
Tentoonstelling in de molen
Foto’s, voorwerpen en verhalen illustreren 75 jaar vrijheid

door Henk van de Bunt

Zaterdag 4 april om 10.00 wordt bij de Molen De Kraai in Westbroek de tentoonstelling ‘75 
jaar vrijheid gemeente De Bilt’ geopend. De tentoonstelling is op de zaterdagen 

4, 11,18 en 25 april van 10.00 uur tot 16.00 uur te bezoeken. 

Karien Scholten is lid van de werk-
groep die de tentoonstelling creëer-
de: ‘Aan de hand van thema’s wor-
den op indringende wijze, in woord 
en beeld, de omgekomen Biltse 
militairen mei 1940, de plaatselijke 
Jodenvervolging, de niet joodse 
slachtoffers, de Nieuwe Holland-
sche Waterlinie, de bezetting, het 
verzet, het leven tijdens de bezet-
ting, vluchtelingen, evacuees, de 
bevrijding, onze bevrijders, Neder-
lands-Indië en de militairen in Ne-
derlands Indie, in beeld gebracht’. 

Generaties
Door de werkgroep zijn uit de voor-
malige gemeentes Achttienhoven, 
De Bilt, Maartensdijk en West-
broek bijzondere, vaak nog nooit 
eerder gepresenteerde foto’s, voor-
werpen en verhalen, uit de Tweede 

Wereld Oorlog tot ongeveer 1950 
verzameld. De werkgroep wil met 
deze tentoonstelling herdenken en 
vieren en het verhaal van bezetting, 
onderdrukking en bevrijding blij-
ven doorvertellen aan toekomstige 
generaties. 

Doorgeven
Werkgroep-lid Toon Nokkert ver-
telt’: ‘We willen ook graag dat de 
generaties van toen en nu, oud en 
jong er met elkaar over in gesprek 
gaan. Wat betekent de periode 

1940 - 1950 voor ons, mensen die 
het meegemaakt hebben en mensen 
die het niet meegemaakt hebben, en 
wat kunnen we ervan leren? Wat 
is het om te moeten vluchten, mei 
1940 voor het water van de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie, nu voor de 
gevechten in Syrië? Wat is het om 
vervolgd en vermoord te worden 
om dat je Joods bent of afwijkt van 
wat wij ‘normaal’ vinden? We ho-
pen ook op nieuwe verhalen, foto’s 
en voorwerpen om de geschiedenis 

nog iets nauwkeuriger te kunnen 
vast leggen, door te kunnen geven 
aan toekomstige generaties, en ook 
daarvan te kunnen leren’. 

Foto’s
De foto’s komen uit de nalaten-
schap van de heer en mevrouw 
Croiset; zij hadden een drogisterij 
aan het begin van de Dorpsstraat 
in De Bilt. In dit winkelpand zit nu 
een art-deco-zaak. Foto’s uit deze 
nalatenschap zijn in het bezit van 
mevrouw L. Rijksen uit Groene-

kan waar ze enkele weken terug op 
zolder ontdekt zijn. Douwe Tijsma 
ondertitelt alvast een aantal van de 
te publiceren foto’s: ‘Er zijn foto’s 
van een Joods bruidspaar op de fiets 
met de Jodenster voor het gemeen-
tehuis van Maartensdijk. Zij over-
leefden in Zwitserland de oorlog; 
van verzetsmensen voor de Kastan-
jelaanbrug in Groenekan met een 
Duitse en Nederlandse helm op en 
Duitse steelgranaten in hun broek-
riem en van de indrukwekkende 
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sociaal pedagoog, werkte in het 

voortgezet speciaal onderwijs 

en had een eigen praktijk voor 

rouw- en verliesverwerking. Zij 

was vrijwilligster bij de vrijwillige 

palliatieve terminale thuiszorg 

en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was 

zij geïnteresseerd in het lezen en 

schrijven van gedichten. 

In deze bundel beschrijft zij in 

verzen de laatste vijf levensjaren 

van haar zusje, die overleed aan 

borstkanker. Tijdens die laatste 

levensfase heeft zij ervaren hoe 

ingrijpend en emotioneel dit ge-

beuren is, want met het verlies 

van een zusje, verlies je ook een 

deel van jezelf.
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Edith van ArkelZelf een Boek uitgeven?
Edith van Arkel

Edith van Arkel (Haarlem, 1947) sociaal pedagoog, werkte in het voortgezet speciaal onderwijs en had een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking. Zij was vrijwilligster bij de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was zij geïnteresseerd in het lezen en schrijven van gedichten. In deze bundel beschrijft zij in verzen de laatste vijf levensjaren van haar zusje, die overleed aan borstkanker. Tijdens die laatste levensfase heeft zij ervaren hoe ingrijpend en emotioneel dit ge-beuren is, want met het verlies van een zusje, verlies je ook een deel van jezelf.
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Edith van Arkel
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? 
Dat vinden wij nou een leuke uitdaging! 
Scherp zicht, een uitstekend gehoor en een focus 
naar voren vormen de basis voor succes. 
De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. 
Wij gebruiken ze om, samen met u, een goed 
doordacht boek te ontwerpen en te maken.

Dag en nacht bereikbaar:  
0346 - 210 700

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Bevrijdingsfeest voor de ‘vork’ Dorpsstraat en de Burgemeester De 
Withstraat in De Bilt. Deze foto is genomen vanuit het bovenraam van de 
drogisterij van het echtpaar Croiset. 

begrafenis van de net na de oor-
log omgekomen BS-commandant 
en politieman Hermanus Rakers 
uit Groenekan’. Tijsma vertelt ook 
over foto’s van de winter 1941-
1942, van een vuilnisvrachtwagen 
van de gemeente De Bilt, getrokken 
door een paard, in een door hoge 
sneeuwhopen omzoomde Dorps-
straat in De Bilt en over feesten in 
Bilthoven met veel geallieerde mi-
litairen, over de bevrijdingsoptocht 
in Groenekan met een overlevende 
joodse inwoner van Fort Blauwka-
pel en hij noemt de ereboog van een 
weer veilig thuisgekomen militair 
uit Nederlands Indie.

Het feestterrein kijkt uit op de achterzijde van de woningwetwoningen op de Hessenweg. De grote tent loopt er 
evenwijdig aan. Het is moeilijk te traceren, wanneer dit feest gevierd is. 

Voorwerpen
Er is, zo vertelt Tijsma nog, ook 
een aantal voorwerpen te bewon-
deren: ‘Een Amerikaanse Jeep met 
Britse bevrijder, een verzetsman in 
overall en een gevangen genomen 
Duitse militair. Krissen, door een 
Indië-veteraan gekocht, tijdens 
vier jaar moeten dienen in Neder-
lands Indië. Een fiets op massieve, 
van autobanden gemaakte, fiets-
banden, met bijpassende verduis-
teringslampen en foute affiches’.

Winter 1941-1942, een hele strenge winter waarin ook de Elfstedentocht 
gereden werd. Deze foto is genomen vanuit de winkeldeur van de 
drogisterij: een deel van de paden op de achtergrond staan en nog steeds, 
maar met wat minder reclame. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/03 • 10.30u - Ds. C.H. Oechis

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/03 • 14.30u - Kerkelijk werker  

A.M.K. Peters, Biddag
11/03 • 19.30u - Ds. J. van Dijk, Biddag

15/03 • 09.30u - Ds. J.C. Klein
15/03 • 18.30u - Ds. L. Schaafsma 

Vrijz. gem. Woudkapel
15/03 • 10.30u - Gastpredikant  

Claartje Kruijff
 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/03 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
15/03 • 10.30u - Voorganger  

Gerard Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/03 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, Biddag
15/03 • 10.15u - Ds. J. Hoefnagel
15/03 • 16.30u - Ds. G. Hagens 

(beeldverbinding). 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
11/03 • 19.30u - Proponent P.J. Verhagen, 

Biddag
15/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

15/03 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

15/03 • 10.00u - Ds. G. Morsink

R.K. St. Michaelkerk
15/03 • 10.30u - Gezinsviering: J. Vroom 

en J. Bosboom

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
15/03 • 10.00u - Spreker Wim Hoogendijk 

17/03 • 20.00u - Bijbelstudie
18/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/03 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/03 • 14.00u - Ds. H. Juffer, Biddag
11/03 • 19.30u - Ds. R.W. Mulder, Biddag 

15/03 • 10.00u - Ds. K. de Boer
15/03 • 18.30u - Kandidaat L.G. de Deugd 

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/03 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema
15/03 • 19.00 uur - Vesperdienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, Biddag
15/03 • 10.00u - Proponent drs.  

G.A. van Ginkel 
15/03 • 18.30u - Ds. A.A.W. Boon

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/03 • 19.30u - Ds. D. Heemskerk, Biddag
15/03 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
15/03 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
15/03• 10.30u - Woord- en 

Communieviering, Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/03 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee, Biddag
15/03 • 10.00u - Ds. J.M. Batteau 

15/03 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
11/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Biddag
15/03 • 10.00u - Ds. M.J. Paul

15/03 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Mama Lokaal Bilthoven

11 maart kunt u terecht bij het 
Mama lokaal bij Idea Biblio-
theek, Planetenplein 2, Biltho-
ven. Mama Lokaal is een ont-
moetingsplek voor (bijna) moe-
ders met kinderen tot 4 jaar. Aan-
vang 10.00 tot 11.30 uur

Boekverfilming in  
Het Lichtruim

Stichting Kunst en Cultuur Film-
huis en de Bibliotheek verto-
nen op 11 maart de verfilming 
van If Beale Street Could Talk. 
Aanvang 20.00 uur in Theater 
Het Lichtruim, Planetenbaan 2, 
Bilthoven. Kaartverkoop online 
www.ideacultuur.nl/bibliotheek 
en aan de zaal.

Praat Lokaal Autisme

Elke 2e donderdag van de maand 
is het Praat Lokaal Autisme in 
het Het Lichtruim, Bilthoven. 
Aanvang 19.30 uur. meer infor-

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Met mijn jarenlange ervaring denk ik graag. 
met u mee over locatie, catering en muziek. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

‘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

matie zie website debilt.ouders-
lokaal.nl

Klussen in gemeente De Bilt

Voor wie wil kennismaken met 
vrijwilligerswerk, nieuwe men-
sen ontmoeten of aan de slag wil 
gaan; dat kan op 13 en 14 maart 
tijdens NL Doet. Kijk voor alle 
klussen en hierbij ook tijden op 
www.mensdebilt.nl .

Voorjaar in Westbroek

14 maart kunt u naar het Moeras-
en Stinzenplanten-tuin, Kerkdijk 
126, Westbroek om zowel de 
holwortel, vingerhelmbloem en 
de eerste kievitsbloemen te kun-
nen bezichtigen. Aanvang 10.00 

tot 17.00 uur. De toegang is vrij 
en het parkeren kan aan de wei-
landkant tegenover de tuin.

Samenzang in Lage Vuursche

14 maart is er in de Stulpkerk in 
Lage Vuursche een Samenzan-
gavond van geliefde liederen. 
Aanvang 19:45 uur. De toegang 
is gratis en er is voldoende par-

SAMENZANG uw geliefde liederen
Zaterdagavond 14 maart 2020

19.45 uur
Stulpkerk - Lage Vuursche

Opening en sluiting: ds. G.H. Kruijmer
Trompet: Jakob Bout
Orgel: Jan Gooijer

Parkeergelegenheid aan de kerk Toegang gratis Kof� e & thee na a� oop

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve Klaas, mijn vader, mijn schoonvader 
en onze opa

Klaas de Groot
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Klaas in 
zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

H. de Groot - de Jong

Addy en Dingena
    Carmen en Peter
    Bjorn en Imke

Gorinchem, maart 2020

keergelegenheid bij het kerkge-
bouw.

VVD Debat

15 maart van is er in FlexCen-
traal Bilthoven, Jan Steenlaan 
5 een VVD Debat over bereik-
baarheid en mobiliteit. 14.00 tot 
17.30 uur. Aanmelden via secre-
taris@vvddebilt.nl. 

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 maart oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 14 maart haalt Stich-
ting Warm Hart weer oud pa-
pier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

- In Memoriam -

Tiny Vroom-Rijnders
VPTZ de Biltse kernen betreurt het overlijden van 
Tiny Vroom- Rijnders op 2 maart 2020 in de lee�ijd 
van 89 jaar.
Tiny was mede oprichter van de Vrijwillige 
Terminale Zorg De Bilt Bilthoven in 1994. 
Samen met Pieter Nooij formeerde ze een groep 
vrijwilligers die een helpende hand bood bij 
mensen die thuis wilden sterven. Wij zijn haar zeer 
dankbaar voor dit initiatief, voor de zorg voor de 
stervenden en hun families en de begeleiding van de vrijwilligers.

De organisatie van destijds is uitgegroeid tot een organisatie met 
ruim 20 vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen in de 
laatste levensfase en hun naasten, thuis en in zorginstellingen. Het 
werkgebied is verruimd naar alle zes kernen van gemeente De Bilt.

Tiny verbleef de laatste jaren van haar leven in de Schutsmantel. Voor 
de huidige VPTZ de Biltse kernen een vertrouwde plek. Maandelijks 
komen de vrijwilligers hier bijeen. Daarnaast waken zij met regelmaat 
bij een stervende bewoner in de Schutsmantel. Nabij en betrokken… 
Tiny, rust zacht.
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Wat uw wensen ook zijn, 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

advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Vrijheidsfestival in Coesfeld
‘Herzlich willkommen!’ Burgemeester Heinz Öhmann van Coesfeld, jumelagepartner van De 
Bilt in Duitsland, maakt een uitnodigend gebaar en lacht. Op 9 mei vieren De Bilt en Coesfeld 

samen 75 Jaar Vrijheid. Het fraaie slotpark van Coesfeld zal die dag het decor zijn van een 
gezamenlijk vrijheidsfestival met muziek, dans, lekkernijen en een hoop gezelligheid. 

De invitatie geldt alle inwoners van beide gemeenten. 

Onder het motto ‘Samen Vieren 
en Samen Verder’ slaan De Bilt en 
Coesfeld nieuwe wegen in met hun 
ruim 40-jarige stedenband. De Vier-
klank sprak met burgemeester Öh-
mann in zijn sfeervolle werkkamer 
op de eerste verdieping van het ge-
meentehuis aan de markt. Beneden, 
buiten, wemelt het van de mensen 
die de weekmarkt bezoeken. De 
lente hangt in de lucht en Öhmann 
hoopt dat op 9 mei, de Dag van Eu-
ropa, een warm zonnetje zal schij-
nen over een druk bezocht slotpark. 

Warme contacten
De Bilt en Coesfeld hebben een 
hechte band, gesymboliseerd door 
plezierige contacten tussen de beide 
burgemeesters. Öhmann: ‘In de ze-

ventien jaren dat ik Coesfeld heb mo-
gen dienen, was de samenwerking 
uitstekend met de elkaar opvolgende 
burgemeesters: Alexander Tchern-
off, Arjen Gerritsen en nu Sjoerd 
Potters.’ In de grensregio komt hij 
Gerritsen nog wel eens tegen, die nu 
burgemeester van Almelo is, en die 
ook het Twentse dialect machtig is. 
In Coesfeld en omgeving spreken 
sommige mensen ‘Plattdeutsch’, 
wat lijkt op het Twentse dialect. Dat 
schept op zichzelf al een band. Ger-
ritsen was enkele jaren geleden, toen 
nog als  burgemeester van De Bilt, 
gastspreker op een bijeenkomst in 
het kader van de “Volkstrauertag,” 
een herdenkingsdag vergelijkbaar 
met de Nederlandse dodenherden-
king. Öhmann: ‘Hij heeft hier veel 

indruk gemaakt. Samen herdenken 
is heilzaam.’ 

Verschillen
Er zijn veel overeenkomsten, maar 
ook grote verschillen tussen een Ne-
derlandse en Duitse burgemeester. 
Naast het feit dat Öhmann door de 
bevolking van Coesfeld is gekozen, 
maakt hij ook stemgerechtigd deel 
uit van het gemeentebestuur en is hij 
chef van de ‘Verwaltung,’ de functie 
die in De Bilt door de gemeentese-
cretaris wordt uitgeoefend, inclusief 
de verantwoordelijkheid voor finan-
ciën, personeel en stimulering van de 
lokale economie. De overeenkomst 
is dat beiden heel erg druk zijn met 
representatie, vertegenwoordiging 
in allerlei hogere organen en met de 
gemeentelijke strategie. Öhmann en 
Potters komen elkaar regelmatig te-
gen. Onlangs nog toen de bestuurlij-
ke top van Coesfeld een werkbezoek 
bracht aan onze gemeente. 

Energiestoot
De samenwerking tussen De Bilt en 
Coesfeld kent haar ups en downs, 
maar er is altijd wel weer een verras-
sende ontwikkeling die de steden-
band een stoot nieuwe energie geeft. 
Zoals nu bijvoorbeeld de uitdaging 
van een krachtig stedelijk klimaat-
beleid. ‘Door samen op te trekken en 
kennis en initiatieven uit te wisselen 
kunnen we sneller ‘voran kommen,’ 
aldus Heinz Öhmann, die onder de 
indruk zegt te zijn van bijvoorbeeld 
het fietsbeleid in Nederland: de reus-

achtige fietsenstalling in Utrecht, de 
brede lange afstands fietspaden in 
De Bilt, de traditie van burgerini-
tiatieven, zoals BENG. Duitsland 
– land van snelle auto’s - kan van 
Nederland veel leren. En het omge-
keerde is niet minder het geval. Het 
Coesfeldse klimaatplan is ambitieus, 
gedetailleerd en informatief. We 
gaan ervan horen. 

Juist nu
Stedenbanden zijn na de oorlog 
ontsproten aan allerlei vredesinitia-
tieven en de behoefte aan Europese 
samenwerking en blijvende vrede. 
Die doelstelling is nog altijd aan de 
orde. Öhmann: ‘Juist in deze tijd 
moeten we grensoverschrijdende 
contacten versterken. Ook in Duits-
land moeten we helaas beleven dat 
zich een problematische politieke 
discussie ontwikkelt. Nationalisme, 
antisemitisme, racisme en vormen 
van onberedeneerde haat hebben de 
laatste jaren toegenomen. We hopen 
het vrijheidsfestival ook te kunnen 
verbinden met de Bevrijdingsdag 
in Nederland, zodat over en weer 
het historisch bewustzijn toeneemt. 
Duitsland heeft in de nazitijd Neder-
land overvallen, heeft het fascisme 
verspreid, veel mensen omgebracht 
en daarmee heeft Duitsland een 
enorme schuld op zich geladen. Dat 
willen wij nooit vergeten en dat is 
ook de reden waarom wij de Eu-
ropese samenwerking niet willen 
afzwakken, maar versterken. Jonge 
mensen moeten met elkaar verder en 
de geschiedenis mag zich niet her-
halen.’ 

Grensoverschrijdend
Öhmann meent overigens dat Sjoerd 
Potters’ recente nieuwjaarstoe-
spraak niet alleen in De Bilt indruk 
heeft gemaakt, maar dat die ook in 
Coesfeld is gehoord en begrepen. 
‘Potters sprak over geweld tegen 
hulpverleners, ambulancepersoneel, 
brandweermensen enzovoort. Dat 
zien we in Duitsland ook en die on-
begrijpelijke agressie van mensen 
tegen hulpverleners is blijkbaar een 
grensoverschrijdend thema, waar-
over we kunnen praten.’ 

In de slagschaduw van de geschie-
denis gedijen gelukkig ook hoop-
volle en duurzame ontwikkelingen. 
Heinz Öhmann is bijvoorbeeld blij 
met de jaarlijkse intensieve uitwis-

seling tussen de Patioschool en 
scholen in Coesfeld. En met de re-
cente pilot van leerlingen van de Ae-
res Mavo, die in één touringcar met 
leeftijdgenoten uit Coesfeld, twee 
dagen naar Brussel zijn geweest om 
samen te snuffelen aan de Europese 
bestuursmacht. Öhmann denkt dat 
dit een model voor de toekomst zou 
kunnen zijn. Een volgende keer zou 
een gezamenlijk bezoek van school-
klassen aan Berlijn kunnen plaats-
vinden en vervolgens een aan Den 
Haag. Politieke systemen verkennen 
en er over praten. Spannend, leer-
zaam en constructief. 

Aardig mondje Nederlands
Sowieso heeft de burgemeester 
zijn hart verpand aan de steden-
band. Ook na zijn vertrek als ge-
kozen burgemeester in oktober van 
dit jaar hoopt hij er zich voor te 
mogen blijven inzetten. Hij maakt 
zelf regelmatig lijstjes van boeken 
en kranten die hij in het Neder-
lands wil lezen. Zijn persoonlijke 
doel is om de ontmoeting en het 
gesprek te intensiveren, in de hoop 
en verwachting dat jong en oud 
uit beide gemeenten warm zullen 
blijven lopen voor het leren van el-
kaars taal en voor elkaars cultuur. 
Nederland en Duitsland zijn han-
delspartners en culturele partners. 
De taalbarrière moet geslecht en 
nationale en regionale talen of dia-
lecten behoren ook tot de culturele 
rijkdom van Europa, die we moe-
ten koesteren. 

Festival 75 Jaar Vrijheid in Coesfeld 
Burgers en buitenlui zijn welkom op zaterdag 9 mei in het Slotpark 
van Coesfeld. Voor wie mee wil gaan zullen er bussen ’s morgens op 
tijd klaar staan bij het gemeentehuis. Deze vooraankondiging zal eind 
maart worden gevolgd door de publicatie in De Vierklank van een 
meer gedetailleerd dagprogramma en deelnamegegevens. Aanmelding 
vooraf is strikt noodzakelijk. Vanuit De Bilt hebben zich al diverse ver-
enigingen aangemeld die een stukje van het programma gaan invullen 
met muziek, dans, sportieve uitwisseling enzovoort. Parallel aan het 
vrijheidsfestival zal er in de ochtenduren een herdenkingsbijeenkomst 
plaatsvinden voor een groep van genodigden van het gemeentebestuur, 
de gemeenteraad en lokale organisaties. De beide burgemeesters zullen 
daar hun visie op verleden en toekomst van de vrijheid ontvouwen. 
Prof. dr. Friso Wielenga van het Centrum voor Nederland-studies bij 
de Universiteit van Münster zal er spreken over herdenkingsculturen in 
beide landen. Het jumelagebestuur van De Bilt werkt nog aan deelname 
op 5 mei van een delegatie uit Coesfeld aan onze Bevrijdingsdag. 

Burgemeester Heinz Öhmann van 
Coesfeld, jumelagepartner van De 
Bilt in Duitsland.

Het vrijheidsfestival vindt plaats in het Slotpark van Coesfeld.

Lees verder op pagina 5
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 maart
t/m woensdag 18 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde fricandeau
Gegrilde entrecote

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Grieks ovendijtje

Varkenshaas

Kip stam

Varkens verse worst

100
 GRAM 1.75

100
 GRAM

100
 GRAM 1.50

5 
 VOOR 6.-

100
 GRAM 2.98Biefstuksleetje

1.98

1
KILO 8.98

SHOARMA

Vrijdag en zaterdag voordeel

Gepaneerde schnitzels 
Runder schnitzels
Kip schnitzels

4 + 1
GRATIS

SAMEN
VOOR 8.-

100
GRAM 2.25

GRILLWORST + LEVERWORST

ITALIAANSE DROOM

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.25

ITALIAANSE KRUIDEN 
KAAS

500
GRAM 8.98

VERS GEBRANDE HUISMIX
250

GRAM 4.98

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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.

Tarte au Citron
Nu € 10,95
Uit eigen bakkerij

Mini saucijzen
Per doos € 4,95

Prei-gehakt schotel
met hamsaus 

€ 1,25
100 gram

Mooie hollandse 
Prei

€ 0,99
Heel kilo 

De allerlekkerste
Orri mandarijnen

Kom 
proeven

Desem 
donker-Volkoren
Nu € 2,49
Alleen vrijdag en zaterdag

Ontbijtkoek 
Naturel of gevuld

Nu € 1,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Onze bekende
Tarocco 
bloedsinaasappels 
Uit Sicilië
Nu heel kilo € 2,49

Lekker voor de hand of 
voor de pers…!!
Uniek product

Vers gesneden

Snijboontjes 
400 gram € 1,99

Denk aan de vitamines 
en uw weerstand… 

We hebben een nieuw
slow-juice sapje met: Tomaat, 

gember, kurkuma, zoete aardap-
pel, komkommer en peper
Gezond en lekker…!!!

16
03

17
03

18
03

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Varkenshaas in 
champignon roomsaus
met gebakken aardappels

€ 1,49
100 gram

Pasta 
met kip en asperges

€ 1,49
100 gram

Kapucijnersschotel 
€ 1,25

100 gram

Vers van de traiteur

Er zijn weer volop
Hollandse primeurs

asperges, 
komkommers, 
kasboontjes, 

kas bloemkooltjes, 
raapstelen en 

de allerlekkerste 
lambada aardbeien

Proef het voorjaar…!!!



Duo bij Gluren 
bij de Buren

Suzan Blokhuis (zang) en Robert Molema (gitaar) brachten een bij-
zonder repertoire met zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes. Alle-
maal liedjes met een boodschap; vooral over verbinding tussen men-
sen, liefde, vrede, ontroering, dromen, hoop, wederkeerbaarheid en 
natuurlijk wat muziek met je doet. Robert speelde akoestische gitaar, 
maar soms ook op de elektrische gitaar met bijzondere elektronische 
effecten. De manier waarop Suzan haar liedjes vertolkte paste heel 
goed bij de tekst ervan.             (Frans Poot)

advertentie
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Koude Oorlog locaties in beeld
In de commandobunker op Vliegbasis Soesterberg werd door de provincie Utrecht het 

startschot gegeven voor het crowdsourcing-project De Koude Oorlog in Beeld. 
De provincie roept met dit project inwoners op om mee te helpen 

beeldmateriaal te verzamelen van deze locaties.

De provincie heeft ruim 120 locaties 
op de kaart aangewezen die van be-
lang waren tijdens de Koude Oorlog. 
Restanten van gebouwen en voorzie-
ningen die het verhaal vertellen van 
deze periode in onze geschiedenis. 
Sommigen zijn nog intact, soms lig-
gen ze verscholen onder gebouwen 
of is er alleen nog maar een funda-
ment over. 

De Koude Oorlog was een span-
nende tijd van gewapende vrede. Een 
tijd van Oost tegen West, spionage 
en de dreiging van de atoombom. Er 
is destijds van alles gebouwd om de 
bevolking te beschermen voor het 
geval dat ‘de Russen zouden komen’. 
In de provincie Utrecht zijn daar nog 
allerlei sporen van te ontdekken, zo-
als schuilkelders, commandoposten, 
vliegtuigshelters, luchtwachttorens 
en mobilisatiecomplexen. 
 
Erfgoed bewaren
Het erfgoed uit de Koude Oorlog-
periode dreigt te verdwijnen. Tegelij-
kertijd stijgt het besef dat ook erfgoed 
uit deze tijd zijn eigen specifieke 
waarde heeft. Bovendien zijn er nu 
nog ooggetuigen die uit eerste hand 
kunnen vertellen hoe zij deze periode 
hebben beleefd. Daarom was 2019 
uitgeroepen tot provinciaal themajaar 
Koude Oorlog, een jaar met mooie 
opbrengsten waarin verschillende 
Koude Oorlog-monumenten hun 
deuren openden voor publiek. Als 
vervolg hierop is nu de crowdsour-
cing gestart.

Wie helpt mee
De crowdsourcing is actief in de 
maanden maart tot en met mei. In 
deze tijd waarin we steeds meer 
met beelden communiceren roept 
de provincie inwoners en organisa-
ties op zowel historisch als actueel 
beeldmateriaal aan te dragen, om 
zo het verhaal van de Koude Oor-
log nog beter te kunnen vertellen 
en bewaren. ‘The crowd’ zijn ge-
interesseerden die het leuk vinden 
om aan een dergelijk project mee te 
werken. Iedereen kan dus meedoen.
 
Hoe werkt het
Meedoen is heel eenvoudig. Op 
de website De Koude Oorlog in 
beeld staan op de kaart de loca-
ties aangegeven met een korte be-
schrijving. Heb je beeldmateriaal 
van een van deze locaties dan kun 
je dat hier uploaden. Door op een 
van de iconen te klikken selecteer 

je de locatie. Dan kun je vanaf je 
computer direct een of meerdere 
beelden uploaden. De foto’s zijn 
daarna als open data beschikbaar. 
Dat betekent dat iedereen ze kan 
en mag gebruiken. Het is dus be-
langrijk om alleen materiaal te 
uploaden waar geen copyright op 
rust.
 
Storymap
Naar aanleiding van het themajaar 
Koude Oorlog is de storymap De 
Koude Oorlog in Utrecht ontwik-
keld, met beeldmateriaal en ach-
tergrondinformatie over de Kou-
de Oorlog en de sporen uit deze 
periode in de provincie Utrecht. 
De verzamelde beelden uit de 
crowdsourcing zullen aan deze sto-
rymap worden toegevoegd. Tevens 
worden de beelden toegevoegd aan 
de Cultuurhistorische Atlas van de 
provincie Utrecht.

De Koude Oorlog wordt in beeld gebracht

Liederen van liefde, 
wanhoop en angst

‘Muziek begoochelt soms het gemoed, en maakt wat goed is slecht; wat slecht is, goed.’ 
Woorden die natuurlijk alleen van Shakespeare kunnen zijn, en wie ooit zelf gezongen 

heeft, weet hoe waar ze zijn: zingen werkt bevrijdend en verbroederend, maar 
maakt ook extreem kwetsbaar, omdat het enige instrument de stem zelf is, 

de naakte boodschapper van de ziel, eerlijk en direct.

Eerlijk en direct is ook de manier 
waarop amateursopraan Marleen 
Kaltofen afgelopen zondag op-
trad tijdens Gluren bij de Buren, 
het sympathieke culturele festi-
val waarbij dorpsgenoten voor 

elkaar zingen, spelen en vertellen 
in woonhuizen en, zoals in dit ge-
val, de Kunstkelder van de Bilt-
hovense Boekhandel. Begeleid 
door pianiste Elly Bakker ver-
tolkte Kaltofen met haar zachte, 

zuivere en liefdevolle stem en-
kele zeer moeilijke liederen, zoals 
Goethes onvergetelijke ‘Nur, wer 
die Sehnsucht kennt, weiß, was 
ich leide!’ op muziek van zowel 
Schubert als Tsjaikovski, over het 

Sopraan Marleen Kaltofen en Elly Bakker (piano) tijdens Gluren bij de Buren.

Het duo Blokhuis/Molema speelt tijdens Gluren bij de Buren.

Vervolg van pagina 3
Dus voor en na zijn pensionering zal Öhmann zich sterk maken voor 
een meer inhoudelijke samenwerking, ontmoetingen over en weer, 
studie- en stage-mogelijkheden, culturele en sportieve uitwisseling, 
bevordering van talenkennis ‘diesseits und jenseits,’ en zo mogelijk, 
zegt Öhmann – van huis uit econoom - voor toerisme en zakelijke 
contacten. 

Ommeland
De jumelage zal in die zin ook verruimd worden naar het ommeland 
van Coesfeld, waarvan bijvoorbeeld Münster deel uitmaakt, de stad 
waar in 1648 het verdrag werd getekend dat een einde maakte aan 
de tachtigjarige oorlog tussen Spanje en de Republiek der Verenigde 
Provinciën. Met het doel van een brede samenwerking voor ogen 
heeft Coesfeld, overigens in goeden doen na een periode van buik-
riem aanhalen, het gemeentelijke potje voor de stedenband onlangs 
verruimd. Tot besluit zegt Öhmann: Het zou mij groot plezier doen 
wanneer de partnerschap nog meer gaat leven, dat nog meer groepen 
elkaar leren kennen en waarderen tegen de achtergrond van onze 
wisselvallige geschiedenis, en nog veel belangrijker dat we samen 
naar de toekomst kijken en een Europa opbouwen, waarin grenzen 
geen grenzen meer zijn, maar slechts markeringen van een leerzaam 
verleden.                    (Ger Tielen)

meisje dat eenzaam op haar verre 
geliefde wacht…

Kaltofen, die haar passie voor de 
zangkunst al een half leven beoe-
fent, is wars van opsmuk en valse 
pathetiek; vooral het magistrale 
lied Die Nacht (Richard Strauss), 
dat over de angst voor de nacht 
gaat, de angst dat niet alleen het 
licht, maar ook de geliefde en uit-
eindelijk het leven zelf in de nacht 
zullen verdwijnen, past perfect bij 
haar stem: haar voordracht is rus-
tig en beheerst, maar vol liefde 
voor de muziek waar ze zo in ge-
looft.            

  (Peter Schlamilch)



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar:

info@vierklank.nl of bel 0346 211992
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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.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Industrieweg 38
3738 JX  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Alzheimer Dagcentrum
zoekt:

een Begeleider 1e deskundigheids niveau (m/v)
gemiddeld 0 - 14 uur per week 

De volledige vacaturetekst is te lezen op onze website

www.bethshamar.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Dorpsbistro Naast de Buren
U kunt van woensdag tot en met zondag bij ons terecht 
in onze sfeervolle gelagkamer of met mooi weer buiten 
op ons gezellige terras voor ...  [lees meer]

Nu  € 1,75

3 
+ 
1 

GRATIS

KAMPIOENTJES

Dubbeldekker 
TOMPOUCE
met slagroom en 
banketbakkersroom

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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De Leijen wil wel van het gas af
‘Natuurlijk willen we wel van het gas af.’ Dat is wat een wijkteam van PvdA De Bilt steevast 

aan de deur hoorde in de Vlinderbuurt in de wijk De Leijen. De inwoners van zowel 
koop- als huurhuizen willen wel, graag zelfs. Maar dan alleen als er een 

goed en betaalbaar alternatief is. En hoe dan?

De vraag over de gasloze wijk was 
één van de vragen die het wijkteam 
van de PvdA in De Leijen aan de 
deur stelde. In de duurzaamheidsa-
genda 2019 van gemeente De Bilt 
stond De Leijen nog prominent op 
nummer één om als eerste van het 
gas af te gaan. In de duurzaam-
heidsagenda voor 2020 is echter 
voorrang gegeven aan Branden-
burg. De Leijen is daarbij nog 
steeds wel hoog op de lijst gebleven 
om van het aardgas afgekoppeld te 
worden. Het is opvallend dat vrij-
wel alle inwoners die het wijkteam 
sprak, zeker wel van het aardgas af 
willen, de grote vragen daarbij: hoe 
dan, wat komt er voor in de plaats 
en wie gaat dat betalen?

Verstoken
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter van PvdA: ‘Dat we moeten 
ophouden met het verstoken van de 
aarde en daarnaast solidair moeten 
zijn met de Groningers staat voor 
ons als een paal boven water. PvdA 
De Bilt ziet een grote rol voor de 
gemeente om inwoners te informe-
ren over de plannen per wijk. Het is 
belangrijk om samen met Beng en 
andere partners een masterplan per 
wijk te ontwikkelen zodat inwoners 
eindelijk weten waar ze aan toe zijn 
en wie de rekening gaat betalen’.

Fijn wonen in De Leijen
Het blijkt dat inwoners over het al-
gemeen fijn wonen in deze groene 
wijk. Wel zijn er nog steeds klachten 
over de ondergrondse afvalcontai-
ners vlakbij de Plus. Hier staat vaak 
veel afval naast. Ook hoort het wijk-
team in twee straten klachten over 
de riolering. Inwoners hebben last 
van overstroming in hun toilet, een 
klacht die al jaren bestaat, men sluit 
bijvoorbeeld zelf het toilet af bij af-
wezigheid om schade te voorkomen. 
Binnenkort staat het gemeentelijke 
rioleringsplan op de raadsagenda. 
‘De riolering in De Leijen is een 
belangrijk punt om in te brengen’, 
aldus Krischan Hagedoorn.
Wat ook veel gehoord wordt is dat 
de speelplaatsen te ver weg en ge-
dateerd zijn. Gelukkig start de ge-
meente met nieuw speeltuinbeleid, 
ook in De Leijen. Inwoners kunnen 
meewerken aan het ontwerp en de 
uitvoering. Ook geven inwoners aan 
de deur aan dat er niets te doen is 
voor jongeren, het zou mooi zijn als 
er een plek in onze gemeente komt 
waar jongeren terecht kunnen.

Zorgen om het verkeer
Het verkeer is een punt van zorg. 
Inwoners zijn zeker blij met de tun-
nel en het feit dat er geen gelede bus 
meer in de wijk rijdt, maar liever nog 
willen ze een vrij-liggend fietspad 

langs de Jan Steenlaan en een nor-
male busverbinding met het station. 
Daarnaast hoort het wijkteam erg 
veel over de wooncrisis aan de deur. 
Jongeren wonen noodgedwongen 
bij hun ouders, ouderen verhuizen 
niet naar een kleinere woning omdat 
dat vaak veel duurder is. Iedereen 
wil meer woningen voor starters en 
ouderen en dan niet door bossen te 
kappen of al het wijkgroen vol te 
bouwen, maar het liefst gewoon op 
een weiland, bijvoorbeeld de Scha-
penwei.

Groen
Over de inrichting van de wijk krijgt 
het PvdA wijkteam te horen dat het 
openbaar groen beter bijgehouden 
kan worden en dat de straatver-
lichting tekort schiet. Ook over de 
toegankelijkheid van de wijk zijn 
klachten, ouderen en mensen die 
slecht ter been zijn of in een rolstoel 
zitten kunnen niet overal gaan en 
staan waar ze willen. Krischan Ha-
gedoorn hierover: ‘PvdA De Bilt zal 
aandringen op het nu echt uitvoeren 
van de wijkschouwen met bewoners 
en raadsleden die in het coalitieak-
koord zijn beloofd. Je moet als ge-
meente, net als PvdA De Bilt doet, 
regelmatig wijken bezoeken om te 
kijken hoe het er gaat, met bewoners 
te overleggen en zaken te verbete-
ren’.             (Geert Slot)

Inwoners zijn blij met het feit dat er geen gelede bus meer in de wijk rijdt, maar liever nog willen ze een vrij-
liggend fietspad langs de Jan Steenlaan. [foto Henk van de Bunt]

60 jaar getrouwd
Woensdag 4 maart waren de heer W. van Barneveld en mevrouw C.G.M. 
van Barneveld-Woensdregt 60 jaar getrouwd. In hun woonplaats Maar-
tensdijk feliciteerde locoburgemeester Madeleine Bakker het echtpaar 
in het bijzijn van de beide kinderen, familie en vrienden. Dochter Corrie 
van Brenk-van Barneveld was gemeenteraadslid in Maartensdijk en De 
Bilt en is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer voor 50Plus.         [HvdB]

Lezing over ‘Hoe heette 
ik ook al weer?’

In Hoe heette ik ook alweer? beschrijft Biltenaar Karel Beesemer, 
hoe hij als Joods jongetje uit Amsterdam via allerlei omzwervingen in 
Renkum een veilig onderduikadres vond. Na de oorlog, toen bleek dat 
zijn familie was omgekomen, blijft hij in Renkum in het pleeggezin en 
groeit er op.

Karel Beesemer beschrijft op indrukkende wijze zijn levensverhaal, uit 
respect voor zijn vermoorde familieleden en voor zijn kinderen en als 
ode voor al die Nederlanders die de moed hadden in nood verkerende 
Joodse kinderen te redden. 

Lezing
Karel Beesemer geeft deze lezing met lichtbeelden op donderdag 19 
maart om 14.30 uur in Het Theater van het Lichtruim, Planetenplein 
2 te Bilthoven. Na de lezing zijn aanwezigen welkom in de Foyer om 
onder het genot van een drankje na te praten. Iedereen is van harte 
welkom. Toegang is gratis; aanmelden via www.ideacultuur.nl of via 

aweerdenburg@ideacultuur.nl c.q. tel. 085 8222777. 

Heel veel mensen zijn ondertussen
gestopt elkaar drie keer te kussen
met een mondkapje op
is het toch al een getob
en worden dat moeilijke klussen

Guus Geebel Limerick

Kunst in Bilt
Van 13 maart t/m 19 april exposeren Kaat Stieber (fotokunst) 
en Anna Müller (objecten) bij Kunst in Bilt aan de Dorpsstraat 
34 in De Bilt. Deze inspirerende duo expositie is in die periode te 
zien van donderdag t/m zondag van 12.30 tot 17.30 uur.

Elke foto, die Kaat Stieber maakt, is een verbeelding van verhalen 
in haar hoofd waar verleden, heden en surrealisme samenkomen. 
Hierin proef je haar Nederlandse identiteit, haar voorliefde voor de 
oude Hollandse meesters en haar jarenlange ervaring in de theater-
wereld. Anna Müller is zich altijd blijven verwonderen. Zij laat zich 
inspireren door de wondere wereld der natuur die zij niet als iets 
vanzelfsprekends ziet. Zwervend door velden, bossen en uiterwaar-
den worden de juiste materialen gevonden om deze verwondering op-
nieuw vorm te geven. 

Indrukwekkend theater  
in Het Lichtruim

Zondag speelde Ekaterina Levental in Schoppenvrouw het vervolg op De Weg en De Grens, waarin 
zij haar vlucht uit de voormalige Sovjet Unie, haar aankomst en verblijf in Nederland speelt.

In Schoppenvrouw vertelt en zingt 
zij het verhaal van haar eigen jeugd, 
haar oma en 4 beroemde generatie-
genoten van haar, t.w. Anne Frank, 
Marilyn Monroe, Ulrike Meinhof 
en Maria Callas. In dit stuk laat zij 
de kracht van deze vrouwen zien, 
maar ook dat zij het gevecht ver-
liezen. Het verhaal over haar eigen 
leven als Joodse in de voormalige 
Sovjet Unie, ten tijde van de po-
groms, maakte vele emoties los. 

Schoppenvrouw is een ode aan 
hoop en vrijheid, maar ook over 
angst die de vrijheid weer blok-

keert. In haar spel en zang was haar 
veelzijdige talent weer goed te zien 
en te horen. Haar vertolking van de 
beroemde aria Casta Diva uit de 
opera Norma van Bellini maakte 
grote indruk. Het publiek in de 
uitverkochte theaterzaal van het 
Lichtruim gaf haar een ovationeel 
applaus.           (Frans Poot)

Ekaterina als Maria Callas in haar 
vertolking van de aria Casta Diva.
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TAKKENWERK
... maar dan leuk en leerzaam

Dorresteinweg 72b Soest 
Tel. 035 - 6012883
vaarderhoogt.nl

Zaterdag 14 maart 
a.s. bent u welkom bij onze GRATIS 

SNOEIDEMONSTRATIES
Onze specialist Peter vertelt u álles wat u 

moet weten over het snoeien van o.a. rozen,  
hortensia’s, fruitsoorten e.d. ... met veel 

verstand van zaken én een grap en een grol. 
Heeft u zelf nog snoeivragen,  

stel ze dan gerust.

Er zijn demonstraties om  
11.00 uur en om 14.00 uur.  

Na afloop trakteren wij u op 
een kopje vers gemalen koffie 

bij onze binnenherberg  
De Kastelein.

Vanaf zondag 15 
maart zijn wij weer 

élke zondag open van 
12.00 tot 17.00 uur.

Zondag

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

MINI KIP ROLLADE
Helemaal panklaar: binnen en buiten gekruid; iedereen
zijn eigen rollade, ca. 150 gram per stuk.
± 20 tot 25 min. in de pan of oven op 150°C 100 gram 1,35

GEVULDE VARKENSOESTERS
Malse magere gevuld met lobbige kaas en blokjes
bacon, gemarineerd met onze kruidenboter melange.
Ca. 10 - 12 min. braden in de pan. 100 gram 1,75

PEPER STEAKS
Super malse biefstuk gemarineerd en stoer gepeperd! 
Zeer smaakvol mals en helemaal allergeen vrij!
Kort rosé bakken; totaal 3 tot 4 minuten 100 gram 1,95

KIPDIJ BONBON
Kipdijfilet gevuld met lobbige kaas, olijfolie en tomaat
blokjes en omwikkeld met Italiaanse pancetta.
Ca. 30 min. op 160°C in de oven 100 gram 1,50

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Vers uit Frankrijk! Fijn van draad, mager, smaakvol en
heerlijk mals voor uw stoofpot gerechten!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 6,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

PANKLARE TOPPERS

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 maart t/m zaterdag 14 maart.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER ENGELSE WORST
Black Angus rundvlees, heerlijk gekruid; kort bakken 100 gram 1,65
SATÉ SCHNITZELS
Gekruid gehakt, gepaneerd, met satésaus gevuld 3 stuks 4,50

Home made Vega Burgers
Huisgemaakte vegetarische burgers, diverse smaken!
Helemaal allergeen vrije burgers zonder vlees....
Deze zijn kort te bakken en zeer smaakvol!! 100 gram 1,25

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthoven

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Het ermee omgaan is soms 
moeilijk. Wat je kan helpen in het herbergen van verlies is creatief bezig zijn. 

Met een speciale techniek kun je tekst en afbeelding inbranden in hout.

Workshop houtbranden
’Na aan het hart’

Houtbranden geeft een 
mooi resultaat: een 

persoonlijke en waarde-
volle herinnering.

Wildine Oosterom, 
gastvrouw

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1 Bilthoven

24/7 bereikbaar 
voor directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Datum: dinsdag 24 maart van 19.00-21.00 uur
Locatie: Uilenpad 1 in Bilthoven
Bijdrage in materiaalkosten: € 10,–
Vooraf aanmelden: bilthoven@pcbuitvaartzorg.nl 
of 030-221 7229 (uiterlijk 19 maart)

Deze workshop wordt 
begeleid door 

Marianne Stolker van 
Maristo Creatief.

Vervolg agendaberichten pagina 2

Samen eten bij WVT

Op maandag 16 maart is er Samen eten bij WVT 
In de Binnenhof, Talinglaan 10, Bilthoven. Daar 
wordt een Sri Lankaans buffet verzorgd. Aanvang 
18.00 uur. Aanmelden tot uiterlijk 1 week voor de 
maaltijd via 030-2284973 of aan de infobalie.

Collecteweek 
ReumaNederland

In de week van 16 tot en met 21 maart is de 
jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. 
Ook dit jaar kan men de collectant aan de deur 
verwachten. Alle collectanten hebben een QR-
code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee 
kan men met een smartphone een donatie aan de 
deur doen.

Lezing Huize het Oosten

16 maart spreekt filosoof, schrijver en journalist 
Coen Simon voor de Bilthovense Kring voor 
Wijsbegeerte bij Huize het Oosten, Rubenslaan 
1, Bilthoven. Aanvang 20.00 uur. voor meer 
informatie: www.bilthovensekring.nl.

Algemene Ledenvergadering PCOB

17 maart wordt De Algemene Ledenvergadering 
van de PCOB gehouden in de Oosterlichtkerk, 
1e Brandenburgerweg 34, Bilthoven. Aanvang 
14.00 uur. Inlichtingen verstrekt Henny Ockhuij-
sen - Hus, tel. 030 2202458

Spaans/Engels bij Mama Lokaal

18 maart kunt u bij de Idea Bibliotheek in Bilt-
hoven luisteren naar Jungle the Bungle en andere 
verhalen in het Spaans/Engels. Mama Lokaal is 
een ontmoetingsplek voor (bijna) moeders met 
kinderen tot 4 jaar. Aanvang 11.00 uur.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan
 alleen 

drukwerk!

Bel maar...
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Geen gratis WiFi in 
Centrum Bilthoven 

In antwoord op daarop betrekking hebbende vragen van de Raadscommissie Openbare Ruimte 
had het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt al aangegeven de 

realisatie van gratis WiFi in overweging te willen nemen indien de ondernemers 
zouden bijdragen in de kosten voor het beheer en onderhoud van de 

voorziening. Het College informeert nu verder als volgt:

’Met uitzondering van de winke-
liersvereniging Centrum Bilthoven, 
hadden de winkeliersverenigingen 
al geen interesse in openbare Wifi 
getoond. De winkeliersvereniging 
Centrum Bilthoven had gemeld dat 
het onderwerp eigenlijk niet speelt 
omdat veel ondernemers en winke-
liers in het centrum beschikken over 
een eigen vrij toegankelijk WiFi-
netwerk. Daarnaast maken veel 
bezoekers gebruik van het mobiele 
netwerk. Niettemin wenste de win-
keliersvereniging Centrum Biltho-
ven, alvorens zij een weloverwogen 
beslissing zou nemen, helderheid 
over de financiële consequenties van 
haar bijdrage. Wij hebben daarom 

een indicatie van de kosten voor het 
beheer en onderhoud opgevraagd en 
aan de winkeliersvereniging voor-
gelegd. De winkeliersvereniging 
Centrum Bilthoven heeft vervolgens 
aangegeven, dat ook zij geen inte-
resse heeft in gratis WiFi. 

Nu geen enkele winkeliersvereni-
ging in onze gemeente interesse 
heeft voor gratis WiFi met een bij-
drage in de kosten van onderhoud 
en beheer, hebben wij besloten geen 
verder initiatief te nemen voor het 
realiseren van gratis WiFi in onze 
gemeente en daarom af te zien van 
het aanvragen van een Europese 
subsidie’.    [HvdB]

Geen gratis Wifi in Centrum Bilthoven. 
(foto GroenLinks-Vermast Fotografie)

Wedstrijd lekkerste Bonbon
door Henk van de Bunt

Femke van der Muuren is werkzaam als patissier bij Landwaart Culinair Maartensdijk. Zij 
heeft meegedaan aan de wedstrijd op de Bakkersbeurs ‘Lekkerste Bonbon van Nederland.’ 

De vraag diende beantwoord te 
worden: ‘Wie maakt de lekkerste 
bonbon van Nederland, waarbij ook 
gelet zou worden op creativiteit in 

design en smaak. Femke moest 24 
stuks gelijke bonbons maken, welke 
gevuld moesten zijn met minimaal 
2 vullingen. De vullingen dienen 

te bestaan uit minimaal 2 verschil-
lende texturen, zoals krokant of 
stukjes noot en daarna moest zij er 
twaalf presenteren aan de jury. 

Beschrijving
Zij diende daarbij een korte be-
schrijving van maximaal 40 woor-
den over de bonbon in te leveren, 
waarin o.a. de smaken die zij ver-
werkt had werden vermeld. De jury 
beoordeelde de bonbons op smaak, 
textuur, structuur, techniek, origi-
naliteit en presentatie. Femke wist 
422 punten te scoren; twee minder 
dan de nummer één, maar 36 meer 
dan de uiteindelijke nummer 3. 

Uitbreiden
Bij Landwaart maken ze al bonbons 
en dat willen ze in de toekomst 
gaan uitbreiden. Het doel daarbij is 
minder suiker en minder vet maar 
meer smaak. Landwaart heeft met 
Femke dus wel kwaliteit in huis.

Femke van der Muuren wilde al van jongs af aan patissier worden. Hier 
presenteert zijn haar prijswinnende bonbon.

Geldzuil verplaatst
Sinds februari 2019  stond er bij Plus Bilthoven een zuil, waar bui-
tenlandse munten en biljetten konden worden ingeleverd. De op-
brengst was 160 kilo aan vreemd en oud geld. Dankzij alle gulle 
giften kunnen met de opbrengst meer dan 540 staaroperaties in 
ontwikkelingslanden worden verricht. 

Onlangs is de geldzuil verhuisd naar Spar Mons aan de Bilderdijklaan 
in Bilthoven, waar Jan en Klarinda Mons het stokje graag over nemen. 
In de zuil zijn munten en biljetten, maar ook DE-waardepunten wel-
kom. Dames van Lionsclub Utrecht Kromme Rijn zorgen ervoor dat 
het geld en de DE-waardepunten worden gesorteerd en geteld. De op-
brengst van het vreemde geld gaat naar de ANBI stichting Fight for 
Sight die, samen met Wilde Ganzen, oogoperaties in derde wereld lan-
den mogelijk maakt.     (Angela Hagen)

Angela Hagen (links) overhandigt een bewijs van de opbrengst van de 
geldzuil aan Gert Smit van Plus Bilthoven.

Expositie in de Kelder
Zaterdag opende Biltenaar Hendrik 
Willem Gispen (bioloog en schrij-
ver) een expositie van schrijver en 
beeldend kunstenaar Hooymeijer in 
de Kelder van de Bilthovense boek-
handel. In het werk van Hooymeijer 
nemen vogels een belangrijke plaats 
in. Hij is ook een enthousiast voge-
laar. 

Willem Hendrik Gispen noemde het 
boek van Hooymeijer ‘De nieuwe 
gids voor niet-bestaande Vogels van 
Europa’ goed passen in het thema 
van de Boekenweek ‘Rebellen en 
dwarsdenkers’. De schrijver schept 
zijn eigen werkelijkheid en is ook een 
dwarsdenker. Gispen citeerde meer-
dere passages over vogels, waar-
onder de stelling ‘Wat je niet kunt 
benoemen bestaat niet’. Hij noemde 
het meest interessante kunstwerk een 
niet bestaande opgezette vogel.

Lezing
Vervolgens kreeg Hooymeijer het 
woord en verklaarde enkele pas-
sages uit zijn boek, met daarin de 
meest bizarre, niet bestaande, ka-
raktertrekken van enkele vogel-

soorten. Op donderdag 12 maart 
om 20.00 uur verzorgt Hooymeijer 
in de Kelder vaan de Bilthovense 
Boekhandel. Reserveren hiervoor 
kan via info@bilthovenseboekhan-
del.nl.           (Frans Poot)

Yoga bij Atlas Fysio 
in Maartensdijk

Atlas Fysio biedt in samenwerking met Soepel & Gezond op de 
woensdagavond Yogalessen aan in de praktijk aan de Tolakkerweg 
in Maartensdijk.

Joost de Rooij van Atlas Fysio ziet zijn spreekkamer dagelijks volstro-
men met patiënten bij wie stress en spanning een grote rol spelen bij 
het ontwikkelen van lichamelijke klachten. Lichaam en geest zijn één. 
Yoga werkt vanuit dit principe. Als beweegvorm kan Yoga goed helpen 
je meer te ontspannen waardoor pijnklachten voorkomen of vermin-
derd worden.
 
Balans
Mirjam de Boer richt zich tijdens haar lessen op de balans tussen li-
chaam en geest. De lessen van Mirjam zijn gericht op een samenspel 
van spanning en ontspanning, waardoor je lichaam sterker en flexibeler 
wordt. Ook reguleert Yoga de ademhaling, geeft het je meer energie, 
sterkere spieren, een betere lichaamshouding en goede nachtrust. Mir-
jam verwoordt het als volgt: ‘De energie die je erin stopt, krijg je dub-
bel en dwars terug.’

Gratis kennismakingsles
Bel of mail voor een gratis porefles naar Atlas Fysio, tel. 0346-210592 
- info@atlasfysio.nl of Mirjam de Boer, tel. 06-57314774- info@soe-
pelengezond.nl. 

Joost van Atlas en Mirjam van Soepel & Gezond zijn een samenwerking 
aangegaan. 

Hooymeijer bedankt Hendrik Willem Gispen voor zijn inleiding. 
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Iglo Fish of Ocean Cuisine
2 pakken van 245 - 380 gram
of met 2 stuks
Van /6.18 - /9.10
M.u.v. familieverpakkingen

HOOGVLIET.COM
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10.-
2 DOZEN

1.-
PER FLES

De Vegetarische Slager
3 pakken van 150 - 200 gram 
Van /7.47 - /10.77
Voor 4.98 - 7.18

1.-
 PER ZAK

6.-
 PER ZAK

Krenten-rozijnenbollen
Zak met 6 stuks
 Van /1.49

Heineken
2 dozen met 12 fl esjes van 
0.25 liter
Van /12.16 - /18.40

Lenor wasverzachter
Alle fl essen van 500 - 550 ml
 Van /2.99 - /3.29

Douwe Egberts snelfi lter-
maling of verwenkoffi e
3 pakken met 8 - 10 stuks
of van 250 gram
Van /6.30 - /10.95 

Melkan kaasstuk 
Alle pakken van 450 - 520 gram
 Van /5.15 - /5.76

Dreft vaatwastabletten 
Platinum orange of regular  
Alle zakken met 40 stuks
 Van /15.99

Tunupa Estate Selection
Chileense wijn
2 fl essen van 0.75 liter
 Van /9.98

3 PAKKEN

6.-

 PER PAK

3.- 7.99 
 2 FLESSEN

 NU 

 2+1
GRATIS 

Iglo Fish of Ocean Cuisine
2 pakken van 245 - 380 gram

4.-
2 PAKKEN

STUNT

TOT 

48%
KORTING

TOT 

69%
KORTING
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Hans van den Hombergh trad op als pro-

cesmanager bij de duurzame renovatie van 

VvE Nolensstraat. Hij heeft een verleden in 

de volkshuisvesting en is de laatste jaren 

bij de verduurzaming van VvE’s betrokken 

geraakt. Na een proces van vijf jaar is de 

60-er jaren flat met 20 appartementen 

naar tevredenheid bijna energieneutraal 

gerenoveerd. Van den Hombergh: “Het is 

echt een nieuwe flat geworden. Bewoners 

zijn er blij mee, het wooncomfort en de uit-

straling is verbeterd en door isolatiemaat-

regelen wordt bespaard op energie.” 

Theemuts
De verduurzaming van deze VvE startte 

als een pilotproject waarbij Rijk, provincie 

en gemeente betrokken waren. Een paar 

bewoners wilden de flat verduurzamen 

en ook de beheerder was welwillend. Er 

moest dan ook flink worden geïnvesteerd 

in onderhoud. Het idee ontstond om alles 

in één keer aan te pakken en voor nul-op-

de-meter te gaan. “Er is als het ware een 

theemuts om de flat gezet. Daarnaast 

wordt duurzame energie met zonnepanelen 

opgewekt. Door de hoogwaardige isolatie 

kon volstaan worden met een ventilatie-

systeem met warmteterugwinning en  was 

een warmtepomp niet nodig.”, aldus Van 

den Hombergh. “De investeringen waren 

flink maar de stijging van de woonlasten 

kan beperkt blijven dankzij een gunstige 

lening met een lange looptijd.”

Op 24 maart vertelt hij over de renovatie en 

gaat hij in op de lessen die er uit dit proces 

te leren zijn. Eén tip kan hij alvast geven: 

“Maak een brede scan van jouw VvE-pand 

waarbij alle aspecten in beeld komen. Zo 

kom je er achter welke verduurzamings-

strategie bij jouw VvE past.”

BENG!
Locatie en tijd: Lichtruim, Planetenplein 2, 

3721 LH Bilthoven, inloop 19.00 uur, start 

19.30 uur.  Meer informatie over VvE’s op 

www.beng2030.nl.

Appartementseigenaren staan voor de uitdaging om hun flats te verduurzamen. Geen gemakkelijke 

opgave als je daar samen over moet beslissen. Het groene VvE-platform van BENG! organiseert 

op 24 maart een informatiebijeenkomst. Het voorbeeld van de duurzame renovatie van de VvE 

Nolensstraat te Wageningen staat centraal. VvE-bewoners uit gemeente De Bilt zijn welkom. 

Start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Lichtruim, Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven.  

Aanmelden: infoavond@beng2030.nl. 

Informatieavond op 24 maart:

‘Het is echt een nieuwe flat geworden’

advertorial

Herinrichting en doortrekking van 
de Prof. Dr. Asserweg

In haar vergadering in april 2019 is in de Raadscommissie voor Openbare Ruimte van de 
gemeente De Bilt gevraagd om afronding van de nog resterende verkeersmaatregelen 

in het kader van het Verkeerscirculatieplan voor de kern De Bilt (VCP). Over de 
voortgang van de uitvoering schrijft het College nu: 

‘Allereerst nemen we de herinrich-
ting en doortrekking van de Prof. 
Dr. Asserweg ter hand. De kap van 
de bomen aldaar is gepland in maart 
2020 waarna de eerste nutswerk-
zaamheden kunnen starten in mei 
2020. De rioolvervanging en herin-
richting van het deel van de Prof. 

Dr. Asserweg tussen de kruisingen 
Waterweg en Alfred Nobellaan 
zal naar verwachting aanvangen 
in juni of juli 2020. Het doortrek-
ken van de Prof. Dr. Asserweg tot 
de aansluiting op de rotonde Biltse 
Rading trachten wij, afhankelijk 
van het parallel doorlopen van de 

daarvoor benodigde bestemmings-
planprocedure, te realiseren voor 1 
januari 2021’. 

Eenrichting
‘Tegelijkertijd zijn wij gestart met 
de voorbereidingen voor het instel-
len van éénrichtingsverkeer con-
form variant 3A uit het VCP’. In 
deze variant wordt eenrichtingsver-
keer ingesteld op de Blauwkapelse-
weg, Dorpsstraat-Oost, de door-
trekking van de Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg en de Looydijk. Via de 
Blauwkapelseweg en Dorpsstraat-
Oost is het mogelijk de kern te be-
reiken. De kern wordt in deze vari-
ant verlaten via de Looydijk en/of 
de doortrekking van de Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg. De Hessenweg 
blijft in twee richtingen te berij-
den. Het betreffen korte wegvak-
ken waarop het eenrichtingsverkeer 
wordt ingesteld: 
■ Blauwkapelseweg tussen de aan-

sluitingen met de Biltse Rading en 
Park Arenberg (richting Hessen-
weg); 
■ Dorpsstraat-Oost tussen de 
Soestdijkseweg-Zuid en Burge-
meester De Withstraat (richting 
Hessenweg); 
■ Looydijk tussen de Soestdijkse-
weg-Zuid en Akker (richting de 
Soestdijkseweg-Zuid); 
■ Verlengde Prof. Dr. T.M.C. As-
serweg tussen de Alfred Nobellaan 
en Biltse Rading (richting de Biltse 
Rading). 
Buiten de bovengenoemde weg-
vakken is tweerichtingsverkeer toe-
gestaan. Het College vervolgt: ‘Zo-
dra de aansluiting van de Prof. Dr. 
Asserweg op de Biltse Rading is 
voltooid, voeren wij éénrichtings-
verkeer in op delen van de Dorps-

straat, de Looydijk en de Blauwka-
pelseweg. Nadat naar verwachting 
de werkzaamheden in dat verband 
begin 2021 zijn voltooid zullen wij 
monitoren hoe de verkeersstromen 
zich in en rond de kern De Bilt gaan 
ontwikkelen’.  

Geen middelen
De laatste overgebleven belang-
rijke pijler uit het VCP betreft de 
herprofilering van de Hessenweg 
Zuid. Voor deze herprofilering zijn 
echter geen financiële middelen 
beschikbaar. Ook een kosteneffi-
ciënte aansluiting bij het reguliere 
wegwerkzaamheden biedt geen 
oplossing omdat het beheer en on-
derhoud van de Hessenweg Zuid de 
eerstkomende jaren nog niet aan de 
orde is.     [HvdB]

Al vanaf 2014 wordt gepleit voor het doortrekken van de Asserweg naar 
de Biltse Rading. (foto: Henk van de Bunt)

Visualisatie mogelijke nieuwe situatie Asserweg. (foto uit verslag 
bewonersavond 18 maart 2019)

Bank geeft 
gastlessen over geld 

Rabobank Rijn en Heuvelrug gaf leerlingen van Aeres VMBO Maar-
tensdijk onlangs gastlessen over financiële zelfredzaamheid en het ge-
vaar van fraude. Ook kregen zij les over de waarde van geld en sparen.

In één dag gaven Corine Das-Evers en Melanie Wissenburg-De Bruijn, 
beiden werkzaam bij Rabobank Rijn en Heuvelrug, 8 gastlessen die 
door zo`n 80 tweedeklassers van de Aeres VMBO Maartensdijk ge-
volgd werden. 

Waarom sparen
Tijdens een interactieve les vertelde Melanie de kinderen over de waar-
de van geld. Wat verdien je als je straks gaat werken? Wat moet je daar-
van betalen? Wat kost het om je kinderen te laten studeren? Doel van 
de les is om leerlingen bewust te maken van de kosten van levenson-
derhoud en het belang van sparen en om hen te laten zien dat een groot 
bedrag opbouwen echt mogelijk is. 

Whatsapp fraude
Corine Das nam de leerlingen mee in de wereld van cybercrime; het 
gevaar van fraude, via mobiel en computer. Wat is whatsapp fraude en 
phishing, en wat moet je doen als hier slachtoffer van wordt? Corine 
vertelt: ‘Wekelijks nemen we afscheid van minderjarige klanten, die via 
whatsapp fraude hun rekening hebben ̀ uitgeleend`. Wat veel mensen niet 
weten is dat zij de komende 8 jaar geen rekening meer kunnen openen bij 
ons. En afhankelijk van de ernst van de fraude, ook niet bij andere ban-
ken. Als Rabobank vinden wij het belangrijk hierover te vertellen, zodat 
we dit soort ellende helpen voorkomen’.          (Judith Boezewinkel)

 

Rabobankmedewerkers vertellen over geld. (foto Hans Lebbe)
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BEKENDMAKINGEN
week 11 ¾  11 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente De Bilt maken bekend dat 
voor de uitbreiding van een bedrijfspand aan 
C. de Haasweg 6 te Bilthoven, de ontwerpen 
van de volgende besluiten met ingang van 
donderdag 12 maart 2020 tot en met woens-
dag 22 april 2020 ter inzage liggen:

•  Ontwerp bestemmingsplan ‘Larenstein, 1e 
herziening’

•  Ontwerp omgevingsvergunning C. de Haas-
weg 6 te Bilthoven

•  Kennisgeving zakelijke weergave anterieure 
overeenkomst

Aanleiding
Deze ontwerpbesluiten zijn opgesteld naar 
aanleiding van het initiatief Firma Schoonder-
woerd om zijn bestaande bedrijfspand aan C. 
de Haasweg 6 op bedrijvenpark Larenstein 
uit te breiden op het naastgelegen perceel. 
Voor het betreffende perceel is de beheers-
verordening ‘Beheersverordening De Bilt 2 ‘ 
van toepassing. De uitbreiding van het bedrijf 
is op grond van de geldende beheersverorde-
ning niet mogelijk. Dit is aanleiding voor het 
opstellen van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Larenstein, 1e herziening’. Er wordt een co-
ordinatieprocedure gevolgd waarbij gelijktij-
dig het ontwerpbestemmingsplan en de ont-
werp-omgevingsvergunning ter inzage 
worden gelegd.

Ontwerp Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit 
een toelichting, planregels, verbeelding en 

bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan met 
de daarbij behorende stukken kan digitaal 
worden ingezien op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl:
NL.IMRO.0310.19001BP0014-ON01.

Ontwerp Omgevingsvergunning
Op 14-08-2019 heeft het college van burge-
meester en wethouders een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning ontvangen voor 
het uitbreiden van bedrijfspand aan de C. de 
Haasweg 6 te Bilthoven. Deze aanvraag is 
geregistreerd onder nummer zs 40253. Het 
college van burgemeester en wethouders is 
van plan een omgevingsvergunning te verle-
nen voor deze aanvraag.   

Coördinatieregeling
De besluitvormingsprocedure wordt uitge-
voerd met toepassing van de ‘Coördinatiever-
ordening gemeente De Bilt 2017’. De coördi-
natieregeling biedt de mogelijkheid om de 
procedures voor verschillende besluiten in 
het omgevingsrecht gelijktijdig te laten verlo-
pen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Laren-
stein, 1e herziening’ wordt daarom nu gelijk-
tijdig met de ontwerp omgevingsvergunning 
C. de Haasweg 6, Bilthoven gebundeld ter 
inzage gelegd (deze besluiten vallen dus on-
der de coördinatieregeling). 

Kennisgeving zakelijke weergave ante-
rieure overeenkomst
Gelijktijdig met de ontwerp besluiten wordt, 
conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke or-
dening, een zakelijke beschrijving van de in-

houd van de anterieure overeenkomst tussen 
gemeente De Bilt en initiatiefnemer Schoon-
derwoerd B.V. ter inzage gelegd.

Ter inzage
De ontwerp besluiten en de zakelijke weer-
gave zijn voor eenieder in te zien gedurende 
openingstijden van het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. De 
termijn van de terinzagelegging start de dag 
na de datum van deze publicatie. Voor het 
inzien van de stukken dient u vooraf een af-
spraak te maken via www.debilt.nl. 

Zienswijze 
Gedurende de periode van de terinzageleg-
ging kan door een ieder, bij voorkeur schrifte-
lijk, een zienswijze worden ingediend tegen 
de ontwerp besluiten:    

Ontwerp bestemmingplan
Een schriftelijke zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan kunt u richten aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
De Bilt, Postbus 300, 3720 AH De Bilt onder 
duidelijke vermelding van het kenmerk 
“Zienswijze bestemmingsplan Larenstein, 1e 
herziening”. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze kan contact worden opge-
nomen met mevrouw H. Bleumink, tel. (06) 
188 210 78.

Ontwerp omgevingsvergunning 
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp 
omgevingsvergunning moet worden gericht 
aan het college van burgmeester en wethou-

ders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilt-
hoven. Voor het indienen van een mondelin-
ge zienswijze kunt u contact opnemen met 
mevrouw C. Janssen, tel. (030) 228 91 87.

Informatieavond
Op 25 maart 2020 vindt in het H.F. Wittecen-
trum (Henri Dunantplein 4) om 19.30 uur een 
informatieavond plaats. Medewerkers van de 
gemeente zijn aanwezig om u te informeren 
over de ontwerpbesluiten voor dit project.

Vervolgtraject
Na afloop van de termijn van de terinzageleg-
ging zal, indien zienswijzen zijn ontvangen, 
een zienswijzenrapportage worden opgesteld 
waar wordt ingegaan op de ontvangen ziens-
wijzen. Het college van burgemeester en 
wethouders ontvangt wederom een voorstel, 
aangevuld met deze rapportage. Ingediende 
zienswijzen kunnen aanleiding geven tot 
aanpassing van een besluit. Dit ontwerpbe-
sluit wordt dan gewijzigd vastgesteld. Bij in-
stemming door het college van burgemeester 
en wethouders zal het bestemmingsplan ter 
vaststelling worden aangeboden aan de ge-
meenteraad. Het college is zelf bevoegd het 
besluit op de aanvraag voor een omgevings-
vergunning te nemen. Alle definitieve beslui-
ten zullen opnieuw in deze rubriek worden 
bekendgemaakt en op de gemeentelijke 
website. Tegen de definitieve besluiten tot 
vaststelling van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning kan in beroep worden 
gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten C. de Haasweg 6 te Bilthoven

Nadenken over de tijd dat je er niet meer bent is iets wat veel 
mensen liever niet doen. ‘Dat is jammer, want er zijn veel 
dingen die u zelf al kunt regelen om het uw nabestaanden 
makkelijker te maken,’ zo vinden notaris mr. Frans van Beek 
en uitvaartverzorger Nadia Gandon-Najib van Tap DELA. Frans 
vertelt: ‘Daarbij gaat het niet alleen om de keuze voor begraven 
of cremeren, welke kist of muziek. Juist ook om zaken als een 
testament, het benoemen van een executeur of het besparen van 
erfbelasting. En denk ook eens na over een levenstestament. 
Hierin legt u vast wie belangrijke beslissingen mag nemen als 

Themabijeenkomst Erfrecht en Uitvaart 

Mr. van Beek, Notaris bij Houwing en Van Beek en Nadia Gandon-Najib, 

uitvaartverzorger bij Tap DELA

Advertorial

Tap

u hier zelf niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld wie uw huis 
mag verkopen, wie uw vermogen gaat beheren of wie namens u 
de rekeningen mag betalen of schenkingen mag doen.’ 

Informatiebijeenkomst Erfrecht en Uitvaart 
Om dit toe te lichten en bespreekbaar, te maken houden 
notariskantoor Houwing en Van Beek en Tap DELA uit
vaartverzorging zaterdag 28 maart een themabijeenkomst, 
waarbij iedereen welkom is. ‘Het geeft rust te weten dat alles 
goed geregeld is, of u ontdekt juist dat u nog wat zaken wilt 
regelen,’ vertelt Nadia. ‘Mensen denken gauw dat alles geregeld 
is. Maar dan is er opeens een oude polis die niet alle wensen 
dekt. Of er is een testament van jaren geleden, dat niet meer 
aansluit bij uw wensen van deze tijd.’ 

Waarom kiezen voor een testament?
Zonder testament geldt de wet. Wilt u bepaalde zaken anders 
regelen, dan zet u dat in een testament. Bijvoorbeeld een andere 
verdeling van de erfenis dan de wettelijke verdeling. Of u laat 
een uitsluitingsclausule opnemen. Stel dat uw kind/erfgenaam 
gaat scheiden, dan blijft de erfenis bij uw kind/erfgenaam en 
gaat deze niet naar zijn of haar expartner. Bovendien kan in 
bepaalde situaties erfbelasting bespaard worden. Het opstellen 
van een testament is in veel gevallen verstandig. Iedereen 
die hier meer over wil weten, is van harte welkom bij de 
informatiebijeenkomst, ook zonder DELAverzekering. 

Datum:  zaterdag 28 maart 
 
Locatie: SoestdijksewegZuid 265 en 267 te Bilthoven

Tijd:  9.30 uur   Ontvangst 
 10.00 tot 11.45 uur    Informatiebijeenkomst 
    Erfrecht en Uitvaart
 11.45 tot 12.30 uur  Napraten en vragen stellen   
    met een hapje en een drankje 

Aanmelden: 
info@houwingvanbeek.nl of 030 229 08 11
Deelname is kosteloos

Heeft u vragen?
Bel ons gerust als u vragen heeft:
Tap DELA 030 210 97 65 
Notaris Houwing en Van Beek 030 229 08 11
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Nieuw schoolplein voor 
Theresiaschool Bilthoven 

door Walter Eijndhoven

Na meer dan een jaar van voorbereidingen, opende de Leerlingenraad van de Theresiaschool in 
Bilthoven hun nieuwe schoolplein. Het plein ziet er weer gelikt uit, met onder andere 

een nieuw klimparcours, geheel ontworpen door alle leerlingen van de school. 
Een extra veldje om te spelen en her en der wat struiken volgen nog. 

‘In het vorige schooljaar mochten 
wij van meester Gerben een nieuw 
schoolplein ontwerpen’, vertelt 
Pleun, lid van de Leerlingenraad. 
‘Om leuke ideeën op te doen, vroe-
gen wij aan alle leerlingen wat zij 
graag wilden zien op het school-
plein’. Uit de enquête bleek dat 
alle kids een klimparcours en veel 
groen op het schoolplein wel zagen 
zitten. Gezamenlijk gingen zij aan 
de slag.  
 
Klimrekken 
Pleun: ‘Nadat wij alle ideeën op 
papier hadden, mochten wij contact 
opnemen met een bedrijf en hielpen 
zij ons met het ontwerpen van het 
schoolplein. Zij lieten ons ook fo-
to’s zien van klimrekken, zodat wij 
konden kiezen wat wij mooi von-
den’. Tijdens de voorjaarsvakantie 
werd het plein aangelegd, hier en 
daar werden klimrekken verlegd 
en kwam een nieuw klimparcours. 
‘Onder de speelrekken ligt nog veel 
zand, dat moet nog zakken’, legt 
meester Gerben uit. ‘Als een rek 

hoger is dan zestig centimeter, moet 
er een laag onder liggen, ter voor-
koming van blessures. Dat is wette-
lijk vastgelegd. Aan de rand van het 
schoolplein komt nog wat groen. 
Een mooie taak voor de conciërge’.  
‘Wij hebben ook nieuw beleid 
ten aanzien van de schoolreisjes 

op school’, vult Angela van den 
Hoogen, leerkracht groep 5A aan. 
‘Om het jaar gaan de groepen vijf 
tot en met acht naar een pretpark, 
het andere jaar naar een museum, 
zodat alle leerlingen en hun ouders 
precies weten waar een schoolreisje 
heengaat’.  

Leerlingen van de Theresiaschool zijn blij met de nieuwe klimtoestellen 
op het schoolplein.

Stichtsche Rugby-winst in Zaandijk
De U12 jeugd van de Stichtsche Rugby Football Club deed goede zaken afgelopen weekend. In 

het pittoreske Zaandijk werden twee van de drie wedstrijden glorieus gewonnen. 

Het team speelde ijzersterk onder 
een mooi lentezonnetje. De eerste 
partij tegen thuisclub Zaandijk was 
een mooie opwarmer van de dag. 
Veel overgooien (passes) en goede 
aanvallen leiden tot een voorsprong 
die niet meer uit handen werd ge-
geven. 

Hoe anders was de tweede partij te-
gen topper Haarlem. Hier moesten 
de Wolven alle zeilen bijzetten in 
de verdediging om de snelle aan-
vallen van Haarlem te stoppen. Al 
met al werd er goed tegenstand ge-
boden maar Haarlem was met recht 
de winnaar van deze wedstrijd. 

Stichtsche leerde veel van deze par-
tij en liet dat direct zien in de derde 
en laatste wedstrijd van de dag.

De laatste twintig minuten was 
Rugby Club West Friesland uit 
Den Helder de tegenstander. De 
verdediging van Stichtsche was 
zeer goed ingespeeld, snel en met 
gerichte tackels op West Friesland 
kwam er geen tegenstander door. 
Met een paar goede rucks en mauls 
wisten de Wolven een aantal keer 
de bal te veroveren om vervolgens 
in de aanval te gaan. De bekende 
Squeeze yell van het team na de 
tweede winst van de dag klonk luid 
en duidelijk in Zaandijk. 
              (Toine van der Poel)

Stichtsche Wolven verdedigen sterk 
tegen Rugby Club West Friesland 
en winnen hun tweede wedstrijd 
van de dag.

Sportvissers 
gaan loodvrij 

Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Er is veel te 
doen over lood dat via leidingen in het drinkwater terecht komt. 

Lood wordt ook door sportvissers gebruikt om de dobber recht te han-
gen en als werpgewicht. Een visser verspeelt wel eens een lijntje in 
gevecht met een grote vis of omdat het haakje ergens vast zit. Dan is 
ook het lood weg en belandt in de natuur. 

Motie
Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, 
Natuurmonumenten en de brancheorganisatie Dibevo hebben in 2018 
samen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. Doel is om 
in 2027 een volledig loodvrije hengelsport te hebben. Door geen loodje 
te gebruiken maar steen, ijzer of iets anders. 

Diederik van der Molen (Bilthoven) heeft het college van het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden namens Water Natuurlijk ver-
zocht om nu concrete stappen te zetten. Het Hoogheemraadschap is 
middels een motie gevraagd om met de sportvissersorganisatie af te 
spreken om evenementen en wedstrijden loodvrij te organiseren. 

In ruil daarvoor ontvangt de sportvissersorganisatie een bijdrage om 
loodvervangers te verstrekken aan de deelnemers. De hoop is dat dit 
er toe leidt dat sportvissers ook buiten de evenementen omschake-
len naar loodvrije alternatieven. De motie is aangenomen met steun 
van alle partijen, behalve de Partij voor de Dieren. Hiermee loopt 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voorop, maar de ver-
wachting is dat deze ontwikkeling ook snel bij andere waterschappen 
op gang zal komen. 

Midwekers TZ kampioen

Vroeg in het zaalseizoen werd af-
gelopen woensdag de eerste kam-
pioenswedstrijd gespeeld door het 
midweekteam van TZ.  De TZ’ers 
wonnen de wedstrijd met een over-
tuigende 13-11. Met dit kampioen-
schap plaatsen de midwekers de 
kroon op een succesvol zaalseizoen.

Kijkje in de keuken 
De welpen van scouting Agger Martini uit Maartensdijk zijn vorige 
week bij Restaurant de Paddestoel in Hollandsche Rading op bezoek 
geweest. Zij zijn bezig met hun insigne ‘koken’ en bezochten daarom 
het restaurant. 

Het bezoek aan de keuken was het hoogtepunt; hier mag je gewoonlijk 
niet komen, maar nu konden de welpen al hun vragen stellen. Terwijl het 
ene groepje in de keuken was, was het andere groepje in het restaurant 
zelf alles aan het bekijken. Hoe werkt bijvoorbeeld het systeem van de 
bestellingen en hoe maak je nou een echte espresso? Nu moeten er thuis 
en in het clubhuis nog opdrachten gedaan worden en dan zijn de welpen 
klaar en kunnen ze met een volgende actie beginnen; bijvoorbeeld de 
aanstaande vlaaienverkoop met Pasen.               (Jordi van de Visch)

Welpen nemen een kijkje in de keuken van Restaurant de Paddestoel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Te koop aangeboden 
Computerbureau in goede 
staat. Royaal werkblad + 
afzetbladen voor desktop, 
scherm en printer. Afm. L 125 
x B 85 x H 145 cm.. €  49,00  
Tel. 06-16641083

Houten juwelenkistje, hoogte 
10cm,breedte 20cm, diepte 
14cm. €5,-. Tel: 0614040516

3 boeken van Prisma Erasmus; 
Brieven van Erasm., Erasmus 
samenspraken en Het verbod 
om vlees te eten .Totaal €2,-. 
Tel 06-14040516

8 platte glazen schaaltjes, 
hoogte 3,6cm. en diame-
ter 9cm. Totaal €2,- . Tel: 
06-14040516

Oude gezellige muziek, 10 
grammofoonplaatjes sin-
gles voor € 12,50. Tel. 
06-16641083

Antieke bidstoel met een ori-
gineel plaatsnummerbordje  € 
39,00.  Tel. 06-16641083

Fietshelm voor volwassenen. 
Nieuw in doos SP-95. € 15,-. 
Tel. 0346-212950

Boek figuurzagen met fanta-
sie. Voor hele huis. met patro-
nen. €4,50. Tel. 0346-243758

Sport auto's boek encyclope-
die van het jaar 1945-1975 
€7,50. Tel 0346-243758

Koopje voor de doe-het-zelver 
of zzp-er. Kinzo 31L437 lucht-
compressor. €35,-. Tel. 0346-
211349

Elektrisch opblaasbaar com-
fortabel luchtmatras. zuigt 
zich ook elektrisch leeg. €20,-. 
Tel. 0346-211349

Activiteiten
Mooie Vak.BUNGALOW 
WIFI Rust/ ruimte ,mooie 
natuur Goede fiets/wandel 
omg. Elect.Huurfietsen aan-
wezig.www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Info: 0541626578 / 
0639609666

Auto's/motoren
Wegens pensioen OCTAVIA 
combi diesel automaat 118 
000 km 07-2015 apk 2021  
1.6 tdi greentech businessline, 
verkeert in perfecte staat. tel 
0653128053

Fietsen/ brommers
Giant Heren sportfiets, 
Framemaat 60, Nw ketting, 
banden, tandwielset. Vaste pr. 
50,00. Tel. 0627521502

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 

woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Floor Rolluiken zoekt een 
ROLLUIKMONTEUR, een 
constructiebankwerker en een 
assemblage medewerker. Wij 
geven graag nadere uitleg, dus 
reageer gerust en bel met 0346 
213426 voor meer informatie. 
Je kunt vragen naar Edwin.

Gezocht voor vier a vijf och-
tenden in de week, een pittige 
PLANNER. Wil jij werken 
in een enthousiast team? Zie 
nivoo.nl/vacature.

Wil jij een paar uur per 
week ons bedrijfspand 
SCHOONMAKEN? Van 
Ginkel Machines BV in 
Groenekan, tel. 0346-218118 
of pz@vanginkelmachines.nl 

Wij zoeken een verkoper/ster 
voor 10 uur per week. Het 
betreft minimaal 1 x per 2 
weken op zaterdag. Leeftijd 
vanaf 16 jaar. Interesse? 
Inlichtingen: 0302201752 
JOHNS , Hessenweg 185 De 
Bilt

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor stoe-
len en fauteuils zowel meubel-
stof als leer. Tel.035-6230901 
of 06-53449761

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

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Pedicure Janet de lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Op ’t bankje
Dat het stel dat aan komt lopen van elkaar houdt hoef je niet 
te raden. Zo lopen helemaal ineengestrengeld op het bankje 
af en gaan zonder mij een blik waardig te gunnen zitten. Ik 
voel me wat ongemakkelijk en denk er aan de ene kant over 
om op te stappen, maar aan de andere kant zat ik hier, dus 
vind ik dat ik dat niet hoef te doen. Misschien hebben ze niet 
eens in de gaten dat ik er zit. Toch voelt het heel ongemak-
kelijk. Opeens beseft het meisje dat ik er ook zit en vindt ze 
het nodig wat uitleg te geven. ‘Bas is net terug uit Amerika 
waar hij een half jaar gestudeerd heeft. We woonden al een 
tijdje samen in een kleine flat en daar zat ik toen opeens in 
mijn eentje. Dat voelde helemaal niet lekker en nu hij terug 
is hebben we steeds het gevoel dat we tijd moeten inhalen, 
vandaar dat we nog steeds een beetje kleffig zijn’, zegt ze 
lachend. ‘Een half jaar duurt op deze manier wel erg lang. Ik 
heb nog gedacht of ik hem een keer op zou gaan zoeken, maar 
dat bleek toch een heel gedoe met allerlei formaliteiten, dus 
hebben we het maar zo gelaten. Maar nu is hij gelukkig weer 
terug. We hebben die tijd wel elke dag geappt en zo konden 
we elkaar ook zien. Op die manier kon ik ook zien hoe hij 
een baard kweekte. Door het tijdsverschil moet je wel oppas-
sen hoe laat je belt. In het begin vergiste ik me wel eens en 
dan zag ik Bas op het scherm met een slaperige kop. Toen ik 
dat aan mijn vader vertelde heeft hij een klok met de tijd in 
Boston bij mij opgehangen en daar heb ik met grote letters 
vroeger bijgeplakt want het is hier zes uur later.’ Bas hoort 
het allemaal met een glimlach aan. ‘Het is wel weer even 
wennen hier, maar ik ben toch blij weer in Nederland te zijn. 
Vooral weer bij Roos.’ Die krijgt meteen weer een stevige 
knuffel. ‘Ik vond het wel lang duren maar de ervaring is mooi 
meegenomen.’ Roos vertelt dat ze de hbo opleiding verpleeg-
kunde gedaan heeft en in een ziekenhuis werkt. Ze begint te 
vertellen wat ze in het half jaar zonder Bas allemaal gedaan 

heeft. ‘Ik heb verschillende keren op het dochtertje van mijn 
zus gepast. Ze is zeven en als ze vakantie had kwam ze bij me 
logeren en maakten we uitstapjes. Natuurlijk naar de Efteling 
maar ook naar Artis in Amsterdam. Esmee is gek op dieren 
en heeft twee konijnen die ze heel goed verzorgt. Ze is ook 
vegetarisch want dieren opeten vindt ze verschrikkelijk.’ Bas 
hoort het met een glimlach aan. ‘Esmee zal het wel niet leuk 
vinden dat ik weer terug ben, want dan zijn er geen logeer-
partijtjes meer’, zegt hij. Als er een bekende van Bas waar-
mee hij voor zijn vertrek naar Amerika in een voetbalelftal 
speelde voorbij fietst en Bas in de gaten heeft komt hij hem 
uitbundig begroeten. ‘Fijn dat je weer terug bent. We hebben 
je heel erg gemist. Ik hoop dat je weer gauw bij ons komt.’ 
Je ziet dat Bas zich door deze woorden gevleid voelt en hij 
belooft heel gauw weer te komen voetballen. ‘Mijn conditie 
is in ieder geval nog prima, want in Ame-
rika heb ik veel gesport. Dat zit 
daar bij studenten helemaal in 
de cultuur.’ Bas en zijn voet-
balvriend Michael hebben 
heel wat bij te praten. Mi-
chael gaat graag op de uit-
nodiging in om bij Roos en 
Bas thuis wat bij te praten.

Maerten

informatie: Raymond Altena 
0621587684

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. tel: 0634892915

Moeite met de leesteksten 
voor je eindexamen Frans 
en /of Engels? ERVAREN 
bijlesdocente helpt je hier-
bij. Annemarie Evenhuis, 
0651412055

Diversen
PEDICURE, vakkundig, voor 
de moeilijkste en makkelijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben, 0648566394, 
tevens verpleegkundige!!

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 

Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Oproep: Wie heeft onlangs 
bij Emmaus B’hoven een 
geborduurde LETTER M 
(Rie Cramer) met popje in 
bruin lijstje gekocht? En/of 
gips gemodelleerd gezichtje 
in ovaal lijstje. Dit is per 
ongeluk daarheen gegaan en 
ik ben er heel verdrietig om, 
want het was van mijn moe-
der. Zou u alstublieft con-
tact willen opnemen met: 
0644116125 (Ik kan een 
andere M voor u maken). 

Te huur. LOODS 
te Westbroek. Tel. 
06-51157688

G e o r g a n i s e e r d e 
GARAGESALE-ROUTE 
op 9 mei in Maartensdijk. 
Doet u mee? Aanmelden via 
garageverkoop.maartens-
dijk@gmail.com
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Geen punten voor FC De Bilt
De gerenommeerde club AFC uit Amsterdam heeft ook een heel behoorlijke zaterdagtak en het 

eerste van de zaterdag kwam op 7 maart op bezoek bij FC De Bilt. 

AFC is dit jaar een degelijke mid-
denmoter en wist in de heenwed-
strijd met 3-2 van FC De Bilt te 
winnen. In de slotfase wist toen de 
Amsterdamse keeper op miraculeu-
ze wijze de punten in de hoofdstad 
te houden.

Jl. zaterdag om 14.00 uur gaven de 
spelers elkaar geen hand maar een 
vriendschappelijke boks en daarna 
begon een boeiende wedstrijd. In 
de eerste twintig minuten was FC 
De Bilt duidelijk de bovenliggende 
partij en had het drie keer een goede 
kans om op voorsprong te komen, 
maar zoals dit seizoen vaker ont-
brak de scherpte. In de 24e minuut 
verspeelde FC De Bilt op het mid-

denveld de bal en daar profiteerde 
AFC van door met een goede pass 
een van de aanvallers op de Biltse 
keeper af te sturen. De Amsterdam-
se aanvaller rondde de kans heel 
doeltreffend af. Daarna golfde het 
spel over en weer; echt een wed-
strijd die alle kanten op kon.

Na rust weer een sterk FC De Bilt 
en na vijf minuten scoorde Milan 
Hoeffnagel de gelijkmaker. Erop en 
erover, daar leek het op. Kort daar-
na kreeg AFC, net buiten de zes-
tienmeter een vrije bal en die werd 
prima ingeschoten. Martijn Schol-
man raakte de bal nog wel, maar 
net niet genoeg om hem tot corner 
te verwerken en dus stond FC De 

Bilt met 1-2 achter. De tweede helft 
was echt boeiend en FC De Bilt 
voetbalde prima, maar ook vandaag 
lukte het niet om de verdiende pun-
ten binnen te halen. De keeper van 
AFC heeft net als in de uitwedstrijd 
zijn ploeg gered door weer enkele 
sublieme reddingen te verrichten. 
Aan het veldspel en de inzet van 
FC De Bilt ligt het niet, maar op de 
ranglijst is daar weinig van te zien; 
nog negen wedstrijden te gaan en 
er zijn dus nog heel wat punten te 
halen. 
De komende weken volgen de uit-
wedstrijden tegen BOL en Argon 
en op 28 maart komt HSV Zuidvo-
gels op bezoek.

Hoogstaand voetbal, maar geen punten. (foto fotowillemsen.nl) 

TZ verliest in tweede 
helft van koploper

Na twee weken rust trad Tweemaal Zes afgelopen zaterdag aan 
tegen koploper Pernix in Leiden. De opdracht was duidelijk: het 
spel vertragen zodat de tegenstander minder aanvallen zou krijgen. 
Voor TZ zelf was het zaak om het eigen gewenste spel te blijven spe-
len. De tactiek wierp in de eerste helft zijn vruchten af, maar Pernix 
wist in de tweede helft toch de bovenliggende partij te worden.

Dat er gespeeld moest worden tegen de koploper betekende niet dat er 
geen punten behaald konden worden in Leiden. De thuiswedstrijd werd 
weliswaar verloren, maar de resultaten in de poule zijn al eerder verras-
send geweest. Er was een kans en met dit geloof startte TZ dan ook aan 
de wedstrijd. Gedurende de eerste helft wisten de bezoekers heel goed 
bij te blijven in de score. Ze lieten Pernix niet direct in hun ritme komen 
en wisten zelfs het voortouw te nemen tegen de rust aan. De stand bij 
het bezoek aan de kleedkamer was 11-13. 

Na rust kwam Pernix beter in hun spel. TZ werd onrustiger en de contro-
le, die zij uitvoerden over hun tegenstander in de eerste helft, was slecht 
terug te zien. De doelpunten vielen makkelijker aan Leidense zijde. Ze 
wisten effectiever te gaan spelen en kwamen onder de opgelegde druk 
vandaan. Waar het aantal doelpunten voor TZ vrijwel gelijk was aan de 
eerste helft, kon Pernix hun percentage verbeteren en besloten zij de wed-
strijd met een stand van 25-20. 
Volgende week wacht er voor Tweemaal Zes een zeer belangrijke wed-
strijd tegen OVVO, waar zij de stand in de poule momenteel mee delen.  
             (Sterre Thijs)

Geen wedstrijdpunten 
voor DOS

Na twee weken zonder competitiewedstrijden stond zaterdag de 
thuiswedstrijd tegen OWK uit Oostwold (Groningen) op het pro-
gramma. Ondanks de 31 doelpunten, die DOS scoorde, wist het de 
winst niet binnen te slepen.

DOS wist hoe het OWK moest bestrijden en aanvallend verliep dat ook 
goed. De ruimtes die OWK laat, werden prima benut door de aanval-
lers van DOS. En ondanks de hoge score, werden lang niet alle kansen 
benut.

Het probleem lag vooral verdedigend, waar DOS niet consequent haar 
taken uitvoerde. Er werd te weinig druk op de schutters uitgeoefend, 
die zich daardoor erg comfortabel voelden. Toen DOS hen eenmaal in 
de flow had gebracht, was het een bijna onmogelijke taak dit nog weer 
te corrigeren. Zeker omdat halverwege de 1e helft binnen enkele minu-
ten OWK van 6-7 naar 6-13 was uitgelopen. Halverwege de wedstrijd 
bedroeg het verschil 8 punten en was het duidelijk dat het een hele 
zware opgave voor DOS zou worden om in de tweede helft dit gat te 
dichten. 

DOS kwam na rust dichterbij, maar kleiner dan vier doelpunten werd 
het verschil niet. OWK scoorde mee wanneer dat nodig was. DOS bleef 
tot het einde van de wedstrijd strijden voor een goede uitslag maar 
moest een 31-36 nederlaag incasseren.
DOS speelt volgende week tegen koploper Unitas (Harderwijk), dat 
zaterdag voor de eerste maal deze competitie verloor. De wedstrijd be-
gint om 18.45 uur.

In de verdediging stond bij DOS niet alles op z’n plek.

Nova weet zichzelf 
eindelijk te belonen 

Zaterdag 7 maart gaat de boeken in als de eerste overwinning van de Nova-selectie in de 
competitie 2019/2020: Nova 1 won met 27-28 van Noviomagum 1. 

Nova wist van de eerdere ontmoe-
ting in Nijmegen dat Noviomagum 
twee makkelijk scorende heren in 
het team heeft. Voor Nova lag hier 
de focus dus op. De Nova-heren kre-
gen de opdracht mee om goed en ge-
concentreerd te verdedigen; het was 
zaak geen overtredingen te maken 
en vooral ‘clean’ te verdedigen.

Begin
Nova begon erg goed aan de wed-
strijd en kwam al snel op voor-
sprong. Noviomagum had het 
daarentegen lastig met scoren. De 
heren die bij hen de eerste wedstrijd 
het verschil maakten, kwamen nu 
moeilijker vrij door het sterke ver-
dedigende werk van de heren van 
Nova. Na een time-out aan de zijde 
van Noviomagum begon de ploeg 
uit Nijmegen echt mee te doen. Het 
verschil werd weer kleiner, de rust-
stand: 15-14.

Topscoorder
In de rust werd benadrukt dat Nova 
te veel individuele fouten maakte, 
waardoor de tegenstander te makke-
lijk scoorde. Vooral niet verslappen 
in de aanval en doorgaan met scoren 
was de boodschap die de spelers van 
Nova meekregen. De topscoorder 
aan de kant van Noviomagum werd 
in de rust al vervangen 

Schakelen
De tweede helft bestond vooral uit 
‘schakelen’; vele wissels aan de 
kant van Nova moesten het team 
wat nieuwe elan geven. Esther, 
Tim, Steven en Wesley werden in 
de ploeg gebracht en hadden al-
len hun eigen aandeel. Bij een 
stand van 26-27 in het nadeel van 
Nova, kreeg de Bilthovense ploeg 
een strafworp; deze werd geno-
men door de ervaren Steven. Hij 
bleef uiterst kalm en bracht Nova 

weer naast Noviomagum: 27-27. 
‘Boel dicht houden en gelijk spel 
meenemen’, zou iedereen denken, 
maar niets was minder waar. Nova 
onderschepte snel de bal in de ver-
dediging en had nog een kans, de 
allerlaatste, en deze werd benut in 
de laatste seconden van de wed-
strijd: 28-27 voor Nova 1; de eer-
ste punten waren binnen. Volgende 
week speelt Nova in Leusden tegen 
Antilopen.       (Mex de Vree).

De spelers van Nova toonden veel strijdlust.
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Mezen moeten rupsenplaag 
helpen bestrijden

In het openbaar groen van Westbroek zijn vorige week 15 nestkastjes voor mezen en 
boomklevers opgehangen door de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek. Daarmee worden de 

vogels aangemoedigd de bomen in de buurt te bevolken en de eikenprocessierups te bestrijden.

Mezen en boomklevers voeren hun 
jongen grote hoeveelheden insec-
ten. Dat loopt op tot 10.000 diertjes 
per dag. Bovendien eten de ouder-
vogels er zelf elke dag ook een paar 
duizend. Een nest met vogeltjes in 
uw buurt houdt de aantallen lastige 
insecten, rupsen, luizen daarmee 
beperkt. Er wordt mee voorkomen 
dat er een plaag komt. Ook de ei-
kenprocessierups is een voedsel-
bron voor mezen. De nestkastjes 
mogen niet in eikenbomen opge-
hangen worden, want dan vormen 
ze juist een mooie plek voor de 
processierupsen om zich in te ver-
schuilen. 

Initiatief
De nestkastjesactie is een initiatief 
van de Werkgroep Biodiversiteit 
Westbroek in samenwerking met de 
Agrarische Natuurvereniging Noor-
derpark. De twee groepen bundelen 
hiermee de krachten om de ecologi-
sche variatie in de dorpen te bevor-
deren. Ook in Maartensdijk zullen 
5 nestkastjes worden opgehangen 
in de omgeving van De Vierstee. 
De gemeente De Bilt heeft bepaald 
waar de kastjes mogen komen en 
hoe ze moeten worden opgehangen 
(zonder spijkers).

Perkjes
Een volgend doel van de werkgroep 
is het inrichten van bloemrijke 
perkjes in het openbaar groen. Met 
de bloemen worden veelsoortige 
vlinders en bijen aangetrokken en 
dat kan helpen de sterke achter-
uitgang van deze insecten tegen te 
gaan. Meer variatie in bloemen en 
planten betekent ook minder kans 
op plagen van één enkele insec-

tensoort. Nu maar hopen dat in de 
nabijgelegen tuinen geen bestrij-
dingsmiddelen gebruikt worden te-
gen die andere plaag: de buxusmot. 
Ook die rupsen worden door de me-
zen gegeten en de vogels worden 
erdoor vergiftigd. Wie mee wil doen 
met activiteiten om de biodiversiteit 
te helpen bevorderen kan een e-mail 
sturen naar info@anvnoorderpark.nl.  
  (Annemieke  Roestenberg)

Werkgroep Biodiversiteit brengt nestkastjes aan.

Exotisch groen
Langs lange pindalinten lokken we vogels onze smakelijke tuinen in. 
We zien ze graag komen, want met het eten van bessen en zaden ver-
breiden zij de bloementuin. Vetbollen, gevulde kokosnoten en zaadcon-
tainers vormen een walhalla voor overwinteraars. Verschillende mezen, 
vinken, mussen en soms een bonte specht waren daar al mee bekend. 

Maar opeens zijn daar die opdringerige, exotisch groene klimaatgas-
ten met rode snavel en lange staart, de halsbandparkieten. Luidruchtig 
verkennen zij nu ook de poldertuin en doen zich tegoed aan de lekker-
nijen uit voederhuisjes. De vogelkooi ontgroeid weten zij zich royaal te 
handhaven. Tijdens hun zoektocht naar meer smaak nemen zij brutaal 
een hapje van alle bloemknoppen of vruchten onderweg. Nieuwe na-
tuur?                     (Karien Scholten)

In haiku:
Luidruchtig en groen
Exotische klimaatgast
De halsbandparkiet

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

18 april Jazz-Diner!!!

Woe.
11-03
Do.

12-03
Vr.

13-03
Za.

14-03
Zo.

15-03

Gebakken
eendenborstfilet

met marmeladesaus

Gebakken snoekbaars 
met kreeftensaus

Gebakken camembert 
met groenten

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
18-03
Do.

19-03
Vr.

20-03
Za.

21-03
Zo.

22-03

Biefstuk van de grill 
met pepersaus

Thaise visschotel

Groentekroket 
met aardappelsalade

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Praat mee over het 
zonneveldenbeleid

De gemeente nodigt inwoners uit om mee te denken over nieuw 
beleid voor zonnevelden in het buitengebied. De Bilt wil in 2050 
net zoveel duurzame energie opwekken als we samen verbruiken. 
Energieneutraal heet dat. 

Zonnevelden zijn zonnepanelen, geplaatst in rijen op stellages. Deze 
leveren groene stroom aan het landelijke net. Vaak liggen ze op een 
weiland of een ander terrein dat niet is bebouwd. De gemeente kijkt 
ook naar windenergie, energiebesparing en zonnepanelen op daken. 

Beleid
Aanvragen om een zonneveld aan te leggen, zijn lastig te beoordelen 
omdat er geen voorkeursgebieden zijn vastgelegd. Ook is niet bekend 
hoe groot een zonneveld mag zijn en hoe de omgeving moet worden 
betrokken door de initiatiefnemer. Er zijn enkele initiatieven voor zon-
nevelden in onze gemeente. Het huidige beleid voor zonnevelden da-
teert uit 2017 en verdient herziening.

Wat en waar
Waar kan het wel en waar kan het echt niet? Welke waarden van ons 
buitengebied vinden we belangrijk? Hoe kunnen we een zonneveld het 
beste inpassen in de omgeving? Hoe zou u betrokken willen worden als 
er een concrete aanvraag om een zonneveld aan te leggen binnen komt? 
Welke zorgen heeft u en welke kansen ziet u? Allemaal vragen waar de 
gemeente graag met u over in gesprek wil. 

Wanneer
Op maandag 16 maart wordt een avond georganiseerd bij Aeres vmbo, 
Dierenriem 2 in Maartensdijk e op dinsdag 24 maart in het gemeente-
huis, Soestdijkseweg 173 in Bilthoven. Aanvang 19.30 uur. De grootte 
van de ruimten is beperkt. Daarom is aanmelden noodzakelijk. Wilt 
u meedoen aan een van deze gesprekken dan kunt u zich per e-mail 
aanmelden op duurzaamheid@debilt.nl. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Laura Graus via 030 - 228 94 11. 

Bomenwandeling op 
landgoed Houdringe

Op zondag 15 maart start een nieuwe reeks bomenwandelingen op landgoed Houdringe. 

In de winter en in het voorjaar zijn 
bomen vaak goed te herkennen aan 
hun knoppen, takken, en schors. 
Ook aan de groeivorm is veel af 

te lezen. Tijdens deze wandeling 
wordt een aanzienlijk aantal bomen 
tijdens de route op naam gebracht; 
bomende gidsen vertellen over 

soort en verschillen met andere 
families en soorten. Er zal ook ge-
keken worden of er al tekenen zijn 
van de naderende lente. De vlier 
loopt al aardig uit, en misschien dat 
de prachtige, paarse, vrouwelijke 
bloempjes van de hazelaar nog net 
te zien zijn.

De start is om 11.00 uur vanaf het 
einde van de parkeerplaats bij de 
natuurijsbaan De Bilt; een zijweg 
van de rotonde op de Soestdijkse-
weg-Zuid, in het verlengde van 
de Groenekanseweg. Honden mo-
gen niet mee met deze wandeling. 
Meer info bij Jaap Milius, tel 030 
2288636.Witte paardenkastanje ‘buigt’ voor huis Houdringe. (foto Wim Westland)

Repair Café in WVT
Zaterdag was er weer een Repair 
Café, waar tientallen apparaten een 
tweede leven kregen. Zo repareer-
den de vrijwilligers o.a. een stofzui-
ger, een oude schemerlamp en een 
frituurpan. Ook werden meerdere 
fietsen weer gebruiksklaar gemaakt 
en werden kledingstukken hersteld 
of op maat gemaakt. Menig bezoe-
ker ging weer tevreden naar huis.  
            (Frans Poot)

Vrijwilliger Aart onderwerpt het 
defecte klokje van een oldtimer aan 
een nauwkeurig onderzoek. 
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