt. Ik wil 
hiermee dolgraag verder, tot 
aan Miss Beauty of The Ne-
therlands. Zondag 27 februari 
is de finale. 

Als je wil stemmen op Tessa, 
kan dat tot en met zaterdag 26 
februari, 23.59 uur. Sms haar 
naam naar 3010, ‘Poll Utrecht 
Tessa. Dit kost 1,10 euro per 
sms. De opbrengst is voor de 
Linda Foundation, ten bate 
van (alleenstaande) ouders 
onder de armoedegrens met 
kinderen.

Tessa hoopt als Miss Beauty 
of Utrecht de Nederlandse 
finale te bereiken.
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PvdA wil idealen verder vormgeven
door Guus Geebel

‘Wij willen een gemeentebestuur dat bewoners, verenigingen en ondernemers kansen geeft’, 
aldus PvdA-lijsttrekker Krischan Hagedoorn. ‘Onze gemeente moet werken als een

warme en goed draaiende vereniging. Iedereen mag meedoen, iedereen kan
bijdragen en samen gaan we voor het beste resultaat.’

Hagedoorn stelt vast dat het de laat-
ste jaren niet goed ging in onze ge-
meente. ‘De gemeente kreeg steeds 
meer taken en moest het doen met 
minder geld. Inwoners moesten het 
zelf maar regelen en de markt zou 
een oplossing voor alles zijn. De 
samenwerking met de inwoners 
schoot tekort en het is dan ook geen 
wonder dat het vertrouwen van de 
inwoners in de gemeente gedaald 
is. De PvdA zet zich in voor een be-
trouwbare en betrokken overheid. 
De partij wil daarom de ambtelijke 
organisatie in het gemeentehuis 
versterken op een manier die de 
ambtenaren recht doet en het beste 
in ze naar boven haalt, zodat ze de 
inwoners nog beter kunnen helpen. 
Verder zet de partij zich in voor be-
taalbare woningen, betere waterbe-
heersing vanwege de klimaatveran-
dering, betaalbare groene energie, 
onze jeugd en ons onderwijs, meer 
banen, een sociale en duurzame 
economie, een goed vangnet voor 
inwoners die in de knel zitten, vei-
lige schone en groene wijken met 
voldoende speelterreinen, sport en 
cultuur, veilig verkeer en vervoer.’

Inspiratie
De waarden eerlijk delen, last naar 
schouders en iets voor een an-
der willen betekenen, noemt Kri-
schan Hagedoorn zijn inspiratie-
bron. ‘Ondanks dat ik niet uit een 
rood nest kom, zijn deze waarden 
me van jongs af aan meegegeven. 
Daarnaast, bewaar je fatsoen te al-
len tijde en verlaag je niet tot het 
niveau van je opponent. Dat is een 
norm van mijn moeder, een hele 
sterke en lieve vrouw, die helaas 
vorig jaar overleden is. Met deze 
waarden hebben wij onze vier kin-
deren ook opgevoed. Ik ben heel 
trots op ze. Uiteraard is mijn gezin 

mijn allergrootste inspiratiebron. 
Sociaaldemocratische rolmodellen 
zijn voor mij Ahmed Aboutaleb 
en Eberhard van der Laan, krach-
tige lokale bestuurders die altijd 
de verbinding zochten. Zij bleven 
overeind als het moeilijk werd en 
stelden hun leven in dienst van de 
publieke zaak.’

Speerpunten
De PvdA wil de wooncrisis in onze 
gemeente oplossen door flink bij 
te bouwen voor starters, gezinnen 
en senioren. Sociale huur, midden-
huur, sociale koop en goedkope en 
middeldure koop krijgen meer prio-
riteit. De partij kiest voor een groe-
ne koers en zet alles op alles om de 
Biltse bijdrage aan de klimaatopga-
ve te realiseren. We zorgen ervoor 
dat de klimaataanpak eerlijk is en 
inwoners voordeel hebben van de 
energie-opwek en dat zij geholpen 
worden met het verduurzamen van 
hun huis. Zonne- en windparken 
komen voor 50% in handen van 
inwoners of de gemeente, zo pro-
fiteren alle inwoners mee van de 
energie-opwek in hun achtertuin. 

De PvdA-fractie blijft werken aan 
een inclusieve samenleving. We 
zorgen voor gelijke kansen, goed 
onderwijs, werk voor iedereen en 
een sterk sociaal vangnet voor in-
woners die dat nodig hebben. De 
coronacrisis heeft kwetsbaarheden 
in ons land extra blootgelegd en bij 
uitstek laten zien dat we een ster-
kere overheid nodig hebben die 
steun en zekerheid biedt en aan de 
samenleving blijft werken.’ 

Gerealiseerd
Krischan Hagedoorn geeft een op-
somming van voorstellen die de af-
gelopen vier jaar door toedoen van 
de PvdA-fractie zijn gerealiseerd. 
‘Vaak met een motie of een amen-
dement, of gewoon door een toe-
zegging van een wethouder op vra-
gen van de fractie.’ Dat zijn onder 
meer een ruim jaarlijks budget voor 
groente en fruit voor de voedsel-
bank, een aangenomen motie voor 
een openbaar toilet in de Kwinke-
lier, dat helaas nog steeds niet is 
uitgevoerd en het armoedebudget 
dat dankzij een motie van de PvdA 
behouden blijft. Ook werd een mo-

tie aangenomen om te onderzoeken 
of de gemeente huishoudelijke hulp 
over een half jaar inkomensafhan-
kelijk kan maken. Nu is er een te-
kort van 400.000 euro per jaar door 
het Wmo-abonnementstarief. Een 
met GroenLinks ingediende motie 
om speculatie met woningen en 
huisjesmelkers in De Bilt tegen te 
gaan werd aangenomen. De PvdA 
kreeg de toezegging van het col-
lege dat bij alle woningbouwloca-
ties van de gemeente de eis wordt 
gesteld voor minimaal 30% sociale 
huurwoningen en 10 à 20% mid-
denhuurwoningen. Het idee voor 
een autovrije eco-wijk op de Scha-
penweide van de PvdA wordt mee-
genomen in het plan.’ De afgelopen 
raadsperiode diende de fractie 18 
moties in, 13 werden aangenomen, 
vijf moties werden verworpen.

Contacten met bewoners
Vóór Corona bezochten PvdA’ers 
ongeveer acht wijken per jaar. Door 
Corona was dit niet mogelijk. ‘Om 
de inwoners te blijven betrekken, 
verspreidden we wijkkranten en 
organiseerden online politieke ca-
fés en digitale wijkbezoeken. We 
ondersteunen met ons PvdA-om-
budsteam inwoners die problemen 
ondervinden met instanties. Onze 
leden houden wij op de hoogte 
met een maandelijkse nieuwsbrief 
waarin de fractie verantwoording 
aflegt over wat we in de raad heb-
ben gedaan. Ook op de website de-
bilt.pvda.nl wordt deze informatie 
geplaatst.’

Samenwerken
‘De fractie probeert zo goed mo-
gelijk samen te werken met andere 
fracties in de gemeenteraad. Met 
ChristenUnie, SP en Fractie Brou-
wer werkt de PvdA samen in het 
Lokaal Sociaal Verbond. Op deze 
manier proberen we de versplinte-
ring in de raad tegen te gaan. Ook 
met andere partijen waarmee we 
bij bepaalde onderwerpen op één 
lijn zaten werd samengewerkt. De 
PvdA wil graag meewerken aan een 
nieuw college voor het mogelijk 

maken van de speerpunten. Nie-
mand staat in onze gemeente aan 
de kant, iedereen is welkom en ver-
dient gelijke kansen. We maken ons 
sterk om een veilige gemeente te 
zijn voor iedereen. Daarvoor wer-
ken we samen met gemeenschap-
pen en individuen aan emancipatie 
en gelijke kansen. We ondersteunen 
de scholen bij het verzorgen van 
een veilig klimaat op school. Heten 
vluchtelingen, asielzoekers en sta-
tushouders in onze gemeente warm 
welkom en bieden hun hulp bij in-
tegratie in onze samenleving. We 
tolereren niet dat iemand in de ge-
meente De Bilt wordt achtergesteld 
of gediscrimineerd om wat hij is, 
denkt, gelooft of wie hij liefheeft.’

Stemmen
‘We hopen dat inwoners de PvdA 
De Bilt zien als een benaderbare, 
constructieve, hardwerkende lokale 
partij en fractie, die luistert naar 
inwoners en aantoonbaar goede re-
sultaten boekt voor inwoners. We 
hopen ook dat kiezers dat op 14, 15 
en 16 maart zullen belonen door ons 
groter te maken. Wij hebben na de 
verkiezingen de wens om eerst na 
te gaan waar de raad het over eens 
is en hier een raadsakkoord over te 
sluiten. Ook willen we kijken of een 
minderheidscoalitie weer mogelijk 
is. Door te werken met een minder-
heidscoalitie komt de hele raad beter 
aan bod. Het college heeft dan geen 
vaste meerderheid, dus moet het 
beter zijn best doen om meerderhe-
den voor de voorstellen te krijgen. 
Dat betekent dat zowel coalitie- als 
oppositiepartijen meer invloed uit 
kunnen oefenen op besluiten die in 
onze ogen daar beter door worden 
en meer draagvlak hebben.’

Lijsttrekker Krischan Hagedoorn van de PvdA.

CDA De Bilt - Maartensdijk presenteert 
verkiezingsprogramma Lokale Kracht

Op 5 februari heeft het CDA De Bilt het verkiezingsprogramma voor 2022 overhandigd
aan Martin van Veelen, algemeen directeur van Stichting Delta De Bilt voor

primair onderwijs. Tevens is hij oud-voorzitter FC De Bilt. 

Het CDA biedt het verkiezingspro-
gramma niet voor niets aan Martin 
van Veelen aan; hij staat  wat het 
CDA betreft voor goed onderwijs, 
sport en het verenigingsleven. 
Sport is zoveel meer dan bewegen: 
sport verbindt! Het CDA zet zich in 
om verenigingen te versterken en 
wil er voor zorgen dat er meer voor-
zieningen voor sport en beweging 
in de kernen van de gemeente De 
Bilt komen. Lijsttrekker Werner de 
Groot: ‘Iedereen moet mee kunnen 
doen in onze samenleving. Daarom 
wil het CDA investeren in sport, 
onderwijs, verenigingen en vrijwil-
ligers. Met elkaar bouwen we aan 
de kernen in onze gemeente’. 
Het verkiezingsprogramma is per 
5 februari te lezen via www.cda.nl/
utrecht/de-bilt 

Onder toeziend oog van voorzitter Idelette Schuurman wordt het CDA-
verkiezingsprogramma aan Martin van Veelen (l) aangeboden.

ingezonden mededeling
Vervoersverbod

Op diverse plekken in de gemeente is een bord inzake een Vervoersver-
bod geplaatst. De overheid kan een vervoersverbod opleggen bij een 
uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf. Rondom het gebied 
van de uitbraak gelden dan beperkingen voor het vervoer van levend 
pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. De NVWA ziet 
erop toe dat vervoerders zich aan dit vervoersverbod houden.

Wie wil weten of er vogelgriep heerst op bedrijven in de buurt en of er 
vervoersmaatregelen van kracht zijn kan zijn/haar postcode invullen op 
www.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html. Op rijksoverheid.nl leest u 
op basis waarvan wordt bepaald hoe ver het vervoersverbod reikt.

Recente uitbraken van vogelgriep in Hierden en Zeewolde leidden tot 
een vervoersverbod in De Bilt. foto Henk van de Bunt] 
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Webinar Erfrecht en levenstestament
Woensdag 23 februari | 19.00 - 19.45 uur

‘Graag vertellen wij u alles over 
 erfrecht en levenstestament.’

Bent u erbij?
U kunt zich tot en met 22 februari 
aanmelden via dela.nl/webinar23februari

In een testament regelt u wat er later met uw geld en spullen gebeurt. 
Maar hoe werkt erfrecht precies? En weet u wat een levenstestament 
inhoudt en waarom het belangrijk is om er een op te stellen? Een van 
de redenen kan zijn dat u ook goed voor uw partner, kinderen en andere 
dierbaren wilt zorgen als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld bij ziekte. 
Arno Koppens, uitvaartverzorger in de regio Midden-Nederland nodigt u 
van harte uit voor een webinar over dit onderwerp. De juristen van onze 
DELA VoorelkaarDesk beantwoorden graag al uw vragen.

Datum: woensdag 23 februari | 19.00 - 19.45 uur
Deelname: gratis
Informatie: events@dela.org
Plaats: online; u krijgt een link via e-mail

Klankbord
Lokale participatie en communicatie 

Straks zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, waarbij vaak 
(landelijke) politici met de grappigste verkiezingsspotjes en 
meest ridicule slogans mogelijk weer de indruk zullen willen 

wekken, dat het om meer gaat dan het verkiezen van het lokale 
geweten. Landelijke media zoeken niet altijd de diepgang op als 

het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen. 

Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen - denk bijv. aan 
de energietransitie en de Omgevingswet - verandert er veel in het dagelijks 
leven van inwoners. Dit leidt bij hen tot een grote behoefte om invloed uit te 
oefenen op de democratische besluitvorming. Daarbij beseffen gemeenten, 
dat een sterke lokale democratie om continue aandacht en onderhoud vraagt 
om mee te kunnen bewegen met de nieuwe uitdagingen. 

Het is juist nu van belang dat gemeenten inwoners blijven betrekken bij de 
ontwikkelingen in de samenleving én dat daarbij ruimte ontstaat en blijft voor 
nieuwe verbindingen tussen inwoners en hun bestuur. Uit de praktijk blijkt nu 
al dat dit verdergaat dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid en 
dat gemeenten hierbij nadenken over en streven naar een stevige en zo ruim 
mogelijke inrichting van participatie.

Op Gemeente.nu schrijft politicoloog Jinne Samson in augustus 2021: ‘Wan-
neer gemeenten de torenhoge verwachtingen met participatie willen waar-
maken is goede communicatie aandachtspunt nummer één’. Volgens Samson 
dient een gemeente duidelijk te communiceren over waarom zij inwoners 
vraagt te participeren en wat ze hiermee wil bereiken. Ook moet helder wor-
den gemaakt op welke manier via participatie invloed kan worden uitgeoefend 
en dat communicatie ook moet gaan over transparante besluitvorming want 
uiteindelijk is het de gemeenteraad die besluit. Het kan zomaar gebeuren dat 
raadsleden een besluit nemen dat afwijkt van de uitkomsten van participatie. 

Communiceren wat er met de inbreng van participanten wordt gedaan is daar-
om van groot belang om misverstanden achteraf te voorkomen. Goede com-
municatie staat volgens Samson garant voor een transparant proces, waarbij 
inwoners weten waar ze aan toe zijn zodat ze een oprechte keuze kunnen ma-
ken om wel of niet mee te doen. Een proces dat bovendien navolgbaar is voor 
de (overige) inwoners en voor de gemeenteraad als besluitvormend orgaan, 
waarmee de democratische waarde van participatie wordt vergroot.

In ‘Lokale democratie op zoek naar zichzelf’ (2020) spreken burgemeesters 
en hoofdredacteuren van regionale kranten zich uit over de staat van de Ne-
derlandse lokale democratie. Dat levert een mooie staalkaart van democrati-
sche impressies op, democratiebeelden vanuit de regio. De opvattingen van 
de burgemeesters en journalisten vallen op door hun diversiteit en verschil in 
perspectief. De een is meer optimistisch, de ander meer pessimistisch. Er zijn 
er die laaiend enthousiast zijn over alle burgerinitiatieven in het land, terwijl 
anderen dat maar ‘klein bier’ vinden of te veel een hobby voor de overwegend 
hoogopgeleide, witte, mannelijke ‘participatie-elite’. 

Toch is in al die uiteenlopende visies en meningen weldegelijk enige consen-
sus vast te stellen; een gemeenschappelijk gevoel over de huidige conditie 
van onze lokale democratie: men is over het algemeen redelijk optimistisch 
over de huidige situatie in de gemeenten, maar bezorgd over toekomstige ont-
wikkelingen. Bestuurlijk loopt het nu allemaal nog vrij netjes op rolletjes, 
maar hoe zal dat in de toekomst zijn, wanneer er bijv. nog meer op de ge-
meenten afkomt? 

Het beeld dat de burgemeesters van hun inwoners hebben wordt ondersteund 
door cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit onderzoek 
blijkt dat inwoners een grote behoefte hebben om te participeren, vooral daar 
waar het gaat om het uitoefenen van invloed op besluiten in de eigen omge-
ving. De participatiebereidheid van mensen is echter iets anders dan hun fei-
telijke actiebereidheid. Verkiezingen zijn - ook al vinden ze maar één keer per 
vier jaar plaats - nog altijd verreweg de meest gebruikte vorm van politieke 
participatie. Inwoners willen vooral een lokale overheid, die zijn taken goed 
uitvoert; zij willen goed bestuurd worden en tevreden zijn over de publieke 
diensten van de gemeente. Participatietrajecten bieden niet als vanzelf een 
oplossing voor het feit dat veel inwoners maar weinig binding met de lokale 
politiek voelen.

Aan Marc Visch (directeur-bestuurder) van de NLPO (Nederlandse Lokale 
Publieke Omroepen) werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in ‘Hoe 
lokale media jou wél geïnformeerd houden over lokale politiek’ gevraagd wat 
lokale media daarbij kunnen betekenen: ‘De vraag is zijn mensen voldoende 
geïnformeerd? En als je het hebt over lokale, regionale of landelijke democra-
tie, dan begint democratie natuurlijk met debat en kennis. Je kunt een keuze 
maken op wie je stemt als je kennis hebt’. 

En op de aanvullende vraag: ‘Is het dan van belang dat lokale politici die 
lokale media zelf meer opzoeken? antwoordde hij: ‘Ja, maar die vinden ze 
wel hoor. Want dat is hún spreekbuis. Daarmee kunnen ze die bevolking nog 
enigszins direct bereiken. Wil je mensen overtuigen om op jou te gaan stem-
men zonder dat ze een beeld van je hebben, dan gebruik je liever de traditio-
nelere lokale mediavormen’. 

Henk van de Bunt

Uit een capaciteitsonderzoek is geble-
ken dat deze laadpaal aan de Leyense-
weg in Bilthoven energie over heeft. 
Bij deze laadpaal komt daarom vanaf 
maandag 14 februari een elektrische 
deelauto te staan. BENG! is al even 
bezig om te onderzoeken hoe we elek-
trisch deelrijden in onze gemeente 
mogelijk kunnen maken. 

Daarin kiest BENG! voor een samen-
werking met Samen Slim Rijden Zeist. 
“Ik wilde dit mogelijk maken in mijn 
woonplaats Zeist en ben uiteindelijk 
gewoon begonnen om mijn eigen 
elektrische auto te delen.” Aldus 
Arnout van Dijk, een pionier van het 
eerste uur voor elektrisch deelrijden, 
wat uitgroeide tot zijn onderneming 
Samen Slim Rijden Zeist. 
 
BENG! maakt graag de weg vrij voor 
dit initiatief. We verlagen bijvoorbeeld 
de instapkosten voor mensen met 
een smalle beurs. Verder hebben we 
een speciale ledenactie voor de eer-
ste 16 snelle beslissers. Zij krijgen een 
eenmalige korting van € 25,00 bij hun 
deelauto abonnement. Kijk voor meer 
informatie op https://bengdebilt.nl/
elektrisch-rijden/

Proefrit
Wil je eens in gesprek met Samen Slim 
Rijden Zeist en een vrijblijvende proef-
rit maken? Dat kan. Op 12 februari is 
er weer een proefrittendag. Ditmaal 
in Zeist op het Jan Ligthartplein van 
14.00 uur tot 16.00 uur.

Aanmelden voor een 
elektrische deelauto
Zie je het al helemaal zitten? Meld 
je dan direct bij ons aan via info@
bengdebilt.nl Er zijn nog enkele 
plekken beschikbaar, we zien je 
aanmelding graag tegemoet! 

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

“WOW, wat rijdt dat fantastisch, comfortabel en luxe! En fijn dat dat ook nog eens goedkoper 
én duurzaam is”. Aldus een nieuw lid van Samen Slim Rijden Zeist. BENG! wil het elektrisch 
deelrijden mogelijk maken in Gemeente De Bilt. Door een samenwerking met Samen Slim 
Rijden Zeist plaatsen we 14 februari de eerste elektrische deelauto op de Leyenseweg in 
Bilthoven. 

De eerste elektrische deelauto
in gemeente De Bilt is een feit
14 februari wordt de eerste elektrische deelauto geplaatst in Bilthoven

advertorial
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De geschiedenis
van het Sanatorium Berg en Bosch

Omstreeks 1915 stierven er in Nederland ongeveer 200 mensen per 100.000 inwoners 
aan de infectieziekte tuberculose, die sterk werd beïnvloed door economische en sociale 

omstandigheden. Met name bij de arbeidende klasse waren deze zeer slecht, waardoor daar ook 
de meeste slachtoffers vielen.

Dat was aanleiding voor het R.K. 
Werkliedenverbond om een ver-
eniging ter bestrijding van de tu-
berculose in het leven te roepen: 
‘Herwonnen Levenskracht’, waar-
aan vanaf 1920 de katholieke vak-
bondsleden een vaste bijdrage van 
1 cent per lid per week betaalden. 
Met steun van het toenmalige De-
partement van Arbeid - in die jaren 
onder leiding van minister Aalberse 
- verrees in Apeldoorn een houten 
noodsanatorium met 225 bedden, 
dat op 28 juli 1920 officieel door 
hem werd geopend als Sanatorium 
Berg en Bosch (1920 - 1933). Het 
noodsanatorium was ondergebracht 
in oude Duitse militaire barakken, 
die waren neergezet op het land-
goed Berg en Bosch, onderdeel 
van de Soerense bossen. Aan deze 
buitenplaats ontleende het sana-
torium zijn naam. De behandeling 
van Tbc-patiënten was in die tijd 
primair gebaseerd op een drietal 
uitgangspunten: rust, frisse lucht 
en krachtige voeding. De omstan-
digheden in deze omgeving waren 
dus ideaal.

Bronkhorst
Verspreid over een oppervlakte 
van ca.10 ha. stond een twintigtal 
gebouwen: het hoofdgebouw met 
het kantoor van de geneesheer-
directeur Willem Bronkhorst, de 
administratiegebouwen en de ge-
neeskundige paviljoens. De voor 
behandeling opgenomen kinderen 
kregen ook onderwijs. Bedlegeri-
gen op bed, de anderen in een open 
schoolgebouwtje of in de open-
lucht. De verpleging en de huis-
houdelijke taken waren in handen 
van de zusters Dominicanessen uit 
Voorschoten. 

Gedurende zijn intensieve onder-
zoeken naar betere behandelings-
methoden van de tuberculose on-
derkende dokter Bronkhorst steeds 

meer het nadeel van de excentri-
sche ligging van zijn sanatorium 
ten opzichte van o.a. de Universiteit 
Utrecht en de grote ziekenhuizen en 
de noodzaak om de toch wat primi-
tieve vestiging in Apeldoorn te ver-
ruilen voor een nieuwe vestiging in 
het centrum van het land.

Bilthoven (1932 - 1962)
De in Apeldoorn opgedane kennis 
en ervaring kwamen bij de bouw 
van de stenen onderkomens in Bilt-
hoven goed van pas. Dokter Bronk-
horst had - behalve vooruitstre-
vende ideeën over de geneeswijze 
en de nazorg van patiënten - zeer 

specifieke ideeën over de invloed 
van huisvesting op het genezings-
proces, waarbij de symbiose van 
architectuur en natuur een grote rol 
speelde. 

In nauwe samenwerking tussen 
hem en de architecten B.J. Kolde-
wey en C.M. van Moorsel kwam 
een gebouwencomplex tot stand 
dat een representatief en historisch 

waardevol voorbeeld van de Delft-
se School genoemd mag worden.

Gezichtslaan
Op een terrein van ruim 46 ha. - ge-
legen midden in de Ridderoordse 
bossen aan de Gezichtslaan in Bilt-
hoven - begon men in de zomer van 
1931 met de bouw. In 1933 kon het 
sanatorium plechtig geopend wor-
den. Het sanatorium was een ty-
pisch voorbeeld van paviljoenbouw 
met alle patiëntenafdelingen op de 
begane grond. In het hoofdgebou-
wencomplex konden twee hoofd-
groepen van gebouwen onderschei-
den worden. Aan de zuidzijde het 

hoofdgebouw en de paviljoens, aan 
de noordzijde de kapel, het zuster-
huis en het gebouw voor de ’stof-
felijke verzorging’ waarin o.a. de 
eetzalen voor de lopende patiënten, 
het personeel en de bezoekers. In 
1933 telde het sanatorium vier on-
derscheiden afdelingen, voor man-
nen, vrouwen, jongens en meisjes.
Kapel
Het hoofdgebouw huisvestte de 

patiëntenadministratie, de ruimten 
voor onderzoek, de operatiekamer 
en de röntgenafdeling. Ook de 
geneesheer-directeur en zijn staf, 
de laboratoria, de wachtkamers, 
de bibliotheek en diverse dienstaf-
delingen hadden daar een plaats 
gekregen. Op de bovenverdieping 
lagen de woning voor de inwonen-
de rector en kamers voor de medi-
sche assistenten. De aan het Heilige 
Hart van Jezus gewijde kapel, een 
ontwerp van architect Kropholler, 
vormde het geestelijk middelpunt 
van Berg en Bosch. Aan de noord-
zijde daarvan lag het klooster van 
de zusters Dominicanessen. Bij de 

bouw van de open (en minder open) 
lighallen werd speciaal gelet op de 
ruime toevoer van licht en lucht. 
De in twee rijen achter elkaar op-
gestelde bedden waren allen met 
het voeteneind naar het, op het zui-
den gerichte, open front opgesteld, 
waardoor de patiënten een optimaal 
contact met licht, (gezonde) lucht 
en natuur hadden.

De Werkplaatsen
In de jaren na de opening van het 
sanatorium in Apeldoorn begon al-
lengs duidelijk te worden dat rust, 
frisse lucht en krachtige voeding 
wel een goede basis waren voor her-
stel van de Tbc-patiënt maar geen 
garantie boden voor een succes-
volle terugkeer in de maatschappij. 
De gangbare therapie van in duur 
oplopende wandelingen in combi-
natie met rusten, bleek in de prak-
tijk een onvoldoende voorbereiding 
op deze terugkeer. Er werd gekozen 
voor ’een lange periode van gelei-
delijke gewenning aan lichamelijke 
en geestelijke inspanning van den 
arbeid volgend op de rustkuur’. De 
consequentie van dit nieuwe den-
ken over de nazorg van herstelde 
Tbc-patiënten was het opzetten van 

arbeidslocaties waar deze patiënten 
te werk gesteld konden worden en 
die als zelfstandige productiebe-
drijfjes konden opereren. Bronk-
horst liet zich bij de keuze van 
deze bedrijfjes leiden door enkele 
fundamentele uitgangspunten. On-
geroutineerde mensen moeten een 
nuttige inbreng in de productie kun-
nen hebben en hiervoor ook geën-
thousiasmeerd kunnen worden. De 
producten moeten door een artistiek 
kwaliteitsniveau een meerwaarde 
hebben ten opzichte van het gewo-
ne massa-artikel in de markt en de 
ontwerpen moeten uit eigen hand 
komen en altijd eigendom blijven 

van de werkplaats. Deze speci-
fieke nazorgactiviteiten begonnen 
echter dermate af te wijken van de 
normale ziekenhuisorganisatie dat 
het raadzaam bleek ze zelfstandig 
te laten opereren onder de naam 
’Werkplaatsen Berg en Bosch’. Als 
merknaam voor de producten werd 
gekozen voor de naam ADO (Ar-
beid Door Onvolwaardigen). Een 
betiteling, die in de huidige tijd niet 
meer acceptabel zou zijn.

Kinderen kregen ook onderwijs, op bed, in een open schoolgebouwtje of 
in de openlucht. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

advertentie

In De Kapel verpleegden de zusters Dominicanessen zieken die aan tuberculose leden. De schitterende 
architectuur, verfraaid met veel kunstwerken en gebrandschilderde ramen, is al die tijd ongemoeid gebleven. 
[foto Henk van de Bunt]

Het afgetakte gedeelte van de Gezichtslaan, waaraan de hoofdingang 
van het sanatorium Berg en Bosch werd gesitueerd in 1933, werd op 
verzoek van veel dankbare patiënten in 1960 omgedoopt tot Professor 
Bronkhorstlaan, naar Professor dr. Willem Bronkhorstdie in april van dat 
jaar ovrleed..(foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Aan de linkerzijde van de kapel bevindt zich een wegkapelletje met altaar 
en beeld van Maria en het lichaam van de dode Christus op haar schoot 
(pietá) van beeldhouwer Piet Jungblut. [foto Henk van de Bunt]
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Te koop aangeboden
Zonnehemel Alisun op voet, 
kantelbaar boven je bed. 
Lekker zacht liggen én een 
kleurtje krijgen. 12 lampen, 
intact, weinig gebruikt. €25,-. 
Tel. 06-22526995

Als de natuur je lief is van 
Hans Bouma €1,-. Tel. 
06-14040516

In de Groene Ruimte van 
Piet van Zalinge €1,-. Tel. 
06-14040516

Geniet van de natuur van 
Reader’s Digest €1,-. Tel. 
06-14040516

Houten bolderkar in prima 
staat. €25,-. Tel. 0346-213376

2 vierkante schalen Villeroy 
French Garden 26 en 20 cm 
€30,-. Tel. 0628210544

Kinder spijkerjasje maat 74. 
Ziet er netjes uit €5,-. Tel. 
0346-243758

Weinig gebruikte combi kin-
derwagen. Drie wielen met 
alles erop en eraan. €45,-. Tel. 
0346-243758

Groot autoboek met mooie 
kleurige foto's. €10,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw in de verpakking! 
Dvd film 'The kite runner' 
(gebaseerd op boek 'De vlie-
geraar) nu voor €4,-. Tel. 
06-30693144

Mooie houten slee igst €9,50. 
Tel. 06-21415798

N e d e r l a n d s e 
vlag+stok+wimpel igst 
€12,50. Tel. 06-21415798

Drievak metalen Paraplubak 
€7,50. Tel. 06-21415798

Verzameling boekenweekge-
schenken: t.w. v.a 1954, 56, 
57, 58, 60er, 70er, 80er, 90er 
jaren, 2000 t/m 2020. Per stuk 
€2,-. Tel. 0346-212436

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Appellaan, Bongerdlaan, 
Kersenlaan, Perenlaan, 
Walnootlaan en Perziklaan 
€4,75/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

Wie maakt de bewoners 
van de Kamperfoeliestraat, 

Meidoornpad, Tuinstraat en 
de Witte Swaen BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €6,00 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

WESTBROEKERS opgelet. 
Na bijna 6 jaar stopt onze 
trouwe bezorger van de 
krant op de Kerkdijk. WIE 
wil graag gezien worden als 
de nieuwe bezorger van De 
Vierklank. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992. 

Bianca, Italiaans meisje 18 
jaar, zoekt AU PAIR adres per 
aug/sep 2022 voor 6 mnd of 
jaar. CV en meer info opvra-
gen via heleenbvdm@gmail.
com Bedankt!!

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.

HOVENIER voor al uw 
T u i n w e r k z a a m h e d e n 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting Bel vrijbl. 06-49377634

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

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

Vrouw met pensioen zoekt 
HUISHOUDELIJK werk 
liefst bij ouderen in De Bilt en 
omgeving. Tel. 06-15146101

Diversen
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

Tijdelijke WOONRUIMTE 
gezocht. Wij zijn een 60+ 
echtpaar. Vanwege verbouw 
zoeken wij tijdelijk (mei-aug) 
rolstoeltoegankelijke woon-
ruimte. 06 38149039.

3-delige uitschuifbare 
LADDER
merkt Altrex 21
Totaal 8.40 m
Vr.prijs €300,-
Tel. 06-49961562

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

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
Met een ontspannen gezicht komt een man bij me op het bankje 
zitten. Hij groet vriendelijk en heeft zo te zien geen problemen. 
‘Zo, ik ben net naar de tandarts geweest en het zag er gelukkig 
allemaal goed uit. Ik moet alleen wat meer met een tandenstoker 
tussen de tanden en kiezen wroeten’, zei de mondhygiëniste. ‘Ze 
heeft me er nog een paar meegegeven ook. Meestal vergeet ik 
dat na het eten en als ik voor ik ga slapen m’n tanden poets denk 
ik er weer aan. Dan poets ik maar wat langer en denk dat het wel 
goed is. Voorlopig ben ik er weer voor een half jaar vanaf.’ De 
man vertelt dat hij nog niet zo lang met pensioen is. ‘Ik heb het 
prima naar mijn zin en ondanks dat ik niet meer werk kom ik tijd 
tekort.’ Dat tijd te kort komen heb ik vaker gehoord van mensen 
die gestopt zijn met werken. Altijd tijd tekort, maar als je gaat 
doorvragen blijken ze wel iedere dag een activiteit te hebben, 
maar die ene activiteit waarderen ze op tot iets waar ze de hele 
dag mee bezig zijn. De dag waarop hij naar de tandarts moet is 
voor hem dus een dag vullende bezigheid, terwijl hij met een 
halfuurtje klaar is. Ik denk dat het komt omdat het vaste ritme 
ontbreekt. Als je werkt heb je een gestructureerde werkdag van 
negen tot vijf, nu is één activiteit op een dag iets dat de hele 
dag vult. Als je dus om vier uur naar de tandarts gaat, ben je die 
hele dag bezet. Op die manier krijg je dat gepensioneerden zich 
steeds fulltime bezig voelen, terwijl het in werkelijkheid maar 
enkele uren op een dag zijn. Als ik hem daarom vraag hoe het 
komt dat hij zo druk is blijkt dat het met die drukte ook nogal 
meevalt. ‘Op maandag passen mijn vrouw en ik op een klein-
kind. Op dinsdag doe ik vrijwilligerswerk in een verpleeghuis en 
zo heb ik de hele week wel wat.’ Als ik doorvraag hoeveel uur 
hij dat vrijwilligerswerk doet, blijkt het niet meer dan twee uur 
te zijn, maar voor zijn gevoel is hij de hele dinsdag bezet. ‘En 
ik neem natuurlijk ook iedere dag de tijd voor mijn krantje en 
tv-uitzendingen die ik gemist hebt kijk ik overdag op NPO Plus. 
‘De woensdag dan’, vraag ik, want nu ben ik toch wel benieuwd 
hoe de rest van de week er uitziet. ‘Dan ga ik vaak naar mijn 
broer. Die heeft een grote tuin en daar help ik hem dan een beetje 

mee. De laatste tijd ga ik wat vaker naar hem toe, want hij heeft 
het in zijn rug. Ach, zo ben ik iedere dag wel ergens mee bezig.’ 
Ik vraag maar niet verder, want hij kan me toch niet overtuigen 
dat hij tijd tekortkomt. Dat is ook helemaal niet erg, maar het valt 
me wel altijd op dat wanneer mensen zeggen dat ze tijd tekortko-
men, ze in werkelijkheid tijd zat hebben. Mijn vrouw vond het in 
het begin maar niets dat ze mij steeds om zich heen had, maar nu 
vindt ze het wel fijn want we komen aan dingen toe die we vroe-
ger niet konden of deden. Met de vrije reis van de spoorwegen 
gaan we altijd naar een stad waar we anders niet zouden komen. 
Dan gaan we naar een museum en ergens lekker eten.’ Als ik 
vraag of hij nog iets aan sport doet zegt hij: ‘Ik ga straks nog een 
stukje fietsen, je moet tenslotte ook zorgen voor wat beweging’, 
zegt hij en stapt op.

Maerten   

Verhuizing geldzuil 
De geldzuil van de Lionsclub waar vreemd en oud 
geld ingezameld wordt is verhuisd naar Plus Bilt-
hoven. Met de opbrengst van het geld worden vele 
staaroperaties in ontwikkelingslanden mogelijk ge-
maakt.
Wellicht heeft u nog vreemd en oud geld in huis 
rondslingeren. Overgehouden van een vakantie of 
ooit in een la gestopt en daarna vergeten. Alles is 
welkom, dus ook die lastige 1- en 2 Eurocenten. Ook 
het vreemde geld wat onverhoopt in collectebussen 
of bij kringloopwinkels is terecht gekomen kan hier 
worden ingeleverd. De dames van Lionsclub Utrecht 
Kromme Rijn zorgen ervoor dat het geld wordt ge-
sorteerd. De opbrengst van het vreemde geld gaat 
naar de ANBI stichting Fight for Sight, die samen 
met Wilde Ganzen oogoperaties in derde wereld lan-
den mogelijk maakt.

Met vreemd en oud geld worden oogoperaties in de 
3de wereldlanden mogelijk gemaakt.
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Wim Jansen
nieuwe hoofdcoach Nova 

Met ingang van het seizoen 2022-2023 wordt Wim Jansen de nieuwe hoofdcoach
van Nova. Wim en Nova hebben zich voor twee seizoenen aan elkaar verbonden.

Wim volgt daarmee Pascal Frank op, die bezig is aan zijn laatste seizoen.

Eind december kwam Jaco Schippers 
- binnen de Technische Commissie 
verantwoordelijk voor de selectie-
zaken - in contact met Wim Jansen. 
Na een prettige eerste kennismaking 
waarbij de match met de ambitie van 
de vereniging en het profiel en werk-
wijze van Wim direct duidelijk werd, 
volgde een tweede gesprek met een 
zeskoppige afvaardiging van de se-
lectie. Na dit gesprek bleek Wim 
dé kandidaat te zijn om de nieuwe 
hoofdcoach te worden.

Gedreven
‘Wim is gedreven, heeft een duide-

lijk plan met de selectie en is een 
toegankelijk persoon; precies pas-
send in het profiel dat wij vooraf 
hadden geschetst. Nadat ook de af-
vaardiging van de selectie unaniem 
enthousiast bleek, hebben wij Wim 
zo snel mogelijk een aanbieding 
gedaan. Met de handtekeningen 
nog vers op het papier kijken wij 
uit naar de start van het nieuwe sei-
zoen onder Wim zijn leiding’; aldus 
Jaco Schippers. 

Keuze
Wim is op dit moment nog 
hoofdcoach van Duko uit Dui-

ven; daar zal voorlopig ook 
nog zijn volle aandacht liggen.  
Over zijn keuze om naar Bilthoven 
te komen Nova: ‘Vanaf het eerste 
contact had ik een goed gevoel over 
een mogelijke samenwerking. Het 
huidige niveau en potentieel van 
de selectiespelers zitten mooi op 
de lijn van de doelstellingen en am-
bitie van Nova. Daarnaast heeft de 
vereniging de organisatie goed op 
orde. Tot slot zie ik mijn teamsport-
beleving en drive ook terug binnen 
deze club. Ik ben ervan overtuigd 
dat we een mooie tijd tegemoet 
gaan’. 

Nova voorzitter Steven Bakker met aanstaande hoofdcoach Wim Jansen (r).

FC De Bilt en Roda ’46 in evenwicht
FC De Bilt speelde zaterdag 5 februari eindelijk weer een competitiewedstrijd. Roda ’46 uit 

Leusden betrad de Biltse velden en langs de lijn was het redelijk druk. De toeschouwers konden 
genieten van de zon en van een sportieve wedstrijd. Het betrof een inhaalwedstrijd en bij een 

overwinning zou FC De Bilt de koplopers op twee punten naderen. 

Het eerste kwartier gingen de twee 
ploegen gelijk op en het publiek 
kreeg wat de verdiende sportieve 
spanning. Daarna werd Roda iets 
beter en mede door verzorgd spel 
kregen zij iets meer de overhand. 
Dat leek na twintig minuten door 
een schitterend schot beloond te 
worden, maar de Biltse keeper 
Menno Vink redde fantastisch. 
Daarna kregen beide ploegen re-
gelmatig wat kansjes en naar mate 
de eerste helft vorderde kwamen de 
ploegen qua veldspel weer in even-
wicht. 

Na een half uur ging Mano Bak-
kenes, oud-speler van FC De Bilt, 
op zijn bekende, onnavolgbare 
wijze het zestienmetergebied in, 
schoot gelukkig niet goed genoeg 
in, Menno redde en een Roda-aan-
valler kon in de rebound scoren, 
maar schoot hoog over. Kort daarna 
een prachtige aanval van De Bilt 
die heel mooi werd afgesloten met 
een prima inzet van Pier Veldman, 
maar ook de Rodakeeper deed zijn 
werk naar behoren. Het was bijna 
rust en het leek op een brilstand bij 
de thee, maar in de laatste minuut 
knalde Jasper van Dijk de bal in 
de kruising, zo hard en zuiver dat 

zelfs Menno de 0-1 niet kon voor-
komen. Direct na rust leek de ge-
lijkmaker al binnen te zijn, maar 
helaas belandde de doorgekopte 
bal van Sander van den Berg op de 
kruising. Daarna volgde een half 
uur met werklust en aanvallen aan 
weerskanten en weer een iets ver-
zorgder spelend Roda. De gelijk-
maker viel niet en ook de 0-2 bleef 
uit. Het kon nog alle kanten op. 
Een kwartier voor tijd stroopten de 
Biltse mannen hun mouwen op en 

dat resulteerde in enkele dreigende 
aanvallen. In de 79e minuut was 
het raak: Appie Ayoubi wist de bal 
in dezelfde kruising te schieten als 
Jasper in de eerste helft; iets minder 
hard, maar wel heel bewust gemikt: 
1-1. Het zou zomaar erop en erover 
kunnen worden, maar daarvoor wa-
ren de twee ploegen teveel tegen 
elkaar opgewassen en dus bleef de 
wedstrijd in evenwicht: 1-1. Op 19 
februari speelt FC De Bilt 1 weer 
thuis en dan tegen LRC.

Sander van den Berg kopt vlak na rust op de kruising.
(foto Henk Willemsen)

Tweemaal Zes start hernieuwde 
competitie met gelijkspel

Het eerste van korfbalclub Tweemaal Zes reisde zaterdag af naar De 
Meeuwen in Putten voor de eerste wedstrijd van de vernieuwde zaal-
competitie. In een verkleinde poule met nog maar 4 teams was dit de 
eerste ontmoeting, zoals deze ook begin van het officiële seizoen al een 
keer gespeeld was. Toen ging de winst naar TZ. Afgelopen zaterdag 
eindigde de wedstrijd in een gelijkspel van 20-20.

De wedstrijd bleef van begin tot eind gelijk opgaan. Er waren aan bei-
de kanten gaten van 2 of 3 doelpunten, maar die werden continu weer 
rechtgetrokken. Dat maakte dat het spannend was tot het laatste mo-
ment. 20-20 lijkt een terechte score gezien het wedstrijdbeeld.
Het tweede team van TZ trof De Meeuwen 2. De Maartensdijkers won-
nen na een felle start en hard werken met 11-16. 

DOS Westbroek pakt 
ruime zege 

De zaalkorfbalcompetitie (her-)startte zaterdag 5 februari in een door 
KNKV aangepaste vorm ook weer voor DOS Westbroek. De Westbroe-
kers spelen de komende weken in een nieuwe poule van 4 teams een 
volledige competitie. Dat zijn dus zes wedstrijden waarvan de winnaars 
zullen promoveren naar de hoofdklasse. 

De eerste tegenstander van DOS waren de geel/blauwen van SKF uit 
Veenendaal. Het leek voor beide ploegen wel even wennen om na een 
periode met weinig trainingsuren toch weer ineens volle bak te moeten 
gaan; waarbij blessures op de loer kunnen liggen. Dat was ook een van 
de redenen dat het team van coach van Brenk met een krappe selectie 
de wedstrijd moest beginnen.

SKF ging goed van start maar kon al gauw het tempo van DOS niet bij-
benen. Na meerdere problemen met de schotklok liep DOS langzaam 
uit in deze eenzijdige wedstrijd. Met een mooie 20-11 winst zijn de 
eerste punten binnen gehaald. (Fred van Ettikhoven)

Arabesken in Het Lichtruim
Waar de arabesk in het ballet staat voor de sierlijke positie op 
één been, staat die in de beeldende kunst voor een vorm van 
oppervlakteversiering met ritmische patronen, repeterende 
bewegingslijnen en een typisch gebruik van gebladerte en 

spiralen die eindeloos naast zichzelf geplaatst kunnen worden.

In de muziek is de arabesk een sierlijke, feeërieke compositie met een 
beweeglijke melodie, en de Georgische Ketevan Sharumashvili beto-
verde met haar fabelachtige pianotechniek een uitverkocht Lichtruim 
in een aantal walsen van Strauss, waaronder de Schöne Blaue Donau, 
waarvan de romantische golven bijna zichtbaar werden in de zaal.
Toegegeven, de bewerkingen van grote meesterwerken worden zelf 
meestal niet door grote meesters geschreven, en te veel van die infe-
rieure adaptaties, zoals die van Schulz-Evler, kunnen op de zenuwen 
werken van niet-pianisten door hun overbodige toevoegingen van vir-
tuoze elementen. 

Gelukkig stond er ook een origineel werk op het programma: de Fanta-
siesonate opus 19 van Aleksandr Skrjabin, de extreem sensitieve Rus-
sische hoogromanticus die tonen met kleuren associeerde, en soms aan 
zijn orkestwerken een ‘kleurenklavier’ toegevoegde, dat tijdens de uit-
voering de zaal in verschillende kleuren licht deden onderdompelen. 
Zover ging Sharumashvili afgelopen zondagmiddag helaas niet, maar 
dat was ook niet echt nodig: als ware ‘klavierleeuwin’ liet zij haar in-
strument brullen waar noodzakelijk, zingen waar het kon en bracht ze 
poëtische structuren aan waarmee ze ook van deze vrijwel onspeelbare, 
onbekende muziek een natuurlijk en overtuigend verhaal wist te maken.
(Peter Schlamilch)

Pianiste Ketevan Sharumashvili, afgelopen zondag in Het Lichtruim.



Storm
Code oranje. Een woeste wind blaast de wereld schoon. Het water in de 
sloot spettert hoog op en schuimt tegen de oevers aan. Onder de bomen 
regent het takken. Plastic zakken waaien voorbij en hemelwater spoelt 
de straten leeg. Bomen buigen als de wind langs raast, bovenin kreunen 
hun kruinen, luidruchtig raken de takken elkaar. Alarmerende geluiden. 
De vogels houden hun adem in, blijven liefst laag bij de grond. Slechts 
een enkeling gaat boven in de lucht de strijd aan met de natuurkrachten. 

Thuis hoor ik wind door de kieren gieren, rammelen deuren en luiken 
in hun scharnieren. Het geluid van de storm voert geesten mee. Een 
uitgelezen moment om samen te 
schuilen bij de kachel. Huiveren 
bij oude verhalen zoals over de 
dolende ruiter op een wit paard. 
Hij was voor een boerengezin in 
Westbroek indertijd de aanleiding 
om ‘s avonds ramen en deuren 
hermetisch te sluiten. De verschij-
ning op hun erf van een ruiter zon-
der hoofd, hoog gezeten op een 
wit paard, had hen zoveel angst 
ingeboezemd dat zij ‘s avonds de 
deur niet meer uit durfden.

Kwam deze ruiter hen ‘s nachts 
openbaren wat er was gebeurd in 
Westbroek tijdens het Rampjaar 
1672 - 1673, nu 350 jaar geleden? 
De inktzwarte periode waarin troe-
pen roofzuchtige soldaten van de 
Franse Zonnekoning plunderend 
en moordend door onze streken 
trokken. Boeren en burgers waren 
hun leven niet zeker, werden mis-
handeld en beroofd van hun be-
zit, hun oogst en hun vee. Huizen 
werden verwoest en verbrand. 
Velen sloegen op de vlucht.

Die verschijning, was het een 
echo uit het verleden of was het 
slechts verbeelding. We zullen 
het nooit weten. Het gezin is, 
samen met hun angst, al lang ge-
leden vertrokken. De lucht is op-
geklaard en de storm is gaan lig-
gen. Terwijl ik de rommel opruim 
hoor ik de vogels weer zingen, 
rekken de bomen zich weer uit en 
is ook de hemel weer helder.

(Karien Scholten)

In haiku:
Storm hervormt natuur
Verheldert vergezichten
Blaast wat recht is krom
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
9-2
Do.
10-2
Vr.

11-2
Za.

12-2
Zo.

13-2

Biefstuk met 
pepersaus en friet

Visragout,
groente en rijst

Groentequiche, 
walnotensaus

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
16-2
Do.
17-2
Vr.

18-2
Za.

19-2
Zo.

20-2

Souvlakisteak 
van de grill met 

knoflooksaus en friet

Gebakken 
heilbotfilet, 

saffraansaus en friet

Pasta
met paddestoelen
en truffelroom

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Chocolademousse 
met frambozencoulis en slagroom € 5,50

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

Telweekend leverde
weer veel tuinvogels op

door Walter Eijndhoven

In het weekend van vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari telden weer
zo’n 170.000 mensen de vogels in hun tuin voor de nationale Tuinvogeltelling 2022.
Vanuit de organisatie was extra aandacht voor de merel. De laatste jaren nam het

aantal merels snel af, maar tijdens afgelopen telweekend werd hij weer meer gezien.

Alweer voor de 22e keer organi-
seerden Vogelbescherming Zeist 

en SOVON Vogelonderzoek de na-
tionale Tuinvogeltelling. Met alle 

informatie die ieder jaar weer bin-
nenkomt weten vogelbeschermers 
precies welke soorten zich waar 
bevinden, hoe het gaat met deze 
soorten en kunnen zij deze beter 
beschermen.

Landelijk staat de huismus weer 
op de eerste plaats met 453.502 
exemplaren, de koolmees volgt 
met 307.963 exemplaren, merel 
(199.676), pimpelmees (198.125), 
vink (149.501), kauw (148.363), 
houtduif (114.975), ekster 
(105.754), turkse tortel (103.164) 
en roodborst met 95.076 exempla-
ren.

Ook in gemeente De Bilt telden 
707 deelnemers de vogels in hun 
tuin. Hier telden zij 11.431 vogels. 
Echt veel verschil met de landelijk 
getelde soorten was er niet. Op de 
eerste plaats eindigde ook hier de 
huismus met 1.629 exemplaren, 
gevolgd door de koolmees (1.564 
exemplaren), pimpelmees (1.170), 
merel (1.031), kauw (888), vink 
(832), houtduif (768), roodborst 
(574), ekster (499) en heggenmus 
met 420 exemplaren.

Volgend jaar kan iedereen weer 
meedoen met de telling in het 
weekend van vrijdag 27 tot en met 
zondag 29 januari.

Huismussen - Het mannetje rechtsboven en het vrouwtje linksonder. (foto 
Eugène Jansen)

Bart, zijn Waterschap en 
HelemaalGroen

Bart Specken (62) woont sinds 2001 in De Bilt en werkt bij Waternet-AGV als
coördinator biodiversiteit. Een deel van de gemeente De Bilt ligt in het beheersgebied

van dit waterschap. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. 

Als bioloog heeft hij veel aandacht 
voor de natuur en maakt zich zor-
gen over de achteruitgang van 
de biodiversiteit. Als coördinator 
werkt hij aan de uitvoering van een 
herstelplan hiervan. In zijn vrije tijd 
is hij lid van de werkgroep Biodi-
versiteit De Bilt. Deze adviseert de 
gemeente op het gebied van inrich-
ting, gebruik en onderhoud van de 
openbare ruimte. Ook worden er 
acties geïnitieerd rond het gebruik 
van biologische bloembollen en 
bijvriendelijke bloemen planten. 

Zwerfvuil
Bart houdt erg van fietsen en wan-
delen, het liefst maakt hij lange 
tochten waarbij hij graag zijn af-
stand en snelheid registreert. Omdat 
hij veel zwerfvuil zag liggen wilde 
hij daar iets aan doen. Zo is hij op 
het spoor gekomen van de app He-
lemaalGroen. In 2021 heeft hij in 
z´n eentje maar liefst 700 kilome-
ter geregistreerd opgeschoond. Het 
leuke aan de app vindt hij dat het 
zichtbaar is waar andere zwerf-
vuilrapers hebben gelopen. Dat 
geeft een gevoel onderdeel te zijn 
van een groter geheel van actieve 
zwerfvuilrapers. Zijn wens is dat 

schoongemaakte plekken schoon 
blijven. 

Samenwerking
Er is een bijzondere samenwerking 
tot stand gekomen tussen Waternet-
AGV en HelemaalGroen. Waternet 
ondersteunt de ANBI Stichting He-
lemaalGroen de komende twee jaar. 
Hiermee wil het waterschap, ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit van 
het oppervlaktewater, de bewust-
wording omtrent zwerfvuil vergro-
ten en de hoeveelheid plastic die in 
het water terechtkomt verminderen. 
HelemaalGroen stimuleert indivi-
duele burgers om zwerfafval op te 
ruimen en dit zichtbaar te maken 
op de kaart van Nederland. Dat kan 
met behulp van de app.helemaal-
groen.nl, die is gratis te downloa-
den en eenvoudig in gebruik.

App
Activeer de app wanneer je gaat 
wandelen of fietsen, terwijl je on-
derweg opruimt. De afgelegde route 
wordt als een groen lijntje zichtbaar 
op de kaart van Nederland. Na een 
maand kleurt het lijntje oranje, weer 
een maand later bruin. Na opnieuw 
lopen van dezelfde route kleurt die 

weer groen. Door de huidige - ruim 
8.000 - deelnemers begint de kaart 
van Nederland steeds groener te 
kleuren. Het werkt stimulerend om 
de eigen routes te kunnen bekijken, 
die van deelnemers uit de eigen 
woonplaats c.q. gemeente én uit het 
hele land.

In 2021 werd ruim 220.000 kilome-
ter ontdaan van zwerfvuil. Na ruim 
twee jaar is duidelijk dat dit door 
Jaap de Boer (gepensioneerd die-
renarts uit de Achterhoek) gestarte 
burgerinitiatief breed wordt gedra-
gen. Opgeruimde plekken blijven 
langer schoon en deelnemers uit het 
hele land genieten van het resultaat 
van hun inzet. Het leuke aan het ini-
tiatief is dat iedereen mee kan doen; 
jong, oud, lopend of in een scoot-
mobiel. Het enige wat je nodig hebt 
is een handschoen of grijper en een 
afvalzak. 

Wil je meedoen om Nederland 
groen te kleuren? Zwerfvuil maken 
is geen kunst, zwerfvuil opruimen 
is dat wel. Vraag bij je gemeente 
om een grijper en meld je aan op 
www.helemaalgroen.nl 

(Trudy Willems)

Bart Specken ruimt zwerfafval op.
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