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Groenekanners dupe
van aanleg snelfietsroute

door Henk van de Bunt

De vereniging Groenekan houdt op 21 februari een avond in de Groene Daan waarop de 
- toekomstige - politiek van De Bilt praktisch bevraagd wordt op hun visie voor Groenekan; dus 

de omgevingsvisie, duurzame energie (zon en wind), wonen, vervoer, recreatie en participatie. 
 

Bestuurder Tonny Groen van de 
Vereniging Groenekan: ‘We hopen 
op een nieuw college na de verkie-
zingen, één die communiceert met 
bewoners en de belangen van Groe-
nekanners serieus neemt. We gaan 
met de politiek hierover in gesprek. 
We verwachten van een college, dat 
die vroegtijdig opkomt voor (onze) 
belangen, zoals bij energiebeleid 
(zon en wind), schermen langs de 
A27 en gewoon netjes antwoord 
geeft op vragen over vergunningen-
verlening in het Noorderpark. Dat 
gebeurt allemaal niet’. 

Snelfietsroute
Op 22 september 2021 hebben de 
gemeenten De Bilt, Hilversum en 
Utrecht, en de provincies Utrecht 
en Noord-Holland een intentiever-
klaring ondertekend voor de aanleg 
van een snelfietsroute tussen Utrecht 
en Hilversum. De plannen voor het 
vijftien kilometer lange traject wor-
den in de komende maanden verder 
uitgewerkt. Hierbij wordt ook de 
precieze route duidelijk. De aanleg 
start op z’n vroegst in 2023. Om de 
snelfietsroutes te realiseren worden 
bestaande fietsverbindingen verbe-
terd en verbonden. Op de snelfiets-
route krijgen fietsers vaker voorrang 
op autoverkeer en eerder groen bij 
verkeerslichten op de route. Tonny 
Groen: ‘Een veilige snelfietsroute, 
daar is niemand tegen. Maar wij 
zijn wel verbaasd, want de huidige 
fietsweg naar Hilversum loopt door 
Groenekan met daarlangs grote stuk-
ken bedrijvigheid, drukke wooner-
ven en smalle ontsluitingswegen. 

Dus maken we ons zorgen omdat 
niet met inwoners wordt overlegd, 
terwijl de wethouder wel een inten-
tieverklaring tekent. We hebben na 
bijna een half jaar nog niks gehoord. 
Dit alles belooft niet veel goeds 
voor overleg met Groenekanners 
hierover. Want wie bepaalt eigen-
lijk waar die komt te lopen? Insiders 
vertellen dat er nu al verschillende 
scenario’s voor Groenekan op tafel 
liggen: Door het dorp Groenekan 
en bos Voordaan, Over de Koningin 
Wilhelminaweg, langs de bedrijven 
en vele erven met kruisend autover-
keer, door het Noorderpark en de 
weilanden. Groenekanners is niks 
gevraagd. Maar hopelijk brengen 
verkiezingen nieuw elan in De Bilt 
met meer overleg met bewoners, een 
betere participatie en daardoor oog 
voor de belangen van eigen inwo-
ners’.

Bastionweg
Die ervaring deden de Groenekan-
ners nu al op. De gemeente Utrecht 
vermeldt in een onlangs verspreid 
weekbericht (aan direct omwonen-
den), dat zij de Bastionweg (ont-
sluitingsweg tussen Groenekan en 
Utrecht Oost) gaan herinrichten 
tot fietsstraat. De weg is onderdeel 
van waterlinie dus belangrijk voor 
Utrecht voor recreatie en de weg 
was aan renovatie toe. Dat hij tevens 
onderdeel kan worden van de snel-
fietsroute naar Hilversum is - mede 
met het oog op subsidie - handig. De 
inrichting wordt (als het aan Utrecht 
ligt) fiets- en wandelweg en geen 
autoverkeer (via een knip) met een 
zeer krappe en ingewikkelde inrich-
ting voor tractoren en vrachtauto’s. 
Tonny Groen: ‘De Groenekanners 
wisten van niets maar weten in juli 
2021 op het laatste moment (toen de 
plannen er al lagen) in te breken op 
informatieavonden voor Utrechters. 
Zij laten duidelijk weten dat ze met 
name het weren van auto’s uit Groe-
nekan afwijzen. Als reden noemen 
ze, dat er al een heel veilig en breed 
fietspad aan de andere kant van het 

fort ligt. Dus er is geen echte nood-
zaak om deze weg voor auto’s af te 
sluiten. Door het fort zelf loopt een 
klinkerpad. Er zijn dus voldoende 
mogelijkheden voor fietsers en wan-
delaars’.

Bedrijf
Dus zegt Groenekan: ‘In Groenekan 
wonen ook nog mensen die bood-
schappen doen met de auto of/en 
een boerenbedrijf runnen en land 
moeten bereiken. Voor deze mensen 
is de Bastionweg een belangrijke 
ontsluitingsweg. Tractoren mogen 
en kunnen niet overal rijden en de 
route via het Robert Koch plein is 
vanaf Groenekan naar Utrecht Oost 
voor overstekende auto’s gevaarlijk. 
Men blijft afhankelijk van de Basti-
onweg. Daarnaast worden door de 
herinrichting bewoners van de Voor-
dorpsedijk afgesneden van hun dorp 
en zwaar verkeer gedwongen om te 
rijden over de Groenekanseweg. Dat 
is pas echt ongewenst en gevaarlijk 
voor kinderen en fietsers. Er is niet 
geluisterd want inmiddels is de ge-
meente Utrecht gewoon begonnen 
met de voorbereidingen voor de her-
inrichting. Delen van de weg wor-
den compleet afgesloten in periodes 
tussen 7 februari en 6 mei’. 

Gedupeerd
Een van de gedupeerden is Jan van 
Woudenberg; eigenaar van een gei-
tenboerderij aan de Voordorpsedijk: 
‘Zonder overleg wordt de weg vanaf 
februari al vier weken afgesloten. 
Hoe kom ik nu bij onze percelen met 
landbouwvoertuigen in het Noorder-
park? Zeker komende maand begint 
het landwerk weer, ook loonwerkers 
hebben niet de mogelijkheid hun 
klanten hier en in De Bilt te berei-
ken. Dat geldt ook voor agrariërs uit 
Zeist, die richting Zuilen moeten. 
Het alternatief is over de Groene-
kanseweg en via de Waterweg of 
Hessenweg. Nadien zal ook dit in De 
Bilt problemen geven bij het invoe-
ren van éénrichtingverkeer, waarbij 
al het zware landbouwverkeer de ro-

tonde van de Hessenweg zal moeten 
passeren’. Van Woudenberg vertelt 
op bewonersavonden aangegeven te 
hebben hierdoor in de problemen te 
komen en vraagt zich af waarom er 
geen overleg heeft plaatsgevonden 
over de uitvoering: ‘Recreatieplan-
nen en fietsstraten gaan voor bedrij-
ven veel hinder geven en tasten het 
woongenot van inwoners aan. Het 
wordt na de herinrichting voor onze 
tractoren en vrachtwagens levensge-
vaarlijk manoeuvreren op de Bas-
tionweg. De bochten en hekwerk 
langs spoor en de nodige begroeiing 
in de jaargetijden geven nu al weinig 
zicht en veiligheid. Nu wordt er aan 
waterzijde (dus de binnenbocht) een 
voetpad aangelegd; dus elkaar pas-
seren in bochten gaat zeker gevaar 
opleveren. Ik ben benieuwd welke 
actie de politiek in De Bilt onder-
neemt’.
 
Lichtpuntje? 
Inwoners van Groenekan hoorden 
dat er, door hun bezwaren, toch nog 
een onderzoek komt naar de gevaar-
lijke oversteek op het Kochplein. 
Wat dat onderzoek precies inhoud is 
onbekend en of de gemeente de Bilt 
vooraf inhoudelijk invloed heeft ge-
had wordt betwijfeld. Tonny Groen: 
‘Ze worden na afloop door de grote 
zus Utrecht geïnformeerd. Wat door 
inwoners als extra schrijnend wordt 
ervaren is dat in publicaties van 
Utrecht over de herinrichting van de 
Bastionweg de auto’s uit Groenekan 
worden afgedaan als sluipverkeer. 
Alsof we a -sociaal zijn wanneer we 
deze weg gebruiken. Op het feit dat 
er al een veilige fietsstraat loopt aan 
de andere kant van het fort wordt 
niet ingegaan door Utrecht. Ik hoop 
dat we, als de knip er komt, als ver-
eniging Groenekan op de hoogte 
worden gebracht wanneer een ont-
werpbesluit ‘wijziging gebruik weg’ 

wordt ingediend, dan kunnen we 
namens de inwoners in beroep. Je 
mag als eigenaar niet zomaar een 
belangrijke weg definitief afsluiten 
voor auto’s’.

Mededelingenblad
In het Mededelingenblad (College 
informeert de raadscommissie- en 
gemeenteraadsleden) van 24 septem-
ber 2021 kan men lezen: ’Onderzoek 
gestart naar snelfietsroute Utrecht-
Hilversum. De provincie Utrecht 
werkt al enige jaren samen met de 
gemeenten aan een vlot, veilig en 
comfortabel regionaal fietsnetwerk. 
Om snelfietsroutes te realiseren, 
worden bestaande fietsverbindingen 
verbeterd en aan elkaar verbonden. 
De provincie wil de komende peri-
ode, samen met betrokken wegbe-
heerders, waaronder ons college, 
onderzoek doen naar een snelfiets-
route Utrecht-Hilversum. Uit het 
onderzoek moet blijken welke route 
de voorkeur heeft. Onderwerp van 
onderzoek zijn het ontwerp, het 
grondeigendom, de financiering, de 
planologische eisen, de realisatie en 
het beheer. De afspraken over rollen 
en verantwoordelijkheden in de on-
derzoeksfase zijn vastgelegd in een 
intentieovereenkomst. Het netwerk 
van snelfietsroutes in de provincie 
Utrecht bestaat uit circa 250 kilome-
ter verdeeld over ongeveer 20 snel-
fietsroutes. De stand van zaken van 
de diverse snelfietsroutes verschilt’.

De avond van de Vereniging Groe-
nekan ‘Vragen aan de politieke 
partijen in aanloop naar de verkie-
zingen’ is op 21 februari, aanvang 
20.00 uur in de Groene Daan.

Deze weg is van 7 februari tot en met 11 maart helemaal dicht; ‘Hoe komt 
men nu met landbouwvoertuigen in het Noorderpark’? vragen Jan van 
Woudenberg en Tonny Groen zich af. 

De Bastionweg (ontsluitingsweg tussen Groenekan en Utrecht Oost) 
wordt een fietsstraat.
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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

06/02 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 
Cevaal - Erbrink 

Aanmelden verplicht

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/02 • 09.30u - Ds. M.A. Kuijt

06/02 • 18.30u - Ds. M. van Dalen  
 

Woudkapel
06/02 • 10.30u - Dienst met Henk Leegte

Alleen met livestream te volgen

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

06/02 • 13.00u - de heer Wim 
Molenkamp 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
06/02 • 10.30u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts
Vooraf reserveren

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

06/02 • 10.15u - Ds. C. van de Berg
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

06/02 • 10.00u - Digitale Diaconale 
dienst vanuit de Oosterlichtkerk, 

waarin voorgaat ds. Wouter van Laar. 
Reserveren voor max. 100 aanwezigen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

06/02 • 10.00u - Diaconale dienst;
ds. Wouter van Laar

Reserveren voor max. 100 aanwezigen

R.K. St. Michaelkerk
06/02 • 10.00u -

Woord- en Communieviering:
A. v.d. Putte en I Elsevier 

Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/02 • 10.00 uur - 

spreker de heer Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/02 • 15.30u - Ds. M. A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/02 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
06/02 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg  

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

coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/02 • 11.00u - Ds. René Alkema. 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
06/02 • 18.30u - P.H. v. Trigt

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/02 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder
06/02 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder 
06/02 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder 

PKN - Ontmoetingskerk
06/02 • 09.30u - Ds. René Alkema 

St. Maartenskerk  
06/02 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering M. Sloezarwij 
In februari 2022 is reserveren voor de 

vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/02 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
06/02 • 18.30u - Ds. F.M. Schneider

Binnen het kerkgebouw geldt
de 1,5 m-regel en mondkapjesplicht 

tijdens verplaatsen.

PKN - Herv. Kerk
06/02 • 10.00u - Ds. C.N. van Dis; 

reserveren noodzakelijk
06/02 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer

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

Amnesty zoekt collectanten 

Van 13 tot 19 maart is de natio-
nale collecte van Amnesty Inter-
national zp mogelijk in alle ker-
nen van De Bilt. Er is behoefte 
aan nieuwe collectanten. Wil jij 
je ook inzetten voor vrijheid en 
gerechtigheid en daarmee het 
goede werk van Amnesty Inter-
national ondersteunen? Meld je 
dan aan als collectant via een 
e-mail naar de collectecoördi-
nator ger.krom@hotmail.com! 
Graag voor welke kern en mét 
het telefoonnummer waarop je 
bereikbaar bent. 
 

Cirkel van invloed 
zoom workshop

Op 3 februari is er een online 
workshop van 20.00 tot 21.30 
uur over het boek van Sean 
Covey. Hij heeft gebaseerd op 
het succesvolle boek “De zeven 
eigenschappen van effectief lei-
derschap” van zijn vader Step-
hen Covey, wat een wereldwijde 
bestseller is, een boek geschre-
ven voor kinderen. Daarin ver-
telt hij over zeven gewoonten 
die ervoor kunnen zorgen dat 
kinderen lekkerder in hun vel 
zitten en meer zelfvertrouwen 
krijgen. Voor meer informatie en 
aanmelden zie de website: debilt.
ouderslokaal.nl
 

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 4 februari van 14.00 tot 
15.30 uur in Bibliotheek idea 
Maartensdijk. 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 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.

Dementie 
en zinvolle dagbesteding

Het Alzheimer Café De Bilt gaat 
weer van start in het Grand Café 
van Mets Center op de Rem-
brandtlaan 1C in Bilthoven. Op 
8 februari vertelt Niek Visscher 
over het belang van zinvol de dag 
doorbrengen en wat dit kan bete-
kenen voor de client en zijn naas-
te. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30. 
Informatie of aanmelden via 
a.melkert-oosting@alzheimervrij-
willigers.nl of 030 6562977. 

Masterclass tegen stress 
in je jonge gezin

Minder stress en meer genieten 
van je baby of peuter? In deze 
gratis masterclass leer je samen 
met je kindje de basis van mind-
ful parenting. Krijg inzicht in 
de werking van stress, technie-
ken om te stoppen met (opvoed)
stress en leer samen te ontspan-
nen en te genieten. Woensdag 9 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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).

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

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

februari om 9.15 en 10.45 in De 
Oude Winkel op Waterweg 110 
in De Bilt. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Aanmelden en meer 
info: mindfulmetjekindje.nl.

Ontmoeting voor  
mantelzorgers Parkinson

Zorgen voor iemand met de 
ziekte van Parkinson brengt veel 
met zich mee, met name voor 
partners. Voor deze mantelzor-
gers kan het heel prettig zijn om 
ervaringen te delen met ande-
ren in een vergelijkbare situatie. 
Herkenning, handige tips en een 
luisterend oor doen goed. Steun-
punt Mantelzorg de Bilt nodigt 
deze mantelzorgers dan ook 
graag uit voor een ontmoetings-
moment op vrijdag 11 februari 
van 11.00 tot 12.15 uur Bij Mens 
De Bilt, Molenkamp 60 te De 
Bilt. Consulent Liesje Nijenhuis 
is gastvrouw en gespreksleider.  
Aanmelden kan via mantel-
zorg@mensdebilt.nl of tel. 030 
7271556.

Gedichtendag 2022
Geveld

Het overviel een fiere vriend.
Een van de velen aan statistieken

zo te zien en door anderen 
altijd meer gelezen.

Het komt hard aan van tien naar nul
of naar heel weinig nog van iets.
Een kwestie van verbindingen

die niet meer doen wat ze deden.

Woorden begraven in het zand
waar niets meer in geschreven staat.

Ledematen staken 
waar je bij zit als dat nog kan.

Gebed in gladde lakens.
Leven te moede. Uitgeput en
kromgetrokken als een bos

met stoere oudgeworden eiken.

Door de tuinman te oeverloos
gesnoeid. Weinig kans op bloesem.

Bedenkend hoe nietig de mens.
De druppel en de oceaan.

Inge Gorris, Bilthoven

Aan een zonnige vakantie in Calpe te Spanje
is plotseling een einde gekomen.

Tot ons groot verdriet is in alle rust mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en oma van ons heengegaan

Edith van Eeuwen – Canninga
* Amsterdam, 1 augustus 1943 † Calpe Spanje, 10 januari 2022

Jaap van Eeuwen
Tanja en Martin, Noor
Andrea en Ernest Jan, Charlie, Jamie
Josette † in liefdevolle herinnering 17 augustus 2018

Spoorlaan 94
3739 KG  Hollandsche Rading

De crematie heeft op 28 januari te Hilversum plaatsgevonden.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Uniek beeld geschonken aan 
Stichting Jits Bakker Collectie

‘Toen het bedrijf waar ik jarenlang heb gewerkt in 2005 ging fuseren, gaf het Jits Bakker de 
opdracht een sculptuur te vervaardigen waarmee de samenwerking tussen die twee bedrijven 
duidelijk tot uiting zou komen. Het resultaat was dit danspaar.’ Aan het woord is Germa van 
der Vegt uit Zeewolde, die woensdagochtend 26 januari samen met haar echtgenoot Ron een 

bezoek bracht aan atelier de kooi.

Germa werkte destijds onder meer 
bij de receptie van dit Harderwijkse 
bedrijf. ‘Het beeld kwam daar bij 
de entree te staan, zodat ik er elke 
dag van kon genieten. Helaas werd 
het bedrijf in 2016 geliquideerd. 
Omdat ik dit ‘danspaar’ zo mooi 
vond, kreeg ik het kunstwerk mee 
als afscheidscadeau. We hebben het 
bij ons in de tuin gezet en er dage-
lijks met veel plezier naar gekeken.’ 
Onlangs verhuisden Germa en Ron 
naar een appartement. ‘We hebben 
toen een andere bestemming voor 
het beeld gezocht en al snel beslo-
ten dat het terug moest naar de plek 
waar het ooit gemaakt is. De doel-

stellingen van de stichting spreken 
ons zeer aan, en toen we hoorden 
over andere schenkingen aan de 
stichting hebben we geen moment 
getwijfeld; hier kan iedereen ervan 
genieten.’ 

Tibo van de Zand, zoon van de 
kunstenaar en voorzitter van de 
Stichting Jits Bakker Collectie, is 
bijzonder gelukkig met deze schen-
king. ‘Dans was één van de favo-
riete onderwerpen van Jits Bakker. 
Het onderwerp op zich is veel terug 
te vinden in zijn oeuvre. Ik ben blij 
dat Germa en Ron van der Vegt dit 
unieke beeld aan ons hebben ge-

schonken, zodat dat we het voort-
aan hier kunnen exposeren.’
Kunstenaar Jits Bakker heeft ruim 
vijftig jaar gewerkt aan uiteenlo-
pende opdrachten. Monumentale 
beelden in wereldsteden, op plei-
nen en tentoonstellingen zorgden 
ervoor dat hij wereldwijde faam 
verwierf. Zijn werken bevinden 
zich in vele museale en particuliere 
collecties in tal van landen, waar-
onder Amerika, Engeland, Duits-
land, Mexico, Spanje en Portugal. 
Jits ontmoette tijdens zijn leven 
vele wereldleiders en prominenten, 
ook ons Koningshuis bezit diverse 
werken van Jits Bakker.

Resultaten Algemene 
Inwoner-enquête 

beschikbaar
Inwoners zijn over het algemeen positief gestemd over 

het leven en voorzieningen in de gemeente. Ook de sociale 
kwaliteit van hun buurt beoordelen zij positief. Wel is er een 

dalende trend te zien in de waardering van het woningaanbod. 

Inwoners zijn positief over het contact met medewerkers van de ge-
meente maar voelen zich minder vaak gehoord en vertegenwoordigd. 
Dit blijkt uit de resultaten van de Algemene Inwoner-enquête 2021. 

Zorg
Inwoners zijn het meest te spreken over de gezondheidszorgvoorzienin-
gen, de sportvoorzieningen, het winkelaanbod en de afvalinzameling. 
Het culturele aanbod wordt minder positief beoordeeld in een periode 
waarin geregeld beperkingen i.v.m. de corona epidemie golden. Nega-
tiever dan eerdere jaren is men over het woningaanbod. 

In de buurt
86% van de inwoners is van mening dat ‘De mensen in deze buurt graag 
blijven wonen’ en 80% ‘Dat je het in de buurt goed hebt getroffen’. 

Minder mensen zijn slachtoffer van vandalisme of vernieling. Het aan-
deel inwoners dat aangeeft dat er sprake is van vernieling openbare 
ruimte is opnieuw gestegen. Ook over de gezelligheid en saamhorig-
heid in de buurt zijn inwoners iets minder te spreken. Zij missen steeds 
vaker mensen om zich heen en ervaren een leegte. Inwoners schakelen 
wel gemakkelijker vrienden, familie of kennissen in als het nodig is. 
Ook de hulp en aandacht voor buren is gestegen. 

Dienstverlening 
Over het contact met de medewerker van de gemeente, zowel via de 
telefoon als via de balie, oordelen inwoners positief. Ook de website 
wordt positief gewaardeerd en begrijpelijk gevonden. Informatie is ge-
makkelijk te vinden, het aanvragen van producten eenvoudig. Men is 
minder positief over de tijdige afhandeling van klachten. 

Betrokkenheid
Inwoners voelen zich steeds minder vertegenwoordigd en gehoord in 
besluitvormingsprocessen en ervaren minder vaak dat zij voldoende in-
vloed op de gemeente hebben. Volgens inwoners betrekt de gemeente 
hen wel weer meer bij plannen. 

Resultaten
Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen naar de 
waardering van inwoners van de voorzieningen, leefbaarheid en soci-
ale kwaliteit in hun buurt, en de tevredenheid over de gemeentelijke 
dienstverlening. 

De uitkomsten van de Algemene Inwonerenquête worden ook gepu-
bliceerd op waarstaatjegemeente.nl - een vergelijkingssite van en voor 
gemeenten in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn te raadplegen 
via www.debilt.nl/feitenencijfers 

Inwoners van Maartensdijk voelen zich meer dan gemiddeld betrokken 
bij het eigen dorp (51% ). Wanneer het gaat om de betrokkenheid bij 
de gemeente dan is dat in Maartensdijk 9%. [foto Henk van de Bunt]

Germa en Ron van der Vegt en Tibo van de Zand bij ‘het danspaar’.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 februari t/m woensdag 9 februari

Filet Americain 

Hammousse 

Ei-Bieslook salade 

Gebraden Rosbief 

Gebakken Boterhamworst 

Gegrilde Honingham

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

BIEFSTUKREEPJES
100 GRAM

2.98

BIEFSTUKSLEETJE 
100 GRAM

2.98

KIPDIJFILET 
500 GRAM

6.50

LIVAR 
PROCUREURLAPJES 

500 GRAM

9.98

500 GRAM SHOARMA 

500 GRAM GEHAKT 

500 GRAM KIPPOULET 

3 LOEMPIA’S

4 GEGRILDE KIPPENBOUTEN

SAMEN VOOR

17.50

STOMPETOREN ROMIG 
JONG 

500 GRAM

6.50

FRANS OVENKAASJE 5.-
RUNDER CORDONBLEU 3+1

GRATIS

RIBLAP OF HACHEE VLEES
1 KILO

12.-

6.-
5.-

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

Varkenshaas in 
Whiskeysaus met Bonne Femme 

€ 1,75 
100 gram

Linguine Pasta 
met kip en groente

€ 1,75
100 gram

Zuurkoolschotel
met Gehakt, rookworst en jachtsaus

€ 1,59
100 gram

Onze bekende
Slagroom-fruittaart

Nu € 18,95

Chocolate Chip Cookies

Per doosje € 3,49
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 februari.

Pracht
Hollandse Witlof

500 gram € 0,99

Vers gesneden 
Roerbakgroente

Superieur 400 gram  € 3,49

Desem Boule Blanc
Nu € 2,99

Muesli Bonkjes

5 stuks € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Maartensdijkse mix

Per bakje                          € 3,99

Macaroni € 1,25
100 gram

Vers gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram

Vitamines...
Kiwi gold of Kiwi Red

€ 1,99 
Bak 500 gram

07
02

08
02

09
02

NIEUW

 VERS VAN DE TRAITEUR

Ze zijn er weer…

Tarocco sinaasappels en
Mandared Mandarijnen 

van Sicilië
Boordevol Vitamine C!

Van onze notenafdeling:



 De Vierklank 5 2 februari 2022

advertentie

Exit voor woningbouwplan 
Utrechtseweg De Bilt

door Guus Geebel

Na veel vergaderingen, inspraakrondes en een petitie over het Bestemmingsplan Utrechtseweg 
341 De Bilt leek het erop dat het voorstel van B en W met een nipte meerderheid in de raad zou 

worden aangenomen. Moties en amendementen die nog probeerden het besluit uit te stellen werden 
verworpen. Bij de stemming over het voorstel bleek Margriet van de Vooren (CDA) onverwacht tegen 

te stemmen. De tegenstemmers kregen daardoor één stem meer en het voorstel werd verworpen.

De behandeling van het agendapunt 
begon met de eerste termijn van de 
raad. CDA-fractievoorzitter Wer-
ner de Groot schetst de gang van 
zaken sinds 2010. Hij noemt het 
voorliggende plan het minst slecht. 
‘Het CDA kan dit raadsvoorstel 
met volle overtuiging steunen.’ 
Johan Slootweg (SGP) stelt dat de 
ontwikkelaar een plan heeft opge-
leverd dat ingepast wordt in de na-
tuur. Hij vindt het een mooi plan. 

Anne Marie ’t Hart (GroenLinks): 
‘Als de natuur een stem had zou dit 
raadsvoorstel er nooit mogen lig-
gen.’ Zij benadrukt het belang van 
de natuur in dit gebied. ‘Het gaat 
hier op dit terrein om het ongeveer 
meest kwetsbare stukje natuur in de 
provincie Utrecht.’ Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer (VVD) stelt 
dat de ontwikkelaar heeft gedaan 
wat de raad op 2 november 2018 
heeft besloten. ’Hierdoor is een ge-
rechtvaardigde verwachting bij de 
ontwikkelaar gewekt.’ De VVD is 
voor het plan. ’Bouwen, bouwen, 
bouwen.’

Ecologie
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
dient een amendement in om niet 
buiten de rode contour te bouwen 
dat met 11 tegen 16 stemmen wordt 
verworpen. Michiel van Weele 
(D66) steunt het voorstel en consta-
teert dat de provincie geen bezwaar 
heeft afgegeven. Hij dient een mo-
tie in over borging Natuur Netwerk 
Nederland in relatie tot Bestem-

mingsplan Utrechtseweg 341. Gija 
Schoor (PvdA) kan het voorstel niet 
steunen. 

‘Toen indertijd de ruimtelijke rand-
voorwaarden zijn goedgekeurd 
heeft de raad met een motie daar 
een aantal voorwaarden aan ver-
bonden. Aan één van die voorwaar-
den is niet voldaan. Er is niet aan-
getoond dat dit plan goed is voor de 
ecologie in dit gebied.’ Zij stelt dat 
het natuurgebied als verbinding tus-
sen het plassengebied en de Heu-
velrug op dit punt het aller-smalst 
en het meest kwetsbaar is. Erik den 
Hertog (Bilts Belang) ziet voorde-
len en denkt dat het plan aansluit bij 
behoeften en de natuur beter maakt. 
‘Alles overwegend vinden we het 
een goed plan.’ 

Dassenweg
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) denkt dan nog dat de kaarten 
geschud zijn en het voorstel met 
14 stemmen voor en 13 tegen zal 
worden aangenomen. Het vindt 
dat het plan ook goede elementen 
bevat, maar de partij sluit zich aan 
bij de omwonenden en natuurorga-
nisaties, die van zich hebben laten 
spreken. ‘Die pleiten voor onaf-
hankelijk ecologisch onderzoek.’ 
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
zou zichzelf niet in de spiegel kun-
nen aankijken als zij voor het plan 
zou stemmen. Als er in de natuur 
zal worden gebouwd stelt zij als 
straatnamen voor: ‘Dassenweg en 
Reeënweg’. Het plan van LUW dat 
de kwetsbare natuur ontziet noemt 
zij een passend plan met genoeg 
huizen. Het ontziet de natuur en is 
financieel goed haalbaar. ‘Dit stuk 
kwetsbare natuur en onze geloof-
waardigheid verdienen een serieuze 
kans.’ Raadslid Menno Boer (SP) 
noemt voorstemmen het schof-
feren van heel De Bilt-Zuid. Theo 
Aalbers (ChristenUnie) houdt een 
betoog over de waarde van de on-
derzoeken van ecologen en vraagt 
zich af of wat in de rapporten staat 
gaat werken. 

Portefeuillehouder
Wethouder Madeleine Bakker geeft 
voordat zij ingaat op ingediende 

moties, amendementen en vragen, 
een toelichting op het proces. Over 
de stemverhouding zegt zij dat het 
in de democratie zo werkt dat een 
meerderheid, hoe klein ook, zorgt 
voor een rechtsgeldig genomen be-
sluit. 

‘De kernvraag is of dit plan voldoet 
aan de ruimtelijke voorwaarden en 
of het voldoet aan de eisen die ge-
steld worden, omdat we in kwets-
baar gebied gaan bouwen. Daar is 
het antwoord ja op, conform de rap-
porten en de toetsen die zijn uitge-
voerd. Dat is een belangrijke con-
statering, want dat is wel een heel 
belangrijk kader waarbinnen u van-
avond een besluit dient te nemen. 
Het college stelt voor om akkoord 
te gaan met het plan.’ De wethou-
der verdeelt de amendementen in 
categorieën en de amendementen 
die grote wijzigingen voorstellen 
ontraadt zij. Ook de moties die 
gaan over uitstel en aanpassingen 
ontraadt zij. De motie van D66 over 
borging adviseert zij positief. Aan 
de motie over de verkeerssituatie 
wil zij met de provincie in overleg 
gaan. Die wordt daarom ingetrok-
ken. De wethouder gaat daarna in 
op gestelde vragen. 

Stemmingen
De stemmingen zijn allemaal 
hoofdelijk. Voordat het voorstel 
in stemming komt wordt gestemd 
over twee amendementen en twee 
moties, die allemaal worden ver-
worpen. Voordat het raadsvoorstel 
in stemming wordt gebracht geeft 
Connie Brouwer een stemverkla-
ring af waarin ze zegt verdrietig te 
zijn dat er gebouwd gaat worden in 
de natuur en dat het op 14 stemmen 
voor en 13 tegen lijkt uit te draaien. 

Ook Peter Schlamilch gaat er op 
dat moment van uit dat het voorstel 
wordt aangenomen en spreekt van 
een zwarte avond. Tot verrassing 
voor de een en verbijstering voor 
de ander wordt het door de tegen-
stem van Margriet van de Vooren 
13 stemmen voor en 14 tegen. Er 
klinkt daarna applaus van de tegen-
stemmers. Moties worden daarna 
niet meer in stemming gebracht.

Margriet
exit CDA kieslijst 

Na de stemming in de gemeenteraad over het 
Hessingterrein afgelopen donderdag, was het bestuur van 
de CDA-afdeling De Bilt – Maartensdijk genoodzaakt de 

leden op zondag 30 januari te raadplegen.
 

Voorafgaand aan de ledenraadpleging heeft op zaterdag 29 januari 
spoedoverleg plaatsgevonden met de fractie, de CDA-wethouder, het 
bestuur en de eerste 6 kandidaten van de verkiezingslijst 2022. In dit 
spoedberaad is geconstateerd dat er een vertrouwenskwestie is ont-
staan, welke directe gevolgen heeft voor de kandidatenlijst. Er blijkt 
sprake van een te grote inbreuk op het vertrouwen in Margriet van de 
Vooren om in teamverband langdurig en succesvol samen te kunnen 
werken in de CDA-raadsfractie.
De leden hebben besloten de kandidatenlijst aan te passen. De nieuwe 
lijst is identiek aan de eerder vastgestelde lijst met uitzondering van de 
nummer 2 Margriet van de Vooren.

Met de leden is geconcludeerd, dat de gang van zaken wordt betreurd. 
Margriet werd altijd gezien als een zeer kundige politica met hart voor 
de partij en gemeente. Binnen de fractie moet ruimte zijn voor andere 
opvattingen, evenals om anders te kunnen stemmen. Tegelijkertijd is de 
fractie een team, dat elkaar niet moet verrassen tijdens een raadstem-
ming. Voorzitter Idelette Schuurman: ‘Het is een intensief weekend ge-
weest, waarbij openheid en respect voorop stond. Tegelijkertijd zijn we 
een verantwoordelijke en betrouwbare partij en bleek een aanpassing 
van de lijst onafwendbaar’.

Deze bouwplannen zijn exit voor Utrechtseweg 341 De Bilt. 
(beeld IMOSS BV)

Tegenstemmer Margriet van de 
Vooren tijdens haar installatie als 
raadslid in 2018.

Vragenhalfuur 
Burgemeester Sjoerd Potters beantwoordt tijdens de gemeenteraadsvergadering

op 27 januari vragen van Donja Hoevers (D66) over de gemeenteraadsverkiezingen
in maart. De burgemeester wil zeker ruimte geven aan de campagne, maar zegt ook dat

we er rekening mee moeten houden dat er nog coronamaatregelen in acht genomen
moeten worden. ‘De uitslagenavond willen we met in achtneming van wat kan en

met hoeveel mensen graag fysiek houden.’ 

‘De bezetting van de stembureaus 
is helemaal rond. Er is ook een lijst 
met reserveleden. Mensen kun-
nen zich ook nog aanmelden op de 
website debilt.nl waar al informatie 
over de verkiezingen opstaat en nog 
informatie aan wordt toegevoegd. 

Later ook de uitslagen. Aan kiesge-
rechtigden die voor het eerst gaan 
stemmen willen we zeker aandacht 
besteden. Ik zal binnenkort mijn ui-
terste best doen om leuke aanspre-
kende vorm te vinden om met name 
jongeren die voor het eerst mogen 

stemmen op te roepen hun stem uit 
te brengen. Ook is het goed om aan 
andere groepen aandacht te beste-
den.’ Via de gemeentelijke nieuws-
brieven, huis-aan-huisbladen en 
een video wordt ook aandacht aan 
de verkiezingen gegeven.’ [GG]
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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

ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Johan Truijen geeft woensdag 9 februari een lezing in Cultureel Centrum H.F. Witte

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
DE BILT - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners over-
lijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets 
is minder waar, stelt erfrechtspecialist Johan Truijen van Erf-
rechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familie-
leed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, 
los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testa-
ment op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen 
in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf-
recht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare 
wegvalt”, zegt Johan Truijen. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Johan 
Truijen verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft mis-
schien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een 
groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. 
Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan 
zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn welis-
waar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Johan Truijen 
uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan 
leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrij-
stelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting 
over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting be-
talen?” 

Johan Truijen kent meerdere voorbeelden van mensen die hier-
door in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door 
het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even 
doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Johan Truijen 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat 
de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een 
testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Johan Truijen uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 

te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, 
dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is gewor-
den ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestem-
ming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de las-
ten die anders voor rekening van nabestaanden en partners ko-
men”, zegt Johan Truijen tot slot. “Laat staan het onvoorziene 
leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Woensdag 9 februari om 13:00 uur of om 15:30 uur geeft Johan 
Truijen een lezing over de noodzaak van een testament en le-
venstestament. U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwo-
nen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen 
naar 085 - 8000 101. 

Bij binnenkomst wordt naar een coronabewijs gevraagd. Dit 
kan een vaccinatie-, herstelbewijs of een negatief testresultaat 
van een PCR- of antigeensneltest zijn. Ook dient u zich te legi-
timeren zodat we de echtheid van het coronabewijs kunnen 
controleren.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. 
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone.

Locatie:   Cultureel Centrum H.F. Witte   
  Henri Dunantplein 4
  3731 CL De Bilt
Datum:   woensdag 9 februari 2022
Aanvang:   13:00 uur of om 15:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 101

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101

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
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Een uitslag is niet te voorspellen
die krijg je pas echt na het tellen
je staat nooit voor paal
met een oprecht verhaal
wel door zo maar wat te vertellen

Guus Geebel Limerick

Atlas Fysio wordt Lijf & Visie
door Rob Klaassen

Per 1 januari is Atlas Fysio (Maartensdijk) een fusie aangegaan met Lijf & Visie.
Om garant te kunnen blijven staan een kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen
blijven leveren in Maartensdijk en daarbuiten is Atlas op zoek gegaan naar een
strategische partner om zo de positie van Atlas Fysio in de regio te versterken. 

Deze versterking is gevonden in 
een fusie met Lijf & Visie. Lijf & 
Visie heeft praktijken in Soest, 
Badhoevedorp, Schagen en Texel. 
De huidige praktijkeigenaar van 
Atlas, Joost de Rooij, is een van de 
drie nieuwe directeuren van Lijf & 
Visie en zal zich vooral toeleggen 
op het kwaliteitsbeleid.

De pandemie
Joost de Rooij: ‘We hebben uiteraard 
de negatieve effecten van de pande-
mie aan den lijve ondervonden. Met 
name de sporters hebben we door de 
beperkende maatregelen niet altijd 
even goed van dienst kunnen zijn. 
Toch kunnen we de conclusie trek-
ken dat er maar heel weinig cliënten 
zijn die om deze reden hun abonne-
ment hebben opgezegd. Ik mag zeg-
gen dat we een schare heel trouwe 
leden hebben. Ik ben hiervoor erg 
dankbaar. Uiteindelijk hebben we 
de crisis het hoofd kunnen bieden 
o.a. door steun van de overheid en 
het collectief van zorgverzekeraars. 

Een groot deel van die steun hebben 
we echter ook weer terug moeten 
betalen. Het is erg fijn om te merken 
dat we ondanks het voortduren van 
de pandemie alweer terug zijn op 
ons oude omzetniveau. De angst is 
bij een groot deel van onze cliënten 
verdwenen. De inentingscampagne 
heeft iedereen beter beschermd te-
gen de gevolgen van een besmetting. 
Daarnaast evolueert het virus en lijkt 
het erop dat de Omikron-variant wel 
besmettelijker is, maar dat de ziek-
teverschijnselen minder heftig zijn’. 

Coronatijd en fusie
We vroegen Joost of er een relatie 
bestaat tussen de fusie en de Co-
ronapandemie. ‘Eigenlijk niet. Er 
bestaat geen direct verband tussen. 
Ik ben sinds 2008 praktijkeigenaar 
en sinds 2012 gevestigd in Maar-
tensdijk. Wat wel het geval is, is 
dat het zorglandschap de laatste 
tien jaar enorm is veranderd. De 
kwaliteitseisen evenals de wet- en 
regelgeving zijn sterk toegenomen. 

In feite was ik één van de laatste 
der Mohikanen. Als praktijkeige-
naar was ik al die tijd gewend om 
100% van m’n tijd volledig mee te 
werken. Alle randzaken deed ik in 
mijn avonduren en in het weekend. 
Heden ten dage is het niet meer mo-
gelijk om nog op deze manier een 
praktijk te voeren. De taken van 
een praktijkhouder zijn zo veelom-
vattend geworden, dat je hieraan 
een dagtaak hebt. Doordat ik full-
time meewerkte, kwam ik eigenlijk 
naast de standaard administratieve 
werkzaamheden niet meer aan on-
dernemen toe. Door de fusie gaat 
daar gelukkig weer verandering in 
komen en is er weer ruimte voor 
nieuwe ideeën en initiatieven’. 

Schaalvergroting.
‘Natuurlijk kun je in een kleinscha-
lige praktijk kwaliteit blijven leve-
ren, maar het wordt wel steeds lasti-
ger om je verrichtingen inzichtelijk 
voor derden te maken. Voldoe je 
niet aan de eisen die de overheid en 

zorgverzekeraars hieraan stellen, 
dan kan dat er toe leiden dat er op 
den duur geen gecontracteerde zorg 
meer wordt geleverd. Daarnaast 
werken zorgverzekeraars steeds 
meer met verschillende tarieven. 
Enerzijds kennen we het basistarief 
en anderzijds het plustarief. Dat 
scheelt zo’n 2 tot 3 euro per behan-
deling. Om voor dit plustarief in 
aanmerking te komen, moet er wel 
aan extra strenge eisen en voor-
waarden worden voldaan. Zaken als 
automatisering, privacywetgeving 
en dataverzameling worden daarbij 
steeds belangrijker. Hiervoor zijn 
doorgaans specialisten nodig wat 
weer extra kosten met zich brengt. 
Als kleine praktijk wordt het daar-
om steeds meer een uitdaging om 
deze kosten te kunnen dragen. 
Schaalvergroting is dus essentieel 
om aan de steeds strengere eisen te 
kunnen blijven voldoen. Uiteinde-
lijk draagt schaalvergroting bij aan 

een effectievere bedrijfsvoering en 
een hogere kwaliteit van zorg’. 

Lijf & Visie
‘Door de fusie met Lijf & Visie kun-
nen we dus ook in de toekomst aan 
de hoge kwaliteitseisen van de over-
heid en de zorgverzekeraars blijven 
voldoen en zijn we daarnaast in staat 
ons zorgpalet verder uit te breiden. 
Naast fysiotherapie, manuele thera-
pie en oefentherapie bieden we nu 
ook ergotherapie, logopedie en psy-
chosociale therapie aan. Daarnaast 
werken er nu bij ons gespecialiseer-
de collegae, die zich hebben toege-
legd op het behandelen van bekken-, 
kaak- en handklachten. Bovendien 
is het mogelijk om een multidiscipli-
nair revalidatietraject te doorlopen 
onder supervisie van een revalida-
tiearts. Kortom, het geheel is meer 
dan de som der delen. Om die reden 
zien wij dan ook de toekomst met 
veel vertrouwen tegemoet’.

De drie directeuren van Lijf & Visie v.l.n.r. Wouter Teitsma, Joost de Rooij 
en Lex Drop.

Holocaust Memorial Day 
door Henk van de Bunt

Op Holocaust Memorial Day worden wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust
herdacht. Deze herdenkingsdag is in 2005 door de Verenigde Naties uitgeroepen

en vindt sindsdien jaarlijks plaats op 27 januari. Ook in gemeente De Bilt.

Op donderdag 27 januari konden 
belangstellenden vanaf 13.00 tot 
17.00 uur een herdenkingskaartje 
ophangen met een eigen tekst of 
wens op de borden bij het gemeen-
tehuis Jagtlust in Bilthoven. Van 
deze mogelijkheid werd ruim ge-
bruik gemaakt. 

Kaarsen
Om 18.00 uur begon een ceremonie 
waarbij Davina (uit de derde gene-
ratie) een brandende kaars aan bur-
gemeester Sjoerd Potters aanreikte, 
waarmee hij samen met zijn echt-
genoot, zes grote kaarsen (symbool 
van een zestal kampen en de vele 
anderen ) aanstak. 
Tiny Middleton noemde bij elke 
grote kaars de naam van één van de 
zes kampen, die staan voor de vele 

andere: ‘Wij noemen de naam Wes-
terbork (dorp in Drenthe), Mauthau-
sen (concentratiekamp in Oosten-
rijk), Sobibor (vernietigingskamp 
in Polen), Theresiënstadt (stad vol 
vernietiging in Tsjechoslowakije), 
Bergen-Belsen (Duitsland) en 
Auschwitz (het grootste vernieti-
gingskamp, dat de Nazi’s hebben 
gebouwd), gevolgd door ‘Laat ons 
gedenken’.

Gebed
Chazan (voorzanger bij een Joodse 
gebedsdienst) Tom Fürstenberg 
reciteerde en zong vervolgens de 
voor deze herdenking bestemde 
gebeden: ‘Zeer barmhartige God 
Die in de hemel woont, schenk 
ongestoorde rust onder de vleu-
gels van Uw majesteit, te midden 

van de heiligen en reinen waar zij 
schitteren als de stralen van het 
firmament, aan alle zielen van de 
zes miljoen joden, slachtoffers van 
de sjo’a, mannen en vrouwen, jon-
gens en meisjes. Allen waren zij 
heilig en rein, onder hen bevonden 
zich grote geleerden en rechtvaar-
digen, ceders van de Libanon en 
meesters in de Tora. Zij werden 
vermoord, afgeslacht en verbrand, 
massaal vermoord, verstikt en om 
het leven gebracht als martelaren 
door de Duitse beulen en hun tra-
wanten van andere nationalitei-
ten, in Auschwitz, Bergen Belsen, 
Dachau, Majdanek, Mauthausen, 
Sobibor, Theresienstadt, Treblinka 
en de andere vernietigingskampen 
in de Europese diaspora. De hele 
hier verzamelde  gemeenschap bidt 
voor hun zielenrust. Beschut hen 
daarom, Oorsprong van alle barm-
hartigheid, in de schaduw van Uw 
vleugelen, voor altijd en bind hun 
zielen in de bundel van het eeuwig 
leven. De Eeuwige is hun erfdeel; 
moge Hij ons hun binding tot offer 
gedenken; moge hun verdienste ons 
en heel Israël tot blijvende voor-
spraak zijn. Laat de aarde hun bloed 
niet aan het oog onttrekken en laat 
er geen plaats zijn voor hun onver-
hoord geweeklaag. Mogen om hun 
verdiensten de geredden van Israël 
terugkeren naar het land dat hun 
rechtmatige erfenis is; houd toch de 
gerechtigheid van de heiligen altijd 
in Uw herinnering Laat hen in vre-
de rusten, daar waar hun resten zich 
bevinden en doe hen herleven over-
eenkomstig hun lot aan het einde 
der tijden. Laat ons zeggen: amen’. 

V.l.n.r. Chazan Fűrstenberg, Davina, Tiny Middleton, burgemeester 
Sjoerd Potters en echtgenoot.

Bridge is een boeiende en uitdagende denksport met kaarten, dat je samen met 
een partner speelt op een club, maar het kan ook thuis met vrienden. Bridge is 

een fantastische vrijetijdsbesteding; het is gezellig en houdt je mentaal fit.

Bridgeopleiding Koetsiersbridge, 
Dorpsweg 264, 3738 CN Maartensdijk. 

Bij een voldoende aantal aanmeldingen start op maandag 14 februari 2022 bij 
Bridgeopleiding Koetsiersbridge een beginnerscursus bridge (van 12 avonden), 

gegeven door Henk van de Bunt. De overige (maandag-)avonden zijn op 21 en 28 
februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11 en 25 april en 2 en 9 mei. Op 16, 23 en 30 
mei alsmede op 13, 20, en 27 juni zijn nog 6 daarbij behorende oefenavonden. 

Maximaal 12 deelnemers; kosten € 85,- p.p. Belangstelling kan tot
en met 11 februari worden aangegeven via bridgeopleiding@ziggo.nl. 

Info: 06 23718384

Bridgecursus voor beginners
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E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Dit keer is het de hond Bo. Er is maar weinig belangstelling voor onze 
lieve Bo. Nu komt dat ook wel doordat hij niet zo goed met andere 
honden kan omgaan en van karakter introvert is.Daarom verdient hij 
het om extra in de belangstelling te staan.

Wij zoeken een huisje voor onze ex-asiel hond Bo door veranderende 
omstandigheden bij zijn baasjes. Bo is een vrolijke knuffelbeer die 
graag bij je komt liggen om lekker met je te kroelen. Hij is leerbaar en 
gaat er graag met je op uit in de natuur. 
Hij is het liefst in een rustige omgeving waar niet te veel prikkels zijn. 
Als hij aan je gewend raakt wordt hij steeds meer speels, hij speelt 
graag met een stok, bal of doet een zoekspelletje. Echter heeft hij ook 
zijn rust nodig en momenten dat hij zich terug kan trekken, een drukke 
omgeving is voor hem zeer onprettig en onbegrip hiervoor kan leiden 
tot agressieve uitingen. 
Bo is bekend met artrose, hij heeft op dit moment alleen klachten bij 
overbelasting. Hierdoor kunnen lange wandelingen of wandelen in 
de bergen een probleem zijn. Wandelingen van 45-90 minuten gaan 
prima. Wanneer nodig gebruikt hij pijnmedicatie. 
Bo vindt kleine kinderen behoorlijk spannend en kan daardoor 
uitvallen. Kinderen vanaf vanaf 12 jaar oud gaat wel goed, mits er 
voldoende ruimte is voor hem om zich terug te 

trekken. Bo heeft 
twee jaar bij zijn 
laatste eigenaren 
gewoond en heeft 
zo veel geleerd, helaas 
is zijn (agressieve) gedrag 
jegens andere honden, katten en 
kleine kinderen niet veranderd. Dit is helaas ontstaan door vervelende 
ervaringen tijdens zijn socialisatie periode toen hij nog een kleine 
Bootje was. Zijn vorige baasjes merkten dat het wonen in de stad 
voor hem veel onrust geeft, waardoor hij regelmatig gespannen en 
onzeker is tijdens het uitlaten. Zij kunnen Bo niet meer de rust en de 
plek bieden die hij nodig heeft, hierdoor zijn zij voor Bo met veel pijn in 
hun hart een nieuwe rustige woonplek aan het zoeken. 

We zijn op zoek naar iemand die bij voorkeur in een rustige omgeving 
woont. Iemand die geduldig is en de tijd heeft om Bo te laten wennen 
en hem te leren kennen. Ook is het belangrijk dat je ervaring hebt 
met honden die wat extra begeleiding en aandacht nodig hebben. Bo 
is introvert tegenover vreemden, maar als hij je eenmaal kent, is hij 
ontzettend leuk, speels, vrolijk en een heerlijke knuffel, in huis is het 
een heerlijke hond.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

De vorige keer hadden we Kat Kiki in de 
belangstelling gezet, maar helaas heeft 
zij ook nog geen huisje gevonden.

Dier van de maand: Bo

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

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

CARPACCIO ROLLADE
Iets aparts. Malse biefstuk rollade met Parmezaanse
kaas, rucola, pesto & kruiden crème; heerlijke combi!
Krokant aanbakken en ca. 25 min. op 150°C 100 gram 2,45

THURINGER BRAADWORST
Lekker lang lekker. Naar Duits recept. Voor bij de 
zuurkool of op een pistoletje met mosterd...
Zacht kort braden en smullen maar!! 100 gram 1,45

BOSSCHE BOLLEN
Wie kent ze niet?? De enige, echte uit de Bilt. Met o.a. 
gekruid gehakt met een jasje van gebakken uitjes. 
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 10 - 12 min. 100 gram 1,25

KALKOEN STOOFLAPJES
Om te stoven; wordt niet droog. Een heerlijke topper...
Ook lekker om een ragout van te maken of stoofpotje.
Ca. 90 min. zachtjes sudderen.. 100 gram 1,35

VERSE KIPPENLEVERTJES
Voor de liefhebbers. Om lekker te bakken met spek &
uitjes, lekker op brood en bij de maaltijd.
Kort roerbakken in een grote pan 500 gram 3,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

VARATIE IN DE KEUKEN:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari. Zetfouten

voorbehouden.

VARKENSHAAS SATE VLEES
Lekker gemarineerd. Supermals, smelt op de tong. 100 gram 1,55
LAMS STOOFLAPJES
Mals en mager. Super voor de Irish Stew. 100 gram 2,65

HABANERO BURGERS
Met een milde peper gekruid en o.a. gerookte paprika,
knoflook & groenten, ware smaak maker!!
Krokant aanbakken en rosé afmaken.... 100 gram 1,25

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Dames, heren & kids,
Be the best version of yourself!

U bent bij ons van ♥ welkom voor:

•  Nieuwe frisse 
voorjaarslook

• Color & highlights
• Curlsys 

•  Volume tips & trics 
voor slap futloos haar

• Cool blond 
• Beautiful Grey

Vanaf 8 februari
ook weer de avond 

geopend op dinsdag 
en donderdag.

Online afspraak maken: www.hairdesque.nl
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Jumbo-Bilthoven opent nieuwe 
supermarkt bij Planetenbaan

door Rob Klaassen

Woensdag 9 februari opent de gloednieuwe Jumbo in Bilthoven bij winkelcentrum 
Planetenbaan haar deuren. De uiterst enthousiaste filiaalhouder Aldo de Voogd

en zijn team heten iedereen die ochtend vanaf 9.00 uur van harte welkom.

Afgelopen half jaar is er een prach-
tige supermarkt verrezen waarin 
Jumbo haar nieuwste winkelformu-
les heeft kunnen toepassen. Aldo de 
Voogd: “Ik zit al mijn hele leven in 
de retail en vanaf 2012 bij Jumbo. 
In al die jaren die ik werk heb ik het 
nog nooit meegemaakt dat mensen 
er zo reikhalzend naar uitkijken dat 
er een winkel in hun buurt geopend 
gaat worden’. 

Handenwringend
‘Zowel jong als oud ziet handen-
wringend uit naar de opening van 
volgende week woensdag. Om 9.00 
uur is het dan zover. In aanwezig-
heid van het college van Burge-
meester en Wethouders wordt de 
zaak dan officieel geopend. Het 
is fantastisch om dit zo van nabij 
te kunnen meemaken. Zo’n breed 
gedragen enthousiasme vanuit een 
buurt. Het afgelopen half jaar is er 
door iedereen heel hard gewerkt 
om dit voor elkaar te krijgen. Zelf 
ben ik er vanaf september als fili-
aalmanager bij betrokken. Ik heb 
een fantastisch team mensen kun-

nen rekruteren, dat voor 85% uit de 
directe omgeving komt. Dit alles, 
ondanks de huidige grote schaarste 
aan personeel op de arbeidsmarkt. 
Ik kan niet wachten op het moment 
dat we hier volop kunnen losbran-
den.’

Nieuwste snufjes
Aldo: ‘Onze nieuwe supermarkt 
heeft 1300 m2 winkeloppervlak. 
De winkel is voorzien van de al-
lernieuwste concepten en snufjes: 
het is echt een supermarkt Jumbo 
2022. Er is uitgegaan van het ‘vers-
keuken concept’. Alles vers: berei-
de maaltijden, waaronder pizza’s, 
broodjes, gegrilde producten en nog 
veel meer Deze nieuwe supermarkt 
is een echte beleving. Vanzelfspre-
kend kun je natuurlijk ook voor al 
je dagelijkse of wekelijkse bood-
schappen bij ons terecht. Door de 
samenwerking van Jumbo en Hema 
hebben we ook 3 meter met Hema 
non-food producten ingericht. Dat 
alles onder 1 dak. Het is een win-
kel waar jong en oud terecht kan. 
Er is een lijnkassa voor mensen die 

gewoon willen afrekenen, maar er 
zijn ook zelfscan-kassa’s. Dus voor 
elk wat wils’.

Jumbo DNA
‘Wij dragen graag ons Jumbo-DNA 
van Samen, Ondernemen en Win-
nen uit naar de buurt en de omge-
ving. Dat betekent voor ons dat we 
graag met de buurt activiteiten gaan 
organiseren waarin onze betrokken-
heid tot uiting zal worden gebracht. 
Wij werken graag samen met col-
lega’s en zullen steeds op zoek gaan 
naar Win-Win situaties. We zullen 
onze klanten vaak om feedback 
vragen: wat kan beter, wat mist u 
nog om uw bezoek aan onze win-
kel leuker en prettiger te maken. 
Kortom, wij willen graag met onze 
klanten en collega’s in gesprek. Het 
is een wens die niet alleen opgaat 
voor het management, maar op het 
gehele team van Jumbo-Bilthoven 
slaat’. 

Opening.
Wat er tijdens de opening op woens-
dag 9 februari om 9.00 uur precies 

gaat gebeuren blijft nog even in de 
sterren geschreven. Aldo: ‘Het gaat 
een fantastisch iets worden en ie-
dereen die komt zal daar zeker geen 
spijt van krijgen. Het is nog even 

een verrassing. Maar nogmaals, 
iedereen is welkom en kom vooral 
allemaal langs. Het is maar een 
keer dat er zo’n opening in je buurt 
plaatsvindt.’

Filiaalhouder Aldo de Voogd.

Dierenkliniek Midden-
Nederland fuseert

door Walter Eijndhoven

Net als veel andere branches is ook de veterinaire wereld onderhevig 
aan diverse ontwikkelingen. Het functioneren als individuele 

dierenkliniek is hierdoor niet meer van deze tijd. Daarom besloot 
Dierenkliniek Midden-Nederland te fuseren met diverse praktijken 
uit de omgeving. De dierenkliniek uit Maartensdijk gaat nu verder 

onder de naam Evi Dierenartsen Maartensdijk.

De fusie vindt plaats achter de schermen en klanten merken nauwelijks 
iets van de aanstaande fusie, behalve dat de service veel verder gaat 
dan zij gewend zijn. ‘De trend is dat veel dierenartsen samenwerking 
zoeken met andere praktijken, onder het mom van ‘Samen staan wij 
sterk’, vertelt dierenarts Anna Lagendaal uit Maartensdijk. ‘Vroeger 
deed iedere praktijk alle handelingen zelf, maar dat lukt in deze tijd van 
specialisatie en hoge werkdruk niet meer. Daarom besloten wij samen-
werking te zoeken met vijf andere praktijken, waarvan drie in Utrecht, 
één praktijk in Hilversum en een praktijk in Huizen. Door deze samen-
werking verandert wel onze naam in Evi Dierenartsen Maartensdijk. Al 
diverse malen kreeg ik de vraag waar Evi voor staat. Nou, dat is heel 
makkelijk. Evi is de dochter van één van onze dierenartsen en initiatief-
nemer van dit concept.

Service
Gelukkig verandert voor de klant heel weinig. Iedere klant houdt z’n 
eigen dierenarts. Lagendaal: ‘Voor onze klanten staan diverse dierenart-
sen klaar, met ieder hun eigen specialisme. Wij behandelen kleine ge-
zelschapsdieren, maar ook paarden. Een eventuele doorverwijzing voor 
nader onderzoek vindt sneller en makkelijker plaats. En onze klanten 
zijn verzekerd van een betere 24 uursservice voor spoedgevallen. Ook 
hoort hier een aangepast zorgplan bij. Uiteraard blijft het team het vaste 
gezicht in Maartensdijk en biedt het de persoonlijke benadering die de 
klant ervan gewend is’.

Dierenarts Anna. 

Molen De Kraai
tijdelijk vleugellam

Sinds vrijdag 21 januari ziet de skyline van Westbroek er anders uit. Die dag werd
een van de twee stalen roedes van Korenmolen De Kraai ‘gestreken’. De voorbereidende 

werkzaamheden startten op zaterdag 8 januari, toen het enthousiaste molenaarsteam
samen met de eigenaar al het houtwerk uit de roede verwijderde. 

Het strijken van een roede is mole-
naarstaal voor het verwijderen een 
roede. Een molen heeft twee roedes 
en elk uiteinde vormt een wiek. De 
komende maanden zal De Kraai 
daarom niet draaien, want ook de 
zeilen zijn verwijderd. 

Restauratie
De roede, die op 21 januari is ge-
streken, werd in 1995 in de molen 
aangebracht. Hij wordt gerestau-
reerd en al het houtwerk wordt 
vernieuwd. Voordat het imposante 
stalen gevaarte van 25 meter en  60 
centimeter gezandstraald en gepoe-
dercoat wordt, zullen alle lasnaden 
met röntgen worden gecontroleerd. 
Daarna kan een molenmakerbedrijf 
beginnen met het aanbrengen van 
het nieuwe hekwerk.

Nieuw
Ook de tweede roede zal binnen en-
kele maanden uit de molen worden 
getakeld. Deze roede is 60 jaar oud 
en wordt vervangen door een nieuw 
exemplaar dat recent gebouwd is 
door een staalconstructiebedrijf uit 
Groenekan. Het is de eerste roede 
die door dit bedrijf in elkaar gelast 
is. Ook deze roede wordt van nieuw 
hekwerk voorzien. 

Bezoek
Eigenaar en molenaars van Koren-
molen De Kraai hopen dat de mo-
len tegen de zomer weer voluit zijn 
vleugels kan uitslaan. Binnenkort 

kan De Kraai hopelijk wel weer be-
zocht worden. In de regel zijn er op 
woensdag en zaterdag molenaars 
aanwezig om bezoekers rond te lei-

den. Als de blauwe wimpel van het 
Gilde van vrijwillige molenaars aan 
de vlaggenmast van de molen wap-
pert, is bezoek van harte welkom. 

Molen de kraai is tijdelijk gekortwiekt.



Carina uit De Bilt 
verzamelt voornamen

door Walter Eijndhoven

De één verzamelt postzegels, een ander lp's, mun-
ten of sigarenbandjes, maar Carina van den Broek 
uit De Bilt heeft wel een heel bijzondere hobby. Zij 
verzamelt namelijk voornamen. 40.000 heeft zij er al, 
waarvan de meeste van Europese origine. En zij heeft 
nog lang niet genoeg van het verzamelen.

Zij is geboren met deze vorm van fanatiek speuren, 
zegt zij zelf. ‘Al in mijn jeugdjaren interesseerde ik 
mij in voornamen, vooral uit de Europese landen’, 
vertelt Van den Broek. ‘In het huis van mijn ouders 
vond ik een boekje over namen en hun betekenis. Al 
die vreemde namen intrigeerden mij zo, dat ik mij er 
vol overgave op stortte. Inmiddels heb ik dus een ver-
zameling van 40.000 voornamen’.

Europa
Alle voornamen zijn afkomstig uit Europa. Van den 
Broek: ‘Natuurlijk kan ik mijn lijst enorm uitbreiden 
als ik ook Chinese of Japanse voornamen aan mijn 
lijst toevoeg, maar dat is toch echt een ver van mijn 
bed show. De meeste namen herken je niet als voor-
naam of je weet gewoon niet of het een voornaam 
of achternaam betreft. Russische namen interesseren 
mij wel, maar dat land reken ik natuurlijk tot Europa’.

IJslands
Van den Broek heeft inmiddels al ruim 200 na-
menboeken uit diverse landen. Toen zij een keer 
op IJsland was, kocht zij een boek met IJslandse 
voornamen. ‘Op IJsland en in de andere Scandi-
navische landen, hebben de bewoners echt heel 
aparte namen. Zij hebben zelfs drie letters die in 
het Nederlands niet voorkomen. Ook in het Fins en 
Ests komen bijzondere namen voor. Veel voorna-
men komen in diverse talen voor. Het Nederlandse 
Jan is in het Engels John, maar in het Tjechisch 
Jàn, met een accentteken. Leuk, toch?’
Na al die jaren, heeft Van den Broek nog steeds 
plezier in het verzamelen. Van den Broek: ‘Het 
gaat mij om het plezier om zoveel mogelijk voor-
namen op te zoeken en wie weet, komt er ooit wel 
een boek, maar dan wel één die heel anders is dan 
de al bestaande voornaamboeken’.
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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.

BEKENDMAKINGEN
week 5 ¾  2 februari 2022

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Groenekanseweg 152 te Groenekan
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
wijzigingsplan:

•  Wijzigingsplan Groenekanseweg 152 te 
Groenekan. 

Plangebied
Het plangebied betreft een bebouwd per-
ceel aan de Groenekanseweg 152. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een verzoek dat is ingediend 
om gebruik te maken van de wijzigingsbe-
voegdheid die is opgenomen in het vigerend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartens-
dijk 2012’. Deze wijzigingsbevoegdheid 
maakt een bestemmingswijziging van ‘Be-
drijf’ naar ‘Wonen’ mogelijk in geval de be-
drijfsvoering op desbetreffende perceel is 
beëindigd. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Groenekanse-
weg 152 te Groenekan met de daarbij beho-
rende stukken ligt gedurende zes weken ter 
inzage. Van donderdag 3 februari 2022 tot 
en met woensdag 17 maart 2022. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.21008WP0002-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 

eenieder schriftelijk of mondeling een ziens-
wijze over het ontwerpwijzigingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘college van burgemeester en wethou-
ders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn con-
tact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college van burge-
meester en wethouders van gemeente De 
Bilt te nemen besluit tot vaststelling van het 

wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen kun-
nen aanleiding geven tot aanpassingen. Het 
ontwerpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch Gemeenteblad, de Vier-
klank en de Biltsche Courant en op de ge-
meentelijke website worden gepubliceerd. 
Indieners van een zienswijze worden hier-
van schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpwijzigingsplan en de proce- 
dure kunt u contact opnemen met Jeroen 
Theeuwen van team RO, Stedenbouw en 
Omgevingsrecht van de gemeente De Bilt 
via j.theeuwen@debilt.nl of telefoonnum-
mer 06 28 14 98 98.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

Drogisterij * Parfumerie

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

Carina van den Broek heeft al 230 voornaamboeken.
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*Bij besteding vanaf €15,- aan boodschappen.  
Geldig van wo 9 februari t/m zo 13 februari.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels. Bilthoven, Neptunuslaan 13

 BIJ BESTEDING VAN €15,-

GRATISJUMBOCHOCOLADEREEP

*Bij besteding vanaf €15,- aan boodschappen.  

 BIJ BESTEDING VAN €15,-

GRATISJUMBOCHOCOLADEREEP

Ga voor de leukste (bij)baan 
naar jobs.jumbo.com/bilthoven

FEESTELIJKE 

OPENING
ONTDEK ONZE GLOEDNIEUWE JUMBO

VANAF WOENSDAG 9 FEBRUARI OM 9.00 UUR

35238-OC Bilthoven Neptunuslaan-AP-Advertentie opening 264x395.indd   135238-OC Bilthoven Neptunuslaan-AP-Advertentie opening 264x395.indd   1 20-01-22   08:4820-01-22   08:48
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* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
* 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk. 

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 1 maart 2022

RUNDERLAPPEN
Alle soorten 
Per 500 gram

549
Kiloprijs 10,98

JUMBO VERSE MAALTIJD 
OF OVENMAALTIJD
2 schalen à 450 gram

a9,00 - a11,00

2 VOOR

8,-

KNORR WERELDGERECHTEN, 
TRATORRIA OF FOODTRIPS
Alle soorten 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

HYACINT, NARCIS OF 
BLAUWE DRUIF
3 potten met 3 tot 5 bollen

a5,25 - a5,37

3 VOOR

5,-

UNOX OF CONIMEX 
SOEP IN ZAK
2 zakken à 570 ml

a4,78 - a7,30

2 VOOR

450

Geen 18, geen alcohol

LOS GANSOS
Land van oorsprong: Chili
Alle soorten 
2 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

a11,98

2 VOOR

899

Geen 18, geen alcohol

EXCELLENCE
WIJNEN
Alle soorten 
2 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

a9,98

2 VOOR

750

BEENHAM
Naturel, honing mosterd, 
Amerikaans of Italiaans 
Per 500 gram

475
Kiloprijs 9,50

1+1
GRATIS*

ROBIJN CLASSICS OF 
COLLECTIONS VLOEIBAAR 
WASMIDDEL, GEURSTOKJES 
OF DRY WASH
Alle soorten 
2 verpakkingen

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Leerlinge HNL
finaliste Miss Teen of Utrecht

door Walter Eijndhoven

Meedoen met een missverkiezing is niet voor iedereen weggelegd. Havo-leerlinge Jade Kroet (17)
van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven gaf zich op en was dan ook blij verrast dat

zij de kans kreeg zich van haar beste kant te laten zien. Nu staat zij zelfs in de finale.

Afgelopen december kreeg Jade 
een uitnodiging voor de casting 
van Miss Teen of Utrecht, een ver-
kiezing voor meiden tussen 14 en 
18 jaar. ‘Via een vriendin van mij, 
gaf ik mij vorig jaar op voor deze 
verkiezing, via Instagram’, vertelt 
Jade. ‘Ik hield er eigenlijk al he-
lemaal geen rekening meer mee, 
maar plotseling kreeg ik een mail 
met de uitnodiging om mee te doen. 
Hartstikke tof natuurlijk’.

Zaterdag 18 december, vlak voor-
dat Nederland weer in lockdown 
ging, gaven honderd deelneem-
sters acte de préséance. Jade: ‘In 
groepjes van vijf moesten wij ons 
door drie rondes worstelen. De 
eerste ronde was de voorstelronde. 
Niet zo moeilijk, je moest vertel-
len wie je bent, wat je doet en wat 
je hobby’s zijn. De tweede ronde 
was een stuk lastiger. In het Engels 
moest je vertellen wie je rolmodel 
is en waarom. Die vraag had ik niet 
verwacht. Ik was de eerste van het 

groepje die deze vraag kreeg. Mijn 
moeder is mijn rolmodel, de andere 
deelneemsters waren het wel met 
mij eens, dus vertelden zij dat ook. 
De derde ronde was de bekende ‘bi-
kinironde’, via de catwalk’.

Armoedegrens
Na de diverse rondes hoorde Jade 
dat zij één van de uitverkorenen 
was voor de grote finale op zondag 
27 februari. ‘Tijdens de finale zorg 
ik voor mijn eigen make-up en kle-
ding’, vertelt Jade. ‘Maar, met al-
leen maar mooi zijn, ben je er nog 
niet. Missen moeten ook de brains 
hebben en middenin de maatschap-
pij staan. Alle finalisten moeten 
daarom geld ophalen voor het 
goede doel. Dit jaar is dat de Linda-
Foundation. Deze foundation haalt 
geld op voor gezinnen die onder 
de armoedegrens leven. Weet je 
dat eén op de negen kinderen geen 
verjaardagscadeau krijgt? Da’s best 
veel voor een rijk land als Neder-
land. Degene die het meeste geld 

ophaalt voor de Linda Foundation, 
mag de titel Miss Charity dragen’.

Verhaal
Behalve geld ophalen voor de Lin-
da Foundation, moet de aanstaande 
miss ook met een eigen verhaal ko-
men. Voor Jade is Body Positivity 
erg belangrijk. ‘Iedereen wordt be-
oordeeld op zijn of haar uiterlijk. Ik 
ben het daar niet mee eens. Of je nu 
dik bent, of dun, kaal bent of wat 
dan ook, je hoeft je niet te schamen 
voor hoe je eruitziet. Je moet je li-
chaam accepteren, zoals deze is. Ik 
hoop dat ik mensen met mijn ver-
haal kan inspireren.

Zondag 27 februari is de finale. Wil 
je stemmen op Jade? Dat kan tot 
en met zaterdag 26 februari 23.59 
uur. Sms haar naam naar 3010, dus 
‘Poll Utrecht Jade’. Dit kost 1,10 
euro per sms. De opbrengst is voor 
de Linda Foundation ten bate van 
(alleenstaande) ouders onder de ar-
moedegrens met kinderen.

Jade heeft de finalistensjerp bemachtigd.

Racen op waterstof is de toekomst
door Walter Eijndhoven

Met 300 kilometer per uur over het circuit scheuren in een racewagen op waterstof? Binnenkort 
moet dat kunnen, als het aan een team van studenten van de Technische Universiteit Delft ligt. 

Met dit project hopen zij definitief de ban te breken voor waterstof in de auto-industrie.

Dinsdag 17 januari presenteerde het 
studententeam, onder leiding van 
Coen Tonnaers uit Bilthoven, hun 
nieuwe racewagen op waterstof. 
‘De presentatie vond plaats vanaf 
de pier in Scheveningen’, vertelt 
Tonnaers, naast teammanager, 
ook student Werktuigbouwkunde. 
‘Deze locatie kozen wij als link met 
de racerij en het water. Tijdens de 
presentatie vertelden wij wat aan de 
ontwikkeling voorafging, lieten wij 
alle specificaties weten en ging het 
doek van de auto’.

Innovatie
Binnen de auto-industrie is innova-
tie erg belangrijk. Duurzaamheid 

staat bovenaan. Fossiele brandstof-
fen verdwijnen van het toneel en 
waterstof is de toekomst. En daar 
draait het juist om, volgens Ton-
naer. ‘Ons team wil mensen inspi-
reren over te gaan op waterstof als 
duurzaam alternatief voor fossiele 
brandstoffen en aantonen dat onze 
auto, de “Forze1X”, de concurren-
tie aankan met gangbare racewa-
gens. De auto stoot alleen waterstof 
uit. Echt een waanzinnig project’.

Testen
In voorgaande jaren werkten di-
verse studententeams al aan auto’s 
op waterstof en vroegere modellen 
deden mee aan races op de circuits 

van Assen en Scheveningen. Maar 
met dit nieuwe model wil het team 
van Tonnaers meer. 

‘Ons doel is om uiteindelijk mee 
te doen in de Super GT-klasse en 
te racen tegen Lambo’s en Audi’s. 
Komende maanden gaat ons team 
aan de slag om de auto verder te 
testen, zodat wij een nog snellere 
auto kunnen neerzetten’, vertelt 
Tonnaers. ‘In het voorjaar van 2023 
hopen wij met deze wagen mee te 
doen op het circuit, maar dan maak 
ik geen deel meer uit van het team. 
Volgend seizoen is het weer tijd 
voor een nieuw studententeam en 
werp ik mij weer op mijn studie’.

Coen Tonnaer (23) is deel van het pioniersteam van Forze Hydrogen Racing.

Dat willen wij
‘effe’ kwijt…

Sinds een jaar wonen we in Groenekan en lezen wekelijks met 
veel plezier de Vierklank. Leuk om zo steeds meer te weten te 
komen over onze omgeving en alles wat daarin leeft en speelt. 

We wonen hier heel fijn in leuke straat en mooie omgeving. Er is één 
ding dat ons opvalt en waar we ons over verbazen en dat is ... honden-
bezitters. Niet allemaal, laten we daar meteen duidelijk over zijn. 
We houden zelf van dieren, ook van honden. Onze oudste zoon heeft 
een beperking en voor hem hebben we een poging gedaan om een hond 
in huis te nemen. Maar hij is zo bang voor honden, dat het jammer 
genoeg niet is gelukt... 

Wel hebben we vier mooie Zijdehoenders (leuke pluizige kippen). Of 
beter gezegd, we hadden er vier, tot onlangs. Toen stoof een grote hond 
onze tuin in en nam een van de kippen te grazen. Deze kip heeft het 
helaas niet gered... 
De eerste reactie van de hondeneigenaresse verbaasde ons nog het 
meest: ‘ow , ik wist niet dat een hond hier aan de lijn moet..’. Onze 
reactie: ‘Mevrouw deze hond loopt in onze tuin... Dat is toch logisch 
dat die hond daar niet mag komen. Het deed ons denken aan cartoon 
van Gummbah. Wij gaan toch ook niet in uw tuin zitten poepen en dan 
zeggen ow ik wist niet dat dat niet mag.’. En dit was niet de eerste hond, 
het gebeurt gemiddeld wel één keer per maand. 

We willen zeker niet op een belerende toon zeggen wat er wel en niet 
mag, maar het verbaast ons dat sommige hondenbezitters hun hond niet 
onder controle hebben en dan rustig zeggen dat wij de kippen maar 
binnen moeten houden. Dat is toch de omgekeerde wereld! #grensover-
schijdend gedrag! De regels zijn overigens heel helder: binnen de be-
bouwde kom houd je honden aan de lijn. Dat weet elke hondenbezitter, 
toch?!... 

Hartelijke groet, Bas en Mariske 
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Te koop aangeboden
Wilde dieren uit de gehe-
le wereld Les Line en 
Edward Ricciuti €1,-. Tel. 
06-14040516

Op reis met de dieren, De 
geheimen van het trekgedrag 
€1,-. Tel. 06-14040516

Fascinerende dieren In woord 
en beeld langs grote reserva-
ten €1,-. Tel. 06-14040516

Draagbare uitklapbare solide 
zonnehemel ingeklapt groot 
koffermodel grijs €49,99. 
Tel. 06-44560743 Evt. gratis 
bezorgd in gemeente De Bilt.

Schoenenrek verchroomt 
2 rijen uitschuifbaar tot 
kastbreedte €5,-. Tel. 
06-44560743 

Dvd film 'The kite runner' 
(gebaseerd op boek 'De vlie-
geraar) €5,-. Tel. 06-30693144

Zadel-(of kappers-) kruk. 
Verstelbaar en verrijdbaar, 5 
wielen. Z.g.a.n. Kleur zwart, 
€35,-. Tel. 030-2658090

Staande schemerlamp 
staal met witte gladde kap, 
erg mooi. €25,-. Tel. 0346-
212463

Donkerblauwe reiskoffer 
Carlton met nr.slot hard mate-
riaal 51x63x21 z.g.a.n. €25,-. 
Tel. 0346-212463

Te koop gevraagd
Voor cursus EDELSMEDEN: 
oud zilveren bestek gevraagd 
bedoeld om te smelten. Peter: 
06-83637167

Activiteiten
H e r s t a r t ! 
WOENSDAGMIDDAGBRIDGE
Speel vrijblijvend mee EUR 2
per keer Enige speelervaring
gewenst. HF Wittecentrum
De Bilt.. Aanvang 13.30 uur. 
Aanmelden vóór 13.15 uur. 
Info: gerard@loeber.nl

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan 
en Wagnerlaan €5,10/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.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 Duivenlaan, Korhoenlaan, 
Oude Brandenburgerweg, 
Pluvierenlaan, Talinglaan 
en Zwanenlaan 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 €8,44 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

HUISHOUDELIJKE hulp 
gevraagd 3uur per week, 
de dag in overleg. Tel. 030-
8778191, Bilthoven

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
Bianca, Italiaans meisje 18 
jaar, zoekt AU-PAIRADRES 
per aug/sep 2022 voor 6 mnd 
of jaar. CV en meer info 
opvragen via heleenbvdm@
gmail.com

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

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

Voor cursus EDELSMEDEN: 
oud zilveren bestek gevraagd 
bedoeld om te smelten. Peter: 
06-83637167

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

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

Cursussen / trainingen

Bridgecursus voor Beginners 
Bij een voldoend aantal aanmeldingen start op maandag 
14 februari 2022 bij Bridgeopleiding Koetsiersbridge een 
beginnerscursus bridge (van 12 avonden), gegeven door 
Henk van de Bunt. De overige (maandag-)avonden zijn op 
21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11, 25 april en 2 
en 9 mei. Op 16, 23 en 30 mei alsmede op 13, 20, en 27 juni 
zijn nog 6 oefenavonden gepland. Maximaal 12 deelnemers; 
kosten € 85,- p.p. . Belangstelling kan tot en met 8 februari 
worden aangegeven via bridgeopleiding@ziggo.nl.

Conversatiecursus Frans
Alweer zin in de vakantie? Je Frans wat ophalen, of gewoon 
weer wat bezig zijn met de taal, de cultuur en niet te vergeten 
de muziek van Frankrijk? Ervaren docente deelt haar pas-
sie graag met belangstellenden. Annemarie Evenhuis, tel. 
0651412055. Woonachtig in de Leijen.

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
De al wat oudere vrouw komt moeizaam op het bankje zitten. 
‘Even wat bijkomen’, zegt ze met een diepe zucht. ‘Ik ben op 
weg naar mijn zuster die maar een paar straten verder woont, 
maar ik doe het toch altijd in etappes. Dit bankje staat op de weg 
ernaartoe en als ik hier even gezeten heb is het goed te doen.’ 
Ze wrijft wat over haar benen en trekt er een pijnlijk gezicht bij. 
‘Ja, die benen, dat is me wat. Gelukkig is dit nog wel helemaal 
in orde.’ Ze tikt daarbij op haar voorhoofd. ‘Ik ben zesentachtig 
en mijn zus bijna negentig. Ze wordt de laatste tijd wel wat meer 
vergeetachtig, maar als we straks een potje gaan kaarten weet 
ze precies wat ze moet doen om te winnen’, zegt ze lachend. De 
vrouw ziet er heel verzorgd en fit uit en is zo te zien net naar de 
kapper geweest. ‘Mijn zus loopt met een rollator. Ze zegt steeds 
dat ik er ook een moet nemen, maar daar wil ik voorlopig niet 
aan. Daar ben ik eerlijk gezegd te ijdel voor.’ We praten wat over 
allerlei ongemakken die een mens kan hebben. ‘Mijn zus en ik 
gaan vaak samen naar de supermarkt want je moet toch zorgen 
dat je alles in huis hebt. Vroeger was het makkelijker. De bakker, 
de groenteboer, de melkboer, alles kwam aan de deur. Nu moet 
je alles zelf gaan halen. We hebben nog een zus die naar Canada 
is geëmigreerd. Toen ze er pas was klaagde ze in brieven die ze 
stuurde dat daar niets aan de deur kwam. We vonden dat toen 
heel erg voor haar en konden het ons ook niet voorstellen. Maar 
ja, de tijden zijn veranderd.’ Ze kijkt even zwijgend voor zich 
uit. ‘Als er nu iemand aan de deur komt kijk ik eerst door het 
kijkglaasje en als ik het niet vertrouw doe ik vast niet open. Je 
hoort zulke rare dingen en oudere vrouwen zijn vaak een gemak-
kelijk slachtoffer.’ Ik geef haar groot gelijk en raad haar aan ook 
altijd een legitimatiebewijs te vragen, maar dat doet ze altijd al, 
zegt ze. Een paar jaar geleden werd je nog wel eens gebeld voor 
een of ander aanbod en dan meestal net als je aan het koken was. 
Vorige week belde er iemand om te vragen of ik een uitvaartver-
zekering wilde hebben. Dat is natuurlijk het allerlaatste waar ik 
op zit te wachten’, zegt ze lachend. Mijn zus heeft een geheim 
nummer genomen, maar om dat weer te gaan regelen vind ik ook 

weer zoiets.’ Ik zeg haar dat ik bij dat soort gesprekken altijd 
vraag of het een commercieel gesprek is en als dat zo is, zeg dat 
mijn telefoon daar niet voor is. ‘Dat is een goeie’, zegt ze. ‘Dat 
ga ik ook doen.’ Maar daarmee zijn de ergernissen van deze tijd 
waarmee de vrouw regelmatig belaagd wordt nog niet ten einde. 
‘Dan heb je ook nog die pakken reclamefolders die wekelijks in 
de brievenbus liggen. Dat kost heel wat bomen.’ Ze zucht alsof 
ze met zo’n pak aan het sjouwen is. ‘Maar daar is gemakkelijk 
af te komen door een nee-sticker op de brievenbus te plakken’, 
zeg ik. ‘Dat weet ik wel, maar ik wil toch ook wel weten wat er 
te koop is en waar kortingen zijn.’ Ze begrijpt dat deze klacht een 
beetje dubbel is en zegt daarom lachend: ‘Nou ja, ik moet maar 
niet over alles gaan klagen, want er zijn ook een heleboel dingen 
veel beter dan vroeger.’ Dan komt ze moei-
zaam overeind voor de volgende 
etappe..

Maerten
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Biltse Sport Federatie houdt voeling 
met sportverenigingen in coronatijd

door Kees Diepeveen

In maart 2020 was de eerste lockdown een feit. Competities werden stilgelegd en
alle sportverenigingen moesten hun deuren sluiten. Met tussenposes in de zomerperiode 

van 2020 en 2021 werden regelingen versoepeld om gedurende de winterperiodes
weer aangehaald te worden. Het zijn moeilijke tijden voor sportverenigingen. 

Voorzitter Marius van den Bosch voorzitter van de De Biltse Sport Federatie (BSF) 
vertelt hoe in deze periode voeling is gehouden met de sportverenigingen.

Het verenigingsleven staat onder 
druk. Het niet samen kunnen spor-
ten, competities die zijn stilgelegd, 
sporthallen en kantines die dicht 
waren. Alle componenten die het 
verenigingsleven zo leuk maken 
waren weggevallen. En er was na-
tuurlijk ook de angst voor corona. 
Het zijn moeilijke tijden voor de 
sportverenigingen die hun uiterste 
best moeten doen om sporters en 
vrijwilligers voor de verenigingen 
te behouden. De BSF heeft in deze 
periode veelal in samenwerking 
met de gemeente De Bilt getracht 
verenigingen te ondersteunen en 
van dienst te zijn waar dit nodig 
was.
 
Vrijwilligers
Het (Pim) Mulier Instituut, dat on-
derzoek doet naar ontwikkelingen 
binnen de sportwereld, bracht cij-
fers in de Monitor Sport en corona. 
Het percentage clubs dat aangaf in 
het afgelopen jaar een daling in le-
den te hebben gehad, steeg in 2021 
van ongeveer 30 procent naar iets 
meer dan 40. Dat is vooral het beeld 
bij de kleine binnensportverenigin-
gen, zoals de zaalsportclubs. Marius 
van den Bosch: ‘Die verenigingen 
moeten alle zeilen bijzetten om hun 
leden en vrijwilligers binnenboord 
te houden. Maar gelukkig hebben 
we bij onze leden deze cijfers niet 
waargenomen. We zijn aan het be-
gin van de pandemie direct in con-
tact getreden met de gemeente De 
Bilt om er met elkaar voor te zor-
gen en te voorkomen dat er vereni-
gingen om zouden vallen. Samen 
met de gemeente zijn we heel snel 
geweest met het doorgeven van de 

compenserende regelingen en door 
de tijd heen de mutaties op die re-
gelingen. Dat is heel goed verlopen. 
Dat is door een aantal verenigingen 
teruggekoppeld’.  

Compensatieregelingen
‘Ik heb maandelijks contact ge-
had met de sportambtenaar van de 
gemeente over de aanpak van de 
compensatieregelingen die door het 
Rijk en de gemeente beschikbaar 
zijn gesteld. Zo hoefden de ver-
enigingen die zaal-uren inhuren en 
buitensportverenigingen die velden 
huren van de gemeente geen huur te 
betalen of werden gecompenseerd. 
De gemeente is daar steeds zeer 
voortvarend mee omgegaan. Ook 
hebben we samen met de gemeente 
digitale bijeenkomsten georgani-
seerd om van de verenigingen zelf 
te horen hoe het er voor staat, maar 
ook om ideeën uit te wisselen om 
de boel draaiende te houden of mo-
gelijk weer op de rit te krijgen. Dat 
blijkt tot op heden gelukkig mee 
te vallen. Het is fijn om te kunnen 
vaststellen dat de regels van over-
heid en gemeente goed gewerkt 
hebben’, aldus’ Van den Bosch.

Wandeltochten
Inmiddels bestaat er ook een Sport 
Bevorderings Fonds waar vereni-
gingen gebruik van kunnen maken. 
Bij de totstandkoming van dit fonds 
heeft de BSF ook zijn steentje bij-
gedragen. Met deze regeling kan 
een vereniging een financiële bij-
drage voor extra of vernieuwende 
initiatieven aanvragen. Diverse ver-
enigingen in de gemeente hebben 
al een subsidieverzoek ingediend. 

Van den Bosch: ‘Wat ons ook is op-
gevallen is dat het bij de zaalspor-
ten gelukkig niet echt slecht gaat. 
Deze verenigingen hebben creatief 
gehandeld en zijn naar buiten ge-
gaan met hun sport, al dan niet in 
aangepaste vorm. Parkeerplaatsen, 
parkeergarages, grasvelden en de 
bossen, werden benut om te trai-
nen. Verenigingen gingen ook met 
hun leden wandeltochten maken. 
Ook de communicatie met de leden 
werd opgeschroefd. Snel bleek dat 
binding met leden en vrijwilligers 
van groot belang is om ze binnen 
boord te houden’. 

Lichaamsbeweging
‘Wat opvalt bij landelijke enquêtes 
en inventarisaties is dat veel spor-
ters met een migratieachtergrond 
tijdens de pandemie zijn afgehaakt. 
Die tendens is ook in De Bilt zicht-
baar. We zijn op zoek naar ideeën 
en suggesties om deze plaatsge-
noten gemotiveerd te krijgen om 
weer actief te gaan sporten. Daar 
willen we ons graag voor inzetten. 
Vermeldenswaard is ook dat er in 
de afgelopen twee jaar vele initia-
tieven voor ouderen van de grond 
gekomen zijn om op alternatieve 
wijze aan lichaamsbeweging te 
doen. Voorbeelden daarvan zijn: de 
3e helft bij SVM, Golden Sports in 
Bilthoven en Walking football bij 
FC De Bilt’. 

Preventieakkoord
Bij de totstandkoming van het 
plaatselijke Preventieakkoord is 
de BSF ook actief geweest. Hierin 
worden sportverenigingen geacti-
veerd om hun terreinen gezonder te 

maken. Dat kan zijn in de vorm van 
een rookverbod, maar ook gezonde 
producten aanbieden in de kanti-
nes. De werkgroep die het akkoord 
heeft voorbereid heeft ook nadruk-
kelijk gewezen op inclusiviteit zo-
als het beter toegankelijk maken 
van sportlocaties voor mensen met 
een lichamelijke beperking. ‘Op 
dat punt zijn grote stappen gezet 
en ik ben trots dat de BSF daar zijn 
steentje aan heeft bijgedragen’ al-
dus de voorzitter.

De maandelijkse gesprekken met 
de sportambtenaar staan nog steeds 
op de agenda. Zo is er een hele kor-
te lijn wanneer er zaken bespreek-
baar gemaakt moeten worden of 
direct informatie ingewonnen moet 
worden. 
Zowel BSF als gemeente vinden dit 
een hele prettige wijze van samen-
werking die tot op heden zijn nut 
ten volle heeft bewezen. Wie meer 
wil weten over de BSF zie www.
bsfnet.nl

Voorzitter Marius van den Bosch is blij dat de sportverenigingen deze 
moeilijke periode goed zijn doorgekomen 

Nieuwe coach voor Nova 2
Maurice Lindenaar wordt voor het seizoen 2022-2023 (hoofd-)coach

van Nova 2. Hij volgt daarmee Fernand Lith op, die door ontwikkelingen
op zijn werk niet meer door kan gaan in deze functie. 

De rol van Maurice als assistent in 
het huidige seizoen wordt door de 
gehele selectie en staf als zeer posi-
tief ervaren; genoeg reden hem lan-
ger te willen behouden voor Nova 
en hem vanaf volgend seizoen eind-
verantwoordelijk te kunnen maken 
voor Nova 2. 
‘Maurice zijn coachstijl past per-
fect bij onze huidige selectie. Zijn 
oog voor talentontwikkeling heeft 
in het huidige seizoen zijn vruch-
ten al afgeworpen. Dat zal komend 
seizoen alleen maar meer worden. 
Wij zijn ervan overtuigd dat Mau-
rice een succesvolle periode aan-
gaat met onze selectie; aldus Jaco 
Schipper, verantwoordelijk voor de 
selectiezaken binnen de Technische 
Commissie van Nova.

Maurice vertelt: ‘Tijdens mijn ja-
ren bij MIA en ODIK heb ik altijd 
nauw contact gehouden met Steven 

(Bakker) en Nova. Terugkeren in de 
lente van 2021 voelde vertrouwd, 
heeft mij plezier opgeleverd en de 
reactie vanuit de spelers is positief. 
Dat vind ik het allerbelangrijkste. 
Ik kijk ernaar uit om komend sei-

zoen bij te dragen aan de ontwik-
keling van onze jonge selectie en in 
het bijzonder Nova 2. En dan hope-
lijk eindelijk weer in een volledig 
seizoen.’

(Renske van Kempen)

Nova voorzitter Steven Bakker (l) en Maurice Lindenaar (r) tekenen het 
nieuwe contract.

Tv Tautenburg en vv SVM 
slaan de handen ineen

Tennisvereniging Tautenburg (Maartensdijk) start 
binnenkort met de aanleg van 3 padelbanen grenzend 

aan het terrein van voetbalvereniging SVM. Padel is een 
combinatie van tennis, squash en beachball. 

Maandagavond 24 januari hebben beide voorzitters resp. Sander Maat-
man en Frans van der Tol (SVM) daartoe de intentieverklaring over de 
begrenzing tussen SVM en TV Tautenburg ondertekend. Deze padel-
banen liggen straks naast het parkeerterrein en zijkant van het clubhuis 
van SVM.

Energie
Ook gaan beide verenigingen met elkaar samenwerken om de ener-
gietransitie-mogelijkheden tussen beide clubs te onderzoeken. Binnen 
SVM is daartoe al een werkgroep opgericht o.l.v. Frans Bakker (be-
stuurslid). Vanuit TV Tautenburg wordt er ook een werkgroep opgericht 
om samen de verkenning aan te gaan.

Nova oefent tegen 
Tweemaal Zes

Afgelopen zaterdag had Tweemaal Zes voor het eerst in lange tijd weer 
een wedstrijd op het programma. Ze gingen op bezoek bij Nova in 
De Bilt. Het oefenpotje, waarbij er ook weer publiek langs de lijn te 
vinden was, werd door de Maartensdijkers gewonnen met 24 - 29. 

(Sterre Thijs)



Graven voor de kost
‘Stoot de mol in januaar, kijk van kou in mei niet raar’, luidt een oud 
gezegde. Mei is nog ver weg, maar naast de eerste sneeuwklokjes ont-
waar ik talloze verse molshopen. De mol leeft solitair, maar is rond 
deze tijd op vrijersvoeten. Mollenmannen graven lange tunnels op zoek 
naar een vrouw. Als het klikt koppelen zij hun gangenstelsels aan elkaar 
voor de periode van het paren. Daarna gaat ieder weer zijn eigen gang. 
Die bedrijvigheid laat opvallende sporen na in het gazon, het weiland 
en langs de weg. 

De mol graaft z’n voedsel achter-
na en heeft daarmee een belangrij-
ke taak. Hij houdt plagen in toom 
door het eten van insectenlarven 
als emelt en aardrups, die de wor-
tels van gras en gewas aanvreten. 

Voortdurend loopt hij zijn gangen 
na, op zoek naar regenwormen, 
slakken of babymuizen. Met het 
omwoelen van de aarde maakt de 
mol de bodem luchtig en verbetert 
de afwatering. Zo houdt hij ook 
onze vochtige veenbodem gezond.

Desondanks worden mollen vaak 
verwenst. De hopen zwarte grond 
verdwijnen tijdens het maaien in 
het kuilvoer, met een risico op 
zandkoliek bij het vee. Daarom 
gaan mollenvangers de gangen na 
van de mol. Onze oude buurman 
wees me op ‘ritten’ naar de sloot. 
‘Die gebruiken ze vaak om water 
te drinken. Daar moet je de klem 
in zetten’. 

Hij legde een plastic zak neer waar 
hij met zijn knieën op ging zitten. 
Zijn lange mes prikte hij in de 
loop van de rit en sneed bedre-
ven een gat in de grond. Met een 
schepje stak hij de aarde uit en 
voelde naar de loop van de gang. 
Zorgvuldig spande hij de veer 
van de mollenklem en plaatste 
die voorzichtig in het gat. Het 
dier zou in één klap dood zijn.

Hopen zwarte grond in het groen, 
een groot probleem of enkel er-
gernis? Zoals de Chinese filosoof 
Confucius meer dan 2500 jaar 
geleden al beweerde: ‘Mensen 
struikelen niet over bergen, al-
leen over molshopen’.

(Karien Scholten)

In haiku:
Hopen zwarte grond
Gaat de mol z’n gangen na
Graven voor de kost
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
2-2
Do.
3-2
Vr.
4-2
Za.
5-2
Zo.
6-2

Wildragout, puree en 
kool met veenbessen

Zeewolf in spek, 
dillesaus en friet

Gebakken aardappel
met munt

en gefrituurde 
kaasjalapeño

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

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

Toetje van de week: Spekkoek met 
bananenijs en slagroom € 5,50

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

Afsluiting olifantenpaadjes 
In de afgelopen jaren zijn in natuurgebieden zoals Beerschoten, Houdringe

en het Panbos, veel olifantenpaadjes ontstaan. Medewerkers van Utrechts Landschap
zijn in het Panbos begonnen met deze af te sluiten voor bezoekers. Dit wordt gedaan

door barricades op te werpen met het aanwezige tak- en stamhout. 

Bezoekers worden geadviseerd ge-
bruik te maken van de oorspronke-
lijke wandelpaden. Tegelijkertijd 
worden fietsers en mountainbikers 
verzocht om uitsluitend op de voor 
hen bestemde fietspaden te blijven. 

Verstoring wilde dieren 
Het wordt ieder jaar drukker in 
de natuurgebieden. Vooral sinds 
de coronapandemie is een enorme 
toename van het aantal bezoekers. 
Het is fijn dat steeds meer mensen 
de natuur ontdekken, hiervan ge-
nieten en tot rust komen. Door de 
behoefte om te struinen, maar ook 
door kortere routes te kiezen, zijn 
zogenaamde struinpaadjes en afste-
kertjes ontstaan. In sommige geval-
len wordt een wissel (een pad waar 
wilde dieren lopen) voor een wan-
delpad aangezien. Door het ont-
staan van steeds meer wandelpaden 
wordt het leefgebied van wilde die-
ren steeds kleiner. Aanwezigheid 
van bezoekers op plekken waar ze 
niet worden verwacht, geeft name-
lijk verstoring. Dieren worden on-
nodig opgejaagd en de rustgebie-
den worden steeds kleiner. 

Mountainbikers 
Sinds de coronapandemie is ook 
het aantal mountainbikers toegeno-
men. In samenwerking met MTB 
Utrechtse Heuvelrug zijn voor deze 

doelgroep mooie, goed onderhou-
den mountainbikepaden aangelegd. 
Desondanks worden mountainbi-
kers helaas wel eens op wandelpa-
den en wissels aangetroffen. Dat is 
behalve niet nodig, ook zeer onge-
wenst. Het levert gevaar op voor 
wandelaars en dieren. 

Barricades laten liggen 
Utrechts Landschap roept bezoe-

kers van de natuurgebieden op om 
op de oorspronkelijke paden te blij-
ven, want deze blijven uiteraard be-
houden. Het is niet de bedoeling dat 
de barricades van tak- en stamhout 
worden verwijderd. In het terrein 
zijn voldoende wandelpaden. Fiet-
sen kan in de regio. 

Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap

Opgeworpen barricade van takken op olifantenpaadje in het Panbos. 
(foto Utrechts Landschap)

Kroosvaren in Houdringe
De wandelaars in landgoed Houdringe van het Utrechts Landschap hebben

waarschijnlijk gezien, dat de sloot aan de zuidkant helemaal rood gekleurd is.
Het is geen kroos, maar een varen die daar erg op lijkt, namelijk de Grote Kroosvaren.

Het zijn drijvende plantjes van zo’n 
twee centimeter, met dunne sterk 
vertakte stengels, kleine blaadjes 

en een aantal kleine wortels die in 
het water hangen. De plant kan zich 
in twee tot drie dagen in biomassa 

verdubbelen en vormt zo een centi-
meters dikke groen-rode brei.

Vluchten
De plant verdrijft binnen enkele da-
gen al het andere waterleven onder 
het wateroppervlak. Watervogels 
vluchten naar andere plekken en 
vissen en planten gaan dood door 
gebrek aan zuurstof en licht. Bij de 
Waterschappen in Nederland wordt 
de plant op grote schaal bestreden 
met overigens weinig succes. Het 
probleem is dat de kroosvaren vrij-
wel niet te bestrijden is, omdat de 
varen zo ongelooflijk snel groeit. 
Daardoor heeft de kroosvaren he-
laas de waarde van het cultureel erf-
goed en de recreatieve waarde van 
diverse landschappen en wateren 
sterk verminderd. Laten we hopen 
dat de kroosvaren zich niet verder 
verspreid in sloten in Beerschoten.

Maar de kroosvarens hebben niet 
alleen maar nadelen voor het eco-
milieu. Ze kunnen de waterlaag af-
sluiten voor diffusie van zuurstof. 
Hierdoor wordt fosfaat, dat onder 
deze zuurstofarme condities wordt 
gemobiliseerd uit de bodem, op-
genomen door de kroosvarens. De 
eiwitrijke kroosvarens kunnen dan 
worden geoogst en gebruikt o.a. als 
vleesvervanger. Verder kan de plant 
door symbiose met de cyanobacte-
rieën stikstof uit de lucht binden.

(Eugène Jansen)De sloot op Houdringe is rood gekleurd.

Muziekactiviteiten voor 
kinderen bij KBH 
Zit je in groep 1 t/m 5 en wil je spelenderwijs 

kennismaken met muziek. Doe dan mee met de cursus 
SuperKids (groep 1-2) of AMV Kids (groep 3-5) van de 
Koninklijke Biltse Harmonie. De cursussen starten op 

vrijdag 11 februari met een proefles. 

Bij de cursus SuperKids maak je in 16 lessen spelenderwijs kennis met 
muziek. AMV Kids is een leuke basiscursus ter voorbereiding op mu-
zieklessen op een instrument. 

De lessen worden verzorgd door de Muziekschool De Bilt-Zeist in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven. Voor slagwerklessen kun je 
een afspraak voor een proefles op de woensdag- of vrijdagmiddag via 
opleidingen@biltseharmonie.nl.

De slagwerklessen worden gegeven door Marcel Heijnen in gebouw 
‘De Harmonie’, Jasmijnstraat 6B in De Bilt. 
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