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Krant op
Koningsdag

Bezorging van De Vierklank vindt volgende week plaats op woensdag 
of donderdag, afhankelijk van de Koningsdagactiviteiten van onze be-
zorgers. Wie daar niet op wil wachten kan altijd kijken op www.vier-
klank.nl. Daar staat op woensdagochtend altijd een compleet exemplaar 
van De Vierklank in pdf.

Wethouder Madeleine Bakker 
huldigt winnaars horecaprijsvraag

door Guus Geebel

‘Ik ben blij met de Biltse horeca omdat er zoveel keus is in elke kern en elke wijk, van Oostbroek 
tot Maartensdijk’. Dit was de slagzin die Lianne van Leeuwen uit Maartensdijk instuurde voor
de prijsvraag die was uitgeschreven om horecaondernemers een hart onder de riem te steken. 

‘Lokaler en Biltser kan het niet’, aldus juryvoorzitter Madeleine Bakker.

Horecaondernemers hebben het in 
de coronacrisis extra zwaar gehad. 
Vanuit het Crisis- en herstelplan co-
rona is daarom door het uitbrengen 
van een horecaspecial waaraan 17 
ondernemers deelnamen een steun-
actie voor hen opgezet. Inwoners 
konden daarbij door het maken van 
een slagzin een horecabon ter waar-
de van 50 euro winnen. Er kwa-
men bijna 100 inzendingen binnen 
waarvan er 17 door een jury werden 
uitgekozen. De winnaars kunnen in 
de horecazaak die op hun prijs staat 
vermeld de bon verzilveren. De 
drie makers van de beste slagzin-
nen werden op 14 april uitgenodigd 
op Jagtlust. Aanwezig was naast Li-
anne van Leeuwen ook Astrid Ver-
kerk uit De Bilt. Haar slagzin is: ‘Ik 
ben blij met de Biltse horeca omdat 

we daar heerlijk ontspannen kun-
nen genieten van een hapje en een 
drankje, een biertje met een kaas-
plankje. Geen masker meer voor 
ons gezicht, heerlijk op het terras 
met de zon erop gericht. Vriende-
lijk personeel dat je lachend be-
groet, Biltse horeca doet een mens 
goed.’ Niet aanwezig was mevrouw 
M. Tigchelaar. Haar eveneens tot de 
top drie behorende slagzin was: ‘Ik 
ben blij met de Biltse horeca, om-
dat ik elke keer denk: wat maak je 
menu?’

Initiatief
Ellen van Tellingen, accountmana-
ger Bedrijven bij de gemeente De 
Bilt, vertelt hoe het initiatief ont-
staan is. ‘In het Crisis- en herstel-
plan corona De Bilt was een budget 

vrijgemaakt voor de ondernemers, 
waar nog geld van over was. Het 
was net in de periode dat de winke-
liers weer open mochten, maar de 
horeca nog steeds gesloten moest 
blijven.’ 
Ellen vond dat er juist voor deze 
groep een speciale actie moest ko-
men. ‘Ik bedacht deze actie en we 
deden een uitvraag bij horecaon-
dernemers of ze mee wilden doen. 
Met een aantal willekeurige hore-
caondernemers hebben we in de 
lockdown bij elkaar gezeten om te 
bespreken wat wij zouden kunnen 
doen om deze ondernemers aan-
dacht te geven. Daar is deze actie 
uit voortgekomen. We hebben toen 
een uitvraag gedaan met het ver-
zoek om mee te doen en daar kwa-
men deze 17 horecazaken uit.’ 

Creativiteit
Wethouder Madeleine Bakker vindt 
het een geweldige actie omdat je 
op deze manier de horecaonderne-
mer koppelt aan een inwoner en op 
allebei een beroep doet op de cre-
ativiteit. ‘De horecaondernemers 
hebben een hele zware tijd gehad 
en hebben alle creativiteit aan de 
dag moeten leggen om toch te blij-
ven ondernemen. Dat deden ze met 

afhaalmaaltijden of websites opzet-
ten waar ze misschien in het verle-
den nog niet zo mee bezig waren. 
Maar onze inwoners hebben ook 
creativiteit aan de dag gelegd. Zij 
moesten een slagzin bedenken om 
in aanmerking te komen voor een 
van de 17 waardebonnen.’ De ho-
recaspecial is nog te krijgen op het 
gemeentehuis of te zien op www.
debilt.nl/horeca.

V.l.n.r. Ellen van Tellingen, Astrid Verkerk, Lianne van Leeuwen en 
Madeleine Bakker. 

Inwonersgroepen roeren
de participatietrom

door Henk van de Bunt

Inwoners van Maartensdijk riepen al meerdere keren naar Biltse en Bilthovense leden
van de Biltse gemeenteraad: ‘Respecteer de lokale wil, visie en wensen van de

inwoners van ook de groene kernen; wals de komende vier jaar niet
met uw Biltse en Bilthovense blik en visie over onze dorpen heen!’ 

Is het democratisch gehalte in c.q. 
van de kernen Bilthoven en De Bilt 
dan beter? De informateurs voor 
een nieuwe coalitie stelden op 11 
april in hun eindadvies aan de Ge-
meenteraad, dat de partijen de be-

stuurscultuur in de gemeenteraad 
zelf kenmerkten als: ‘achterkamer-
tjes, voorgekookte besluitvorming, 
wantrouwen en achterdocht, ge-
richt op eigen gewin’. Geen woord 
over het gebrek aan vertrouwen 
van de kant van inwonersorganisa-
ties. Die zijn niet geraadpleegd. 

Dieptepunt
Ook op 11 april hield de Wijkraad 
De Leijen haar jaarvergadering; 
daar was ook wethouder Smole-
naers bij. We vragen aan de voor-
zitter van de Wijkraad de Leijen 
(Ebbe Rost van Tonningen) wat er 
moet gebeuren om het vertrouwen 
in de lokale politiek te versterken. 
Volgens hem is er sprake van ‘een 
zeer verontrustend dieptepunt, ge-
zien de recente uitkomsten van de 
burgerpeiling eind 2021. Slechts 16 
% van de burgers voelt zich goed 

vertegenwoordigd door de Ge-
meenteraad. Dan is er geen sprake 
meer van democratie. Veel ambte-
naren in De Bilt vertrekken en er is 
een hoog ziekteverzuim. De con-
clusie kan niet anders luiden, dan 
dat de gemeente in een geloofwaar-
digheidscrisis verkeert, die krachtig 
aangepakt moet worden, mét bewo-
ners’.

Minderheidscollege
Rost van Tonningen vraagt zich 
tegen die achtergrond af waarom 
de informateurs een meerderheids-
coalitie in de Gemeenteraad advi-
seren als de grootste fracties (na 
de verkiezingen) Groen Links en 
D66 zelf een minderheidscollege 
willen: ‘Ik denk dat veel partijen 
(uit eigen belang) een wethouder 
willen leveren’. Hij vindt een min-
derheidscollege een goed idee voor 

één jaar waarin een nieuwe open 
bestuurscultuur moeten worden 
doorgevoerd. Dan moet elke partij 
in die tijd laten zien of zij construc-
tief willen meewerken in de Raad. 
Na een jaar kan er dan op basis van 
getoonde samenwerking alsnog een 
meerderheidscoalitie worden ge-
vormd. 

Inspraakcoördinator
De Wijkraadvoorzitter stelt voor 
om een onafhankelijke participa-

tiecoördinator aan te stellen; deze 
zou door de inwonersorganisaties 
kunnen worden gekozen om het 
vertrouwen van de burgers weer 
te versterken. De coördinator zou 
de besluitvorming van de Raad 
moeten toetsen aan de inbreng van 
inwoners uit alle kernen. Hij wijst 
op goede ervaringen daarmee in 
andere gemeenten. Zo’n functiona-
ris kan de inbreng van inwoners in

Op 11 april was er een drukbezochte bijeenkomst van Wijkraad De Leijen. 
(foto Gerda Hoekstra).

Lees verder op pagina 5
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/04 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/04 • 09.30u - Prof. Dr. G. v.d. Brink 

24/04 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot 

De Woudkapel
24/04 • 10.30u - OntMoeten op

zondag met … Soefi 

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

24/04 • 14.00u - de heer Herman Kesting 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
24/04 • 10.30u - Leerhuisviering

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)

24/04 • 10.15u - Ds. W. Scherff
Kerkdiensten in d’Amandelboom

zijn besloten bijeenkomsten.

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
24/04 • 10.00 uur -

spreker Laura Korevaar

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/04 • 10.00 uur - spreker Fred Pathuis

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
24/04 • 10.00u - Ds. M. van Duijn 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

24/04 • 10.00u - Ds. P. Warners

R.K. St. Michaelkerk
24/04 • 10.00u - Communieviering

J. van Gaans en W. Kremer

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
24/04 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/04 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg
24/04 • 18.30u - 

Ds. W.M. van den Linden

Onderwegkerk Blauwkapel
24/04 • 10.30u -

Voorganger Ds. R. van den Beld 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel

24/04 • 09.30 uur Samendienst in 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/04 • 10.00u - Ds. P. Molenaar
24/04 • 18.30u - Ds. W. H. Th. Moehn

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/04 • 10.00u -
Kandidaat C.A. van der Brink 

24/04 • 18.30u -
Kandidaat C.A. van der Brink 

PKN - Ontmoetingskerk
24/04 • 09.30u - ds. R. Alkema;

Viering Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk 
24/04 • 10.30u - Eucharistieviering; 

Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/04 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn
24/04 • 18.30u - Dhr. H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
24/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

24/04 • 18.30u - Ds. G. van Goch

‘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

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

Ons heeft het intens verdrietige bericht bereikt dat 
onze dierbare collega is overleden.

Kees Kreling
28-07-1966       12-04-2022

In de jaren dat Kees bij ons heeft gewerkt heeft hij op 
heel veel van ons een onuitwisbare indruk gemaakt. 
Elke dag zette hij zich in om het verschil te maken. 
Rechttoe, rechtaan. En doen wat nodig is. 

Ook al wisten we dat dit onvermijdelijke bericht op elk 
moment kon komen. Wij gaan je heel erg missen.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit 
naar Angelique, Lucas en Duncan.

Het college van burgemeester en wethouders en de 
collega’s van Gemeente De Bilt

‘Bij U schuil ik’
P S A L M  1 4 3 : 9

Verdrietig, maar dankbaar voor alles 
wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft betekend, 
hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder,

schoonmoeder, oma en over-oma

Neeltje Adriana Kramer- van Ekeren
Hollandsche Rading Bilthoven
27 maart 1928 14 april 2022

Sinds 1990 weduwe van Wim Kramer

Ad en Mieke

Dennis en Amanda
  Levi, Lana, in liefdevolle herinnering, Lizzy

Jordy en Cynthia
  Feline, Bodien, Dinand

Nelleke en Dick
Adrie
Marinus

Wij bedanken de medewerkers van ‘De Biltse Hof’
voor hun liefdevolle verzorging van onze moeder en oma.

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

Digitaal Café Maartensdijk

Bij het digitaal café in biblio-
theek Idea, Nachtegaallaan 30 in 
Maartensdijk kan iedereen elke 
vrijdag tussen 14.00 en 15.30 
uur binnenlopen voor een korte 
vraag over zijn/haar tablet, iPad, 
smartphone of laptop. Vrijwil-
ligers van SeniorWeb staan klaar 
en bieden deskundige ondersteu-
ning. Je kunt er terecht met aller-
lei vragen. In de bibliotheek is 
Wi-Fi, het is handig om ervoor te 
zorgen dat je apparaat is opgela-
den. Deelname is gratis.

Biltse Streekmarkt - Lente 

Er is lentemarkt op 22 april van 
15.00 tot 19.00 uur bij kinder-
boerderij de Schaapskooi. De 
Biltse Streekmarkt is bijna vijf 
jaar geleden begonnen als de 
Dorpsmarkt met doel inwoners 
in contact te brengen met lokale 

duurzame voedselproducenten. 
Voor een divers voedsel aanbod 
op de markt is de term lokaal 
opgerekt naar streek. Naast food 
vind je op de markt ook cadeau-
artikelen, verzorgingsproducten, 
een natuurcoach en een houdings-
deskundige. De Toekomsttuin is 
er weer met een creatieve acti-
viteit voor kinderen. Geniet van 
hapjes met om 17.30 uur muziek 
van de Biltse Band D-Tune. De 
markt is er van 15.00 tot 19:00 
uur. Kijk voor meer informatie 
op biltsestreekmarkt.nl.

Aanmelden
Kinder Vakantie Week

Iedereen uit de Gemeente De 
Bilt kan zich aanmelden voor de 
Kinder-Vakantie-Week van WVT 
op www.vvsowvt.nl.

Langzaam ben je van ons weggegleden,
Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
Dat je niet meer bij ons zult zijn.

Dankbaar voor elke dag die hem gegund was en alles te hebben
gegeven, heeft hij ons toch moeten verlaten. Wij delen u mee dat 
wij afscheid hebben moeten nemen van mijn allerliefste man,
onze lieve vader, trotse lieve opa en overgroot-opa.
Voor altijd in gedachten bij ons,

Cornelis Rose
Cock

* Culemborg, 26 juli 1953 † Maartensdijk, 15 april 2022

 Trudy

 Henk en Paulien
  Katja en Dashley
   Alina
  Henk en Luna
  Dirk en Anika

 Henriëtte en John
  Cynthia
  Catharina
  Rosalina

 Cock en Dartanjan

 Wim en Paulien
  Fabienne

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 
21 april 2022 van 13.00 uur tot 14.00 uur in Het Dorpshuis,
Prinses Christinastraat 2 te Westbroek. Tevens stellen wij u in de 
gelegenheid om de dienst bij te wonen, die aansluitend zal plaats-
vinden. Na de dienst vindt de begrafenis in besloten kring plaats.

Dorpsweg 129
3738 CC Maartensdijk

Geen bloemen
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‘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

Leve het Hospice
door Henk van de Bunt

Juni 2022 bestaat Academisch Hospice Demeter 15 jaar. 
Het 15-jarig bestaan is niet de reden, maar wel een mooie 

aanleiding om ervaringen in het hospice te delen door 
de publicatie van een boek. Via de website van Hospice 

Demeter kan je nu al voor-intekenen op het boek,
zodat je zeker bent van een exemplaar. De opbrengst

gaat volledig naar het Hospice.

Het boek ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van academisch 
hospice Demeter was er nooit gekomen, wanneer Roland Storimans, 
zorgvrijwilliger, zijn initiatief niet had doorgezet: ‘Het idee voor een 
boek ontstond na het overlijden van mijn moeder, Hanneke Storimans 
op 20 januari 2020 in het Academisch Hospice Demeter. Gebukt onder 
alle covid-contactbeperkingen leek het mij een mooi plan om zorgver-
leners en vrijwilligers elkaars verhalen te laten delen en op te schrijven, 
om zo verbinding met elkaar te houden. Dat is gelukt met de hulp van 
velen in het hospice’.

Vrijwilligers
‘Michiel Koning, hospitality-vrijwilliger, nam in 2020 het initiatief 
om vrijwilligers en verpleegkundigen uit te nodigen om anekdotes te 
schrijven, die in de Biltsche Courant werden gepubliceerd. Deze zijn 
ook in het boek opgenomen. Ben Simmes, zorgvrijwilliger, heeft met 
veel passie en toewijding patiënten, naasten, vrijwilligers en zorgver-
leners geïnterviewd. Nynke Thien maakte de prachtige en sprekende 
foto’s en Jan Rothuizen, beeldend kunstenaar en illustrator, heeft door 
zijn tekeningen hospice- en palliatieve zorg een gezicht gegeven’.

Citaat
‘Zo hadden we dat ook samen afgesproken, zodra de zorg ook in de 
nacht nodig zou zijn, houden wij dit met elkaar niet vol. We nemen deze 
beslissing, in overleg met de huisarts en met pijn in ons hart, maar wel 
met vertrouwen. Ik breng haar naar hospice Demeter. Adres Weltevre-
den in De Bilt, een veelzeggende naam in dit verband. We zijn beiden 
wat nerveus en stil. We nemen de afslag Weltevreden; zegt opeens de 
mevrouw van de Tom Tom; ‘Keer om, u bevindt zich op een doodlo-
pende weg’. Mijn schoonmoeder barst in lachen uit. Dan passeren we 
aan de linkerkant de vuilstort van de gemeente; ‘Nou, dat is dan ook 
mooi, kunnen ze me hier direct naar toe brengen als het afgelopen is’. 
Het was een kanjer, mijn schoonmoeder. Ze heeft gelukkig, mede door 
de fantastische verzorging, nog twee goede maanden in Demeter door-
gebracht. (Gokie, schoondochter patiënte)

Boek
Het gebonden boek bestaat uit 156 pagina’s, is full colour en er zijn 
prachtige foto’s in opgenomen. ‘Leve het hospice’ is interessant voor 
een algemeen, breed publiek, voor patiënten en hun naasten, voor pro-
fessionals, zorgverleners en voor iedereen die belangstelling heeft in 
‘het leven’ in een hospice. Voor vragen of opmerkingen kan gemaild 
worden naar verteljeverhaal@hospicedemeter.nl.

Hospice Demeter. (foto Wim Westland - tuinvrijwilliger)

Preek van de Leek in Centrumkerk
door Walter Eijndhoven

Zondag 24 april zijn belangstellenden weer van harte welkom bij de eerste Preek van de Leek 
in 2022 in de Centrumkerk in Bilthoven. Ditmaal is het thema ‘Verbinding via de Kracht van 

Muziek’, door Xavier Boot, geboren in Bilthoven. Zijn inspiratie haalt hij uit meditatie.

De grootste passie van Xavier Boot 
is de muziek. Naast zijn werk als 
concertpianist maakt Boot compo-
sities, speciaal voor elektronische 
muziek. Ook schreef hij muziek 
voor een documentaire over de 
Tweede Wereldoorlog in Neder-
lands-Indië, waar zijn oma vandaan 
komt. Tijdens de Preek speelt Boot 
piano en legt hij uit hoe hij, onder 
andere door meditatie, inspiratie 
krijgt voor zijn spel.

Serie
‘Na twee jaar zonder een Preek 
van de Leek, is het weer tijd voor 
een nieuwe serie van Preken’, ver-
telt Harold Oechies, dominee van 
de Centrumkerk. ‘Vanaf nu in sa-
menwerking met de Onze Lieve 

Vrouwe kerk (OLV) in Bilthoven’. 
‘De OLV wil als kerk meer naar 
buiten treden’, vult Els Vriens van 
de OLV haar collega aan. ‘Onze 
jongeren willen het graag wat gro-
ter aanpakken en zo speelden we 
met de gedachte om mensen als 
Karin Bloemen en Herman Finkers 
te proberen te bereiken. Onze sa-
menwerking met de Centrumkerk 
is een eerste stap. Met de Preek van 
de Leek bereiken wij dezelfde men-
sen. De tweede Preek vindt plaats 
in mei, ook in de Centrumkerk. Aan 
het eind van het jaar organiseren 
wij nog twee Preken in de OLV. 
De gasten zijn dan: Ike Bekking en 
Vincent Cornelissen’.
Met de Preek van de Leek probe-
ren de Centrumkerk en de OLV 

een ander publiek te bereiken dan 
dat van de zondagochtend. Tijdens 
de Preek vertelt een leek (gelovig 
of niet) over zijn of haar passie. Je 
hoeft immers geen dominee te zijn 
om te preken of een inspirerend 
verhaal te houden.

De eerste Preek vindt plaats op zon-
dagmiddag 24 april, om 16.00 uur 
in de Centrumkerk aan de Juliana-
laan 42 in Bilthoven. Na afloop is 
iedereen welkom voor een hapje 
en een drankje. De toegang is vrij. 
Er vindt een collecte plaats voor 
Stichting Philomela. Deze stichting 
maakt het mogelijk dat ouderen en 
gehandicapten, die niet meer mo-
biel zijn, muziekoptredens kunnen 
bijwonen.

Harold Oechies en Els Vriens organiseren samen de Preek van de Leek.

Op stap
in 

woonwijk
Een totaal gedesoriënteerde zwarte 
ooievaar paradeert op straat in een 
woonwijk in Maartensdijk. (foto 
Wessel Plate)
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 21 april t/m woensdag 27 april

Filet Americain 

Grillworst salade 

Kip-tomaat-mozzarella salade 

Gebraden Rosbief

Gebakken boterhamworst 

Gegrilde Kalfsrollade

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG DONDERDAG

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
2 VOOR 7.-

1 KILO

11.98

STOMPETOREN ROMIG 
JONG 

500 GRAM

6.98

KLEINE VARKENSHAASJES 

KIPROERBAK MET 
GROENTE 

100 GRAM

1.50

KALFSSCHNITZELS 
100 GRAM

4.25

BBQ PAKKET 
4 kipdijsaté, 4 hamburgers,
4 barbecue worstjes

PULLED PORK BROODJES

SMULBROODJES

BIEFSTUKREEPJES 
100 GRAM

2.98

KIPSATÉ 4+1
GRATIS

LIVAR KARBONADE 3+1
GRATIS

SAMEN VOOR

14.95

4 VOOR 5.98

WIJ ZIJN OP 
KONINGSDAG GESLOTEN

DE WOENSDAG GEHAKTDAG 
AANBIEDING IS GELDIG OP DONDERDAG

KONINGSDAG GESLOTEN

AANBIEDING IS GELDIG OP DONDERDAG

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

Pilav 
met kip en groenterijst

€ 1,49
100 gram

Hollandse 
Trostomaten

€ 1,49
500 gram

Heerlijke sappige 
Mandarijnen

€ 2,99 
Heel kilo

Kip in dragonsaus
met groenterisotto

€ 1,59 
100 gram

Zeebaars met roergebakken 

asperge en mousseline
€ 17,50

Per portie

Spaghetti
met gehaktballetjes in tomatensaus

€ 1,59
100 gram

Aardbeien-Vanille 
taart
Nu € 18,95
De lekkerste 

Stroopkoeken
Nu € 3,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 april.

Asperge tijd……

We hebben alles in huis om 
uw asperge maaltijd com-

pleet te maken.
Ham, eieren, boter, eigen-
gemaakte Hollandaise en 

Bearnaise saus en fantasti-
sche wijnen…..

Wij schillen gratis uw asperges..!!!

Spelt walnoot brood
Nu € 3,49
Het allerlekkerste

Afbak stokbrood
Wit of bruin
Zak 2 stuks € 2,49

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 assortiment 
met culinaire voor- en 
hoofdgerechten…
Ook veel gerechten met 
asperges…!!

Van onze noten afdeling
Huismix
Per bak € 3,49

25
04

26
04

27
04

Lekker weer uit eigen land… 
bloemkool, rabarber, raapstelen, 

spinazie, komkommers
en tomaten.

Top kwaliteit dat proef je.!!

Volop Hollandse 
Aardbeien

Scherpe dagprijzen!!
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advertentie

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

het gemeentelijke beleid versterken 
en bespaart veel geld. Veel externe 
projectleiders zijn immers duur, ter-
wijl de gratis kennis van bewoners 
ongebruikt wordt gelaten. 

Participatie 
In 2019 stelde de Gemeenteraad 
een participatienota vast, die het 
zelf niet naleefde. Als één van de 
belangrijkste stappen bij de start 
van besluitvorming is de gemeente 
verplicht een kader (grote lijnen) 
te presenteren. Bij de plannen voor 
woningbouw is dat nagelaten. In de 
spoorzone van Bilthoven werd met 
behulp van een extern bureau een 
subsidieaanvraag bij het Ministerie 
ingediend, waarbij Bewonersorgani-
saties niet werden geraadpleegd. De 
subsidieaanvraag werd afgewezen. 
Besluitvorming over woningbouw 
is verschoven naar de nieuwe ge-
meenteraad. Hoeveel geld heeft al 
die vertraging gekost? ‘De gemeen-
teraad moet naar de inwoners (hun 
‘klanten’) luisteren. Het is daarom 

belangrijk dat de formateur ook 
spreekt met bewonersorganisaties’. 

Maartensdijk
Frank Mulder, voorzitter van Be-
wonersvereniging Maartensdijk-
Zuid, herkent zich in het verhaal 
van Ebbe Rost van Tonningen. 
‘De afgelopen 2 jaar merken wij 
niets van samenwerking tussen 
het (oude) college en ons als be-
wonersvereniging. Terwijl we toch 
juist partners van elkaar moeten 
zijn met hetzelfde doel voor ogen: 
fijn wonen in de mooie groene ge-
meente die we nu zijn’. Het bestuur 
van de bewonersvereniging heeft 
tijdens het woningbouwparticipa-
tietraject meermalen getracht een 
gesprek te krijgen met de wethou-
der, maar deze hield dit consequent 
af en voerde het gesprek alleen via 
de media’.
‘Wat ons betreft is dit ook onderdeel 
van de oude bestuurscultuur en wij 
hopen van harte dat het nieuwe col-
lege visie- en besluitvorming echt 
samen met bewoners gaat doen en 
niet zoals nu gebruikelijk is met de 

mond te belijden participatie be-
langrijk te vinden om vervolgens 
alle adviezen terzijde te leggen’ 
aldus Ad Vrijsen, medebestuurslid 
van de bewonersvereniging. Frank 
Mulder illustreert dit vervolgens: 
‘Saillant voorbeeld is dat het door 
bewoners van Maartensdijk breed 
opgestelde en gedragen participa-
tieadvies eerst unaniem door de 
raad werd aangenomen, terwijl 
het later maar zeer beperkt over-
genomen is in de woonvisie. Nog 
sterker: in de huidige participatie 
voor de omgevingsvisie wordt het 
onderdeel woningbouw dunnetjes 
overgedaan.’

Spoorzone
Ernst Menten is voorzitter van P3R 
een bewonersorganisatie langs de 
Rembrandtlaan, Rubenslaan en 
Rogier van der Weydenlaan; ver-
tegenwoordiger van de aanwonen-
den van het project Spoorzone: ‘We 
hebben de ervaring dat we als inwo-
ners roependen in de woestijn zijn. 
We zijn niet tegen woningbouw 
maar hebben wel (terechte) vragen 
en suggesties op het gebied van de 
(concentratie van) woningbouw en 
de impact op verkeer, parkeren, 
leefbaarheid etc. Meer hebben de 
ervaring dat we daarin geen goede 
gelegenheid krijgen om dat in het 
ontwikkelingsproces in te brengen. 
De Gemeenteraad besluit steevast 
op advies van het College tot het 
participatieniveau meedenken ter-
wijl diezelfde raad in april 2019 de 
participatienota heeft vastgesteld 
die letterlijk zegt: ‘We streven naar 
het hoogst mogelijk niveau van 
participatie’. We zien dat niet te-
rug in het handelen van College en 
gemeenteraad. We steunen daarom 
het idee van een participatiecoördi-
nator, die met de nota in de hand het 

gemeentebestuur kan confronteren 
met besluiten, die daarvan ver-
schillen. Wat ons betreft heeft deze 
nieuwe functionaris een standing 
invitation bij vergaderingen van het 
college om te bevorderen dat parti-
cipatie serieus genomen wordt. We 
zijn er daarbij van overtuigd dat 
de besluitvorming sneller verloopt 
vanwege het grotere draagvlak.
We zijn verheugd om in het verslag 
van de informateurs te lezen dat er 
een raadsbrede steun is om effectief 
invulling te geven aan participatie 
van bewoners. Daarbij zou ik een 
pleidooi willen houden om daarbij 
ook gebruik te maken de bereidheid 
bij de inwoners van De Bilt om de 
enorme kennis die onder hen te vin-
den is in te brengen in de belang-
rijke ontwikkelingsprocessen die 
op de agenda staan: wonen, klimaat 
en inclusie’.

Bilthoven Noord
Ina Duthler is voorzitter van de 
Bewonersvereniging Bilthoven 
Noord. (BBN); deze behartigt de 
belangen van de wijk Bilthoven 
Noord en vertegenwoordigt onge-
veer 750 leden uit genoemde wijk.: 
‘Het voorstel van de voorzitter van 
wijkraad De Leijen, om een parti-

cipatiecoördinator in te stellen, on-
dersteunen wij van harte. Hiermee 
kan tegemoet worden gekomen aan 
de wens van de nieuwe gekozen ge-
meenteraad, zoals vastgesteld door 
de informateurs, om effectief invul-
ling te geven aan participatie van 
inwoners. BBN vindt het heel be-
langrijk dat naast de woningbouw-
plannen kaders worden aangegeven 
door de gemeente waarbinnen de 
woningbouw ontwikkeld kan wor-
den. Gelijktijdig met het ontwikke-
len van een plan voor woningbouw, 
moet ook aangegeven worden door 
de gemeente hoe de leefomgeving 
er dan uit zal komen te zien, qua 
mobiliteit, duurzaamheid en hoe de 
plannen inpassen bij het groene ka-
rakter van onze gemeente. Wij heb-
ben bij voortduring laten weten dat 
wij betrokken willen worden bij het 
inrichten van onze leefomgeving. 
Door deze betrokkenheid te waar-
borgen middels een participatie 
coördinator, zal het draagvlak voor 
plannen groter worden’.

Vertegenwoordigers van inwoners-
organisaties, die meer willen weten 
over een ‘participatiecoördinator’ 
kunnen contact opnemen via info@
wijkraaddeleijen.nl.

Vervolg van pagina 1

Bewoners van de Rembrandtlaan en Rogier van der Weydenlaan worden 
in het project Spoorzone vertegenwoordigd door bewonersorganisatie 
P3R.

Maartensdijk Zuid vanuit het zuiden gezien (foto Frank Mulder)

Verbouwing Paviljoen Beerschoten
Donderdagmiddag is het startsein gegeven voor de verbouwing van Paviljoen Beerschoten

in De Bilt. Het bouwdoek werd onthuld door wethouder Anne Brommersma
en Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap. 

Het historische pand, dat oorspron-
kelijk werd gebruikt als koetshuis, 
is aan een flinke onderhoudsbeurt 
toe. Ook de directe omgeving van 
het paviljoen wordt aangepakt. Met 
deze verbouwing en de diverse aan-
passingen wordt een aantrekkelijk 
en eigentijds bezoekerscentrum 
met horeca gerealiseerd. Naar ver-
wachting kunnen bezoekers vanaf 
voorjaar 2023 weer terecht in het 
vernieuwde bezoekerscentrum.

Paviljoen
Het paviljoen krijgt aan de bui-
tenzijde een flinke opfrisbeurt. De 
binnenkant wordt verbouwd en op-
nieuw ingericht, waardoor er een 
nieuw bezoekerscentrum, geschikt 
voor diverse doeleinden, ontstaat. 
Ook de parkeerfaciliteiten voor 
auto’s en fietsen worden verbe-
terd. Utrechts Landschap stimuleert 
bezoekers met de fiets te komen. 
Vanaf het terras aan de achterzijde 

van het paviljoen kan de bezoeker 
straks met een kop koffie of thee 
genieten van de mooie beeldentuin 
van Jits Bakker. Aan de zijkant van 
het paviljoen wordt een natuur-
speeltuin aangelegd.

Informatievoorziening
In verband met de verbouwing van 
Paviljoen Beerschoten is het infor-
matiecentrum gesloten vanaf april 
tot voorjaar 2023. Utrechts Land-
schap blijft natuurlijk ook deze 
periode graag in contact met be-
zoekers. Daarom zal er vanaf juni 
regelmatig een mobiel bezoekers-
centrum te vinden zijn bij het pavil-
joen. Voor openingstijden zie www.
utrechtslandschap.nl/beerschoten.

Poort
Sinds 2014 is door Utrechts Land-
schap veel geïnvesteerd in de kwa-
liteit van landgoed Beerschoten in 
De Bilt. Diverse elementen van 
de historische parkaanleg zijn her-
steld, wandelpaden zijn verbeterd 
en de akker floreert. Landgoed 
Beerschoten heeft haar grandeur 
teruggekregen als poort van de 
Stichtse Lustwarande. Met de ver-
bouwing van het paviljoen en de di-
recte omgeving is de ontwikkeling 
van het landgoed compleet. [HvdB]Onthulling bouwbord Paviljoen Beerschoten. [foto Henk van de Bunt]

Formatie nieuw
college De Bilt

John Does wordt formateur in De Bilt. Vorige week startte 
hij met gesprekken met GroenLinks, D66, PvdA, SP

en Lokaal De Bilt voor de vorming van een nieuw
college. Does is wethouder in Dijk en Waard

en ervaren met het smeden van coalities. 

Gelijk met de formatiegesprekken start ook het proces om te komen tot 
een raadsakkoord. Hiervoor is Kitty Spaan voorgesteld. In het raads-
akkoord worden afspraken gemaakt over werkwijzen en cultuur in de 
raad. De gemeenteraad was 14 april - online -  in de gelegenheid kennis 
te maken met Does en Spaan. 

Formatie en raadsakkoord
De komende dagen zijn de eerste formatieonderhandelingen. Om te 
komen tot een raadsakkoord is een eerste sessie met de raadsleden ge-
pland op maandagavond 25 april. 
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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.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan 
wasmachines, drogers, koel- en vries-
kasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

Wat een feest!
Daar had ’t kappertje niet op 
gerekend. Hij was sprakeloos.
 
Organisaties, sponsors,
familie en vrienden
Hartelijk bedankt,
het was geweldig!

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar

info@vierklank.nl

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

APPELROOM-
ROLLEN

3 + 1
GRATIS!

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

Lamcon, Constructie & Montage BV gevestigd te Westbroek (Utr) is een 
jong en gezond bedrijf, wat inmiddels bijna 20 jaar bestaat!

Wij zijn PER DIRECT op zoek naar een
gemotiveerde constructiebankwerker lasser en/of montagemedewerker
die ons team wil komen versterken.

Voor beide functies wordt een echte “allrounder” gezocht. Het betreft een 
veelzijdige functie waarbij wij het zeer waarderen als je initiatief toont en 
meedenkt over de verdere ontwikkelingen bij Lamcon.

Functie eisen:
MBO opleiding niveau ¾ (en/of BBL Leerling)
Ervaring met lassen (MIG/MAG/TIG)
Ervaring met constructie tekening lezen (is een pré)
Zelfstandig kunnen werken
In bezit van rijbewijs B

Heb jij affiniteit met bovengenoemde 
functie omschrijving en vind je het 
leuk om in een fanatiek jong team 
te werken? Neem dan contact met
ons op of stuur een mail naar info@
lamcon.nl.

Plasklachten?
Erectiestoornis?
Verhoogde PSA waarde? 

Bij Link2Care Clinics kunt u binnen een week terecht.

Ook voor alle beeldvorming (MRI, CT, Echo, Röntgen) 
kunt u bij Link2Care Clinics zonder wachttijd terecht. 
Ga naar: www.link2care.nl en maak nu een afspraak!

Professor Bronkhorstlaan 10 Gebouw 94  |  3723 MB Bilthoven
E info@link2care.nl  |  T 030 – 750 10 40
Op het Berg en Bosch terrein vindt u Link2Care Clinics in hetzelfde gebouw
als het Alexander Monro Ziekenhuis.

Geen
wachtlijst
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Symposium over het Rampjaar 
In de monumentale Nederlands-Hervormde Kerk in Westbroek organiseerde het Online 

Museum De Bilt zaterdag 9 april een symposium over het Rampjaar 1672; 350 jaar
nadat De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door Engeland, Frankrijk
en de bisdommen van Münster en Keulen werd aangevallen. Voorzitter Arie Jan
Ditewig stond bij zijn openingswoorden ook stil bij de situatie in Oekraïne nu: 

‘Dit symposium wil inzoemen op 
de situatie in onze gemeente(n) en 
de regio. Daarom is gekozen voor 
de titel ‘Moord en Brand op het 
Platteland’. Hij herinnerde zijn ge-
hoor aan de uitdrukking van die tijd 
‘het volk was redeloos, de regering 
radeloos en het land reddeloos’. Hij 
vroeg om een moment van stilte uit 
respect voor het volk dat 350 jaar 
geleden dit alles moest meemaken’.
Daarna opende burgermeester 
Sjoerd Potters de expositie ; ook hij 
sprak over de onmenselijke situatie 
van nu in Oekraïne. Potters noemde 
het belang van kennis over onze 
geschiedenis: ‘Vrijheid is niet iets 
vanzelfsprekends. Laten we daar 
bij stilstaan’. Hij memoreerde ook 
aan de gebeurtenissen uit die tijd 
in onze eigen gemeente: ‘En dan 
vooral in Westbroek, Maartensdijk 
en De Bilt’. Hij prees de inzet het 
Online Museum om ons verle-
den een gezicht te geven’. Potters 
kreeg van een nazaat van Michiel 
de Ruyter het boek ‘Agenten van 
de Koning’ en het boekje ‘Moord 
en brand op het platteland ‘(auteur 
Anne Doedens) overhandigd. 

Westbroek
Karien Scholten vertelde - in het 
koor van de kerk - vervolgens over 
de verwoestingen en het stelen van 
voedsel in Westbroek: ‘Een oogge-
tuigenverslag in de zomer van 1673 
vertelt: ‘Binnen Westbroek hadden 
de Fransen wat militairen te voet 
en te paard gelegerd. Ze begon-
nen, afgezien van het bier, brood en 
vlees dat de boeren hen al hadden 
moeten geven, toen met plunderen. 

Ze beroofden zelfs de kerk, verniel-
den het orgel, staken de stoelen en 
banken in brand, namen de Bijbel 
en psalmboeken weg, braken de di-
aconiekamer open en de armenkist, 
en namen alles wat hen aanstond 
mee. Ook sloopten ze verscheidene 
huizen en behandelden ze de inwo-
ners heel slecht. Alles wat op het 
veld stond, maaiden ze af of lieten 
ze door hun paarden vertrappen. 
Daarna begonnen ze met het op-
werpen van verscheidene verdedi-
gingswerken en batterijen, waaraan 
de boeren zelf moesten meewerken, 
want anders, dreigden de Fransen, 
zouden ze het hele dorp in brand 
steken… Geweld, helaas van alle 
tijden…
Anne Doedens vroeg leerlingen 
van basisschool ’t Kompas (West-
broek) beelden van de expositie toe 
te lichten. Jesse was het opgeval-
len, dat de stad Utrecht zich over 
had gegeven aan de vijand, maar 
Westbroek niet. Marit vertelde dat 
in Oekraïne de afgelopen weken 
net zoveel doden zijn gevallen als 
in het Rampjaar hier.

Symposium
Daarna werd het symposium ver-
volgd in de grote kerkzaal. Drs. Luc 
Panhuysen, historicus en schrijver 
over het Rampjaar, vertelde over 
het belang van de Hollandse Wa-
terlinie. Deze werd in die tijd in 
slechts 1 maand aangelegd. Hij liet 
ook beelden zien van methodes om 
de vijand tegen te houden; bijvoor-
beeld met wegversperringen en het 
uitstrooien van voetangels. Daarna 
hield Dr. Anne Doedens, historicus 

en auteur van meerdere publicaties 
over het Rampjaar, een verhaal over 
de rol die Westbroek en de regio in 
de strijd speelde. Hij noemde daar-
bij ook de toenmalige Steenstraat in 
De Bilt waar meerdere woningen 
verwoest werden. Ook in Maartens-
dijk werd gevochten en dat de in-
woners daar extra belasting moest 
betalen om de strijd te financieren. 
Hij sprak ook over (de eigenaren 
van) het landgoed Eyckenstein in 
die tijd, vanwege de vermeende 
collaboratie met de vijand.

Brieven
Na een pauze, waarin organist Her-
man Sietsma bijdragen vertolkte op 
het monumentale kerkorgel, werd 
het symposium vervolgd met een 
lezing door Dr. Judith Brouwer, 
historica en gepromoveerd op de 
geschiedenis van het Rampjaar. Zij 
vertelde over nooit aangekomen 
brieven van vooral zeelieden en hun 
vrouwen in het thuisland. Die brie-
ven liggen nu in een Engels archief. 
Zij memoreerde ook aan de kaping 
van schepen door de Hollandse zee-
lieden. Drs. Lodewijk Gerretsen, 
historicus en conservator van Kas-
teel Amerongen, vertelde over de 
toenmalige bewoners van het Kas-
teel en de rol die zij speelden. Daar 
zijn meerdere brieven van bewaard. 
Hun zoon heeft nog gevochten in 
de veldslag bij Vreeswijk, waarna 
het Franse leger zich terugtrok. Als 
laatste spreker vertelde Wouter van 
Dijk, archivaris van het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen 
in Breukelen, over de gevechten in 
het gebied van Muiden tot Breuke-

len. Er werd een lijst gemaakt van 
‘weerbare mannen uit Westbroek’, 
die konden worden opgeroepen 
voor het aanleggen van zware ver-
dedigingswerken. Heel bijzonder 
was zijn verhaal over een katho-
lieke priester uit Abcoude, die met 
een hostie zichtbaar in zijn hand op 
de Franse troepen afliep en hen in 
de naam van God opriep rechtsom-

keert te maken. En aldus geschied-
de. Arie-Jan Ditewig bedankte de 
sprekers voor hun inbreng en sloot 
daarna het symposium af. Het pu-
bliek werd uitgenodigd voor een 
drankje en hapje in het koor van de 
kerk . Er werd nog lang nagespro-
ken over dit leerzame en indruk-
wekkende symposium. 
 (Frans Poot)

Burgemeester Sjoerd Potters krijgt een aantal boekjes overhandigd. 

Meet & Match bij KNMI
door Walter Eijndhoven

Donderdag 7 april ontmoetten lokaal betrokken organisaties uit gemeente De Bilt elkaar
bij het KNMI. Via onderlinge contacten hopen zij elkaar, met gesloten beurs, te 

ondersteunen bij velerlei werkzaamheden. Dit nieuwe evenement is vergelijkbaar
met de eerder georganiseerde Beursvloer, maar dan in een ‘light’ versie.

Ongeveer dertig organisaties maak-
ten gebruik van de gastvrijheid van 
het KNMI in De Bilt. Na een korte 
kennismakingsronde hoopten deel-
nemers op helpende handen bij een 
opdracht vanuit hun organisatie of 
boden zij deze aan. Naast helpende 
handen was ook vraag en aanbod 

van materialen & middelen en ken-
nis & kunde.

Veel vraag en aanbod kwam langs 
tijdens de netwerksessie: stage-
plaatsen voor leerlingen, aanslui-
ting bij ondersteuning vluchtelin-
genwerk voor Oekraïne, hulp in het 

opvangen van Oekraïense vluchte-
lingen, contacten met bedrijven die 
willen samenwerken in projecten 
voor kwetsbare doelgroepen, ca-
paciteit logistiek, ruimte voor een 
re-paircafé, een gastheer/ -vrouw, 
beautymiddag, hulp bij een verlo-
ting van schilderijen of hulp bij het 
wandelen.
Organisaties boden ook veel aan: 
hun netwerk, expertise bij een pro-
ject, begeleiding gastgezin/ vluch-
telingen, hulp bij integreren of her-
intreding of diverse administratieve 
klussen als versturen van mailings, 
nieten, vouwen, brieven in envelop-
pen doen of inpakwerk op locatie.

Judith Boezewinkel van Samen 
voor De Bilt is tevreden over de 
opkomst deze middag. ‘Eindelijk 
kunnen wij weer een evenement 
organiseren voor Biltse bedrijven. 
Ik hoop dat er weer veel matches 
uitkomen vanmiddag en dat de aan-
wezige organisaties hulp krijgen of 
kan worden aangeboden’.

Donderdag 7 april ontmoetten lokaal betrokken organisaties uit de 
gemeente De Bilt elkaar bij het KNMI. (foto Samen voor De Bilt)

Vrijwilligers nodig voor 
heropening Voedselbankwinkel 
De Voedselbankwinkel kan binnenkort weer open. De afgelopen 
weken is er aan alle kanten nagedacht over de beste oplossingen 
en de nodige verbouwingen. Onder bezielende leiding van André 

Schellart is er flink geklust door vrijwilligers in het magazijn.

Bijna klaar, want voor die (her-)opening zijn wel extra vrijwilligers no-
dig. Door de coronacrisis zijn er vrijwilligers verloren, maar het openen 
van de winkel vraagt ook om extra handen. 

In 2019 ging men van traditionele Voedselbank, waar afnemers een 
voedselpakket kregen, naar een Voedselbankwinkel waar afnemers 
hun eigen keuzes kunnen maken. Door de coronacrisis viel men terug 
op het traditionele Voedselbankconcept, waarbij er voor elke afnemer 
een pakket klaar staat. Maar die tijd is nu bijna voorbij en wordt er 
gezocht naar vrijwilligers voor de uitgifte, de zogenaamde gastvrou-
wen en gastheren die met de afnemer door de winkel gaan, terwijl de 
boodschappen gedaan worden. Het gaat om sociale aanpakkers die dis-
creet met mensen en de situatie omtrent de afnemers kunnen omgaan. 
Beschikbaarheid van minimaal 3 á 4 uur per week, bij voorkeur op 
maandag-, woensdag- of donderdagmiddag.

Daarnaast is er vraag naar magazijnmedewerkers; voor de sortering, 
opslag en winkelvulling. Op alle doordeweekse middagen is de winkel 
geopend. Samen met een team bewaakt men de voedselveiligheid en 
volgens rooster wordt het magazijn schoon en opgeruimd gehouden. 
Beschikbaarheid van minimaal 3 uur per week in de ochtend. In overleg 
worden de dagdelen vastgesteld.
Interesse in 1 van deze vacatures 
of wil je meer weten? Ga naar 
www.voedselbankdebilt.nl of bel: 
030 7514601; op dinsdag en vrij-
dag tussen 10.00 en 14.00 uur. 

De deuren van de winkel van de 
Voedselbank kunnen weer open 
als er voldoende vrijwilligers zijn.

Prettig uitzicht

Omwonenden van De Vijverhof aan de Alfred Nobellaan in De Bilt zijn 
blij met het uitzicht. De gele narcissen zijn uitgebloeid, de laatbloeiende 
witte narcissen kleuren het veld. (foto Frans Poot)
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Benefietconcert
Zaterdag 23 april 2022 

20:00 - 22:00
Jasmijnstraat 6b - De Bilt

Melodie Percussiegroep
o.l.v. Marcel Heijnen

Klarinet Ensemble
o.l.v. Luuk de Bakker

Saxofoon Ensemble
‘Sax Only’

Kaarten € 7,50 via promotie@biltseharmonie.nl of aan de zaal

Help Mieścisko de Oekraïense vluchtelingen helpen

Koninklijke Biltse Harmonie - Stichting Razem - Gemeente De Bilt

HET IS
BEGONNEN!

Deze week op alle

BUNGELPLANTEN

Vaarderhoogt kwaliteit 
topplanten tegen 

plantenmarktprijsjes

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883  • vaarderhoogt.nl • zie ook webshop.vaarderhoogt.nl
Aanbieding geldig tot en met dinsdag 26 april • Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Houdt de 
komende tijd 
onze bericht-
geving in de 
gaten. Ons Blij 
Lente Festijn duurt 
3 weken en biedt 
keer op keer fenome-
nale aanbiedingen waarmee 
het in uw tuin, op uw terras of 
balkon één groot feest van variaties in 
kleuren, geuren wordt. Deze week een 
keus uit talloze soorten bungelplanten.

25%KASSA
KORTING

WANDELCOACHING VOOR MANTELZORGERS:
IN EEN UURTJE DE ZAKEN OP EEN RIJTJE.
Zorg je voor een naaste en heb je vragen? Wil je je hart eens luchten 
en bespreken hoe je verder kunt? Wil je advies over hoe je een lastige 
situatie op kunt lossen of hoe je tijd en ruimte voor jezelf houdt? Loop 
dan eens mee met de wandelcoaching. Elke woensdag om 9.30 uur staat 
één van de consulenten klaar bij de Biltsche Hoek voor een wandeling 
in het bos. Tijdens de wandeling in de buitenlucht kom je tot nieuwe 
inzichten die je verder helpen. In een uurtje zetten we samen de zaken op 
een rijtje. Daarna kun je met een opgeruimd hoofd en een goed gevoel 
de dag tegemoet. Je bent van harte welkom! Aanmelden hoeft niet, maar 
mag wel via mantelzorg@mensdebilt.nl. Meer info: www.mensdebilt.nl/
steunpunt-mantelzorg.

MENS is ook…

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

PULLED PORC
Op de Green Egg langzaam gegaard; lekker bij de 
maaltijd, op een broodje met Cole slaw, lauw warm op
uw salade. Alleen even opwarmen! 100 gram 1,50

RUCOLA STAMPPOT MET TRUFFEL
Gestampte aardappels met crème fraiche, rucola,
zontomaatjes en Provençaalse kruiden...
Alleen even opwarmen... 500 gram 5,50

INDISCHE KIPSATÉ
Hand geregen gemarineerde blokjes kipfilet; lekker mild
gekruid en zeer smaakvol! kan in de pan, oven en 
natuurlijk op de BBQ! ca. 8 tot 10 minuten 100 gram 1,65

BOEREN SPEK ROLLADE
Iets doorregen; wordt niet droog. Lekker binnen en 
buiten gekruid; voor in de pan, oven en de BBQ...
ca. 75 tot 90 min. op 150°C; super lekker!! 500 gram 6,25

BEEF WOKREEPJES
Reepjes biefstuk gemarineerd met onze see salt peper 
marinade, preiringen en sugarsnaps, op brood , bij de 
maaltijd met pasta, rijst; kort & fel roerbakken 100 gram 2,35

De beste kwaliteit 
van de op één na

beste slager

Heerlijke smaakmakers!!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van dinsdag 19 april t/m zaterdag 23 april.

Zetfouten voorbehouden.

ENTRECOTE BURGERS
Puur rund met o.a. iets limoen; lekker frisse smaak! 100 gram 1,35
KIP DONUTS
Zachtjes braden; ruim boter, kan ook op een bolletje 2 stuks 3,50

PROCUREURLAPJES
Aan een stuk, lapjes of blokjes; u mag het zeggen!!
Voor saté, uw ovenschotel, lapjes om te braden....
Licht doorregen en wordt niet droog! 500 gram 4,98

Burgemeester Potters verzorgt lunchlezing 
Bibliotheek Bilthoven organiseert een serie lunchlezingen met inspirerende sprekers, 

werkzaam in lokale organisaties en bedrijven. Aan de hand van een boek spreken zij over 
wat hen drijft in hun werk. Na een lange periode van thuiswerken is de behoefte om mensen 

te zien en geïnspireerd te worden groot.

Burgemeester Sjoerd Potters 
spreekt op 22 april om 12.30 uur 
in Het Lichtruim (Planetenplein 2 
te Bilthoven) over democratie en 
de weerbaarheid tegen intolerantie. 
Het boek van Karl Popper ‘De open 
samenleving en haar vijanden’ is 
een van de grootste inspiratiebron-
nen in zijn werk. Het thema van het 

boek is een open en democratische 
samenleving die weerbaar is tegen 
intolerantie en antidemocratische 
tendensen. Het boek is al in 1944 ge-
schreven tegen de achtergrond van 
De Tweede Wereldoorlog op een 
bijzondere plek, namelijk Christ-
church Nieuw-Zeeland. Sjoerd Pot-
ters is daar zelf in 2009 op vakantie 

geweest. Dit werk wordt als een 
van de meest belangrijke moderne 
politiek-fi losofi sche werken gezien.
Bij een lekker broodje, verzorgd 
door de cliënten van Reinaerde, 
nemen de sprekers je mee in hun 
motivatie voor hun werk. Kaarten 
zijn via kunstenhuis.nl/lunchlezing-
met-sjoerd- verkrijgbaar

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

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

Uw lokale drukwerkspecialist 
• printservice
• ontwerp en dtp
• reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• website
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CULTUUR - SPORT - KONINGSDAG

Activiteitenspecial

Kinderburgemeester, burgemeester en 
wethouders gaan weer los tijdens Koningsdag

door Walter Eijndhoven

Na twee jaar corona mag Nederland eindelijk gezamenlijk Koningsdag vieren.
Ook gemeente De Bilt viert weer Koningsdag. Met een strak tijdschema gaat

het college van Burgemeester en Wethouders, samen met de kinder-
burgemeester, langs bij de diverse festiviteiten in de zes kernen.

Na drie jaar pakt het college van 
B&W de draad weer op. Burge-
meester, kinderburgemeester en 
wethouders bezoeken graag weer 
de festiviteiten in de zes kernen. 
‘Wij houden ons aan een heel strak 
tijdschema, maar wij zijn blij dat 
het weer kan en mag’, vertelt bur-
gemeester Sjoerd Potters. ‘Iedere 
kern heeft haar eigen Oranjevereni-
ging of Oranjecommissie met eigen 
festiviteiten en daar maken wij na-
tuurlijk graag deel van uit.

Emotie
Potters is trots op Nederland, een 
land waar iedereen gewoon samen 
Koningsdag kan vieren. Potters: 
‘Het roept bij mij ook een zekere 
emotie op. Na die twee jaar van co-
ronacrisis is het echt geweldig dat 
wij Koningsdag weer zo kunnen 
vieren. En in het licht van de oor-
log in Oekraïne realiseer je je wel 

hoe waardevol het is dat wij in vrij-
heid kunnen leven en dit feest met 
elkaar kunnen vieren’. Samen met 
kinderburgemeester Feline Lauret 
en de wethouders laat hij dan ook 
in elke kern zijn gezicht zien. Voor 
Feline is het haar eerste (en tevens 
laatste) Koningsdag in functie als 
kinderburgemeester. ‘Ik vind het 
heel bijzonder en een eer om hier-
bij aanwezig te mogen zijn’, vertelt 
Feline. ’Deze dag doe ik mee aan 
diverse festiviteiten, waaronder 
om 10.00 uur de opening van de 
kindervrijmarkt op het terrein rond 
Jagtlust en tijdens het oranjecon-
cours jureer ik de Friese tuigpaar-
den, gereden door dames. Verder 
ben ik nog aanwezig bij het Fiets 
Versieren’. Potters vult aan: ‘Ze-
ker voor de jeugd en jongeren, die 

ook fl ink hebben geleden onder de 
coronacrisis, is het fi jn dat er veel 
activiteiten zijn. Vanuit het ‘crisis- 
en herstelplan corona’ hebben wij 
samen met de maatschappelijke 
partners, sportverenigingen en ge-
meente veel activiteiten georgani-
seerd om samen weer actief te zijn. 
En Koningsdag is daar natuurlijk 
ook onderdeel van’.

Opening
Ook voor de burgemeester wordt 
het een drukke dag. ‘Om 9.00 uur 
ben ik aanwezig bij de offi ciële 
opening van Koningsdag’, vertelt 
hij. Na mijn toespraak bij Kap-
per Hans in Maartensdijk laten wij 
ballonnen op en gaan wij vervol-
gens naar mevr. Landwaart voor 
de Balkonscene. Daarna gaan wij 
direct door naar Groenekan voor 
het Ringsteken. Iedere Koningsdag 
draven hier de paarden door de stra-
ten. Mijn partner Tony en ik rijden 
hier mee in een tweespan’.
Vanuit Groenekan gaat de burge-
meester naar het Dorpsplein in 
Hollandsche Rading. Hier opent 

hij Koningsdag en de kermis en 
kiest hij de leukste tekening uit die 
kinderen hebben gemaakt. Potters: 
‘Met de kinderen tel ik af om de 
kermis te openen en wie weet maak 
ik een rondje over de kermis om 
iets uit te proberen’. Nog voor de 
lunch rijdt de burgemeester naar de 
meest westelijk gelegen kern van 
de gemeente, Westbroek. Op de 
Westbroekse Molenweg ontvangt 
het bestuur hem op het feestterrein 
en is hij aanwezig bij de Bingo.
Het ochtendprogramma is voorbij. 
Na de lunch bij Coen in Westbroek 
gaat de stoet weer door naar De Bilt 
en Bilthoven. Samen met Feline is 
de burgemeester bij de tuigpaarden 
aan de overkant van Jagtlust. Pot-
ters: ‘Ik ben gek op paarden, dus 
daar ga ik zeker een kijkje nemen. 
Na het Oranjeconcours ga ik nog 
naar het speelterrein voor Jagtlust, 
al met al wacht ons een drukke, 
maar zeker gezellige, dag. Nu het 
weer nog afwachten. Het college 
heeft er in ieder geval zin in. Ik 
hoop dat Koningsdag voor iedereen 
een feestelijke dag wordt’.

Kinderburgemeester Feline kijkt 
uit naar haar eerste (en laatste) 
Koningsdag in functie.

Ook dit jaar vindt de balkonscene plaats in Maartensdijk.

Spectaculaire show tijdens het Oranjeconcours trekt veel publiek..

De Bilt/Bilthoven en 
Westbroek organiseren 

Koningsdag in recordtempo
door Walter Eijndhoven

Na twee jaar van coronaperikelen mag Nederland eindelijk 
weer gezamenlijk Koningsdag vieren. Ook in de kernen 

Bilthoven, De Bilt en Westbroek vieren inwoners en bezoekers 
Koningsdag. In De Bilt/Bitlhoven is alles daadwerkelijk op 

Koningsdag, Westbroek viert bijna een week lang feest.

‘Na twee jaar kunnen wij eindelijk weer feest vieren’, vertelt Frans van 
Beek, voorzitter van het Oranjecomité in Bilthoven. ‘Het was aan het 
begin van het jaar nog wel spannend of alles kon doorgaan, maar half 
januari stond het licht op groen en konden wij starten met de organisa-
tie van Koningsdag. Dit jaar vieren wij Koningsdag wel iets anders dan 
voorgaande jaren’.

Jagtlust
In vorige jaren vond de kindervrijmarkt altijd plaats op de Hessenweg 
in De Bilt. Dit jaar koos het comité voor een andere locatie. Van Beek: 
‘Voor onze vrijwilligers is het fi jner als alle festiviteiten op één locatie 
plaatsvinden en niet verspreid. Dit jaar vindt alles plaats op het ter-
rein rond Jagtlust. De kinderburgemeester opent het feest om 10.00 uur, 
waarbij iedereen van harte welkom is. De hele dag staat in het teken 
van sport en spel, er staat een horecatent en ook aan de kleintjes is 
gedacht met onder meer een springkussen. Op het grasveld aan de over-
kant van Jagtlust wordt het tuigpaardenconcours gehouden. Het wordt 
leuk, dus wij hopen op een groot feest’.

Westbroek
Ook in Westbroek zat de Oranjevereniging niet stil. ‘Wij zaten tot begin 
februari in spanning of het feest wel mocht doorgaan’, vertelt Roy de 
Kruif, voorzitter van de Oranjevereniging in Westbroek. ‘De vergun-
ning vroegen wij al aan in oktober in de hoop op een positief antwoord. 
Al die maanden konden wij niets organiseren. Normaal hebben wij acht 
maanden de tijd om alles te organiseren. In februari hoorden wij dan 
eindelijk dat het mocht. In drie maanden tijd hebben wij alles op poten 
gezet en dat is gelukt. Dankzij een draaiboek. Hoewel het hier en daar 
best spannend was of alles op tijd klaar zou zijn. Maar het is gelukt. Wij 
zijn er helemaal klaar voor’.

De Oranjevereniging Westbroek organiseert tussen dinsdag 26 april en 
zondag 1 mei diverse activiteiten, waaronder Touwtrekken, een feest-
avond met bandje, Reveille, Bingo, Aubade, Op z’n Koptocht, een eet-
festijn, een seniorenmiddag, Kinderdisco, de Polderloop, een fi etspuz-
zeltocht en afsluitend op zondag de Tentdienst.

Ter afsluiting van de festiviteiten vindt er in Westbroek altijd een goed 
bezochte tentdienst plaats.
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De Bilt / Bilthoven
Woensdag  27 april
ALLE festiviteiten vinden plaats voor en rondom het gemeentehuis 
Jagtlust aan de Soestdijkseweg te Bilthoven

 10.00 – 17.00 uur  Kindervrijmarkt. Vindt niet plaats op de 
Hessenweg (let dus op!) maar voor en rondom het 
gemeentehuis Jagtlust.

 10.15 uur  Offi  ciële opening van de kindervrijmarkt door de 
kinderburgemeester Feline Lauret

 10.00 – 17.00 uur  Sport en spel: Verzorgd door Mens De Bilt. 
Kinderen kunnen actief meedoen met allerlei 
sport- en speldemonstraties 

   Muziek: Gedurende de hele dag zijn er 
muziekoptredens van DJ’s, live-bands en de Biltse 
Harmonie.

   Luchtkussens en andere festiviteiten: De gehele 
dag zijn er diverse luchtkussens waarop kinderen 
kunnen spelen. Ook kun je je laten schminken en 
er is de hele dag een clown. 

 10.00 – 20.00 uur  The Local Heroes: Op het terrein staan meerdere 
feesttenten en is er een heus horeca-terras.

Groenekan
Dinsdag 26 april (tuin van Huize Voordaan)
 17.30 uur ALV
 18.00 - 19.30 uur Aanschuiftafel van Ted (Naast de Buren)
 19.30 - 20.30 uur Groenekan Got Talent Kids Edition
 20.30 - 21.00 uur DJ
 21.00 - 22.00 uur Smartlappen door Carola Kraai en andere talenten
 22.00 - 01.00 uur DJ

Woensdag 27 april (Vijverlaan)
 09.00 - 09.45 uur Ringsteken te pony
 09.45 - 10.30 uur Ringsteken te paard
 10.30 - 11.15 uur Ringsteken aanspanning
 11.15 - 11.30 uur Prijsuitreiking door burgemeester Potters 
 13.30 - 14.30 uur  Versierde Fiets wedstrijd. start bij het plantsoen 

op de Oranjelaan
 14.00 - 17.00 uur  Schminken, ponyrijden, snacks in de tuin van 

huize Voordaan
 14.00 - 16.00 uur  Vrijmarkt en pannenkoeken in de tuin van huize 

Voordaan
 12.00 - 14.00 uur  Polo Picknick op de Groenekanseweg 121 

(Tegenover Naast de Buren)
 14.15 - 16.15 uur  Obstacle run in de tuin van huize Voordaan
 16.30 uur  Prijsuitreiking Obstacle Run en borrel
 19.00 uur  Afsluiting

Hollandsche Rading
dinsdag 26 april
 20.00 - 22.00 uur  Pubquiz in de tent. Met bier bitterballen en 

buitengewoon leuke vragen.

woensdag 27 april
 10.00 uur Koffi  e met oranjetompouce
 10.15 uur Vlag hijsen
 10.30 uur Start kermis op het dorpsplein
 11.00 uur Vrijmarkt
 11.30 uur Burgemeester Potter kiest de mooiste kleurplaat uit
 15.00 uur Bungee run wedstrijd
 16.00 uur  Trekking loterij. Loten zijn de gehele dag 

verkrijgbaar bij de muntenverkoop.
 17.00 uur Het foute feest

Maartensdijk
locatie Maertensplein: 
 9.00 uur  aubade en het hijsen van de vlag door de 

burgemeester
 9.30 - 12.00 uur  kleedjesmarkt met suikerspin popcorn en 

springkussens
 14.00 - 15.00 uur traditionele Oranje-bitter-borrel in Dijckstate

locatie Van Eck Sportpark 
 vanaf 14.00 uur   SVM organiseert een programma voor de jeugd met: 
  - diverse springkussens voor de kleintjes 
  - stormbaan voor de wat oudere kinderen
  - spelletjesparcours
  - limonade tappen kan bij de limonade-koe
  - poff ertjeskraam
  Muziek wordt verzorgd door een DJ

Westbroek
Dinsdag 26 april
 19.00 uur Touwtrekken
 20.30 uur Feestavond, Bandje voor de Sfeer

Woensdag 27 april
 07.00 uur Reveille
 10.00 uur Koffi  e & Taart
 11.00 uur Bingo
 13.30 uur Aubade
 14.00 uur Op z’n Koptocht
 17.00 uur Eetfestijn
 20.00 uur Pubquiz

Donderdag 28 april
 15.30 uur Seniorenmiddag & Taartbakwedstrijd
 18.30 uur Kinderdisco

Vrijdag 29 april
 18.00 uur Polderloop
 20.30 uur Feestavond, Lead

Zaterdag 30 april
 10.00 uur Kinderochtend & Kleedjesmarkt
 13.00 uur Fietspuzzeltocht
 15.30 uur Westbroekspel
 20.00 uur Feestavond, de Vriendelijke DJ en mr. Saxo-B

Zondag 1 mei
 14.00 uur Tentdienst

Programma
Koningsdag

Mede mogelijk gemaakt door:
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BILTHOVEN
DE BILT
GROENEKAN
HOLLANDSCHE RADING
MAARTENSDIJK
WESTBROEK

 ONTMOETEN - CULTUUR - SPORT  ONTMOETEN - CULTUUR - SPORT 

WWW.ACTIEFINDEBILT.NL

SAMEN
ACTIEF

IN GEMEENTE DE BILT

SAMEN
ACTIEF

IN GEMEENTE DE BILT

JEUGD- EN JONGERENACTIVITEITEN
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SAMEN ACTIEF

Radio Doendoen! – vanaf woensdag 20 april
Opgelet! Gemeente De Bilt heeft een nieuwe 
radiostudio! Radio Doendoen is een interactie-
ve radiostudio geschikt voor kinderen van 7 tot 
12 jaar. Heb jij altijd al een eigen radioprogram-
ma willen maken? Bij dit radiostation leer je al-
les over presenteren, sound-e� ects en maak je 
samen met Bart of Elize een eigen programma. 

Bij Radio Doendoen is alles mogelijk! Zet je koptelefoon op en doe mee! 

Activiteitendag Rover Crofts Groep – zaterdag 23 april
Hou je wel van een beetje actie en avontuur? 
Kom dan naar de activiteitendag van de Ro-
ver Crofts Groep in Bilthoven. Er is een groot 
klimparcours en tokkelbaan voor alle leeftijds-
groepen (5-18 jaar). Daarnaast kun je helpen 
met bouwen (met hout en touw), of speel le-
vend stratego mee. Ook kun je bij Rover Crofts 

Groep komen lasergamen, naar de silent disco en natuurlijk is er een mooi 
kampvuur. Ook voor jongere kinderen volop activiteiten.
In de ochtend ligt de nadruk meer op basisschool jeugd (5-11 jaar), in de 
middag op jongeren (12-18 jaar. Maar de hele dag is iedereen welkom! Aan-
melden is niet nodig.

HiStories - zaterdag 23 en zondag 24 april 
Een unieke reis door gemeente De Bilt: vijf 
verhalen op vijf historische locaties in De Bilt, 
Bilthoven en Groenekan vertellen dansers, 
zangers, theater- en verhalenmakers en muzi-
kanten verborgen verhalen uit de geschiedenis 
van De Bilt. Laat je meevoeren naar het Labo-
ratorium de Zeeuw, de Hessing garage, Kapel 

Berg en Bosch, Villa Hawda en het Broederschapshuis. Geniet van de bij-
zondere verhalen en laat je meevoeren in de bijzondere geschiedenis in 
onze gemeente. 

Biltsche Stormbaan Race 2022- dinsdag 26 april
Voor het eerst vindt de Biltsche Stormbaan 
Race 2022 plaats op het grasveld achter de 
Sint Laurensweg (direct naast basisschool De 
Rietakker). Op dit grasveld zal deze middag 
een stormbaan parcours liggen van maar liefst 
77 meter welke overwonnen kan worden door 
jong en oud. Je kunt op de dag voor Konings-

dag al je energie kwijt tijdens deze races waarbij gestreden wordt om de 
eer en het plezier. Wie wint er van elkaar en is als eerste over deze langste 
stormbaan ooit gelegd in onze gemeente? Houd jij ervan om jezelf uit te da-
gen en ga je deze unieke kans niet uit te weg? Kom dan zeker langs! Geniet 
naast dit event van muziek en van trap een balletje in de pannakooi.

Koningsdag 2022 – woensdag 27 april
Yes, het is weer Koningsdag! Eindelijk kunnen 
we weer met elkaar live feesten en plezier ma-
ken. In alle kernen hebben de Oranjecomités 
weer gevarieerde programma’s opgesteld met 
voor ieder wat wils. Doe ook mee!

Koningsspelen 2022 – donderdag 28 april
Donderdag 28 april vinden weer de konings-
spelen plaats bij FC De Bilt. Er doen zes scholen 
mee: Julianaschool (4 klassen), Theresiaschool 
(4 klassen), Groen van Prinsterer school (2 klas-
sen), De Regenboog school (2 klassen), Patio 
school De Kleine Prins (2 klassen) en Bosberg-
school (2 klassen).Er is een breed aanbod van 

workshops voor de kinderenals BMX, freerunning, archery tag, JKE kick-
boksen, Pm dance, Nova kor� al, voetballen en Circus snor. Het wordt een 
mooie en gevarieerde dag voor veel kinderen uit onze gemeente! Eindelijk, 
na 2 jaar mogen we weer!

Voetbal 2-daagse bij FC De Bilt – ma. 2 en di. 3 mei 
Maak plezier tijdens onze voetbaldagen! De 
Utrechtse Voetbalschool organiseert tijdens de 
meivakantie een voetbal 2-daagse voor kinde-
ren tussen de 4 en 15 jaar bij FC De Bilt. Tijdens 
deze dagen staat lekker voetballen en plezier 
maken centraal. Wij dagen de deelnemers uit 
om tijdens verschillende techniek-, coördinatie-, 

spel- en partijvormen hun eigen kwaliteiten te verbeteren. Tussen de middag 
wordt een lunch verzorgd voor alle kinderen. Op beide dagen is de training 
van 9.00 tot 16.00 uur en de kosten zijn €90 per persoon. Deze prijs is inclu-
sief een voetbalshirt, lunch, drinken en tussendoortjes gedurende de dag. 

Epoxy tegels maken – ma. 2 en wo. 4 mei
We nodigen kinderen tussen 9 en 13 jaar uit om mee te doen met het maken 
van Epoxy tegels. We starten eerst met het tekenen of schilderen van hou-
ten plankjes. Ieder kind krijgt een houten tegel van 10x10 cm en tekent of 
schildert hierop. Als de tekening of het schilderij is voltooid,gaan we samen 
gieten. Het resultaat is een superfraai stukje glanzende kunst. 
Deze gezamenlijke activiteit zal tot aan de zomervakantie als één kunstwerk 
tentoongesteld worden in KunstenHuis Idea in Het Lichtruim. Zo kunnen de 
kinderen en hun ouders of verzorgers en natuurlijk alle inwoners uit ge-
meente De Bilt de gemaakte kunst komen bewonderen. Voor de start van 
de zomervakantie kunnen de kinderen hun kunstwerken komen ophalen.

Papierenvlieg show – maandag 2 en woensdag 4 mei
Onze cultuurcoach Hicham is zelf meester in 
het vouwen van papieren vliegtuigjes. Als jon-
ge jongen heeft hij zich soms zo verveeld! Tot 
hij iemand tegen kwam die hem de perfecte 
looping makende stuntvliegtuig van papier 
leerde maken. En die skills wil hij graag delen. 
We starten met een korte en begrijpelijke in-

structie over aerodynamica. Daarna gaan we aan de slag. Uiteraard gaan we 
aan het einde de vliegtuigen binnen of buiten onderwerpen aan een ware 
vliegtest. Wie laat haar of zijn papieren vliegtuig het verst vliegen?

Voorstelling  Ridder Rommel en Prinses Hergebruik – 
dinsdag 3 mei

Ridder Rommel en Prinses Hergebruik is een 
vrolijke familievoorstelling gemaakt uit weg-
werpmaterialen en bedoelt voor kinderen van-
af 5 jaar. De voorstelling gaat over rommel, her-
gebruik, heel bijzondere draken en bang zijn of 
juist stoer zijn! Na afl oop is er limonade en iets 
lekkers. Deze gratis toegankelijke voorstelling 

wordt gespeeld door poppenspeler en theatermaker Ina Geisler. 

PROGRAMMA ACTIVITEITEN
Activiteit Datum en tijd Leeftijd Locatie Aanmelden en meer info 
Radio Doendoen Vanaf 20 april 7 t/m 12 jaar Bilthoven: Leyen-seweg 38,  www.doendoen.nu
   (achter Buro Lou)   

HiStories (Culturele fi etsroute  23 en 24 april –  Alle leeftijden Meerdere locaties in de gemeente: www.hetweeshuisvandekunst.nl/
weeshuis van de Kunst) hele dag (zelf in (volwassenen Laboratorium de Zeeuw, de Hessing  histories-2022/
 te delen) en jeugd) garage, Kapel Berg en Bosch, Villa Hawda  Info bij: Pauline Wijnen (06-2616 0350)
   en het Broederschapshuis. Kosten: €12,50 (kind) of €22,50 (volw.) 

Spelen en actie in de natuur  23 april 5 t/m 18 jaar Bilthoven: Ruys-daellaan 26 (in het bos, www.actiefi ndebilt.nl Aanmelden niet nodig.
Rovers Crofts Groep Scouting 10.00-16.00 uur  achter de Montessorischool) en ernaast Info bij: Annette van Vught (06-5268 3992)
GRATIS    op de zandvlakte en het Heidepark 

Stormbaanrace 2022 26 april  Alle leeftijden De Bilt: op grasveld naast basisschool Georganiseerd door buurtsportcoaches
GRATIS 14.00-17.00 uur  De Rietakker MENS De Bilt & schoolsportcoaches
    Stichting Delta de Bilt. Info bij: Niels
    van Veelen (06-4399 6680 
    n.vanveelen@mensdebilt.nl) 

Koningsdagactiviteiten 27 april Alle leeftijden Alle kernen Zie voor activiteiten de agenda’s van de 
GRATIS    Oranjecomités in deze bijlage

Epoxy gieten 2 en 4 mei 9 t/m 12 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00 + 15.00 uur  

Papieren Vliegtuigshow 2 en 4 mei 9 t/m 12 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00 + 15.00 uur 

Voetbalkamp FC De Bilt 2 en 3 mei 4 t/m 15 jaar De Bilt: Sportpark Weltevreden,  www.deutrechtsevoetbalschool.nl/
 9.00-16.00 uur  Weltevreden 1 voetbalkamp-fc-de-bilt/ Kosten €90

Voorstelling Ridder Rommel  3 mei Vanaf 5 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
en Prinses Hergebruik 14.00-14.45 uur (familie welkom)
GRATIS

Workshop Ridder Rommel en  3 mei Vanaf 5 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
Prinses Hergebruik 15.00-16.30 uur (familie welkom)
GRATIS    

Workshop De Dierenschool 5 mei 4 t/m 8 jaar  Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 10.30 uur (familie welkom)

Buurtsport buitendagen 10 t/m 13 mei Alle leeftijden  Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00-16.00 uur 

Bijeenkomst Tienergeluk in  12 mei Ouders van tieners Locatie volgt zo spoedig mogelijk Aanmelden: www.debilt.ouderslokaal.nl/
uitdagende tijden GRATIS 20.00-22.00 uur   event/ tienergeluk-uitdagende-tijden

Meiden voetbal event 22 mei 6 t/m 18 jaar De Bilt: Sportpark Weltevreden,  Aanmelden via: meidenfcdebilt@gmail.com
GRATIS   Weltevreden 1 

Wekelijkse sportactiviteiten Elke ma, wo Alle leeftijden Ma: Bilthoven Info bij Niels van Veelen: 06 - 4399 6680

GRATIS en vr middag  Wo: Maartensdijk of mail naar n.vanveelen@mensdebilt.nl
 14.00-16.00 uur  Vr: De Bilt
    
Organiseren activiteiten  Nog te bepalen Jongeren Nog te bepalen Info bij jongerenwerker Erwin de Boer
jongeren voor jongeren GRATIS    (e.deboer@mensdebilt.nl)
  
Organiseren culturele  Nog te bepalen Jongeren Nog te bepalen Info bij cultuurcoach Hicham Moulazim
activiteiten jongeren voor     (via mailadres Martin Kamphuis:
jongeren GRATIS    m.kamphuis@kunstenhuisidea.nl)

SAMEN ACTIEF IN AL ONZE KERNEN!
Wat hebben we het gemist tijdens de coronacrisis: elkaar ontmoeten, sporten, de gezelligheid om samen activiteiten doen en cultuur bele-

ven. Maar het kan gelukkig weer! We kunnen weer samen actief zijn! Alle maatschappelijke partners, (sport)verenigingen en de gemeente 

hebben de handen ineen geslagen en een mooi activiteitenprogramma samengesteld. In deze Samen actief-special focussen we op de jeugd 

en jongeren. Er is van alles te doen: van een uitdagend klimparcours tot leren radio maken, van een theatervoorstelling tot workshops en 

van een voetbalkamp tot een heuse stormbaanrace. En nog veel meer…Je hoeft je dus echt niet meer te vervelen. Kijk in de tabel wanneer er 

activiteiten zijn, lees de extra informatie en meld je snel aan. Veel activiteiten zijn gratis. Doe je ook (weer) mee?

Dit is overigens slechts een greep uit de activiteiten. Op de website www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten staan nog veel meer activiteiten voor 

jong en oud en er komen regelmatig nog nieuwe activiteiten bij. Check dus regelmatig deze website: www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten!
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SAMEN ACTIEF

Radio Doendoen! – vanaf woensdag 20 april
Opgelet! Gemeente De Bilt heeft een nieuwe 
radiostudio! Radio Doendoen is een interactie-
ve radiostudio geschikt voor kinderen van 7 tot 
12 jaar. Heb jij altijd al een eigen radioprogram-
ma willen maken? Bij dit radiostation leer je al-
les over presenteren, sound-e� ects en maak je 
samen met Bart of Elize een eigen programma. 

Bij Radio Doendoen is alles mogelijk! Zet je koptelefoon op en doe mee! 

Activiteitendag Rover Crofts Groep – zaterdag 23 april
Hou je wel van een beetje actie en avontuur? 
Kom dan naar de activiteitendag van de Ro-
ver Crofts Groep in Bilthoven. Er is een groot 
klimparcours en tokkelbaan voor alle leeftijds-
groepen (5-18 jaar). Daarnaast kun je helpen 
met bouwen (met hout en touw), of speel le-
vend stratego mee. Ook kun je bij Rover Crofts 

Groep komen lasergamen, naar de silent disco en natuurlijk is er een mooi 
kampvuur. Ook voor jongere kinderen volop activiteiten.
In de ochtend ligt de nadruk meer op basisschool jeugd (5-11 jaar), in de 
middag op jongeren (12-18 jaar. Maar de hele dag is iedereen welkom! Aan-
melden is niet nodig.

HiStories - zaterdag 23 en zondag 24 april 
Een unieke reis door gemeente De Bilt: vijf 
verhalen op vijf historische locaties in De Bilt, 
Bilthoven en Groenekan vertellen dansers, 
zangers, theater- en verhalenmakers en muzi-
kanten verborgen verhalen uit de geschiedenis 
van De Bilt. Laat je meevoeren naar het Labo-
ratorium de Zeeuw, de Hessing garage, Kapel 

Berg en Bosch, Villa Hawda en het Broederschapshuis. Geniet van de bij-
zondere verhalen en laat je meevoeren in de bijzondere geschiedenis in 
onze gemeente. 

Biltsche Stormbaan Race 2022- dinsdag 26 april
Voor het eerst vindt de Biltsche Stormbaan 
Race 2022 plaats op het grasveld achter de 
Sint Laurensweg (direct naast basisschool De 
Rietakker). Op dit grasveld zal deze middag 
een stormbaan parcours liggen van maar liefst 
77 meter welke overwonnen kan worden door 
jong en oud. Je kunt op de dag voor Konings-

dag al je energie kwijt tijdens deze races waarbij gestreden wordt om de 
eer en het plezier. Wie wint er van elkaar en is als eerste over deze langste 
stormbaan ooit gelegd in onze gemeente? Houd jij ervan om jezelf uit te da-
gen en ga je deze unieke kans niet uit te weg? Kom dan zeker langs! Geniet 
naast dit event van muziek en van trap een balletje in de pannakooi.

Koningsdag 2022 – woensdag 27 april
Yes, het is weer Koningsdag! Eindelijk kunnen 
we weer met elkaar live feesten en plezier ma-
ken. In alle kernen hebben de Oranjecomités 
weer gevarieerde programma’s opgesteld met 
voor ieder wat wils. Doe ook mee!

Koningsspelen 2022 – donderdag 28 april
Donderdag 28 april vinden weer de konings-
spelen plaats bij FC De Bilt. Er doen zes scholen 
mee: Julianaschool (4 klassen), Theresiaschool 
(4 klassen), Groen van Prinsterer school (2 klas-
sen), De Regenboog school (2 klassen), Patio 
school De Kleine Prins (2 klassen) en Bosberg-
school (2 klassen).Er is een breed aanbod van 

workshops voor de kinderenals BMX, freerunning, archery tag, JKE kick-
boksen, Pm dance, Nova kor� al, voetballen en Circus snor. Het wordt een 
mooie en gevarieerde dag voor veel kinderen uit onze gemeente! Eindelijk, 
na 2 jaar mogen we weer!

Voetbal 2-daagse bij FC De Bilt – ma. 2 en di. 3 mei 
Maak plezier tijdens onze voetbaldagen! De 
Utrechtse Voetbalschool organiseert tijdens de 
meivakantie een voetbal 2-daagse voor kinde-
ren tussen de 4 en 15 jaar bij FC De Bilt. Tijdens 
deze dagen staat lekker voetballen en plezier 
maken centraal. Wij dagen de deelnemers uit 
om tijdens verschillende techniek-, coördinatie-, 

spel- en partijvormen hun eigen kwaliteiten te verbeteren. Tussen de middag 
wordt een lunch verzorgd voor alle kinderen. Op beide dagen is de training 
van 9.00 tot 16.00 uur en de kosten zijn €90 per persoon. Deze prijs is inclu-
sief een voetbalshirt, lunch, drinken en tussendoortjes gedurende de dag. 

Epoxy tegels maken – ma. 2 en wo. 4 mei
We nodigen kinderen tussen 9 en 13 jaar uit om mee te doen met het maken 
van Epoxy tegels. We starten eerst met het tekenen of schilderen van hou-
ten plankjes. Ieder kind krijgt een houten tegel van 10x10 cm en tekent of 
schildert hierop. Als de tekening of het schilderij is voltooid,gaan we samen 
gieten. Het resultaat is een superfraai stukje glanzende kunst. 
Deze gezamenlijke activiteit zal tot aan de zomervakantie als één kunstwerk 
tentoongesteld worden in KunstenHuis Idea in Het Lichtruim. Zo kunnen de 
kinderen en hun ouders of verzorgers en natuurlijk alle inwoners uit ge-
meente De Bilt de gemaakte kunst komen bewonderen. Voor de start van 
de zomervakantie kunnen de kinderen hun kunstwerken komen ophalen.

Papierenvlieg show – maandag 2 en woensdag 4 mei
Onze cultuurcoach Hicham is zelf meester in 
het vouwen van papieren vliegtuigjes. Als jon-
ge jongen heeft hij zich soms zo verveeld! Tot 
hij iemand tegen kwam die hem de perfecte 
looping makende stuntvliegtuig van papier 
leerde maken. En die skills wil hij graag delen. 
We starten met een korte en begrijpelijke in-

structie over aerodynamica. Daarna gaan we aan de slag. Uiteraard gaan we 
aan het einde de vliegtuigen binnen of buiten onderwerpen aan een ware 
vliegtest. Wie laat haar of zijn papieren vliegtuig het verst vliegen?

Voorstelling  Ridder Rommel en Prinses Hergebruik – 
dinsdag 3 mei

Ridder Rommel en Prinses Hergebruik is een 
vrolijke familievoorstelling gemaakt uit weg-
werpmaterialen en bedoelt voor kinderen van-
af 5 jaar. De voorstelling gaat over rommel, her-
gebruik, heel bijzondere draken en bang zijn of 
juist stoer zijn! Na afl oop is er limonade en iets 
lekkers. Deze gratis toegankelijke voorstelling 

wordt gespeeld door poppenspeler en theatermaker Ina Geisler. 

PROGRAMMA ACTIVITEITEN
Activiteit Datum en tijd Leeftijd Locatie Aanmelden en meer info 
Radio Doendoen Vanaf 20 april 7 t/m 12 jaar Bilthoven: Leyen-seweg 38,  www.doendoen.nu
   (achter Buro Lou)   

HiStories (Culturele fi etsroute  23 en 24 april –  Alle leeftijden Meerdere locaties in de gemeente: www.hetweeshuisvandekunst.nl/
weeshuis van de Kunst) hele dag (zelf in (volwassenen Laboratorium de Zeeuw, de Hessing  histories-2022/
 te delen) en jeugd) garage, Kapel Berg en Bosch, Villa Hawda  Info bij: Pauline Wijnen (06-2616 0350)
   en het Broederschapshuis. Kosten: €12,50 (kind) of €22,50 (volw.) 

Spelen en actie in de natuur  23 april 5 t/m 18 jaar Bilthoven: Ruys-daellaan 26 (in het bos, www.actiefi ndebilt.nl Aanmelden niet nodig.
Rovers Crofts Groep Scouting 10.00-16.00 uur  achter de Montessorischool) en ernaast Info bij: Annette van Vught (06-5268 3992)
GRATIS    op de zandvlakte en het Heidepark 

Stormbaanrace 2022 26 april  Alle leeftijden De Bilt: op grasveld naast basisschool Georganiseerd door buurtsportcoaches
GRATIS 14.00-17.00 uur  De Rietakker MENS De Bilt & schoolsportcoaches
    Stichting Delta de Bilt. Info bij: Niels
    van Veelen (06-4399 6680 
    n.vanveelen@mensdebilt.nl) 

Koningsdagactiviteiten 27 april Alle leeftijden Alle kernen Zie voor activiteiten de agenda’s van de 
GRATIS    Oranjecomités in deze bijlage

Epoxy gieten 2 en 4 mei 9 t/m 12 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00 + 15.00 uur  

Papieren Vliegtuigshow 2 en 4 mei 9 t/m 12 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00 + 15.00 uur 

Voetbalkamp FC De Bilt 2 en 3 mei 4 t/m 15 jaar De Bilt: Sportpark Weltevreden,  www.deutrechtsevoetbalschool.nl/
 9.00-16.00 uur  Weltevreden 1 voetbalkamp-fc-de-bilt/ Kosten €90

Voorstelling Ridder Rommel  3 mei Vanaf 5 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
en Prinses Hergebruik 14.00-14.45 uur (familie welkom)
GRATIS

Workshop Ridder Rommel en  3 mei Vanaf 5 jaar Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
Prinses Hergebruik 15.00-16.30 uur (familie welkom)
GRATIS    

Workshop De Dierenschool 5 mei 4 t/m 8 jaar  Bilthoven: in Het Lichtruim www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 10.30 uur (familie welkom)

Buurtsport buitendagen 10 t/m 13 mei Alle leeftijden  Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten
GRATIS 13.00-16.00 uur 

Bijeenkomst Tienergeluk in  12 mei Ouders van tieners Locatie volgt zo spoedig mogelijk Aanmelden: www.debilt.ouderslokaal.nl/
uitdagende tijden GRATIS 20.00-22.00 uur   event/ tienergeluk-uitdagende-tijden

Meiden voetbal event 22 mei 6 t/m 18 jaar De Bilt: Sportpark Weltevreden,  Aanmelden via: meidenfcdebilt@gmail.com
GRATIS   Weltevreden 1 

Wekelijkse sportactiviteiten Elke ma, wo Alle leeftijden Ma: Bilthoven Info bij Niels van Veelen: 06 - 4399 6680

GRATIS en vr middag  Wo: Maartensdijk of mail naar n.vanveelen@mensdebilt.nl
 14.00-16.00 uur  Vr: De Bilt
    
Organiseren activiteiten  Nog te bepalen Jongeren Nog te bepalen Info bij jongerenwerker Erwin de Boer
jongeren voor jongeren GRATIS    (e.deboer@mensdebilt.nl)
  
Organiseren culturele  Nog te bepalen Jongeren Nog te bepalen Info bij cultuurcoach Hicham Moulazim
activiteiten jongeren voor     (via mailadres Martin Kamphuis:
jongeren GRATIS    m.kamphuis@kunstenhuisidea.nl)

SAMEN ACTIEF IN AL ONZE KERNEN!
Wat hebben we het gemist tijdens de coronacrisis: elkaar ontmoeten, sporten, de gezelligheid om samen activiteiten doen en cultuur bele-

ven. Maar het kan gelukkig weer! We kunnen weer samen actief zijn! Alle maatschappelijke partners, (sport)verenigingen en de gemeente 

hebben de handen ineen geslagen en een mooi activiteitenprogramma samengesteld. In deze Samen actief-special focussen we op de jeugd 

en jongeren. Er is van alles te doen: van een uitdagend klimparcours tot leren radio maken, van een theatervoorstelling tot workshops en 

van een voetbalkamp tot een heuse stormbaanrace. En nog veel meer…Je hoeft je dus echt niet meer te vervelen. Kijk in de tabel wanneer er 

activiteiten zijn, lees de extra informatie en meld je snel aan. Veel activiteiten zijn gratis. Doe je ook (weer) mee?

Dit is overigens slechts een greep uit de activiteiten. Op de website www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten staan nog veel meer activiteiten voor 

jong en oud en er komen regelmatig nog nieuwe activiteiten bij. Check dus regelmatig deze website: www.actiefi ndebilt.nl/activiteiten!
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SAMEN ACTIEF
Workshop Ridder Rommel en Prinses Hergebruik – 3 mei

Tijdens de workshop gaan we een eigen pop 
maken uit plastic en ander wegwerpmateriaal 
die je zelf mee mag nemen. Denk aan lege 
schone plastic fl essen, bakjes, blikje, lintjes, 
doppen, sinaasappelnetjes etc. De duurt onge-
veer 1,5 uur, inclusief korte show van alle zelf-
gemaakte poppen (let op: voor jonge kinderen 

kan het best spannend zijn!) dus neem je (groot)ouders/verzorgers of grote 
zus/broer mee. Wij maken van rommel weer iets moois!

Workshop De dierenschool -  donderdag 5 mei
Theatermaker en poppenspeler Ina Geisler no-
digt kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun familie uit 
om gezellig een lievelingsdierpop te maken.In 
deze gratis toegankelijke workshop van 1,5 uur 
maken we dierpoppen uit natuurlijke materia-
len (wc-rollen, eierdozen etc.). Neem je (groot)
ouders of verzorgers mee, dan kunnen jullie 

elk een dierenpop maken en aansluitend een kleine presentatie geven in 
de bieb in Het Lichtruim. Wij maken er een echte dierparade van! 

Buurtsport buitendagen – 10, 11, 12 en 13 mei 
Het is bijna weer meivakantie! In deze vakan-
tie gaan onze buurtsportcoaches weer lekker 
naar buiten om jong en oud te vermaken! Op 
dinsdag 10 mei is buurtsportcoach Niels bij Het 
Lichtruim, woensdag 11 mei staat buursport-
coach Sam bij de Martin Luther King school 
Maartensdijk, donderdag 12 mei staat buurt-

sportcoach Niels bij Het Lichtruim in Bilthoven en we sluiten de week af op 
vrijdag 13 mei bij het Cruij�  court in De Bilt. Alle dagen zijn er activiteiten van 
13.00-16.00 uur. De buurtsportcoaches nemen de bus mee die vol zit met 
diverse sport en spel mogelijkheden. Ouders zijn van harte welkom om ook 
lekker mee te doen. Lekker samen actief!

Tienergeluk in uitdagende tijden – donderdag 12 mei
Inspirerende bijeenkomst voor ouders van tie-
ners georganiseerd door Ouders Lokaal. Hoe 
blijven je tieners toch gelukkig in deze uitda-
gende tijden? Hoe kun je beter omgaan met te-
genslagen? Aan welke geluksvoorspellers kun 
je nu extra aandacht geven? Uit onderzoek is 
gebleken dat tieners in de afgelopen uitdagen-

de tijden meer (mentale) problemen hebben ervaren. In deze inspirerende 
bijeenkomst ‘Tienergeluk in uitdagende tijden’ vertaalt geluksexpert Patrick 
van Hees wetenschappelijke inzichten op een humoristische en laagdrem-
pelige manier naar de praktijk van alledag. Met aanstekelijk enthousiasme 
vertelt hij hoe zijn gelukslessen werkenmet praktijkvoorbeelden, en prak-
tisch toepasbare tips voor ouders. De avond is gericht op ouders van tie-
ners, echter geluk is niet a� ankelijk van leeftijd. 

Voetbal meiden event -  22 mei
Ben jij dat meisje dat graag een keer wil voet-
ballen? Dat kan! We organiseren op 22 mei een 
FC De Bilt meiden event. Je volgt een voetbal-
clinic om je de kneepjes van het voetbalspel 
bij te brengen. Je maakt kennis met een bal-
kunstenaar er zal een speelster van het Ne-
derlands vrouwen elftal aanwezig zijn. Gezel-

ligheid, muziek en natuurlijk lekker voetballen met elkaar. Ieder meisje die 
wil voetballen is welkom. Wil je je vriendinnen of klasgenoten meenemen? 
Geen probleem, iedereen is welkom bij dit gratis evenement op het terrein 
van FC De Bilt. Geef je snel op!  

Verzin jij een leuke activiteit? Wij dagen je uit!
Hoe leuk is het om zelf een leuke activiteit voor 
je leeftijdsgenoten te organiseren? Laat je cre-
ativiteit de vrije loop en haal bij je vriend(inn)en 
of klasgenoten op wat zij leuk vinden. Je krijgt 
begeleiding in de uitvoering en er is budget 
beschikbaar. Ook organisaties kunnen voor-
stellen doen namens jongeren. We weten als 

dat er plannen zijn voor een lasergamedag, een online gamingtoernooi, een 
open kartdag, een voetbaltoernooi maar er is ook ruimte en budget voor 
andere ideeën. Dus…heb jij leuke ideeën en vind je het leuk om een leuke 
activiteit te organiseren samen met de jongerenwerker? Meld je dan snel 
aan bij jongerenwerker Erwin de Boer (e.deboer@mensdebilt.nl)!  

Wekelijkse buurtsportactiviteiten
De buurtsportcoaches Niels, Sam en Maikel 
zijn de verbinding met de buurt, de inwoners, 
de sportverenigingen en het onderwijs. Ze zijn 
werkzaam in alle 6 kernen van gemeente De 
Bilt. Buiten de vakanties om staan de buurt-
sportcoaches elke week op vaste plekken. 
Maandagmiddag: op het schoolplein van Het 

Lichtruim in Bilthoven, woensdagmiddag: op het openbare plein in Maar-
tensdijk en vrijdagmiddag: op het Cruij�  Court in De Bilt
Kom dus lekker langs om actief bezig te zijn!
Ook begeleiden de buurtsportcoaches jongeren die graag zelf iets willen 
opzetten in hun eigen wijk. Dit doen ze via de werkwijze van de Johan 
Cruij�  Foundation.  Heb je een vraag of een leuk idee?
Bel Niels: 06 - 43 99 66 80 of mail naar n.vanveelen@mensdebilt.nl

Cultuurcoach Hicham Moulazim
We hebben sinds kort in Gemeente De Bilt een echte Cul-
tuurcoach, zijn naam is Hicham Moulazim, hij is 44 jaar, va-
der en kunstenknutselaar. Hicham is het aanspreekpunt 
op gebied van kunst en cultuur. Zo werkt hij met onder 
andere hout, 3D pennen en teken- & papierkunst. Eigenlijk 
maak hij te veel om op te noemen. Zijn motto is bedenk en 
maak. Samen met jeugd en jongeren gaat hij doen en ont-
dekken! Heb jij ideeën om samen iets te maken en nieuwe 

skills (vaardigheden) te leren dan zijn die superwelkom. Geef deze ideeën 
aan hem persoonlijk of drop ze in de ideeën bus bij de bieb in Het Lichtruim. 

SAMEN ACTIEFSAMEN ACTIEF

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Het initiatief Sjors Sportief & Sjors Creatief is een manier om de jeugd gratis (of heel voordelig) kennis te laten maken 

met diverse sporten en cultuuractiviteiten. Een ideale manier om kinderen te laten bewegen en hun talenten verder te 

laten ontwikkelen. Het boekje is verspreid onder alle basisscholen in onze kernen. Het boekje staat vol met inspireren-

de, leuke activiteiten. Of je nu wil voetballen of viool spelen, dansen, robots van lego wil maken, of zelf je eigen bloemen 

of planten wil kweken. Altijd gezellig met elkaar, ook met kinderen van andere scholen en kernen. Doe je ook mee?

Volg ons ook op       actiefi ndebilt en op       actiefi ndebilt



Koningsdag Bingo
Traditioneel gezellige Bingo verzorgd door het Bingo team o.l.v. Adrie 
van Voorst, Henk Renes en Kapper Hans i.s.m. Oranjevereniging Maar-
tensdijk. Speciaal voor de ‘oudere jeugd’, dus 50+ in Servicecentrum 
Maartensdijk op woensdag 27 april, Maertensplein 96, aanvang 14.30 
uur

Koffie/thee/drankje zijn voor eigen rekening. De fantastische prijzen 
worden verzorgd door de Oranje vereniging Maartensdijk..

Koningsdag in Maartensdijk
door Kees Diepeveen

De afgelopen twee jaren waren niet gemakkelijk voor Oranjevereniging Willem Alexander in 
Maartensdijk. Net als bij alle andere Oranjeverenigingen in ons land was de coronapandemie 

spelbreker en moesten noodgedwongen alle activiteiten stilgelegd worden. 

Vicevoorzitter Gert-Jan Weierink 
geeft aan het erg jammer te vinden 
dat er de laatste 2 jaar niets geor-
ganiseerd kon worden. ‘We had-
den juist voor 2020 een leuk en 
attractief programma liggen waar-
aan Maartensdijkers actief zouden 
kunnen deelnemen en waarbij on-
dernemers ook hun medewerking 
hadden toegezegd. De afgelopen 
twee jaren waren ook niet gemak-
kelijk, omdat vrijwilligers afhaak-

ten en het aantal donateurs afnam 
omdat er niets georganiseerd werd. 
Iets waar wij natuurlijk niets aan 
konden doen’. 

‘We hadden juist met veel enthou-
siasme een mooi programma sa-
mengesteld met onder andere de 
Dierenweide. Maar we blijven onze 
schouders eronder zetten om voor 
de inwoners van ons mooie dorp 
op Koningsdag weer een leuk pro-

gramma te verzorgen. Daarom een 
oproep aan alle Maartensdijkers, 
die een hart hebben voor hun dorp - 
en wie heeft dat niet - zich (weer) te 
melden. Want alleen samen kunnen 
we Koningsdag blijven organiseren 
en er een feest van maken voor alle 
Maartensdijkers jong en oud. Do-
nateurs zijn natuurlijk heel welkom 
en heel erg nodig omdat wij geen 
subsidie van de gemeente ontvan-
gen’ aldus Gert-Jan Weierink. In 2019 was het voor het laatst druk. [foto Kees Diepeveen]

44e polderloop 
Westbroek

Vrijdagavond 29 april organiseert de Oranjevereniging van 
Westbroek voor de 44e keer de Polderloop; voor elke leeftijd 
en eenieder die de mogelijkheid heeft, dan wel hardlopend of 
wandelend, door de weidse polders van Westbroek te lopen.

Van 0 t/m 7 jaar, 250 meter: start 18.05 uur.
Van 8 t/m 15 jaar, 3 kilometer: start 18.00 uur.
Van 16 jaar t/m 100,  6 of 8 kilometer: start 18.45 uur.
De wandeltocht start vanaf 18.00 uur en is voor alle leeftijden.

Dit jaar staat de wandeltocht in het teken van ALS. De bijdrage van 
de wandeltocht komt ten goede aan ‘Team Astrid’. Dit was in 2019 al 
de bedoeling en Astrid zou daarbij aanwezig zijn geweest. Astrid lijdt 
dan al een aantal jaren aan ALS. Helaas is Astrid in maart 2022 aan de 
gevolgen van haar ziekte overleden.
Haar wens was om met ‘Team Astrid’ zoveel mogelijk geld op te halen 
voor onderzoek, omdat daar nog veel te weinig over bekend is. Voor 
meer informatie over ‘Team Astrid’: website van de Oranjevereniging 
Westbroek: www.oranjeverenigingwestbroek.nl.  (Agaath van Klaaren)

Fleurige berm

De bermen van de Kerkdijk in Westbroek staan er momenteel fleurig bij. (foto Anneke Bolt)

Groenekan wordt weer Oranjekan
door Henk van de Bunt

‘Koningsdag in Groenekan is elk jaar een feest van tradities. Het dorpse karakter geeft een 
enorme boost aan de verbondenheid tussen jong en oud, school en dorp, oude en nieuwe 

bewoners. Dit hebben we twee jaar echt gemist’. 

Pauline de Graaf is voorzitter van 
de Groenekanse Oranjevereniging: 
‘Als oranjevereniging Groenekan 
hebben we in die tijd geprobeerd 
om de bewoners te laten voelen 
dat we naar hen omkeken. We be-
zorgden bossen oranje tulpen en 
tompoucen van deur tot deur en 
hadden een pubquiz via Zoom. In 
isolement zijn in een dorp als Groe-
nekan heeft mij persoonlijk nog 
meer doen beseffen hoe fijn we hier 
wonen; niet alleen door de mooie 
omgeving maar ook door de alge-
mene opvatting die heerst onder de 
bewoners dat je in tijden van crisis 
omkijkt naar elkaar’.

Veilig
Pauline vervolgt: ‘Wat fijn dat ie-
dereen nu weer fysiek en in groten 
getale elkaar kan ontmoeten en in 
contact kan zijn in het dorp. Ons 
programma speelt zich veilig buiten 
af. Nog mooier is het als tradities 
op Koningsdag gemengd worden 
met nieuwe initiatieven. Dit jaar 
hebben we een heel bijzonder ini-
tiatief; sinds februari 2022 is er een 

kinderbestuur van de oranjevereni-
ging actief. Zij hebben prachtige 
ideeën verzameld die we dit jaar al 
gaan doen. Denk aan een TikTok 
challenge die op school wordt ge-
deeld, een gezamenlijke warming 
up voor de mudrace, en de DJ op 
het feest die zal starten met hits 
die de kinderen van tevoren heb-
ben aangevraagd. En: Groenekan 
zal twee dagen Oranjekan genoemd 
worden! Quirine, Pjotr en Louis 
zullen als kinderbestuur dan ook 
bij de fietsversieractiviteit bezoek 
krijgen van de kinderburgemeester 
uit De Bilt’.

Ringsteken
Groenekan ontbeert een dorps-
plein,  maar tijdens Koningsdag is 
de feesttent bij huize Voordaan een 
heus pop-up dorpsplein. Groene-
kan mag ook als vanouds de bur-
gemeester tijdens het ringsteken op 
de Vijverlaan ontvangen. Pauline: 
‘Mogelijk heeft hij het al onder de 
knie; hij heeft immers al een paar 
jaar niet kunnen oefenen’. Voor de 
iets oudere kinderen en ouders zal 

de mudrace ook weer een uitdaging 
worden. Is je team snel genoeg? 
Lukt het om droog te blijven op het 
vlot en blijf je hangen aan de kabel-
baan over de vijver? Uiteraard kun 
je mooie prijzen winnen, ook al is 
de eeuwige roem en de ervaring al 
voldoende om van te genieten. 

Tent
Het feest is mogelijk door inzet van 
heel veel vrijwilligers uit het dorp. 
Iedereen draagt graag een steen-
tje bij. En zonder trouwe sponsors 
kan dit niet worden georganiseerd. 
Pauline tenslotte: ‘We zetten ze 
daarom ook goed in het zonnetje 
op onze sponsorborrel bij het op-
bouwen van de tent. Juist in tijden 
van onzekerheid en crisis is het van 
belang elkaar te ontmoeten. Ik no-
dig daarom alle inwoners van Groe-
nekan uit: kom, doe mee en geniet 
van het mooiste feest in Oranjekan. 
Voor alle activiteiten kun je je als 
inwoner van Groenekan aanmelden 
via: www.oranjekan.nl.

Als vanouds vindt er weer ringsteken plaats op de Vijverlaan in Groenekan. 
(foto Walter Eijndhoven)

Het zal nu echt niet lang meer duren
en we weten wie De Bilt gaan besturen
er is geconsulteerd
nu wordt geformeerd
we zien uit naar met welke figuren

Guus Geebel Limerick
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Oranjevereniging Hollandsche 
Rading gaat als een speer

door Rob Klaassen

Het is een groot genoegen om contact te hebben met de voorzitter van de Oranjevereniging 
Hollandsche Rading, Michiel Akkerman. Iemand die overloopt van energie en enthousiasme.

Op de vraag aan Michiel hoe de 
Oranjevereniging Hollandsche Ra-
ding de afgelopen 2 jaar is door-
gekomen is z’n antwoord: ‘prima’. 
‘We hebben als Oranjevereniging 
van alles kunnen doen in de af-
gelopen tijd. We zijn een offici-
ele vereniging met bijbehorende 
vergunningen en verzekeringen. 
Ook zijn we in de afgelopen tijd 
in staat geweest om allerlei spul-
len zelf aan te schaffen. Zo hoeven 
we vanaf nu vrijwel niets meer te 
huren en kunnen we daardoor veel 
geld besparen. Zo hebben we recent 
een enorme tent van 10x20 meter 
aangeschaft en hebben inmiddels 
zowel een professionele bier- als 
muziekinstallatie. Zaken we die 

voor een habbekrats op de kop heb-
ben kunnen tikken en die we zelf in 
onze vrije tijd hebben opgeknapt en 
verder verfijnd. Dat kan allemaal 
omdat we veel handige en kundige 
mensen zowel in ons bestuur als in 
onze omgeving kennen. Dit alles is 
mede mogelijk geworden door een 
nauwe samenwerking met zowel 
de tennisvereniging, de Bosberg-
school en de bewonersvereniging 
Samen voor Hollandsche Rading. 
We hechten er wel aan, dat ondanks 
al deze professioneel klinkende za-
ken, we nog steeds het kneuterige, 
dorpse karakter willen blijven be-
houden. Juist die sfeer is belangrijk. 
Het is niet voor niets dat er ieder 
jaar mensen uit zowel Maartens-

dijks als Loosdrecht juist om die 
sfeer naar ons feest toekomen’ .

Meer dan
‘We zijn ook meer dan alleen een 
Oranjevereniging. We organiseren 
als het maar enigszins wil vriezen, 
een ijsbaan voor de jeugd op het 
pleintje inclusief een goed gefre-
quenteerde Koek en Zopie, we zor-
gen voor de Dorpskerstboom, de 
Burendag en een ‘meet en greet’- 
jaarwisseling. De vele spullen die 
we nu als Oranjevereniging heb-
ben, staan dan ook ter beschikking 
voor andere activiteiten in het dorp, 
dus zowel de tennisvereniging als 
de school kunnen een beroep doen 
op deze faciliteiten’ 

Feest op het plein voor het Dorpshuis tijdens de Koningsdag van 2019.

Vrijheidsdag Slotpark 
Coesfeld 7 mei 

Stedenband opnieuw actueel 
De ruim veertigjarige en hechte ste-
denband tussen De Bilt en Coesfeld 
wordt op 7 mei stevig aangehaald. 
Het prachtige Slotpark in Coesfeld 
wordt dan het toneel van een ‘Vrij-
heidsdag’, met momenten van 
serieuze herdenking, sportieve 
ontmoeting en culturele uitwis-
seling. Eigenlijk hadden de twee 
partnersteden twee jaar geleden al 
de kostbare vrijheid willen vieren 
die we toen al 75 jaar lang hadden 
genoten, maar Corona gooide roet 
in het eten. 

Op 7 mei dit jaar pakken De Bilt en 
Coesfeld de draad van de jumelage 
weer op met een miniconferentie in 
de late ochtend over het thema ‘Wat 
betekent vrijheid vandaag.’ Een ge-
dachtewisseling die extra actueel en 
van belang is door de oorlog in de 
Oekraïne. De inleiding wordt ver-
zorgd door hoogleraar Jacco Pekel-
der van het universitaire Centrum 
voor Nederland Studies in Münster. 

’s-Middags is iedereen welkom 
bij een sportief en muzikaal pro-
gramma, waaraan ook Oekraïners 
medewerking verlenen. Vanuit De 

Bilt vertrekt ’s ochtends op tijd 
een grote, vrijwel volgeboekte 
bus, en een aantal deelnemers reist 
ook met eigen vervoer in groepen 
naar Coesfeld. Burgemeester Eliza 
Diekmann van Coesfeld heeft de 
Biltse burgers en het gemeentebe-
stuur van De Bilt van harte uitgeno-
digd voor deze Vrijheidsdag. 

Nu de oorlog in de Oekraïne gena-
deloos en pijnlijk duidelijk maakt 
dat de vrijheid van vandaag mor-
gen zomaar op het spel kan komen 
te staan, zien wij des te meer reden 
om ons te herinneren, waarom de 
stedenband destijds in het leven is 
geroepen. Om burgers van landen, 
die eerder met elkaar in oorlog wa-
ren, met elkaar in contact te bren-
gen, om samen alert te zijn op nieu-
we bedreigingen van de vrijheid, 
om elkaar over de grenzen heen de 
hand te reiken en blijvende vriend-
schapsbanden te smeden. 

Daar werken we vanuit de samen-
leving in De Bilt en Coesfeld volop 
aan. Het jumelagebestuur van De 
Bilt is er trots op dat onlangs de 
hoogste klas van de Patioschool 

goed voorbereid een werkweek in 
Coesfeld heeft doorgebracht. Een 
groep leerlingen van het Nieuwe 
Lyceum bezocht deze zelfde maand 
samen met Coesfeldse leerlingen 
de stad Münster en de gedenkplaat-
sen van 400 jaar Vrede van Mün-
ster. In juni onthullen we een door 
Coesfeld geschonken kunstwerk 
achter, en een bloemperk vóór het 
gemeentehuis, erg fraai ingericht 
door Groei & Bloei. En we ver-
wachten dat de geplande kennis-
uitwisseling over een Energie Neu-
trale Toekomst eveneens waardevol 
zal zijn.

Laten we na twee jaar coronastilte 
weer met plezier en enthousiasme 
invulling geven aan de vriend-
schapsband met Coesfeld. U bent 
op 7 mei van harte welkom in het 
Slotpark in Coesfeld. Zie voor het 
programma: www.jumelage-debilt-
coesfeld.nl. Neem iets leuks of lek-
kers mee om uit te delen en meld 
dat bij debilt@coesfeld.de.

(Tine Rigter - Voorzitter Jumelage 
De Bilt Coesfeld)

Vrijwilligers 
‘Het loopt echt goed met onze ver-
eniging. Twee nieuwe inwoners 
hebben zich inmiddels al aange-
meld en we vertrouwen erop dat 
op de Koningsdag zelf de vrijwil-
ligers zullen toestromen om ons 
een handje met van alles te komen 
helpen. Dus patatbakkers, suiker-
spindraaiers, biertappers, iedereen 
kan die dag voluit aan de slag. Want 
zonder al die vrijwilligers zijn we 
nergens. Het is voor en door onze 
eigen inwoners’ . 

Kanttekening
‘Het is wel jammer, dat wij als 
Oranjevereniging Hollandsche 
Rading geen cent subsidie van de 

gemeente De Bilt krijgen. De Bilt 
zelf krijgt een subsidie van maar 
liefst €6.500. Zo’n verschil in be-
handeling kan toch eigenlijk niet. 
Wij moeten in Hollandsche Rading 
door sponsoring, een collecte in het 
dorp, contributies en de opbreng-
sten van de Koningsdag zelf wat 
geld bij elkaar zien te krijgen. Dit 
lijkt op meten met twee maten. We 
zouden dan ook graag zien dat er 
wat subsidiegeld van de gemeente 
onze kant op komt om hiervoor nog 
iets extra’s voor ons dorp te kun-
nen doen. Maar ondanks dat gaan 
we een prachtige dag tegemoet. We 
vertrouwen erop dat het weer wat 
meewerkt. We hebben er in ieder 
geval erg veel zin in’. 

De Bilt is 7 mei welkom in Coesfeld.

Derde editie 
Muziektheaterfestival 

HiStories! 
Tijdens het Muziektheaterfestival HiStories, dat op 23 en 24 april voor 
de derde keer losbarst vertellen theatermakers, zangers, dansers en mu-
zikanten op vijf locaties in de gemeente De Bilt verborgen verhalen uit 
de geschiedenis van De Bilt. 

In 2019 en 2021 waren er al prachtige verhalen over het KNMI, de 
molen Geesina, het Verloren Kerkhof en Landgoed Houdringe. Dit jaar 
verbeelden theatermakers verhalen uit de geschiedenis van het Hes-
singterrein, het kippenlaboratorium de Zeeuw, Villa Hawda in de wijk 
Vogelsang, de Berg en Bosch-kapel en het Broederschapshuis. Bijzon-
dere verhalen over mensen en gebeurtenissen op deze locaties. Ze zul-
len u verrassen, ontroeren, aangrijpen.

De theatermakers zijn al maanden volop aan de slag; denk aan Bart van 
Gerwen, Theatercollectief Karavana, Jongerentheatergroep Masquera-
de, KunstenHuisIdea, Jorn Laponder, Jolijn Zwart, Wilde Eend produc-
ties, Gottfrid van Eck, Catching Cultures Orchestra en Niki Romijn met 
haar Talentklas Scholen in de Kunst. Via vijf inspirerende voorstellin-
gen nemen zij u als publiek mee in de geschiedenis van de vijf locaties.  

Dit jaar kan er weer live op locatie van de verhalen worden genoten: 
u fietst in groepjes langs de verschillende plekken op zaterdag 23 of 
zondag 24 april. Én er zal een bus rijden, voor wie fietsen niet mogelijk 
is. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Vragen? Stuur gerust een mail 
naar info@hetweeshuisvandekunst.nl   (Petra Bergstra)

Tijdens het muziektheaterfestival komen er o.a. verborgen verhalen 
over het Hessingterrein aan het licht.
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GEMEENTENIEUWS
week 16   20 april 2022

Op onze website leest u een actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke infor-
matie over de maatregelen rondom corona, vaccinaties en testen: www.debilt.nl/corona. 

Corona informatie

Een lintje verdien je!

U staat er misschien niet altijd bij stil, 
maar met een Koninklijke onderscheiding 
bewijst u iemand pas echt een dienst. Een 
waardevolle dienst. Want een Koninklijke 
onderscheiding geeft ondubbelzinnig uit-
drukking aan de waarde die we hechten 
aan iemands bijzondere persoonlijke ver-
diensten of prestaties voor de samenle-
ving. En dat is eigenlijk precies wat we 
met een dierbaar persoon voorhebben.

Kent u iemand?
Kent u iemand die voor een onderschei-
ding in aanmerking zou kunnen komen?
Vanwege de lange voorbereidingstijd ma-
ken wij u er dan alvast op attent dat de 
termijn voor het aanvragen van een Ko-
ninklijke Onderscheiding voor de ‘lintjes-
regen’ in 2023 sluit op 25 juni 2022.

Voor het aanvragen van een Koninklijke 
Onderscheiding gaat u naar de volgende 
site: www.lintjes.nl. Hier vindt u de for-
mulieren die nodig zijn voor het aanvra-
gen van een Koninklijke Onderscheiding 
en waar u ook de aanvraag kunt indienen. 

Nog vragen
Heeft u vragen of twijfelt u of iemand in 
aanmerking komt, dan kunt u contact op-
nemen met mw. A.M. (Annemiek) Bovée, 
kabinet burgemeester, telefoonnummer 
06-2814 9758 of e-mail naar a.bovee@
debilt.nl.

Op de website van 
www.debilt.nl/onderscheidingen vindt u 
meer informatie over de verschillende vor-
men van een eerbetoon in onze gemeente. 

Mathildedag: meld uw coronaheld aan vóór 
1 juni!
Jaarlijks viert de gemeente op 14 maart Ma-
thildedag (door de coronacrisis dit jaar wat 
later). Mathildedag staat altijd in het teken van 
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn drijvende krach-
ten in onze samenleving waar de gemeente 
absoluut niet zonder kan of wil. Zij verdienen 
onze waardering. Op Mathildedag zet de ge-
meente daarom de vrijwilligers in het zonne-
tje. Ook dit jaar en wel op zaterdag 25 juni. Dit 
jaar is het thema ‘coronahelden’. Een aantal 
inwoners heeft zich enorm verdienstelijk ge-
maakt in de coronaperiode (of doet dat nog 
steeds). Kent u iemand die u hiervoor in het 
zonnetje wilt zetten? Meld deze persoon dan 
aan bij de gemeente vóór 1 juni a.s. Het Co-
mité Mathildedag zal alle aanmeldingen be-
oordelen en komen tot een aantal nominaties. 
De genomineerde ‘coronahelden’ zullen op 

feestelijke wijze onthaald worden door burge-
meester Potters op Jagtlust. 

Meer informatie kunt u lezen op 
www.debilt.nl/mathildedag. Hier kunt u ook 
uw aanmelding doorgeven. 

Zet u onze gemeente mooi op de foto?
De gemeente De Bilt heeft met al haar ver-
schillende dorpen veel te bieden. Fotogra-
feert u graag en vindt u het leuk de mooie 
plekjes in onze gemeente vast te leggen? 
Doe dan mee met de fotowedstrijd van ge-
meente De Bilt! Een ideale activiteit in de 
open lucht met het mooie weer op komst. 
Informatie over de fotowedstrijd en deelna-
me vindt u op: www.debilt.nl/fotowedstrijd. Werken aan de weg

Bilthoven: 
•  Hertenlaan: Asfalt herstelwerkzaamheden op 14 april 2022. Dit veroorzaakt verkeershinder. Er 

worden verkeersregelaars ingezet.
•  Leyenseweg: afgesloten wegens werkzaamheden nutsbedrijven vanaf 19 april t/m 6 juni. De 

woningen blijven bereikbaar. Meer informatie  en omleidingsroutes zie 
 www.debilt.nl/wegwerkzaamheden. 
•  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend . Toegankelijk 

vanaf Soestdijkseweg-Zuid naar Antonie van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg 
gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De Bilt:
• Nieuwstraat: afgesloten wegens kabelwerkzaamheden op 14 april 2022. 
• Dorpsstraat v/h Steenstraat: afgesloten vanaf 18 april 2022. Voor meer informatie: 
 www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
• Aeolusweg: afgesloten wegens bouwwerkzaamheden van 12 april tot en met 14 april 2022.
•  Alfred Nobellaan: naar de Prof. Dr. J.H. van ’t Hoff weg. Daarna naar de Pof. Dr. H. Kamerlingh 

Onnesweg. Vervolgens naar de Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg en de Prof. Dr.F. Zernikeweg.  Deze 
werkzaamheden duren tot 13 juni 2022.

•  Wijk Molenkamp: vervangen riolering. Meer informatie zie: www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
•  Uitbreiding carpoolplaats Maartensdijk van 21 maart tot 29 april. 
 Zie: www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Leyenseweg op de schop na Pasen
De Leyenseweg in Bilthoven (van de 2e 
Brandenburgerweg tot de Soestdijkseweg 
Zuid) krijgt dit jaar een opknapbeurt. Er 
worden verschillende werkzaamheden te-
gelijk uitgevoerd. Leidingen en kabels wor-
den vernieuwd. Er wordt onderhoud aan 
de riolering gepleegd en de inrichting van 
de weg wordt aangepast. Dit staat ge-
pland op 19 april aanstaande. 

De Leyenseweg maakt onderdeel uit van 
de doorfi etsroute Utrecht – Amersfoort. 
Daarvoor moeten aanpassingen gedaan 
worden in de inrichting van de weg. Ook 
worden er maatregelen genomen voor de 
verkeersveiligheid. Meer informatie vindt u 
op: www.debilt.nl/leyenseweg.

Een overzicht van de gewijzigde openingstijden in april, mei en juni van het gemeentehuis en de 
Milieustraat.

Samen actief: volop activiteiten voor jeugd 
en jongeren
De coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd. Mensen kunnen weer uit-
gaan, elkaar ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Eén van de leeftijdsgroepen die het 
in de coronacrisis fl ink te verduren heeft gehad is de jeugd en jongeren. Veel activiteiten 
die zo belangrijk zijn voor deze doelgroep hebben voor lange tijd stil gestaan. De ko-
mende weken, inclusief de meivakantie maar ook de maanden daarna, staan er daarom 
tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting op de agenda. Voor 
verdere informatie gaat u naar: www.debilt.nl/samenactief.

Een Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand waarvan u 
vindt dat die het echt verdient, kan vanaf 27 april 2022 tot en met 24 juni 2022.

Tijdelijke openingstijden met de feestdagen

Gemeentehuis
Het gemeentehuis in Bilthoven is gesloten op:
• Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april 2022 (Tweede Paasdag)
• Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei 2022 Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei 2022  (Hemelvaart)
• Vrijdag 27 mei 2022 (Dag na Hemelvaart)
• Maandag 6 juni  2022 (Tweede Pinksterdag)

Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op:
• Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april 2022 (Tweede Paasdag)
• Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart)
• Maandag 6 juni  2022 (Tweede Pinksterdag)

Gemeentekantoor klaar voor ontvangst 
Oekraïense vluchtelingen

De gasten van de gemeente kunnen rekenen 
op alle benodigde ondersteuning om in deze 
zware periode tot rust te komen. De eerste 
weken wordt er voor hen gekookt en linnen 
hoeven zij niet te wassen. Voor kinderen is 
speelgoed geregeld en worden er als afl eiding 
sportactiviteiten georganiseerd. Op locatie is 
iedere dag een aanspreekpunt aanwezig en 
artsen of hulpverleners komen zo nodig op 
huisbezoek. Ook krijgen de vluchtelingen in-
formatie in hun eigen taal over bijvoorbeeld 
Corona, mentale ondersteuning en een infor-
matieboekje over de gemeente.

Zo min mogelijk verhuizingen
De zestig Oekraïense vluchtelingen die in het 
gemeentekantoor worden opgevangen, stro-
men door vanuit noodopvang, hotels of parti-
culiere gastadressen. Het gemeentekantoor is 
een overbruggingslocatie, bedoeld voor op-
vang gedurende maximaal een aantal maan-
den. Opvang voor een langere periode is nog 
niet beschikbaar. 

Burgemeester Potters “Ik blij dat wij deze 
mensen kunnen helpen. Tegelijkertijd hebben 
wij nog een stevige uitdaging voor ons. In de 
gemeente verblijven nu al twee keer zo veel 
Oekraïense vluchtelingen dan er plekken zijn 
in het gemeentekantoor. Van enkele gastge-
zinnen hebben wij al het verzoek gekregen om 

de door hen opgevangen vluchtelingen over te 
nemen. Het is zeer begrijpelijk dat inwoners 
niet langdurig opvang kunnen aanbieden. De 
gemeente wil voorkomen dat deze vluchtelin-
gen straks van de ene kortdurende opvanglo-
catie naar de volgende moeten verhuizen. In-
woners verzoeken wij daarom contact op te 
nemen voordat zij vluchtelingen in huis ne-
men.”

Hulp uit de samenleving
Organisaties en inwoners helpen mee om onze 
Oekraïense gasten een warm welkom te bie-
den: zij organiseren uiteenlopende activitei-
ten, van gezamenlijk eten (www.eetmee.nl) 
tot ontmoetingen op scholen. Momenteel 
wordt gewerkt aan een weggeefwinkel waar 
vluchtelingen terecht kunnen voor gedoneer-
de kleding, samen met kringloopwinkel Het 
Groene Hart. Inwoners die graag een bijdrage 
willen leveren als vrijwilliger, kunnen zich aan-
melden bij MENS De Bilt, de contactgegevens 
op www.debilt.nl/oekraine/hoe-u-kunt-helpen. 

Meer informatie
De ontwikkelingen rond de opvang van Oekra-
iners in onze gemeente zijn te volgen op 
www.debilt.nl/samenvooroekraine. Hier vindt 
u ook informatie voor gastgezinnen, over hul-
pinitiatieven, diverse hulplijnen en verwijzin-
gen naar informatie in het Oekraïens. 

De eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 15 april terecht in de opvanglo-
catie in het gemeentekantoor. De afgelopen weken is hard gewerkt om de locatie 
in te richten, maar nu zijn dan toch echt alle slaapkamers, de ontmoetingsruimten 
en andere gezamenlijke voorzieningen klaar voor gebruik. Op de bovenste verdie-
ping van het gemeentekantoor worden zestig vluchtelingen opgevangen.
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De hond als beste vriend
De hond speelt al eeuwen een niet weg te 
denken rol in onze samenleving. Vooral als 
gezelschapsdier, maar ook als waakhond, 
blindengeleidehond, opsporingshond en 
jachthond. 
Een hond zorgt voor ontspanning, afl eiding 
en beweging. Helaas veroorzaken honden 
ook overlast. Niet iedereen is namelijk ge-
charmeerd van een hond en zeker niet van 
hondenpoep. 

Hondenbelasting
Iedere hondenbezitter binnen de gemeente 
De Bilt is verplicht hondenbelasting te beta-
len. De opbrengst van de hondenbelasting 
behoort tot de algemene middelen van de 
gemeente. Uit deze algemene middelen wor-
den veel voorzieningen in de gemeente be-
taald, zoals het reinigen van de straten en 
hondentoiletten. Het betalen van hondenbe-
lasting is echter geen excuus dat uw hond zo 

maar overal mag poepen en dat het daar 
mag blijven liggen.

Hoe kunnen gemeente en inwoners ervoor 
zorgen dat het plezier van het hebben van 
een hond niet gepaard gaat met overlast 
voor anderen? In de eerste plaats ligt de ver-
antwoordelijkheid bij u als hondenbezitter. 
Wie een hond heeft draagt zorg voor het 
voorkomen of beperken van overlast. Meer 
informatie vindt u op: 
www.bghu.nl/particulieren/hondenbelasting. 

Drager van ziektes
Alle dieren dragen parasieten met zich mee. 
De bacteriën in hondenpoep bevatten een 
veelheid aan fauna en virussen, wormen en 
parasieten. Een paar voorbeelden van ziek-
tes zijn de ring- of rondworm, de hartworm, 
de lintworm en de salmonellabacterie. Dit 
kan zowel een gezondheidsrisico zijn voor de 
hond als voor de mens. Via de uitwerpselen 
van uw hond kunnen deze zowel mens als 
dier besmetten. Vooral  kinderen lopen een 
verhoogd risico op besmetting door het spe-
len op straat en in de zandbak.

Milieu schade
Hondenpoep kan voor zoveel bacteriën zor-
gen dat deze het oppervlaktewater kilome-
ters rondom de plek verontreinigen. De bac-
teriën tasten het zuurstofgehalte in het water 
aan. Dit is schadelijk voor de waterkwaliteit. 
Ook is hondenpoep schadelijk voor de biodi-

versiteit. Hondenpoep is stikstof. Veel bloem-
rijke beplanting is niet bestand tegen de ge-
volgen van hondenpoep. Daar waar veel 
hondenpoep ligt, ‘verrijkt’ de grond en neemt 
het eenzijdige gras de overhand.

Regels voor de hondenbezitter
Hondenbezitters moeten zich aan de volgen-
de regels houden:
-  Uitlaten mag met aangelijnde hond in alle 

openbare gebieden binnen de bebouwde 
kom.

-  Kinderspeelplaatsen en speelweiden zijn 
verboden voor honden.

-  Honden zijn altijd aangelijnd; alleen in de 
losloopgebieden mogen ze los lopen.

-  Hondenbezitters zijn verplicht de poep op 
te ruimen met uitzondering van de los-
loopgebieden.

-  Iedereen die zijn hond uitlaat, heeft op-
ruimmiddelen bij zich; bijvoorbeeld een 
schepje en/of plastic of papieren zakje.

Aanlijnplicht en opruimplicht
Aanlijnplicht houdt in dat de hond aange-
lijnd dient te zijn. 
Niet naleven van deze regel kost u een boete 
van €100,- (excl. €9,- administratiekosten).
Opruimplicht houdt in dat de hondenbezit-
ter de uitwerpselen van de hond dient op te 
ruimen. Met andere woorden, de honden-
poep in een zakje te stoppen en in de afval-
bak te werpen.
Niet naleven van deze regel kost u een boete 
van €150,- (excl. €9,- administratiekosten).

Handhavers gaan dit jaar strenger con-
troleren op de aanlijn- en opruimplicht!

Hondenpoep en opruimplicht: hoe 
werkt het?
Dit houdt in dat iedereen die een hond in de 
openbare ruimte uitlaat, de uitwerpselen van 
de hond opruimt. Dus niet alleen op de stoep 
maar overal in de bebouwde kom (m.u.v. de 
hondenuitlaatstroken). Sinds 2016 is het ver-
plicht om een opruimzakje voor hondenpoep 
bij je te hebben. U kunt een boete van €90 
riskeren als u dit niet bij u heeft. 

Een loslopende hond, binnen de bebouwde 
kom, kost €90. Als de hond op een speelter-
rein loopt is de boete €140.

Afval in gemeente De Bilt
We wonen allemaal graag in een schone gemeente. Als gemeente zorgen we 
voor de voorzieningen en diensten (als ophalen afval) dat het ook schoon kan 
blijven, maar daar hebben we ook ú als inwoners en ondernemers voor nodig. 
Er zijn veel ergernissen over rondzwervend afval, maar als we allemaal ons 
steentje bijdragen hoeft dit niet zo te zijn.
De komende weken staat daarom het thema ‘afval’ centraal in deze afvalspe-
cials van het gemeentenieuws. Niet alleen het restafval maar ook grofvuil, 
glasbak, hondenpoep, handhaving, groenafval en composteren zetten wij in de 
schijnwerpers.  
Heeft u een vraag over één van deze onderwerpen? Stuurt u deze naar
info@debilt.nl o.v.v. ‘Vragen afval’. Als u een specifi eke vraag of melding heeft 
die alleen op uw situatie/locatie van toepassing is, dan verzoeken we u deze te 
sturen naar Meldingen Openbare Ruimte (www.debilt.nl/meldingen).

Wist u dat…
Hondenpoep ergernis nummer één is on-
der de Biltsche bewoners? Het ligt op 
stoepen, in speeltuinen, op de wandelpa-
den van recreatiegebieden. Kortom: te 
veel mensen worden te vaak geconfron-
teerd met hondenpoep. En dat geeft de 
hondenbezitter (en de gemeente) een 
slechte naam.

Meer informatie over het uitlaten 
van uw hond vindt u op: 

www.debilt.nl/honduitlaten.
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Snelle actie nodig voor Oekraïne
door Walter Eijndhoven

Sinds de inval van het Russische leger in Oekraïne, verlieten ongeveer 5 miljoen
mensen in allerijl hun land. Zij kwamen terecht in diverse Europese landen,

waaronder Nederland. Dankzij hen horen wij steeds meer verhalen uit
de eerste hand. Eén van hen is Victor uit Oekraïne.

Vanwege zijn werk woonde hij in 
diverse Europese landen, voordat 
hij vijf jaar geleden in Nederland 
terechtkwam. ‘Vanuit het veilige 
Nederland zie ik met lede ogen aan 
hoe het Russische leger genocide 
pleegt op mijn volk en mijn land 
vernietigt’, vertelt Victor. ‘En dat 
is nog niet alles. Een deel van mijn 
familie en veel vrienden wonen nog 
in Oekraïne, in een stadje vlakbij 
Kiëv. Dag en nacht ben ik bezig 
met de oorlog in mijn land en ik 
ben heel bezorgd over mijn familie 
en vrienden’.

Raketaanval
Victor vertelt verder: ‘Al langere 
tijd vermoedden wij dat Rusland 
het plan had Oekraïne, ons land, 
ooit aan te vallen. En wat wij ver-
wachtten, gebeurde ook. Dankzij 
het verzet van de Oekraïnse bevol-
king, het leger en de vele vrijwil-
ligers is het Rusland niet gelukt 
ons land op de knieën te dwingen. 
Mijn moeder, haar vriend en een 
oom wonen in een dorp, ongeveer 
even groot als Bilthoven, vlakbij 
Kiëv. Omdat zij geen auto bezitten, 
konden zij niet vluchten. Het Rus-
sische leger omsingelde ons dorp 
en zij zagen geen kans meer het 
dorp te ontvluchten. Hun flat werd 

verwoest door een raketaanval. Ge-
lukkig overleefden zij deze aanval. 
Buurtbewoners probeerden tijdens 
deze aanslag een schuilplaats te be-
reiken bij een flat ernaast. Tijdens 
hun vlucht nam het Russische leger 
hen bewust onder vuur, waarbij di-
verse mensen omkwamen. 

Omwonenden hoorden soldaten 
roepen dat zij ook de tweede flat 
moesten bombarderen, waarop de 
Russen ook een bom op de tweede 
flat gooiden. Hiervan is niets meer 
over. Veel mensen overleefden deze 
aanslag niet. Gelukkig is mijn fami-
lie naar een veilige plaats overge-
bracht’. Ook de vrouw en dochter 
van Victor konden niet direct weg-
komen. Victor: ‘Oekraïne is een 
arm land en vervoer is een luxe. 
Gelukkig konden zij na vier dagen 
de Roemeense grens bereiken en 
zijn zij veilig’.

Verzet
Een paar dagen voor de inval in 
Oekraïne, erkende Poetin de regio’s 
Luhansk en Donetsk als onafhan-
kelijk. ‘Poetin had allang het plan 
Oekraïne binnen te vallen’, vertelt 
Victor. ‘Eerst de onafhankelijkheid 
erkennen van deze twee regio’s, 
daarna de aanval openen op Oekra-

ine. De eerste inval vond plaats aan 
het eind van de nacht om 4.50 uur, 
toen de meeste mensen nog sliepen, 
met veel doden als gevolg. De inval 
doet denken aan die van Hitler tij-
dens het begin van WOII, met één 
groot verschil: ook op kinderen en 
andere onschuldige burgers werd 
gericht geschoten door Russische 
soldaten. Vanaf het begin valt het 
Russische leger de burgerbevolking 
aan. Aan één ding heeft Poetin niet 
gedacht: Wij zijn nu meer verenigd 
dan ooit, waardoor veel Russische 
soldaten hun motivatie verliezen’.

Hulp
Vanuit Bilthoven doet Victor er al-
les aan zijn landgenoten te helpen 
met medicijnen, dekens, voedsel, 
eerste hulpmiddelen enzovoort. 
Victor: ‘Ik ben alle apotheken bin-
nen gemeente De Bilt en Utrecht 
langsgegaan, maar zij deden erg 
moeilijk. Ingeleverde, niet ge-
bruikte medicijnen worden vernie-
tigd en mogen niet meer worden 
gebruikt. Gelukkig kreeg ik nog 
één en ander van een paar apothe-
ken, waarvoor ik erg dankbaar ben, 
maar wij hebben meer medicijnen 
nodig. Mensen die dekens, ge-
droogd voedsel, eerste hulpmidde-
len, verband, speelgoed enzovoort 

over hebben, kunnen deze inle-
veren bij Emmaus in Bilthoven’. 
Oekraïne heeft dringend behoefte 
aan kogelvrije vesten, helmen, 
drones en nachtkijkers. Financieel 
steunen kan natuurlijk ook. Meer 
info hierover is te vinden op com-
backalive.in.ua, prytulafoundation.
org/en, en razomforukraine.org. 
Victor doet nog een laatste oproep 
aan iedereen: ‘Ik hoop dat velen een 

Oekraïnse vluchteling in huis ne-
men, al is het maar voor korte tijd. 
De meeste vluchtelingen hebben 
niets meer en kunnen nergens heen. 
Met een heel kleine ruimte zijn zij 
al blij. Als u hen helpt, kunt u zich 
registreren op “Ukraïnetakeshelter.
com” en op “shelter4ua.com”. Ik 
ben trots op wat het Nederlandse 
volk doet voor mijn land, in deze 
moeilijke periode voor Oekraïne’.

Totale verwoesting in Oekraïne laat overlevenden met niets achter.

Scholieren uit Coesfeld en De Bilt 
houden zich bezig met thema Vrijheid

Een van de doelstellingen van de jumelages is de ontmoeting van jeugd. In dat kader
hebben de jumelage stichting De Bilt en de jumelage Coesfeld een excursie
georganiseerd in Coesfeld en Münster. Het thema van de reis was Vrijheid.

Per trein gingen op 7 april twee lera-
ressen Daphne Boelhouwer en Eli-
na van Greuningen, Tine Rigter van 
de jumelage stichting en 13 leerlin-
gen van Het Nieuwe Lyceum per 
trein naar Coesfeld. De reis verliep 

voorspoedig tot in Gronau waar ie-
dereen met spoed de trein uit moest. 
De volgende trein kwam pas na een 
uur en dus kwam de groep veel te 
laat aan in het Heriburg gymnasium 
te Coesfeld, waar 15 leerlingen al 

hun opwachting maakten. Er werd 
allereerst kennis gemaakt met el-
kaar en daarna gegeten in de kan-
tine van de school. De eindexamen-
leerlingen van de school vierden 
verkleed en met luide muziek hun 

laatste schooldag, maar gelukkig 
bleken de lokalen goed geluiddicht. 
Na het eten gaf professor Peterse 
een inleiding, waarbij hij onder an-
dere vertelde over de Bevrijdings-
dag in Nederland. Hierna ging de 
groep leerlingen onder begeleiding 
van twee docenten het thema vrij-
heid verder uitwerken: ’Voel jij je 
vrij, zo ja waarom en zo nee, waar-
om niet’. 

De leerlingen gingen echt met el-
kaar in discussie, in het Engels of 
het Duits, waarbij opviel dat de Ne-
derlandse leerlingen zich al aardig 
in het Duits konden uitdrukken en 
de taal ook verstaan. Vervolgens 
kreeg de groep een kleine rondlei-
ding in het centrum van Coesfeld. 
De heer Öhmann, de belangrijkste 
organisator van de reis, vertelde 
iets over het beeld van Jits Bakker 
op het Marktplein en ook over het 
kunstwerk, dat de vervuiling van 
de wereld aanklaagt. Het park werd 
nog even bezocht en toen konden 
de leerlingen zelfstandig de stad 
bezoeken. Om 18.30 werd geza-
menlijk pizza gegeten, waarna de 
leerlingen mee gingen naar de gast-
families. 

Munster
De volgende ochtend bleek dat 
het bij sommige gastfamilies heel 
gezellig was geweest .Na nog een 
spel in de school vertrok de groep 
weer per trein naar Münster. Dat 
was althans de bedoeling. Er bleek 
een boom op de rails te liggen en 
dus werd in allerijl een bus gere-
geld, die een gedeelte van de rit af-
legde, waarna weer verder gereisd 
kon worden per trein. In Münster 

was een ontvangst in het Haus der 
Niederlande. Professor Peterse ver-
telde in de enorme bibliotheek van 
het gebouw over de studies Ne-
derlands die hier gevolgd kunnen 
worden, in de literatuur, maar ook 
in de politiek, wetenschap, kunst en 
cultuur van Nederland. Vervolgens 
werd plaatsgenomen in de prachti-
ge ontvangstzaal van het huis. Hier 
is bijna alles nog origineel, wat 
bijzonder is, omdat Münster in de 
oorlog bijna volledig platgebom-
bardeerd is.

Vrede van 
De Friedenssaal in het oude raad-
huis werd bezocht. Hier werd in 
1648 de vrede gesloten na de 80 
jarige oorlog en ontstond de repu-
bliek der Nederlanden als soeverei-
ne staat. Lekker eten in de Mensa 
van de universiteit stond op het 
programma en daarna konden de 
leerlingen zelf Münster ontdekken. 
In gemengde groepen ging men de 
stad in. Om 17 uur vertrok de trein 
naar terug en na een lange, voor-
spoedige reis kwam iedereen tevre-
den thuis. 

Zowel de Duitse als de Nederlands 
leerlingen  hebben het uitstekend 
naar hun zin gehad. Er was een 
prima, harmonieuze sfeer en ze 
trokken echt met elkaar op. De 
eerste avond al vroeg een meisje 
‘wanneer komen ze naar ons?’. Er 
was veel contact via Instagam en 
we hopen van harte dat de contac-
ten blijven bestaan. Vriendschap-
pen en verbinding tussen mensen 
van  verschillende nationaliteiten 
zijn heel belangrijk. Juist nu.

(Tine Rigter) Leerlingen uit De Bilt en Coesfeld ontmoeten elkaar.
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Diploma’s en onderscheidingen 
brandweerpost Bilthoven

Een feestelijk moment op de brandweerpost Bilthoven. Na twee jaar zeer summiere sociale 
contacten als gevolg van de coronacrisis, kon op zaterdagavond 9 april eindelijk 

weer een ‘Korpsavond’ gehouden worden. 

Traditioneel worden op de Biltse 
brandweerposten één keer per jaar 
diploma’s voor gevolgde oplei-
dingen en onderscheidingen voor 
gewerkte dienstjaren uitgereikt. Er 
was dus na twee moeilijke corona-
jaren met lockdowns wel het een en 
ander aan achterstallig ‘papierwerk’ 
in te halen. Naast de aanstelling van 
enkele nieuwe brandweerlieden 
ontvingen diverse medewerkers 
een of meer diploma’s. Ook waren 
er medailles en oorkondes voor een 
langdurig dienstverband, tot maar 
liefst 45 jaar brandweerdienst. De 
Bilthovense gemeenschap mag 
trots zijn op zijn brandweervrijwil-
ligers die zich met hart en ziel voor 
de gemeenschap inzetten Ook de 
partners waren bij het feestelijke 
moment aanwezig. 
    (Rob Jastrzebski)

Een groene invasie 
in Het Lichtruim

Van 23 april t/m 25 mei tonen cursisten van de groep Experimen-
teel Schilderen hun beeldende werk in de expositie ‘De groene inva-
sie’ in Het Lichtruim in Bilthoven. De afgelopen periode hebben zij 
zich bezig gehouden met de vraag: wat betekent natuur voor jou? 

Dertien cursisten exposeren hun 
werk in april en mei, waarin hun 
relatie met de natuur centraal 
staat. Het hele seizoen hebben zij 
gewerkt rond dit thema. Het on-
derwerp bleek een snaar te raken: 
grote liefdes werden uitgepakt en 
daarmee bekleden ze de wanden 
van Het Lichtruim. In de expositie 
‘De groene invasie’ tonen ze hun 
fascinatie voor slakken, stenen, 
boomschors, tuinen en meer. Er is 
zowel twee- als driedimensionaal 
werk te zien, waarbij de technie-
ken uiteenlopen van schilderen tot 
borduren en van fotograferen tot 
beeldhouwen. 

De expositie wordt geopend op 23 april om 16.00 uur, in Het Lichtruim 
(Planetenplein 2, Bilthoven) en duurt t/m 25 mei 2022. 

Expositie De groene invasie

Na het officiële programma was er een fotomoment voor alle 
gediplomeerden en jubilarissen.

Wees niet zo streng voor jezelf…
Dat is de titel van een prachtig liedje van Ramses Shaffy, met als kern: ‘Ik hou niet van me, nou 

reken maar, ik ben jaloers, reken maar,’ gevolgd door de opbeurende woorden: 
‘Wees niet zo streng voor jezelf, het leven is voorbij voordat je ’t weet…’

Dat zijn toepasselijke woorden bij 
het werk van Korinna van Balkom, 
getiteld ‘My Positive Selfportrait,’ 
mijn ‘positieve zelfportret’. Lang 
heeft Korinna haar tekeningen niet 
durven exposeren: altijd te kritisch 
op haar werk en de mogelijke af-
wijzing ervan. 

Afgelopen Zaterdag durfde ze het 
voor de eerste keer in haar leven 
aan, in het oude politiebureau van 
Bilthoven, dat al een tijdje Buro 
Lou heet: In plaats van strenge 
handhavers huizen er nu creatieve 
geesten, die vol liefde hun hart vol-
gen. Ze creëren er werkplekken en 

zorgen dat De Bilt weer iets meer 
bruist. Er zit een bakker, er worden 
potten gebakken, yogales gegeven 
en je kunt er je fiets laten repare-
ren. Tot augustus 2022, want daar-
na moet het gebouw plaats maken 
voor woningbouw.

‘Sinds kort durf ik het aan om me-
zelf af te beelden, en dat is heel 
confronterend voor me’, zegt Ko-
rinna. ‘Ze worden ouder dan ik 
ben, en grover. Ruwer ook. Ik denk 
er niet over na, maar ze ontstaan 
als vanzelf zo. Omdat ik als jong 
meisje altijd al tekende, besloot ik 
portretten te maken, maar voorheen 
altijd van anderen, lekker veilig. Nu 
ben ik de confrontatie met mijn ei-
gen zelfbeeld aangegaan, en heb de 
vele vraagtekens die ik over mezelf 
heb verwerkt tot zelfportretten.’
                 (Peter Schlamilch)Een stralende Korinna van Balkom voor de portretten die ze eindelijk van 

zichzelf durfde te maken.

Diploma’s en onderscheidingen voor dubbel korps

Korps Tienhoeven en Westbroek zijn gefuseerd. Burgemeester Sjoerd Potters was zaterdag 16 april aanwezig bij 
de Korpsavond in Westbroek en reikte daar diploma’s en onderscheidingen uit. [foto Henk van de Bunt]

Eerste prijs voor toneel-
vereniging Steeds Beter

Toneelvereniging Steeds Beter uit De Bilt behaalde tijdens het op vrij-
dag 15 en zaterdag 16 april gehouden Eenakterfestival in Baarn de eer-
ste prijs voor de beste voorstelling. Bovendien ontving regisseur Henri 
Nap de prijs voor de beste regie. 
De jury, bestaande uit Annelies Herfst, Alfred van den Heuvel en Fred 
Butter, vond de door Anneke Iseger geschreven eenakter De Poes niet 
alleen bijzonder humoristisch, maar ook goed geacteerd: ‘De spelers 
luisteren goed naar elkaar, blijven in hun typetje met bijbehorend ka-
rakter en weten daardoor het publiek te boeien’, aldus Alfred van den 
Heuvel. Dit laatste bleek wel uit het feit dat er al tijdens de voorstelling 
twee open doekjes werden gegeven. 

De cast, bestaande uit Hans Frederiks, Joost Christiaanse, Beppie 
Bogers, Anneke Iseger, Cindy Donselaar, Marijke de Wilde, Anke van 
Doleweerd en Bianca de Jong, ontving de wisseltrofee. 

Meld een coronaheld 
aan vóór 1 juni

Jaarlijks viert de Gemeente De Bilt op 14 maart Mathildedag; 
door de coronacrisis is het dit jaar wat later op zaterdag 25 
juni. Mathildedag staat altijd in het teken van vrijwilligers; 
drijvende krachten in de samenleving, waar een gemeente 

absoluut niet zonder kan of wil. 

Vrijwilligers verdienen waardering. Op Mathildedag zet de gemeente 
De Bilt daarom de vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar is het thema 
‘coronahelden’. Een aantal inwoners heeft zich enorm verdienstelijk 
gemaakt in de coronaperiode of doet dat nog steeds. Wie kent iemand 
die hiervoor in het zonnetje mag worden gezet ? Meld deze persoon aan 
bij de gemeente De Bilt vóór 1 juni. 
Het Comité Mathildedag zal alle aanmeldingen beoordelen en komen 
tot een aantal nominaties. De genomineerde ‘coronahelden’ zullen op 
feestelijke wijze onthaald worden door burgemeester Sjoerd Potters op 
Jagtlust. Meer info op www.debilt.nl/mathildedag; hier kunnen ook de 
aanmeldingen worden doorgegeven.
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Te koop aangeboden
Voor al uw bomen en tuin-
planten. Grote KLIMOP 
175/200 à €4,50, prachtige 
rododendrons 40/50 à €15,00,  
potgrond 40lt. 3 voor €10,00, 
etc. etc. Tuinservice van 
Vliet. Tel. 0654751296

Doctor Vlimmen een trilo-
gie van Roothaert €1,-. Tel. 
06-14040516

In de groene ruimte van Piet 
Zalinge plas, moeras, wad en 
slik €1,-. Tel. 06-14040516

3 dunne boekjes van 
Umberto Eco samen €1,-. Tel. 
06-14040516

Warandatrap-Merbau br. 
96cm d. 4cm hgt. 1.10m €50,-
. Tel. 030-2201428

Antieke ploeg als tafellamp 
+ ophangketting i.g.st. €45,-. 
Tel. 030-2201428

103 LP's 60&70tig-er jaren 
o.a James Last, Glen Miller 
Cliff Richard etc. €50,-. Tel. 
035-5771587 

Kinderserviesje groen aarde-
werk antiek. niet beschadigd. 
6 kop en schoteltjes etc. €50,-. 
Tel. 035-5771587

Radio, dubbel cassettedeck 
en CD-speler JVC mini-
component systeem DX50 
met boxen afstandsb. en 40 
muziekcassettes €50,-. Tel. 
035-5771587

Hometrainer Kettler Giro M 
€45,-. Tel. 06-22751324

Wipstoeltje blauw-wit ver-
stelbaar Chicco, 3 punts gor-
del. €7,50, Tel. 0346-213312

Keukentrolley €15,-. Tel. 
06-22751324

Fietstas Norländer, ook als 
rugtas, zwart. €10,-. Tel. 
0346-213312

Inklapbaar latten houten kin-
der picnicset. Tafel 65 x 90 x 
60 cm + bankje en 2 krukjes. 
€25,-. Tel. 0346-213727

Vintage 'olie' Lamp, elek-
trisch, koper+eiken+glas, H 
47 cm, B incl handvat ca. 
27 cm, diameter ca. 17 cm, 
snoer ingekort, zonder stek-
ker, kleine fitting, voor € 8,-. 
Tel. 06-30693144

Vintage hang Lamp, 
koper+eiken, H ca. 57 cm, 
diameter 51 cm, grote fitting, 
voor €15,-. Tel. 06-30693144

Vintage rotan (kuip) stoel  H 
78 cm B max 69 cm, voor 
€15,00,-. Tel. 06-30693144

Personeel gevraagd
BEZORG De Vierklank op 
woensdag bijv in Groenekan. 
Bezorgen kan al vanaf 13 jaar. 

Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners 
van de Betje Wolfflaan, da 
Costalaan, de Genestetlaan, 
Laurillardlaan en ten Katelaan 
BLIJ, Woon je in de buurt 
en overweeg je een kranten-
wijk. Wij zijn per direct op 
zoek naar een bezorger die 
wekelijks daar de krant wil 
bezorgen. Je verdient €5,16 
per week. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Gezoch t  ac t i eve 
ZATERDAGHULP vanaf 13 
jaar voor op ons erf en tuin in 
Westbroek. Halve tot hele dag 
werk. Doorgroei naar werk 
op landbouw/grondverzetma-
chines mogelijk. Bel of app: 
06-47150213

Gezocht vanaf heden: 
VAKANTIEWERKER voor 
op ons loon- en grondver-
zetbedrijf. O.a. werk met 
trekker + watertank/kieper. 
Doorgroeimogelijkheden. 
www.oussoren.nl  Westbroek, 
bel of app: 0647-150213

HULP gevraagd 1 middag 
p.w. voor tuinwerk op hob-
byboerderij in De Bilt. Tel. 
06-47829656

CHAUFFEUR gezocht voor 
rondbrengen Vierklanken 
naar onze bezorgers in de 
Oude Kernen om de week 
op woensdagochtend van +/- 
06.00 - 10.00 uur. Interesse? 
Bel 0346-211992 of mail 
info@vierklank.nl. Geen 
auto, wel rijbewijs? Geen 
probleem, auto is beschikbaar 
indien nodig.

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

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

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

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  .....................................................

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

Jezus is de weg! Voor ieder mens naar God!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Nieuw in Groenekan: maaltijdservice “SLOKinn”
Voor 80-plussers. 1 of 2 keer p.wk. een warme maaltijd
met eigen wensen, vers bereidt en warm thuisbezorgd.
1 pers. € 6,-/ 2 pers. € 10,- Bel Inge vrijbl. 06-38137483

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Weeksluiting ‘Dijckstate’

Op vrijdag 22 april wordt in de cursusruimte 
van ‘Dijckstate’ om 19.30 uur de weeksluiting 
verzorgd door prop. G.A. van Ginkel uit Maar-
tensdijk. Na afloop is er nog gelegenheid om met 
elkaar koffie te drinken. Info: Ria Hennipman, tel 
: 0346 282291.

Sam’s kledingactie

Op zaterdag 23 april van 10.00 tot 12.00 uur kan 
gebruikte kleding en schoenen worden gebracht 
naar de Maartenskerk op de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk. De opbrengst van de verkochte 
kleding gaat naar noodhulpprojecten van Cor-
daid, waar Sam’s kledingactie onderdeel van is. 
Dit jaar wordt het geld besteed aan schoolpro-
jecten in Oeganda en hulpprojecten in Oekraïne
 

Activiteitendag voor jeugd in Bilthoven

Op zaterdag 23 april van 10.00 tot 16.00 uur 
organiseert de scouting Rover Crofts Groep een 
uitgebreide activiteiten dag voor kinderen van 5 
tot 18 jaar. De dag staat open voor leden en niet-
leden en de toegang is gratis. Laser gamen, een 
silent disco en levend stratego spelen. Tevens is 
er een groot klimparcours en tokkelbaan, voor 
verschillende leeftijdsgroepen. In de ochtend 
ligt de nadruk meer op basisschooljeugd en in 
de middag op middelbare scholieren. Aanmelden 
is niet nodig, iedereen is welkom. Locatie is 
Ruysdaellaan 26 in Bilthoven. Voor meer info 
secretariaat@rover-crofts.nl
 

Taizéviering 

Op zondag 24 april om 19.30 uur is er een Tai-
zéviering in de Centrumkerk in Bilthoven, Juli-
analaan 42. Het is een meditatieve viering in de 
sfeer van het Franse klooster in Taizé. Er wordt 
gezongen in verschillende talen en er is gelegen-
heid om stil te zijn. Bij elke viering zingt het koor 
en spelen instrumentalisten onder leiding van Els 
Firet. Wie mee wil zingen in het koor of wie mee 
wil doen met een instrument is van harte welkom, 
oefenen voorafgaand aan de viering start om 
18.30 uur.
 

Workshop creatief begaafd

In deze interactieve workshop op maandag 25 
april van 20.00 tot 21.30 uur in Het Lichtruim in 
Bilthoven krijg je meer inzicht en handvatten wat 
beelddenken, hoogbegaafdheid, hoog gevoelig-
heid, sensitiviteit en andere ‘labels’ bij kinderen 
met elkaar te maken hebben. Kinderen die een 
voorkeur hebben om visueel te denken hebben 
vele talenten. Soms zit hun snel denkende, fan-
tasierijke brein hen echter ‘in de weg’. Karen 
Dijkstra begeleidt deze workshop. Deelname is 
gratis na aanmelding via de website debilt.ouder-
slokaal.nl.
 

Digitaal Café Bilthoven

Bij het digitaal café in bibliotheek Idea, Bilt-
hoven kan iedereen op dinsdag tussen 10.00 en 
11.30 uur binnenlopen voor een korte vraag over 
zijn/haar tablet, iPad, smartphone of laptop. Vrij-
willigers van SeniorWeb staan klaar en bieden 
deskundige ondersteuning. Je kunt er terecht met 
allerlei vragen. In de bibliotheek is Wi-Fi, het 
is handig om ervoor te zorgen dat je apparaat is 
opgeladen. Deelname is gratis.

Ons land bedreigd
Reizende expositie begint in Westbroek 

De Nederlandse Republiek is tot drie keer toe bedreigd in zijn bestaan: 
door Napoleon tijdens de Franse tijd, tijdens de Duitse bezetting

en de eerste keer tijdens het Rampjaar 1672/1673. 

Op zee vocht de Republiek in dat jaar tegen een machtige Engelse vloot. De 
Engelsen slaagden er niet in op onze kust te landen. De bisschop van Mün-
ster belaagde het noorden en het oosten van Nederland, de Fransen vielen 
met meer dan 100.000 man binnen en bezetten grote stukken van Nederland. 
Gewest Holland bleef vrij, maar het gewest Utrecht niet. Tot 1674 bleven de 
Fransen in ons land. 

Aan die verwoestende oorlog en aan de bezetting van toen geeft het Online 
Museum De Bilt vanaf 9 april dit jaar alle aandacht. Het kerkgebouw van de 
Hervormde gemeente van Westbroek is de eerste locatie waar de expositie 
wordt vormgegeven met 34 banners. Die laten zien hoe de kernen van De Bilt 
en de Vechtstreek door het oorlogsgeweld werden geraakt. Met behulp van qr-
codes en op de eigen mobiele telefoon is een viertal power-point-presentaties 
met gesproken commentaar te bekijken en te beluisteren. Voor nog meer in-
formatie zijn er qr-verbindingen met de website van het Online Museum.

Biltse kernen 
Deze expositie is bedoeld om alle Biltse kernen kennis laten maken met deze 
lokale geschiedenis. Na een verblijf in het kerkgebouw in Westbroek reist 
de expositie tot eind 2022 langs De Vierstee in Maartensdijk, de Centrum-
kerk in Bilthoven, de Groene Daan in Groenekan, 
het Dorpshuis van Hollandsche Rading en Museum 
Vredegoed in Tienhoven. De data en de openings-
tijden zullen via de lokale media bekend gemaakt 
worden.

1672: Koning Lodewijk XIV trekt bij Lobith de 
Republiek binnen. (beeld: Adam Frans van der 
Meulen - Rijksmuseum Amsterdam)
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Subsidieregelingen voor herstel 
sport, kunst, cultuur en 

welzijn verlengd 
In het kader van het Crisis- en her-
stelplan corona zijn in november 
2021 een drietal subsidieregelin-
gen opengesteld die beogen orga-
nisaties sterker uit de crisis te laten 
komen en de lokale veerkracht te 
versterken. Hoewel er al ruim 40 
aanvragen zijn toegekend, is er 
nog € 125.000 aan subsidies be-
schikbaar. De sluitingstermijn voor 
aanvragen is daarom verlengd tot 1 
juni 2022. Aanvragen kunnen via 
het subsidieloket worden ingediend 
en worden op volgorde van bin-
nenkomst afgehandeld.Het gaat om 
subsidieregelingen voor coronaon-
dersteuning van het maatschappe-
lijk veld, het werven van nieuwe 
leden en cursisten en ondersteuning 
van culturele ondernemers. 

Tot de oorspronkelijke sluitingster-
mijn van 1 februari 2022 zijn een 
zestigtal aanvragen binnen geko-
men. Hiervan zijn er 43 inmiddels 
toegekend. Met het toekennen van 
deze aanvragen wordt een belang-
rijke impuls gegeven aan het weer 
op gang brengen van de Biltse sa-
menleving. Voorbeelden van toe-

gekende aanvragen zijn projecten 
om maatjes te werven, een huis-
werkklas voor kinderen met taal-
achterstand, muziekactiviteiten en 
optredens in verzorgingstehuizen, 
bijdrages aan culturele evenemen-
ten zoals De Kunstmarkt en Ver-
halenfestival De Wees, leerwerk-
plekken voor kwetsbare personen 
en een activiteitenprogramma voor 
een dorpshuis. 

Financiële ondersteuning als 
gevolg van coronacrisis
Ook is er een aantal verenigingen 
financieel ondersteund om de nade-
lige financiële gevolgen van de co-
ronacrisis op te vangen. Criterium 
hierbij is dat er aantoonbaar sprake 
is van gevaar voor de continuïteit 
van de organisatie. Verder heeft een 
aantal sportverenigingen subsidie 
aangevraagd voor ledenwerving en 
hebben twaalf culturele onderne-
mers voor hun project of initiatief 
een aanvraag ingediend.

Verlenging subsidieregeling
tot 1 juni a.s.
Omdat het subsidieplafond nog 

niet bereikt is, de samenleving nu 
weer open gaat en veel organisaties 
een steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken, wordt de subsidieregeling 
verlengd tot 1 juni 2022. Er is nog 
125.000 euro beschikbaar.
De drie regelingen zijn: Coronaon-
dersteuning maatschappelijk veld 
(maximaal € 15.000 per organisa-
tie), Subsidie voor werving nieuwe 
leden en cursisten (maximaal € 
1.500 per vereniging) en Coronaon-
dersteuning culturele ondernemers 
(maximaal € 2.500 per aanvrager) 
Meer informatie over de regelingen 
is te vinden op www.debilt.nl/sub-
sidies. 

Aanvragen van subsidies
De aanvragen kunnen via het Sub-
sidieloket (www.debilt.nl/subsi-
dies) worden ingediend en wor-
den op volgorde van binnenkomst 
afgehandeld. Na verlenging is de 
sluitingstermijn voor aanvragen 1 
juni 2022. Voor vragen kan men 
contact opnemen met adviseur sub-
sidiebeleid Gilbert de Boeck via 
e-mailadres subsidies@debilt.nl of 
telefonisch via (030) 228 95 65. 

Wielerronde 
Westbroek

De Wielerronde van Westbroek is uniek en dus onvergelijkbaar met 
andere wielerwedstrijden. Sportiviteit is belangrijker dan winnen en 
gezelligheid belangrijker dan training. De combinatie van deze on-
derdelen maakt het een koers met een eigen karakter. Zo is de Wieler-
ronde van Westbroek uitgegroeid tot een meerdaags dorpsevenement 
waar gezelligheid en sportiviteit samenkomen. Voor jong en oud, 
dorpsbewoner of bezoeker: iedereen is welkom om te genieten van 
de unieke sfeer. De elfde editie wordt gehouden op vrijdagavond 26 
augustus en zaterdagmiddag 27 augustus.                 (Jan Hennipman)

De finish van winnaar Arnold Gaasenbeek in 2019. 

Uitslag wedvlucht
Ook de postduiven vliegen weer; 196 vogels van (9) leden van PV DE 
BILT werden dit weekeinde verscheept naar het Belgische Duffel. Na 
een gemiddelde afstand plm. 120 km te hebben overwonnen kwamen 
de eerste 10 duiven weer in De Bilt terug. De vogels van H. van Berkel 
werden 1, 4, 8 en 9, die van Ron Miltenburg 2 en 5, die van Michel van 
Putten 3, die van de Combinatie Steenbeek & Zn 6, die van G.M. Turk 
7 en die van Peter van Bunnik 10.

DOS promoveert naar Hoofdklasse
In de volle en sfeervol (oranje-)versierde Sporthal De Vierstee in Maartensdijk nam DOS het 

zaterdagavond in de returnwedstrijd wederom op tegen NKC’51 uit Nijverdal.

Voor het eerst in de 55-jarig club-
geschiedenis kon het vlaggen-
schip van DOS promoveren naar 
de Hoofdklasse zaalkorfbal. Aan-
gemoedigd door het vele thuispu-
bliek moest de 11-14 winst van 
vorige week verdedigd worden. 
Een kleine nederlaag was zelfs 
geoorloofd.

DOS startte dit keer scherper en 
gemotiveerder dan de week er-
voor; wederom bleek NKC een 
actief en beweeglijk team, dat 
goed bleef volgen. Telkens leek 
DOS wat uit te lopen maar werd 

vaak toch weer bijgehaald door 
NKC. De laatste 10 minuten van 
de eerste speelhelft leek DOS de 
drive van het afgelopen seizoen 
weer wat te hebben opgepakt en 
liep uit naar een 17-10 ruststand. 

Het team uit Westbroek liet het in 
de 2e helft toch weer een beetje 
lopen door te proberen, met mooie 
spectaculaire acties, het publiek 
nog meer te vermaken. Dit was 
het moment voor NKC om nog 
een keer aan te zetten. De ruime 
voorsprong van DOS werd lang-
zaam ingelopen en het leek in de 

laatste fase toch nog spannend te 
worden; met nog 5 minuten op de 
klok was het voor NKC niet meer 
mogelijk om nog 5 maal te sco-
ren. De druk viel op dat moment 
ook van de schouders van coach 
van Brenk, die, na het verlengen 
van zijn contract volgend jaar 
een mooie uitdaging heeft in de 
Hoofdklasse.

Het kampioenschap was een feit 
en DOS Westbroek was met een 
24-22 winst de terechte winnaar 
van deze play-off’s. 

        (Fred van Ettikhoven)

Met deze eindstand op het bord een terechte kampioen.

Paashaas op 
bezoek bij TZ

De paashaas had afgelopen zaterdag paaseieren verstopt op en rond 
het veld van Tweemaal Zes in Maartensdijk. Aan de Kangoeroes de taak 
om deze allemaal te zoeken. Daarna wilde de haas nog wel met de kids 
op de foto. (foto Sterre Thijs)

Nova sluit zaalseizoen goed af
Gespannen gezichten waren er afgelopen zaterdag te zien in de sporthal in Maarssen. Nova 

moest nog één keer tegen KZ Danaïden spelen voor handhaving in de 2e klasse. Door 
de 13-16 winst van de uitwedstrijd, had Nova een goede uitgangspositie.

Nova liet dan ook direct met een 
4-0 voorsprong zien dat er eigen-

lijk niks meer te halen viel voor de 
ploeg uit Leiden. Maar KZ Danaï-

den bleef aangehaakt en liet het gat 
niet groter worden. In de 2e helft 
zette het team zelfs een inhaalrace 
in en wist drie keer met één punt 
voor te komen. 

Door de drie punten verschil van 
vorige week kon Nova dit hebben. 
Maar uiteraard was het nog altijd 
de bedoeling om te winnen. Nova 
bleef de betere ploeg en wist de 17-
18 achterstand om te zetten in een 
winst van 21-18. 
Het matige zaalseizoen is afgeslo-
ten met 3 goede winstpartijen op 
rij. De ploeg komt volgend jaar 
dus ook weer uit in de 2e klasse. 
Komende zaterdag hervat Nova de 
veldcompetitie.

(Renske van Kempen)NOVA sluit zaalseizoen goed af. (foto Nici van der Werve)



Veerkracht
Lang uitgestrekt op de grond, ooit omvergeblazen in een storm, sche-
mert de witte bast van een berk tussen de donkere, verticale stammen 
van de elzen van het moerasbos. Een opvallend contrast. De wortelkluit 
reikt hulpeloos in de lucht, biedt houvast aan de doornige ranken van 
een braam. Toch staan een paar dikke wortels nog in contact met de 
vochtige bodem. Daarmee houdt de boom nieuwe kansen open. 

De zijtakken, voorheen horizontaal aan de stam geplaatst, groeien nu 
vanuit een vernieuwde sapstroom als jonge boompjes kaarsrecht de 
hemel in. De oude boom herstelde 
zich tot berkenbos. Tot in de kruin 
ontvouwen zich weer lichtgroene 
blaadjes, gericht naar het licht. 
Blauwe kevertjes knagen gaatjes 
in het jonge blad en herkennen de 
smaak van het zoete, geneeskrach-
tige berken sap. In de Germaanse 
mythologie stond de berk symbool 
voor een nieuwe start.

Vinken en puttertjes zingen in de 
toppen van het fris groene lover. 
Krijsend vliegt een Vlaamse gaai 
over. Ingetogen roffelt een bonte 
specht vlakbij op een kale boom-
stam. Wandelaars genieten in stilte 
van de zingende zanglijster in de 
lentezon.

Veerkracht kenmerkt ook de man 
die na de diagnose ‘ongeneeslijk’ 
nieuwe bergschoenen kocht. Nu, 
enkele jaren later, bereidt hij zich 
voor op een wandeling van 900 
kilometer naar Santiago de Com-
postella. Met een ‘open mind’ 
treedt hij de toekomst tegemoet. 
Leven uit veerkracht.

(Karien Scholten)

In haiku:
Omvergeblazen
Weer nieuwe kansen pakken
Leven uit veerkracht

Eerder gepubliceerde verhalen 
zijn gebundeld in een prachtig 
geïllustreerd boek ‘Polderproza 
in honderd Haiku’s’; o.a. te koop 
bij  De Bilthovense Boekhandel 
naast Station Bilthoven, Boek 
en Cadeau Winkel Van den Berg 
in Maartensdijk, The Read Shop 
De Bilt, Korenmolen De Kraai in 
Westbroek.
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-4
Do.
21-4
Vr.

22-4
Za.

23-4
Zo.

24-4

Varkenshaasje
met champignonsaus 

en friet

Kabeljauwfilet met 
dillesaus en friet

Groentewrap
met kaas uit de oven 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
27-4
Do.
28-4
Vr.

29-4
Za.

30-4
Zo.
1-5

Let op: Koningsdag 
(27 april) gesloten

“Kliekjesdagen”

Diverse
vlees-, vis- en
vegetarische 
gerechten

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week:
Citroentaart met slagroom € 5,50

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

Planten voor de bij
Woensdag 13 april plantten 27 leerlingen van basisschool Het Kompas (Westbroek) in twee ploegen 

zo’n 200 struiken langs enkele randen van het Westbroekse evenemententerrein. De planten zijn 
speciaal uitgekozen om een bij- en insectvriendelijke omgeving te maken. Die beestjes kunnen 

daar binnenkort veel stuifmeel en nectar als voedsel uit de bloemen halen. 

De dag vóór het planten had Sonne 
Copijn van de Bee Foundation een 
‘bij’-les gegeven aan de kinderen 
van groep 6-7. Daar werd ook ge-
sproken over de afnemende bio-
diversiteit en hoe we zelf aan het 
herstel daarvan kunnen meewer-
ken. 

Plan
Het plan is bedacht door de werk-
groep Biodiversiteit Westbroek en is 
financieel ondersteund door Groen 
aan de Buurt. Ook de gemeente De 
Bilt ondersteunde het plan en heeft 
adviezen gegeven over welke plan-
ten goed voor bijen en andere insec-

ten zijn, zoals hondsroos, hazelaar, 
kardinaalsmuts, liguster, Gelderse 
roos, lijsterbes, wilde appel, mispel 
en meidoorn. Er is gekozen voor 
laagblijvende struiken om de mo-
lenbiotoop niet te verstoren.

Bezwaren
Na aanvankelijke bezwaren van 
verenigingen die het evenementen-
terrein en omgeving gebruiken is 
er een aantal overleggen geweest. 
Deze hebben tot een compromis 
geleid, waarbij voorkomen wordt 
dat zeldzame natuurwaarden acti-
viteiten in de omgeving, zoals de 
Koningsfeesten en de Bijbelvakan-
tieweek, onmogelijk maken. Na de 
Koningsfeesten zal de diervriende-
lijke oever en het stuk voor de nu 
gezette planten worden ingezaaid 
zodat de oever begroeid wordt en 
er een bloemrijk grasland ontstaat. 

(André Laarakker, Werkgroep 
Biodiversiteit Westbroek).

Leerlingen van Het Kompas druk met de aanleg van een bij- en 
insectvriendelijke omgeving.

Aanleg Jumelagetuin Coesfeld 
bij Jagtlust van start

door Henk van de Bunt

Begin 2021 bedacht de Jumelagecommissie in Coesfeld dat het, bij ontbreken van 
de gebruikelijke activiteiten midden in de coronatijd, goed zou zijn 

om een ‘De Bilt-plantsoen’ aan te leggen. 

Voorbereidingen werden getrof-
fen: een lezing per video door een 
bioloog over duurzame planten en 
het zoeken naar een geschikt stuk-
je grond. De Jumelagecommissie 
vroeg Groei & Bloei afd. De Bilt 
Bilthoven of zij wilden meedenken 
over een Coesfeld-plantsoen bij 
Jagtlust. 

Adoptie
De jumelage adopteerde van de 
gemeente een perk aan de voor-
zijde van Jagtlust voor het huis 
van de griffie, Groei&Bloei ging 
aan de slag met een tuinontwerp en 
plantschema en de Jumelagecom-
missie stelde alles in het werk om 

voldoende budget bijeen te krijgen 
voor het plantklaar maken, de aan-
leg van een pad én de aanplanting. 
Er is inmiddels een enthousiaste 
groep van ongeveer 10 vrijwilligers 
om te helpen bij de aanleg en daar-
na het onderhoud.

Water
Het enige wat nu nog ontbreekt 
is een milieuvriendelijke water-
voorziening in de vorm van een 
regenton, aangesloten op een van 
de regenpijpen van Jagtlust. In de 
voorgaande weken werd er al een 
boom, geschonken door de jume-
lage Coesfeld, geplant en vonden 
alvast een heel aantal planten uit de 

tuinen van G&B-vrijwilligers een 
plek.

Bijdrage
Joke Schreuder: ‘Vindt u het leuk 
om ook een bijdrage te leveren aan 
deze tuin? Gooi uw potjes met uit-
gebloeide bollen dan niet weg, maar 
doneer ze aan de jumelagetuin. Als 
u ze aan de ingang van de tuin neer 
zet, zorgen wij wel voor het planten. 
U mag ze ook afleveren bij Prins 
Hendriklaan 12 in Bilthoven. Bent 
u nieuwsgierig naar de ontwikkeling 
van de Jumelagetuin Coesfeld-De 
Bilt of wilt u meer weten over het 
plantschema of de gebruikte plan-
ten, kijk dan op www.bilt.groei.nl.

Dierenweide zoekt 
vrijwilligers 

De Dierenweide Maartensdijk zoekt mensen die van dieren houden, die 
het leuk vinden om met dieren om te gaan en te verzorgen, die geen he-
kel hebben aan vieze handen en graag in teamverband fysiek bezig zijn. 

De Dierenweide zoekt ook nog een vrijwilliger die het leuk vindt om 
leerkrachten met hun leerlingen en overige gasten te ontvangen en te 
begeleiden bij het bezoeken van de dierenweide. Lijkt het je iets om 
de handen uit de mouwen te steken of wil je eerst meer informatie? 
Kijk op onze website of neem contact op Gert-Jan Weierink via info@
dierenweide.nl. 

Op zaterdag 9 april werden alle overige 400 gekochte planten op hun plek gezet. 
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