
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.   15

28e jaargang
13 april 2022

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERDHiske Alting & Pauline Res

Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Duurzaamheid ver te zoeken
Zo’n 100 lantaarns op de Kon. Wilhelminaweg, Achterweteringsweg, 
Korssesteeg en Dr. Welfferweg branden al meer dan een week dag en 
nacht. Het aangewezen loket om hier melding van te doen is www.
debilt.nl. Via melding openbare 
ruimte kan een storing openbare 
straatverlichting doorgegeven 
worden aan de fi rma Speer. Het 
probleem schijnt bij de netbeheer-
der te liggen, maar opgelost is het 
nog steeds niet. Qua kosten valt 
het mee, ca. €5,- per week, maar 
in een tijd waarin gevraagd wordt 
om korter te douchen en energie-
verbruik te beperken, steekt het 
menigeen dat dit niet sneller opge-
lost wordt. Wellicht helpt ‘t als er 
massaal gemeld wordt.

Lantaarnpalen branden dag 
en nacht tot grote ergernis van 
omwonenden.

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992

Informateurs presenteren 
eindadvies voor nieuw college

door Henk van de Bunt en Guus Geebel 

Nadat op vrijdag 8 april een tweede gespreksronde had plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
de politieke partijen presenteerden de informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi 

11 april in de Mathildezaal hun eindrapport. Daarmee kan begonnen worden met 
de formatie van een nieuw collegebestuur in De Bilt. 

De informateurs noemen het ver-
loop van de gesprekken plezierig 
en openhartig. ‘Alle gesprekspart-
ners begonnen goed voorbereid 
aan de gesprekken waardoor we 
snel tot de kern konden komen. In 
dit document presenteren we onze 
bevindingen en komen we tot een 
eindadvies.’ De informateurs stel-
len vast dat een grote meerderheid 
voorkeur geeft aan een breed ge-
dragen meerderheidscoalitie. ‘De 
door ons gesuggereerde meerder-
heidscoalitie van GroenLinks, D66, 
PvdA, SP, CU en Lokaal de Bilt 
kan niet bij iedereen op draagvlak 
rekenen. Enkele partijen twijfe-
len of deze coalitie de bestuurlijke 
continuïteit voldoende kan waar-
borgen. Andere wezen op de pro-
grammatische verschillen en of de 
kernen zich voldoende zullen her-

kennen. De ChristenUnie wil alleen 
deelnemen als de partij een wethou-
der kan leveren’. Tijdens de presen-
tatie geeft fractievoorzitter Connie 
Brouwer aan waarom een partij met 
1 zetel dat zou willen. ‘Wij hadden 
op die manier de christelijk-sociale 
politiek met een wethouder uit een 
van de groene kernen een gezicht 
willen geven.’

Kernopdracht 
Kern van de opgave voor de komen-
de jaren lijkt te zijn: Beleid op het 
gebied van wonen en energietransi-
tie. Beleid gericht op een inclusieve 
samenleving, waarborgen van een 
gezonde fi nanciële positie en een 
sterk ambtelijk apparaat. Verder ef-
fectief invulling geven aan partici-
patie van bewoners en het tot stand 
brengen van een raadsakkoord 

gericht op een effectieve bestuurs-
cultuur. Alle partijen hebben een 
voorkeur voor een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen waarin zaken niet op 
voorhand dichtgetimmerd worden. 
De gedachte is om bestuurlijke uit-
gangspunten en criteria te bepalen 
die richting geven aan de uitvoering 
van het akkoord door het college en 
dat kan rekenen op instemming van 
partijen. De programmatische ver-
schillen achten alle partijen in een 
brede coalitie overbrugbaar. 

Coalitie
De informateurs constateren dat 
de vorming van een college met 
GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lo-
kaal de Bilt een goede kans biedt op 
een brede en stabiele coalitie. Forza 
heeft de intentie en bereidheid uit-
gesproken om tot compromissen te 

komen in een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen. De informateurs heb-
ben dit wel in hun overwegingen 
betrokken maar de vertegenwoordi-
gers van Forza willen een mogelijk 
compromis pas in de formatiefase 
inbrengen. De SP wil zich in een 
college laten vertegenwoordi-
gen door een wethouder vanuit de 
PvdA. De informateurs achten het 
ook in een meerderheidscoalitie 
raadzaam om tot een raadsakkoord 
te komen waarin niet vrijblijvende 
afspraken worden gemaakt over de 
wijze waarop het proces wordt in-
gericht. Zij ondersteunen de wens 
en bereidheid van alle partijen om 
met elkaar te investeren in een meer 
constructieve bestuurscultuur. 

Conclusie
Op basis van alle ingebrachte over-
wegingen, suggesties en standpun-
ten komen de informateurs tot het 
advies om met GroenLinks, D66, 
PvdA, SP en Lokaal de Bilt de on-
derhandelingen over de vorming 
van een nieuw college en een coa-
litieakkoord op hoofdlijnen te star-

ten. Zij adviseren een formateur te 
benoemen die de onderhandelin-
gen om tot een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen te komen gaat begelei-
den, en tot een raadsakkoord te ko-
men waarin niet vrijblijvende pro-
cesafspraken worden gemaakt met 
alle fracties. Verder adviseren zij de 
gemeenteraad om met een ervaren 
procesbegeleider een traject te star-
ten gericht op het implementeren 
van de door de partijen gewenste 
verandering van de bestuurscultuur. 
Zij denken dat het verstandig is om 
periodiek met raad en college onder 
begeleiding de voortgang met el-
kaar te bespreken.

Formateur
Dinsdagochtend berichtte Anne 
Marie ’t Hart namens de fractie van 
GroenLinks, dat als beoogd forma-
teur John Does is gekozen. John 
Does is wethouder in Heerhugo-
waard en heeft meerdere malen een 
coalitieakkoord met raadsakkoord 
gesloten; hij staat bekend als ie-
mand met veel positieve energie.

Na een tussenrapportage en een gesprek met alle partijen op 8 april 
presenteerden de informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi op 11 
april hun eindverslag.

11 april startte de formatie en ging het debat weer gewoon z’n gang: 
v.l.n.r. Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Krischan Hagedoorn (PvdA) en 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt).

GroenLinks-fractievoorzitter Anne 
Marie ’t Hart met enkele fractieleden 
op 8 april bij de informateurs.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/04 • 19.00u - Avondgebed
15/04 • 19.00u - Goede Vrijdag

16/04 • 19.00u - Paaswake 
17/04 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 

Cevaal en ds. Harold Oechies
18/04 • 10.30u - Oecumenische dienst:  
voorgangers Astrid Veldhuis en ds. Gert 

Landman

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/04 • 14.30u - Dr. P.J. Visser 
15/04 • 19.30u - Dr. P. Vermeer
17/04 • 09.30u - Ds. J. van Dijk 

17/04 • 18.30u - Ds. J.W. Hooydonk 
18/04 • 09.30u - Prop. H.G. van Ingen 

De Woudkapel
14/04 • 20.00u - Witte Donderdag + 
Avondmaal met Marien v.d. Boom

17/04 • 10.30u - Paasdienst met Tom Rijken

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
17/04 • 14.00u - de heer Jan Pindus 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
14/04 • 19.30u - Pastor Jan Stuyt s.j.

15/04 • 15.00u - Goede Vrijdag: 
Janine Noten en Astrid Veldhuis

15/04 • 19.30u - Goede Vrijdag: Hyleco Nauta
16/04 • 22.00u - Paaswake: Pastor Jan Stuyt s.j

17/04 • 10.30u - Janine Noten
18/04 • 10.30u - Oecumenische dienst in 

Centrumkerk, Julianalaan

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/04 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed
17/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
met viering Heilig Avondmaal

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Alive De Bilt (Ambachtstraat 3b, De Bilt)
17/04 • 10.00 uur - spreker Douwe 
Tiemersma; Paasontbijt en -Viering

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
17/04 • 10.00 uur - spreker Adri van der Mast

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
14/04 • 19.30u - Ds. N. de Boo

15/04 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers, 
Viering Heilig Avondmaal

17/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
18/04 • 10.00u - Ds. D.M. Heikoop 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

14/04 • 19.30u - Ds. Wouter van Laar
15/04 • 19.30u - Goede Vrijdag

Prof. M.E. Brinkman, 
16/04 • 19.00u - Kinder-Paaswake

Ds. Wouter van Laar
16/04 • 22.00u - Paaswake

Ds. Wouter van Laar
17/04 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
14/04 • 19.30u - Eucharistieviering G. Nijland

15/04 • 15.00u - Goede Vrijdag:
I. Elsevier en K. Elsevier

15/04 • 19.30u - Goede Vrijdag:
I. Elsevier en W. Eurlings

16/04 • 23.00u - Eucharistieviering:
M. Meneses

17/04 • 10.00u - J. van Gaans
en K. van Gestel

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/04 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel 

(Samen met Herst. Herv-gemeente)
17/04 • 15.30u - Prop. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/04 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel 
(Samen met Herv. Huisgemeente)
15/04 • 18.30u - Ds. P. de Vries 

17/04 • 10.00u - Kandidaat C.A. van den Brink
18/04 • 10.00u - Ds. N.P. Kleiberg 

Onderwegkerk Blauwkapel
17/04 • 10.30u - 

Voorganger: pastor H. Eerkens 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Voorheen 

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.  

Bekijk alle tarieven op: of bel Kees van Asselt:        06 - 15 45 11 30.kvanasselt.nl/kosten/

Wat kost een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden 
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en 
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook 
hoog in het vaandel. 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Toch nog onverwacht is tot ons groot verdriet van ons heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Wil Booij

Maartensdijk, * 7 augustus 1939 - † 6 april 2022

weduwe van Wout van den Brink
eerder weduwe van Klaas Otter

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Jan Otter, Kop van het Ruim 57 - 8251 KD Dronten.

Wil ligt opgebaard in haar eigen appartement 142 in 
wooncentrum Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk, 

alwaar gelegenheid tot bezoek op woensdagavond 13 april
van 19.00 - 21.00 uur.

De afscheidsceremonie zal in de zaal aldaar plaatsvinden
op donderdag 14 april om 13.30 uur.

Aansluitend zal op de Hersteld Hervormde Begraafplaats
aan de Dierenriem 4 te Maartensdijk

de bijzetting bij haar eerste man plaatsvinden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Dijckstate.

m.m.v. Frans Sellies, orgel
en Gerard Koning, trompet. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/04 • 18.30u - Ds. R. Alkema 
17/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/04 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
17/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

17/04 • 18.30u - Ds. D. van der Streek
18/04 • 10.00u - Ds. A. Jonker

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
15/04 • 10.00u - Ds. D. Zoet 

15/04 • 19.30u, 17/04 • 10.00u en 17/04 
• 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder 

18/04 • 10.00u - Ds. A. den Hartog

PKN - Ontmoetingskerk
15/04 • 19.30u - Goede Vrijdag:

dhr. J. Grootendorst
16/04 • 21.30u - Paaswake:

ds. R. Alkema
17/04 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk 
14/04 • 19.00u - Gebedsviering L. Fijen

15/04 • 14.30u - Goede Vrijdag: 
Kruiswake J. van Stralen

15/04 • 19.00u - Goede Vrijdag: 
Kruisverering A. Sonderman

16/04 • 20.30u - Paaswake: M. Meneses
17/04 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering A. Kolfschoten

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/04 • 18.30u - Ds. T.A. Viezee
17/04 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee

17/04 • 18.30u - Ds. P. van de Velde

PKN - Herv. Kerk
15/04 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
17/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

17/04 • 18.30u - Ds. P. van Duijvenbode
18/04 • 09.30u - Dienst door de jongeren

Praat Lokaal ASS 

Praat Lokaal Autisme op 14 april 
van 19.30 tot 21.30 uur is een 
avond voor ouders van kinderen 
met (een vermoeden van) autis-
me. Verhalen en ervaringen delen 
rondom de dynamiek en uitdagin-
gen van het opvoeden van kinde-
ren met ASS. Op verzoek kunnen 
specifieke thema’s besproken 
worden of gasten uitgenodigd 
worden. Locatie is hal Wereld-
wijs Het Lichtruim in Bilthoven. 
Voor meer informatie zie de web-
site debilt.ouderslokaal.nl

Digitaal Café Maartensdijk 

Bij het digitaal café in biblio-
theek Idea, Nachtegaallaan 30 
in Maartensdijk kan iedereen 
elke vrijdag tussen 14.00 en 
15.30 uur binnenlopen voor 
een korte vraag over zijn/haar 
tablet, iPad, smartphone of lap-
top. Vrijwilligers van Senior-
Web staan klaar en bieden des-
kundige ondersteuning. Je kunt 
er terecht met allerlei vragen. 
In de bibliotheek is Wi-Fi, het 
is handig om ervoor te zorgen 
dat je apparaat is opgeladen. 
Deelname is gratis.

Digitaal Café Bilthoven 

Bij het digitaal café in biblio-
theek Idea, Bilthoven kan ieder-
een op dinsdag tussen 10.00 
en 11.30 uur binnenlopen voor 
een korte vraag over zijn/haar 

tablet, iPad, smartphone of lap-
top. Vrijwilligers van Senior-
Web staan klaar en bieden des-
kundige ondersteuning. Je kunt 
er terecht met allerlei vragen. In 
de bibliotheek is Wi-Fi, het is 
handig om ervoor te zorgen dat 
je apparaat is opgeladen. Deel-
name is gratis.
 

Knutselen voor Pasen

Bij Mama Lokaal in Bibliotheek 
Idea, Bithoven wordt er 13 april 
van 10.00 tot 11.30 geknutseld, 
thema Pasen. Bij Mama Lokaal 
kunnen (aanstaande) mama’s 
elke woensdagochtend vrijblij-
vend binnenlopen en andere 
moeders ontmoeten met kinderen 
van 0-4 jaar. Er wordt altijd wel 
wat leuks georganiseerd. Voor 
meer informatie zie de website: 
debilt.ouderslokaal.nl
 

Ledenavond proFeminae

Op 13 april 2022 komt Karien 
Scholten bij proFeminae vertel-
len over de ooievaar. Hoog op 
de poten, zwart-wit met een rode 
snavel, is het een opvallende ver-
schijning in het polderlandschap. 
Locatie is de Groene Daan, Gro-
thelaan 3 in Groenekan. Aanvang 
19.45 uur en toegang is gratis.

Paaseieren zoeken

Dit jaar wordt ook in gemeente 
De Bilt op Tweede Paasdag de 
Paaseierjacht georganiseerd, spe-
ciaal voor de allerkleinsten tot 
en met 10 jaar. Door de eigen 
wijk op zoek naar eitjes. Mogen 
de kinderen bij jou langskomen? 
Meld je dan aan via www.debilt.
ouderslokaal.nl. Plaats op Twee-
de Paasdag van 08.00 tot 16.00 
uur een mandje met eieren op 
een plek in de voortuin, bij de 
voordeur of andere gemakkelijk 
bereikbare plek. Meer informatie 
zie de website.
 

Rommelmarkt KBH

Op zaterdag 25 juni van 10.00 – 
16.00 uur organiseert de Konink-
lijke Biltse Harmonie een rom-
melmarkt in Gebouw de Harmo-
nie, Jasmijnstraat 6B, de Bilt. De 
organisatie is op zoek naar goede 
en bruikbare spullen. Heeft u 
deze en wilt u deze kwijt? Dan 

kunnen deze spullen worden 
aangeboden op Jasmijnstraat 6B. 
Mocht dit niet mogelijk zijn dan 
komen zij graag de spullen bij u 
halen. Bel (0621184275 ) of mail 
(lustrum@biltseharmonie.nl).

Plantjesmarkt

Op zaterdag 16 april houdt 
Groei&Bloei afdeling De Bilt 
Bilthoven e.o. van 10.00 tot 13.00 
uur samen met VvSO- WVT 
weer een Plantjesmarkt aan de 
Talinglaan 10. Er is ruim aanbod 
een-jarigen, opgekweekt door 
leerlingen van het Seystercollege 
uit Zeist. De plantjes  worden 
met veel zorg, biologisch en zon-
der hulpmiddelen opgekweekt; 
dat geeft krachtiger en gezon-
dere plantjes, die verderop in 
het seizoen een uitbundige bloei 
laten zien. Naast deze eenjarigen 

bieden leden van de Biltse afde-
ling van Groei en Bloei een grote 
variëteit aan van door hen zelf, 
uit zaad of door delen, opge-
kweekte planten, die u voor een 
klein prijsje van hen kunt kopen. 

Markt Samen Leuke Dingen Doen 

Zaterdag 16 april 14.00/15.30 
uur is er weer een Markt Samen 
Leuke Dingen Doen, dit keer bij 
Café BU!TEN, Hessenweg 174 
De Bilt. Daar wordt u door mede-
werkers van Mens De Bilt gast-
vrij ontvangen met een kop kof-
fie of thee. Een gezellige middag 
voor inwoners uit gemeente De 
Bilt. Bij de Markt Samen Leuke 
Dingen Doen kunt u op laag-
drempelige wijze nieuwe men-
sen ontmoeten rond de bekende 
thema’s Bewegen, Culinair, Spel 
spelen, Creatief en Cultureel. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Burgemeester en kinderburgemeester 
over duurzaamheid in De Bilt

door Walter Eijndhoven

In 2030 moeten gemeenten in Nederland voldoen aan velerlei eisen op het gebied van duurzaamheid. 
Gemeente De Bilt richt haar pijlen onder andere op gebruik van duurzame energiebronnen

als zon, wind en aardwarmte en een forse verlaging van CO2-uitstoot. Om deze doelen
te bereiken werken diverse organisaties samen binnen onze gemeente.

De Bilt gaat niet alleen voor duur-
zame energiebronnen, maar ook 
voor een schoner milieu. ‘Duur-
zaamheid en een schoon milieu is 
heel belangrijk’, vertelt kinder-
burgemeester Feline Lauret uit De 
Bilt. ‘Daarom roep ik alle leerlin-
gen op mee te doen met de Zwerf-
afval Challenge. Vrijdag 18 maart 
bezocht ik mijn oude basisschool 
Het Zonnewiel met de oproep zo-
veel mogelijk afval te verzamelen, 
zodat het schoner wordt op straat’. 
Burgemeester Potters is trots op de 
kinderburgemeester. ‘Veel jongeren 
maken zich zorgen over de leef-
baarheid op aarde’, vertelt hij.’ De 
Zwerfafval Challenge is een pro-
ject van Feline en ik hoop dat dit 
een jaarlijks terugkomend project 
wordt, ook namens opvolgers van 
Feline. Het valt mij op dat onze 
jeugd en jongeren vaak la goede 
ideeën hebben over bepaalde zaken 
anders zouden kunnen. Een goede 
ontwikkeling, want de jeugd heeft 
immers de toekomst’.

Douche
Feline richt zich niet alleen tot haar 
leeftijdgenoten, maar spreekt ook 
volwassenen aan op hun gedrag. 
Feline: ‘Als iedereen nu z’n steen-
tje bijdraagt redt onze aarde het 
wel, maar daar moeten wij wel wat 
voor laten. Bij mij thuis zetten wij 

de thermostaat op 15 graden. Soms 
is het wel fris, maar dan doe ik ge-
woon een extra trui aan. Nog een 
belangrijke tip: korter douchen. Als 
je vijf minuten wil douchen, kun je 
een stopwatch op vijf minuten zet-
ten, zodat je niet langer onder die 
warme douche blijft staan’.
Met de gemeente zet Potters zich in 
voor en duurzamere maatschappij. 
‘De gemeente kan het niet alleen’, 
vertelt hij. ‘Daarvoor hebben wij 
medewerking nodig vanuit de be-
volking. Gelukkig leeft duurzaam-
heid steeds meer onder inwoners 
en ontplooien zij eigen initiatieven. 
Diverse organisaties roepen inwo-
ners en bedrijven op duurzaam om 
te gaan met de aarde. Om enkele 
organisaties te noemen: Duurzaam 
De Bilt, BENG!, Biltsheerlijk, De 
Werkgroep Fairtrade, De Wereld-
winkel, Samen voor De Bilt, Plog it 
Up en twee werkgroepen Biodiver-
siteit en Circulaire Economie’.

Plastic
Kinderburgemeester Feline schreef 
enige tijd geleden ondernemers bin-
nen alle zes kernen aan om minder 
inpakpapier en plastic te gebruiken. 
Feline: ‘Op dit gebied is nog veel te 
doen. Veel producten als melk en 
yoghurt worden verkocht in plastic 
flessen. Veel beter is het als iedere 
consument zijn eigen fles meeneemt 

en deze laat vullen bij de super-
markt of een plaatselijke winkel. 
En waarom moet iedere worst of 
vis verpakt worden in plastic? Ook 
deze kun je verpakkingsvrij mee-
nemen naar huis. Op deze manier 
komt veel minder plastic terecht in 
de natuur. Wat wel jammer is dat 
vleesvervangers, voor wie vegan of 
vegetarisch eet, alleen nog maar in 
plastic worden aangeboden. Het zou 
mooi zijn als dat ook anders kan’.

‘Als gemeente proberen wij natuur-
lijk het goede voorbeeld te geven’, 
vult Potters aan. ‘Wij hebben vo-
rig jaar het langste zonnefietspad 
ter wereld geopend. Dit 350 meter 
lange fietspad wekt energie op als 
je erover heen fietst. De parkeer-
plaatsen bij het gemeentehuis zijn 
onlangs voorzien van waterdoorla-
tende tegels, het brandweerkorps is 
van het gas en wij doen mee om zo 
weinig mogelijk gas te gebruiken 
uit Rusland. Gezien de oorlog in 
Oekraïne zien wij steeds meer de 
urgentie niet afhankelijk te zijn van 
derden’.

TikTok
Binnenkort heeft gemeente De Bilt 
haar eigen TikTok-account. Via 
deze weg probeert zij jongeren te 
bereiken zich meer te verdiepen 
in de problematiek waarmee de 

maatschappij worstelt. ‘Veel jonge-
ren maken geen gebruik meer van 
Facebook, maar wel van TikTok en 
Snapchat. Samen met de gemeente 
maak ik filmpjes en zet deze op 
TikTok. Dit zijn altijd positieve 
filmpjes. Binnenkort komt de eerste 
uit’. ‘Wij hopen meer jongeren te 
betrekken bij politieke besluitvor-
ming’, vult Potters aan. ‘Jongeren 
zijn erg geïnteresseerd in politiek 
en hebben hun eigen ideeën hoe de 
maatschappij in te richten. Daarvan 
moeten wij gebruik maken’.

Middels deze activiteiten hoopt 
De Bilt in 2030 te voldoen aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstel-
lingen van 2015. Deze (17) doelen 

zijn: geen armoede, geen honger, 
goede gezondheid en welzijn, kwa-
liteitsonderwijs, gendergelijkheid, 
schoon water en sanitair, betaalbare 
en duurzame energie, eerlijk werk 
en economische groei, industrie/ 
innovatie/ infrastructuur, verminde-
ring ongelijkheid, duurzame steden 
en gemeenschappen, verantwoorde 
consumptie en productie, klimaat-
actie, leven in het water, leven op 
het land, vrede/ justitie/ sterke pu-
blieke diensten en partnerschap 
om doelstellingen te bereiken. Ge-
meente De Bilt staat aan de lat voor 
alle ontwikkelingsdoelstellingen en 
dit is een continu proces. Via aller-
lei projecten besteedt zij aandacht 
aan deze doelstellingen.

Kinderburgemeester Feline en burgemeester Sjoerd Potters werken veel 
samen aan duurzaamheid.

advertentie

Kapper Hans jubileert 
door Henk van de Bunt

Maandag 11 april was het precies 50 jaar geleden dat ‘kapper’ Hans Stevens zich als (heren) kapper 
in Maartensdijk vestigde. Vijf jaar eerder had de alom bekende Maartensdijkse Dorpsbarbier zijn 

kappersschaar al ter hand genomen in zijn  woonplaats Soesterberg. Onder grote belangstelling werd 
het jubileum met alles erop en eraan gevierd. Het was mede mogelijk geworden door donaties van 

velen, o.a. een groot aantal van zijn collega-ondernemers op het Maertensplein.

De jubilaris organiseerde op vrijdag 8 april een ‘ouderwetse borrelavond’, 
waardoor hij in de gelegenheid werd gesteld (veel) oudgedienden van 
vroeger te ontmoeten.

Hans werd met paard en wagen naar zijn paleisje aan het Maertensplein 
in Maartensdijk vervoerd. Na afloop van de rit bedankte Hans de paarden 
met meer dan een dankbare glimlach.

Applaus voor ‘Kapper Hans’, ook van burgemeester Sjoerd Potters en 
wethouder Madeleine Bakker, die naast mooie en warme woorden ook 
nog een cadeau aanboden.

De dorpsbarbier wordt door zijn 
ex-collega Betty met een zelf 
gecomponeerd lied toegezongen.

In Maartensdijk bouwde Hans een uitgebreide foto-collectie op over ‘Hoe 
het vroeger was’. Afgelopen maandag werden door Anne Doedens (links) 
en Koos Kolenbrander  herinneringen hieraan opgehaald.  
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 14 april t/m woensdag 20 april

Filet Americain 

Ei- bieslook salade 

Sellerie salade 

Gebraden Rosbief 

Gegrilde Fricandeau 

Huisgemaakte Beenham 

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN 

500 GRAM

6.98

BOEREN ZACHT BELEGEN
500 GRAM

7.50

LAMSBIEFSTUK 
100 GRAM

3.98

KALFS RIBEYE 
100 GRAM

3.98

BIEFSTUK SLEETJE 
100 GRAM

2.98

KIPROLLADE 
1 KILO

12.50

PROCUREURLAPJES 3+1
GRATIS

4+1
GRATIS

ALLE VLUGKLAAR

BIJVOORBEELD SLAVINKEN, 
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN

SAMEN

11.95
5 KIPDIJSATÉ + 
5 HAMBURGERS

SAMEN

10.-
SHOARMA PAKKET
700 gram shoarma,
8 broodjes en knoflooksaus

2e Paasdag zijn wij gesloten!

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Verrassende creaties
speciaal voor de Pasen

een heerlijke paastaart en 
paasgebakje….

Ook 2 verrassende
desserts glaasjes

Kom kijken naar ons
grote assortiment

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 april.

Asperge tijd……

We hebben alles in huis om 
uw asperge maaltijd com-

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

Bearnaise saus en fantasti-
sche wijnen…..

Wij schillen gratis uw asperges..!!!

Rijk gevuld Paasbrood
met amarenen en aman-
delspijs, Croissants, sco-
nes met clotted cream
en confituur, desem af-
bak broodjes en nog veel
meer voor een heerlijke
PAASBRUNCH…

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Vers v/d traiteur

Onze koks bereiden weer 
culinaire hoofdgerechten..

Bekijk alvast een voorproefje op 
Facebook en Instagram..

Paas Mix exclusief

Nu                                         € 5,99

Kapucijner schotel € 1,39
100 gram

Extra malse Krop sla € 0,99
Nu 

Hollandse 
Elstar Handappels

€ 1,49 
Heel kilo

11
04

12
04

13
04

De laatste week...
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
uit Sicilië

Ze hebben het hoogste vita-
mine C- en kaliumgehalte van 
alle sinaasappels, voorname-

lijk vanwege de vruchtbare 
grond rondom de Etna….

Lekker bij de paasbrunch..!!

Van onze notenafdeling:

Volop specialiteiten voor de Pasen...
Voorgerechten o.a. zalmbombe,
vitello tonato, pastei asperges

met gevogelte, crabsalade,
garnalen cocktail, 

asperge/zalm voorgerecht
En nog veel meer lekkers..!!

vrijdag 15 april geopend 
van 8.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag 16 april geopend 
van 8.00 uur tot 16.00 uur

vrijdag en zaterdag trakteren we elke 
klant op een heerlijke bak koffie! 
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Wethouder Madeleine Bakker 
verlaat Biltse politiek

door Guus Geebel

Na acht jaar wethouderschap neemt Madeleine Bakker bij het aantreden van een nieuw college
van B en W afscheid. Zij werd in november 2013 door de leden van het CDA bij de gemeente-

raadsverkiezingen van maart 2014 tot lijsttrekker gekozen en op 27 maart geïnstalleerd
als raadslid. Op 13 mei 2014 werd Madeleine Bakker benoemd tot wethouder.

In het college heeft Madeleine nu 
de portefeuilles Economie, jeugd-
beleid en jeugdzorg, ook sport en 
gezondheid, onderwijs, dienstver-
lening en ruimtelijke ordening. Ver-
der is zij gebiedswethouder voor 
Maartensdijk en Westbroek. Made-
leine is geboren en getogen in het 
Limburgse Heerlen en woont sinds 
2000 in Bilthoven. Toen ze achttien 
was ging ze in Leiden rechten stu-
deren. In 1984 studeerde ze af als 
jurist Nederlands Recht en ging aan 
de slag als bedrijfsjurist bij diverse 
ondernemingen en organisaties in 
de Randstad. Sport speelt al van 
kinds af aan een belangrijke rol in 
haar leven. Ze heeft gevoetbald en 
is ook een enorme voetbalfan. In 
haar studententijd ging ze in Was-
senaar hockeyen bij HGC in een 
team dat voornamelijk uit Leidse 
studenten bestond.

Besturen
Bestuurlijk en redactioneel is Ma-
deleine altijd actief geweest. In 
Leiden was ze redactielid van het 
studentenjaarboek. In Bilthoven 
was zij voorzitter van de ouderraad 
van de Van Dijckschool en werd zij 
vrijwilliger bij SCHC, de grootste 
sportvereniging in de gemeente. 
Van 2005 tot 2011 was ze voorzit-
ter van SCHC en in 2012 werd ze 
gevraagd voor het bestuur van de 
landelijke hockeybond, de KNHB. 
Van daaruit werd ze lid van een 
commissie van de Europese hoc-
keybond. Politiek bestuurder was 
Madeleine Bakker voor 2014 nog 
niet geweest, maar wie haar de af-
gelopen jaren bezig zag kon zien 

dat ze zich als een vis in het water 
voelde. ‘Bij elke baan waar ik be-
gon was er een inwerkprogramma 
met gemaakte afspraken en met 
stukken die ik moest lezen. Als 
nieuwe wethouder trof ik een leeg 
bureau en een lege agenda aan. Ik 
nam vanaf dag 1 het initiatief om 
beide snel te vullen. De vier wet-
houders begonnen allemaal voor 
de eerste keer aan een wethouder-
schap en dat schiep een band. Een 
nieuwe uitdaging verbindt ook met-
een.’ Madeleine bleek al heel gauw 
de dossiers goed te kennen. ‘Het 
was voor mij een nieuwe wereld, 
maar mijn bestuurlijke ervaring 
en het zijn van jurist kwam bij het 

wethouderschap van bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening goed van pas. 
Je bent al gewend om analytisch te 
kijken naar wat in stukken staat.’   

Terugkijken
Op de vraag waar zij terugkijkend 
naar wat is bereikt tevreden en trots 
op is zegt Madeleine: ‘Tevreden 
met en trots op ligt dicht bij elkaar. 
Wat ik doe, doe ik met overgave.’ 
Ze noemt een aantal maatschappe-
lijke voorzieningen in de gemeente 
die voor iedereen zichtbaar zijn. 
Het behoud van De Vierstee op 
een centrale plek in Maartensdijk, 
het nieuwe duurzame zwembad 
Brandenburg, het gerenoveerde 
HNL (Het Nieuwe Lyceum), nieu-
we schoolgebouwen voor De Re-
genboog en De Nijepoort, en het 
behoud van de Van Dijckschool. 
‘Allemaal voorzieningen die heel 
belangrijk zijn voor onze inwoners. 
Hoogtepunten zijn vooral veran-
deringen die bewoners kunnen 
zien en beleven.’ Economie is ook 
onderdeel van haar portefeuille. 
‘Het is een enorme uitdaging voor 
ondernemers geweest om in de co-
ronatijd het hoofd boven water te 
houden. Dan is het van belang dat 
je als overheid de ondernemers on-
dersteunt. Met de creativiteit die 
de ondernemers aan de dag hebben 
gelegd, hebben we hier nog steeds 
het mooie winkelaanbod in onze 
gemeente. Daar ben ik heel tevre-
den mee. Dat brengt ook sfeer in je 
kern.’ Over financiën: ‘We staan er 
als gemeente beter voor dan toen 
we begonnen en de lastendruk voor 
de inwoners is nagenoeg hetzelfde 

gebleven.’ Zij vindt het belangrijk 
dat je hier plezierig woont, het in 
de kernen goed verblijven is en dat 
je inkopen kunt doen met een goed 
winkelaanbod. 

Corona
Madeleine vond de bezoeken die 
zij als locoburgemeester bracht aan 
60- en 65-jarige huwelijksjubila-
rissen oprecht leuk. Die heeft ze 
net als veel jubilarissen in de co-
ronatijd erg gemist. De coronatijd 
noemt ze een absoluut dieptepunt. 
‘De veranderingen in de contacten 
vond ik lastig in die tijd. Ik ben een 
mensenmens en vind het heerlijk 
om tussen de mensen te zijn. Met 

beeldschermpjes werken vond ik 
niet prettig. Ik miste het gewone 
contact enorm.’ Madeleine heeft in 
de acht jaar dat zij wethouder was 
geprobeerd het bestuur laagdrem-
pelig wat dichter bij de mensen te 
brengen en aanspreekbaar te zijn. 
Ze probeert nu de dossiers waar ze 
mee bezig is af te ronden, in ieder 
geval zo goed mogelijk achter te 
laten. Over inclusie zegt Madeleine 
dat het vanzelfsprekend moet zijn 
dat iedereen erbij hoort. ‘Niemand 
is uitgesloten en iedereen moet mee 
kunnen doen.’

Sport
Als Sportwethouder is Madeleine 
blij met het rijke aanbod van sport 
in de gemeente. ‘Sport is veel 
meer dan bewegen. Het is ont-
moeten, leren omgaan met verlies 
en met regels die je niet alleen in 
de sport gebruikt maar ook in je 
verdere leven. Je ontmoet mensen 
die je anders niet tegenkomt. In 
de gemeente hebben we een rijke 
sportomgeving. Er zijn de afgelo-
pen jaren ook sporten bijgekomen 
zoals rugby en beachvolleybal. Met 
het lokaal sportakkoord en gezond-
heidsakkoord willen we ouderen 
wat meer in beweging brengen. Dat 
gebeurt bij diverse verenigingen. 
Met buurtsportcoaches willen we 
mensen voor wie het gewone pad 
naar sporten moeilijker is verleiden 
om in beweging te komen. Dan zie 
je dat mensen daar blij van worden. 
Het is goed voor je lijf, maar ook 
voor je hoofd. Vrijwilligers spelen 
bij alle sporten een onmisbare rol. 
Zonder hun tomeloze inzet lukt het 
niet.’  

Werkdruk
‘Wethouder ben je dag en nacht. 
Ik ben gelukkig een goede slaper, 
want het vak vraagt veel van je. Ik 
doe het met veel betrokkenheid en 
inzet en daarom kun je spreken van 
tropenjaren. Na het terugtreden van 
VVD-wethouder André Landwehr 
afgelopen zomer ging het college 
met drie wethouders door, werd 
ook mijn portefeuille uitgebreid 
en werd het extra heet in de toen al 
hete keuken.’ Het wethouderschap 
noemt zij een mooi vak maar veel-
eisend. Je wil er voor de inwoners 
zijn, voor de raad, voor je collega’s 
en de ambtenaren.’ Het contact met 
de raad heeft Madeleine altijd ple-
zierig gevonden. ‘Er was wel een 
verschil in de formele setting en 
de informele setting. De raad is het 
hoogste orgaan in de gemeente en 
daar leggen wij verantwoording aan 
af. We moeten het samen doen. Wel 
zouden we elkaar wat meer ruimte 
en vertrouwen kunnen geven.’ 

Kleurrijk
Madeleine Bakker heeft door deze 
functie blijvende vrienden overge-
houden. Ze is nog jong genoeg om 
iets nieuws op te pakken. ‘Ik heb 
wel ideeën maar voor ik iets anders 
ga doen wil ik eerst het oude los-

laten. Het openbaar bestuur vind ik 
heel aantrekkelijk. Het heeft mijn 
interesse en mensen in mijn omge-
ving zien mij wel zitten in een rol 
als burgemeester of griffier.’ De Bilt 
zal een kleurrijke wethouder gaan 

missen. Op de vraag opgelucht of 
weemoed zegt ze: ‘Ik denk een 
combinatie. Het is weemoed omdat 
je stopt met iets dat je heel graag 
doet en opgelucht omdat er ruimte 
en gelegenheid voor iets anders is.’ 

Het college van B en W na de installatie op 13 mei 2014.

Wethouder Madeleine Bakker neemt acht jaar afscheid van Jagtlust. 

Mama Lokaal
in het Lichtruim

Woensdag was er weer een Mama Lokaal in de bibliotheek in 
Bilthoven. Ook deze keer was er ruime belangstelling
van ouders en hun kind(eren). Vrijwilligster Bartje

van Doorn las de kinderen voor uit een
plaatjesboek, afgewisseld met muziek. 

Iedere woensdag om 10.00 uur is er een Mama Lokaal in de biblio-
theek in Bilthoven met iedere week een ander thema. In het kader van 
de Week van de Muziek was het deze keer wereldmuziek. Bartje liet na 
ieder verhaal muziek uit een andere cultuur horen. Dit om de kinderen 
te laten wennen aan de klanken. De kinderen (en hun ouders) luister-
den geboeid naar de verhalen en zongen, wanneer dat gevraagd werd, 
enthousiast mee. Kijk voor informatie op: www.mamalokaal.bilthoven.
 (Frans Poot)

Bartje van Doorn leest voor en laat muziek uit haar telefoon horen.

Buurtkamer in De Voorhof 
Dinsdag 5 april was de eerste bijeenkomst van de Buurtkamer in de 
Voorhof, het wijkgebouw van de Dorpskerk in De Bilt. Belangstellen-
den konden elkaar ontmoeten met koffie of thee. Ook konden spelletjes 
gedaan worden, zoals sjoelen, kaarten of afspraken met elkaar maken 
om samen iets te ondernemen. (Frans Poot)

Iedere dinsdag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in deze ruimte. 
Aanmelden kan, maar is niet noodzakelijk.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

Ben jij Monteur Interieurbouw of wil je dat worden? 
Dan bieden we je een super leuke baan in een enthou-
siast team! Kijk voor meer informatie over de vacature 
op onze website www.vanassem.nl. 
Wij zijn gevestigd aan de rand van Utrecht – Maarssen.

 
Vacature
Monteur
Interieurbouw

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)

BENG! is de onafhankelijke lokale 
energiecoöperatie van en voor alle 
inwoners van gemeente De Bilt. BENG! 
streeft naar een energieneutraal  
De Bilt. Hoe wij dit doen lees je op 
www.bengdebilt.nl

Nicole van Overbeek: ‘Het was ons 
eerste gerealiseerde grote opwek-
initiatief, het was voor mijn tijd maar 
dat verhaal blijft verteld worden. Maar 
zelfs bestuurslid Bouwe Taverne die 
met Christoph Buter aan de wieg van 
dit zonneveld stond, werd verrast 
door dit verhaal. Het Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden snapte 
destijds eigenlijk niet waarom ze er 
zelf niet eerder aan gedacht had-
den. En zo zijn er na ‘ons’ veld nog 15 
andere zonnevelden gekomen.’

Uitstekende match
Dit feit kwam ter sprake bij een bij-
eenkomst die het Hoogheemraad-
schap onlangs rond de verkiezingen 
organiseerde bij de Waterzuivering 
De Bilt. Zonnevelden en waterzuive-
ring zijn een hele goede match, zo 
bleek uit de uitleg van de gastheer. 

Een waterzuivering ligt namelijk altijd 
op een terrein dat twee keer zo groot 
is als nodig voor de installatie zelf. 
Om daar alvast een nieuwe instal-
latie te kunnen bouwen als de oude 
afgeschreven raakt. Maar zo’n terrein 
ligt wel 30 jaar braak, en is een uitste-
kende plek voor een zonneweide. Het 
Biltse idee wordt nu dus veel vaker 
toegepast. 

‘Ongemerkt’ succes
Het zonneveld bij de Waterzuivering 
De Bilt wekt nu op zonnige dagen 
100% van het eigen gebruik op. Op 
andere plekken wordt er ook nog 
stroom teruggeleverd aan het elek-
triciteitsnet, zo werd verteld. Van 
Overbeek: ‘Een doel van BENG! is te 
groeien van ‘schattig naar schaal’. Dat 
blijkt ons dus soms ook indirect en 
‘ongemerkt’ te lukken.’

In september 2016 werd het zonneveld met 900 zonnepanelen bij de rioolwaterzuivering 
in De Bilt feestelijk geopend. BENG! nam destijds het initiatief voor dit eerste zonneproject 
in de gemeente. En grondeigenaar het Hoogheemraadschap was meteen enthousiast.  
Maar wat we nog niet eerder wisten: het initiatief zorgde daarna voor nog eens  
15 zonnevelden meer! 

Door Bilts initiatief
nu ook 15 zonnevelden elders

advertorial

Wij wensen u
VROLIJK PASEN

met de 
PAASLEKKERNIJEN

van Bakkerij Bos!

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

De Vierklank
wenst u
vrolijk
Pasen!
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IVN De Bilt zoekt dringend
nieuwe bestuursleden

door Rob Klaassen

Het IVN is een landelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 170 plaatselijke afdelingen. Afdeling 
De Bilt e.o. bestaat sinds 1968 en telt rond 100 leden. Er worden op tal van terreinen

diverse activiteiten ontwikkeld, maar tegelijkertijd kampt de afdeling met een
tekort aan vrijwilligers die bestuurstaken op zich willen nemen. Zo wordt er

op korte termijn naarstig gezocht naar een voorzitter en een secretaris. 

Judith Stoker is bestuurslid van het 
IVN De Bilt. Ze ondersteunt op dit 
moment tijdelijk het secretariaat, 
beheert de website en valt zo nodig 
in als natuurgids. Daarnaast is zij 
als educatiemedewerker beroeps-
matig verbonden aan De Boswerf 
in Zeist. Judith: ‘Het basisprincipe 
van IVN (Instituut Voor Natuur-
educatie en Duurzaamheid)  is, dat 
als je met de natuur daadwerkelijk 
mensen weet te raken, ze dan beter 
voor die natuur gaan zorgen, ze te-
gelijkertijd gezonder en gelukkiger 
worden en zich dan bovendien ook 
duurzamer gaan gedragen. Kennis-
overdracht alleen is echter niet ge-
noeg, ons doel is om zoveel moge-
lijk mensen, jong en oud, de natuur 
te laten ontdekken en te beleven. 
Wanneer je de natuur proeft, ruikt, 
voelt en ondergaat, blijft de natuur-
ervaring sterker hangen: dat is onze 
visie als IVN op educatie’. 

Zien, inzien en ontzien
‘We merken dat sinds de corona-
crisis mensen veel meer belangstel-

ling voor de natuur hebben. Ons le-
denbestand is het laatste jaar maar 
liefst met 20% toegenomen. We 
hebben genoeg actieve leden die 
zich vol overgave storten op aller-
lei, vooral educatieve, taken, zoals 
het organiseren van specifieke na-
tuurwandelingen (paddenstoelen, 
zomeravondwandelingen e.d.), 
kinderactiviteiten, voorlichting op 
scholen e.d. Andere leden doen 
specifiek onderzoek zoals bv. naar 
boommarters, zwarte spechten of 
diverse roofvogels. Daarnaast zet-
ten we ons in voor het behoud van 
de natuur. Zo spreken we met enige 
regelmaat bij de gemeenteraad in 
als het gaat om plannen die een aan-
tasting voor de natuur kunnen bete-
kenen, waarbij we vaak samenwer-
ken met andere natuurorganisaties. 

Zo hebben we ons onlangs met 
o.a. het Utrechts Landschap, de 
Vogelwacht Utrecht en de Dassen-
werkgroep nog uitgesproken tegen 
de bouwplannen op het voorma-
lige Hessingterrein, voor het deel 

van het plan dat in het Nationaal 
Natuur Netwerk (NNN) was ge-
situeerd. Hier ligt een belangrijke 
ecologische verbinding tussen het 
Vechtplassengebied en het Krom-
me Rijngebied. De voorgestelde 
bouwplannen zouden hier een sterk 
negatief effect op hebben. Dit be-
treft niet alleen de bouw zelf, maar 
ook de verstoring ervan naar de 
omgeving, zoals door geluid, licht, 
etc. Gelukkig zijn die plannen door 
de Biltse gemeenteraad uiteindelijk 
niet goedgekeurd. Kortom, er wor-
den door onze vrijwilligers/leden 
op heel veel verschillende terreinen 
activiteiten ontwikkeld’.

Bestuurlijke nood
Judith: ‘We zitten nu met een tekort 
aan bestuursleden. De voorzitter is 
verhuisd en ook de functie van se-
cretaris is vacant. Ik vul die functie 
dus nu tijdelijk in. Niet ideaal, om-
dat ik al sinds lange tijd niet meer in 
deze buurt woon. Maar ja, iemand 
moet het doen. Wat we nu bij IVN 
De Bilt e.o. in bestuurlijke zin mee-

maken is ook bepaald niet uniek. 
Het is een landelijk probleem. Zo-
wel bij sportclubs, milieuclubs als 
schoolbesturen e.d. zie je eenzelfde 
trend; een tekort aan mensen die be-
stuurlijke en organisatorische taken 
op zich willen nemen. Voor diverse 
kortdurende uitvoerende taken zijn 
er voldoende vrijwilligers te vin-
den. Maar voor taken waarvoor min 
of meer een langdurige verbintenis 
moet worden aangegaan zijn er heel 
moeilijk mensen te vinden. Dit ter-
wijl bestuurlijke taken in een goed 
functionerend bestuur gewoon erg 
leuk zijn om te doen. Ondanks het 
feit dat sinds de coronacrisis ons 
ledenbestand dus met 20% is geste-
gen, kunnen we helaas, ook onder 

deze nieuwe leden, geen bestuurs-
leden vinden’. 

Oproep
‘We roepen daarom mensen op 
die belangstelling hebben om zich 
voor de natuur in te zetten om zich 
via mij aan te melden voor een be-
stuursfunctie bij IVN De Bilt e.o. 
Ons bestuur bestaat bepaald niet 
uit duffe oude grijze muizen. In-
tegendeel. Wij zijn een energiek, 
dynamisch bestuur en dat willen 
we graag zo houden’. Meer infor-
matie en vacatures zijn te vinden op 
www.ivndebilt.nl. 
Voor reacties en vragen kun je te-
recht bij Judith Stoker of Jaap Mi-
lius via secretariaat@ivndebilt.nl.

Een van de vele activiteiten van het IVN: ‘sporen naar insecten’. (foto 
Wim Westland)

Koffieconcert 
Zondag waren 2 jeugdige Nederlandse musici te gast in de goed 

bezette muziekkamer van Huize Gaudeamus in Bilthoven: 
Jabine Siekman (cello) en Ellyne Wieringa (piano) speelden
een afwisselend programma met veel Spaanse invloeden. De 
dames zijn ook op de grote binnen- en buitenlandse podia 
regelmatig te horen. Afwisselend gaven Jabine en Ellyne
een duidelijke uitleg over het werk dat zij gingen spelen.

Zij begonnen met een compositie van de Spaanse Gaspar Cassadó. In 
hun uitvoering lieten Jabine en Ellyne de Spaanse dynamiek heel goed 
doorklinken. Jabine  speelde vervolgens een bewerking van de Cello 
Suites van J.S. Bach door  de Catalaanse Pablo Casals. Ook nu was 
de Spaanse invloed merkbaar. Dit werd opgevolgd door een Catalaans 
kerstlied, de Cant del Ocells. Ellyne speelde een werk van de Cata-
laanse Jordi Maso op de vleugel.
De dames vertolkten samen een compositie van de Catalaanse Enrique 
Granados en vervolgden hun optreden met de Sonate nr. 5 in b van Ju-
lius Röntgen. Röntgen  was een goede bekende in dit huis en speelde er 
samen met Pablo Casals. Het stuk van Röntgen werd opgevolgd door  
een arrangement van Pablo Casals van het Jesu meine Freude van J.S. 
Bach. Jabine en Ellyne sloten het concert af met een compositie van de 
Boheemse cellist David Popper, Vito-Spanish Dance. Een werk met een 
tot bewegen uitnodigend hoog ritme. Na afloop bedankte het publiek 
hen met een ovationeel applaus. (Frans Poot)

Jabine Siekman, cello, en Ellyne Wieringa aan de vleugel.

Workshop porseleinstippen
Op dinsdag 29 maart was er een workshop tijdens de maandelijkse ontmoeting ‘De Derde Helft 

in Maartensdijk; dit maal kwam Mirjam Valkenburg voor een workshop porseleinstippen. 

Er waren 16 deelnemers en 4 stu-
denten van de Hogeschool Utrecht 

die een snuffelstage kwamen doen. 
Mirjam legde eerst uit wat de be-

doeling was. Daarna ging iedereen 
ijverig aan de slag. Er kwam veel 
creativiteit naar boven en iedereen 
ging met een leuk cadeautje naar 
huis.

De Derde Helft is een project 
van het Nationaal ouderenfonds. 
Iedere dinsdag zijn 55+ers wel-
kom bij SVM aan de Dieren-
riem in Maartensdijk voor sport 
en spel of een kopje koffie.  
Er zijn verschillende mogelijk-
heden, zoals dart, jeu de boules, 
Kubb-spel, dynamic tennis, sjoe-
len, kaarten en bordspellen. Ook 
voor een kopje koffie en gezellig-
heid is men welkom iedere dinsdag 
van 10.00 tot 12.15 uur.

(Gerda Vloedgraven)Veel creativiteit en gezelligheid bij De DerdeHelft.

Creatieve middagen voor Zonnebloemgasten
Een aantal Zonnebloemgasten volgde op 1 april een workshop olie- pastelkrijten. Onder het 
genot van een kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart ging men aan de slag met speciale 

krijtjes. In vervolgworkshops wordt e.e.a. verder uitgediept en uiteindelijk gaat een ieder naar 
huis met zelfgemaakte pastel- wenskaarten.

Op vrijdag 8 april maakten zonne-
bloemgasten vrolijke Paasbloem-
stukjes in de foyer van de Akker. 
Iedereen ging ijverig aan de slag 
onder leiding van zonnebloemvrij-
willigers De sfeer was opperbest en 
dit jaar zijn de tafels van deze ape-
trotse deelnemers met Pasen vrolijk 
gekleurd met een prachtig zelfge-
maakt bloemstuk.
Voor verdere info zonnebloem. 
debilt.bilthoven@hotmail.com
 (Thea van Maurik) Zonnebloemgasten maken paasstukjes.

Het werd al lente, maar wie lag te loeren
Koning Winter die zijn staart wilde roeren
omdat hij ook doet wat hij wil
zagen we op de eerste april
dat je hem niet zomaar af kunt gaan voeren

Guus Geebel Limerick



BEKENDMAKINGEN
week 15 ¾  13 april 2022

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Groenekanseweg 152 te Groenekan
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op dinsdag 5 
april 2022

Het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vast-
gesteld:

•  Wijzigingsplan Groenekanseweg 152 te 
Groenekan. 

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

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een verzoek dat is ingediend 
om gebruik te maken van de wijzigingsbe-

voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Buitengebied Maar-
tensdijk 2012’. Deze wijzigingsbevoegdheid 
maakt een bestemmingswijziging van ‘Be-
drijf’ naar ‘Wonen’ mogelijk in geval de be-
drijfsvoering op desbetreffende perceel is 
beëindigd. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpwijzigingsplan. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Van donderdag 14 april 2022 tot en met 

woensdag 25 mei 2022. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan- 
identificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.21008WP0002-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te ma-
ken om de stukken in te zien. Dit is wel no-
dig als u vragen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening 
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
door eenieder worden ingesteld van don-
derdag 18 februari 2021 tot en met woens-
dag 31 maart 2021 bij de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het wijzigingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met Jeroen Thee-
uwen van team RO, Stedenbouw en Omge-
vingsrecht van de gemeente De Bilt via j.
theeuwen@debilt.nl of telefoonnummer 06 
28 14 98 98.

Een functie waarin je zelfstandig én vanuit een divers samengesteld team aan de 
slag gaat? Waarbij je zelf jouw balans tussen werk en privé kunt organiseren?

Wij zoeken per direct een:

Coördinator facilitaire zaken
36 uur per week

De volledige vacature tekst vind je op www.debilt.nl

HEB JE NOG VRAGEN?
Die beantwoorden we graag! Neem hiervoor telefonisch contact op met Evert van 
Oostrum, Bode team Facilitair, 030-2289460 of mail je vragen naar e.vanoostrum@
debilt.nl

HEB JE INTERESSE?
Ga dan naar www.debilt.nl en solliciteer online. Je kunt je motivatie brief en cv tot 
19 april 2021 sturen naar Katja Joosten, HR Businesspartner. De 1e gespreksronde is 
op 21 april 2022.

Ben jij op zoek naar een nieuwe 
baan waarin je een bijdrage aan de 
samenleving kunt leveren en nieuwe 
carrièrestappen kunt maken?

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

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

BLACK ANGUS BAVETTE
Lang gerijpt en mooi dooraderd, 120 dagen lang graan 
gevoerd, super super smaakvol; alleen zout en peper 
toevoegen, mag rosé gebakken worden 100 gram 5,35

ITALIAANSE VARKENSHAAS
Gevulde varkenshaas met pesto, zontomaat, rucola
roomkaas en omwikkeld met ontbijtspek; paastopper!
ca. 8 tot 10 min. op 180°C in de oven 100 gram 2,25

PAAS GOURMET SCHOTEL EXCLUSIEF
Met o.a. biefstuk, kipsaté, kalfsbiefstuk, varkenshaas,
cordonbleu, kipfilet; voor in de kleine pannetjes!!
± 280 gram per persoon ± p.p. 7,50

PAAS HAMMETJES
Om lekker zelf in de oven te braden; diverse smaken.
Met knoflook, Whisky, Provençaals, "naturel"....
Aanbakken en dan ca. 35 - 45 min. op 150°C 100 gram 1,35

ZUIG LAMS BOUT
Vers uit Nieuw Zeeland, puur natuur. Super smaakvol; 
Met een klein beentje erin; Heerlijk uit de oven!!
Aanbakken en ca. 75 tot 90 min. op 170°C 100 gram 2,15

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!!

Lekkere Paastoppers: 

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 11 april t/m zaterdag 16 april.

Zetfouten voorbehouden.

MAGRET DE CANETTE
Met een klein randje vet erop, heerlijk mals!! 100 gram 3,75
GEKONFIJTE EENDENBOUT
ca. 20 min. op 170°C in de oven en klaar!! 100 gram 2,15

PAAS CARPACCIO ROLLADE
Super malse rosbief met kruidencrème, pesto, kaas, 
rucola en pijnboompitjes; aan één stuk of plakken....
Fel aanbakken, en ca. 25 -30 min. op 150°C 100 gram 2,95
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Link2Care Clinics opent
na jaren van voorbereiding

Bij Link2Care Clinics wordt de kwaliteit van een ziekenhuis geleverd, maar dan met de service 
en snelheid van een private instelling, gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. En dit alles

in een prettige omgeving, gebruikmakend van de nieuwste apparatuur. In Bilthoven
opende onlangs de kliniek voor Urologie (waaronder prostaatcontroles en hulp bij

plasklachten) en Radiologie (MRI, echo en röntgen) zonder wachttijd.

Op het groene terrein van Berg en 
Bosch te Bilthoven, in het gebouw 
van het Alexander Monro Zie-
kenhuis, kan men voortaan naar 
een geheel nieuwe kliniek voor 
beeldvormende diagnostiek en 
voor urologische problemen: zoals 
het uitsluiten van prostaatkanker, 
plasklachten, blaasontstekingen, 
pijnklachten in de balzak en erec-
tiestoornissen. Het grote verschil: 
in tegenstelling tot de meeste zie-
kenhuizen heeft Link2Care Clinics 
geen wachtlijsten. Men kan voor 
urologie binnen een paar dagen en 
voor een scan vaak op dezelfde dag 
terecht. En misschien nog belang-
rijker: onderzoek(en), het gesprek 
over de onderzoeksresultaten met 
de specialist en een concreet be-
handelplan vinden op dezelfde dag 
plaats.

Uit-en-thuis in één dag 
Een concreet voorbeeld van de 
nieuwe aanpak: iemand heeft last 
van een slappe, druppelende plas-
straal en moet iedere nacht drie 
keer het bed uit om te plassen. In 
het geval van een ziekenhuis wacht 
zo iemand weken op een afspraak 
en maanden (tot meer dan een jaar) 
op een ingreep als dat nodig blijkt 
te zijn. Bij Link2Care Clinics kan 
men binnen enkele dagen terecht en 
wordt ervoor gezorgd dat alle beno-
digde onderzoeken zoals plasstraal-

metingen en beeldvorming, denk 
aan een echo of MRI, allemaal in 
één keer gedaan worden. Uroloog 
Melianthe Nicolai: ‘Diezelfde dag 
nog vindt het samenvattende ge-
sprek plaats, waarbij alle resultaten 
besproken worden en de diagnose 
gesteld wordt. De betrokkene kan 
naar huis met een op maat gemaakt 
behandelplan’. 

Innovatieve behandeling
Voor de behandeling van plasklach-
ten focust Link2Care Clinics zich 
op een nieuwe innovatie: de Pros-
taat Arterie Embolisatie (PAE). Het 
voordeel van deze behandeling is 
dat het een korte ingreep is die in 
dagbehandeling kan gebeuren zon-
der narcose. Een patiënt kan binnen 

4 uur weer naar huis. Daarnaast is 
er, niet onbelangrijk, een kleinere 
kans op (seksuele) complicaties 
ten opzichte van de reguliere pros-
taatoperatie (TURP). Interventie 
Radioloog Sytse Oudkerk vertelt: 
‘in Amerika en andere Europese 
landen is deze PAE behandeling al 
jaren de norm. Bij professor Pisco, 
de pionier van deze innovatieve be-
handeling, in Portugal heb ik mij 
deze ingreep eigen gemaakt. Deze 
passen we nu toe bij Link2Care 
Clinics. Wij hopen deze belangrijke 
innovatie daarmee toegankelijker 
te maken voor een groot publiek.’ 
En met een verwijsbrief van de 
huisarts of een ziekenhuis worden 
de kosten gewoon vergoed door de 
zorgverzekeraar’.

Het team van Link2Care in Bilthoven.

Alsnog jubileum Brandweerorkest
Het Nederlands Brandweerorkest (NBO) is op 3 december 1926 opgericht. In de loop der jaren is het 

(uit-)gegroeid tot een veelzijdige en complete vereniging. Het NBO bestaat uit een harmonieorkest 
dat optreedt tijdens concerten, shows en mars-optredens. De drumband is onmisbaar bij 

straatoptredens en verzorgt bij concerten het slagwerk of een losstaande act.
Daarnaast is er een startersorkest, muziekpietenband en een Dickensband. 

Sinds 3 december 2021 bestaat 
het Nederlands Brandweerorkest 
(Brandweerharmonie) dus alweer 
95 jaar. Een uitgebreid jubileum-
programma stond in de steigers, 
maar helaas gooide corona ook hier 
roet in het eten. Uiteindelijk is er 
voor gekozen om twee super leuke 
evenementen door te laten gaan. 

Maestro
Op zondag 22 mei is er de ‘Eerste 
Bilthovense Maestro’; naar het zich 

nu laat aanzien op het geheel ver-
nieuwede Vinkenplein in Biltho-
ven. 8 Maestro’s gaan strijden om 
deze mooie titel. 

Na een workshop van dirigent Lu-
cienne de Valk en met prettig in het 
gehoor liggende muziek moeten de 
kandidaten toch een eind kunnen 
komen. Een vakkundige jury be-
slist welke 2 ‘besten’ naar de finale 
gaan en wie zich daarna de ‘Eerste 
Bilhovense Maestro mag noemen. 

Muziek
Op zaterdag 1 oktober in het H.F 
Witte centrum in De Bilt gaat het 
nieuwe muziek & film- project in 
première. 95 jaar verhalen uit de 
Biltse brandweer-muziek-geschie-
denis. Ondersteund door theater-
maker Bart van Gerwen en dirigent 
Lucienne de Valk stellen de leden 
van het Brandweerorkest het hele 
project samen. Oude foto’s en be-
wegende beelden uit de archieven 
van het orkest en de brandweer 
worden voorzien van bijpassende 
muziek en op deze manier wordt 
het verhaal van 95 jaar Brandweer-
orkest verteld. 

Deelname
Saamhorigheid, liefde, vriend-
schappen voor het leven en gaan 
voor een mooie toekomst passen 
zowel bij de brandweer als bij het 
orkest. 
Voor wat betreft de Maestro’s zijn 
nieuwe kandidaten nog welkom; 
mogelijk zijn er nog markante per-
soonlijkheden in deze gemeente die 
ook mee zouden willen doen? Mail 
voor aanmelden en workshopdata 
naar maestro@brandweerorkest.
com. (Helen van der Vliet)Het orkest in vroegere tijden.

Klaas Kruik hield 300 jaar 
geleden het klimaat al in de gaten

De urgentie om ons tegen de gevolgen van weer en klimaat 
te beschermen was er 300 jaar geleden ook al. Dat blijkt uit 

Weerspiegeld van Harry Geurts. Het boek bevat een overzicht 
van de Nederlandse meteorologie van Nicolaus Cruquius tot 

aan de allerlaatste klimaatrapporten. Zijn boek werd
17 maart gepresenteerd op het KNMI.

Met het doen van weerwaarne-
mingen liep Nederland wereld-
wijd voorop. Cruquius, in het 
Nederlands Klaas Kruik, begon in 
1705 in Delft drie keer per dag zijn 
waarnemingen te noteren. Harry 
Geurts, vele jaren de persvoor-
lichter van het KNMI, geeft in dit 
nieuwe boek de geschiedenis van 
het Nederlandse klimaatonderzoek 
weer. Daarnaast verheldert hij een 
groot aantal alledaagse weerver-
schijnselen; zoals het neerdalen 
van Saharazand.
Nog nooit wisten we zoveel over 
het weer als tegenwoordig. Via 
een eindeloze hoeveelheid weer-
apps kunnen we zo ongeveer van 
minuut tot minuut het weer nagaan 
én voorspellen, voor elke plek op 
aarde. Maar snáppen we het weer ook? We weten allemaal dat het bij 
glad weer vooral oppassen is op bruggen en viaducten en bij op- en 
afritten, maar waarom eigenlijk? En wanneer mag een serie hete dagen 
een hittegolf heten? Hoe komen de metingen van het KNMI eigenlijk 
tot stand? Wat is een orkaan of cycloon precies? Harry Geurts (1952) 
is van jongs af aan geboeid door het weer. Op de middelbare school 
won hij al een prijs met het idee om net als schoolprestaties ook het 
weer een rapportcijfer te geven en in dit boek legt hij uit hoe dat weer-
rapportcijfer tot stand komt.
Jarenlang was Harry als persvoorlichter van het KNMI een spil in het 
web van alles en iedereen die met weer te maken heeft. Zo groeide hij 
uit tot een unieke bruggenbouwer tussen de meteorologie en de gewone 
weer-geïnteresseerde. Harry is een schitterende kerel met een vlotte 
pen. Weinigen beheersen zo de kunst om moeilijke dingen uit te leg-
gen op een heldere manier. Het boek is volledig in kleur geïllustreerd 
met weerkunst uit de collectie van het Rijksmuseum en in de reguliere 
boekhandel verkrijgbaar. (Dingeman van Wijnen)

Lezersactie
Van het boek ‘Weerspiegeld’ is voor lezers van De Vierklank een aantal 
exemplaren beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Weerspiegeld. De 
exemplaren worden onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.

De omslag van het boek.

Uitreiking Chapeau-penning
Locoburgemeester Dolf Smolenaers reikte zondag 10 april 

de chapeau-penning uit aan de heer Rik Drieënhuizen
bij het H.F Witte centrum in De Bilt. 

Rik Drieënhuizen maakt sinds 1998 deel uit van het bestuur van de 
Stichting Cultureel en Vergader Centrum H.F. Witte; in januari jl. trad 
hij op 78-jarige leeftijd af. Als bestuurslid waren zijn voornaamste ver-
diensten voor de stichting o.a. het H.F. Witte centrum onafhankelijk 
maken van gemeentesubsidie, wat tekenend is voor zijn rol. Hij was 
nauw betrokken bij de realisatie van plannen voor een nieuwe sporthal. 
Hiervoor wordt goed overleg gevoerd met de lokale politiek. Nog altijd 
is hij druk met de realisatie van dit project. 
De heer Drieënhuizen is altijd meedenkend en proactief; onder het 
voorzitterschap van hem is het H.F. Witte centrum uitgegroeid tot een 
centrum waar iedereen welkom is. Het doorstaan van de coronacrisis, is 
mede te danken aan de voorzitter.
Naast de activiteiten voor het H.F. 
Witte Centrum is de heer Drieën-
huizen bestuurslid geweest van de 
- toen nog - Stichting Nationale 
Jeugd Blaas- en slagwerk Ensem-
bles (NJBE). In 2006 is Rik Drie-
enhuizen benoemd tot voorzitter 
van het NS Harmonieorkest (nu: 
NS Orkest geheten). Met het uit-
reiken van de chapeau-penning 
wordt de waardering getoond voor 
de inzet de afgelopen 23 jaar. 

Dolf Smolenaers reikt de chapeau-
penning uit aan Rik Drieënhuizen 
(links). 
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SPECIAL

week 14   6 april 2022

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
GFT bevat veel waardevolle grondstoff en om 
compost mee te maken. Door goed scheiden 
van GFT houden we niet alleen minder rest-
afval over, maar behouden we ook belang-
rijke biologische voedingsstoff en voor in de 
tuin en landbouw.
Groente- en fruitafval uit de keuken en ander 
composteerbaar materiaal, zoals fi jn tuinaf-
val, doet u in de groene kliko. Denkt u hierbij 
aan vlees- en etensresten, schillen, klokhui-
zen, plantenresten en eierschalen. Grof tuin-
afval brengt u naar de Milieustraat.

Lees meer over wat er wel en niet bij het 
GFT mag op www.doemeermetafval.nl of 
www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Wist u dat…
Het gescheiden ingezamelde GFT-afval ver-
gist wordt waarmee groene stroom wordt 
opgewekt? Van al het GFT-afval uit de 
Utrechtse gemeenten worden 4.000 huis-
houdens voorzien van elektriciteit. Wat over-
blijft van de vergisting wordt vervolgens ver-
werkt tot compost.

Overlast van afgevallen takken
Bij een storm komt het voor dat er takken uit 
bomen waaien. Ook dit behoort tot het GFT. 
De takken die uit de gemeentelijke bomen 
zijn gewaaid ruimt de gemeente na zo’n 
storm op. Voor de takken van de boom uit 
uw eigen tuin bent u zelf verantwoordelijk. 
Dit afval dient door uzelf verwijderd te wor-
den. Op welke manieren u dit kunt doen 
leest u hieronder.

Mogelijkheden voor het opruimen van 
afgewaaide takken:

•  Het groenafval kunt u brengen naar de Mi-
lieustraat van De Bilt (max. 2m3 per dag).

•  U kunt de takken in handzaam gebonden 
bundels (max 75 cm doorsnede en 150 cm 
lang) aanbieden op de inzamel dag van 
takken in de laatste week van april. Kijk op 
de afvalkalender (www.debilt.nl/afvalop-
halen) voor de ophaaldag in uw gebied. 
Stammen, stobben en overig los materiaal 
dient u zelf naar de Milieustraat te bren-
gen. Meer informatie over de Takkendag 
leest u hieronder.

•  Een andere optie is om achter in uw tuin 
een composthoop te maken waardoor u 
zelf weer vruchtbare aarde voor de tuin 
creëert. Op www.milieucentraal.nl vindt u 
meer informatie over het composteren.

•  Kleine hoeveelheden groenafval kunnen 
ook in de GFT-kliko worden verwerkt. 

Openbaar groen van de gemeente
Mochten er locaties zijn waarbij u van 
mening bent dat het gevallen hout afkom-
stig is vanuit een gemeentelijke boom dan 
kunt u een melding maken (digitaal via 
www.debilt.nl/melden of telefonisch via 
nummer (030) 228 9411). Graag duidelijk de 
locatie en eventueel de boomsoort hierbij 
vermelden. Wij nemen hier dan zo spoedig 
mogelijk actie op.

Takkendag
In de gemeente wordt twee keer per jaar de 
zogeheten Takkendag georganiseerd; in het 
voorjaar in april en in het najaar in oktober. 
Inwoners kunnen op deze dag snoeihout 
aanbieden in handzaam gebundelde bun-
dels. Het aanbieden van boomstronken en 
stammen is niet toegestaan. Dit omdat de 
Takkendag gereden wordt met een reguliere 
vuilniswagen en niet met een vrachtwagen 
met grijper. De beladers gooien de bundels 
met snoeihout achterin de vrachtwagen. 
Omdat de vuilniswagen met de hand beladen 
wordt is het van belang dat de bundels 
snoeihout gebonden zijn en niet te groot
(max 75 cm doorsnede en 150 cm lang).

Wegbrengen takken naar de 
Milieustraat
Op www.debilt.nl/milieustraat vindt u alle in-
formatie voor het wegbrengen van uw afval. 
Ook vindt u hier de voorwaarden voor het 
wegbrengen van de afvalsoorten. 

Openingstijden milieustraat

Dag Openingstijden

Maandag 13.00 - 16.00
Dinsdag 09.00 - 16.00
Woensdag 09.00 - 16.00
Donderdag 09.00 - 16.00
Vrijdag 09.00 - 16.00
Zaterdag 09.00 - 16.00

Afval in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Wat zijn de regels voor het 
wegbrengen van takken naar de 
Milieustraat?
Voor groenafval geldt dat inwoners per 
dag maximaal 2 kubieke meter naar de 
Milieustraat kunnen brengen. Wij danken 
u voor uw medewerking.

Wat heb ik nodig bij het 
wegbrengen van mijn afval? 
Voor het wegbrengen van uw (grof) 
afval is het noodzakelijk dat u in het 
bezit bent van een Milieupas. Heeft u 
deze niet of is deze toe aan vervanging? 
Op www.debilt.nl/milieupas kunt u dit 
eenvoudig regelen.

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

Impressie van de AfvalWijzer
Informatie over afval binnen de gemeen-
te De Bilt vindt u op: www.debilt.nl/afval. 

Ophalen van takken met vuilniswagen, door PreZero
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Paaskunstmarkt
& Kunstexpositie Jeugd WVT 

door Henk van de Bunt

Kunst uit eigen Provincie (KueP) kon eind vorig jaar voor het tweede jaar op rij niet doorgaan 
vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Aan de toenmalige deelnemers wordt nu de 

mogelijkheid geboden om alsnog hun kunst te presenteren. Sjaak den Breeje (De Bilt),
ImSook Yoo (Bilthoven) en Bart Keizer uit Maartensdijk zijn van de partij. 

De kunstenaars bieden hun kunst 
aan in het paasweekend van 17 
en 18 april in het WVT-gebouw 
aan de Talinglaan 10 in Biltho-
ven. De openingstijden op beide 
dagen zijn van 11.00 tot 17.00 
uur. De kunstmarkt is gratis toe-
gankelijk. Naast de kunstmarkt 
is er een kunstexpositie van kin-
deren. Kunst van de allerkleinste 
kunstenaars van de basisschool 
Wereldwijs en Het Kunstenhuis 
zal tentoongesteld worden tijdens 
deze expositie. De expositie van 
kinderkunst is mede mogelijk ge-
maakt door een gulle gift van de 
Lions Club Bilthoven.

Wereldwijs
Voor de kunstexpositie heeft ook 
Basisschool Wereldwijs verschil-
lende kunstwerken ingeleverd, 
gemaakt door kinderen. Directeur 
Annemarie Hoornsman vertelt: 
‘Wij besteden binnen onze school 
ook regelmatig tijd aan het maken 
van kunst. Onze filosofie daarbij 
is: ambacht gaat voor de kunst. 
Kinderen leren eerst met kleuren, 
materialen en technieken een ef-
fect te bereiken door een bepaalde 
opdracht die ze allemaal maken. 
Als je het ambacht in de vingers 
hebt, is er daarna gelegenheid om 
je eigen kunstwerk vorm te geven’.

De mantel van Sint Maarten
‘Op 11 november gingen de groe-
pen 7 en 8 aan de slag met een 
speciale opdracht rondom Sint 
Maarten. Sint Maarten deelde zijn 
mantel met een bedelaar. Groep 7 
en 8 draaiden het om en zorgden er-
voor dat alle stukjes van de mantel 
weer samenkwamen tot één groot 
geheel: Ieder kind heeft zijn best 
gedaan om een uniek gedeelte van 
de mantel te maken. Gezamenlijk 
hebben ze de mantel weer aan el-
kaar weten te naaien. De mantel is 
prachtig geworden en we zijn heel 
erg trots op het resultaat en laten het 
graag zien bij de expositie Kunst uit 
eigen Provincie’. 

Schilderijen
ImSook Yoo (1954) is een Ko-
reaanse kunstenaar: ‘In 1989 stu-
deerde ik af van de kunstacademie 
AKI in Enschede. 20 jaar later 
heb ik de atelierwerkzaamheden 
hervat, zoals handmatig scheppen 
van Hanji papier. Dit materiaal, 
gemaakt van de moerbeiboom uit 
Hanji, gebruikte ik in verschillende 
projecten. Na enige tijd uitproberen 
van verschillende andere materi-
alen, ben ik weer gaan schilderen. 
In 2012 heb ik een serie van 21 
schilderijen gecreëerd. Deze schil-
derijen zijn niet op geprepareerd 

doek geschilderd. Ongeprepareerd 
katoen of linnen, niet opgespannen 
doeken voelen anders aan dan het 
gebruikelijke materiaal. De materi-
alen doen het samen. Je creëert met 
en door je materialen. Ik probeer ze 
steeds opnieuw anders te ervaren en 
te gebruiken. Dikwijls reikt het ma-
teriaal zelf aan ‘iets’ te willen wor-
den. Een inspirerend gegeven. Het 
creatieproces is als het maken van 
een reis, met jezelf en je materialen. 
Ineens ben je ergens, is er een ver-
rassende moment, de gewaarwor-
ding van een ontmoeting’.
In de Biltse Grift (tijdschrift Histo-
rische Kring De Bilt) schrijft Wim 
Krommenhoek een artikel over de 
oudste bomen in De Bilt. De meeste 
van de foto’s van de besproken bo-
men zijn voor haar aanleiding deze 
(na) te tekenen en ‘van kleur’ te 
voorzien. Deze reeks zal ook op de 
aanstaande expositie te zien zijn. 

Natuurfotograaf
Sjaak den Breeje (De Bilt) is ge-
passioneerd natuurfotograaf met 
de focus op landschappen en bos-
sen. Een groot deel van zijn foto’s 
is gemaakt in de buurt van zijn 
woonplaats. Te midden van de bos-
sen op de Utrechtse Heuvelrug en 
de landgoederen rond Utrecht. Zijn 
portfolio biedt een gevarieerde se-

lectie beelden uit deze prachtige 
omgeving, van macrobeelden tot 
weidse landschappen.
Voor Sjaak is fotografie de ideale 
combinatie van buiten zijn en crea-
tieve expressie: ‘Zo’n 10 jaar gele-
den begon het allemaal tijdens een 
prachtige reis naar o.a. de Rocky 
Mountains en Yellowstone en in-
middels is dat uitgegroeid tot een 
ware passie’. Tot zijn favorieten 
behoren de sfeervolle beukenlanen 
op de landgoederen, de prachtige 
zonsopkomsten boven de vennen 
en het ontwaken van het bos in de 
vroege ochtend. Voor dag en dauw 
genieten van de natuur. Als geboren 
en getogen ‘Heuvelrugger’ kent hij 
de Utrechtse Heuvelrug van binnen 
en buiten en weet de mooiste plek-
jes te vinden. Zijn foto’s zijn gepu-
bliceerd in diverse media waaron-
der Zoom.nl Magazine, Landscape 
Photography Magazine en de Nati-
onal Geographic kalender. Recent 
heeft hij bijgedragen aan de pu-
blicatie van het boek ‘De mooiste 

fotolocaties van West Nederland’. 
Wie geïnteresseerd is kan een kijkje 
nemen op www.sjaakdenbreeje.nl. 

Bart Keizer 
Het is bij Maartensdijker Bart Kei-
zer een innerlijke drang om iets te 
maken, dat hem drijft. Eenmaal met 
klei in aanraking gekomen werd 
dat zijn favoriete materiaal. De cir-
kel vindt hij een magische vorm. 
Meestal zijn het kommen, schalen 
en vazen, die hij op de pottenbak-
kersschijf draait. Allemaal unica. 
Vaak krijgen die voor de eerste 
stook een kleurende sliblaag. 
Aan een eenvoudige strakke vorm-
geving hecht Bart veel belang. 
Hij zoekt een gespannen lijn en 
evenwicht. Het glazuur is daaraan 
ondergeschikt. Die kan de vorm 
maken of breken. De tweede keer 
worden de voorwerpen gebakken 
op 1240 graden C. Zijn belangrijk-
ste leermeester was Frans Slot uit 
Heerde; een van de bekende kunst-
pottenbakkers van de Veluwe. 

De mantel van Sint Maarten is te bewonderen bij de Paasexpositie van WVT.

Matthäus-Passion terug in Bilthoven
Afgelopen zondag was de laatste zondag van de Veertigdagentijd, en de eerste dag van de
Goede Week: Palmzondag, waarop de feestelijke intocht van Jezus Christus in Jeruzalem

wordt gevierd. In de aanloop naar het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, zittend op
een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. Dezelfde menigte die

nog geen week later, op Goede Vrijdag, om Zijn dood zou krijsen. 

Na twee jaar van afwezigheid van-
wege corona was het Dudok En-
semble afgelopen zondag weer te-
rug in een uitverkochte OLV-kerk 
in Bilthoven voor de traditionele 
uitvoering van de Matthäus-Pas-
sion, Bachs eeuwige meesterwerk 
over het lijden en sterven van 
Christus, waarin twee koren en or-
kesten in enkele adembenemende 
uren een magische partituur van 
geloof, hoop, liefde en verraad ten 
gehore brengen, bijgestaan door 

het kinderkoor van de Kathedrale 
Koorschool Utrecht, dat als een 
baken van hoop licht deed stralen 
over het menselijk tekort, het ver-
driet en de dood.

Nog dezelfde palmzondag bezocht 
Christus de tempel, waar Hij de 
geldwisselaars en handelaren ver-
joeg, en hun tafels omgooide: de 
zachtaardige Zoon van God die 
ook een wildeman kon zijn, alles 
in het belang van Zijn volk, dat hij 

wilde redden van de ondergang in 
de dood.

Dirigent Anthony Scheffer wilde 
ook een revolutionair zijn, en slaag-
de daar vlak voor de pauze in door 
prachtige dramatische accenten 
in de orkestbegeleiding te leggen 
die niet vaak gehoord worden. De 
koortsachtige tempi die hij echter 
direct vanaf het openingskoor de 
zangers oplegde leidden evenwel 
tot een nogal gehaaste vertolking 
van Bachs magistrale werk, waar-
door niet alleen het orkest maar 
vaak ook koor en solisten de ex-
pressie van het grote wonder van 
Christus’ kruisoffer soms lastig 
konden vertolken en de uitvoering 
een wat afstandelijk, haast zakelijk 
karakter kreeg dat niet goed past 
bij het eeuwige liefdesoffer waar 
Bachs muziek van verhaalt.

In de talrijke koralen werd ech-
ter veel goedgemaakt: een volle, 
warme klank golfde dan door de 
zaal waarbij de liefde van tekst en 
muziek als een warme waterval 
tot in de zielen van de aandachtige 
luisteraars doordrong. En prachtige 
traditie die hopelijk nog lang blijft 
bestaan. (Peter Schlamilch)

Afgelopen zondag klonk Bachs Matthäus-Passion weer in de OLV-kerk in 
Bilthoven. (foto Frans Poot)

Open repetitie Muziekvereniging 
Vriendenkring 

Altijd al eens willen weten wat de Vriendenkring al 100 jaar 
verbindt? En wat leden bezielt om elke woensdagavond met 

trompet, saxofoon of drum samen te oefenen in het Dorpshuis 
van Westbroek? Dan is woensdag 20 april de kans om vanaf 

19.00 uur een kijkje achter de schermen te nemen. 

De repetitie in het Dorpshuis duurt woensdag tot 21.00 uur. Belang-
stellenden kunnen vanaf 19.00 uur elk moment in- en uitlopen om een 
stukje repetitie mee te pakken, en tussendoor van dirigent Olaf Schip-
pers uitleg te krijgen over de instrumenten, ritme en muzikaliteit. 

Bijzonder aan deze repetitie is dat ook een aantal kinderen van basis-
school ’t Kompas mee-oefenen. Zij gaan namelijk, samen met Vrien-
denkring, op Koningsdag het Koningslied vertolken in de tent, en daar 
moet natuurlijk voor gerepeteerd worden: op school met de eigen leer-
krachten én de 20ste met de hele fanfare. Natasja van het Dorpshuis 
zorgt die avond voor een hapje en drankje. De entree is gratis. 

Jong en oud oefent regelmatig bij Vriendenkring. (foto Ruth Nagel)
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Activiteiten voor jeugd en jongeren
De coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd. We kunnen weer uitgaan, elkaar

ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Een leeftijdsgroep, die het in de coronacrisis
flink te verduren heeft gehad is de jongerengroep. Veel activiteiten die belangrijk

zijn voordeze doelgroep hebben voor langere tijd stil gestaan. 

De komende weken, inclusief de 
meivakantie maar ook de maanden 
daarna, staan er ook daarom tal van 
activiteiten op het gebied van sport, 
cultuur en ontmoeting op de agen-
da. In het voorjaar van 2021 hebben 
de maatschappelijke partners en de 
gemeente de handen ineengeslagen 
en een crisis- en herstelplan corona 
opgesteld: een plan om de samen-
leving weer een duwtje in de rug te 
geven en inwoners weer met elkaar 
te verbinden, te laten sporten en 
cultureel te laten beleven. Op aller-
lei terreinen wordt hier nu uitvoe-
ring aan gegeven.

Samen actief
Onder de slogan ‘Samen actief’ zijn 
er veel activiteiten georganiseerd 
door diverse maatschappelijke orga-
nisaties en (sport-)verenigingen. Zo 

organiseert bijvoorbeeld de Rovers 
Crofts Scoutinggroep op zaterdag 
23 april een activiteitendag, die gra-
tis is voor alle kinderen en jongeren 
in de gemeente. De week daarop 
staat Koningsdag op vijf locaties 
in de gemeente centraal. Maar ook 
vóór en na Koningsdag zijn er sport- 
en cultuuractiviteiten. Ook is de in-
schrijving voor de Kindervakantie 
Week van WVT, die plaatsvindt in 
de eerste week van de zomervakan-
tie, geopend. De buurtsportcoaches 
en cultuurcoach zijn vaak aanwezig 
tijdens deze activiteiten en organise-
ren zelf ook activiteiten.

Activiteiten
Voor al deze activiteiten wordt 
vanuit het crisis- en herstelplan 
corona een bijdrage geleverd. Alle 
activiteiten, verspreid over de ker-

nen, zijn te vinden op www.actie-
findebilt.nl. Hier kunnen jongeren 
zich direct aanmelden, ook voor 
activiteiten in andere kernen. Daar-
naast worden jongeren uitgenodigd 
om zelf activiteiten te organise-
ren voor hun leeftijdsgenoten. Zij 
kunnen zich hiervoor melden bij 
de jongerenwerker Erwin de Boer 
(e.deboer@mensdebilt.nl)

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Afgelopen woensdag is ook een 
aftrap gegeven voor het nieuwe 
seizoen van Sjors Sportief & Sjors 
Creatief op de basisschool ’t Kom-
pas in Westbroek door wethouder 
Dolf Smolenaers samen met de 
buursportcoaches van Mens De Bilt 
en het KunstenHuis Idea. Het initi-
atief Sjors Sportief & Sjors Creatief 
is een manier om de jeugd gratis 

(of heel voordelig) kennis te laten 
maken met diverse sporten en cul-
tuuractiviteiten. Een ideale manier 
om kinderen te laten bewegen en 
hun talenten verder te laten ontwik-
kelen. 

Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Het 
boekje staat vol met inspirerende, 
leuke activiteiten. Of je nu wil voet-
ballen of viool spelen, dansen, ro-

bots van lego wil maken, of zelf je 
eigen bloemen of planten wil kwe-
ken. Altijd gezellig met elkaar, ook 
met kinderen van andere scholen en 
dorpen. En het mooie is: Iedereen 
kan meedoen’. Ook voor gezinnen 
met een kleine beurs zijn er moge-
lijkheden om kinderen aan de ac-
tiviteiten mee te laten doen via de 
verschillende ondersteuningsmoge-
lijkheden. [HvdB]

Wethouder Smolenaers overhandigde het boekje ‘Sjors Sportief Creatief’ 
uit op basisschool ’t Kompas aan directeur Marin van Duuren. [foto Henk 
van de Bunt]

Leerlingen Theresiaschool
in actie voor Oekraïne

Vorige week hebben de leerlingen van de Theresiaschool in Bilthoven
een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen voor Oekraïne.

Dit idee kwam van een aantal leerlingen uit groep 6.

Zij hebben zelfstandig plannen ge-
maakt, overleg gevoerd met leer-
krachten en zijn vervolgens aan de 
slag gegaan. Er moest een route uit-
gezet worden, sponsorformulieren 
gemaakt en brieven opgesteld voor 
ouders. Vervolgens zijn de kinderen 
op zoek gegaan naar sponsoren. 

Op het terrein van het Oude Bilt-
se Meertje werd de route uitge-
zet. Tijdens de gymles hebben de 
leerlingen gerend voor Oekraïne, 
aangemoedigd door ouders en an-
dere bekenden. Al snel werd de 
tienduizend euro aangetikt. Daar 
bleef het niet bij, in de loop van de 
week groeide de opbrengst tot ruim 
15.000 euro. Gedacht werd dat het 
daarbij zou blijven en er werd een 
fotomoment met de initiatiefne-
mers georganiseerd. Uiteindelijk 

liep het bedrag nog verder op tot 
boven de 18.000 euro. Het feit dat 
het initiatief voor de sponsorloop 

en de organisatie helemaal door de 
kinderen is opgepakt maakt dit re-
sultaat extra bijzonder. (Arjan Dam)

In de loop van de week groeide de opbrengst tot boven de 15.000 euro.

Bakken voor Kika
De laatste week van maart stond bij de peutergroepen én buitenschoolse opvanglocaties

van Topkids Kinderopvang iedere dag in het teken van de bakactie voor Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa). Aan het eind van de dag konden ouders tegen

een willekeurig bedrag de zelfgemaakte koekjes, cakejes of andere
lekkernijen mee naar huis nemen. 

De activiteiten tijdens deze actie-
week gingen verder dan het bak-
ken alleen. Op de buitenschoolse 
opvang werd er bijvoorbeeld een 
kraam gemaakt om de baksels te 
verkopen en de peuters waren druk 
met het tellen en afwegen van de 
ingrediënten en het versieren van 
bakkersmutsen. Banketbakkerij 
van Ingen (De Bilt) leverde heel 
veel koekjes om te versieren voor 
de KiKa bakactie en Kooklust121 
(De Bilt)  schonk decoratiemateri-
aal.  (Lianne van Engelen)

De kinderen konden de ambassadeur 
van KiKa een cheque ter waarde 
van 4500 euro overhandigen. 

Brandweer bij
Scouting Laurentiusgroep

Zaterdag 26 maart kwam de brandweer op bezoek bij de 
meiden-speltakken van Scouting Laurentiusgroep

om ze meer te leren over hun werk. 

De middag begon met een algemene uitleg en feitjes over de brandweer. 
Daarna hadden de meiden de gelegenheid om vragen te stellen en ging 
de groep de brandweerwagen van dichtbij bekijken. De brandweerlie-
den lieten de hele inhoud van de brandweerwagen zien. Van een grote 
schaar om auto’s open te knippen, tot een knuffelbeer en natuurlijk de 
brandslangen. Die brandslangen werden ook even getest, net als de 
temperatuurcamera, de brandweerpakken en de meiden mochten even 
achter het stuur zitten. Het was een geslaagde en informatieve middag.

(Hessel Ridder)

De meiden van Scouting Laurentius beleefden een leerzame middag 
met de brandweer.

Clubdag Trix Express
Trix Express’ Mooiste is het thema van de 50e internationale open

clubdag van de Stichting Trix Express. Prominente modelspoor 
verzamelaars uit Nederland, Duitsland en België halen vele 

antieke èn splinternieuwe topstukken speciaal uitde
vitrines om er in De Bilt het publiek mee te verwennen. 

Ook voor kinderen is het smullen geblazen omdat alles zich op normale 
tafelhoogte afspeelt en ze zelf ook volop met treinen mogen spelen. 
Op de tafels ook een keur aan kleine en grote ‘zoldervondsten’ die een 
nieuwe eigenaar zoeken. Een deskundige reparatieploeg geeft advies 
en voert ter plekke kleine reparaties uit aan meegebracht materieel. 

Nergens ter wereld wordt zoveel Trix Express bij elkaar gebracht. Aan-
trekkelijk genoeg dus om de eigen zolder te verlaten en samen met 
(klein-)kinderen de neus nog eens tegen de ‘etalageruit’ uit de lang ver-
vlogen jaren te drukken. 

De clubdag wordt gehouden op zaterdag 16 april in het H.F. Wittecen-
trum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De openingstijden zijn van 11.00 
uur tot 16.00 uur. Inlichtingen 06 21571565, e-mail: rageskus@planet.nl.
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

Te koop aangeboden
Verras eens iemand op 
Koningsdag met het boek 450 
jaar ORANJELIEDEREN 
van Dr. Pieter Vis inclusief 
CD €12,50. Tel. 06-22526995

Boek van Albrecht Durer, 
Zeichnungen €1,-. Tel. 
06-14040516

Restje paaseitjes voor in de 
Paasboom €0,50. Tel.06-
14040516

2 boeken van Franz Kafka, 
De Chinese muur en Een hon-
gerkunstenaar. Samen €1,-. 
Tel. 06-14040516 

Grote doos nostalgische 
(voor)leesboeken uit de 
jaren 1929-1955, voor kin-
deren tot 12 jaar. €5,00 Tel. 
06-11225867

Volledige serie over “Okkie 
Pepernoot”(10 deeltjes) 
uit de 50-er jaren van de 
vorige eeuw. €10,00 Tel. 
06-11225867

Grote doos ministeck met veel 
voorbeelden en grondplaten 
€15,-. Tel. 0346-213727

Borduurpakket van dmc zit-
tende tijger/leeuw, compleet 
telpatroon met alles erbij. 
€25,-. Tel. 0346-243758

Disney vloerkleed 40 x 60 
cm,afbeelding Minnie Mouse 
€30,-. Tel. 0346-243758

Goed werkende rollator, rijdt 
nog prima. €10,-. Tel. 0346-
243758

Als nieuw: mooie leren stoel 
met armleuningen, kleur 
zwart, merk: Ahrend. €25,-. 
Tel. 0619691119

Te koop gevraagd
Echtpaar zoekt (liefst op korte 
termijn) een KOOPWONING 
in Maartensdijk. Wij zoeken 
een relatief jonge en/of goed 
onderhouden woning met tuin 
en rustige ligging. Reacties, 
telefonisch of via whatsapp 
06-29525671.

Activiteiten
De Toekomst Tuin is op zoek 
naar jonge TUINDERS van 
6 t/m 11 jaar. Vind je het fijn 
om buiten te zijn? Je eigen 
groenten en bloemen te kwe-
ken? Te speuren door het bos 
en waterdiertjes te vangen? 
Kom dan de Toekomst Tuin in 
het bos. Op woensdagmiddag 
kun je aardappels poten, wor-
teltjes zaaien en in de zomer 
je eigen groenten eten. Kijk 
op www.toekomsttuin.nl en 
doen een tuinles mee.

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 

Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv in 
GROENEKAN. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Wie maakt de bewoners 
van de Berkenlaan, Eiklaan, 
Grothelaan, Groenekanseweg 
87 (Dorpshuis Groene Daan), 
Veldlaan en Vijverlaan BLIJ, 
Woon je in de buurt en over-
weeg je een krantenwijk. Wij 
zijn per direct op zoek naar 
een bezorger die wekelijks 
daar de krant wil bezorgen. Je 
verdient €7,- per week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

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

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

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

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

Gezocht huishoudelijke 
HULP in Westbroek voor 
1 à 2x per maand tijden in 
overleg. Goede betaling 
bij gebleken geschiktheid 
06-19653294.

Van Alem Schoonmaak zoekt 
VERSTERKING! Voor een 
huishoudelijke schoonmaak-
dienst bij een zorginstel-
ling in De Bilt zoeken wij 2 
medewerk(st)ers die ons team 
komen versterken. Het gaat 
om schoonmaak van bewo-
nersappartementen en open-
bare ruimten. Werktijden ma 
t/m vrij tussen 8 en 16uur. 
Totaal 32 uur per week. Enige 
ervaring in de schoonmaak 
is een pre. Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op via 
0346–213001 of stuur een 
mail naar info@vanalem-
schoonmaak.nl

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op ’t bankje
Het is een fraaie lentedag en iedereen lijkt vrolijk. De blaadjes 
komen weer aan de bomen en alles ziet er mooi frisgroen uit. 
Ook de mensen die voorbij komen zien er anders uit lijkt het 
wel. De vrouw die komt aanlopen met een wit poedeltje aan de 
lijn ziet er al op haar paasbest uit, maar omdat haar hondje zo 
hard aan de lijn trekt loopt ze wat ongelukkig. De elegantie die 
haar kleding uitstraalt wordt wat tenietgedaan door de manier 
waarop ze door de trekkende hond moet lopen. Het doet me een 
beetje denken aan een hardloopwedstrijd op hoge hakken voor 
mannen die ik een keer gezien heb. Daarbij had ik ook steeds het 
idee dat ze door hun enkels gingen, maar het was wel lachen. 
Als ze worstelend het bankje bereikt heeft zijgt ze met een zucht 
neer. Het hondje weet dat hij verloren heeft en gaat rustig zitten. 
‘We komen net van de trimster’, zegt de vrouw nog nahijgend. 
Het poedeltje ziet er inderdaad heel mooi en schoon uit en ik 
zeg tegen de vrouw dat ik hem er heel mooi vind uitzien. Ze is 
duidelijk blij met het compliment en glundert trots. ‘Hij is heel 
lief, maar aan de lijn kan ik hem haast niet houden, maar ik durf 
hem hier niet los te laten lopen. Voor je het weet rent hij de straat 
op en komt onder een auto. Ik moet er niet aan denken.’ Als ze 
een beetje tot rust gekomen is klinkt er opeens geschreeuw van 
kinderen die hollend onze richting opkomen. Het poedeltje spitst 
z’n oren en begint luid te keffen. Als de kinderen bij de bank ge-
komen zijn duiken ze met zijn allen de bosjes achter het bankje 
in. Verbaasd slaan we het tafereel gade. ‘We zoeken paaseieren’, 
antwoordt een meisje als ik haar vraag wat ze aan het doen zijn. 
De hond blijft keffen en rukt uit alle macht aan de riem. ‘O, ik zie 
het al’, zegt de vrouw. ‘Mijn buurjongen Arno is erbij en daar is 
hij stapel op.’ Ze maakt de hond maar los die meteen naar Arno 
rent. Enthousiast springt hij tegen hem op. De kinderen wroeten 
in de grond en de ouders zullen er vast niet blij mee zijn want 
sommigen zitten onder de modder. Zo nu en dan klinkt er een 
juichkreet en blijkt iemand een ei gevonden te hebben. Als de 
hond ziet dat de kinderen aan het graven zijn blijft hij niet achter. 
Met veel energie begint hij ook gaten te graven. Hij blijft wel in 

de buurt van Arno. Geamuseerd kijken we naar het schouwspel, 
maar de vrouw denkt ook aan de gevolgen. ‘Ik kan hem straks 
weer in bad doen en hij is net zo mooi gewassen’, zegt ze met 
een teleurstelling in haar stem. Dan komt het hondje kwispel-
staartend naar de bank met een ei in zijn bek. Het is een koddig 
gezicht. ‘Geef eens hier Jacky’, gebiedt het vrouwtje. Uitdagend 
gaat hij voor haar staan, maar als ze het ei wil pakken maakt hij 
zich uit de voeten. Hij is niet van plan het ei aan haar te geven. 
Dan ziet Arno dat Jacky een ei in zijn bek heeft. Hij gaat op zijn 
hurken zitten en roept de hond bij zich. Jacky loopt rustig naar 
de jongen toe en als hij zijn hand ophoudt geeft de hond het ei 
aan de jongen. ‘Zie je dat, nou ben ik zo goed voor hem, maar 
die jongen krijgt alles bij hem gedaan’, zegt de vrouw. Echt te-
leurgesteld lijkt ze niet, want ze kan er toch 
om lachen.

Maerten   

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

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

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.

Time to Play. Gabriella, activiteitencoach voor honden. 
Heeft nog plek voor honden die alleen thuis moeten blijven 
of extra training www.timetoplay-debilt.nl of 06-19001860

Cursussen/ trainingen 
Start met Beeldhouwen. Creatieve lentekriebels ? 
Kom beeldhouwen in klei of speksteen. Locatie goed bereik-
baar vanaf deze regio. Een mooie kado voor u zelf ! In onze 
kleine, fijne groep zijn 2 plekken vrij. Bel gerust voor info: 
06-11168249 U bent welkom!

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

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

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

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

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

TUINVREUGDE is de
natuurlijke hovenier. Kijk
op www.tuinvreugde.nl
of bel Marcel: 06 21290891.

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €135,- p/m 
Tel. na 17.00uur 035-6560764 
/ 06-24760212
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SVM benut kansen niet
Een getergd SVM begon goed aan de wedstrijd tegen koploper Elinkwijk. SVM miste

nogal wat spelers door blessures. Al in de 2e minuut was SVM gevaarlijk.

Elinkwijk combineerde beter. SVM 
speelde met ziel en zaligheid. Een 
gelijkwaardige strijd met over en 
weer wat kansjes. Elinkwijk trok 
het initiatief naar zich toe en SVM 
speelde goed op de counter.Had-
den de SVM spitsen hun vizier wat 
scherper ingesteld dan was SVM op 
voorsprong gekomen. Tja en dan na 
half uur spelen had Elinkwijk maz-
zel. Een vrije trap werd niet goed 
verdedigend en stond de 0-1 op het 
scorebord.
SVM liet het er niet bij zitten. 
Kansen kwamen er in de laatste 
10 minuten voor de rust, maar de 
Elinkwijk-doelman was niet te pas-
seren. Uiteindelijk mocht SVM nog 
blij zijn dat Elinkwijk voor het rust 
signaal niet scoorde.

Na de rust ging een verbeten strij-
dend SVM  op jacht naar de ver-
diende gelijkmaker. Elinkwijk 
loerde op de counter en bleef ge-
vaarlijk. SVM wilde wel, maar 
bleef ongelukkig in het benutten 

van de kansen. Elinkwijk rondde 
met nog 20 minuten te spelen een 
fraaie aanval af en in plaats van 1-1 
stond SVM met 0-2 achter. 

Het mag gezegd aan de inzet lag het 
bij de geel blauwen niet. De laatste 
5 minuten moest SVM noodge-

dwongen nog met 10 man verder. 
Hard werken en een prima inzet 
bleken niet genoeg om de punten in 
Maartensdijk te houden. SVM kan 
zich nu gaan richten op de 3e peri-
odetitel, maar moet efficiënter met 
de kansen omgaan.
 (Hans Nauta)

Een spelmoment uit een onnodig verloren wedstrijd.

Spectaculaire wedstrijd
Zaterdag 9 april kwam Montfoort SV’19 bij FC De Bilt op bezoek. Een wedstrijd die voor FC De Bilt  

heel belangrijk was om een goed resultaat te behalen. Voor de winterstop zat de ploeg vlak
achter de koplopers en was de eindstand tegen hen in de laatste wedstrijd van 2021 2-2. 

Alle vertrouwen om na de lange corona-winterstop te strijden voor de top. 

FC De Bilt begon goed aan de wed-
strijd, het was duidelijk te merken 
dat de spelers het niveau van voor 
de winterstop weer wilden behalen. 
Twee mooie kansen leverden helaas 
nog niet een Biltse score op. En dan 
uit het niets in de 20e minuut speel-
de een Biltse verdediger de bal on-
handig voor de voeten van de spits 
uit Montfoort, dankjewel: 0-1. De 
Biltse mannen lieten zich hierdoor 
niet uit het veld slaan en gingen op 
jacht naar de gelijkmaker. Na ruim 
een half uur spelen dolde Youness 
zijn bewaker, zodanig dat hij in het 
strafschopgebied werd neergelegd. 
De terechte penalty werd onberis-

pelijk afgemaakt door Jesse: 1-1. 
Voor rust scoorde Pier een wereld-
goal, met links tegen de wind in, 
prachtig in een kruising: 2-1.
Na rust leek het er lang op dat FC 
De Bilt de drie punten in huis zou 
houden. De aanvallen van de Bilt-
se ploeg waren gevaarlijk en het 
was wachten op de 3-1. Maar, zo-
als dat wel vaker gebeurt, scoorde 
Montfoort de 2-2. Met deze stand 
gingen de blessuretijd in. FC De 
Bilt kreeg vijf corners en het werd 
steeds gevaarlijker voor het Mont-
foortse doel. Valt de winnende? 
Ja, Steven knalde de bal keihard 
in, prachtig, een ontlading bij spe-

lers, staf, supporters: eindelijk een 
keer gerechtigheid! Daarna nog een 
minuut te spelen, na enige onhan-
digheid van De Bilt en gefrommel 
van Montfoort, belandde de bal 
op de paal en vanuit de rebound 
schoot Montfoort in de allerlaatste 
seconde alsnog de gelijkmaker bin-
nen. De grensrechter vlagde, omdat 
de speler die scoorde echt buiten-
spel stond. De scheidsrechter nam 
niet eens de moeite om hierover na 
te denken, floot gelijk af, liet niet 
meer aftrappen: wel goedgekeurd 
of toch afgekeurd? Erg onduidelijk, 
maar de eindstand was 3-3. Het was 
in ieder geval spectaculair.

De Bilt in de aanval. (foto Henk Willemsen)

Goede uitgangspositie voor Nova 1
Het was even een domper voor Nova 1. Na een tegenvallend zaalseizoen moet de ploeg nog twee 

wedstrijden spelen voor handhaving in de 2e klasse. Maar de knop ging direct om. 

De eerste wedstrijd tegen KZ Da-
naïden vond afgelopen zaterdag 
plaats in Leiden. Op de bank bij 
Nova zaten alle spelers uit het 
tweede. Nova 2 eindigde namelijk 
als 2e in hun poule en blijft dus in 
de 2e klasse spelen. De eerste fase 

van de wedstrijd waren de doel-
punten zeldzaam. Nova was verde-
digend heel sterk en verzorgde de 
aanval goed, maar beloonde zich-
zelf niet met doelpunten. Dit re-
sulteerde in een ruststand van 5-7.  
Nova scoorde snel na rust, maar kon 

niet lang genieten van deze voor-
sprong. KZ Danaïden wist in korte 
tijd vier keer te scoren en dus moest 
de ploeg weer aan de bak. Nova 
liet zich niet gek maken en speelde 
gecontroleerd verder. Bij een stand 
van 11-14 met nog 5 minuten op de 
klok, leek de eerste overwinning 
een feit. Om volgende week een 
goede uitgangspositie te hebben, 
wilde Nova deze voorsprong graag 
verder uitbouwen. Maar dit liet KZ 
Danaïden niet gebeuren. Na nog 
wat doelpunten over en weer, ein-
digde de wedstrijd in 13-16.
Met deze overwinning waren de 
spelers zeer tevreden. De volgende 
wedstrijd mogen zij met 2 punten 
verschil verliezen. Maar ze zijn ge-
brand op de winst. Deze wedstrijd 
wordt gespeeld in Maarssen om 
14.15 uur. 
 (Renske van Kempen)Eline van der Weerdt maakt de 5-8.

DOS buigt achterstand om 
Met nog 2 wedstrijden op het programma kan DOS voor het eerst 

in haar bestaan promoveren naar de Hoofdklasse zaalkorfbal. 
Hiervoor moet de ploeg, in 2 play-off wedstrijden, af zien

te rekenen met de nr. 2 uit de andere poule. 

Gevolgd door een grote suppor-
tersschare werd er voor de eerste 
wedstrijd afgereisd naar Nijver-
dal. Op papier moeten deze twee 
wedstrijden eigenlijk ook geen 
probleem vormen voor het team 
uit Westbroek. Maar omdat het 
voor het eerst in dit seizoen ook 
echt ergens om lijkt te gaan, zijn 
er toch zichtbare zenuwen. Daar-
naast moest coach van Brenk voor 
aanvang van deze wedstrijd toch 
nog wat schuiven in zijn basis-
team. Jeroen de Groot en Eline 
Geurtsen waren door een blessure 
en ziekte helaas niet inzetbaar.

Een gedreven NKC zet DOS van-
af het begin al direct onder druk, 
maar het team wist zich hier de eerste 5 minuten nog wel onderuit te 
vechten. Door slordig spe en veel persoonlijke fouten verloren ze echter 
al vroeg de grip in de wedstrijd. NKC is veel bewegelijker en heeft een 
stunt in het verschiet. Na 20 minuten kijkt het altijd zo zelfverzekerde 
DOS zowaar tegen een 9-2 achterstand aan, herpakt zich enigszins en 
gaat met 10-5 de rust in. Coach van Brenk zal alles uit de kast moeten 
halen om alle neuzen weer de zelfde kant op te krijgen. In de rust stelt 
hij dat als iedereen de rust behoudt en in zijn rol blijft, deze wedstrijd 
toch nog met winst kan worden afgesloten. 

DOS weet zich inderdaad in de tweede speelhelft redelijk te herpakken; 
van een 10-5 achterstand wordt de stand omgedraaid naar en 10-12 
voorsprong. Het ook niet beste schotpercentage van NKC speelt hier 
ook in mee. En zo weet DOS toch deze eerste play-off wedstrijd met 
een kleine winst af te sluiten.
Zaterdagavond 16 april om 19.30 uur moet nog wel even uit een ander 
vaatje getapt worden. Maar dan kan het team van DOS zich in de Sport-
hal de Vierstee in Maartensdijk, zelfs met een kleine nederlaag, plaatsen 
voor een historisch promotie naar de Hoofd Klasse.
 (Fred van Ettikhoven)

DOS herpakt zich in de tweede helft.

Maarten van Brenk 
verlengt bij DOS

Maarten van Brenk is ook volgend seizoen hoofdtrainer/
coach van DOS. Hij begint daarmee aan zijn vierde 

seizoen bij de Westbroekse korfballers.

Waar de eerste twee seizoenen van-
wege het corona virus halverwege 
stopten, lijkt het huidige derde sei-
zoen, met enige aanpassingen, wel 
te kunnen worden afgerond. Tot 
nog toe verloopt het seizoen suc-
cesvol, want zowel op het veld als 
in de zaal bezet DOS de koppositie 
in de Overgangsklasse. DOS doet 
dat met overtuigend spel, en juist 
dat was één van de uitdagingen die 
Maarten vorig jaar benoemde voor 
dit seizoen. Hij is blij met deze 
ontwikkeling en ziet dat als een be-
langrijk onderdeel van het team om 
zich te blijven verbeteren. Maarten van Brenk.



Handje helpen

Op mijn hurken zit ik achter het dier in barensnood. Het kleine meisje, 
nagenoeg 2 jaar oud, staat schuin achter me en kijkt hals reikend toe. 
Via het handje op mijn rug voel ik haar verbazing. Als mijn arm ver-
dwijnt in het schaap, roept zij hartgrondig “Bah!”. Het gezicht dat ze 
erbij trekt spreekt boekdelen. Het is voor haar de eerste keer dat ze een 
bevalling mee maakt. Het natte lammetje dat tevoorschijn komt raakt 
zij ook liever niet aan. Maar als moeder schaap het kleintje aflikt en 
tevreden knort zegt zij uit volle borst: “Bèh!”

Een schaap een handje helpen bij de geboorte is voor een schapenhou-
der niet ongewoon. Vaak drachtig van meerdere lammetjes komt het 
herhaaldelijk voor dat de bevalling niet soepel verloopt. Verschillende 
pootjes in de geboorteweg, een weggedraaid kopje of een te groot lam 
dat een normale geboorte in de weg staat. Op de tast en met een touwtje 
zijn de problemen vaak vlot te verhelpen, maar soms zit het tegen. De 
natuur heeft daar geen oplossing voor, maar de dierenarts wel.

Liggend op haar zij, de flank kaal geschoren, gewassen en verdoofd, 
wacht het schaap op wat er komen gaat. Een knots van een lam kan 
het bekken niet passeren en de 
enige oplossing is een keizersne-
de. Bedreven handen openen met 
het mes een uitweg voor het lam. 
Gretig kijken jonge kinderogen 
toe, zien de buitenkans om een 
operatie in de stal mee te maken. 
Het jonge leven wordt aan twee 
achterpoten uit de baarmoeder 
gevist. Zorgzame handen pakken 
het lam aan. Moeder schaap, uit-
eindelijk verlost, knort tevreden 
als zij haar twee nakomelingen 
voor haar neus krijgt. Behulp-
zaam openen jeugdige handen 
het pakje hechtdraad om de wond 
mee te sluiten. Na afloop is er 
pompoensoep, op smaak ge-
maakt door ervaren handen.

(Karien Scholten)

In haiku:
Warm en betrokken
Maken handen het verschil
Zorgzame handen
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
13-4
Do.
14-4
Vr.

15-4
Za.

16-4
Zo.

17-4

Kalfsragout met 
groenten en rijst

‘Bouillabaisse’: 
Zuid-Franse vis- 

schotel met frietjes

Avocado-salade
met geitenkaas

en frietjes

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
20-4
Do.
21-4
Vr.

22-4
Za.

23-4
Zo.

24-4

Varkenshaasje
met champignonsaus 

en friet

Kabeljauwfilet met 
dillesaus en friet

Groentewrap
met kaas uit de oven 

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

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

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

Eerste wolf in gemeente De Bilt
door Walter Eijndhoven

Voor het eerst sinds 1770 staan beelden van een wolf op een video, ergens in het gebied tussen 
Maartensdijk en Hollandsche Rading. In Den Dolder en Amersfoort werd ook een wolf 

waargenomen. Het is nog niet zeker of dit hetzelfde dier was.

Volgens een persbericht van de 
Provincie Utrecht kwamen op het 
wolvenmeldpunt afgelopen dagen 
diverse waarnemingen binnen uit 
de provincie Utrecht. Dit betrof on-
der andere drie onzekere meldingen 
op vrijdag 1 en zaterdag 2 april tus-
sen Zeist en Doorn, één onzekere 
melding op maandag vier april ten 
oosten van Leusden, op woensdag 
6 april in Amersfoort en diverse 
meldingen op de Utrechtse heuvel-
rug tussen Hilversum, Bilthoven 
en Soest. Niet zeker is of dit steeds 
hetzelfde dier is.

Ree
Volgens het persbericht is het niet 
de eerste keer dat een wolf werd 
waargenomen in de provincie. Vier 
jaar geleden liep een wolf van Ben-
nekom via Veenendaal naar Bun-
schoten- Spakenburg en verdween 
hij in de buurt van Putten uit zicht. 
Een andere wolf, met de naam Au-

gust trok hoogstwaarschijnlijk door 
de provincie Utrecht, maar is toen 
niet gesignaleerd. En nu dan één 
binnen de gemeentegrenzen van 
De Bilt. Via videobeelden kon het 
dier, zich tegoed doend aan een ree, 
worden geïdentificeerd als wolf. 
Volgens de website van Wolven 
in Nederland ( www.wolveninne-
derland.nl) bezocht de eerste wolf 
in maart 2015 vier dagen lang het 
noorden van Nederland. Pas in het 
najaar van 2016 werd de tweede 
wolf in Beuningen in Twente ge-
zien. Nog een jaar later bezocht de 
ene na de andere wolf ons land. Al-
lemaal jonge dieren op zoek naar 
een eigen territorium en partner. 
In 2018 vinden wolvenkenners het 
eerste wolventerritorium van Ne-
derland, in het noordelijk gebied 

van de Veluwe, nabij Epe. De jaren 
daarop worden hier ieder jaar wol-
venpups geboren.

Wolventerritoria
Inmiddels zijn er, naast dit wolven-
paar, nog vier wolventerritoria in 
Nederland: tussen Eindhoven en 
Weert, op de zuidwestelijke Velu-
we nabij Planken-Wambuis, op de 
Midden-Veluwe en in Drenthe. De 
verwachting is dat komende jaren 
meer wolven zich in Nederland 
zullen vestigen, naast zwervende 
wolven.

‘Wolven in Nederland’ probeert 
meer draagvlak voor de wolf te cre-
eren in Nederland. Dat doen zij on-
der andere door mythes en sprook-
jes van waarheid te onderscheiden 

en het geven van voorlichting aan 
boeren hoe zij hun veestapel kun-
nen beschermen, met als doel dat de 
wolf welkom is in de Nederlandse 
natuur en in de harten van Neder-
landse burgers. Om een goed beeld 
te krijgen van de verspreiding van 
wolven in Nederland, vraagt het 
team van ‘Wolven in Nederland’ 
waarnemingen van wolven zo snel 
mogelijk door te geven, Het zou erg 
mooi zijn als het lukt een foto van 
het dier te maken en de juiste loca-
tie door te geven via een placemark 
in Google Earth.

Wennen
Volgens de website van Natuurmo-
numenten moeten wandelaars in de 
natuur weer wennen aan de aanwe-
zigheid van een groot roofdier in 
ons midden. Is de wolf echt zo ge-
vaarlijk als de sprookjes ons doen 
geloven? De werkelijkheid geeft 
een ander beeld. De wolf is een 
groot roofdier, maar is schuw en 
gaat mensen het liefst uit de weg. 
Toch kruisen onze paden soms die 
van een wolf. Voor de één eng, voor 

de ander een geweldige ontmoe-
ting. De website van Natuurmonu-
menten geeft diverse tips, mocht je 
het geluk hebben een wolf tegen 
te komen: neem langzaam afstand 
en loop hem niet achterna, heb je 
een hond bij je? Houd hem aan de 
lijn en als de wolf te dichtbij komt, 
spreek luid en maak gebaren en als 
laatste: voer de wolf niet. Maar bo-
venal: een ontmoeting met een wolf 
is zeldzaam, dus geniet vooral van 
de ontmoeting.

Vroege-vogel-wandelexcursie 
Sandwijck 

Voor het eerst sinds 2019 wordt de vroege vogelwandeling in april op het landgoed Sandwijck 
weer hervat. Het gaat om de traditionele combi-excursie van de Vogelwachtafdeling

en de lokale IVN die is gericht op herkenning van met name zangvogels. 

Met toestemming van Het Utrechts 
Landschap mogen er opnieuw af-
gesloten delen van dit fraaie Biltse 
natuurgebied worden betreden. 
De eerste doortrekkende of zich 
vestigende zomerzangers (tjiftjaf, 
zwartkop, grasmus, roodborstta-
puit) worden verwacht; er wordt 
gehoopt op de vroege koekoek en 
sprinkhaanzanger en er wordt ge-
zocht naar - jaarrond aanwezige 
- slechtvalk, havik, buizerd, glans-
kop, groter bonte specht en boom-
klever.
Vanwege de kwetsbaarheid van het 
gebied en het excursiedoel (vogel-

zang) kunnen maximaal 30 deelne-
mers mee. Honden moeten thuisblij-
ven. De excursie is ongeschikt voor 
beperkt mobiele deelnemers.

Tip: waterdicht schoeisel c.q. laar-
zen. Na afloop is er thee/koffie in de 
schuur van Werkgroep Sandwijck. 
Aanmelden mogelijk t/m 15 april bij 
Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.
com. Verzameltijd/start is op 17 
april om 6.00 uur op de P-plaats van 
het Utrechts Landschap/Sandwijck, 
Utrechtseweg 301 in De Bilt. De ge-
schatte excursieduur is circa 2 uur. 

(Roel Maas-Bakker)

Meer informatie over wolven in Nederland is te vinden op de volgen-
de websites: www.wolveninnederland.nl, www.utrechtslandschap.nl, 
www.bij12.nl en www.zoogdiervereniging.nl

Een jonge grote bonte specht 
Kiekeboet. (foto: Jaap Milius)

In verwachting
Volgens een oud gezegde leggen alle vogels hun ei in mei... Maar de meesten wachten

niet zo lang. Het vriest af en toe nog flink in de nacht, koude wind uit het noorden
neemt hagelbuien mee. Doch, de dagen lengen en veel vogels worden al

volledig in beslag genomen door de voortplanting.

In de kale bomen zijn vogelnesten 
nu nog goed zichtbaar. Vogelman-
netjes, in hun mooiste pak, zingen 
het hoogste lied en hopen hiermee 
een vrouwtje aan de haak te slaan. 
De vrouwtjes, in schutkleur, leggen 
hun eieren liefst in een verscholen 
nest in een boom of in het struikge-
was. Tijdens het broeden verdwij-
nen zij langzaam onder een aan-
groeiend bladerdak.

Anders gaat dit bij de ooievaar. 
Deze opvallende vogel, wit en 
zwart met knalrode snavel en po-
ten, maakt zijn nest graag hoog in 
de boom of op een bouwwerk. Een 
strategie, die voort komt uit een 
sterke onderlinge band. Man en 
vrouw broeden om beurten en foe-

rageren doen zij op een plek waar 
vandaan zij het nest goed kunnen 

zien. Bij onraad keert de partner di-
rect terug op het nest, samen sterk. 
In Westbroek is het familieleven 
van de ooievaar goed te volgen 
omdat veel nesten vlak aan de weg 
zijn gebouwd. Na wat gevechten in 
de lucht, waarbij de vogels concur-
renten wegjagen die te dichtbij wil-
len nestelen, zijn alle broedplaatsen 
weer bezet. Tijdens het paren, hoog 
op het nest, in een wankele acroba-
tiek, werd de familieband versterkt. 
Inmiddels houden de vogels om de 
beurt de eieren warm. Samen in ver-
wachting, 31 dagen lang. In die tijd 
groeit de kiemschijf of embryo uit 
tot kuiken, slechts beschermd door 
een schaal van kalk. In mei kruipen 
de eerste vogels uit hun ei…

Karien Scholten

Samen in verwachting. In 
Westbroek zijn alle ooievaarsnesten 
weer bezet. [foto Henk van de Bunt]
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