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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque
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Informatieavond Wier
laat veel vragen onbeantwoord

door Henk van de Bunt

Bilthoven en de aanpalende omgeving van het Berg en Bosch-terrein waren en zijn ook
na een informatieavond nog steeds not amused en zeker niet gerustgesteld, toen pas in een

laat stadium bekend werd dat er een psychiatrische kliniek naar Berg en Bosch kwam. 

De vrees voor de komst van ‘onge-
wilde’ personen is groot. Vooral de 
late en in de ogen van velen onvol-
ledige informatieverstrekking bleek 
een extra lont in het kruitvat te zijn. 
Nu ook een echt Mea Culpa over 
die informatieverstrekking van zo-
wel de zorgorganisatie als van de 
gemeente De Bilt niet is uitgespro-
ken is de rust vooralsnog niet terug 
gekeerd. 

Onderschat
‘Zorgorganisatie Fivoor had de 
reuring niet verwacht en de impact 
onderschat’, zei bestuurder Erik 
Masthoff dinsdagavond 11 janu-
ari tijdens een digitale informatie-
avond. ‘De leiding van de psychia-

trische kliniek heeft onderschat dat 
hun komst naar Bilthoven tot veel 
ophef onder de bevolking zou gaan 
leiden. We dachten dat het wel mee 
zou vallen. Als we dit vooraf had-
den geweten, hadden we het anders 
gedaan’, aldus Masthoff 

Gemeente
Het College van Burgemeester 
en Wethouders antwoordt desge-
vraagd: ‘We hebben gezien dat de 
informatiebehoefte enorm groot 
is. Het is daarom belangrijk dat de 
correcte informatie vanuit Fivoor 
is (en nog wordt) gedeeld over de 
aard van de kliniek en hun werk-
wijze. Ja, het heeft bijgedragen 
maar we hebben ook gezien (in het 

resultaat van de gehouden poll) dat 
er ook inwoners zijn die nog vra-
gen en zorgen hebben. Meer infor-
matie is dus nodig’. 

Faciliteren
Op de vraag naar de reden van het 
faciliteren door de gemeente van 

de voorlichtingsavonden is het ant-
woord: ‘Wij hebben gezien dat er 
onrust en zorgen zijn ontstaan on-
der onze inwoners door het nieuws 
over de komst van het behandel-
centrum Wier. Als er onrust ontstaat 
bij onze inwoners vinden wij het als 
gemeente onze rol hierop te acteren. 
Daarom hebben we gemeend op 
korte termijn de avond te facilite-
ren zodat we op die manier konden 
bijdragen aan een betere communi-
catie en informatievoorziening naar 
onze inwoners. We blijven erbij dat 
we voor deze kwetsbare groep een 
plek bieden in onze samenleving. 
Maar we hebben wel gezien dat 
op gebied van communicatie meer 
stappen gezet moet worden om de 
juiste informatie over te brengen 
aan inwoners’.

Terugblik en vervolg
Op haar website komt de gemeente 
De Bilt met een ‘Terugblik kennis-
makingsbijeenkomst van Wier en 
vervolg’: ‘Als gemeente begrijpen 
we heel goed dat de komst van het 
behandelcentrum Wier vragen en 
zorgen met zich meebrengen. Som-
mige inwoners ervaren gevoelens 
van onveiligheid en hebben veel 
praktische vragen. In de kennis-
makingsbijeenkomst van 11 janu-
ari heeft Fivoor informatie over 
de aard van de kliniek en patiënten 
gedeeld. Ook gaven zij aan dat, ge-
zien de onrust en commotie over de 
komst van de kliniek, de communi-
catie hierover beter had gemoeten. 
Aan het einde van de bijeenkomst 
hebben inwoners en ander aanwe-
zigen zich uitgesproken welke in-
formatie nog gemist wordt. Fivoor 
heeft toegezegd dat de gestelde vra-
gen zo snel mogelijk worden beant-
woord en op de website van Fivoor 
(www.fivoor.nl/bilthoven) worden 
gedeeld. Fivoor heeft ook aange-
geven met gevestigde bedrijven/
instellingen en scholen het gesprek 

te willen en blijven voeren. Daar-
naast zal er op dinsdag 25 januari 
om 20.00 uur een tweede kennis-
makingsbijeenkomst georganiseerd 
worden’. 

Aanspreekpunt
De gemeente vervolgt: ‘We be-
nadrukken dat voor ons als ge-
meente dat het van belang is dat 
er een veilige en prettige leef- en 
werkomgeving is voor inwoners, 
medewerkers en ook de toekom-
stige bewoners van de kliniek. Op 
de behandellocatie is 24/7 toezicht/
begeleiding van Wier aanwezig. 
Daarnaast is, zoals Wier op de ken-
nismakingsbijeenkomst van 11 ja-
nuari heeft toegelicht, een overleg-
structuur met de gemeente opgezet 
waarbij regelmatig overleg is op 
zowel uitvoerend, beleidsmatig als 
bestuurlijk niveau. De gebiedsma-
kelaar is bij deze samenwerking 
een eerste aanspreekpunt vanuit de 
gemeente’. Wie specifieke vragen 
aan de gemeente heeft kan deze stu-
ren naar communicatie@debilt.nl. 

Anders
Een groot aantal mensen heeft aan-

gegeven de informatieavond anders 
te hebben beleefd dan door de ge-
meente is verwoord. Wier Biltho-
ven is volgens omwonenden een 
open kliniek waar patiënten, die 
naar het oordeel van behandelaars, 
voldoende ontwikkeld zijn om naar 
open kliniek te gaan en dat soms 
blijkt dat ze toch weer terug moe-
ten. Het gaat daarbij om ‘inschat-
ting’ van risico voor patiënten zelf 
en voor de samenleving. Onder 
‘Hoe komen Patiënten bij Wier te-
recht’ wordt op de website netjes 
aangegeven, dat ongeveer 1/3 deel 
een strafbaar feit gepleegd heeft, en 
meestal door de rechter geplaatst 
zijn. Het gaat om ‘Mensen met 
een lichte verstandelijke beper-
king en een psychiatrische stoor-
nis, die voor de samenleving of 
voor zichzelf een gevaar vormen’. 
Daarmee blijven de argumenten en 
de onderbouwing ervan van om-
wonenden recht overeind staan; de 
voorlichtingsavond gaf hierop geen 
duidelijke antwoorden evenals op 
de vragen over het informatie- en 
voorlichtingstraject’, aldus de met 
vele vragen achterblijvende omge-
ving. 

De centrale ontvangst en ontmoetingsruimte.

Aan de binnenruimte wordt de laatste hand gelegd.

De open afdeling van Wier startte maandag 17 januari in het oude 
klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven.



Corona en bezorging
Het kan voorkomen dat de bezorger van uw krant plots in thuisqua-
rantaine moet i.v.m. corona en wij niet in staat zijn om een vervanger 
te vinden. Ontvangt u De Vierklank thuis niet. Op de volgende adres-
sen kunt u een exemplaar afhalen:

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

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

23/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 
Kerkdienst alleen online te volgen

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/01 • 09.30u - Ds. J. van Dijk
23/01 • 15.30u - Ds. J.A.J. Pater  

 
Woudkapel

23/01 • 10.30u - Dienst met Johan de Wit
Alleen met livestream te volgen

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

23/01 • 13.00u - 
de heer Jan Derk de Bruin 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
23/01 • 10.30u - Communieviering met 

pastor Annelies van den Boogaard
Viering alleen online te volgen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

23/01 • 10.15u - Ds. D. Visser
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

23/01 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Onlinedienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

23/01 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
23/01 • 10.00u -

Communieviering W. Eurlings
Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
23/01 • 10.00 uur -

spreker de heer Jeffry Rampen

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
23/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

23/01 • 10.00u - Ds. A. den Hartog
23/01 • 18.30u - Kandidaat W.J. Korving  

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

coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/01 • 09.30u - Kapel gesloten. 
Online dienst vanuit Ontmoetingskerk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/01 • 10.00u - ds. G. Wassinkmaat
23/01 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

23/01 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder
23/01 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder 
23/01 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder 

PKN - Ontmoetingskerk
23/01 • 09.30u - dhr. J. Grootendorst 

onlinedienst

St. Maartenskerk
23/01 • 10.30u - Eucharistieviering 

pastor J. Wissink
In januari 2022 is reserveren
voor de vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/01 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
23/01 • 15.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk
23/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
23/01 • 15.30u - Ds. D. van Vreeswijk

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

 Passend, waardig en correct.
Nabestaande over Kees van Asselt
Wij vinden het een eervolle opdracht om ervoor te zorgen dat alles 
rondom de begrafenis precies verloopt zoals u dat wenst. 

Lees de ervaringen op: kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/

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

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

Herinner mij niet in sombere dagen, 
herinner mij in de stralende zon, 
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

In haar slaap is rustig overleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Elizabeth van Kessel
Bep

Utrecht, 24 november 1934  Nieuwegein, 6 januari 2022

Edwin en Vera
    Angela

Wilco en Renée
    Kart, Daks, Tein

Correspondentieadres
Hendrick de Keyserkwartier 52, 3723 NC  Bilthoven

Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

VERMIST
Onze kat Harvey is op 7 januari vermist 
geraakt in Groenekan. Het is een cypers grijs/
zwarte kater met een witte snuit, neusbrug, 
borst en nek. En witte voorpoten. Wij wonen 
zelf in Bilthoven op de Julianalaan dus hij kan 
ook daar in de buurt gesignaleerd worden. 
Heeft u onze Harvey gezien? Graag contact 
opnemen met: 06-22242647. Bij voorbaat 
dank! Groetjes Isa de Ridder

Kennismakingsbijeenkomst 
vrijmetselaren

Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten organiseert een 
bijeenkomst voor belangstellenden op zondag 20 februari om 

13.00 uur in Huize Het Oosten aan de Rubenslaan in Bilthoven.

Vrijmetselarij is een eeuwenoud genootschap van mensen die werken 
aan zichzelf en de wereld met behulp van symbolen en ritualen. Dat 
klinkt mysterieus en geheimzinnig en daarom is het goed om elkaar te 
ontmoeten. De vrijmetselarij bestaat al honderden jaren en heeft zeer 
veel mensen inspiratie gegeven. Vrijmetselaren zijn gewone mensen 
met hele verschillende achtergronden die vol in het leven staan, breed 
geïnteresseerd zijn en in de loge een plaats vinden waar ze hun op-
vattingen en inzichten kunnen delen met andersdenkenden. Geïnteres-
seerd? Neem dan contact op met logevoorlichter via voorlichter@des-
terinhetoosten.nl. (Roel Abraham)
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Maak kennis met 
vrouwelijke politici uit De Bilt
Online meet-up ‘Politieke Vrouwen in de buurt’

Raadsleden Anne Marie ’t Hart, Connie Brouwer en 
Donja Hoevers, wethouder Anne Brommersma en griffier 
Thecla van der Torre nemen deel aan de online meet-up 

‘Politieke vrouwen in de buurt’. In deze bijeenkomst delen 
vrouwelijke politici hun ervaringen in de politiek. 

Online meet-up
In een online meet-up delen vrouwelijke politici hun ervaring met het 
werk in de gemeente of provincie. De bijeenkomst start met een lande-
lijke opening door Enaam Ahmed Ali, de vrouwenvertegenwoordiger 
van de Verenigde Naties. Daarna wordt er per gemeente een eigen pro-
gramma gestart en kun je kennis maken met de politieke vrouwen van 
De Bilt. 

Anne Marie ’t Hart, Connie Brouwer en Donja Hoevers zullen als de 
drie vrouwelijke lijsttrekkers hun ervaring als raadslid delen. Ook Anne 
Brommersma (wethouder) en Thecla van der Torre (griffier van de ge-
meenteraad) zullen vertellen over hun ervaringen in de politiek. 

Aan de hand van vragen, een aantal prikkelende stellingen en een korte 
peiling ga je samen in gesprek. Want hoe kom je in de politiek? Waar 
begin je? En waar loop je tegen aan? Het gesprek wordt geleid door Jo-
landa van Hulst, oud-wethouder en voorzitter van Voedselbank De Bilt.

Aanmelden
Meld je aan om deel uit te maken van een inspirerende middag op zater-
dag 22 januari van 14.00 tot 15.30 uur online (via Zoom). Aanmelden: 
bit.ly/politiekevrouwenindebuurt. Na aanmelding ontvang je de link 
van de bijeenkomst via Zoom.

V.l.n.r. Anne Marie, Connie en Donja: De powervrouwen van De Bilt. 
[foto Henk van de Bunt]

Beeld verdwenen van graf
Bea Pijn komt elk jaar bij begraafplaats Den en Rust de graven van 
haar man en schoonouders bezoeken en verzorgen. Ook dit jaar waren 
Bea en dochter Elisa naar Bilthoven gereisd, daar ontdekten ze dat een 
beeldje van de grafsteen verwijderd was. De kinderen zijn ontroostbaar, 
nu zo’n mooie herinnering aan hun vader en grootouders zomaar ver-
dwenen is. Heeft iemand misschien iets gezien of gehoord. Contact kan 
via m.kreuze@outlook.com. Gewoon terug zetten kan ook.

Het danseresje is verdwenen.

Politiek spreekt zich uit
over communicatie komst Wier

door Henk van de Bunt

De open afdeling van Wier startte maandag 17 januari in het oude klooster op
bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven. Bij de kliniek verblijven 28 cliënten,

die tussen 7 uur ‘s ochtends en 10 uur ‘s avonds zonder begeleiding naar buiten kunnen. 

Het behandelcentrum biedt ‘in-
tensieve zorg’ waar cliënten pas 
geplaatst worden als ze dit aan-
kunnen. Er komen geen zware ze-
dendelinquenten of tbs-cliënten 
met dwangverpleging in de nieuwe 
psychiatrische kliniek van Fivoor 
in Bilthoven. Dat heeft de leiding 
van de kliniek aangegeven tijdens 
een digitale informatieavond op 
dinsdag 11 januari. Volgens de in-
stelling zijn incidenten nooit uit te 
sluiten, maar is het risico voor de 
buurt gering.

Belangstelling
De belangstelling voor de informa-
tieavond was overweldigend; meer 
dan 200 aanmeldingen waren er 
ontvangen en tijdens de sessie ook 
ingelogd. Mede ook om die reden 
begon de informatiecessie met de 
mededeling dat ook op dinsdag 25 
januari (digitaal) ruimte zal zijn 
voor het uitwisselen van informatie 
over de dan al gerealiseerde start 
van de open de afdeling.
 
Politiek
Er was ook een betrokken be-
langstelling van de Biltse 
gemeenteraad(sleden). Met hen 
zochten wij contact voor een reac-
tie en legden hen een aantal vragen 
voor: ‘Wat is uw mening over de 
gehouden informatieavond en het 
effect ervan? Heeft dit bijgedragen 
aan het wegnemen van (onnodige) 

vragen over (nodige) beveiliging en 
voorlichting etc. Waarom heeft de 
gemeente De Bilt deze avond(en) 
gefaciliteerd en is uw standpunt 
over de plaatsing van de open afde-
ling van Wier op het terrein hierna 
hierdoor beïnvloed? 
Namens GroenLinks antwoordt 
lijsttrekker Anne Marie ’t Hart: 
‘GroenLinks wil deze groep kwets-
bare mensen verwelkomen in onze 
gemeente. In onze maatschappij 
zorgen we voor iedereen, niemand 
mag tussen wal en schip vallen. 
Ook in De Bilt nemen we daarvoor 
verantwoordelijkheid. We vinden 
het spijtig dat deze mensen te ma-
ken krijgt met stigmatisering. Het 
Berg & Boschterrein lijkt ons ook 

een geschikte locatie hiervoor. Tij-
dens de avond werden de grootste 
zorgen over de instelling wegge-
nomen. Zo werd bevestigd, dat het 
gaat om een open instelling voor 
mensen met een licht verstande-
lijke beperking en niet om een tbs-
kliniek. Het gaat niet om psychia-
trische patiënten en het gaat om een 
open instelling. Het is van belang 
dat de communicatie goed blijft en 
er regelmatig overleg is tussen ge-
meente en Wier. De gemeentelijke 
betrokkenheid werd ingegeven 
door de ontstane maatschappelijke 
onrust. We kunnen achteraf zeggen 
dat de informatievoorziening beter 
en eerder had moeten plaatsvinden.

Volgens Menno Boer (l) en Krischan Hagedoorn is het goed dat de 
gemeente De Bilt deze avonden heeft gefaciliteerd.

Lees verder op pagina 7
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 20 januari t/m woensdag 26 januari

Filet Americain 

Ei-bieslook

Sellerie 

Gebraden entrecote

Cervelaat

Gebarden kipfilet

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

HERTENBIEFSTUK

KIPROLLADE

100 GRAM

3.98

NATUREL OF GRIEKS 
FILETLAPJE

VERSE HAMBURGERS

KLEINE VARKENSHAASJES

STOMPETOREN BELEGEN
500 GRAM

6.98

5 VOOR

6.-

1 KILO

12.50

3+1
GRATIS

4+1
GRATIS

RUNDERSCHNITZELS

KIPSCHNITZELS

GEPANEERDE SCHNITZELS

2 VOOR

7.-
TORTILLA'S 
GEHAKT OF KIP

1 KILO

11.98

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

Rendang met nasi of bami en 

sambal boontjes
€ 1,99 

100 gram

Kip in saus van spinazie,  
zongedroogde tomaat en basilicum 
met gebakken roseval en groenten

€ 1,59
100 gram

Witlof
Ham kaas schotel

€ 1,39
100 gram

Winter Pecan taart
Met appel en mandarijn

Nu € 18,95
Onze bekende...
Boterkoek

Nu € 3,49
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari.

Lekker en gezond
Bol courgette (leuk om te vullen)

Nu € 0,99

Verse vijgen

Nu 4 stuks € 1,99
(Lekker, gezond, veel mineralen 

en weinig calorieën)

Desem speltbrood
walnoot  

Nu € 3,49
Meergranen bollen
Met of zonder pitjes

Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-

gerechten en culinaire 
hoofdgerechten.

Groentechips

Per bakje                          € 3,49

Mexicaanse kipschotel € 1,49
100 gram

Hollandse
Prei

€ 1,49
Heel kilo

Gesneden
Ananas

€ 1,99
Per bakje

24
01

25
01

26
01

Wat zijn ze lekker....

Tarocco sinaasappels 
en

Mandared Mandarijnen 
Boordevol Vitamine C!

Van onze notenafdeling:



 De Vierklank 5 19 januari 2022

advertentie

Woningbouw Westbroek
leidt tot lange vergadering

door Henk van de Bunt

In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 januari was
er een voorbespreking over het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders 
(aan de gemeenteraad) om in te stemmen met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de 

herontwikkeling van Kerkdijk 35-37 in Westbroek ten behoeve van woningbouw. Na een 
vergadering van bijna 4 uur over dit voorstel kon voorzitter Krishan Hagedoorn niet anders 

dan vaststellen, dat er geen eenduidige conclusie was te trekken over de status ervan. 

Een aantal partijen vond het voor-
stel om verschillende redenen niet 
behandelrijp, anderen hadden nog 
tal van vragen en eigenlijk niet één 
partij kon zonder aanvullende infor-
matie zich nu al achter het voorstel 
scharen. Een aantal vragen zal nog 
door wethouder Madeleine Bakker 
schriftelijk worden beantwoord en 
mogelijk zal er aanleiding zijn het 
voorstel aan te passen, alvorens in 
de gemeenteraadsvergadering van 
27 januari het finale oordeel zal 
worden uitgesproken. Ook werd de 
toezegging gedaan een aantal ont-
brekende stukken nog na te zenden. 
Partijen kondigden ook wijzigings-
voorstellen aan.

Insprekers
Er waren twee insprekers: Jan van 
Zijtveld en Co Oudhof verdedigden 
te vuur en te zwaard de belangen 
van de Westbroekers. Gezamen-
lijk zetten zij vraagtekens bij het 
voorstel, omdat het haaks zou staan 
op de wensen van Westbroek; be-
taalbare woningen voor starters 
en ouderen. Zij spraken hun onge-
noegen uit over de plannen en de 
totstandkoming ervan. Zij vroegen 
daarnaast aandacht voor een in hun 
ogen (beter) alternatief; bestemd 
en geschikt voor alle inwoners van 
Westbroek. Centraal in de discussie 
stonden o.a. het participatietraject 
in dit herontwikkelingsproject en 
de woningbehoeftewensen van de 
Westbroekers. 

WOB
Jan van Zijtveld vertelde dat begin 
2019 de gemeente De Bilt met van 
Wijnen een Voorschotovereenkomst 
afgesloten heeft, waarin is vastge-
steld hoe wordt verzekerd dat be-
lastinggeld dat wordt uitgegeven 
voor ruimtelijke planprocedures ten 
behoeve van private ontwikkelaars 
wordt verhaald op de ontwikkelaar. 
De voorschotovereenkomst heb ik 
uiteindelijk met een WOB-verzoek 
verkregen. In de overwegingen van 
de Voorschotovereenkomst staat de 
aanloop en voorgeschiedenis met 
betrekking tot dit project, maar staan 
tevens artikelsgewijs afspraken en 

verantwoordelijkheden voor het 
vervolgtraject. Echter deze over-
eenkomst is blijkens artikel 4 lid 1 
op 1 december 2019 geëindigd en 
daarmee zijn de afspraken- en ver-
antwoordelijkhedenverdeling ver-
vallen. Er zijn mij geen andere over-
eenkomsten van na 2019 n.a.v. mijn 
WOB-verzoek toegezonden; dus 
zullen deze er ook wel niet zijn. Dus 
momenteel wordt er een ruimte-
lijke planprocedure door het college 
doorlopen zonder dat kostenverhaal 
is verzekerd. Ook dit toont aan dat 
het college onvoldoende grip heeft 
op dit dossier, want zonder dat in 
verhaal van belastinggeld op de ont-
wikkelaar is voorzien dendert deze 
trein door en hoopt de ontwikkelaar 
zonder kleerscheuren en zonder kos-
ten te dragen voor een ruimtelijke 
planprocedure het volgende station 
te bereiken. Wethouder Madeleine 
Bakker bevestigde in haar eerste ter-
mijn de vondst van de inspreker en 
vertelde, dat de Gemeente heeft ver-
zuimd om de overeenkomst te ver-
lengen of een nieuwe overeenkomst 
te sluiten. Van Zijtveld na afloop: 
‘Ik verbaas mij erover dat er geen 
enkele reactie van een raadscom-
missielid te bespeuren viel en dat 
niemand daar een reden in ziet om 
het plan niet door te geleiden naar de 
gemeenteraad.’

Dorpsberaad 
Het college spreekt in haar voorstel 
over twee informatiebijeenkomsten 

in 2019 en 2021 met de initiatief-
nemers gezamenlijk georganiseerd 
voor (onder meer) de inwoners van 
Westbroek en over een gevoerd 
overleg op 18 december 2018 met 
het Dorpsberaad in Westbroek. Bij 
het Dorpsberaad is in de Toekomst-
visie 2009 te lezen over Initiatieven 
en projecten voor wonen: ‘Bij de 
projecten van wonen gaan inbrei-
dingslocaties voor uitbreidingslo-
caties. De projecten waar gebouwd 
wordt voor lagere inkomensgroe-
pen en bewoners van Westbroek 
hebben een hogere prioriteit. Bij 
de prioritering zullen we dus star-
ten bij de locaties voor inbreiding’: 
1.Terrein Hassan, 2. Terrein van 
Oostrum en 3. Terrein van Wijnen’. 
Jan van Zijtveld vertelt tijdens zijn 
inspraak: ‘De projectontwikkelaar 
heeft zich gedurende het gehele 
proces niets aangetrokken van de 
uitkomsten van het Woningbe-
hoefteonderzoek Westbroek 2009. 
Het meest kwalijke is wel dat Van 
Wijnen ook niet is gehouden aan dit 
beleid; nee sterker nog al in 2010 
- nog geen jaar later doet de toen-
malig wethouder R.O. een college-
voorstel om ten behoeve van Van 
Wijnen af te wijken van de volgor-
de en fasering van de woningbouw-
ontwikkelingen in Westbroek onder 
vermelding dat dit besluit geheim 
(niet publiceren) moet worden ge-
houden. Zo beschikken wij door 
de WOB over meer informatie en 
documenten waaruit blijkt dat het 
college en/of de portefeuillehou-
der Van Wijnen geen strobreed in 
de weg heeft gelegd om volledig af 
te wijken van het beleid aangaande 
het Woningbehoefteonderzoek’.

In Dorpsraaddocumenten (13 febr. 
2021) wordt ook de locatie Wijnen 
genoemd: ‘Deze locatie is reeds be-
kend bij de gemeente maar gezien 
de bebouwing en de ligging van de 
bouwlocatie is het niet haalbaar om 
hier betaalbare woningen/apparte-
menten voor starters te realiseren’. 

Doelgroepenverordening
Martijn Lauxtermann nam als 
raadscommissielid (PvdA De Bilt) 

deel aan de vergadering en conclu-
deerde dat het voorstel z.i. niet be-
handelrijp is. Een paar dagen later 
licht hij die zienswijze toe: ‘Het 
plan Ambachtsgilden sluit niet aan 
bij de behoefte aan betaalbare wo-
ningen in Westbroek, vooral voor 
starters en ouderen. Om aan die be-
hoefte te voldoen, hebben wij in de 
gemeente een krachtig instrument: 
de Doelgroepenverordening, die 
voorschrijft, dat bij plannen voor 
de nieuwbouw van minimaal 20 
woningen, zoals in dit plan, daar-
van minimaal 20% bestemd is voor 
sociale huur en minimaal 10% voor 
midden-huur. De projectontwik-
kelaar wil daarvan afwijken en het 
college wil daarin meegaan, omdat 
de planvorming al heel lang loopt. 
Dat is onterecht: de ontwikkelaar 
heeft zelf de plannen telkens aange-
past en heeft de ontwikkeling ook 
zelf jaren laten sudderen. Het col-
lege meent zelfs beroep te kunnen 
doen op de ‘hardheidsclausule’ in 
de verordening. Dat is onbegrijpe-

lijk: die clausule is er gezien de toe-
lichting alleen voor ‘uitzonderlijke 
gevallen’ en daaraan is toegevoegd, 
dat nadelige gevolgen voor de ont-
wikkelaar geen reden voor afwij-
king zijn. Dat een project minder 
oplevert, doordat ook betaalbare 
woningen worden gebouwd, is dus 
geen reden voor afwijking’.

Bestemmingsplan
Lauxtermann vervolgt: ‘Hierbij 
komt dat voor dit plan het bestem-
mingsplan moet worden aangepast. 
De grond heeft nu immers een agra-
rische bestemming. In dat geval 
gaat niet het college, maar de raad 
over eventuele afwijking van de 
doelgroepenverordening. De raad 
heeft die toestemming niet gegeven. 
Om deze reden heeft de fractie van 
de PvdA voorgesteld het plan niet 
behandelrijp te verklaren. Dan had 
het college in overleg met de pro-
jectontwikkelaar het plan zo kun-
nen aanpassen, dat er ook sociale en 
midden-huur in wordt opgenomen. 
De meerderheid in de commissie 
dacht hier anders over. Kennelijk 
was men weer eens beducht voor 
claims. Maar dat is koudwatervrees. 
De raad gaat immers zelf over de 
afwijking van de verordening. Dus 
juridisch valt er niets te claimen, als 
we de gevraagde afwijking afwij-
zen. Verder maakt de ontwikkelaar 
deel uit van een groot Nederlandse 
bouwbedrijf, dat zijn verantwoor-
delijkheid in dezen ongetwijfeld 
onderschrijft. Nu het plan dus toch 
in de raad komt, zal de PvdA met 
een wijzigingsvoorstel komen; zo-
dat er in Westbroek ook betaalbare 
woningen worden gebouwd.

Martijn Lauxtermann: ‘Het is 
onterecht af te willen wijken van de 
doelgroepenregeling’.

Inspreker Co Oudhof.

Jan van Zijtveld kreeg via een 
WOB-verzoek (Wet Openbaarheid 
Bestuur) zelfs niet openbaar 
gemaakte stukken boven water. 

Omdat de grond nu een agrarische bestemming heeft moet het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden 
aangepast. 
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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.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

Marian (de vrouw van Kapper 
Hans) is heel blij dat hij weer 
mag knippen in Maartensdijk. 

Hij ging zich met
het huishouden
bemoeien...

Bel snel
21 24 55

Maak kennis met Wier Kliniek Open

FIVOOR.NL/BILTHOVEN

Wier Kliniek Open in Bilthoven
Deze week openden de deuren van de open kliniek van 
behandelcentrum Wier. Wier Kliniek Open is gevestigd in 
het voormalig klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch 
in Bilthoven. Hier behandelen we mensen met een lichte 
verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen en/
of gedragsproblemen. Ook verlenen we vanaf deze locatie 
ambulante zorg. Bij Wier Open verblijven 28 patiënten. Dit is hun 
laatste stap op weg terug naar de maatschappij. 

Online kennismakingsbijeenkomst
Wij maken graag kennis met u.  Er zijn vragen over de komst van de 
kliniek. Dit begrijpen wij. Daarom organiseren we op dinsdag 25 
januari 2022 om 20.00 uur een online bijeenkomst. Dan vertellen 
wij u meer over Wier Kliniek Open, de patiënten en de zorg. Ook
beantwoorden wij vragen die u vooraf kunt 
insturen. Meer informatie over Wier Kliniek Open, 
de bijeenkomst en het aanmeldformulier vindt u 
op www.fivoor.nl/bilthoven. 

Scan de QR-code om direct naar 
het aanmeldformulier te gaan.

UITVERKOOP
Riviera Maison

nu alles met

50%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

DESEM SPELTBOL
een lekker luchtige bol 
van 100% speltmeel

WINTERKOEK 
rijk gevuld met rozijnen, 

abrikozen, vijgen en dadels 

Nu 
€ 6,50

Nu 
€ 2,50

abrikozen, vijgen en dadels 

50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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TBS-KLINIEK BIJ 
SCHOLEN?

Bij ouderen, 
kinderopvang en 

schoolroutes?
Forensische kliniek 
op Berg en Bosch: 

een slecht idee!
Meer weten:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

We rekenen erop dat de extra com-
municatie-inspanningen van Fivoor 
en gemeente daar ook toe zullen 
leiden’. 

Sociale controle
Erik den Hartog antwoordt namens 
Beter De Bilt en Bilts Belang (Lo-
kaal De Bilt): ‘Ook wij hebben de 
onrust in de samenleving met lede 
ogen aangezien. Wij begrijpen die 
onrust voor gebruikers van het ter-
rein, omwonenden en de vele ge-
bruikers van het fietspad op een 
plek met weinig sociale controle. 
De informatieavond heeft onze 
zorgen niet weggenomen. Integen-
deel want de vragen, die vooraf 
en tijdens de bijeenkomst binnen 
kwamen, zijn niet beantwoord. Wij 
gaan het college bevragen over hoe 
dit proces gelopen is en wat verbe-
terd moet worden. Tevens volgt er 
een motie om de raad, omwonen-
den en gebruikers van het Berg- en 
Bosch terrein te informeren over in-
cidenten en de gang van zaken van 
deze kliniek op de voet te volgen’.
Krischan Hagedoorn is fractievoor-
zitter van de Partij van de Arbeid: 
‘Wij vinden het Berg en Bosch-
terrein een passende locatie voor 
de open afdeling Wier, omdat hier 
meerdere zorgbedrijven en instel-
lingen gevestigd zijn en het niet 
midden in een woonwijk ligt. Wij 
vertrouwen erop dat de deskun-
dige medewerkers van Wier ervoor 
kunnen zorgen dat er geen overlast 
ontstaat. Het is heel jammer dat de 
gebrekkige communicatie van de 
gemeente en Fivoor, de negatieve 
verslaglegging in het AD en de 
negatieve uitingen in de social me-
dia, een goede start van Wier zeer 
moeilijk maken. Daarom heeft de 
gemeente De Bilt deze avond(en) 
gefaciliteerd; als service om zo-
veel mogelijk inwoners te bereiken. 
Omdat deze bijeenkomst digitaal 
was en er zoveel deelnemers wa-
ren, was interactie niet mogelijk. Ik 
denk dat hierdoor niet alle vragen 
beantwoord zijn en dat inwoners 
zich niet gehoord voelen’.

Duidelijkheid
Johan Slootweg is (scheidend) frac-
tievoorzitter van de SGP en wordt 
straks opgevolgd door Arie Vonk 
Noordergraaf. Johan Slootweg: ‘De 
SGP-fractie betreurt de onrust, die 
is ontstaan, maar vindt de infor-
matieavonden een goed initiatief. 
Er is duidelijkheid verschaft over 
de werkwijze van Wier Open. We 
staan hiermee aan het begin; goede 
voorlichting en de omgeving er bij 

betrekken blijft nodig. Het bestem-
mingsplan staat plaatsing van de 
open afdeling van Wier toe, het is 
nu van belang er als gemeente en 
Wier alles aan te doen de (sociale) 
veiligheid van de omwonenden, de 
omgeving, maar ook van de cliën-
ten te waarborgen’.
De SP vindt het frustrerend dat 
bij onderwerpen met grote impact 
niet of nauwelijks wordt gecom-
municeerd met inwoners van onze 
gemeente en vindt dat de dialoog 
met de inwoners al zeker een half 
jaar eerder had moeten starten. ‘De 
informatieavond heeft daardoor 
zijn doel compleet voorbijgescho-
ten en dat de onrust helemaal niet 
weggenomen is, mede door dat de 
vragen van de inwoners nauwelijks 
beantwoord zijn; inwoners voelen 
zich niet erkend en niet gezien. De 
gemeente heeft de plicht een in-
schatting te maken van de impact 

bij inwoners bij zulke plannen en 
had samen met Fivoor tijdig moe-
ten overleggen hoe ze inwoners 
erbij hadden kunnen betrekken 
voor draagvlak. We vinden dat de 
gemeente moet faciliteren om plan-
nen en inwoners samen te brengen. 
De SP heeft schriftelijke vragen ge-
steld om de feiten van A tot Z boven 
water te krijgen over veiligheid, af-
spraken die gemaakt zijn door Fi-
voor met de gemeente en omliggen-
de instellingen. Wij onderschrijven 
het belang van dit soort instellingen 
en haar cliënten, maar de commu-
nicatie vanuit Fivoor schiet tot nog 
toe te kort.’

Explosie
Connie Brouwer vertegenwoordigt 
haar eigen fractie en die van de 

ChristenUnie: ‘De informatieavond 
was behoorlijk beladen; Mensen 
in de directe omgeving (met het 
klooster als middelpunt) voelden 
zich behoorlijk overdonderd en 
heel bezorgd. Ook waren er ouders 
bij van kinderen die op de Berg & 
Boschschool zitten, die spraken 
ook hun zorg uit. De informatie 
die gegeven werd door Fivoor was 
eerlijk, alleen de gerichtheid op ‘de 
doelgroep’ was onvoldoende. Er 
werd behoorlijk vastgehouden aan 
het geven van vooraf vastgestelde 
informatie en de gekozen opzet; er 
waren meer dan 200 mensen en de 
chat explodeerde. Wat ik wel jam-
mer vond, was dat een aantal men-
sen helemaal losging op de chat en 
op de man speelden; maar tegelijk 
laat dat ook de bezorgdheid zien 
van mensen. Heel wat mensen von-
den dat hun vragen niet beantwoord 
werden. Goed dat er op dinsdag 25 

januari weer een kans is. Mijn ad-
vies is dan wel op de vragen in te 
gaan die in de chat worden gesteld. 
Overigens: Het blijft een sof dat 
inwoners en ook de gemeenteraad 
niet veel eerder zijn geïnformeerd. 
Tegelijk ben ik ervoor dat de te be-
handelen cliënten van Fivoor goed 
worden opgevangen. Ze moeten 
toch de gelegenheid krijgen om 
weer terug te komen in de samen-
leving en dat kan alleen wanneer 
je met compassie met deze men-
sen omgaat. Natuurlijk voel ik ook 
wel ergens die ongerustheid, maar 
100% veiligheid in onze samenle-
ving is niet mogelijk’.

Eenzijdig
Volgens de VVD is er die avond 
niet adequaat geïnformeerd, omdat 

het een volstrekt eenzijdige infor-
matieavond was zonder de inbreng 
van de inwoners mee te nemen of 
daarop in te gaan. Logischerwijs 
strekt de taak van de gemeente zich 
uit tot het erop toezien dat haar in-
woners goed geïnformeerd worden 
zeker bij gevoelige informatie maar 
de impact hiervan is helaas schro-
melijk onderschat. De VVD wil de 
reactie van de gemeente, Fivoor en 
de inwoners afwachten alvorens 
haar uiteindelijk standpunt in te ne-
men. 
D66 vond de avond informatief, 
helder en zeker noodzakelijk. Frac-
tievoorzitter en lijsttrekker Donja 
Hoevers: ‘Uit de chat bleek veel 
emotie. Die is niet met een eenma-
lige sessie weg te nemen, hoezeer 
Wier ook getracht heeft vragen 
van inwoners te beantwoorden. 
Fivoor/Wier moet op de nu inge-
slagen weg doorgaan. Het college 
van Burgemeester en Wethouders 
moet uitleggen, waarom zij deze 
voorlichtingscessies faciliteert. 
D66 vindt dat er plek moet zijn in 
onze gemeente voor mensen die ex-
tra begeleiding nodig hebben. Als 
je vindt dat deze mensen een plek 
verdienen, is dit de best geschikte 
locatie’.
Volgens fractievoorzitter en lijst-
trekker Werner de Groot (CDA) 
kun je merken dat Wier enorm haar 
best doet om te informeren en vra-
gen te beantwoorden. Ook bij de 
doelgroep werd uitgebreid stilge-
staan. De Groot: ‘Geen zedendelin-
quenten, geen TBS, geen cliënten 
die er wonen maar slechts behande-
ling krijgen, geen gevaarlijke men-
sen. Wier is helder geweest in de 
communicatie dat zij juist voor een 
veilige samenleving zorgen door de 
intensieve begeleiding en specialis-
tische kennis die zij kunnen bieden. 

De bijeenkomst heeft ons bevestigd 
dat Wier de veiligheid van inwo-
ners in acht neemt. Het CDA is van 
mening dat er sneller en uitgebrei-
der moet worden gecommuniceerd 
over de verhuizing of plaatsing van 
zorgorganisaties. Berg en Bosch is 
een belangrijk zorgterrein; dat Wier 
het terrein komt verrijken met hun 
specialisme juichen we toe. Echter 
zal de gemeente een stap bij moe-
ten zetten waar het gaat over het be-
trekken van inwoners. Zeker als in-
woners zich zorgen maken moeten 
we niet mee gaan roepen of zorgen 
ontkennen, maar luisteren en de 
zorgen weg proberen te nemen. We 
hopen dat Corona het toelaat dat we 
alsnog fysiek kennis kunnen maken 
met de Wier’.

Afwijkend
Peter Schlamilch van Forza De Bilt 
laat een afwijkend geluid horen: 
‘Forza is fel tegen de komst van dit 
forensische behandelcentrum, om-
dat het niet past op Berg en Bosch, 
waar twee scholen voor kwetsbare 
kinderen zijn, twee normale scho-
len, een kinderdagverblijf en een 
verpleeghuis. Deze kliniek, waar 
ook bepaalde typen tbs’ers gaan 
worden verpleegd, heeft in het ver-
leden in Den Dolder alle vertrou-
wen verloren bij de bevolking. Dat 
de kliniek dit een jaar lang zonder 
enige communicatie heeft voorbe-
reid is zeer merkwaardig; dat het 
college dit een half jaar onder de 
pet heeft gehouden is onvergeef-
lijk’.

Vervolg van pagina 3

V.l.n.r. Anne Marie ’t Hart en Connie Brouwer vinden het Berg en Bosch-
terrein een geschikte locatie voor Wier.

Donja Hoevers en Erik den Hartog: ‘Die ene informatieavond heeft de zorgen niet weggenomen’.

Volgens Werner de Groot en Arie Vonk Noordergraaf (r) doet Wier z’n 
best m.b.t. de informatievoorziening.
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Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

Open dag
vrijdag 28 januari 2022 van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 29 januari 2022 van 10.00 - 13.00 uur

Meeloopmiddag groep 7/8
dinsdag 15 februari 2022 van 15.00 - 16.30 uur

Kijk op de website voor
actuele informatie

Kom
kennismaken!

Dierenriem 2, Maartensdijk

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Dinsdag 8 maart 2022
Meeloopmiddag voor: 
de Paardenklas, de Outdoorklas
de Atelierklas en 
de Food & Cookingklas

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92

of mail
naar info@
vierklank.nl

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Het is best complex en spannend, de 
keuze voor zonnestroom. Hoe krijg 
je onafhankelijk advies? Is mijn dak 
geschikt? Wat kost het en wat levert 
het op? En hoe regel ik het allemaal? 
Allemaal vragen waarmee u nu terecht 
kunt. Het project Biltse Zonnedaken 
biedt onafhankelijke begeleiding, vanaf 
een eerste gesprek tot en met ingebruik-
name. Die ondersteuning is kosteloos 
door financiële bijdragen van Provincie 
Utrecht, gemeente De Bilt en Rabobank.

Ook voor mijn dak?
Het aanbod geldt voor eigenaars van 
daken vanaf 800 vierkante meter, soms 
kan iets kleiner ook. 
Hoe weet u of uw dak geschikt is? 
Dat onderzoekt BENG! voor u. Als dat 
goed uitpakt, maken we met u een 

stappenplan. Na elke stap bekijken we 
opnieuw: doorgaan of niet.

Kijk op Biltsezonnedaken.nl
Laat deze kans niet voorbijgaan. Voor 
antwoorden op uw vragen, kijk op de pro-
jectwebsite www.biltsezonnedaken.nl  
Of neem contact op voor overleg.

BENG! is de onafhankelijke energie-
coöperatie van en voor alle inwoners 
van gemeente De Bilt. Voor een snel-
lere energietransitie.
www.bengdebilt.nl Volg ons ook op 
Twitter en Facebook. 

Grote daken voor meer opwek van zonne-energie, die zijn er genoeg in onze gemeente. 
Zoals van bedrijven, boerderijen, kantoren, winkels, sporthal en appartementencomplexen. 
Maar veel eigenaren zien er tegenop om zonnepanelen te laten plaatsen. Of kennen de 
mogelijkheden nog niet. Het tweejarige project Biltse Zonnedaken van BENG! biedt hen nu 
begeleiding bij het hele traject. Kosteloos.

Project
Biltse Zonnedaken gestart
Eigenaar van een groot (bedrijfs)dak?
Kies voor zonnestroom, nu met kosteloze begeleiding

advertorial

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

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

1,25

OOSTERSE KIPDIJ WOK SCHOTEL
Gemarineerde blokjes kippendijfilet met groente, lekker
met rijst of nasi. Lekker compleet en zeer smaakvol!
Even kort roer bakken in de wok of grote pan 100 gram

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Vers uit Frankrijk, fijn van draad en mooi mager en toch
super mals om te stoven in de pan of oven..
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram

0,95

HAZEPEPER
Vol gevuld met veel vlees, groente, authentiek kruiden
boeket, heerlijk met rode kool, puree of onze
gegratineerde aardappel, Alleen opwarmen 100 gram 2,95

CARPACCIO
Lekker dun gesneden portie, zelf aan te vullen met o.a.
rucola sla, pijnboom pitjes, schilfers Parmezaanse kaas,
zontomaatje en als topping onze dressing.... per portie 3,25

POUSINS
De kleine kippen uit Frankrijk, om heerlijk te kruiden en
wat stoofgroente erin voor een heerlijke malse pousin.
Ca. 25 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!!

LEKKER MAKKELIJK!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 17 januari t/m zaterdag 22 januari.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER WOK REEPJES
Malse gemarineerde reepjes biefstuk, sugarsnaps... 100 gram 2,15
GEBRADEN DRUMSTICKS
Gemarineerd en gekruid, krokant gegrild per stuk 0,75

HAZEN ACHTERBOUTEN
Heerlijke volle bouten, met een klein beentje erin; lekker
stoven met uw eigen kruiden boeket erbij. Super
voor uw eigen hazenpeper. Ca. 2½ tot 3 uur 100 gram 2,05
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VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

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

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

advertentie

Overhandiging
kunstwerk 75 jaar bevrijding

door Walter Eijndhoven

Donderdag 13 januari overhandigde Philippe van der Zeeuw, kunstenaar uit Maartensdijk,
zijn kunstwerk ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. In verband met de maatregelen rond 

Covid 19 kon dit niet eerder plaatsvinden. Het kunstwerk, een wanddecoratie in de vorm van 
het gemeentewapen van gemeente De Bilt, hangt in de hal van Jagtlust. Vrijheid is een groot 
goed voor Van der Zeeuw. ´Als samenleving moeten wij ons daar terdege van bewust zijn´, 

vertelt hij. ´Ik was dan ook verheugd dit ik deze opdracht kreeg van gemeente De Bilt´.

Al heeft Van der Zeeuw de Tweede 
Wereldoorlog niet bewust meege-
maakt, de dag van de bevrijding in 
1945 kan hij zich nog goed herin-
neren. Van der Zeeuw± ´Ik was 
nog heel klein, maar ik weet nog 
goed hoe ik op een pantservoertuig 
klom en van de bevrijders een stuk 
Zweeds wittebrood, een blik bis-
cuit en een reep chocolade kreeg. 
En trots dat ik was´. De dag van 
de bevrijding maakte grote indruk 
op Van der Zeeuw. Dat gevoel van 
vrijheid heeft hem nooit meer los-
gelaten.

Soldaat
In zijn jeugd woonde Van der 
Zeeuw in de Utrechtse wijk Wit-
tevrouwen. Achter het huis van het 
gezin liep de Biltse Grift. In die tijd 
speelde hij daar vaak. ´Drie weken 
voor de bevrijding viel ik in het wa-

ter en dreigde te verdrinken´, ver-
telt hij. ́ Toevallig fietste op dat mo-
ment een Duitse soldaat langs. Hij 
sprong van zijn fiets, rende naar de 
sloot en stak zijn geweer naar mij 
toe. Zo trok hij mij uit het water. 
Mijn ouders schrokken natuurlijk 
dat een Duitse soldaat aan de deur 
stond. Hij vertelde dat hij mij had 
gered van de verdrinkingsdood en 
dolblij vroegen zij hem binnen. 
Mijn moeder vroeg nog of hij zijn 
geweer in de paraplubak wilde zet-
ten, maar dat deed hij toch maar 
niet. Tijdens de koffie vroeg hij of 
hij mocht onderduiken, omdat hij 
graag bij zijn vriendin in Utrecht 
wilde blijven. Mijn ouders wis-
ten wel een onderduikadres in de 
Veeartsenijschool en brachten hem 
daar onder. Al die tijd brachten zij 
hem eten. Drie jaar na de oorlog is 
hij nog eens langs geweest. Helaas 

was dat de laatste keer dat wij hem 
zagen’.

Bladgoud
Na de middelbare school ging Van 
der Zeeuw naar de kunstacade-
mie. Hij leefde van en voor kunst. 
‘Vooral mijn drie kinderen geven 
mij de energie om kunst te maken’, 
legt hij uit. ‘Via gemeente De Bilt 
kreeg ik de opdracht een kunstwerk 
te maken over 75 jaar bevrijding. 
Tijdens het ontwikkelingsproces 
kwam burgemeester Potters drie 
keer langs om te vragen hoe het 
ervoor stond. Uiteindelijk is het 
een mooi kunstwerk geworden: het 
wapen van gemeente De Bilt, met 
daarboven 1945-2020. Een gedeel-
te van het wapen is gelegd in 23,75 
karaat bladgoud. Het hangt op een 
mooie plek in Jagtlust, daar ben ik 
wel trots op’. 

Burgemeester Potters en Philippe van der Zeeuw onthullen het kunstwerk 
op Jagtlust.

De Bilthovense Boekhandel
gaat verhuizen

 
De Bilthovense Boekhandel gaat verhuizen en vestigt zich binnenkort

in het voormalig pand van de Abn Amro bank aan de Julianalaan.
 

De Bilthovense Boekhandel is 
in het afgelopen decennium uit-
gegroeid tot een begrip in de ge-
meenten De Bilt en Den Dolder. In 
september 2010 startte Ike Bekking 
haar Bilthovense Boekhandel in het 
pand van Boekhandel Jongerius 
aan het Emmaplein. In 2012 ver-
huisde de boekhandel naar het hui-
dige pand aan de Julianalaan 1 in 
Bilthoven. De toekomst in dit fraaie 
Dudok-pand is onzeker vanwege de 
bouwplannen van de gemeente.

Al jaren speelt de Bilthovense 
Boekhandel een belangrijke rol in 
de sociale cohesie van de Biltse 
samenleving. Een bezoek aan de 
boekhandel van Ike Bekking is, 
mede door de activiteiten en eve-
nementen die veelvuldig door haar 
worden georganiseerd,  een cultu-
rele beleving. Daarnaast is de Bilt-
hovense Boekhandel trouwe spon-
sor en donateur van veel lokale en 

maatschappelijke initiatieven.
 
De eigenaresse en winnares van de 
Biltse Ondernemersprijs (2013) én 
Oeuvreprijs (2017) beaamt dit: ‘De 
Bilthovense Boekhandel is veel 
meer dan een verkooppunt van boe-
ken alleen; het is een sociale en cul-
turele ontmoetingsplaats waar men-
sen ideeën opdoen, geïnspireerd 
raken en rustig kunnen rondlopen, 
snuffelen en elkaar kunnen ontmoe-
ten en spreken. Naast boeken ver-
kopen we ook spelletjes, muziek, 
en boekgerelateerde cadeautjes’.

‘De afgelopen jaren hebben steeds 
meer mensen uit de gemeente en de 
omliggende dorpen de weg naar de 
Bilthovense Boekhandel weten te 
vinden. De locatie naast het station, 
de goede bereikbaarheid en het 
pand zijn perfect’, aldus Ike. ‘Het 
pand is echter van de gemeente 
De Bilt en de boekhandel zal op 

termijn plaats moeten maken voor 
het nieuwe bestemmingsplan van 
de gemeente. De zorg om het vin-
den van een alternatieve en goede 
locatie in het centrum hing wel 
een beetje als donkere wolk boven 
mijn hoofd. Die zorg viel weg op 
het moment dat het Abn Amro pand 
te koop kwam te staan. Ik kan me 
geen mooier en beter pand in het 
centrum wensen’.
 
Met de verhuizing naar het nieuwe 
pand liggen er nieuwe uitdagingen 
voor de Biltse onderneemster die 
ook in Coronatijd vooruit blijft kij-
ken. ‘Als het maar gezellig is’, al-
dus Ike Bekking voor wie kwaliteit, 
gastvrijheid, een ruim assortiment 
èn een goede sfeer de belangrijkste 
pijlers van haar winkel zijn.
Wanneer de verhuizing en de ope-
ning van de Bilthovense Boekhan-
del zal plaatsvinden wordt binnen-
kort bekend gemaakt.

Binnenkort vestigt de Bilthovense Boekhandel zich in het oude Abn Amro gebouw. (foto Henk van de Bunt)

Voedselbank De Bilt 
helpt ouderen 

Voedselbank De Bilt start met het verspreiden van
Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes aan ouderen in armoede.

In Nederland leven naar schatting ruim 400.000 ouderen rond 
het sociaal minimum. Met de steunpakketjes, die verkregen 
worden via het Armoedefonds, steken hulporganisaties de 

ouderen deze winter een hart onder de riem. 

‘De impact van armoede op ouderen is extra groot, omdat zij nauwe-
lijks zicht hebben op financiële verbetering en een sociale kring van 
familie en vrienden vaak ontbreekt’, aldus Irene Verspeek van het Ar-
moedefonds. 

Het Armoedefonds ziet dat de groep ouderen die financieel in de knel 
komt steeds groter wordt. De stijgende prijzen voor energie en levens-
middelen spelen hierbij een rol. In totaal gaat het Armoedefonds met 
behulp van 160 lokale hulporganisaties in Nederland deze winter 7.500 
steunpakketten uitdelen. Meer informatie hierover en over te leveren 
bijdrage vind je op www.armoedefonds.nl

Ik denk aan jou-steunpakket.

In winkels is weer van alles te kopen
want die mogen ten slotte weer open
voor horeca, kunst en cultuur
blijft het nog wel even zuur
die groep kan alleen nog maar hopen

Guus Geebel Limerick
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BRIEF VAN DE BURGEMEESTER

week 3   19 januari 2022

Beste inwoners, 

De komst van het behandelcentrum Wier van Fivoor op het Berg en Bosch terrein baart in-

woners zorgen en geeft onrust. En dat betreur ik. Er leven met name zorgen over de veilig-

heid. Van omwonenden, bedrijven op het terrein maar ook van ouders van de school op het 

terrein. En ik zié die onrust. 

We hebben met Fivoor afgesproken dat zij u zo goed mogelijk informeren over de aard van 

het behandelcentrum, en wat u kunt verwachten. En alhoewel het gaat om een open kliniek 

met een minimaal risico wat niet afwijkt van vergelijkbare instellingen op het terrein, merken 

we dat een aantal van u nog niet gerustgesteld is. En wij als gemeente trekken ons dit aan. 

Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van onze inwoners, ook al zijn die risico’s mi-

nimaal. Wij zijn in goed overleg met de instelling om te zorgen voor een prettige en veilige 

woon- en werkomgeving. Voor nu én in de toekomst.

Ik benoemde het al: we zien de onrust en hebben oog voor uw zorg. Ik ben blij dat u dit

met ons deelt zodat we hier op in kunnen gaan. Diverse inwoners hebben nog onbeant-

woorde vragen. Op onze website (www.debilt.nl/wier) maar ook op die van Fivoor 

(www.fi voor.nl/bilthoven) kunt u informatie vinden over de kliniek en wat voor soort patiën-

ten hier behandeld worden. Ook staan hier al veel vragen die al gesteld zijn met de antwoor-

den over bijvoorbeeld wat de specifi eke achtergrond is van de patiënten. Staat uw vraag er 

niet bij? Neem dan gerust contact op.  

En weet ook dat er een extra kennismakingsbijeenkomst georganiseerd wordt op dinsdag

25 januari waarin u vragen kunt stellen. Ik wil u oproepen: meld u aan en laat u zich goed 

informeren. Dit kan echt uw zorg wegnemen. 

Door het goede werk van een organisatie van Fivoor maken we onze samenleving weer een 

stukje veiliger omdat mensen behandeld worden voor hun problemen. Kwetsbare mensen in 

onze samenleving kunnen we zo weer op weg helpen. 

Heeft u vragen of zorgen, aarzel niet en stel of deel deze met Fivoor of met ons, de gemeen-

te. Blijf er vooral niet mee rondlopen.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Potters, 

burgemeester
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GEMEENTENIEUWS
week 3 ¾  19 januari 2022

Het maatjesproject verbindt en verrijkt
elkaar! Iedereen verdient een maatje
In deze tijd hebben we elkaar nog meer no-
dig dan voorheen. Veel mensen hebben be-
hoefte aan contact, aan een beetje aandacht. 
Want door persoonlijke aandacht ontstaat er 
weer meer positieve energie. Wil jij ook iets 
doen voor een ander? Word dan maatje! Er is 
altijd iemand die jouw hulp kan gebruiken. 
Voor iedereen is er een maatje. Er zijn wan-
delmaatjes, belmaatjes, koffiemaatjes, taal-
maatjes, luisterend oor maatjes, leesmaatjes, 
en nog veel meer. Wil jij er zijn voor een an-
der, neem dan contact op met ons en wij 
gaan op zoek naar de juiste match!

Het maatjesproject verbindt mensen met el-
kaar om samen leuke dingen te ondernemen. 

Het gaat om zaken zoals wandelen, bood-
schappen doen, een kopje koffie samen drin-
ken. Ook het bieden van een luisterend oor 
kan fijn zijn. We kijken naar de interesses 
van zowel de aanvrager als de vrijwilliger om 
een passende koppeling te maken. De waar-
de van het persoonlijk contact staat centraal! 
Veel aanvragers geven aan zich weer lekker-
der te voelen door het maatjescontact dat zij 
hebben!

Maaike,  06 164 17 082 
Mariëlle, 06 166 65 083
Astrid,  06 476 93 237 
Hagar,  06 452 58 315
maatjes@mensdebilt.nl

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

Corona informatie

Nieuwe subsidieronde Blauwe bewonersinitiatieven
Afgelopen jaar hebben tientallen groepen bewoners, scholen en buurtcomités schoolplei-
nen vergroend, regentonnen geplaatst, gastlessen over water gegeven en groene daken 
aangelegd. Met subsidie van het waterschap. Al die mensen zetten zich in voor het stimu-
leren van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. De subsidiepot voor het komend 
jaar is weer gevuld en biedt mogelijkheden om initiatieven van groepen en organisaties 
financieel te ondersteunen. Dit jaar staat in het teken van 900 jaar waterbeheer waarmee 
we bewoners in ons gebied extra willen stimuleren om water bewust te leven. Informatie 
over subsidieregeling of meehelpen om dit te bereiken? Meer informatie vindt u op de 
website: www.hdsr.nl/werk/subsidieregeling

Afvalkalenders 2022
De afvalkalenders van 2022 zien er anders uit 
dan u van ons gewend bent. Het voordeel 
van deze nieuwe opzet is dat bij wijzigingen 
in ophaaldata de kalender op de website 
(pdf) automatisch de wijzigingen meeneemt. 
Diverse inwoners hebben aangegeven het 
lettertype te klein te vinden en de themakleu-
ren te missen. Dit hebben we inmiddels aan-
gepast. Ook zorgen we ervoor dat de juiste 
papieren versie kalender weer klaarligt en 
opgehaald kan worden op het gemeentehuis 
en milieustraat. 

Tip: download u vooral de app Afvalwijzer op 
uw smartphone. Op deze manier heeft u al-
tijd de laatste informatie bij de hand!

Extra kennismakingsbijeenkomst op
25 januari van behandelcentrum Wier

Vragen en zorgen
Als gemeente begrijpen we heel goed dat de 
komst van het behandelcentrum Wier vragen 
en zorgen met zich meebrengen. Sommige 
inwoners ervaren gevoelens van onveiligheid 
en hebben veel praktische vragen. In de ken-
nismakingsbijeenkomst van 11 januari heeft 
Fivoor informatie over de aard van de kliniek 
en patiënten gedeeld. Hier zijn veel vragen 
gesteld. Deze vragen en antwoorden vindt u 
op de website van Fivoor: 
www.fivoor.nl/bilthoven

Veilige en prettige leef- en 
werkomgeving
We benadrukken dat voor ons als gemeente 
dat het van belang is dat er een veilige en 
prettige leef- en werkomgeving is voor inwo-
ners, medewerkers en ook de toekomstige 
bewoners van de kliniek. Op de behandello-
catie is 24/7 toezicht/begeleiding van Wier 
aanwezig. Daarnaast is een overlegstructuur 
tussen  de gemeente en Fivoor opgezet om 
de veiligheid in woon- en leefomgeving te 
monitoren. De gebiedsmakelaar is bij deze 

samenwerking een eerste aanspreekpunt 
vanuit de gemeente. 

Extra kennismakingsbijeenkomst op 
25 januari 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen 
zich verder goed te laten informeren wordt er 
een extra digitale kennismakingsbijeenkomst 
door behandelcentrum Wier georganiseerd 
op dinsdag 25 januari om 20.00 uur. De ge-
meente faciliteert ook deze bijeenkomst. Wilt 
u meer informatie, heeft u vragen of wilt u 
uw zorg delen? Meldt u aan via de website 
van Fivoor: www.fivoor.nl/bilthoven. Daar 
worden ook antwoorden op de vragen ge-
deeld.

Meer informatie
Heeft u specifieke vragen aan de gemeente, 
stuurt u deze dan naar 
communicatie@debilt.nl. 
Heeft u vragen over het behandelcentrum 
en/of de patiënten, stelt u deze vragen dan 
aan Fivoor: communicatie@fivoor.nl.

Doe mee met de Mantelzorg-enquête De Bilt! 
Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mensen 
in De Bilt die intensief zorgen voor een naas-
te.  Dat kan een (volwassen) kind, partner, 
ouder, vriend of buur zijn. Om mantelzorgers 
zo goed mogelijk te ondersteunen is het be-
langrijk om te weten hoe het gaat en wat er 
nodig is om mantelzorgers te ondersteunen. 
Daarom nodigen Steunpunt Mantelzorg en 
gemeente De Bilt alle mantelzorgers uit om 
de enquête in te vullen. Dat kan online tot en 
met 7 februari 2022 door de QR-code te 
scannen, of via www.mensdebilt.nl. Ook te-
lefonisch kunt u meedoen: 030-7271556 (di 
t/m vrij tot 14 uur) of door een e-mail te stu-
ren naar mantelzorg@mensdebilt.nl Onder 
de deelnemers verloten we een boekenbon 
of een borrelbox. Alle antwoorden blijven 
volledig anoniem. Doet u ook mee?

Komt u in de problemen door energienota?
De energietarieven stijgen hard. Zo hard dat 
het kan zijn dat u in de problemen komt om 
uw gas en licht te betalen. Is dat in uw situatie 
het geval? Lees dan vooral verder.
Huishoudens met een laag inkomen (op of net 
boven het sociaal minimum) krijgen begin vol-
gend jaar eenmalig een tegemoetkoming van 
circa 200 euro. De Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) streeft er naar 
om in het eerste kwartaal 2022 te starten met 
het uitkeren van de aanvullende tegemoetko-
ming.
Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag 

automatisch van de RSD. Andere groepen die 
in aanmerking komen – waaronder IOW-ge-
rechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvul-
lend pensioen en zelfstandigen met een laag 
inkomen – kunnen zich begin volgend jaar bij 
de RSD melden. Wij zullen u op de website 
tijdig (in het eerste kwartaal 2022) informeren 
hoe u deze eenmalige tegemoetkoming kunt 
aanvragen.

Meer informatie vindt u op de website van de 
RSD in het nieuwsbericht ‘Komt u in de proble-
men door een hoge energienota?’

Holocaust Memorial Day op 27 januari
Op Holocaust Memorial Day worden wereld-
wijd de slachtoffers van de Holocaust her-
dacht. Deze herdenkingsdag is in 2005 door 
de Verenigde Naties uitgeroepen en vindt 
sindsdien jaarlijks plaats op 27 januari. Ook 
in gemeente De Bilt. 

De dag 27 januari is gekozen omdat op 
27 januari 1945 het concentratie- en vernie-
tigingskamp Auschwitz door de geallieerden 
werd bevrijd. Het kampencomplex bij 

Auschwitz was het grootste in zijn soort. De 
Nazi’s vermoordden in dit kamp tijdens de 
Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen 
Joden, Roma en Sinti.
Op donderdag 27 januari kunnen belang-
stellenden vanaf 13.00 tot 17.00 uur een 
kaartje ophangen met hun eigen tekst/wens 
op de borden en steentjes neerleggen op 
het bordes van Jagtlust in Bilthoven.
Op deze manier kunnen we - ook in corona-
tijd - samen herdenken.

Behandelcentrum Wier (onderdeel van Fivoor) heeft op 18 januari 2022 een vesti-
ging van hun open kliniek op het Berg en Bosch terrein geopend. Wier is een be-
handelcentrum van de zorginstelling waar zij cliënten behandelen met een licht 
verstandelijke beperking die intensieve behandeling nodig hebben. Op 11 januari 
heeft Fivoor hier een 1e kennismakingsbijeenkomst voor bewoners en andere be-
langstellenden voor gehouden. Er volgt een 2e bijeenkomst op 25 januari a.s.

Wegwerkzaamheden
Bilthoven: 
•  Ter hoogte van Evert Cornelislaan 13: afgesloten wegens bouwwerkzaamheden op 7 en 8 

februari 2022.
•  Kruising Gezichtslaan met Hobbemalaan: afgesloten wegens rioleringswerkzaamheden van 

10 januari 2022 tot begin maart 2022.
•  Hobbemalaan: afgesloten wegens rioleringswerkzaamheden van 23 augustus tot en met 

eind januari 2022.
•  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend. Toeganke-

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

De Bilt
•  Prof. Dr. P. Zeemanweg en Prof. Dr. C. Eijkmanweg: asbestsanering.  Daarna zijn de Prof. Dr. 

W. Einthovenweg en Prof. Dr. J.D. vd. Waalsweg  aan de beurt. De werkzaamheden duren 
tot 18 maart 2022.

Maartensdijk
Wijk Molenkamp: vervangen riolering. Meer informatie zie project: 
www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/riolering-molenwiek-bovenkruier-eo-maartensdijk
Herinrichtingsprojecten
Informatie over herinrichtingsprojecten vindt u op de website: 
www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten.
Reisbeperkingen openbaar vervoer
Informatie over reisbeperkingen met het OV vindt u op de website van U-OV en de NS.
Gemeentebrede werkzaamheden
Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, de openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.
Werkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan gemeente De Bilt, 
deze vinden plaats in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website vananaarbeter.nl.
Werkzaamheden regio Utrecht
Een overzicht van de werkzaamheden in de regio Utrecht vindt u op de website vananaarbeter.nl 
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GEMEENTENIEUWS
SPECIAL

week 3   19 januari 2022

In de winter laat de gemeente in samenwerking met onze groenaannemer 
(BIGA) plantsoenen snoeien. We snoeien vanaf half januari tot half maart 
(we stoppen i.v.m. het broedseizoen). De snoei is noodzakelijk  om beplan-
ting in vorm, jong en gezond te houden, de levensduur te verlengen en de 
bloei te stimuleren. We snoeien ook om te voorkomen dat planten te groot 
en daardoor onbeheersbaar worden. Hiermee voorkomen we overlast later 
in het jaar. 

Hoe snoeien we?
Heesters worden laag bij de grond terug-
gesnoeid of zware takken worden verwij-
derd. Dit is afhankelijk van de soort be-
planting en/of situatie. Wanneer er laag bij 
de grond wordt gesnoeid betreft het vaak 
beplanting welke op één of tweejarig hout 
bloeien zoals spirea, rozen, lavendel. Als 

er dikkere takken worden verwijderd gaat 
het om verjonging zoals bij forsythia, hor-
tensia, vlinderstruik. Hiermee wordt o.a. 
voorkomen dat een heester door natuurlijk 
afstoting geen takken onderin meer krijgt 
door lichtgebrek. We proberen een fre-
quentie van 3 à 6 jaar aan te houden om 
een kaalslag te voorkomen. Na de snoei 

kan het plantsoen er toch wat kaal uit 
zien. Het herstel van het gesnoeide groen 
komt gelukkig snel op gang. 
Hagen in de gemeente worden 2 keer per 
jaar in juni en september geknipt en dit 
gebeurt machinaal. De hagen staan vaak 
in kleine ruimtes waardoor deze vaker 
worden onderhouden. 

In de zomer worden de heestervakken nog 
nagelopen vanwege het overhangende 
groen. Dit is nodig omdat groen over fi ets- 
en voetpaden groeit en voor hinder zorgt. 

Snoeiafval
De gesnoeide takken worden langs de weg 
of op parkeerplaatsen verzameld. De tak-
ken worden zo snel mogelijk opgehaald 
om overlast te voorkomen. Het snoeihout 
wordt uiteindelijk verwerkt tot snippers en 
dient als brandstof voor biomassacentrales 
en/of grondstof voor compost.

Snoeilijst
De bewoners die direct aan te snoeien 
plantsoen wonen ontvangen enkele dagen 
voor aanvang een brief. Hierin staat wat er 
gaat gebeuren en wanneer. Dit jaar heb-
ben we voor de eerste keer een snoeilijst 
via de plaatselijk media en onze website 
gepubliceerd waarop alle te snoeien loca-
ties worden vermeld voor komende winter. 
We onderzoeken nog of dit op een kaart 
kan worden weer gegeven. 

Snoeibeleid in gemeente De Bilt

Vraag en antwoord:

Het plantsoen wordt kaal, we schrikken 
ervan. Kan dit niet anders?
We kunnen ons goed voorstellen dat u dit 
jammer vindt. Dat is o.a. een reden waarom 
we deze informatie met u  delen. We gaan ook 
vaker snoeien zodat er niet meer zo grof 
ingegrepen hoeft te worden. 

Heb ik inspraak in het snoeien? 
De snoeilijst wordt medio december gepubli-
ceerd en direct aanwonenden ontvangen 
hierover een brief. Aan de hand van  deze 
informatie kunt u contact opnemen met de 
gemeente en uw vraag/verzoek stellen. We 
zullen deze dan met u bespreken. We willen u 
vragen om niet de medewerkers van BIGA 
tijdens het snoeiwerk te bevragen over het 
snoeiwerk.

Is het nodig om met gemotoriseerde 
motorzagen en bladblazers te werken? 
Het levert veel  herrie en stank op. 
Deze discussie loopt al enig tijd. Gemotoriseerd 
gereedschap heeft veel meer vermogen dan 
elektrisch. De ontwikkelingen m.b.t. elektrisch 
gereedschap gaan nu snel.  De BIGA vervangt 
nu gefaseerd gemotoriseerd gereedschap voor 
elektrisch. Een uitzondering blijft nog de 
bladcampagne. De huidige elektrische bladbla-
zers hebben nog onvoldoende vermogen om 
het (vaak) natte blad uit de bermen te blazen. 

Bewoners met vragen en of opmerkingen 
kunnen terecht bij het Klant Contact 
Centrum (KCC). Ook kan online een 
melding gemaakt worden op: www.debilt.
nl/melden. Zij worden dan in contact 
gebracht met de buitendienst. 

Snoeibeleid

Lees hieronder alle snoeiloca-
ties waar de BIGA gaat snoei-
en van half januari tot half 
maart.

Groenekan
• Veldlaan   
• Vijverlaan to 46
• Kastanjelaan
• Copijnlaan thv 15 - 41

Westbroek
• Begraafplaats
• Molenweg
• Van Alphenstraat
• Wolkammerweg/vijver

Hollandse Rading
• Dennenlaan/school
• Charles weddepohllaan

Maartensdijk
• Dierenriem
• Zwanenbloem thv 17

• Distelvink thv 14-18
• Reigersbek
• Sperwerlaan/park
• Nagtegaallaan
• Braamsluiper
• Melkweg
• Molenwiek
• Sterrenlaan
• Dillenburg
• Emmalaan
• Pr.Beatrixlaan
• Bovenkruier

Bilthoven
• Rogier van weijdelaan
• Justus van gentlaan
• Bongerdlaan
• Perziklaan
• Perenlaan
• Rietveldlaan/Fietspad
• Iepenlaan thv 79 en 77
• Friendhoff kwartier thv 19
• Kolderweylaan
• Goudenregenlaan

• Eikenlaan
• Berlagelaan
• Kromhoutkwartier
• J.P.oudkwartier
• Bakemakwartier
•  Klaver/Bosroos nr 8/brem/
 Liguster/Herik/Brem
• Kees Boekelaan/fi etspad
• Levina Teerlinglaan
• Jan Provostlaan
• Clara peeterslaan
• Satijnvlinder
• Argusvlinder
• Citroenvlinder
• Apollovlinder/speelplaats
• Kramsvogellaan
• Spotvogellaan
• Goudhaantjeslaan
• Kruisbeklaan naast 14
• Boslaan
• Prins Hendriklaan thv 78-106
• Anne Franklaan thv 5
• Reigerlaan
• Meutelaan

• Kooikerplein thv 2a
• Nimrodlaan
• Drift/Schutterslaan thv 1
• Park Jagtlust
• Jachtlaan thv 13c
• Hazenlaan
• Talinglaan/
 Oude Brandenburgerweg
• Planetenbaan/fl ats
• Orionlaan/fl ats
• Noorderkroon
• 1e Brandeburgerweg
 thv begraafplaats
• Neptuneslaan
• Plutolaan
• Anthonie v. Leeuwenhoeklaan
• Vestalaan
• Beukenlaan/fi etspad

De Bilt
• Utechtseweg
• Kloosterlaan thv 14
• Wilhelminaweg thv 7
• Biltstein (haag)

• Zorgvliet thv 5
• Park Arenberg
• Blauwkapelseweg
• Biltse Rading (park)
• Lester pearsonweg
• Albert Einsteinweg thv 2
• Lorentzweg
• Van t Hoff weg
• Kamerlingh Onnesweg thv 2
• Crutzenweg
• Weltevreden (millieustraat)
• Aeolusweg thv 5-7-79-127
• Buysballotweg thv 7 en 2
• Meidoornpad
• Akker thv 32
• Savorin Lohmanweg
• Troelstraweg
• Dr Schaepmanweg
• Abraham Kuyperweg thv 1
• Laan 1813
• Abt Ludolfweg fl ats en thv 2-14
• Thorbeckeweg

Snoeilocaties
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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)

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Food & 
Cookingklas!

Dierenriem 2, Maartensdijk

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
Heb jij een vmbo-advies? En vind je het leuk om te  koken? Dan is de Food & Cooking-
klas misschien wel iets voor jou! Naast de normale vmbo-vakken krijg je praktijklessen 
over koken en producten waarmee je kookt. De Food & Cookingklas is de klas voor 
leerlingen die echt willen leren koken!

Open dag
vrijdag 28 januari 2022 van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 29 januari 2022 van 10.00 - 13.00 uur

Meeloopmiddag groep 7/8, 15 februari 2022

Kijk op de website voor actuele informatie.

Meeloopmiddag Food & 
Cookingklas dinsdag 8 maart 
2022. Ook voor de Paardenklas, 
Outdoorklas en Atelierklas

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

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

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

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Informatieavonden
over energiebesparing 

Minder gas en stroom verbruiken, dat scheelt door de hoge energieprijzen nu
extra veel. Voor praktisch advies en tips daarbij organiseert energiecoöperatie

BENG! regelmatig gratis informatieavonden. Voorlopig gebeurt dat online.
Er staan nu weer twee avonden gepland. 

Op de avond van woensdag 26 
januari komen veel kansen voor 
besparing langs. Zoals het isoleren 
van vloer, muur, raam of dak. 

Ook warmtepompen en zonne-
panelen worden besproken en de 
mogelijkheden voor fi nanciering 
en subsidie. Met de praktische ad-

viezen kunnen deelnemers aan de 
slag om hun energiekosten te ver-
lagen en tegelijk het wooncomfort 
te verhogen. 

Op woensdag 2 februari staat het 
gasverbruik centraal. Verwarming 
is een grote kostenpost, waar 
vooral in de winter op valt te be-

sparen. Deelnemers horen onder 
meer hoe de cv werkt en of dat 
beter kan. En ook: is een hybride 
warmtepomp een goed idee? 

Deelname aan deze avonden, van 
19.30 tot 21.00 uur, is kosteloos. 
Aanmelden kan via de website 
www.bengdebilt.nl, zie de agenda. 

Hond overleeft aanval pitbull niet
Mevrouw Marloes Schaars liet na een bezoek aan de dierenkliniek aan de 

Alfred Nobellaan in De Bilt haar boerenfox even loslopen om hem zijn behoefte
te laten doen. Toen de hond een vrouw met een aangelijnde pitbull voorbij zag
komen ging hij eropaf, maar werd direct aangevallen. Mevrouw Schaars ging

er meteen naar toe en werd ook in haar hand gebeten. 

Ze ging met haar hond terug naar de kliniek waar de 
dierenarts concludeerde dat er zoveel verwondin-
gen waren dat hij het beter vond het dier in te laten 
slapen. Mevrouw Schaars had de hond, die zeven 
jaar oud was, nog maar vier maanden en liet hem 
drie keer per dag uit. Op wat zij dacht een veilige 
plek bij de Alfred Nobellaan liet ze hem loslopen. 

‘De eigenaar van de pitbull zei dat het mijn schuld 
was omdat ik de hond los liet lopen. De politie ver-
telde dat een muilkorf voor een pitbull niet meer 
hoeft als de hond aangelijnd is. Ze hebben het 
wel genoteerd, maar kunnen niets doen.’ Marloes 
Schaars wil met dit bericht hondenbezitters waar-
schuwen. [GG]  

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl
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Te koop aangeboden
Sta-op stoel €35,- Tel. 030-
2290561

Boeken: Van Postiljon en 
Pleisterplaats… Met de 
postkoets van Groningen 
naar Brussel €1,-. Tel. 
06-14040516

Boek Het groene hart van 
Herman Vuijsje €1,-. Tel. 
06-14040516

Van Ratzinger tot Benedictus 
door Kurt Martens €1,-. Tel. 
06-14040516

2 moderne driezitsbankjes 
kleur: brique. In goede staat, 
de stof vertoont wat slijtplek-
jes. Samen €20,-. Tel. 0346-
214063

Houten traphek merk Noma, 
wit. Uitschuifbaar tot 100cm 
(vanaf 64cm), hoogte 73cm. 
Zeer goede kwaliteit, klein 
plekje minimaal beschadigd. 
€25,-. Tel. 0611395099

X stalen, lage noren, mt 
38/39, prijs €20,-. Tel. 06 
53441095

Gebruikte wollen, blauwe 
deken, 230x190cm, is schoon, 
prijs €17,50. Gebruikte 
geruite,wollen, okergele-
groene deken 200x150cm, is 
schoon, prijs €15,00. Tel 06 
53441095

Gratis af te halen. 30 verhuis-
dozen. Tel. 030-2292341

16 1 x gebruikte boekendozen 
voor verhuizing  €25,-.  20 
verhuisdozen verschillende 
merken maar heel €20,-. Mail 
naar ellyboxsem@gmail.com 
voor afspraak

Z.g.a.n. douchewand + deur. 
1.95 hoog en 0.96 breed. 
Nieuwprijs was 865,00. 
Direct af te halen voor €50,- 
(of minder in overleg). Tel: 
06-54702506

Te Koop Gevraagd
"EXCLUSIEF" merk horlo-
ge!! Vintage / jong gebruikt 
incl. echtheidscertificaat! Tel 
0617774664

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op de 
Dahliastraat, Jasmijnstraat, 
Leliestraat, Rozenstraat, 
Schoolstraat, Seringstraat en 
Torenstraat €6,-/week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten, zzp’ers op zoek naar 

leuke bijverdienste dicht-
bij?  Neem contact op; Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

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

Manege Stal van Brenk 
zoekt KLUSJESMAN. 
Werkzaamheden o.a.: terrein-
onderhoud, stalwerkzaamhe-
den, onderhoud van de rij-
banen. Ervaring met shovel/
trekker is een pre. Dagdelen 
in overleg. Bij interesse mail 
naar info@stalvanbrenk.nl

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

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

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

Deze periode is bij uitstek 
geschikt voor het inschakelen 
van de WINTERSCHILDER. 
Schildersbedrijf Cornelle 
- Bilthoven houdt niet van 
half werk en streeft altijd naar 
perfectie. Neem voor vakbe-
kwaam schilderwerk met de 
beste materialen contact op 
via 06-51304169

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

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

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

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

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

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

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

Ierlandreis 23-30 mei 2022 
www.beter-uit.nl/ierland/ierland-themareis-voor-moderne-pelgrims 
Infomiddag 22-01 Den Dolder 14 uur
truus.kreeft@hetnet.nl gertlandman@planet.nl

Vrijwillige Chauffeurs gezocht; Bent u op zoek naar mooi 
en zinvol vrijwilligerswerk in een gemotiveerd team, denk 
dan eens aan ons. Wij zoeken Vrijwillige Chauffeurs m/v, 
in het bezit van een 4-deursauto voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op ’t bankje
Het is winter en hoewel er nog geen sprake is van sneeuw en 
ijs zou ik het toch liever wat zonniger zien. Het zijn over het 
algemeen sombere dagen. Een stevige wandeling houd je aardig 
op temperatuur en dat nodigt weer uit om even op mijn bankje 
te gaan zitten. Natuurlijk is het nog niet aangenaam warm maar 
met een dikke trui en jas is het goed uit te houden. Een man die 
even later bij me komt zitten heeft duidelijk zin in een praatje. 
‘Ik ben blij dat we van een deel van de coronamaatregelen af 
zijn’, begint hij het gesprek. ‘Voor de winkeliers is het een uit-
komst, als het tenminste al niet te laat is.’ Hij vertelt dat hij met 
zijn vrouw en hun twee tienerdochters voor de coronatijd vaak 
ergens naar toe ging waar ze konden winkelen. ‘Ik dook daar 
dan een cafeetje in want als ik niet iets speciaals nodig heb, laat 
ik het shoppen graag aan de dames over. Het was voor mij ook 
fijn dat ik dan rustig een biertje kon drinken, want meestal rijd ik 
ergens heen en mijn vrouw terug. Mijn oudste dochter is 17 en is 
begonnen met rijlessen dus die zal als ze haar rijbewijs haalt ook 
kunnen rijden. Op een gegeven moment in de lock down waren 
onze dochters het zat om ieder weekend thuis te zitten. Toen ze 
hoorden dat heel veel mensen naar Antwerpen gingen wilden ze 
dat ook. Wij wilden dat eigenlijk ook wel, maar toen ik hoorde 
van de files daar vond ik dat toch geen goed idee.’ Hij zwijgt 
even en kijkt voor zich uit. Als hij denkt dat ik geïnteresseerd 
ben in het vervolg van zijn verhaal gaat hij verder. ‘Ik zei dat ik 
er niets voor voelde om naar Antwerpen te gaan omdat het daar 
veel te druk was, maar dat ik een mooi alternatief had waarbij 
ook gewinkeld kon worden. Ik wilde nog niet zeggen waarheen, 
maar onderweg zei ik dat we naar Baarle-Nassau en Baarle-Her-
tog gingen. Ik vertelde ze dat daar Belgische enclaves waren met 
winkels die open waren, maar dat de Nederlandse zaken gesloten 
waren. Ze vonden het best interessant en het is ook een beetje 
raar met al die grenzen in een kleine plaats. Voor de Nederland-
se winkeliers en caféhouders was het best zuur, maar een jaar 
daarvoor was het net andersom geweest en waren de Belgische 
zaken gesloten. Ik sprak een Belgische winkelier en die vond 

het wel goed op deze manier. Toen profiteerden de Hollanders 
en nu wij’, zei hij. Hij vertelde dat er winkels zijn waar de grens 
doorheen loopt en dat die met zo’n politielint werd aangegeven. 
Dus kun je in dezelfde winkel niet bij sommige artikelen komen. 
De winkelier vond het zelf ook een rare situatie maar hij wist 
niet anders.’ Ik vraag of de dames ook nog gezellig hebben kun-
nen winkelen. ‘Natuurlijk en er zijn best nog leuke winkeltjes 
open. Ze waren in ieder geval enthousiast en ik heb een paar 
lekkere Belgische biertjes gedronken op Belgisch grondgebied.’ 
De man vertelt dat hij thuis nog is gaan googelen om wat van de 
geschiedenis van de enclaves te weten te komen. Dat is best inte-
ressant. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal 
en België in oorlog. De gemeente Baarle-Nassau vormt samen 
met de Belgische gemeente Baarle-Hertog 
het Kempense dorp Baarle. Er zijn 
22 exclaves van Baarle-Hertog 
in Baarle-Nassau en acht ex-
claves van Baarle-Nassau in 
Baarle-Hertog. Een aantal 
van deze Nederlandse ex-
claves vormt weer enclaves 
binnen de Belgische encla-
ves in Nederland. ‘Heel in-
gewikkeld maar wel leuk’, 
zegt de man en stapt op.

Maerten

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.
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Tuinvogels tellen
in het laatste weekend van januari

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 28 tot en met zondag 30 januari is het weer Nationale Tuinvogeltelling. Gedurende
het hele weekend kan iedereen weer meedoen, waarnemingen insturen en alle getelde 

vogelsoorten en hun aantallen online doorgeven aan de Vogelbescherming in Zeist.
Vul het telformulier in en bekijk via de website waar welke soort het meest voorkomt.

Alweer voor de 22e keer organi-
seren Vogelbescherming Zeist en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland 
de Nationale Tuinvogeltelling. Met 
alle informatie die ieder jaar weer 
binnenkomt weten vogelbescher-
mers precies welke soorten, zich 
waar bevinden, hoe het gaat met 
deze vogelsoorten en kunnen zij 
deze beter beschermen.

Wat is de bedoeling? De organisa-
toren vragen iedereen die in het tel-
weekend een half uurtje over heeft, 
de vogels in hun tuin te tellen. Het 
vergt weinig moeite. Onder de kof-
fie even de tuin of het balkon in de 

gaten houden en kijken welke vo-
gels zich in de tuin bevinden en de 
resultaten online doorsturen naar 
de Vogelbescherming. Zo gepiept 
dus. En aan de hand van een han-
dige kaart via Vogelbescherming 
kunnen veel vogels eenvoudig op 
naam worden gebracht. Bijna ie-
dereen herkent wel een koolmees, 
pimpelmees (blauw petje), merel, 
spreeuw, huismus, vink, kauwtje of 
ekster. Overvliegende vogels tellen 
niet mee.

Dubbeltellingen
Niet alleen de vogelsoorten die-
nen te worden doorgegeven, maar 

ook de aantallen. Sovon raadt aan 
alleen de groep door te geven met 
het grootste aantal, om eventuele 
dubbeltellingen te voorkomen. Het 
doorgeven van vogelsoort en aantal 
kan via de app ‘Tuinvogels’ of via 
www.mijntuinvogeltelling.nl 

Volgens de website van de Vogel-
bescherming (www.vogelbesher-
ming.nl) is de nationale Tuinvogel-
telling het grootste citizen science 
project van Nederland. Deze telling 
levert een momentopname van de 
aantallen vogels die in Nederlandse 
tuinen aanwezig zijn. Vogelbe-
schermers combineren deze telling 
met andere tellingen. Zo zien zij 
hoe tuinvogels zich ontwikkelen en 

kunnen zij vogels beter helpen en 
beschermen.

De Bilt
In 2021 telden 947 deelnemers in 
gemeente De Bilt 14.185 vogels. 
De huismus werd het meest ge-
teld. Daarna volgden: koolmees, 
pimpelmees, merel, vink, kauw, 
houtduif, roodborst, ekster en heg-
genmus. Landelijk verschilde de 
lijst niet opzienbarend: huismus, 
koolmees, pimpelmees, merel, 
vink, kauw, roodborst, ekster, hout-
duif en turkse tortel. Opmerkelijke 
resultaten dankzij de telling: met 
de grote bonte specht gaat het heel 
goed, met de merel gaat het minder 
goed (waarschijnlijk dankzij het 
usutuvirus), in de stedelijke gebie-
den (vooral in de vier grote steden, 
Leiden en Haarlem) komen steeds 
meer halsbandparkieten voor.

Lesmateriaal
De Vogelbescherming stelt lesma-
teriaal beschikbaar voor scholen 
en groepen. Een half uurtje tel-
len met de kids levert soms leuke 
waarnemingen op. Het lesmateriaal 
is geschikt voor alle klassen in het 
basisonderwijs, maar ook pedago-
gisch medewerkers, activiteiten-

begeleiders in zorginstellingen, 
kinderboerderijen en leerkrachten 
van de lagere klassen van het mid-
delbaar onderwijs kunnen ermee 
aan de slag.
Via de nieuwe web-app MijnTuin-
vogeltelling (voor de mobiele tele-
foon) heeft iedere deelnemer alles 
bij de hand wat die nodig heeft: 
het telformulier, een vogelgids en 
een herkenningstool. Voor meer 
informatie over de tuinvogeltel-
ling: www.vogelbescherming.nl of 
www.tuinvogeltelling.nl

Woningbouw
De stam van de oude eik staat op ongeveer tien meter van onze woonkamer. Zes jaar geleden 
was dat gewoon een oude eik, nu is het een eik met vijf eksternesten. Op dit moment,op tien 
januari 2022, wordt er gebouwd, eigenlijk gaat het om uitbreiding van een bestaand nest.

Het werk is in volle gang. Vanaf de vierde verdieping is het of de vogels bij ons wonen.
We hebben hun leven van nabij kunnen meemaken. 

Zware stormen hebben ze door-
staan. Een aanval van kauwen op 
hun nest met jongen werd dapper 
en fel gepareerd. Een grote kraai 
werd verjaagd. Duiven die hun nest 
op enige afstand in dezelfde boom 
maakten werden jaren als beneden-
buren buren geaccepteerd. Op een 

zomerse dag, nog vóór alle oude 
eiken aan de Noordzijde van de 
Melkweg razendsnel werden ge-
kapt, werd het nest van de eksters 
bedreigd door een groep kauwen. 
De verdedigers wisten de sugges-
tie te wekken dat ze in een andere 
boom, aan de overkant woonden. 

De kauwen verdwaalden in de krui-
nen en gaven het op. 

Het eerste nest in de boom heeft iets 
bijzonders. De plek is met inzicht 
gekozen. Het heeft een ‘valpijp’ 
zoals je dat in films in brandweer-
kazernes ziet. De eksters verlieten 
hun nest met een sprongetje en ver-
dwenen dan tussen het groen. Vlak 
daarna vlogen ze met grote snel-
heid, onder uit de boom weg. Het 
leek net of ze uit een andere boom 
laag aanvlogen op weg naar een an-
dere bestemming. 
Nu is er een nieuwe generatie aan 
het bouwen. Een mooi staaltje van 
bouwkunst dat me nog niet eerder 
is opgevallen. Het doet me denken 
aan de bouw van de Neudeflat in 
Utrecht, het bouwsysteem ‘glijbe-
kisting’ was nog vrij nieuw (1961). 
Aanvankelijk lijkt het of de eksters 
de nieuwe woonlaag ‘aansluitend’ 
op de oude bouwen. Dan zie ik 
ze de nieuwe woonlaag omhoog 
duwen. Omdat alle takken van de 
‘bouwplaats’ uit elkaar lopen komt 

het nieuwe deel strak om de takken 
te zitten, stormbestendig! 

Hoe kan het dat van alle oude ei-
ken, juist deze zo geliefd is? Het is 
de enige eik met nesten in de hele 
straat. Het moet dus iets met de lig-
ging te maken hebben, met voedsel 
en veiligheid. Het nabije apparte-
mentengebouw geeft rugdekking 
aan de Zuidzijde en het Zuidwesten 
waar veel stormen vandaan komen. 
De belangrijkste aanvliegroute van 
de nesten ligt in het Zuidoosten, 
scherp langs de punt van LaLuna. 
Zelfs als de eksters uit het Noorden 
aanvliegen duiken ze onder de boom 

langs om zo vanuit het Zuidoosten 
hun nest te benaderen. Die Zuid-
oost route loopt over de laagbouw 
van Melkweg 3, een laagbouw pand 
dat binnenkort wordt vervangen 
door hoogbouw appartementen. Het 
schaarse resterende groen zal ver-
vangen worden door bestrating. De 
leefomgeving zal ook voor de vo-
gels sterk veranderen.
Uit het raam zie ik drie koolmeesjes 
boven in de eik zitten hebben van-
daag een luchtbrug naar het balkon 
van de buren op de zesde verdie-
ping. Er is duidelijk iets lekkers te 
halen.

(Hans van der Rijst)De bouwploeg is druk aan het werk.

Volle bak in de oude eik.

Staartmees en grote bonte specht ontmoeten elkaar in de tuin. (foto 
Eugène Jansen)

De koolmees komt veel voor in De Bilt. (foto Eugène Jansen)

Kuifmezen komen minder vaak voor 
in De Bilt. (foto Eugène Jansen)

Het roodborstje is goed te 
herkennen en zal ook veel geteld 
worden. (foto Eugène Jansen)
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Bestellen via: info@naastdeburen.nl
of telefonisch 06-12368755.

Afhalen bij Naast de Buren
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
19-1

Do.
20-1

Vr.
21-1

Za.
22-1

Zo.
23-1

Kipsaté met atjar, 
kroepoek en friet

Boeuf bourguignon 
met Hollandse 

stamppot

Gebakken zeebaarsfilet 
met bieslooksaus en 

friet

Pasta, pastinaak, 
tomaat, mozzarella

en pesto

Afhalen:
€ 13,50

Extra 
friet:

€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Apfelstrudel met vanillesaus € 5,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Bergen beschaving
Lange tijd markeerden bergen van puin de toegang tot de 
natuur. Brokken beton, tegels, klassieke rode bakstenen 

en moderne betonnen bouwstenen in velerlei soorten lagen 
er hoog opgetast om vermalen te worden. 

Restanten van woningen uit het verleden die plaats maakten voor ei-
gentijdse stadsvernieuwing. Houten balken, compleet met ijzeren beu-
gels, ouderwets gesmede spijkers en nagels, herinneren aan een andere 
levensstijl. Stukken vloerbedekking en een rubber koeienmat verwij-
zen naar een stal, ooit gebouwd om dieren te beschermen tegen kou 
en vocht. Een onderkomen dat in de loop der jaren werd aangepast aan 
moderne wensen en regelgeving.

In de mist hangen herinneringen aan het geluid van herkauwende ka-
ken en rinkelende kettingen, de geur van hooi en koeienvlaai, tevreden 
warmte van de dieren als kudde onder dak. Vreugde om de geboorte 
van nieuw leven in de stal. Een levend kalf, droog gelikt door de moe-
der en al ‘in de benen’ als de veehouder om de hoek keek. Of geboren 
met hulp van de buren, samen op de grond achter de koe, mee trekken 
aan een poot bij iedere wee. Langzaam groeide de veestapel.

De tijd verandert, evenals ideeën over de veehouderij. Voor boerderijen 
rond natuurgebieden dreigt de sloophamer vanwege de stikstofcrisis. 
Nederland wordt opgedeeld door de politiek en 20 tot 30 miljard wordt 
apart gezet voor transitie van de 
landbouw. Het boerenerf wordt 
grondig opgeschoond, vermalen 
tot een pad door de natuur en 
door de tijd.

Vrachtwagens reden af en aan 
en dekten kwetsbare vegetatie af 
met puin en stof. Breed uitgerold 
en platgewalst liggen de paden 
er nog steeds bij als een enorme 
landingsbaan… voor vrijbui-
ters of voor ganzen. Op het pad 
herken ik in restanten plastic en 
piepschuim, constructiemateriaal 
uit naoorlogse hoogbouw. Een 
versnipperd verleden, verpulverd 
en uitgestrooid om nieuwe ideeën 
over natuurbeheer te funderen. 

In de verte wordt geheid. Met 
nieuwe huizen wordt daar aan de 
toekomst gebouwd.

(Karien Scholten)

In haiku:
Bergen beschaving
Vermalen tot wandelpad 
Lopen door de tijd 

Meer biodiversiteit
aan het Molenveld 

door Henk van de Bunt

De werkgroep Biodiversiteit Westbroek heeft subsidie gekregen vanuit 
het project ‘Groen aan de Buurt’ van de provincie Utrecht. Hiermee worden

groene initiatieven van bewoners gestimuleerd. 

Yvonne Mathot van de werkgroep 
vertelt hierover: ‘Dit keer is de focus 
gericht op het zgn. evenemententer-
rein aan de Westbroekse Molenweg. 
Het is de bedoeling om het achter-
ste deel van het evenemententerrein 
natuurlijker in te richten en daarmee 
de diversiteit aan planten en dieren 
te vergroten. Het gaat om het gras-
veld dat ligt tussen de molen en de 
tennisvereniging Het Kraaienveld. 
Voor het gemak noemen we dit het 
Molenveld’ 

Gemeente
Na en in overleg met de gemeente en 
de gebruikers/bewoners/belangen-
groepen rondom het terrein is inrich-
tings-/beheerplan opgemaakt: ‘Er 
wordt op het achterste deel van het 
veld een geleidelijke natuurvrien-
delijke oever aangelegd langs de 
sloot, waar de water- en oeverplan-
ten en bijbehorende dieren het goed 
naar de zin zullen hebben. Achterin, 

voor de bestaande houtsingel, wor-
den verschillende inheemse struiken 
geplant zoals hazelaar, vlier, rode 
kornoelje, mispel en wilde rozen. 
Deze bloeien afwisselend, waardoor 
ze vanaf het voorjaar tot laat in de 
herfst voor nectar voor de hommels 
en bijen zorgen en geven vruchten 
en beschutting voor vogels en an-
dere kleine dieren. Ook langs het 
hek van de tennisvereniging wordt 
de bestaande beplanting aangevuld 
door het planten van verschillende 
inheemse (doornloze) struiken en 
bloeiende klimplanten als klimop en 
kamperfoelie’. 

Maaien 
Het maaibeheer van het voorste deel 
van het terrein zal worden afge-
stemd op het gebruik als evenemen-
tenterrein voor het Koningsfeest, de 
Vakantiebijbelweek en andere acti-
viteiten. Vlak voor deze evenemen-
ten zal het terrein worden gemaaid 

en wordt het gemaaide afgevoerd. 
Het achterste deel, dat een meer 
natuurlijker beheer krijgt, wordt 
twee keer per jaar (in het voor- en 
najaar) gemaaid. Het maaisel wordt 
daarbij afgevoerd waardoor de bo-
dem verarmd en een meer bloemrijk 
grasland te krijgen. Daarnaast wordt 
een rondgaand pad gemaaid, zodat 
er gewandeld kan blijven worden, 
ook met de hond (opruimplicht) en 
de wandelaar kan genieten van een 
bloemrijk grasland met bijbehoren-
de dieren als vlinders en libellen.

Planning
Yvonne Mathot vervolgt: ‘We wil-
len het project gedeeltelijk uitvoeren 
met hulp van de kinderen van ba-
sisschool ’t Kompas bij het planten 
van de struiken. We vinden het fi jn 
als ook andere dorpsbewoners ons 
daar mee komen helpen. De exacte 
planning is nog niet bekend, maar 
we verwachten eind januari of begin 

februari de natuuroever aan te laten 
leggen en in maart te kunnen gaan 
zaaien en planten. We hopen met dit 
project een ondersteuning te geven 
aan de bevordering van de biodiver-
siteit in het dorp. Voor meer info kan 

men de website van het dorpsbe-
raad (wwwdorpsberaadwestbroek.
nl) raadplegen. Hier zal ook een 
plantingsschema worden geplaatst’. 
Voor vragen: Yvonne Mathot, werk-
groep biodiversiteit tel. 06 10333054

V.l.n.r. het achterste deel van het veld met de bestaande houtsingel en 
daarna het hek van de tennisvereniging. Daarna de accommodatie van 
korfbalvereniging DOS en hun dug-outs. 

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op paarden en wil je het liefst alles daarover leren? 
Dan is de Paardenklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor jou! Naast de gewone 
vmbo-vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en het profiel Groen, leer je alles 
over paarden. 

Open dag
vrijdag 28 januari 2022 van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 29 januari 2022 van 10.00 - 13.00 uur

Meeloopmiddag groep 7/8, 15 februari 2022

Kijk op de website voor actuele informatie.

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Paardenklas!

Dierenriem 2, Maartensdijk

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Meeloopmiddag Paardenklas 
dinsdag 8 maart 2022. Ook voor 
de Outdoorklas, Atelierklas en 
Food & Cookingklas

advertentie
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