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Weer beeld van kunstenaar
Jits Bakker gestolen

door Henk van de Bunt

Bij het Airborne Museum in Oosterbeek zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee bronzen 
beelden gestolen. Een van die beelden is van de Biltse kunstenaar Jits Bakker. ‘Mijn vader

heeft de twijfelachtige eer de meest bestolen beeldhouwer van Nederland te zijn.
Het is diep triest’, zegt Tibo van de Zand, zoon van de in 2014 overleden kunstenaar. 

‘Alsof ze een kind van je wegne-
men’: aldus de woorden van Jits 
Bakker zelf na een eerdere roof van 
een van zijn kunstwerken. ‘Dat ge-
voel is er iedere keer weer na een 
diefstal’, zegt Tibo, ook in een la-
tere uitzending van RTV Utrecht. 
‘Zo brutaal en gewetenloos. Dit 
was nota bene een oorlogsmonu-
ment dat mijn vader maakte als eer-
betoon aan de bevrijders’. 

Brons
Bij het museum in Oosterbeek is een 
schaalmodel van De Parachutist ge-
stolen. Ook is een monument voor 
bevrijdingsoperatie Market Garden 
meegenomen. De dieven zijn ver-
moedelijk geen kunstliefhebbers, 
maar hebben alleen oog voor de 
waarde van het brons: ‘Daar lijkt 
het op, het is niet zo dat ze het er 
netjes afhalen. Op de smalste delen 
slijpen ze het eraf. Het zijn mak-
kelijke prooien’. ‘Schandalig’, zegt 
museumdirecteur Ronnie Weijers. 

Hij is geschokt dat kunstwerken die 
herinneren aan heldendaden uit de 
Tweede Wereldoorlog zijn vernield.
Vermoedelijk worden de beelden 
omgesmolten, het brons verkocht. 
Van de Zand maakte vaker mee dat 
beelden van zijn vader werden ge-
stolen. In 2018 zelfs van het graf 
van zijn grootmoeder. ‘Dan heb je 
geen geweten. Voor het geld hoef je 
het ook niet te doen. Het beeld is 
kapot en dus niks meer waard als 
kunstwerk. Het materiaal is mis-

schien een paar tientjes waard bij 
een malafide handelaar’. 

Gemeente 
Ook wethouder Anne Marie ’t Hart 
(Kunst) reageert verontwaardigd: 
‘Het is al heel verdrietig wanneer 
kunst gestolen wordt, maar het is 
vreselijk wanneer dat enkel te doen 
is om de waarde van het brons. We 
hebben in onze gemeente vaker 
te maken gehad met dat geliefde 
kunstwerken werden geroofd. Jits 
Bakker is onze trots, we zijn ge-
schokt en leven mee met de familie, 
en hopen dat het beeld teruggevon-
den wordt. 

Natuurlijk maakten we ons na het 
nieuws meteen zorgen over onze 
‘eigen’ Parachutist. Het grote 
broertje van het beeld wat gestolen 
is, staat in Beerschoten en heeft vo-
rig jaar nog de landelijke prijs voor 

mooiste buitenkunst gewonnen. De 
situatie is gelukkig niet helemaal 
vergelijkbaar’. 

Beveiliging
Volgens de wethouder was het beeld 
in Arnhem een stuk kleiner dan dat 
op Beerschoten en dus makkelijker 
vervoerbaar: ‘Voor de parachutist 
die in De Bilt staat is zwaar materi-
eel nodig om het weg te halen. Dat 
zal eerder opvallen bij zo’n druk 
bezocht terrein. Bovendien is er 
maar één weg naartoe dus de kans 
dat iemand het ziet is groot. Toch 
is het in 2012 ook daar gebeurd. 
Het is helaas ondoenlijk alle bron-
zen beelden te beveiligen, zelfs niet 
om te surveilleren. We hebben het 
signaal gedeeld met de eigenaar, 
de Provincie. Nu in april Paviljoen 
Beerschoten weer in gebruik geno-
men wordt kan er wellicht ook wat 
worden gecombineerd’. 

De Parachutist in Oosterbeek is bruut bij de enkels afgeslepen.

Het gestolen beeld is een schaalmodel van het oorspronkelijke beeld de 
Parachutist.

NL Doet in 
het Van Boetzelaerpark
Op de maandelijkse werkochtend in het Van Boetzelaerpark 

was er zaterdagochtend meer belangstelling dan gewoonlijk om 
het park een opknapbeurt te geven. 

Vanwege de landelijke actie NL Doet hadden zich 8 vrijwilligers van 
de Biltse Rotary gemeld, evenals leden van Plog it Up De Bilt. Ook 
waren er meerdere werknemers van het tuin- en grondbedrijf Agterberg 
aanwezig. Daarbij waren er, in het kader van NL Doet, ook extra vrij-
willigers die zich hadden aangemeld om de handen uit de mouwen te 
steken. Door de extra handjes kon er veel zwaar werk gedaan worden 
om de zichtlijnen in het park te herstellen. (Frans Poot)

Vrijwilligers snoeien bomen rond de vijver, om de zichtlijnen te 
herstellen.
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Het platteland met fraaie gezichten
dat je zorgvuldig in hoort te richten
maar houd het vitaal
zo blijft het allemaal 
‘n gebied om mooi werk te verrichten

Guus Geebel Limerick
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/03 • 10.30u - Mevr. Ds. Marjolein 
Cevaal-Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/03 • 10.00u en 18.30u - 
Ds. P. van Duijvenboden

De Woudkapel
19/03 • 10.30u - 

Dienst met Roos Ritmeester

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
19/03 • 14.00u - dhr. Cees van Nes

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
19/03 • 10.30u - 

Voorganger Pastor Gerard Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

19/03 • 10.15u - Ds. M. Wielhouwer

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
19/03 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/03 • 10.00u - 

spreker Adri van der Mast
21/03 • 10.00u - 

Ontmoeting voor en met iedereen

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
19/03 • 10.00u - Ds. P. Veerman

19/03 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Jeugddienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

19/03 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
19/03 • 10.00u - 

Communieviering W. Kremer

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/03 • 10.00u - Kandidaat R. Nederveen
19/03 • 18.30u - Kandidaat D.A. Pater

Onderwegkerk Blauwkapel
In 2023 eerste dienst weer rond Pasen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/03 • 11.00u - Ds. René Alkema, 
Viering Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/03 • 10.00u - Ds. P.H. van Trigt
19/03 • 18.30u - Ds. J.A.J. Pater

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
19/03 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
19/03 • 09.30u - Ds. René Alkema, 

Viering Heilig Avondmaal  
 

St. Maartenskerk 
19/03 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering A. Kolfschoten 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/03 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
19/03 • 18.30u - Ds. E. Versloot

PKN - Herv. Kerk
19/03 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
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Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

U bent altijd 
welkom voor een 
open gesprek.  
 
Bel 030 - 695 14 44
of ga naar  
monuta.nl/zeist.

ZeistRenske Blok

praten
over

afscheid 
geeft

rust

Ineke van de Kuil

Tot ons groot verdriet is van
ons heengegaan mijn Ientje,

onze moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus

en tante

5 De Bilt, 18 september 1945

c De Bilt, 8 maart 2023

U kunt het afscheid van Ineke
op donderdag 16 maart om
14.30 uur via livestream
bijwonen:
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2168-De-Woudkapel

Prins Hendriklaan 114
3721 AW Bilthoven

Namens de familie:
Wijnand
Michiel
Isyanti

Ommetje met Sam

Iedere woensdag om 13.00 uur 
maakt Buurtsportcoach Sam een 
ommetje. Een wandelingetje van 
+/- een half uur en vervolgens een 
kopje thee drinken. Start vanaf Ser-
vicecentrum Maartensdijk (Dijck-
state). Aanmelden is niet nodig. U 
kunt vrijblijvend aansluiten. 

Bingo bij WVT

Vrijdag 17 maart van 19.30 - 
21.30 uur is er een gezellige 
bingo avond bij WVT, Talinglaan 
10, Bilthoven. Er zijn leuke prijs-
jes en lekkere hapjes in de pauze. 
5 Rondes voor € 4,00. Aanmel-
den is niet nodig. 

Weeksluiting ‘Dijckstate’

Vrijdag 17 maart wordt in de 
cursusruimte van ‘Dijckstate’ 
de weeksluiting verzorgd door 
prop. G.A. van Ginkel uit Maar-
tensdijk. Aanvang 19.30 uur. Na 
afloop is er gelegenheid om met 
elkaar koffie te drinken. Info: Ria 
Hennipman, tel : 0346 – 282291

Thema-avond Maartensdijk

Op dinsdag 21 maart 2023 zal om 
19.45u Evangelist H. Bor spre-
ken over het thema Ontmoetingen 

in de Ontmoetingskerk, Juliana-
laan 26 te Maartensdijk. Naast de 
entree wordt een collecte gehou-
den voor het werk van stichting 
IRS. Meer informatie over IRS: 
www.irs.nu en bij drs. G.A. van 
Ginkel, tel. 0346 213445.

Film 

Woensdag 22 maart in het Licht-
ruim. Romantisch drama over de 
ontluikende liefde tussen de twee 
titelhelden: veertigers Ali en Ava. 
Beiden kampend met onverwerk-
te trauma’s uit het verleden, en 
allebei enigszins verbaasd over 
het feit dat ze weer verliefd kun-
nen worden. Speelt zich af in 
het arbeidersmilieu van Brad-
ford, Yorkshire, waarbij vooral 
ingezoemd wordt op warmte en 
genegenheid. Aanvang 20.00 uur.

Koningsdag 2023
Koningsdag De Bilt-Bilthoven belooft dit jaar weer 

een mooie dag te worden met veel activiteiten, sport en 
spel, muzikale optredens en de kindervrijmarkt. Het 

horecagedeelte is weer in handen van de Local Heroes. 

Het programma is te vinden op de vernieuwde website www. 
oranjecomite-debilt-bilthoven.nl. Daar staat ook het laatste nieuws 
over Koningsdag. De kindervrijmarkt vindt dit jaar plaats achter het 
gemeentehuis. Opbouwen mag vanaf 7.00 uur. Let op in verband met de 
veiligheid en op last van gemeente en politie er is een verplichte rijroute 
voor het laden en lossen. Verkeersregelaars wijzen u de weg. De rijroute 
komt eveneens op de site te staan. 

Lezing bij Historische Kring
Woensdag 22 maart zal de in De Bilt wonende historicus Dick Berents 
in een samenhangend verhaal vertellen over de geschiedenis van De 
Bilt. Het wordt geen opsomming van feiten, maar veeleer een samen-
hangend verhaal waarin hij de geschiedenis van ons dorp voor het voet-
licht brengt opgehangen aan vier factoren die bepalend zijn geweest 
voor de ontwikkeling van De Bilt. 
De stichting van twee kloosters van waaruit de ontginningen in onze 
omgeving plaatsvonden, de Reformatie in de zestiende eeuw toen de 
kloosters weer verdwenen, belangrijke verkeerswegen en latere oorlo-
gen zijn de kapstokhaken van zijn verhaal. Dick Berents is hoofdredac-
teur van Het Online Museum De Bilt.
De openbare lezing wordt gehouden in het gebouw WVT aan de Ta-
linglaan 10 in Bilthoven. Aanvangstijd is 21.00 uur. Voorafgaand aan 
de lezing houdt de Historische Kring D’ Oude School haar Algemene 
Leden Vergadering. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de ver-
eniging.

Opgewekt en zorgzaam, nooit klagend, altijd stil dragend. 
Moedig ging je door, steeds weer, 

tot op het laatste moment, je kon niet meer.

Dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven aan ons heeft 
meegegeven, geven wij u kennis van het heengaan van mijn 
allerliefste zorgzame echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Sjaak Collewijn
in de leeftijd van 73 jaar.

    Joke Collewijn
    Kinderen en kleinkinderen

3 maart 2023
Ruigenhoeksedijk 6 
3737MN Groenekan

Donderdag 9 maart heeft de begrafenis plaatsgevonden 
op de begraafplaats in Groenekan. 

Lieve Opa,

Ga maar dansen tussen de sterren, 
laat de hemel fl ink stralen.
Op een dag komen we naar je toe,
dan gaan we tijd inhalen.
Ook al ben je niet meer zichtbaar,
en raakten wij jou kwijt.
Je bent en blijft onze opa,
en dat is voor altijd.

Liefs je kleinkinderen.

Als opa het niet kon maken, dan kon niemand het!

Lieve Sjaak, 

Een vechter, zoals we van je gewend waren
tot op het laatste moment.
Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden.
Een man, een vader waar je op kon bouwen, 
met een woord waarop je kon vertrouwen. 
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles je gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven.

Liefs Joke, Marco, Nico, Iris, Michelle, 
Puck, Sophie, Sem, Nola en Jack.



 De Vierklank 3 15 maart 2023

advertentie

Geopend maandag t/m vrijdag
08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Dijckstate bestaat 25 jaar
Hoe een uniek concept verloren ging

door Henk van de Bunt

Deze maand bestaat woongebouw Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk
25 jaar. De huidige bewoners zullen daar samen met verhuurder SSW,

binnen- en buitenburen op een eigen wijze aandacht aan schenken. 

De huidige functiestatus van Dijck-
state is in die 25 jaar onherkenbaar 
veranderd. Anne Doedens schrijft 
daarover op het Onlinemuseumde-
bilt: ‘In een informatiefolder van 
de gemeente Maartensdijk voor 
de bevolking van de gemeente uit 
december 1994 wordt op (het ont-
staan) van Dijckstate ingegaan. Het 

woonzorgcentrum werd ontwik-
keld in opdracht van de toenmalige 
Woningstichting Maartensdijk. De 
woningen zijn thans eigendom van 
SSW. Bij de ontwikkeling werd de 
(toenmalige) Stichting Welzijn Ou-
deren nauw betrokken. Opvallend 
is, dat de woningen met voorrang 
voor Maartensdijkse ouderen met 

een medische of sociale indicatie 
bestemd waren’.

Versobering
De versobering van het zorgcon-
cept van Dijckstate in Maartensdijk 
in vergelijking met het ontstaan 
roept bij menigeen vragen op. Al 
in 2015 sprak collega Rob Klaas-
sen daar al over met Jaap Röell uit 
Hollandsche Rading, oud direc-
teur van de stichting De Zonne-
hof, de organisatie die aan de wieg 
van Dijckstate stond. Jaap Roëll: 
'Toen in 1998 Dijckstate werd ge-
opend was er sprake van een vrij-
wel nieuw zorgconcept in ons land. 
Wonen en zorg waren gescheiden. 
Er werd gewoond in een kwalita-
tief goed appartement en daarnaast 
was er 24-uurs zorgpersoneel in de 
directe omgeving. Dijckstate was 
een centraal ontmoetingspunt - in-
clusief restaurant - voor de gehele 
Maartensdijkse gemeenschap en 
met name voor ouderen. De stich-
ting Welzijn Ouderen Maartensdijk 
had in Dijckstate ook een aantal 
ruimten en verzorgde daar welzijn-
ondersteunende activiteiten voor de 
gehele gemeenschap van Maartens-
dijk’.

Uniek
‘Vanaf de aanvang van het project 

was het de bedoeling, dat wonen en 
zorg gescheiden zouden worden. 
Dit betekende dat de voor zorg-ge-
indiceerde ouderen zelfstandig een 
voor zorg aangepast appartement 
huurden van woningbouwvereni-
ging Maartensdijk (later samenge-
gaan met SSW). Van het voorste 
gedeelte van Dijckstate, het ser-
vicegedeelte, was de stichting de 
Zonnehof de eigenaar. Er was een 
24-uurszorg in Dijckstate aanwe-
zig, die door de stichting De Zon-
nehof werd verzorgd. Men kon in 
Dijckstate blijven wonen, ook als er 
in de loop der tijd steeds meer zorg 
noodzakelijk werd. Wij konden van 
lichte tot intensieve hulp bieden. In 
vaktermen konden wij de zorgindi-
caties 1 t/m 5 aanbieden. Alleen als 
er ernstige vormen van dementie 
optraden, waarbij het zelfstandig 
wonen geen meerwaarde meer zou 
hebben, kon uiteindelijk in overleg 
met de familie besloten worden tot 
opname in een verpleeghuis. Dit 
zorgconcept heeft destijds veel be-
langstelling getrokken en heeft veel 
zorgaanbieders gestimuleerd om 
ook voor zo'n concept te kiezen. 
Uiteindelijk is de stichting Cordaan 
ontstaan. Ik ben daar tot 2009 direc-
teur geweest'.

Teloorgang
In 2015 stelde Rob Klaasen ver-
volgens de vraag: ‘Wat zijn de 
belangrijkste oorzaken van de te-
loorgang, terwijl het aantal zorgbe-
hoevende ouderen juist toeneemt? 
Jaap Röell: 'Dit heeft alles te ma-
ken met de sterk gewijzigde en 
sterk ingekrompen financiering in 
de ouderenzorg. De financiering 
voor een 24-uurszorg aanwezig-
heid in woon-zorg complexen is 
weggevallen. De zorgindicaties 
1, 2 en 3, waar de 24-uurszorg in 
Dijckstate in belangrijke mate op 
draaide, is geheel geschrapt. Daar-
mee is tevens de financiering van 
de zorg-ondersteunende algemene 
ruimten in Dijckstate weggeval-
len. Dit betreft het restaurant, dag-
opvang, dag-begeleiding en dag-
verzorging. De zorgverlening voor 
dit soort gegroepeerd zelfstandig 
wonen voor zorg-geïndiceerde ou-
deren wordt dus niet meer door het 

rijk gefinancierd. De financiering 
loopt thans geheel via de gemeente. 
De gemeente besteedt de zorg weer 
uit aan welzijnsorganisaties en aan 
de thuiszorg. De gemeenten hebben 
dus deze taak van het rijk moeten 
overnemen, maar zij klagen dat zij 
hiervoor onvoldoende financiële 
middelen van het rijk hebben mee-
gekregen'.

Zo lang mogelijk thuis
Röell: 'Het ouderenbeleid van het 
rijk is ”zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen”. Dit beleid heeft wel 
zo zijn grenzen. De mantelzorgers 
worden vaak te zwaar belast, ver-
eenzaming voor de ouderen dreigt 
en daarmee gaat de kwaliteit van 
leven achteruit. Kleinschalig geza-
menlijk zelfstandig wonen in goede 
appartementen kan alleen wanneer 
er ondersteunende zorg- en dienst-
verlening in de directe nabijheid 
beschikbaar is. De thuiszorg moet 
nu de zorgverlening op zich nemen. 
Welzijn-ondersteunende activitei-
ten zijn door de gemeente uitbe-
steed aan de stichting Mens. De 
stichting Mens doet daarnaast ook 
voor de gemeente onderzoek om 
er achter te komen welke zorg, on-
dersteuning en begeleiding ouderen 
nodig hebben. Dijckstate is helaas 
nu niets anders meer dan een groep 
woningen waar thuiszorg wordt ge-
geven op eenzelfde wijze, zoals el-
ders in Maartensdijk ook het geval 
is. De gemeenschapsvoorziening is 
uit Dijckstate verdwenen. Het res-
taurant gesloten en de huisartsen 
en de apotheek huren nu ruimten 
in Dijckstate van Cordaan. Ook de 
stichting Mens huurt ruimten van 
Cordaan. Van de veelbelovende 
start is niets meer over. Dat doet erg 
veel pijn. De stichting Mens is niet 
in staat om de oorspronkelijke func-
tie van Dijckstate voor de gemeen-
schap voort te zetten. Zij ontvangt 
daarvoor niet de benodigde financi-
ele middelen. De artsenpraktijk en 
de apotheek bijvoorbeeld zijn door 
Cordaan binnengehaald om nog 
wat huurpenningen te innen’.
Bezuinigingen van het rijk zijn oor-
zaak geweest, dat een veelbelovend 
concept voor de samenleving teloor 
is gegaan.

De binnentuin - behorend bij het woongedeelte - wordt goed onderhouden.

Meezingen tijdens Preek van de Leek
door Walter Eijndhoven 

Zondag 19 maart zijn belangstellenden weer van harte welkom bij de Preek van de Leek;
deze keer vanuit de OLV kerk in Bilthoven. Ditmaal een heel bijzondere preek, waarbij

het koor Harry’s Inspiration diverse koorgedeeltes zingt van de film- en rockopera
‘Jesus Christ Superstar’ en alle aanwezigen mogen uit volle borst meezingen. 

Tussen de verschillende koorge-
deeltes vertellen zangers wat deze 
muziek voor hen betekent. Eén 
van hen is drummer Erik Röling 
uit Den Dolder. ‘Het koor is nooit 
van dezelfde samenstelling. Voor 
dít arrangement zijn veel koperin-
strumenten aanwezig, naast piano, 
dwarsfluit en drums. Van deze mu-
ziek fleur ik enorm op. En natuur-
lijk hoop ik dat iedereen in de kerk 
meezingt en danst onder leiding 
van onze dirigent Paul Brandsma’. 

Project
‘Het is echt een project’, vult koor-
lid Els Vriens aan: ‘Harry Koch, 
onze helaas te vroeg overleden di-
rigent, maakte een speciaal arran-
gement van deze muziek, speciaal 
gericht op ieders stem. Voor deze 
preek oefent ons koor drie à vier 
maal en volgende week gaan wij 
helemaal los. Wij hopen dus op een 
grote opkomst’. 
Tijdens de Preek van de Leek vindt 
een collecte plaats voor Afghaanse 
asielzoekers in Huis ter Heide. ‘In 
de kazerne in Huis ter Heide bevin-
den zich 500 asielzoekers, waarvan 
50 vrouwen’, vertelt vrijwilligster 
Liesbeth Rentink. ‘Dankzij een 
subsidie van Emmaus richten wij 

ons op de vrouwen in het kamp. 
Zij krijgen iedere vrijdagochtend 
naailes van vrijwilligers. Als de 
deelneemsters het leuk vinden, 
kunnen zij een diploma halen en 
werk zoeken in onze maatschappij. 
Vooral jonge vrouwen zijn geïnte-
resseerd in een diploma. Zij heb-
ben nu echt een doel in hun leven. 
Eén zaak in Utrecht heeft al laten 
weten geïnteresseerd te zijn. Een 
bijkomend voordeel is dat mannen 
nu ook respect krijgen voor deze 
vrouwen’. 

Met de preek van de Leek proberen 
de Centrumkerk en de OLV een an-
der publiek te bereiken dan dat van 
de zondagochtend. Tijdens de Preek 
vertelt een leek (gelovig of niet) 
over zijn of haar passie. Je hoeft 
immers geen dominee te zijn om te 
preken of een inspirerend verhaal 
te houden. De Preek van de Leek is 
op zondag 19 maart en begint om 
16.00 uur in de OLV kerk, Grego-
riuslaan 8 in Bilthoven. Na afloop 
bent u welkom voor een hapje en 
een drankje. De toegang is vrij. 

Voordat het feest los barst, oefent Harry’s Inspiration een paar 
zaterdagochtenden.

De gemeenschapsvoorziening is uit Dijckstate verdwenen, het restaurant 
gesloten en de huisartsen, de apotheek en Stichting Mens huren nu ruimten 
in Dijckstate. De naam ‘Dijckstate’ staat vermeld op het verhuurde deel.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 16 maart t/m woensdag 22 maart

Gebraden entrecote

Gegrilde procureurrollade

Gebraden gehakt

3 X 100 
GRAM

6.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

1.25

PER STUK

9.95

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  9.00

Rundergehakt   1 Kg  |10.00

Gekruid gehakt   1 Kg  |10.00

MINI BROODJES MET 
SHOARMA OF PULLED PORK 

KIPROLLADE

KIP CORDON BLEU

1 KILO

9.99

500 GRAM

12.50

FILETROLLADE
1 KILO

12.50

BIEFSTUK SLEETJE 
PER STUK

12.50

KAAS

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

1 KILO

15.-

SPEKLAPJES
NATUREL OF GEKRUID

4 VOOR

7.-

VERSE HAMBURGERS 

BIEFSTUKREEPJES 
Filet Americain

Grillworst salade

Sellerie salade

3 X 150 
GRAM

6.98

SALADE TRIO

5 VOOR

8.-

4+1
GRATIS

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

Chocolate d’or 
taart
Nu                               € 18,95
Roomboter sprits 
met chocolade
Per pak                          € 3,99

We hebben weer Hollandse 
asperges van onze 
vaste teler. Ook dit jaar 
schillen we weer gratis uw 
asperges.!

Ook weer Hollandse 
primeurs o.a. kas bloemkool, 
kas bonen, rabarber en nog 

veel meer lekkers..!!

Desem
Toscaans donker
Nu                                    € 3,49
Wat zijn ze lekker….
Desem-afbakbroodjes

Pak                                   € 2,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

studentenhaver
per bakje                           € 3,49

Alleen donderdag Wat zijn ze lekker….
Onze bekende 

Tarocco’s 
uit Sicilië

(Van eigen teler)

Kom het overheerlijke 
sap proeven….

Denk aan de vitamine!
Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer volop mooie voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Boeuff bourguignon  
Met garnituur

€ 1,69
100 gram

Gesneden meloenmix 
 € 1,99

Volle bak

Heerlijke  
Zoete aardappels

€ 1,99
Heel kilo

20
03

21
03

22
03

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 maart.

Van onze notenafdeling:

Er is weer
aspergesoep

Sticky chicken   
Met gebakken rijst

€ 1,69
100 gram

Hollandse 
aspergeschotel  

€ 1,99
100 gram

Zacht gegaarde zalm 
en kabeljauw in een saus van saffraan en 
citroengras Met garnituur

€ 1,99
100 gram
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advertentie

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

Uitloopraadsvergadering
duurt weer hele avond

door Guus Geebel

De geschorste raadsvergadering van 23 februari werd op 7 maart voortgezet. Als enkele fracties 
hun spreektijd niet hadden opgebruikt was wellicht een derde uitloopvergadering nodig geweest. 

Nu konden niet alle moties behandeld worden en zullen opnieuw ingediend moeten worden.

De vergadering werd voortgezet met 
het agendapunt ‘Maatregelen voor 
een vitalere ambtelijke organisatie’. 
Intussen hadden de fracties nadere 
financiële informatie ontvangen en 
vroeg het CDA, dat in de tweede 
termijn al een bijdrage had gele-
verd, daarom opnieuw een termijn. 
Ralph Jacobs (VVD) meende dat de 
tweede termijn op het moment van 
schorsing nog niet afgerond was, 
maar burgemeester Sjoerd Potters 
concludeerde aan de hand van de 
video-opname dat dit wel het geval 
was en tot besluitvorming kon wor-
den overgegaan. Wel konden stem-
verklaringen worden afgegeven. Het 
beoogd effect van de maatregelen is 
de maatschappelijke opgaven waar 
de gemeente De Bilt voor staat ade-
quaat aan te kunnen pakken, zodat 
voldaan wordt aan de huidige eisen 
die aan de gemeentelijke bedrijfs-
voering worden gesteld. 

Verklaringen
Ralph Jacobs gaf aan dat er onjuist-
heden in het voorstel stonden en er 
meer geld beschikbaar is, maar dat 
de VVD wel voor het voorstel ging 
stemmen. Peter Flierman (CDA) en 
Arie Vonk Noordegraaf (SGP) be-
treuren de gang van zaken rond het 
budget, maar stemmen voor. Erik 
den Hertog (Lokaal De Bilt) zegt 
dat het na jaren afbraak tijd is voor 
investeringen. Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) noemt de probleem-
analyse en het plan van aanpak 
veel te vaag en ziet geen concrete 
meetbare resultaten geformuleerd. 
Hij zegt tegen het voorstel te zul-
len stemmen. Martijn Lauxtermann 
(PvdA) stemt in volle overtuiging 
voor het voorstel. Ook Hanneke de 
Zwart (D66) en Arnold van der Lee 
(GroenLinks) spreken hun vertrou-
wen uit. Corrie Brouwer (Chris-
tenUnie) stemt in met het voorstel 
maar wil de financiële positie goed 
blijven volgen. ‘Want regeren is 
vooruitzien.’ 

Stemmingen
Een motie ingediend door Peter 

Flierman (CDA) die vraagt het 
college de raad regelmatig aan de 
hand van concrete indicatoren te 
informeren over de staat van de 
gewenste versterking van de orga-
nisatie. Daarnaast om een mede-
werkers-tevredenheids-onderzoek 
te doen en een terugkoppeling te 
geven over de inzet en effectiviteit 
van niet-financiële maatregelen. 
De motie krijgt unanieme steun. 
Ook een amendement ingediend 
door Werner de Groot (CDA) krijgt 
steun. Het raadsvoorstel wordt aan-
genomen.

Zonneveldenbeleid
Het raadsvoorstel ‘Uitgangspun-
ten voor beleidsvisie Zonnevelden 
2023’ wordt eveneens aangenomen. 
De fracties van Forza De Bilt en 
SGP stemmen tegen. Het beoogd 
effect is het op zorgvuldige wijze 
ruimte geven voor zonnevelden om 
te voldoen aan regionale afspraken 
en gemeentelijke doelen voor het 
opwekken van duurzame elektrici-
teit in 2030.

Landbouwgrond
Na de eerste termijn van de raad 
beantwoordt wethouder Krischan 
Hagedoorn de gestelde vragen en 
geeft hij duiding aan ingediende 
moties en amendementen. Het 
amendement, ingediend door Arie 
Vonk Noordegraaf (SGP), waarin 
hij vraagt om een aanvulling op de 
zin ‘De beleidsvisie Zonnevelden 
gemeente De Bilt 2023’ vast te stel-
len’, deze tekst in het belang van 
de voedselvoorziening aan te vul-
len met: ‘met dien verstande dat 
op bruikbare landbouwgrond geen 
zonnevelden zijn toegestaan’. De 
wethouder ontraadt de motie die 
onvoldoende steun van de raad 
krijgt. Hagedoorn begrijpt de be-
doeling en wil flink zijn best doen 
voor de boeren. ‘Maar om de doe-
len te bereiken kan het mogelijk 
zijn deze landbouwgrond in te moe-
ten zetten.’ 

Aansluitcapaciteit
Het amendement ingediend door 
Martijn Lauxtermann en Arie Vonk 
Noordegraaf over 50 procent lokaal 

eigendom en zeggenschap, kan de 
wethouder van een positief advies 
voorzien en wordt aangenomen. De 
motie ingediend door Jette Muijs-
son (Lokaal De Bilt) die vraagt om 
bij initiatiefnemers de voordelen 
van verticaal geplaatste zonnepa-
nelen onder de aandacht te bren-
gen ontraadt de wethouder omdat 
deze manier meer ruimte in beslag 
neemt. Ook de motie maximaal 
spreiden van zonnepanelen ontraadt 
het college. Beide moties krijgen 
geen meerderheid. Menno Boer: 
‘De SP is ook voor zon op daken en 
wind op zee, maar daar redden we 
het niet mee.’ Raadslid Boer vraagt 
het college haast te maken met de 
uitbreiding van ons netwerk. Ook 
de SGP stelt vragen over de aan-
sluitcapaciteit van nieuwe velden. 
De wethouder zegt daarover dat 
in de beleidsregels duidelijk staat 
dat je voldoende aansluitcapaciteit 
moet hebben om een verzoek in te 
kunnen dienen. ‘We gaan geen zon-

neveld aanleggen dat niet aangeslo-
ten kan worden.’  

Schiphol
Ralph Jacobs (VVD) dient met 
Jacomijn Baart (GroenLinks) een 
motie in over de impact voor De 
Bilt van de naderingsroute naar 
Schiphol. De motie roept het col-
lege op om als stakeholder voor 1 
mei 2023 een duidelijk standpunt in 
te nemen om het leefmilieu te be-
schermen tegen extra vliegverkeer 
boven gemeente De Bilt wegens 
geluidshinder, uitstoot en depositie, 
om in gezamenlijkheid met provin-
cie Utrecht en andere decentrale 
overheden dit standpunt krachtig 
en volhardend over te brengen aan 
de centrale overheid tijdens de na-
dere uitwerking van de vliegroutes 
via een gericht gebiedsadvies, en de 
raad en de inwoners van gemeente 
De Bilt actief te informeren over 
ontwikkelingen op dit dossier. De 
motie wordt unaniem aangenomen.

Ralph Jacobs licht de motie over de aanvliegroute naar Schiphol toe.

Vuil rapen in Westbroek
Zaterdag 18 maart is de landelijke op-schoon-dag waarbij op vele plaatsen groepjes 

vrijwilligers vuilrapen in de openbare ruimte. Ook in Westbroek wordt 
meegedaan en is iedereen uitgenodigd om te helpen.

De groep verzamelt en ontmoet 
elkaar om 10.00 uur in het dorps-
huis voor een kop koffie c.q. thee. 
Daarna wordt in kleine groepjes 
zwerfvuil geraapt tot ca. 12.00 uur. 
Hulpmiddelen - grijpers en vuilnis-
zakken - zijn aanwezig; aangeraden 
wordt om zelf handschoenen en 
een veiligheidshesje mee te nemen. 
Aanmelden kan bij Jose Stortelder: 
tel 06 55817749 of email: jose.stor-
telder@kpnmail.nl

Vrijwilligers verzamelen a.s. 
zaterdag weer zwerfvuil.

NLDoet bij 
Weltevreden in De Bilt

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 10 maart tijdens NLDoet deden zeven medewerkers 
van Intrakoop uit Waardenburg vrijwilligerswerkzaamheden 

bij woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt. Samen 
met ouderen speelden zij diverse spelletjes en vulden zij 

bloembakken met viooltjes en diverse kruiden. 

Zoals in heel Nederland waren ook binnen gemeente De Bilt weer vrij-
willigers actief tijdens de nationale NLDoet dag. ‘Tussen 11.00 uur 
en 16.00 uur waren zeven vrijwilligers actief voor onze organisatie’, 
vertelt Pia Werkman van Silverein. ‘Diverse bakken vulden zij met al-
lerlei planten en daarna deden de vrijwilligers leuke spelletjes met onze 
ouderen, waaronder rummicuppen, mens-erger-je-niet en biljarten. Een 
93-jarige cliënte speelde voor het eerst in haar leven biljart. Vroeger 
deed je dat niet, maar de tijden zijn veranderd’. 

Gemeente De Bilt was niet de enige gemeente waar NLDoet aanwezig 
was. In het hele land gingen tienduizenden vrijwilligers op vrijdag 10 
maart of zaterdag 11 maart een middag aan de slag bij een vrijwilligers-
organisatie. Het Oranjefonds organiseert volgend jaar in maart weer een 
nieuwe NLDoet dag. 

Een gezellige middag tijdens NLDoet.



24 maartOpen huisOpen huisOpen huis
Met bakker Bos 

de nacht in!
Altijd al eens een bakkerij in werking willen zien? 

Kom dan vrijdag 24 Maart van 19.00 uur tot 22.00 uur 
kijken in onze bakkerij aan de Dorpsweg 118.

U ziet dan de bakkers in actie voor de productie 
van de volgende dag en hebt ook 

de mogelijkheid om vragen te stellen.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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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)

DOORPLAATSING OP DE SITE!
Bent u op zoek naar personeel en plaatst u uw vacature bij 

ons in de krant dan plaatsen wij deze 4 weken gratis door op 
www.vierklank.nl. In de rubriek vacatures verzamelen we alle 
vacatures uit de krant van lokale en regionale adverteerders.

Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Vacature
in de krant?

GRATIS

 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk 

en bijkomende 

werkzaamheden.

Snel als het moet! 

Bel of mail maar.
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

0346 211215•info@parelpromotie.nl•www.parelpromotie.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

JUBILEUMBOL
met suiker, rozijnen, 
vijgen
en noten!

€ 3,50

APPELRONDO
of APPELKOEK

Naar keuze
nu € 1,50

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

Drogisterij, Parfumerie & Schoonheidssalon Voila
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
Tel: 0346 211 268   Email: info@da-voila.nl
Open: ma t/m vr 08.30-18.00 en za 08.30-17.00 uur

PASFOTO’S NODIG?
⬤ Online uw rijbewijs verlengen?
⬤ Studentenkaart?
⬤ OV-kaart?

Klaar terwijl u wacht. 
U kunt zonder afspraak langskomen.
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Luca Warmer in Het Lichtruim
De voorstelling ‘Appelstroop met tranen’ is niet zomaar in een hokje te stoppen. Het is een 

rauwe, persoonlijke stortvloed van muziek, klanken, ritme en taal; het relaas van een zoektocht 
in troebele tijden, soms minutieus voorbereid, soms vrijuit improviserend. 

De voorstelling gaat over alles 
waar we het liever niet over heb-
ben; verdriet, wanhoop, verlies, 
angst. ‘Ik heb mezelf als vertrek-
punt genomen, precies daar waar 
het pijn deed. Dat wil ik delen, 
want nu ben ik het ‘toevallig’, 
maar jij kan het ook zijn. Ik heb 
ervaren dat er geen harde scheids-
lijn is tussen pijn en schoonheid, 
tussen rouwen om wat je hebt ver-
loren en de drang om met overgave 
te leven. Er is altijd hoop in de pijn 
waar je doorheen moet, ook al ben 
je soms bang dat je gek wordt van 
verdriet. Ook in dat schrijnende zit 
iets moois’.

Eigen muziek en teksten
Luca componeerde zelf de muziek 
en schreef ook de teksten van de 
liedjes. Haar stem en haar lichaam 
zijn de instrumenten, waarmee ze 
een authentieke, warmbloedige 
stijl neerzet. Voor deze muzikale 
theatervoorstelling laat Luca zich 
vergezellen door Paulinho Paes (gi-

tarist) en Paul van Nispen (percus-
sionist). De kans is groot dat je na 
afloop hoopvoller en sterker naar 
huis gaat. In de wetenschap dat we 

elkaar altijd vinden, juist als het 
zicht troebel is. Vrijdag 17 maart, 
aanvang 20:00 uur. Kaarten via 
kunstenhuisidea.nl/theateragenda

Luca Warmer is zichzelf op het podium. (foto Julia Bo Heijnen)

Lezersactie! Voor deze voorstelling is een aantal kaarten ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuur je uiterlijk 
donderdag 16 maart (wees dus snel) een mail naar info@vierklank.nl 
met in het onderwerp Warmer. De kaarten worden vrijdagmorgen onder 
de inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht.

Marion Bloem te gast in het Lichtruim
Woensdag 8 maart verwelkomde Ike Becking van de Bilthovense Boekhandel voor een volle 

theaterzaal van Het Lichtruim de gasten: ‘Schrijfster Marion Bloem, zanger en gitarist 
Patrick Draben en interviewster Bea Rigter. Het gesprek zou gaan over een drieluik uit 

het omvangrijke oeuvre van Marion. Veel van haar boeken spelen zich af in het voormalig 
Nederlands-Indië, waar haar ouders opgegroeid zijn’.

Marion vertelde dat ze al vroeg met 
schrijven begon om te kunnen ont-
snappen aan de realiteit van de dag. 
Zo kon ze in haar eigen wereld zijn. 
Dit jaar viert ze haar 50 jarig schrij-
verschap.

Ramona
Onlangs verscheen het laatste deel 
van het Indische drieluik ‘Meisjes 
uit het dorp’. Zij beschrijft daarin 
het leven van haar ouders in Ne-
derlands Indië en de onverwerkte 
trauma’s die ze daar opliepen. In 
haar eerste boek van dit drieluik 
‘Geen gewoon Indisch Meisje’ 
speelde Ramona een belangrijke 
rol. Patrick speelde en zong toen 
‘Ramona’ een tophit van de Blue 
Diamonds uit 1961 en nodigde het 
publiek uit mee te zingen, waar 
enthousiast gehoor aan werd ge-
geven. Marion vertelde dat in haar 
oeuvre vriendschap een belangrijke 
rol speelt, waarop Patrick door Bea 

werd uitgenodigd om het bekende 
nummer ‘You’ve got a friend’ uit 
1971 te spelen. ook nu weer met 
een uitnodiging aan het publiek.

Psychologie
Marion vertelde over de keuzes die 
ze in haar leven moest maken in de 
verschillende culturen waarin zij 

leefde. Om de wereld en haar per-
sonages beter te kunnen begrijpen 
is zij later nog psychologie gaan 
studeren.

Het was een inspirerende avond 
met mooie verhalen, muziek en al-
les onder vakkundige leiding van 
Bea Rigter. (Frans Poot)

Bea Rigter(l) in gesprek met Marion Bloem. Patrick Draben bereidt zich 
voor op zijn muzikale inbreng. 

For(ever) Friends 
concert van de KBH
Op zaterdag 25 maart om 20.00 uur geeft het Groot 

Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie 
een concert voor hun vrienden en voor iedereen die 
van muziek houdt. Dit jaar staat het concert in het 

teken van vriendschap en voorjaar en vindt plaats in de 
Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34 in Bilthoven.

‘Het idee van dit concert is ook om de banden met de Biltse gemeen-
schap weer aan te halen’, vertelt dirigent Arnold Span. De KBH heeft 
in de corona-jaren weinig concerten kunnen geven en kan nu gelukkig 
weer mooie muziek maken voor een enthousiast publiek, waaronder de 
Vrienden van de KBH. Zo hoopt de vereniging de vriendschap weer te 
versterken door muzikale verbinding. 

Programma
Het programma van deze avond omvat muziek die voor iedereen toe-
gankelijk is. Klassiek, pop en enkele werken voor solisten uit het eigen 
orkest. Zo speelt het GHO muziek in het thema ‘voorjaar’ van de Noor-
se componist Edvard Grieg en de Amerikaan Alfred Reed, stemmige 
koraalmuziek uit Litouwen en het nummer Blackbird van The Beatles 
voor solo fluit en orkest. 

‘Het programma is speciaal samengesteld om goed uit te komen in de 
Oosterlichtkerk, die een prachtige akoestiek heeft. We willen graag mu-
ziek spelen die in de ruimte past’, aldus Arnold. Hij nodigt daarom ie-
dereen uit om eens wat vaker te komen luisteren naar dit mooie orkest, 
waarin veel verenigingsgevoel en gezelligheid zit. 

Arnold Span staat sinds 2022 voor het Groot Harmonieorkest in de Bilt 
en heeft vorig jaar al enkele concerten gegeven met hen. Sinds 2013 is 
Arnold stafdirigent Militaire Muziek van de Nederlandse Krijgsmacht.
Kaarten zijn te bestellen via reserveren@biltseharmonie.nl. 

Een concert van KBH levert een podium vol muzikanten op. (foto 
Manschot Grafimedia)

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal gratis kaarten beschikbaar 
gesteld. Stuur een email naar info@vierklank.nl met in het onderwerp 
KBH voor 22 maart. Onder de inzenders zal worden geloot; iedereen 
krijgt bericht. 

Voorstelling Debby Petter
In Theater Het Lichtruim in Bilthoven is op donderdag

16 maart om 20.00 uur een ontmoeting met Debby Petter. 

Niet te geloven! Is een luchtige en soms beklemmende monoloog van 
Debby Petter over een vrouw die opgroeit in een diepgelovige en bange 
gemeenschap. Ze vlucht en neemt alleen haar zoon mee. Daarna breekt 
iedereen met haar.
En dan begint het pas. Hoe vrij is dat leven waar ze zo naar verlangde? 
Debby vertelt vol humor over geloof, wanhoop en liefde. En of je er 
wijzer uitkomt? Nee. In tegendeel. Maar één ding weet ze zeker: Zelfs 
God kan er om lachen. En huilen. Kaarten zijn te reserveren op Theater 
Het Lichtruim; kunstenhuisidea.nl/theateragenda

High Tea in het kader van NLDoet
Op de zonnige middag van zaterdag 11 maart werd het dorpshuis in Hollandsche Rading goed bezocht 

voor de door vrijwilligers o.l.v. Eline georganiseerde Lunch / High Tea in het kader van NLDoet. 

Een kleine dertig senioren uit dit 
dorp hadden een heel plezierige en 
smakelijke middag. 
De verzorging werd deze keer uit-
gevoerd door acht vrijwilligers 
van wie twee uit de regio Utrecht 
die zich aangemeld hadden via de 
site van NLDoet. En dit feestelijke 
gebeuren werd weer mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdrage 
van het Oranjefonds. (Kees Floor)

Rijkelijk gevulde tafels in het 
Dorpshuis.

Lezersactie! Voor lezers van De Vierklank is een aantal vrijkaarten 
ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt 
u (het is kort dag) woensdag 15 maart een mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp Petter. De kaarten worden donderdagmor-
gen onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.
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Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven
030-7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Wij organiseren een 
superleuk feestje… 
Doe je mee?
Het Houthakkersfeest Lage Vuursche is op 
zoek naar handige handjes, knappe koppen 
en creati eve geesten.

Bestuurlijke talenten en vrijwilligers
Wij zoeken mensen voor in het bestuur, maar ook 
vrijwilligers die voor, ti jdens en na het evenement  
weten van aanpakken, klantvriendelijk zijn en 
verantwoordelijkheid durven te nemen. Er zijn 
allerlei taken in te vullen, neem vrijblijvend 
contact met ons op:

bestuur@houthakkersfeest.nl   
       06 51 29 81 15

www.houthakkersfeest.nl

zondag
20/08/23

zaterdag
19/08/23

Of bel ons:

030-2288000

Wij bezorgen
warme maaltijden.

Tafeltje Dekje 
bezorgt maaltijden aan huis

Onze maaltijden kunnen ook gekoeld 
geleverd worden, u warmt deze dan later op 
de dag zelf op. Ook bezorgen we vriesvers 
maaltijden van Apetito. Kijk voor meer 
informatie op onze website: 
www.tafeltjedekje-debilt.nl 
mail naar: info@tafeltjedekje-debilt.nl

Uniek 
in de Bilt!

Snoeidemonstraties

Wij zijn weer elke 

zondag open van 12.00 

tot 17.00 uur

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl •  Zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

We doen het gewoon (en graag)  nóg 
een keer, voor iedereen die het vorige 
week gemist heeft of verhinderd was 20%

KASSAKORTING

op alle voeding voor 

het gazon, de tuin en 

kamerplanten.

Pak gelijk mee, da’s 

mooi meegenomen

U bent welkom om 11.00 en om 14.00 uur 
voor een leerzame en gezellige demonstra-
tie van onze specialist Peter. En ... na afloop 
trakteren wij u op een vers gemalen
kopje koffie bij De Kastelein.

Zaterdag 18 maart
om 11.00 uur

én om 14.00 uur
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen
mooi meegenomen

Kopje koffie 

GRATIS

Stroopwafelverkoop Westbroek
Jaarlijks houdt de jeugd van de Hervormde 
Kerk - gemeente in  Westbroek een actie voor 
een goed doel. Dit jaar wordt het werk van 
Stichting Ontmoeting ondersteund die hulp 
biedt aan mensen die zijn vastgelopen in hun 
leven. 

Om stichting Ontmoeting te ondersteunen gaan de 
jongeren van Westbroek e.o. stroopwafels verko-
pen; op vrijdagavond 17 maart komt de jeugd langs 

de deur om een bestelling te noteren die dan een 
weekje later (vrijdag 24 maart) zal worden thuisbe-
zorgd. Betalen kan bij afl evering middels een QR 
code of contant (het liefst gepast) geld. Een bestel-
ling kan ook via e-mail stoopwafelshjw@gmail.
com worden gedaan.

Na de bezorging van de stroopwafels gaat de jeugd 
een nacht - gesponsord - als dakloze in een karton-
nen doos doorbrengen op het kerkterrein. 
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Kunst en Genoegen op weg
naar 100 jarig jubileum

door Kees Diepeveen

Op 23 maart is het precies 100 jaar geleden, dat Kunst en Genoegen werd opgericht.
Ter gelegenheid van dit gedenkwaardige jubileum wordt op zaterdag 25 maart

een gratis toegankelijk jubileumconcert gegeven in De Vierstee in Maartensdijk.

Volgens voorzitter Nel Raven zijn 
het de onderlinge sociale contac-
ten die het zo leuk maken om met 
elkaar muziek te maken en je kunt 
ook heel goed je energie kwijt bij 
het musiceren. ‘En dat is het niet 
alleen. Met een instrument kun je 
lachen en huilen en het weerspie-
gelt je gemoed. Ik ben nu 79 jaar 
dus kun je nagaan hoe belangrijk 
muziek in mijn leven is.’

Majorettes
De vereniging bestaat momenteel 
uit 38 leden. In de hoogtijdagen tel-
de Kunst en Genoegen rond de 80 
leden. Dat was inclusief een drum-
band en majorettesgroep. ‘Dat was 
een mooie tijd’ aldus Raven. ‘Met 
de drumband zijn veel prijzen be-
haald op concoursen. De majorettes 
gaven meer kleur aan optredens. De 
kleding van de dames werd door de 

moeders gemaakt. In de zestiger ja-
ren hadden we ook altijd een jaar-
lijks optreden met 5 orkesten uit 
dorpen in de omgeving. Elk jaar 
organiseerden twee orkesten deze 
muziekfestiviteiten in het eigen 
dorp’. De meeste herinneringen 
uit het verleden betreffen die vanaf 
de jaren 50. Maar Nel Raven wist 
wel te vertellen, dat er ook tijdens 
de 2e wereldoorlog muziek werd 
gemaakt. ’Bekend is dat er tijdens 
repetities Duitse soldaten wegge-
stuurd zijn.’ 

Bromsnor
Een mooie herinnering is een tele-
visieoptreden met Swiebertje; de 
hoofdpersoon uit een gelijknamige 
beroemde kinderserie uit de zesti-
ger jaren. Veldwachter Bromsnor 
vierde zijn jubileum en daar moest 
muziek bij. Kunst en Genoegen 

werd hiervoor gevraagd. De re-
gisseur van dit programma (Henk 
Veenstra †) woonde in Hollandsche 
Rading. Schaterend vertelt Nel: ‘Er 
zijn de hele dag opnamen gemaakt 
en er is maar één minuut van uitge-
zonden. En het ergste was dat we 
verplicht vals moesten spelen. Ook 
een optreden met Edwin Rutten is 
een mooie herinnering’. Door de 
jaren heen zijn er heel wat evene-
menten omlijst door een optreden 
van Kunst en Genoegen. De 4 en 
5 mei-herdenkingen, de jaarlijkse 
Indië-herdenking in Bilthoven en 
de Kerstconcerten in Dijckstate zijn 
daar voorbeelden van.

Jeugdorkest
De Harmonie is de coronaperiode 
goed doorgekomen. Raven: ‘We 
hebben intensief contact onderhou-
den met onze leden en gelukkig is 

niemand ziek geworden. We heb-
ben ook het scholenproject weer 
opgepakt. Ruim voor de corona-
periode heeft het bestuur het idee 
van koningin Maxima omarmd om 
meer muziekonderwijs op basis-
scholen te geven. Met de Martin 
Luther Kingschool en Wereldkidz 
Kievit (beiden Maartensdijk) zijn 
afspraken gemaakt om tweemaal 
per jaar een serie van 10 muzie-
klessen te geven. Dirigent John 
Leenders, die ook muziekdocent 
is, bezoekt de bovenbouw waar de 
kinderen met diverse instrumenten 
aan de slag gaan. Eénmaal per jaar 
mogen de kinderen meespelen in 
een concert met het orkest. Gere-
geld melden zich daarna kinderen 
aan die kunnen worden opgeleid in 
ons jeugdorkest’. 

Leenders
Dirigent John Leenders is al 15 jaar 
verbonden aan Kunst en Genoegen: 
‘Het voelt als een soort familie. Het 
is heerlijk om samen muziek te ma-
ken met al die enthousiaste mensen 
met hun leuke ideeën. We zijn nu 
intensief aan het repeteren voor het 

jubileumconcert en ook het scho-
lenproject is ontzettend leuk om te 
doen. De kinderen doen hun uiter-
ste best en dat geeft op de uitvoe-
ring een boost aan het hele orkest. 
En natuurlijk hebben we de hoop 
dat een aantal kinderen het muziek 
maken zo leuk vindt dat ze lid wor-
den van de vereniging’ . 

Concert
Op zaterdag 25 maart geeft de ver-
eniging het gratis toegankelijk jubi-
leumconcert in de Vierstee in Maar-
tensdijk. Er treden ook solisten op 
uit eigen kring; Voor de pauze is 
klarinettist Erik van Oort de solist 
en na de pauze is er een bijdrage 
van violist Daniel Leenders, be-
geleid door Pieter Bogaert aan de 
vleugel. Het concert vangt aan om 
20.00 uur. ‘We denken ook nog na 
over een zaterdagmiddagmatinee’ 
aldus Nel Raven. ‘Dat hebben we 
in het verleden ook al eens gedaan. 
Veel mensen gaan liever niet in 
donker over straat. Na het concert 
gaan we ons daar over buigen’. 
Voor nadere informatie zie de web-
site www.keng-maartensdijk.nl 

Kunst en Genoegen is ingeschakeld bij de opnames van Swiebertje.

Uitvoering muzikale matinee van 29 oktober 2022.

Meer muziek voor kinderen
Kinderburgemeester Renske Iseger besteedt gedurende haar kinderburgemeesterschap 

aandacht aan het thema ‘Meer muziek voor kinderen’. Renske zelf groeit op met
muziek, heeft muzikale ouders en ziet de meerwaarde van muziek voor kinderen. 

Onder andere door de organisatie 
van de Muziekchallenge brengt ze 
dit thema meer onder de aandacht 
zodat meer kinderen met muziek 

in aanraking komen. Renske: ‘Mu-
ziek zorgt niet alleen voor betere 
concentratie en creativiteit maar 
maakt kinderen ook blij en slimmer 
en zorgt voor een betere motoriek. 
En je kunt op zoveel manieren be-
zig zijn met muziek: je kunt zingen, 
dansen, een instrument bespelen 
maar ook rappen of een ritme trom-
melen. In deze Muziekchallenge is 
ruimte voor dat alles. Ik hoop dat 
veel kinderen mee zullen doen’.

Uitnodiging
In de ‘Muziekchallenge’ roept 
Renske kinderen van 8 t/m 14 jaar 
op om een filmpje te maken waarin 
muziek is verwerkt. Dit kan zijn 
door het bespelen van een instru-
ment, zingen, dansen of bijvoor-
beeld rappen. Als er maar muziek 
in voorkomt. Alle scholen ontvan-
gen een oproep met een filmpje en 
een poster en worden uitgenodigd 
om het bij de leerlingen onder de 
aandacht te brengen en ze te en-
thousiasmeren vooral mee te doen. 

Renske heeft op haar eigen basis-
school (De Nijepoort in Groene-
kan) ook een poster opgehangen.

Spetterend eindfeest
Kinderen kunnen tot 19 mei hun 
filmpje insturen naar kinderbur-
gemeester@debilt.nl. Begin juni 
zal de Muziekchallenge afgesloten 
worden met een spetterend eind-
feest waarbij de beste inzendingen 
mogen optreden. De origineelste, 
leukste of muzikaalste inzending 
verdient bovendien een leuke prijs.

Muziek voor elk kind
Voor een grote groep kinderen geldt 
dat er thuis (even) niet genoeg geld 
is om mee te doen aan sport en cul-
tuur (en dus muziek maken). Stich-
ting Leergeld De Bilt helpt hierbij 
zodat alle kinderen mee kunnen 
doen. Voor meer informatie: www.
leergelddebilt.nl. Op www.debilt.nl/ 
kinderburgemeester is meer infor-
matie te vinden over de Muziek-
challenge.

Renske: ‘In deze Muziekchallenge 
is veel mogelijk. Ik hoop dat veel 
kinderen mee zullen doen.’ [foto 
Henk van de Bunt]

Onvergetelijke 
Zonnebloemmiddag
Vrijdagmiddag 10 maart hadden zo’n 50 deelnemers van 
de Zonnebloem Maartensdijk en een aantal deelnemers 

van Onvergetelijk Leven een bijzondere middag
met een optreden van Sterk Spul. 

De deelnemers werden ontvangen door Prinses Beatrix en Koning 
Maxima, die zich even vrij hadden gemaakt van hun werkzaamheden 
in het kader van NL doet. Sterk Spul wist de zaal van het begin af aan 
enthousiast te krijgen en de meeste liedjes werden uit volle borst mee-
gezongen. In de pauze zorgden ruim 10 vrijwilligers  voor een drankje 
en een versnapering.

De Maartensdijkse afdeling van de Zonnebloem en Onvergetelijk Le-
ven hebben  afgesproken samen te werken daar waar zij een activiteit 
organiseren die voor beide groepen deelnemers passend is. Dit was daar 
een voorbeeld van. Alle deelnemers gingen met een tevreden gevoel 
naar huis. (Joke Calis)

Groot enthousiasme tijdens het optreden van Sterk Spul.
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Nieuwe wet beperkt aantal 
koolmonoxidevergiftigingen
Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard 
of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht 
om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen voor installatie, onderhoud en 
reparatie. Zelf klussen aan een gasverbrandings-
installatie of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

Oorzaak koolmonoxidevergiftiging
Vaak komt koolmonoxide (CO) een huis binnen 
door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden 
gasverbrandingsinstallatie. Dit is gebleken uit 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is 
daarom nieuwe regelgeving gemaakt: 
het wettelijk CO-stelsel.

Koolmonoxide: een levensgevaarlijk gas
Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas. 
Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen 
die het inademen, kunnen ernstige gezondheids-
klachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks 
zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot 
twintig doden en ten minste tweehonderd 
ziekenhuisopnames.

Bedrijven in CO-vrij register
Een gecertificeerd bedrijf is te herkennen 
aan het CO-vrij logo. Ook zijn gecertificeerde 
bedrijven terug te vinden in het ‘register 
gasverbrandingsinstallaties’ op 
www.co-vrijregister.nl. Een installateur draagt 
ook (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij 
kan aantonen dat hij voor een gecertificeerd 
bedrijf werkt.

Voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’
De Nederlandse Brandwonden Stichting, 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Brandweer Nederland 
voeren samen de voorlichtingscampagne 
‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen 
op de gevaren van koolmonoxide en hen te 
informeren over de nieuwe regelgeving.

Kijk voor meer informatie 
op www.co-wijzer.nl.

Check 
het CO-vrij 

logo!

www.co-wijzer.nl

CO-vrij certificaat verplicht vanaf 1 april 2023

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven 
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Je vindt pensioenadministratie gewoon leuk! 
Jij werkt al een aantal jaar op de pensioenafdeling van een verzekeringskantoor 

of verzekeraar, of je hebt dat werk in het verleden gedaan. Je bent nauwkeurig, 

enthousiast en houdt van cijfers.

Wat ga je bij ons doen?
Jij helpt onze klanten door hun pensioenregelingen te administreren en neemt 

hen werk uit handen.  Bijvoorbeeld door maandelijks personeelsmutaties op te 

vragen bij klanten en deze te verwerken, pensioeninformatiesets te maken voor 

nieuwe medewerkers en de nota’s van verzekeraars te controleren. 

Wat kunnen wij je bieden?
Wij bieden je de mogelijkheid om in een professionele en inspirerende werk- 

omgeving te werken in een leuk team waarbij je je, als je dat wilt, verder kunt ont-

wikkelen. Je kunt parttime werken, maar minimaal 24 uur in de week.

Wie zijn wij?
Wij zijn de Van Luin Assurantie Groep, hét (leukste) verzekeringsadvieskantoor 

voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Utrecht. We werken met 22 collega’s 

in een prachtig en sfeervol pand aan de Soestdijkseweg Zuid. Dus je kunt lekker 

op de fiets naar je werk!

Wil je meer weten?
Dat kan eenvoudig! Als je een mailtje stuurt naar geertjan@vanluin.nl of belt met Geert-

Jan Brouwer op 06-50262226 kun je jezelf uitnodigen voor een kop koffie of thee.

Vacature administratief medewerker pensioen

Doorzien >> Vooruitzien

Weet je wat? 
Werp een blik op onze site (www.vanluin.nl) om het laatste 

zetje te krijgen! We wachten op jouw bericht!
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GEMEENTENIEUWS
week 11   15 maart 2023

De gemeenteraad vergadert op donderdag 30 maart vanaf 19.30 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur en de Lijst Ingekomen Stukken zijn de 
onderwerpen (onder voorbehoud):

•  Vaststellen ‘Mobiliteitsvisie 2035 - Visie op een duurzame, veilige en toegankelijke mobiliteit’
• Vaststellen bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 3, De Bilt’
• Vaststellen bestemmingsplan ‘Westbroekse Zodden percelen N 2757 en N 2851’
•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Nobelkwartier te De Bilt’ en beeldkwaliteitsplan ‘Nobelkwartier 

– De Bilt in Beweging’
• Vaststellen ‘Verordening Jeugdhulp De Bilt 2023’
• Vaststellen ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2023’
• Opheffen gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en Omstreken

De actuele agenda en vergaderstukken vindt u op debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u 
ook alle raads- en commissievergaderingen live volgen.

Als inwoner kunt u inspreken over een onderwerp waarover de raad vergadert. Dat kan in de 
raadscommissies Burger & Bestuur en Openbare Ruimte. 
Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u zich dan aan 
voor het ‘Informeel contact’, voorafgaand aan één van de commissievergaderingen.

Neemt u voor meer informatie of aanmelden contact op met de raadsgriffi e via 
raadsgriffi e@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Gemeenteraad

Vandaag zijn de verkiezingen. U gaat toch ook stemmen? U vindt alle stemloka-
len op debilt.nl/verkiezingen. Op het stembureau bij Jagtlust in Bilthoven staat 
vandaag tot 12.00 uur een prokkelduo voor u klaar. 

Wat is een prokkelduo? 
Een prokkelduo is een duo bestaande uit een persoon zonder en met een (licht) verstande-
lijke beperking. De vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking voeren dezelfde werk-
zaamheden uit als een andere vrijwilliger, met indien nodig hulp van de begeleider. 

Waarom een prokkelduo?
Mensen met een verstandelijke beperking zijn meer dan hun beperking en zij willen en kun-
nen van betekenis zijn in de samenleving. Daarnaast draagt een prokkelduo op het stembu-
reau bij aan een inclusieve samenleving en positieve beeldvorming in de maatschappij.

Wij zijn als gemeente blij dat wij een prokkelduo op ons stembureau als versterking hebben! 

Prokkelduo op stembureau Jagtlust 

Muziekchallenge
Doe jij ook mee?

Kinderburgemeester Renske daagt jullie uit om een leuk filmpje 
te maken waarin muziek een rol speelt! Dat mag van alles zijn: zingen, 
dansen, rappen, bespelen van een muziekinstrument, noem maar op… 

als jij/jullie er maar samen met muziek in voorkomt/voorkomen!

BEN JE TUSSEN DE 8 EN 14 JAAR?
DAN BEN JÍJ WIE WE ZOEKEN!

Stuur je filmpje 

vóór 19 mei op naar 

kinderburgemeester@debilt.nl 

en maak kans op een 

mooie prijs!

Begin juni sluiten we de challenge 
met een spetterend eindfeest!

Kijk voor meer info op 
www.debilt.nl/kinderburgemeester 
en volg Renske op Instagram  
@kinderburgemeester_de_bilt

Als u weinig inkomen of spaargeld heeft komt 
u misschien in aanmerking voor kwijtschel-
ding van belasting. Daar geldt een regeling 
voor sinds september 2022. Om te zien of u 
recht heeft op kwijtschelding kijkt de ge-
meente en het waterschap naar uw inkomen 
en vermogen. 

Gemeente De Bilt kijkt zo ruim mogelijk naar 
de mogelijkheden voor kwijtschelding. We 
verhogen de vermogensnorm. Dat betekent 
dat meer mensen binnen de norm vallen. De 
regeling geldt voor iedereen die belasting-
plichtig is. 

Hoe vraag ik kwijtschelding aan? 
Op BghU.nl kunt u een verzoek invullen. Hier-
voor heeft u uw DigiD nodig. De website stelt 
u een aantal vragen over uw huishouden en 
inkomen. Op al deze vragen kunt u ja of nee 
antwoorden.  

U wordt ook gevraagd of BghU automatisch 
mag toetsen. Als u daar ja op antwoordt, 
kunnen we snel aangeven of u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding. 

De website vraagt u ook naar (scherm)prints 
van internetbankieren van al uw betaal- en 
spaarrekeningen van de laatste volledige 
maand. Daarop moet het saldo goed te zien 
zijn. Dit kunt u bij de aanvraag uploaden. 

Uw voordeel: geen uitgebreid kwijtschel-
dingsformulier met bijlagen invullen en eer-
der een uitspraak voor uw aanvraag kwijt-
schelding.  

Vult u liever een kwijtscheldingsformulier in? 
Dat kan. Bij Bghu kunt u op werkdagen tus-
sen 088-0640200 een formulier aanvragen. 
Ook kunt u via de site www.bghu.nl een for-
mulier downloaden.

Kwijtschelding van belasting: 
komt u in aanmerking? 

Taxateurs BghU 23 maart
op het gemeentehuis
Heeft u uw belastingaanslag ontvangen en heeft 
u vragen over uw OZB of WOZ-waarde? De 
taxateurs van BghU staan voor u klaar op 23 
maart in ons gemeentehuis. Zij helpen u graag 
persoonlijk verder en kunnen eventuele 
wijzigingen doorvoeren. U bent van harte welkom 
tussen 9.00 en 16.00 uur. Het kan druk zijn en 
voorkomen dat u mogelijk even moet wachten. 
Meer informatie vindt u op bghu.nl/taxateurs-op-
locatie of u kunt bellen naar 088 064 02 00. 

Zitting gemeentelijk stembureau op 16 maart
Op donderdag 16 maart om 09.00 uur houdt het gemeentelijk stembureau op de Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven zitting om de uitkomst van de verkiezingen Provinciale Staten en Water-
schappen vast te stellen. De zitting is voor kiezers toegankelijk.

Meer informatie: www.debilt.nl/verkiezingen

Verkiezingen (debilt.nl/verkiezingen)    Vandaag
Zitting gemeentelijk stembureau    16 maart
Commissie Openbare Ruimte (debilt.raadsinformatie.nl) 16 maart
Gemeenteraadsvergadering (debilt.raadsinformatie.nl)  30 maart
Expositie ‘Ik heb het gevoel dat ik vast zit’ (debilt.nl/kunst) Tot 31 maart
Commissie Burger en Bestuur (debilt.raadsinformatie.nl) 11 april

Agenda Werk aan de weg
De gemeente voert het hele jaar door onderhoudswerkzaamheden uit aan wegen, het groen 
en de openbare verlichting. Van veel kleine werkzaamheden is weinig hinder te verwachten. 
Enige hinder van onderstaande werkzaamheden is helaas onvermijdelijk:

Bilthoven:
•  Leyenseweg: In november 2022 is gestart met rioolwerkzaamheden waardoor de weg is 

afgesloten tot en met juli 2023. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar. 
•  Saneringswerkzaamheden van gas-waterleiding aan de Koperwieklaan vanaf 13 maart 2023.
•  Bachlaan ter hoogte van huisnummers 1-3 afgesloten wegens rioolvervanging van 6 maart 

tot en met 20 maart 2023.
•  Aanleg doorfi etsroute op diverse plekken. Kijk voor meer informatie op 

debilt.nl/doorfi etsroute

Westbroek:
•  Kerkdijk ter hoogte van huisnummer 43 tot en met huisnummer 149 afgesloten wegens as-

faltwerkzaamheden van 27 maart t/m 5 april 2023. De woningen en bedrijven blijven bereik-
baar.

De Bilt:
•  Saneringswerkzaamheden van gas-waterleiding aan de Looydijk vanaf 6 februari t/m 

16 maart 2023.
•  Aanleg doorfi etsroute op diverse plekken. Kijk voor meer informatie op 

debilt.nl/doorfi etsroute

Maartensdijk/Groenekan/Hollandsche Rading:
Geen werkzaamheden.

Meer informatie over werk aan de weg kunt u lezen op www.debilt.nl/werkzaamheden. 
Meer informatie over onderhouds- en herinrichtingsprojecten in de gemeente vindt u op 
www.debilt.nl/projecten
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BEKENDMAKINGEN
week 11 ¾  15 maart 2023

Ontheffing van de route voor het vervoer 
gevaarlijke stoffen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken bekend dat zij, ingevolge 
artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaar-
lijke stoffen hebben verleend aan:

•  Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het vervoer 
van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse locaties in de gemeente De Bilt.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de ge-
meente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager bij de 
gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 15 maart 2023).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of per e-mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling 
externe veiligheid / ontheffingen.

Vind jij het leuk om bij een kantoor te werken met een fl inke dosis humor? En pas jij goed binnen een 
informeel en toegankelijk team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn een groeiend administratiekantoor, maar niet zomaar eentje, maar versie 3.0! Méér dan 80%
van de facturen bij ons wordt automatisch geboekt! Wij maken videofi lmpjes van de jaarrekeningen 
voor onze klanten. Om maar eens wat te noemen! 
Het voordeel van dit kantoor is dat je niet vastzit aan alle regels van een accountantskantoor, maar 
wel op dat niveau werkt en voldoende uitgedaagd wordt.

Verder is dit een supergezellig kantoor met eigen bioscoop, sportzaal, pooltafel en tafeltennis! 
Daarnaast doen we veel aan uitjes en evenementen. 

Wat ga je doen?
• Je stelt jaarrekeningen op en maakt aangiften VPB/IB.
• Je bespreekt jaarrekeningen.
• Je adviseert klanten.

Wie zoeken wij voor deze rol als Finance Ninja?
• Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan in de samenstelpraktijk.
• Je hebt HBO werk- en denkniveau
• Je bent sterk in de communicatie/advisering
• Je hebt ervaring en affi niteit met Exact Online (pré)
• Je bent goed in Engels, woord en geschrift (pré)

Wat mag je verwachten als je hier aan de slag gaat?
• Op basis van kennis en ervaring een riant marktconform salaris.
• Mooi kantoorpand in huiselijke sfeer waar je jezelf snel thuis zal voelen.
• Humor is belangrijk bij ons, waardoor het altijd gezellig is.
• Alles wordt goed geregeld, zo krijg je bijvoorbeeld 2 beeldschermen.
• Gratis mogelijkheid tot sporten of andere vrijetijdsactiviteiten.
• Er is meer dan voldoende parkeerruimte voor de deur.
• Heel veel uitjes.
• 8% vakantiegeld + 25 vakantiedagen.
• Reiskostenvergoeding.

NEEM CONTACT MET ONS OP

UWBS Financial Services BV   |   Dorpsweg 79   |   3738 CB  MAARTENSDIJK
gdeman@uwbs.nl   |   030-2297385

UWBS FINANCIAL SERVICES B.V.

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

 DONDERDAGAVOND 30 MAART
 VAN 19.30 UUR TOT 22.00 UUR 
(MODESHOW OM 19.45 UUR)

save the date!

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

MET O.A. DE MERKEN: ZUSSS, LOFTY MANNER, MET O.A. DE MERKEN: ZUSSS, LOFTY MANNER, 
GEISHA, YAYA, G-MAXX, STREET ONE, ESPRIT.GEISHA, YAYA, G-MAXX, STREET ONE, ESPRIT.

Nieuwe trends, 10% korting, goodiebag, 
hapje en drankje

Nieuwe trends, 10% korting, goodiebag, 
hapje en drankje

Afhaaladressen Vierklank
Bilthoven; Winkelcentrum Planetenbaan - Bruna 
Bilthoven, Julianalaan 53 - Jumbo Supermarkt, 
Neptunuslaan 9 - WVT, Talinglaan 10 - Biblio-
theek Idea Bilthoven, Planetenplein 2 - Supermarkt 
Hoogvliet, Leyenseweg 127 - Primera, Kwinkelier 
29 - Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp) - Gemeente-
huis, Soestdijkseweg zuid 173 - Plus Supermarkt, 
Donsvlinder 2

De Bilt; H.F. De Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 - Mens, Molenkamp 60 - Kwaliteitsslage-
rij van Loo, Hessenweg 183, - Hotel de Biltsche 

Hoek, De Holle Bilt 1, - Dirk, Hessenweg 88

Groenekan; Fa. van de Neut, Groenekanseweg 5 - 
De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk; Dijckstate, Maertensplein - Dro-
gisterij DA Voila, Maertensplein - Jumbo, Maer-
tensplein

Hollandsche Rading; Perron Peet, Vuurse Dreef 

Westbroek; Cafetaria Coen, Kerkdijk 3
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Eline gaat door
Onlangs deden bijna 60 jonge, klassieke musici mee aan het Prinses Christina Klassiek 
Concours in regio Zuid 1. De vakjury selecteerde uiteindelijk zes regio-finaleoptredens.

Drie optredens werden beloond met de Halve Finale Prijs. Deze winnaars gaan
naar de Nationale Halve Finale op 1 april in Den Haag. 

Eén van de gelukkigen is de 12-ja-
rige Eline Liselotte van Dijk uit 
Bilthoven. Het jonge viooltalent 
deed mee in categorie 1b van de 
competitie - voor de allerjongste 
deelnemers - en werd door de vak-
jury beloond met een 1e prijs. Ze 
mag door naar de Halve Finale in 
Den Haag en wint concertkaarten 
voor de philharmonie zuidneder-
land. Daarnaast mag ze als solist 
optreden met het Amersfoorts 
Jeugd Orkest. 

Het Prinses Christina Concours 
stimuleert jongeren om muziek te 
maken en helpt hen hun talenten te 

ontwikkelen. De finalisten winnen 
prijzen, maar ook degenen die niet 
doorgaan naar de Halve Finale ma-
ken kans op een prijs. Alle finalis-
ten van de concoursen krijgen daar-
naast toegang tot de PCC Academy, 
het educatieve programma van het 
Prinses Christina Concours vol 
met trainingen en workshops over 
muzikantschap en de beroepsprak-
tijk van de professionele muzikant. 
Ook Eline mag hier aan mee doen. 
(Raoul Wijsma)

Eline gaat naar de halve finale 
in Den Haag. (foto Majanka 
Fotografie)

Gioia Molenaar winnaar
Read2Me! Voorleeswedstrijd

‘Hoe kun je nou de doodstraf krijgen voor zoiets? Je gaat nog niet dood, Charlotte. Dit is 
krankzinnig. Het is allemaal show, niet echt. ‘Vier.’ Niet nu. Nog niet. ‘Drie.’ Je gaat niet dood. 

‘Twee.’ Jegaatnietdoodjegaatnietdoodjegaatnietdood. ‘Een.’

Gioia Molenaar (11), leerling van 
De Werkplaats, begint na een span-
nende introductie met voorlezen uit 
het boek ‘De executie’ geschreven 
door Daniëlle Bakhuis. De hele zaal 
inclusief de jury zit op het puntje 
van de stoel. Gioia eindigt met een 
enorme cliffhanger. Nu móét de 
hele zaal het boek wel lezen om te 
weten hoe het afloopt… 

Woensdag 8 maart streden 11 leer-
lingen van 4 verschillende scholen 
tegen elkaar in de Regionale Ronde 
van de Read2Me! Voorleeswed-
strijd die plaatsvond in de prachtige 
theaterzaal van De Werkplaats. Alle 
11 deelnemers waren al kampioen 
van hun school geworden. 

Uiteindelijk wonnen Isabel Lowe 
(13) en Hugo Willems (12), beide 
afgevaardigden van het Griftland 
College, de tweede en derde plek. 
Naast bovengenoemde scholen de-
den ook leerlingen van het CLZ en 

CCZ mee aan de wedstrijd. De jury 
bestond uit Raisa van der Knaap 
(boekverkoopster bij Kramer & 
Van Doorn, Zeist), Alyssa Poot & 
Sophie Dalebout (Boekenbazen, 
Bibliotheek Oosterschelde) en Eva 
Burgers (auteur van spannende 

young adult boeken). Zij kozen 
Gioia als winnaar door haar rust 
en meeslepende manier van voor-
lezen. Gioia mag de regio Zeist/
Soest/Bilthoven verdedigen tijdens 
de Provinciale Ronde in Utrecht. 
(Lotte Brouwer)

V.l.n.r. en achter naar voor Juryleden Raisa, Sophie, Alyssa, Eva en 
presentator Daan Warnas en winnaars Hugo, Gioia en Isabel.

Talent-uren in Het Nieuwe Lyceum
Op vrijdag 10 maart was er weer een talent-uur sport in Het Nieuwe Lyceum. Zeven 

enthousiaste spelers waren aanwezig om hun eerste training van 17 februari voort te zetten.
De trainingen werden verzorgd door 2 trainers van Iduna, Bert en Jan Willem. 

Iedereen kan tafeltennissen op de 
camping en in de voetbalkantine, 
maar met echt wedstrijdmateriaal 
is het toch wel even anders. In de 
eerste training ging het vooral over 
techniek van de basisslagen. De spe-
lers leerden zelfs topspin-aanvallen 
en smashen. In de tweede training 
lag de nadruk op bewegen, waar-
door de spelers technisch nog beter 
werden. Er is een robot gebruikt om 
veel ballen te kunnen slaan. Er was 
veel talent aanwezig in de groep; 
de inzet en het plezier in beide trai-
ningen was groot. De trainingen 
werden afgesloten met wedstrijden. 
Omdat er een oneven aantal deelne-
mers was, deed sportdocent Jasper 
ook mee en die ging er uiteindelijk 
met de winst vandoor. De enthousiaste groep tafeltennissers van het talent-uur.

Tweemaal Zes deelt punten 
Zaterdag 11 maart speelde Tweemaal Zes tegen Wit/Blauw uit 

Kampen. Het was weer de eerste wedstrijd in 3 weken. 

Zowel TZ als Wit/Blauw startte goed aan de wedstrijd. Wit/Blauw 
opende de score maar TZ kon steeds weer aanhaken. Na 20 minuten 
sloeg Wit/Blauw een gat van 2 goals, maar TZ kwam met een tegenant-
woord door goed samen te werken. De ruststand was 10-10. 

Na rust kwam TZ wederom goed uit de startblokken en maakte Marco 
de Rooij direct een mooi afstand-schot. Wit/Blauw en TZ gingen alweer 
gelijk op maar vanaf de 19e minuut kreeg TZ de smaak te pakken. De 
spelers sloegen een gat van 4 goals. 

Na deze dominante fase van TZ kwam Wit/Blauw juist weer terug op 
de Maartensdijkers. In deze fase wist Wit/Blauw de stand weer gelijk te 
trekken naar 18-18. In de laatste minuten gaven beide teams alles. He-
laas was dit voor niemand genoeg; de wedstrijd resulteerde in een 20-20 
gelijkspel. Volgende week moet TZ het opnemen tegen koploper SCO.  
(Milou Hardeman)

Nieuwe sponsor voor TZ

Afgelopen zaterdag speelde TZ B1 voor het eerst in nieuwe shirts van 
sponsor FlyWebservices uit Maartensdijk. Helaas werd er verloren; 
aan het tenue heeft het niet gelegen. (foto Linda van Utrecht)

Sponsor blijft bij SVM
SVM en Mac3park verlengen wederom de samenwerking. Vorige 
week donderdag heeft Marian Mulder, directeur Mac3Park het 

nieuwe contract met een looptijd van drie jaar getekend. 

Mac3Park blijft hoofdsponsor van de SVM selectieteams 1 en 2. Een 
deel van deze sponsoring komt ook ten goede aan het verhogen van de 
deskundigheid van de jeugdtrainers en coaches.

Na afloop van de belangrijke thuiswedstrijd van SVM1 tegen de Post-
hoorn 1 om 14.30 uur aanstaande zaterdag 18 maart wordt om 17.00 
uur  de oefenwedstrijd dames jong PEC Zwolle tegen jong Telstar ge-
speeld. Toegang is gratis.

Na het tekenen van het contract zijn er bloemen.
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Te koop aangeboden
Buitenkansje: voor € 175 
een robuuste MIELE was-
machine, centrifugeert 1400 
toeren, niet intensief maar wel 
regelmatig gebruikt en in zeer 
goede staat. Ophalen (begane 
grond). 0627454534, contact 
via whatsapp kan ook.

Gratis af te halen. Prachtig 
2 persoons ledikant, blank 
eiken 200 x 140 cm. Met 2 
spiralen en nachtkastjes. Tel. 
030 - 2203368. 

4 eetkamerstoelen. Leer/
terra/eiken. Rughoogte 
1.10cm. Vraagprijs €50,-. Tel. 
06-14500433

2 badpakken leuken kleuren 
maar L/XL , €10,-. 6 mooi 
herenstropdassen €10,-. Tel. 
06-42455783

Gardena 25 m tuinslang op 
haspel met wieltjes €15,-. Tel. 
0346-212655

Aulos alto509ae kunststof 
altblokfluit, nooit gebruikt. 
€10,-. Tel. 0346-212655

Prima rijdende vouwfiets, kan 
simpel opgeklapt worden. € 
40,-. Tel. 0346-243758

Boek over houten meubels + 
accessoires te maken, volop 
leuke dingen. €8,-. Tel. 0346-
243758

Bruine leren dames laars-
jes mt 38 (Freeflex, nieuw 
€129,99) nauwelijks gebruikt, 
ivm hoge hak (6 cm), nu € 
25, kan foto's opsturen, 
06-30693144

Bedwarmer, brons decoratie-
ve schotse bewerkte, pre 60’s 
houten steel 100 cm, Ø 28 cm 
deksel valt binnen reservoir. 
€45,-. Tel. 06-23459235

Te koop gevraagd
PASPOP verstelbaar tbv 
theater in ’t Groen. Tel. 
06-45218570

Personeel gevraagd
Kom jij ons team versterken? 

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

God is liefde! Dus Hij houdt van u!
Deze boodschap wordt elke zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Op vakantie naar Ameland?
Vakantiehuis "Skutehon" ligt op een prachtige plek aan de 
rand van een natuurgebied te Hollum, op  loopafstand van 
de duinen, de zee, de vuurtoren, het dorp en d'Amelander 
golfbaan. www.skutehon.nl Ook lastminutes.

Sjors Sportief en Sjors Creatief De Bilt 
zingend van start

door Henk van de Bunt

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn 8 maart weer van start gegaan in de gemeente De Bilt.

Ook de wethouders Dolf Smolenaers (Onderwijs en Sport) en 
Anne Marie ‘t Hart (Kunst) kwamen samen met Rob Schouw, 
directeur van het Kunstenhuis, langs. Zij ontvingen het eerste 
boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief.

Kinderburgemeester Renske Iseger was ook aanwezig: ‘Ik 
vind het heel leuk om bij de aftrap van Sjors Sportief en Sjors 
Creatief te zijn. Ik heb het boekje goed doorgekeken en er 
is ontzettend veel leuks te doen in onze gemeente: Van bok-
sen tot allerlei soorten dansen, van knutselen tot een survival 
workshop, van waterpolo tot theaterlessen. Aangezien mijn 
thema als kinderburgemeester 'meer muziek voor kinderen' 
is, wijs ik graag extra op de leuke muzieklessen, die er in het 
boekje staan, ook wanneer je nog geen instrument bespeelt. 

Want wist je dat muziek maken niet alleen hartstikke leuk is, 
maar ook nog eens heel gezond? Kijk vooral wat er allemaal 
te doen is, want ik weet zeker dat er ook voor iedereen iets 
leuks bij zit’. 

En om meteen maar muzikaal en gezond van start te gaan ging 
Renske gelijk met de leerlingen van de Van Dijckschool een 
klein liedje over veel fruit en groente ‘Papaya banaan en ana-
nas’ zingen. Renske deed het éénmaal voor en vond een en-
thousiast gehoor bij alle aanwezigen. 

Sjors Sportief en Sjors Creatief is inmiddels een begrip in De 
Bilt. Dankzij het aanbod van deze organisatie vinden steeds 
meer kinderen een activiteit die ze leuk vinden om te doen, 
zoals bijvoorbeeld: voetbal, hockey, badminton, freerunning, 
judo, scouting en dansen, beeldende kunst, Robokids, toneel-
spelen, (samen) zingen of muziek maken en nog veel meer. 
De beide wethouders: ‘We willen graag dat alle kinderen in 
de gemeente De Bilt makkelijk mee kunnen doen aan sporten 
of creatief zijn. Dus ook voor iemand alleen of samen gezel-
lig met vriendjes en vriendinnetjes worden er leuke activitei-
ten aangeboden. We wensen iedereen heel veel sportiviteit en 
creativiteit’.

Het volledige aanbod is te vinden op de website actiefi ndebilt.
nl. Op deze website kun je niet alleen het aanbod van Sjors 
Sportief en Sjors Creatief zien, maar ook direct doorklikken 
naar je favoriete club. Actief in De Bilt is het platform waar 
je alles op het gebied van sport en cultuur voor iedereen in de 
gemeente De Bilt kunt vinden.

Kinderburgemeester Renske en de beide wethouders zijn 
enthousiast over Sjors Sportief en Sjors Creatief.

Oud-leerlingen terug 
naar Maartensdijk

In 1972 gingen de leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Kievit uit Maartensdijk ieder hun 
eigen weg; toen was dat nog de zesde klas van de 

Openbare Lagere School. 

Zaterdag 11 maart waren veel leerlingen van weleer weer 
naar Maartensdijk afgereisd om in De Vierstee herinneringen 
op te halen; verhalen gingen over de ruimte die er toen rond 
de school - een houten gebouw aan de Kievitlaan - aan de 
rand van het dorp. 

Er was een mooie fotopresentatie van Edmond Harte over 
Maartensdijk van toen en nu en Martine Franken had ge-
noeg appeltaart gebakken voor de hele groep. 

De groep van 1972 op de Vierstee-brug in 2023.

OW staat voor “de gebruiker betaalt”.
Wilt u dat het ondernemend Nederland
een stem heeft in de waterschappen,
stem dan op 15 maart op
ONDERNEMEND WATER, lijst 10. Ook
huishoudens hebben belang bij
ONDERNEMEND WATER omdat wij scherp
toezien op een doelmatig en efficiënt
waterschap, waar uw geld op de best
mogelijke manier wordt besteed aan de
taken van het waterschap: voldoende
schoon water en droge voeten met een
lange termijn strategie gericht op
duurzaamheid en circulariteit. Dus geen
geld voor hobby’s maar doen wat
gedaan moet worden: kusten
voorbereiden op stijging zeespiegel en
oplossingen vinden voor te veel of te
weinig regen. Waar politieke partijen
vaak gefocust zijn op het eigen
partijbelang heeft OW maar één belang:
UW BELANG!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Weierink, Lijsttrekker
Ondernemend Water
Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden

kker

Tot nu waren er binnen de
waterschappen vaste bestuurszetels voor
vertegenwoordigers van natuurbeheer,
agrarische sector en het bedrijfsleven.
De vaste zetels voor het bedrijfsleven
worden afgeschaft omdat de
vertegenwoordigers niet werden gekozen
maar werden benoemd door de KvK. Dat
is jammer omdat onderzoek heeft
uitgewezen dat deze bestuurders nu juist
de meeste kennis hebben en geen
onderdeel waren en zijn van het politieke
spel, zoals u dat kent van landelijk en
gemeentelijk bestuur.
Vertegenwoordiging van het
bedrijfsleven is cruciaal, niet alleen
vanwege de kennis maar ook omdat
schoon en voldoende water juist voor een
groot deel van het bedrijfsleven heel erg
belangrijk is.
In veel waterschappen ziet men bedrijven
als pinautomaat, tekorten worden
verhaald op bedrijven en dat is niet
terecht. Zeker omdat ook de bakker om
de hoek, de horeca, scholen en
sportvereniging in de categorie bedrijven
vallen. Deze bedrijven en
maatschappelijke organisaties hebben
het moeilijk door de energiecrisis en
zwaarder belasten is niet wenselijk.

Voor een slagvaardig waterschap.
ONDERNEMEND WATER

advertentieBEZORG De Vierklank op 
woensdag, duur (afhankelijk 
van de wijk) 1 tot 1,5 uur. 
Bezorgen kan vanaf 13 jaar. 
Wijken in heel gemeente De 
Bilt beschikbaar. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

Personeel aangeboden
KLUSBEDRIJF Top Voor al 
uw kleine en grote klussen 
binnens- en buitenshuis. Tel. 
06-50660689. www.klusbe-
drijf-top.nl

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

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

Laat uw tuin ontwerpen door
De man, die hem aanleggen
en onderhouden kan:
Tuinvreugde, de natuurlijke
HOVENIER. Kijk op
www.tuinvreugde.nl of bel
Marcel: 06 21290891.

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
06 53288597

Diversen
Oud ijzer- en metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075
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Nova maakt het
KZ Danaïden moeilijk

Dat er zaterdag 11 maart spannende wedstrijden op het programma stonden voor de selectie 
van Nova was vooraf al duidelijk. Nova 2 kon op gelijke hoogte komen met KZ Danaïden

en Nova 1 kon het de aanstaande kampioen nog even moeilijk maken. De club ging
uiteindelijk zonder punten weer naar Leiden.

Nova 2 wist dat er iets gehaald kon 
en moest worden dit speelweek-
end. De uitwedstrijd nam Nova 
de 2 punten na een nipte overwin-
ning mee naar huis. Ook de thuis-
wedstrijd was tot aan het einde toe 
spannend. Deze eindigde in 18-17. 
Hiermee delen Nova en KZ Danaï-
den de 3e plek in de poule.

Bij Nova 1 liet coach Wim Jansen 
in de voorbespreking de kreten ho-
ren ‘we hebben niks te verliezen’ en 
‘maak vooral plezier met elkaar’. 
De uitwedstrijd in Leiden verloor 
het 1e ruim met 23-16. En waar 
Nova de nodige punten had laten 
liggen in verschillende wedstrijden, 
staat KZ Danaïden ‘eenzaam’ bo-
venaan in de poule. In de eerste ont-
moeting speelde Nova een sterke 1e 
helft, maar sloeg dat in de 2e helft 
flink om. Nova liet dat deze keer 
niet weer gebeuren. De ploegen 
gingen gelijk op in een sportieve 
wedstrijd. Nova draaide prima aan-

vallen, maar wist deze nog niet om 
te zetten in veel doelpunten. Wel in 
een gat van 2 punten, ruststand: 6-4.

Ook na de rust kwamen de doel-
puntenmachines aan beide kanten 
niet op gang. Pas na 10 minuten 
spelen, noteerde Nova de 7-4. Deze 
voorsprong liep op naar 9-5. KZ 
Danaïden deed nog een poging 

om het kampioenschap op deze 11 
maart al binnen te halen en kwam 
terug tot 9-8, maar Nova bleef sterk 
en bracht de eindstand op 11-8. 

Nova 1 staat nu 2e achter KZ Dana-
iden. Volgende week reist het team 
af naar Badhoevedorp voor een 
ontmoeting met de nummer 5 uit de 
poule.            (Renske van Kempen) 

Nova laat zien dat de uitwedstrijd in Leiden een slippertje was. 
(foto Rogier Pluim.

Meijenhagen opent deuren 
Op de hoek van de Groenekanseweg en Weltevreden ligt het tennispark van LTV Meijenhagen. 

Naast het sfeervolle clubgebouw liggen er op het park zes prestige-gravelbanen waar
zo goed als het hele jaar op getennist kan worden. De vereniging draait,

met uitzondering van de trainers, volledig op vrijwilligers. 

LTV Meijenhagen is een sfeervolle 
en gezellige vereniging voor ieder-
een van jong tot oud. Naast de ten-
nislessen worden er gedurende het 
hele jaar diverse activiteiten georga-
niseerd, zoals een clubtoernooi, toss, 
tenniskamp voor de jeugd én kan je 
meedoen aan de competitie. Recre-
anten, competitiespelers, kinderen 
en levensgenieters zijn er welkom.

Mijlpaal
Het nieuwe tennisseizoen staat 
voor de deur. Voor LTV Meijen-

hagen een bijzonder feestelijk sei-
zoen, want de vereniging bestaat dit 
jaar maar liefst 70 jaar. Een prach-
tige mijlpaal die uitgebreid wordt 
gevierd. Het eerste feestelijke mo-
ment is de Open Tennis Dag op 
zondag 26 maart. Deze traditionele 
seizoensopening is hét moment 
waarop Meijenhagen haar deuren 
opent voor iedereen die op een 
laagdrempelige manier wil ken-
nis maken met tennis. Van 10.30 
– 17.00 uur worden verschillende 
activiteiten voor jong en oud ge-

organiseerd, zoals diverse clinics, 
een springkussen, een toss én een 
gezellige afsluitende borrel. 

Kennismaken
Wil jij graag starten met tennis of 
overweeg je na een lange tijd weer 
te beginnen? Ga dan naar de Open 
Tennis Dag en maak kennis met 
de club. Iedereen die zich vanaf 
de Open Tennis Dag tot 1 april als 
lid inschrijft, betaalt geen inschrijf-
geld. Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.meijenhagen.nl

De banen van Meijenhagen zijn praktisch het hele jaar door bespeelbaar.

DOS speelt gelijk 
Na de krappe winstpartij van DOS, tijdens de inhaalwedstijd van vorige week in Middelburgs 

stond deze week de return alweer op het programma. Opponent Swift wilde zeker iets goed 
maken nadat ze vorige week in de slotfase de winst uit handen moesten geven.

DOS startte deze wedstrijd veel fel-
ler dan vorige week, waarbij Swift 
tot de 5-5 redelijk kon bijblijven. 
Daarna leek het team uit Westbroek 
volledig los te gaan. Met fris en 
fruitig korfbal werd Swift, in de 
eerste helft volledig zoek gespeeld 
en met een 13-7 achterstand de rust 
in gestuurd. In de 2e helft leek ie-
dereen naar een heel andere wed-
strijd te kijken; DOS startte rom-

melig en heel gemakzuchtig en wist 
niet om te gaan met de wijzigingen 
die coach Plantinga van Swift toe-
paste om DOS meer onder druk te 
zetten. 

DOS kon alleen maar toekijken hoe 
het team uit Middelburg de achter-
stand verkleinde tot 1 punt. DOS 
liet zich volledig overlopen, speel-
de één van de zwakste ‘helften’ van 

het seizoen en zette zichzelf als 
nummer 2 toch een beetje te kijk. 
Swift wist zelfs in de laatste minuut 
de gelijkmaker nog op het bord te 
zetten en speelde zich met dat ene 
punt veilig in de Hoofdklasse. DOS 
kan mogelijk met nog 3 wedstrijden 
en 4 punten achterstand op koplo-
per Avanti, de zaalcompetitie als 
een knappe nr. 2 af te sluiten.

 (Fred van Ettikhoven)

Dos en Swift gaan beiden voor de winst.

Half Nederland 
beweegt te weinig

Veel Nederlanders bewegen minder dan gezond voor ze is. 
Zo'n 47 procent krijgt genoeg lichaamsbeweging, en dan 

vooral kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Dat constateert het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 
Bilthoven na een onderzoek in 2021 onder 8442 mensen.

Vooral jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 bewegen te 
weinig. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld mensen met een laag oplei-
dingsniveau en een laag inkomen, voor mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond en voor mensen uit de grote steden.

Populair
De populairste activiteiten zijn fitnessen, hardlopen, voetballen, wan-
delen, tennissen en fietsen. Vrouwen doen ook relatief veel aan yoga. 
Jonge kinderen spelen gemiddeld ongeveer 14,5 uur in de week buiten, 
waarvan bijna acht uur in hun vrije tijd en ruim zes uur op school. Dat 
is al jaren stabiel.

Overheid
De overheid wil dat in 2040 driekwart van de bevolking genoeg be-
weegt, maar dat doel is nog ver weg. Sinds 2001 schommelt het tussen 
de 40 en 50 procent. In 2020 kreeg 53 procent genoeg lichaamsbewe-
ging, een jaar eerder 49 procent.
De overheid adviseert volwassenen om elke week minstens 2,5 uur 
‘matig intensief’ te bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen of te fiet-
sen. Kinderen zouden dat elke dag minstens een uur moeten doen. Ver-
der krijgen mensen het advies om twee of drie keer in de week dingen te 
doen waar hun spieren en botten sterker van worden, zoals gewichthef-
fen, traplopen of dansen. Ook moeten mensen voorkomen dat ze veel 
stilzitten. Dat moet de druk op de gezondheidszorg helpen verminde-
ren. (Bron Gezondheid.nl)

Sporten
voor volwassenen

Enige tijd geleden is CSV Fraternitas overgegaan naar de
stichting Gympo!nt. Binnen Gympo!nt De Bilt zijn

er 5 groepen voor volwassenen actief. 

De groepen Sport en Bewegen 55+ krijgen les op dinsdagavond in de 
gymzaal van De Regenboogschool en op woensdagmiddag een gym-
zaal van De Vierstee in Maartensdijk. De groepen Bodyfit & Dance en 
Blij(f) Fit krijgen les op woensdagavond in de gymzaal van De Regen-
boogschool 

Binnen de sportgroepen voor volwassenen wordt aansprekend lesge-
geven zodanig dat elke deelnemer binnen z’n mogelijkheden en niveau 
uitgedaagd wordt om te bewegen en conditie te verbeteren. Het zijn 
lessen waar de aspecten conditie, kracht, coördinatie, balans en gezel-
ligheid centraal staan. In alle lessen wordt deels op muziek gewerkt. 
Muziek kan bewegingen ondersteunen en helpen de oefeningen vol te 
houden. In de lessen Sport en Bewegen worden ook regelmatig bal-
sporten beoefend, het sporten met ballen zorgt o.a. voor een goed ont-
wikkeld reactievermogen, iets wat als mensen ouder worden achteruit 
gaat.

Meer weten. Kijk op gympoint.nl of bel 06 12570917 of 030 2203164.



Maart roert z’n staart
De meteorologische lente is begonnen, maar het is waterkoud. Regen, 
natte sneeuw en hagelbuien wisselen elkaar af. Als de bewolking ver-
dwijnt kan het ‘s nachts nog serieus koud zijn. Maart roert zijn staart, 
placht onze buurvrouw te zeggen en paste het ritme van haar groente-
tuin daarop aan.

Mijn lentepad leidt door bevroren land, als door een zee van edelstenen, 
flonkerend in de ochtendzon. Vlakbij scharrelen grote witte zwanen, 
moeder met haar jongen van het 
voorbije voorjaar. Onverstoorbaar 
eten zij door terwijl ik langs loop, 
grassprieten uit de diepvries. Ver-
schrikt schieten meerkoeten weg 
uit de beschutting van de oever. 
Schaatsen pijlsnel op blote voeten 
over één nacht ijs totdat het ze niet 
meer dragen kan. Twee aan twee 
belanden ze in het nieuw ontstane 
wak. Mijn schaduw glijdt licht-
voetig over het dunne ijs, bereikt 
zonder door te zakken de over-
kant, keert moeiteloos weer terug 
om me te volgen als ik een andere 
kant op loop. 

Om me heen verzamelen win-
tergasten als kolgans en sijsje 
voedsel ter voorbereiding van de 
lentereis naar het noorden. Tege-
lijkertijd laten zomergasten zich 
al zien. Kieviten in grote aantal-
len zwieren door de lucht, soms 
met een enkeling van een andere 
soort in hun midden. Direct geas-
simileerd laat deze zich meeslepen 
in het feest van het samen gaan. 
Ineens veldleeuweriken verderop, 
waar zij al een veilige plek voor 
een nest lijken te reserveren op 
een landtongetje aan de plas.

IJskristallen versmelten tot water-
druppels, weerspiegelen de och-
tendzon. Kleuren vervloeien van 
zacht wit naar groen. Romantiek 
zit in de lucht. In het water doen 
futen opzwepend een paringsdans. 
De dag sluit af met natte sneeuw. 
Laat de lente toch nog even op 
zich wachten? (Karien Scholten)

In haiku:
Winter en lente
Wisselen elkaar nat af
Want maart roert z’n staart
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-3
Do.
16-3
Vr.

17-3
Za.

18-3
Zo.

19-3

Yakitori spies met 
Oosterse noodles

Pasta pappardelle met 
zalm en spinaziesaus

Gevulde portobello 
met geitenkaas en 

spinazie

€ 15,00

Woe.
22-3
Do.
23-3
Vr.

24-3
Za.

25-3
Zo.

26-3

Curry
met kip en rijst

Snoekbaars met zoete 
aardappel en vissaus

Groentecurry
met rijst

€ 15,00

Toetje v/d week: Gekarameliseerde 
banaan met vanille-ijs en slagroom € 5,50

Vrijdag 31 maart borrel met live muziek!

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

advertentie

De ‘uitgebloeide 
bloembollen’-actie 

Misschien hadden sommige oplettende lezers de emmers 
al zien staan; in Maartensdijk staan op diverse plekken 

vrolijk gekleurde emmers. Hier kunnen uitgebloeide 
bloembolletjes in. 

‘Wij, Natuurlijk! Maartensdijk’ 
poten de bloembollen volgend jaar 
weer terug in de gazons en boom-
spiegels. Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg zorgt voor de nodige 
hulp, waar de bloembollen door de 
deelnemers van deze mooie dag-
bestedingsplek, schoongemaakt 
en gesorteerd worden op weg naar 
een herkansing. (Maud van der 
Pas)

De emmers zijn te vinden bij 
Jumbo Maartensdijk, bij de BSO 
(Topkids), bij de School met de 
Bijbel en bij Dijckstate. 

Houthakkersfeest
zoekt handige handjes

In 2019 heeft voor het laatst het Houthakkersfeest in Lage Vuursche plaatsgevonden.
Door covid-perikelen heeft dit evenement een aantal jaren moeten overslaan

en afgelopen jaar is een uitstap gemaakt naar Biddinghuizen.

Voor dit jaar wordt er alweer hard 
gewerkt aan het realiseren van het 
2-daags feest dat gehouden gaat 
worden op 19 en 20 augustus in 
de Kuil van Drakensteyn in Lage 
Vuursche. 

Het Houthakkersfeest kent een lan-
ge geschiedenis en wordt georgani-
seerd door een team van vrijwilli-
gers. Om een succesvol evenement 
neer te zetten zijn veel handjes no-
dig, en juist hier kan de organisatie 
best wat hulp gebruiken. Maartens-
dijker Kees Mudde, medebestuurs-

lid: ‘Het evenement heeft tot 2019 
een geweldige groei doorgemaakt; 
komt door de laagdrempelige toe-
gang en het feit dat je je makkelijk 
enkele uren prima kunt vermaken; 
ongeacht leeftijd’. 

Meehelpen
De organisatie kan hulp gebruiken 
op veel gebieden. Handjes zijn no-
dig bij de voorbereidingen, maar 
ook op en rond de dagen van het 
evenement is extra hulp zeer wel-
kom: ‘Belangrijk is dat je je verant-
woordelijk voelt om te zorgen dat 

de bezoekers een prima tijd hebben. 
En zijn veel functiemogelijkheden; 
dus daarin een plekje vinden moet 
altijd lukken. Als we samen maar 
gewoon een leuk en gezellig feestje 
hebben’, meldt Kees. 

Feestje
Uiteraard is het 2-daags Neder-
lands kampioenschap Carving 
(sculptuurzagen) een van de hoof-
devenementen. NK-winnaar 2022 
Sander Boom zal zijn titel verdedi-
gen, en deze wedstrijd belooft echt 
een spektakel te worden. Kees: ‘De 
kwaliteit en creativiteit van het car-
ving heeft in de laatste paar jaren 
reuzesprongen vooruit gemaakt: de 
werkstukken die gemaakt worden 
zijn ronduit spectaculair. Met het 
Houthakkersfeest leggen we een 
relatie tussen bos en publiek. Daar-
om plannen we veel activiteiten 
die met het bos te maken hebben: 
boomklimmen met de professional, 
bijlwerpen, hutten bouwen, bosar-
beid wedstrijden, allerlei demo’s, 
enzovoort’.
Hapje, drankje en muziekje erbij 
maken het feest compleet. Interesse 
om mee te helpen? Mail naar be-
stuur@houthakkersfeest.nl of bel 
Kees Mudde (06-51298115)NK sculptuurzagen.

Een vijfling 
Onvoorstelbaar dat het kan, vijf lammetjes geboren uit zo'n kleine geit. In de stal van

de familie Boom in Westbroek is zaterdagmiddag een geitenvijfling geboren.

Dochter Sanne kwam net terug van 
korfbal toen haar broer Bas de stal 
uit liep om oma Boom te roepen. 
De zwarte geit was aan het lam-
meren en er was al één geitje gebo-
ren. Oma manoeuvreerde met haar 
ervaren handen nog drie lamme-
tjes tevoorschijn. Sanne hielp haar 
trekken aan de pootjes en stak haar 
hand nog even naar binnen om te 
voelen of alles in orde was. 
Toen ontdekte zij dat er nóg een 
geitje in zat. Moeder geit was wel 

dik geweest, maar dat ze zóveel 
kleintjes droeg was een grote ver-
rassing. Een dergelijke worp is ook 
een zeldzaamheid, volgens de die-
renarts. 

Nog meer
Ze drinken alle vijf bij de moeder, 
de twee bokjes en drie geitjes. San-
ne en haar broers zullen haar daar-
om goed verwennen, want moeder 
heeft veel energie nodig om haar 
grote gezin te voeden. In de stal 

hebben nog twee geitjes gelamd. 
Eén kreeg een drieling, de ander 
een vierling. Sanne heeft ze bij de 
geboorte geholpen, want de klein-
tjes wilden allemaal tegelijk naar 
buiten. Nu lijkt de vierde geit ook 
nog te gaan werpen. Maar ze houdt 
het nu nog even spannend. 
Zodra het warmer wordt mogen de 
geitenfamilies naar buiten. Wat zal 
het een dolle boel zijn met al die 
lammetjes in de wei. 

(Karien Scholten)

Moeder geit kreeg een vijfling in de stal van de familie Boom. Mark, Nick, Bas en Sanne hebben er hun handen 
aan vol.
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