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Vrijheid is nooit vanzelfsprekend
door Guus Geebel

Nadat de Dodenherdenking in Bilthoven bij het oorlogsmonument naast Jagtlust tweemaal zonder 
publiek was gehouden, werd het op 4 mei een massaal bezocht samenzijn. De twee minuten stilte 
werden voorafgegaan door het taptoesignaal dat vanaf het balkon van Jagtlust ten gehore werd 

gebracht door Guus van Wijk. Na de stilte volgden twee coupletten van het Wilhelmus.

Aan de herdenking werkten het 
koor van de Koninklijke Zangver-
eniging Zang Veredelt en de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie mee. 
Leerlingen van de Groen van Prin-
stererschool ontstaken het herden-
kingsvuur bij het monument waar-
na soliste Esther van Dijk het lied 
Honderd bloemen te gehore bracht. 
De tekst van het lied is van Huub 
Oosterhuis, de muziek van Stijn 
van der Loo. Burgemeester Pot-
ters hield een toespraak waarin hij 
ook de huidige gebeurtenissen in 
Oekraïne betrok. ‘Deze gezamen-
lijke herdenking is fijn, bijzonder 
en vertrouwd tegelijk. Door een 
nieuwe oorlog, zo dicht bij huis, 
krijgt deze herdenking nog meer 
betekenis, want vanavond staan we 
ook stil bij de vrouwen, kinderen en 
mannen die nog maar zo kortgele-

den zijn omgekomen in Oekraïne.’ 
Hij gaat in op hoe het in de Tweede 
Wereldoorlog allemaal kon gebeu-
ren. Hoe het kon dat mensen hele 
bevolkingsgroepen als zondebok 
gingen aanwijzen en elkaar opeens 
gingen verraden en erger. De bur-
gemeester noemt het belangrijk om 
ons te realiseren dat het niet opeens 
gebeurde. ‘De les voor de mensen 
van nu is dat een afschuwelijke oor-
log het gevolg is van gebeurtenis-
sen waar we alert op moeten zijn. 
Die ons aan het denken moeten zet-
ten, en vooral aan het doen.’

Actueel
‘Gelukkig waren er ook in de Twee-
de Wereldoorlog in onze gemeente 
mensen die in verzet kwamen. Die 
hun eigen leven in de waagschaal 
stelden voor een groter doel. Her-
stel van de democratie en gelijk-
waardigheid voor iedereen.’ De 
burgemeester heeft zich weleens 
afgevraagd wat hij zou doen als hij 
voor die keuze zou staan. ‘De mees-
ten van ons hebben die vraag nog 
nooit hoeven beantwoorden. Ruim 
75 jaar leven we in een veilig en 
vrij land, maar de oorlog in Oekra-
ine maakt deze vraag weer actueel. 
Deze aanval op een democratisch 
en soeverein land door een misda-
dig regime dat zich aan democratie 
weinig gelegen laat liggen, bedreigt 
onze vrijheid ook. Het houdt ons 
een spiegel voor dat leven in vrij-
heid nooit vanzelfsprekend is. Een 
gezonde democratie vraagt om on-
derhoud en actieve inzet van ons 
allemaal.’

Polen
De burgemeester vertelt over de 
contacten die hij heeft met zijn 
collega-burgemeester van zuster-

gemeente Miescisko in Polen. ‘We 
zien dagelijks op de televisie hoe 
Polen de eerste opvang voor veel 
vluchtelingen regelt. Dat vraagt 
veel van gemeenschappen, ook van 
Miescisko. Toch voelde ik bij mijn 
collega vanzelfsprekendheid om 
er voor elkaar te zijn. Daarom wil-
len wij er op onze beurt voor hen 
zijn, de inwoners van Miescisko 
die opeens ongevraagd zo dicht bij 
het vuur zitten. Als de nood aan de 
man komt weten we heel goed dat 
we ons niet binnen onze gemeen-
tegrens kunnen terugtrekken, maar 
dat we een opdracht hebben. Leven 
in een vrije democratie is een voor-
recht met verantwoordelijkheid.
Onvrijheid ergens anders in de we-
reld raakt aan onze eigen vrijheid.’

Nooit meer
‘Gelukkig leert de geschiedenis 
ook dat het goede vroeg of laat het 
kwaad overwint. Daar kunnen we 
ons aan vasthouden. Door anderen 

te helpen dragen we bij aan die over-
winning van het goede op het kwa-
de. Door anderen te helpen, helpen 
we ook onszelf. Vandaag staan we 
stil bij iedereen die sinds de Tweede 
Wereldoorlog is omgekomen of ver-
moord, in oorlogssituaties en vre-
desoperaties, in ons Koninkrijk en 
daarbuiten. Vandaag staan we stil 
bij de betekenis van hun dood voor 
onze vrijheid. Vandaag zijn we er 
ons meer dan ooit van bewust dat 
we zo’n verschrikkelijke oorlog echt 
nooit meer willen en dat wij daarin 
iets te doen hebben.’ 

Defilé
Na de toespraak speelt de 
Koninklijke Biltse Harmonie The 

Sound of Silence onder leiding 
van gastdirigent Peter van Dinther 
en draagt kinderburgemeester 
Feline Lauret een gedicht voor. 
Burgemeester Sjoerd Potters en 
zijn echtgenoot leggen vervolgens 
namens het gemeentebestuur de 
eerste krans bij het monument. De 
heren Goedhart en De Wolf doen 
dat namens het voormalig verzet. 
Ook kinderburgemeester Feline 
en Julian leggen daarna een krans 
en leerlingen van de Groen van 
Prinstererschool en de scouting 
leggen bloemen bij het monument. 
Burgemeester Potters en de 
genodigden openen vervolgens het 
defilé langs het monument gevolgd 
door een lange rij deelnemers.

Herdenking 

Wethouder Madeleine Bakker legt namens de gemeente een krans in 
Groenekan. Meer over de herdenking in Groenekan op pag. 5.

Burgemeester Sjoerd Potters hield 
een indrukwekkende toespraak.

Aan de herdenking namen heel veel mensen deel.

Namens het voormalig verzet legden de heren Goedhart en De Wolf een 
krans.

Vanaf het balkon van Jagtlust opent 
Guus van Wijk de plechtigheid.



 De Vierklank 2 11 mei 2022

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/05 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/05 • 09.30u - Ds. J.J. ten Brinke 

15/05 • 18.30u - Ds. J. Muller 

De Woudkapel
15/05 • 10.30u -

Dienst met Christa Anbeek

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
15/05 • 14.00u - de heer Jan Poot 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
15/05 • 10.30u - Voorgangers Astrid 

Veldhuis en Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Besloten bijeenkomst

 
De Bilt

Alive De Bilt 
(Ambachtstraat 3b, De Bilt)

15/05 • 10.00 uur - Dienst op externe 
locatie. Zie alivedebilt.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
15/05 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Adri van der Mast

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
15/05 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

15/05 • 10.00u - Ds. W. van Laar

R.K. St. Michaelkerk
15/05 • 11.00u - 

Eucharistieviering M. Meneses

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/05 • 15.30u - Prop. W.H. Reitsma 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/05 • 10.00u - Kandidaat G.J. Veldhuis
15/05 • 18.30u - Ds. K. van Olst

Onderwegkerk Blauwkapel
15/05 • 10.30u - Pastor J. van der Steen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/05 • 11.00u - Mevr. Ds. M. Verstoep 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/05 • 10.00u - 
Proponent G.A. van Ginkel

15/05 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/05 • 19.30u - 
Ds. M. van Kooten; Tijdrede

15/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder 
15/05 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder 

PKN - Ontmoetingskerk
15/05 • 09.30u - Mevr. Ds. M. Verstoep

St. Maartenskerk 
15/05 • 09.00u - Eucharistieviering 

Pastor M. Meneses

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/05 • 10.00u - Dhr. A. de Vreugd
15/05 • 18.30u - Dhr. R. Koelewijn

PKN - Herv. Kerk
15/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
15/05 • 18.30u - Ds. J.J. van Holten

Wie gelokt door vrij lage prijzen
naar het zuiden af wilde reizen
schoot helemaal vol
want zag op Schiphol
‘n gecancelde vlucht tot afgrijzen

Guus Geebel Limerick

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 14 mei haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 14 mei oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 8.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

 
Repair Cafe bij WVT 

Op zaterdag 14 mei is er van 
11.00 tot 14/00 uur een Repair 
Café bij de WVT in Bilthoven. 
Bij het Repair Café kun je kapot-
te spullen komen repareren met 
hulp van ervaren reparateurs. 
Zij helpen bij het repareren van 
kleding, elektrische apparaten, 
computers, fietsen, houtwerk, 
speelgoed en meer. Voor de kin-
deren is er een knutseltafel met 
recyclemateriaal. De toegang is 
gratis, een vrijwillige bijdrage 
welkom. 

Verkoping op Planetenbaan

De Ger. Gem. in Ned. op de 
Planetenbaan 635 te Bilthoven, 
organiseert op zaterdag 14 mei 
van 10.00 tot 14.30 een verko-
ping. De opbrengst hiervan is 
voor Stichting Bethlehem en de 
kerk. Dit jaar zijn er ook tweede-
hands boeken, tweedehands kle-
ding, rommelmarkt en opbodver-
koop. Voor de kinderen: een lin-
nentas maken, een springkussen, 
meerijden met een echte oldtimer 
trekker en diverse spellen.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Ga op zonder 15 mei mee met 
de gids van Staatsbosbeheer en 
ontdek Fort op de Ruigenhoekse 
Dijk. De gids vertelt alles over 
het fort en hoe de soldaten er 
vroeger leefden. Maar ook over 
de bomen en planten rond het 
fort, en hoe die een rol speelden 
bij de verdediging van het fort. 
Starttijd is 13.30 uur, duur ca. 1,5 
uur kosten €6,-. Meer informatie 
en tickets via staatsbosbeheer.nl/
activiteiten.

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 SeniorWeb 
staan klaar en bieden deskundige 
ondersteuning. Je kunt er terecht 
met allerlei vragen. In de biblio-
theek is Wi-Fi, het is handig om 
ervoor te zorgen dat je apparaat 
is opgeladen. Deelname is gratis.

Digitaal Café Maartensdijk

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

Open Repetitie K’zz Voice

Close Harmony-koor K’zz Voice 
treedt al jaren op in Bilthoven en 
omstreken met een divers reper-
toire aan jazz, soul, blues, gospel 
en latin-nummers. K’zz Voice is 
ontstaan als initiatief van ouders 
van kinderen op De Werkplaats, 
maar heeft inmiddels ook veel 
leden buiten de school. Op don-
derdag 19 mei van 20.00 tot 
22.00 uur organiseert K’zz Voice 
een open zangavond voor ieder-
een die er wel eens aan denkt om 
bij een koor te zingen, maar er 
nooit toe is gekomen de stap te 
zetten. Vooral bassen en sopra-
nen zijn van harte welkom.

Markt 
Samen Leuke Dingen Doen 

Vrijdag 20 mei van 16.00 tot 
17.30 uur is er een Markt Samen 
Leuke Dingen Doen; dit keer 
(voor het eerst) in de Ooster-
lichtkerk aan de Eerste Bran-
denburgerweg (34) in Bilthoven. 
U kunt op laagdrempelige wijze 
nieuwe mensen ontmoeten rond 
de bekende thema’s Bewegen, 
Culinair, Spel spelen, Creatief en 
Cultureel. 

Benefietconcert voor Oekraïne 

Zondag 22 mei vindt om 15.00 
uur  in Huize Gaudeamus een 
benefietconcert plaats voor 
Oekraïne. Dit benefietconcert 
wordt verzorgd door de Russi-
sche celliste Maya Fridman en de 
Nederlandse pianist Laurens de 
Man. Naast de 6e Partita in e van 
Joh.Seb.Bach zullen werken van 
componisten uit Letland (Arvo 

Pärt en Peteris Vasks) en van 
Oekraïense componisten (Svya-
toslav Lunyov en Myroslav Sko-
ryk) ten gehore worden gebracht. 
Kaarten kunnen worden gereser-
veerd via: concerten.huizegaude-
amus@gmail.com. 

Collectanten gezocht

Er zijn (meer) collectanten nodig 
voor de jaarlijkse Rode Kruis-
collecte in de week van 13 t/m 
18 juni 2022. De opbrengst van 
de jaarlijkse collecte is voor de 
plaatselijke afdeling van het 
Rode Kruis; deze wordt alleen 
gebruikt voor activiteiten (denk 
bijv. aan EHBO-lessen op scho-

len), die door de vrijwilligers van 
het Rode Kruis in de gemeente 
De Bilt opgezet of ondersteund 
worden. Wie wil helpen tijdens 
de collecteweek kan zich aan-
melden via tel. 06 51722615 of 
via info.debilt@rodekruis.nl

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

John en Janet
van der Pol

45 jaar getrouwd
Dr. Welfferweg 92 b

Westbroek

Liefs, kinderen en kleinkinderen

Parel Promotie
o n t w e 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

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

Voortgang coalitievorming 
door Henk van de Bunt

Op 11 april adviseerden informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudihun in hun eindadvies
de op 17 maart nieuw gekozen Biltse gemeenteraad onderhandelingen tot een nieuw college
te starten met GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lokaal De Bilt. John Does werd tot formateur

in De Bilt benoemd en startte in week 15 de gesprekken met de genoemde partijen.
 

Gelijk met de formatiegesprekken 
startte ook het proces om te komen 
tot een raadsakkoord. Hiervoor 
werd Kitty Spaan voorgesteld. In 
het raadsakkoord worden afspraken 
gemaakt over werkwijzen en cul-
tuur in de raad. 
 
Voortgang
De formatie is inmiddels gestart; 
Anne Marie ‘t Hart neemt met 
GroenLinks het voortouw. Zij ver-
telt over de voortgang: ‘Ik ben blij 
met deze formateur. Hij heeft veel 
ervaring met het sluiten van een 
coalitieakkoord op hoofdlijnen in 
combinatie met een raadsakkoord 
voor nieuwe bestuurscultuur en hij 
werkt daar ook succesvol mee in 
zijn gemeente. De gesprekken tus-
sen de vijf geadviseerde partijen 

GroenLinks, D66, Lokaal De Bilt, 
PvdA en SP zijn op 11 mei ge-
start; deze zijn zeer constructief en 
voorspoedig verlopen. Op 29 april 
is er na enkele overleggen onder 
leiding van de formateur - wet-
houder in Dijk en Waard namens 
een lokale partij - door deze par-
tijen een conceptakkoord bereikt, 
dat momenteel wordt voorgelegd 
aan de achterbannen en ambtelijk 
en financieel wordt getoetst. Na 
deze toets zal het conceptakkoord 
wellicht nog worden aangepast, 
waarna het in de ochtend van 20 
mei gepresenteerd wordt aan de 
raad, inwoners en pers. De raad zal 
de week volgend op de presentatie 
in de gelegenheid gesteld worden 
suggesties tot toevoegingen aan het 
conceptcoalitieakkoord te doen. In 

het conceptcoalitieakkoord wor-
den op hoofdpunten afspraken ge-
maakt, maar daarbuiten zullen frac-
ties vrij zijn te stemmen, waardoor 
wisselende meerderheden gezocht 
kunnen worden in de raad en er 
meer ruimte komt voor raad en in-
woners’. 

Raadsakkoord
Anne Marie ‘t Hart vertelt ook 
over de pogingen te komen tot een 
raadsakkoord; ‘Naast het proces 
tot de formatie van een nieuwe 
coalitie heeft er onder procesbege-
leiding van Kitty Spaan een eerste 
groepsgesprek plaatsgevonden met 
de raadsleden, commissieleden, 
burgemeester, griffie en gemeen-
tesecretaris om te onderzoeken 
welke afspraken zij willen maken 
om tot een betere bestuurscultuur te 
komen’. Op het verlanglijstje van 
eigenlijk alle raadsleden staat qua 
nieuwe bestuurscultuur meer op in-
houd, minder op politiek spel; alles 
inclusief de vrijheid van raadsleden 
van coalitiepartijen om kritisch te 
zijn op voorstellen vanuit het col-
lege. Door een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen te sluiten zijn volgens 
Anne Marie ’t Hart plannen so-
wieso minder dichtgetimmerd, wat 
moet bijdragen aan minder coalitie-
dwang: ‘Door de (nieuwe) raadsle-
den werd aangegeven, dat zij niet 
belast wilden worden met zaken 
uit het verleden en zin hebben om 
open en met frisse blik aan de slag 
te gaan. Er wordt daarom meer ge-
voeld voor een lerend proces van 
aan de slag gaan en tussentijdse 

evaluatie en zo nodig afspraken 
maken dan nu direct te starten met 
het maken van afspraken. Wel zal er 
in elk geval nog gesproken worden 
over het gewenste vergadermodel, 
dat past bij de nieuwe handelswijze 
van de coalitie. Op maandag 9 mei 
zal dit proces vervolgd worden’. 

Participatie
Belangrijk onderdeel van die nieu-
we bestuurscultuur is ook de vurige 
wens van alle partijen tot betere be-
wonersparticipatie bij het politieke 
proces. Eerder zei Anne Marie ’t 
Hart hierover: ‘We zijn al best op 
de goede weg maar betrekken onze 
inwoners nu vaak onevenwichtig 
in de planvorming. Wat mij betreft 
doen we dit eerder en hebben we 
ook meer oog voor vergeten groe-
pen die zelf minder assertief zijn. 
Bij plannen rond woningbouw 
moeten we bijvoorbeeld ook jon-
geren en woningzoekenden actief 
benaderen, want zij weten zelf niet 
altijd de weg naar ons te vinden’. 

Onderzoek
Net vorige week presenteerde DUO 
Market Research over het in op-

dracht van de gemeente De Bilt uit-
gevoerde onderzoek naar het the-
ma participatie: ‘Ruim driekwart 
(77%) van de inwoners geeft aan 
dat zij het erg belangrijk vinden om 
invloed te hebben op beleid, plan-
nen en projecten van de gemeente 
die voor hun eigen straat, buurt of 
dorp van belang zijn en ongeveer 
de helft (49%) van de inwoners 
geeft aan dat zij het erg belangrijk 
vinden om invloed te hebben op 
beleid, plannen en projecten van 
de gemeente die voor de hele ge-
meente van belang zijn. 40% van 
de inwoners vindt dit een beetje 
belangrijk. 
Kwam de uitslag van dit onderzoek 
nog op tijd? Anne Marie ‘t Hart: ‘In 
het conceptcoalitieakkoord wordt 
veel aandacht geschonken aan par-
ticipatie. Wij komen tegemoet aan 
het verzoek van de Biltse bewo-
nersverenigingen door een partici-
patiecoördinator aan te wijzen in de 
gemeente. We willen het vertrou-
wen van de inwoners herstellen en 
ons participatiebeleid evalueren en 
verbeteren. Ook willen we met de 
hele raad bezien wat nodig is. We 
doen het sámen!’

Veel onduidelijk bij participatie
Een paar keer per jaar peilt de gemeente De Bilt de mening en de ideeën van inwoners over 

actuele onderwerpen d.m.v. een digitale enquête onder het inwonerpanel; één van de manieren 
om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente, die dat belangrijk vindt; 

‘Zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen’. 

Voor dit panel zijn in 2020 steek-
proefsgewijs inwoners van 18 jaar 
en ouder uitgenodigd. Er doen on-
geveer 800 inwoners mee. Zij geven 
elke keer over een ander onderwerp 
hun mening aan de hand van vragen. 
Soms gaat een vragenlijst over meer 
onderwerpen. Het onafhankelijke 
onderzoeksbureau DUO Market 
Research voert de onderzoeken voor 
de gemeente uit via internet. 

Resultaten
Van elke raadpleging maakt het 
onderzoeksbureau een rapport. De 
deelnemers aan het inwonerpanel 
worden geïnformeerd zodra deze 
gepubliceerd is op de website. 
Daarmee wordt het rapport voor 
iedereen toegankelijk. Waar mo-
gelijk wordt aangegeven hoe de 
resultaten in het rapport gebruikt 
worden bij het maken en uitvoeren 
van plannen.

Participatie
DUO Market Research heeft in op-
dracht van gemeente De Bilt in fe-
bruari en maart onderzoek gedaan 

naar het thema participatie. De vra-
genlijst is in nauw overleg met de 
gemeente opgesteld. 
Aan het onderzoek deelnemende 
Inwoners is allereerst gevraagd of 
zij in de afgelopen drie jaar wel-
eens hun mening hebben gegeven 
over beleid, plannen of projecten 
van de gemeente. Ruim twee derde 
ervan (69%) heeft dit weleens ge-
daan. Aan de inwoners die in de af-
gelopen drie jaar niet hun mening 
hebben gegeven over beleid, plan-
nen of projecten van de gemeente is 
gevraagd waarom zij dit nog nooit 
hebben gedaan. Iets minder dan de 
helft van de inwoners die nooit hun 
mening hebben gegeven (48%), 
heeft dit niet gedaan omdat zij niet 
wisten dat zij hun mening konden 
geven.

Invloed
Aan alle deelnemende inwoners 
is gevraagd hoe belangrijk zij het 
vinden om invloed te hebben op 
beleid, plannen en projecten van 
de gemeente die voor de hele ge-
meente van belang zijn en die voor 

hun eigen straat, buurt of dorp van 
belang zijn. Ruim driekwart (77%) 
geeft aan dat zij het erg belangrijk 
vindt om invloed te hebben op be-
leid, plannen en projecten van de 
gemeente die voor hun eigen straat, 
buurt of dorp van belang zijn. On-
geveer de helft (49%) geeft aan dat 
zij het erg belangrijk vinden om 
invloed te hebben op beleid, plan-
nen en projecten van de gemeente 
die voor de hele gemeente van be-
lang zijn. 40% vindt dit een beetje 
belangrijk.

Duidelijkheid
Ruim een derde (38%) van de ge-
enquêteerde inwoners vindt dat de 
gemeente De Bilt zichtbaar moeite 
doet om inwoners bij beleid, plan-
nen en projecten te betrekken. Iets 
minder dan een derde (32%) is het 
echter (helemaal) oneens met deze 
stelling. Ruim een kwart (27%) 
geeft aan dat zij weten waar zij in-
formatie kunnen vinden over hoe 
zij mee kunnen denken/werken met 
de gemeente. 44% geeft echter aan 
dat zij dit niet weten. De helft van 

de inwoners (50%) is het (hele-
maal) niet eens met de stelling dat 
het bij de start van een traject, pro-
ject of plan duidelijk is waarover zij 
wel en niet kunnen meepraten.

Oordeel over participatie 
Inwoners is gevraagd een rap-
portcijfer te geven voor de wijze 
waarop de gemeente inwoners be-
trekt bij beleid, projecten en plan-
nen. 49% van de inwoners geeft de 
gemeente hiervoor een voldoende 
(rapportcijfer 6 of hoger). 45% van 
de inwoners geeft de gemeente een 
onvoldoende (rapportcijfer 5 of la-
ger). Gemiddeld geven de inwoners 
de gemeente een 5,3 voor de wijze 
waarop de gemeente hen betrekt bij 
beleid, projecten en plannen.

Bewonersinitiatief 
Bewonersinitiatieven zijn initiatie-
ven voor en door bewoners georga-
niseerd, uitgevoerd en gefinancierd. 
Het doel van deze initiatieven is dat 
het de leefomgeving in het dorp 
of de wijk verbetert en het sociale 

contact wordt vergroot. Inwoners is 
gevraagd voor welke onderwerpen 
zij het belangrijk vinden dat in-
woners een eigen initiatief kunnen 
indienen bij de gemeente. 80% van 
de inwoners vindt het belangrijk 
dat inwoners een eigen initiatief 
kunnen indienen voor de herinrich-
ting van hun straat, buurt of dorp. 
71% vindt het belangrijk dat inwo-
ners een eigen initiatief kunnen in-
dienen voor openbaar groen.
Inwoners is gevraagd of het voor 
hen duidelijk is hoe zij een initiatief 
of plan kunnen indienen bij de ge-
meente. 87% van de inwoners geeft 
aan dat dit voor hen niet (helemaal) 
duidelijk is. Voor 13% is dit wel 
duidelijk.
Tot slot is inwoners gevraagd wat 
zij van de gemeente nodig hebben 
om zelf een initiatief of plan op te 
starten. Ongeveer de helft (49%) 
van de inwoners geeft aan dat zij 
hiervoor een vaste contactpersoon 
bij de gemeente nodig hebben. Een 
klein gedeelte (6%) heeft geen hulp 
van de gemeente nodig. [HvdB]

Formateur John Does.

Anne Marie ‘t Hart is beoogd wethouder van GroenLinks.
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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

Asperge schotel  
€ 1,49

100 gram

Hollandse 
Komkommers

€ 0,79
Per stuk

De lekkerste
Handsinaasappels

€ 1,99 
Heel kilo

Thaise curry met scampi, 

groenten en basmati rijst € 1,99 
100 gram

Kip gyros met tzaziki saus, 

groenten en bonne femme
€ 1,59

100 gram

Asperge maaltijd  
met beenham, krieltjes en ei

€ 11,95
Per portie

Tarte au Citron
Nu                              € 13,95

Roomboter koekjes

Assorti                            € 5,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 mei.

Asperge tijd……

We hebben alles in huis om 
uw asperge maaltijd 
compleet te maken.

Ham, eieren, boter, eigen-
gemaakte Hollandaise en 

Bearnaise saus en fantasti-
sche wijnen…..

Wij schillen gratis uw asperges..!!!
Scherpe dagprijzen!!

Witte bollen

Zak 5 stuk                   € 1,99
Desem Rustique 
meergranen bol
Nu                                   € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

16
05

17
05

18
05

Gewassen 
Hollandse spinazie
Nu                                   € 0,99
Groot assortiment
Hollandse tomaten

500 gram                      € 2,99Donderdag, vrijdag 
en zaterdag hebben 
we weer een groot 

assortiment met voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Zomermix
Per bak                              € 4,99

Van onze notenafdeling:

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 12 mei t/m woensdag 18 mei

Filet Americain 

Grillworstsalade 

Sellerie salade 

Gebraden Entrecote

Honingham

Gebraden kipfilet 

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG 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
20.-

1 KILO

10.-

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

500 GRAM

7.-

KIPDIJFILET

BBQPAKKET 

4 HAMBURGERS, 4 KIPDIJSATÉ,
4 LIVAR BBQ WORSTJES,
4 VARKENSHAASSATÉ

BIEFSTUKSPIES
100 GRAM

2.98

GEHAKTSCHNITZELS 4+1
GRATIS

DUITSE BRAADWORST 4+1
GRATIS

100 GRAM

1.75BABI PANGANG 

GARNALENSPIES
5 VOOR

10.-

RUNDERVINKEN, 
SLAVINKEN OF 
GEHAKTSPECIAALTJES 

4+1
GRATIS

BRIE DE MEAUX 
100 GRAM

2.25



4 Mei-herdenking in Groenekan 
door Henk van de Bunt

Woensdag 4 mei was in het Kerkgebouw aan de Groenekanseweg 66 in Groenekan
 een 4-mei-herdenking met het thema Vrijheid in Verbondenheid

Wethouder Madeleine Bakker-
Smit verzorgde de opening: ‘De 
behoefte tot samenzijn en herden-
ken laat zich dit jaar nog sterker 
voelen door de vreselijke oorlog in 
Oekraïne. Deze oorlog beleeft van-
daag zijn 71ste dag en dringt met al 
zijn gruwelijkheden dagelijks onze 
huiskamer binnen. Een oorlog zo 
dichtbij; in afstand slechts enkele 
uren reizen van ons verwijderd, in 
gevoel zo met ons verbonden in een 
Europa waarin wij ons veilig ach-
ten. Dat nu aan ons gevoel van vei-
ligheid wordt getornd, laat ons de 
waarde van onze vrijheid nog meer 
beseffen.
In de Tweede Wereldoorlog kwamen 
miljoenen mensen om vanwege hun 
afkomst als Jood, Roma of Sinti. Ve-
len hebben in die oorlog, die inmid-
dels 77 jaar geleden beëindigd werd, 
gestreden en geleden voor veiligheid 
en vrijheid. Lijden dat - ook toen de 
vrede getekend was - voortduurde 
door de verschrikkingen, die inwo-
ners hebben ervaren. Er zijn mensen 
opgestaan tegen de vijand, openlijk 
of in het geheim. Ook velen van hen 
moesten dit bekopen met de hoogst 
mogelijke prijs. Onze sprekers van 
vandaag zullen de persoonlijke ver-
halen van een aantal mensen, dat 
opstond tegen geweld en streed voor 
vrijheid hier opnieuw vertellen’. 

Sprekers
Paul van Tongeren vertelde over 
zijn tante Jacoba van Tongeren 
(1903-1967); een van de grote ver-
zetshelden tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Ze was een mysterieus 
figuur en stond bekend als ‘juffrouw 
2000’ of ‘de Bonnenkoningin’. Zelf 
zweeg ze na de oorlog over haar 
rol. Eind jaren dertig van de vorige 
eeuw woonde zij op de Vijverlaan 
in Groenekan, waar zij herstelde 
van een zeer ernstige vorm van een 
streptococcus infectie. 
Paul van Tongeren vroeg aandacht 
voor een bijdrage in het dagblad 
Trouw van die dag (4 mei ’22): 
Vandaag heeft Trouw een prachtig 
groot stuk over de sleutelrol van 
vrouwen in het verzet. ‘Dat heeft 
lang geduurd. Eigenlijk is hun 
rol tot een paar jaar geleden weg-
gepoetst, zwaar onderbelicht. In 
het stuk in Trouw van vanochtend 
wordt ook erkend dat het uitkomen 
van het boek over Jacoba , nu 7 jaar 
geleden, het proces heeft versneld 
dat de rol van vrouwen in het verzet 
nu meer wordt erkend’.

Frank Klok noemde niet alleen de 
Stille Groenekanse Helden Siem en 
Rietje Budding: ‘Ik realiseer me dat 
ik met evenveel recht hier de held-
haftige verzetsdaden van die hele 
rij Stille Helden langs de Konin-
gin Wilhelminaweg naar voren had 
kunnen halen, o.m. de families Van 
den Hurk, Zomer, Van der Horst, 
Holt, Jochems, Rakers, Tieland, 
Kramer. Of die uit villapark Voor-
daan: naast de Buddingh’ s waren 

dat o.m. de families Hulst, Koning-
Kramer, Westeneng, De Bruijn, 
Spies, Broers en Buisman. Of de 
verzetsmensen van het gewapend 
verzet uit Groenekan, o.m. poli-
tieman Hermannus Rakers, Jaap 
(Jop) Verschuur, Bart Kamerbeek, 
Jan Copijn en fortwachter Frans 
Ponssen van fort Ruigenhoek. Ik 
hoop maar dat al die nu niet nader 
genoemde Groenekanse Stille Hel-
den zich in dit verhaal indirect ook 
geëerd weten. Zij hebben in zeer 
moeilijke tijden niet weggekeken 
van het lot van mensen in doods-
nood en hun eigen veiligheid voor 
hen op het spel gezet.

Julius van Hoffen sprak over een 
brief: ‘Wanneer wij straks bij het 
monument staan kunnen wij op dat 
monument o.a. de naam Thomas 
Roskowick lezen. Thomas Ros-
kowick is voor zo ver ik weet het 
enige militaire slachtoffer, dat in 
Groenekan aan zijn verwondingen 
sneuvelde ten gevolge van oor-
logshandelingen. Mijn vader was, 
samen met Hendrik Copijn, boer 
Dirk de Kruijf en de militaire huis-
arts van Groenekan Rein Buisman, 
de eersten die bij het neergekomen 
brandende toestel aanwezig waren. 
In 1945 schreef vader een brief aan 
de weduwe Dorothy waarbij hij uit-
gebreid inging op het overlijden van 
haar man. Deze brief is een oog-
getuigenverslag. Het enige dat mij 
bekend is van de crash’. Vervolgens 
nam Van Hoffen de aanwezigen via 
de gedeeltelijk vertaalde brief mee 
naar 28 mei 1944, waarna hij zijn 
bijdrage afsloot: ‘Het lichaam van 
Tom werd na de oorlog in Amers-
foort herbegraven om uiteindelijk 
zijn definitieve rustplaats te vinden 
op de Amerikaanse begraafplaats 
Margraten in Limburg. De moeder 
van Tom bezocht in 1965 Groene-
kan om samen met mijn vader bij 
Dirk de Kruijf de plaats van het 
overlijden van haar zoon en het graf 
op Margraten te bezoeken. Jaarlijks 
voorzien mijn vrouw en ik het ge-
adopteerde graf, tijdens Memorial-
day, van bloemen’.

Muziek
Het Algemeen Zangkoor Maartens-
dijk onder leiding van Julia Scepa-
novic verzorgde muzikale bijdra-
gen: ‘O grosse lieb’ van Bach en 
tussen de sprekers door drie delen 
van Mauthausen van de Griekse 
componist Theodorakis, die dit mu-
ziekstuk ter nagedachtenis aan het 
Oostenrijkse concentratiekamp in 

Mauthausen componeerde. AZM 
werd begeleid door pianiste Ani 
Abramova.

Muziekvereniging Kunst en Ge-
noegen uit Maartensdijk speelde 
bij het monument ter nagedach-
tenis aan de crash koralen en liet 
het taptoesignaal klinken. De twee 
minuten stilte werden afgesloten 
met het zingen van de coupletten 
1 en 6 van het Wilhelmus. Namens 
de gemeente werd door wethou-
der Madeleine Bakker een krans 
gelegd. Ook de Oranjevereniging 
legde bloemen en Rutger en Jasper 
droegen ieder een gedicht voor bij 
monument. 

Coesfeld en De Bilt 
vieren samen de vrijheid

Afgelopen zaterdag 7 mei vertrok een grote groep inwoners 
uit de gemeente De Bilt naar de Duitse partnergemeente 

Coesfeld ter gelegenheid van Freiheitstag, de viering
van het einde van de Duitse bezetting in 1945 en van
de vrijheid waar we sindsdien van mogen genieten. 

Het evenement was ooit gepland voor 2020, maar kon toen als gevolg 
van de coronapandemie geen doorgang vinden. Daarom was het extra 
wrang dat oud-burgemeester Heinz Öhmann, de grote animator van de 
stedenband, vanwege corona verstek moest laten gaan.

Oekraïne
De huidige Bürgermeisterin Eliza Diekmann opende de dag met bevlo-
gen toespraak waarin ze onder meer verwees naar de oorlog in Oekra-
ine die ons laat zien hoe belangrijk het is om onze vrijheid te koesteren. 
En het besef dat wij het hier zo goed hebben, onder meer doordat men 
het elders op de wereld minder goed heeft, geeft ons ook de verant-
woordelijkheid om daar verandering in te brengen.

Betrekkingen
Haar inleiding werd gevolgd door een lezing door Jacco Pekelder, 
hoogleraar Duits-Nederlandse betrekkingen aan de Universiteit van 
Münster. Hij ging in op de wijze waarop Nederland de bevrijding in 
1945 viert, waarbij ook de jeugd massaal meedoet tijdens een van de 
grote Bevrijdingsfestivals. Leerlingen van het Nieuw Lyceum en van 
het Heriburg Gymnasium vertelden in dat verband over een recent uit-
wisselingsprogramma.

Cultureel
Het middagprogramma was vooral cultureel van aard met een fors aan-
deel vanuit De Bilt. Zo waren er optredens van de Bigband van Het 
Lichtruim en van verschillende ensembles van de Koninklijke Biltse 
Harmonie. Ook verzorgden jongeren van korfbalvereniging Nova een 
demonstratie, waarna ook Coesfelders konden proberen de bal in de 
korf te krijgen.

Afspraken
Tijdens de dag werden ook tal van afspraken gemaakt over samenwer-
king, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en sport en over 
een uitwisseling waarbij de Aeres-school in Maartensdijk betrokken zal 
zijn, Zo gaf deze Freiheitstag een nieuwe impuls aan de samenwerking 
tussen de gemeenten Coesfeld en De Bilt.

(Henk Zandvliet en Ella Prins)

 De Vierklank 5 11 mei 2022

advertentie

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk verzorgde muzikale bijdragen.

Muziekvereniging Kunst en Genoegen speelt bij het monument. 

Leerlingen van het Nieuw Lyceum en van het Heriburg Gymnasium aan 
het woord.

Vier Mei

Dodenherdenking

Een jonge vrouw van ver na de oorlog
sprak over wat ze hoorde
in huis en bij de open haard
met schijnsel op verbanden.

Tussen hier en nu en wat wij
van vroeger weten uit verhalen
van verleden. Overal en altijd
geldend tot op heden.

Wij herdenken hier al jaren
het Wilhelmus zonder bommen
en granaten. Vanzelfsprekendheid
in opgetrokken vaandel.

Eén kind werd het te veel.
Die kon het niet meer aan
Al wist het zelf misschien niet eens waarom.
Rozen kleurden zonder het rood van bloed.

Dat toch vergoten werd
ter vergeving van onze zonden
in oorlogen begaan of voor
de zonde er niet bij stil te staan.

Met een snelle auto een dagreis
hier vandaan. Sta je toch niet bij stil.
Van vandaag op morgen
heeft de vrede hen verlaten.

Inge Gorris



Tijdens de dodenherdenking in Bilthoven draagt kinderburgemeester Feline 
een passend gedicht van Judith Herzberg voor.

Het is veel werk, vrede
vredig houden
en versterken.

Daar zijn bloemen voor
muziek die van de toren
blaast maar ook
de watjes in de oren.

Van al het veel te vele
dat je omgeeft wil je
niet álles zien
niet álles horen.

We doen de kraan maar open
en er komt water uit!
We kunnen zomaar
winkels binnenlopen
en kilo’s suiker kopen!

Vrede is: niet aldoor
hoeven hopen. De radio
vergeten. En als je iemand
ziet in uniform, toch
durven door te lopen.

Vrede is het als je begint
vrede gewoon te vinden
en niet meer iets
tussen oorlogen in.

Wij strooien
brood omhoog
als vogelvoer
en komen toe
aan zieleroer.
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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
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Nu
€ 4,95

€ 2,95

BOEREN-
CAKE

Lekker bij de bbq! 

TURKS
BREEK-
BROOD

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

Bloeddrukmeetpunt Hartstichting
Tijdens de Mei Meet Maand van de Hartstichting kunnen mensen elke donderdag en 

vrijdag zelf hun bloeddruk komen meten bij Bibliotheek Bilthoven. Een hoge bloeddruk 
voel je namelijk niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. 

Vanaf je 40ste stijgt het risico op een hoge bloed-
druk. Voel je je gezond, ook dan kun je een hoge 
bloeddruk hebben. Daarom roept de Hartstichting 
mensen op om vanaf je 40ste elk jaar je bloeddruk 
te meten. Ook als die nu goed is. Als het nodig is, 
kun je zelf met leefstijl tijdig maatregelen nemen 
om de bloeddruk weer op een gezond niveau te 
brengen. Bibliotheek Bilthoven ondersteunt deze 
oproep van de Hartstichting. Tijdens de Mei Meet 
Maand kunnen mensen hier onder begeleiding hun 
bloeddruk meten. Het meten is gratis.

Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge 
bloeddruk en daarmee een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten hebben. Uit onderzoek van 

de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlan-
ders van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk 
rondloopt. Van hen weet 40% niet dat zij een 
hoge bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 mil-
joen Nederlanders. Meten is daarom belangrijk. 
Om het meten van de bloeddruk voor iedereen 
toegankelijk te maken, richt de Hartstichting in 
de maand mei openbare meetpunten in door het 
hele land. Bibliotheek Bilthoven is één van deze 
locaties. U kunt op donderdag en vrijdag terecht 
van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Medewerkers van de Hart-
stichting zijn aanwezig om te assisteren.

Bloeddruk meten is eenvoudig.
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Lintje voor 
verkeersveiligheidsechtpaar

door Kees Diepeveen

Otto en Enny Doornenbal hebben altijd alles met plezier gedaan. Dat is hun lijfspreuk en dat 
hebben zij vrijwel hun hele leven in de praktijk gebracht. Voor hun jarenlange inzet voor de 
verkeersveiligheid in gemeente De Bilt ontvingen zij een koninklijke onderscheiding en gaan 

voortaan door het leven als Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Otto en Enny Doornenbal kijken 
met veel plezier terug op die bij-
zondere bijeenkomst in de Woud-
kapel waar zij op onverwachte wij-
ze zijn geëerd voor hun jarenlange 
inzet voor verkeersveiligheid in de 
gemeente De Bilt. 

Vooral voor Otto Doornenbal was 
dit een volslagen verrassing. Hij zat 
in het complot voor de onderschei-
ding van zijn echtgenote en was 
volkomen verrast toen ook hij door 
de burgemeester naar voren werd 
geroepen om de onderscheiding in 
ontvangst te nemen. Het echtpaar 
Doornenbal heeft zich jarenlang op 
zeer succesvolle wijze ingezet voor 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
De Bilt. Verkeer en verkeersveilig-
heid liepen als een rode draad door 
hun leven. 

Rijschool
Rijschool Doornenbal is in 1963 
gestart en uitgegroeid tot een begrip 
in Maartensdijk. Met zijn eigen 
stijl: veel geduld, zeer goede uitleg 
en af en toe een vleugje humor wist 
Otto zijn leerlingen heel goed te 
begeleiden naar het rijbewijs. Vele 
duizenden plaatsgenoten hebben 
bij hem autorijden geleerd. Maar 
hij vond dat hij met zijn rijschool 
niet genoeg verkeersdeelnemers 
bereikte en is daarom in 1990 toe-
getreden tot het bestuur van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) Maar-
tensdijk, later De Bilt. Partner Enny 
ondersteunt haar man in het bedrijf 
door de administratie te doen en de 
theorielessen te verzorgen. Door 
haar ervaring van hun rijschool is 
zij bekend met het verkeer en voor-
al de verkeersveiligheid. In 2007 is 
ook zij toegetreden tot het bestuur 
van Veilig Verkeer Nederland afde-
ling De Bilt als penningmeester en 
waarnemend voorzitter. Twee jaar 
later nam zij de voorzittersrol op 
zich. Ook vervulde zij tegelijkertijd 
enkele jaren het secretariaat en het 
penningmeesterschap. 

Verkeersveiligheid
Inmiddels hebben beiden hun func-

ties bij Veilig Verkeer Nederland af-
deling De Bilt neergelegd. Met trots 
stelt Enny: ‘Er staat inmiddels een 
goed bestuur en een vrijwilligers-
team van rond de 200 vrijwilligers. 
Wij hebben altijd met enorm veel 
plezier het werk gedaan en er on-
telbare uren in gestopt. In de voor-
dracht stond: ‘Door hun jarenlange 
inzet en hun streven naar de aller-
beste verkeersveiligheid voor de 
gemeente De Bilt hebben zij onze 
gemeente goed op de kaart weten te 
zetten. Dat geeft ons natuurlijk een 
enorme voldoening’. Ook de bij-
scholingen (vroeger BROEM) voor 
ouderen zijn stevig geworteld in de 
gemeente. Otto: ‘Het is belangrijk 
dat de wat oudere mensen het ver-
trouwen houden in hun rijkwalitei-
ten en goede verkeersdeelnemers 
blijven. Dat geldt evenzeer voor 
mensen die een scootmobiel rijden. 
Daar biedt VVN afdeling De Bilt 
speciale cursussen voor aan. Zon-
der instructie is het voor gebruikers 
moeilijk om de scootmobiel goed 
te berijden. Dat moet je echt leren, 
evenals de bijbehorende verkeers-
regels’. 
 
Paardensport
Dat het echtpaar Doornenbal zich al 
heel lang inzet voor anderen is niet 
bij iedereen bekend. Otto: ‘Wij zit-
ten samen in de werkgroep die de 
oecumenische onderwegdiensten 
in de kerk van Blauwkapel orga-
niseert. Ook organiseren wij vanaf 
2001 met onderbreking van enkele 
jaren de Kerstnachtdiensten aldaar. 
Zelf ben ik in de zestiger jaren nog 
een aantal jaren diaken geweest in 
de Gereformeerde Kerk in Maar-
tensdijk. 

Enny was vanaf haar 20ste vooral 
actief met haar hobby paardrijden. 
‘Ik heb 11 jaar in de Commissie 
Wedstrijdvoorschriften van de Ko-
ninklijke Nederlandse Federatie 
van Landelijke Rijverenigingen 
gezeten. Ook ben ik ruim 20 jaar 
actief geweest in de organisatie van 
de Utrechtse vee- en paardendagen. 
Daarnaast deed ik ook het secreta-

riaat van Landelijke Rijvereniging 
en Ponyclub Sint Maarten uit Groe-
nekan, waar ik ook paard- en pony-
rijlessen verzorgde. Verder ben ik 
ook nog kerkelijk actief geweest. In 
de Lidmatenkring Groenekan was 
ik lid van de Commissie Werelddi-
aconaat en van de Jeugdkapel, die 
allerlei activiteiten met en voor jon-
geren van 12 tot 18 jaar. Zo lieten 
wij de jeugd ook kennismaken met 
andere kerkgenootschappen die wij 
uitnodigde voor spreekbeurten en 
waar wij op bezoek gingen’. Later 
komt partner Otto in haar leven en 
gaan zij zich samen richten op Vei-
lig Verkeer Nederland. 

Telefoon
‘Wij hopen met ons werk een nutti-
ge bijdrage te hebben geleverd aan 
de verkeersveiligheid’ aldus Otto. 
‘Mentaliteit en verantwoordelijk-
heid zijn daarbij van het grootste 
belang. Dat is waar het verkeer op 
drijft. Doe die opfriscursus als je 
ouder wordt en zorg dat je kind een 
goede fiets heeft, om een paar voor-
beelden te noemen’. Enny vult aan: 
‘Ik heb er altijd enorm op gehamerd 
bij de kinderen om geen telefoon te 
gebruiken op de fiets. Je aandacht 
gaat niet meer naar het verkeer. Dat 
kan gevaarlijke situaties of valpar-
tijen opleveren’. 

Onlangs heeft het koppel afscheid 
genomen. Otto: ‘De autorijschool 
gaat gewoon door. Wij hebben nog 
veel plezier in het werk. Achter de 
geraniums zitten is voor ons geen 
optie. Mensen vragen mij wel eens 
of het onderhand geen tijd is om 
dat wel te doen. Dan antwoord ik 
steevast dat ik het geprobeerd heb 
maar dat ik ze goed kon verkopen. 
Ik ben nog veel te fit om te stoppen 
met werken. Ook mijn werkzaam-
heden voor het CBR blijf ik doen, 
al ben ik de oudste rijschoolhou-
der. We maken nu meer tijd om er 
met de eend op uit te gaan. Dat is 
mijn hobby. De eend - een 2CV6 
Charleston - stamt uit 1982 en is tip 
top in orde. Ik ben lid van de 2CV 
Club Nederland’. 

Enny en Otto zetten zich jarenlang in voor Veilig Verkeer Nederland. 

Breed zangrepertoire
In De Woudkapel is een zanggroep 
actief en iedereen is welkom zich 
er bij aan te sluiten. Onder leiding 
van zangdocent José Scholte wordt 
in een groep van circa 15 perso-
nen laagdrempelige nummers ge-
zongen. Het repertoire bestaat uit 
meerstemmige liederen uit allerlei 
culturen en in allerlei talen, die wei-
nig repetitietijd vragen, van gospel 
tot jazz, van musical tot klassiek. 
Zangervaring is niet nodig. 
Er zijn twee groepen: dinsdag van 
10.30 tot 12.00 uur en van 19.30 tot 
21.00 uur, beiden eens per 2 weken. 
Tussentijds instromen kan ook. 
Voor meer informatie en aanmel-
den: j.scholte12@kpnplanet.nl. Er wordt flink geoefend in De Woukapel.

Kunstroute
In het weekend van 21 en 22 mei wordt de Kunstroute gehouden, ge-
organiseerd door Kunstkring BeeKk. Veertig kunstenaars tonen hier 
hun werk, gemaakt in diverse technieken en materialen, zoals teken- en 
schilderkunst, keramiek, beelden in hout, steen en brons, grafiek, tex-
tiele werkvormen, glas en lederwaren. 

Op 23 adressen verspreid over Bilthoven, Den Dolder, De Bilt en Groe-
nekan zijn deze werken te zien (en te koop) tussen 12.00 en 17.00 uur. 
In de genoemde dorpen worden in ruime mate huis aan huis flyers ver-
spreid met een kaart waarop alle locaties zijn aangegeven. Ook zijn 
deze te verkrijgen op diverse locaties zoals kantoorboekhandel, boek-
handel, kapper, bibliotheek, WVT-gebouw, Huize het Oosten etc.

Feest
Deze Kunstroute heeft een extra feestelijk tintje, omdat BeeKk als 
Kunstkring voor zowel professionele als amateurkunstenaars dit jaar 
25 jaar bestaat. Deze activiteit is dit jaar daarom tevens het startschot 
voor nog meer initiatieven waarover later nog zal worden bericht. 

Repair Café Westbroek
Zaterdag 14 mei vindt weer een Repair Café in Westbroek plaats. Tij-
dens dit Repair Café is er ook een Plantjesbeurs met zelfgekweekte 
planten en zaden en er is gelegenheid om tuingereedschap te laten slij-
pen. De vrijwillige bijdragen voor plantjes en reparaties zijn bestemd 
voor Oekraïne.

Verder staan er weer handige vrijwilligers klaar die gratis kunnen hel-
pen bij de reparatie van (tuin)gereedschap, (houten) meubels, speel-
goed, (kleine) elektrische apparaten, computers, fietsen etc. Gereed-
schap is aanwezig. Gevraagd wordt nieuw materiaal zoals snoertjes, 
lampen, ritsen etc. zelf te kopen en/of mee te nemen. Alles wat het niet 
meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.

Ook wanneer u niets te repareren heeft, bent u van harte welkom; er is 
koffie en taart in het Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, 
Westbroek op 14 mei van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Spiritueel Filmfestival
Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei wordt het tiende Spiritueel 

Filmfestival in De Bilt gehouden met 4 bekroonde
films die aanzetten tot innerlijke reflectie. De films

worden kort ingeleid en na afloop heeft u de
keuze na te praten over uw indrukken. 

Vrijdag 20 mei
10.00 uur. Kapsalon Romy. De 10-jarige Romy ontwikkelt een speci-
ale band met haar oma, die vergeetachtig wordt. Nederlands gesproken 
jeugdfilm.
14.00 uur. The Children Act. Fiona moet uitspraak doen in een zaak met 
de jonge Adam, die leukemie bloedtransfusie weigert. Ze leert Adam 
goed kennen – maar hoe goed? 
19.30 uur. Roma. Cleo is hulp in de huishouding bij een welgesteld ge-
zin in Mexico. Welke banden ontstaan tussen haar en het gezin? 

Zaterdag 21 mei
19.30 uur. Greenbook. Voor zijn tournee huurt de Afro-Amerikaanse 
pianist Don de ruwe Tony in, een tegenpool van hemzelf. Hoe gaan ze 
het met elkaar vinden in het racistische Amerika van 1962? 

Als vanouds is de toegang gratis. Voor koffie of een drankje wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. Locatie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 



8

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
webshop.vaarderhoogt.nl • Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

ÁLLE SIXPACKS 
van € 3,99 voor ...

€ 2,50

Elk jaar rond deze tijd wordt het enigszins onstuimig bij 
‘t Vaarderhoogt. Dat heeft alles te maken met onze tra-
ditionele ‘SIXPACKENPAKKENRAGE’. Een hele week lang 
zetten wij al onze soorten sixpacks voor u klaar. Van vlijtig 
liesje tot begonia, van leeuwenbekjes tot lobeliaatjes en 
nog talloze andere soorten. Wacht niet tot het weer  
‘stuimig’ (= rustig) wordt want deze prijs voor 
deze kwaliteit kunnen we maar één weekje 
volhouden.

Geldig tot en met 

dinsdag 17 mei

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Verantwoord 
naar

duurzaamheid

Bas van Vliet  •  Betere Afval Service
Dorpsweg 29  •  3738 CA Maartensdijk
06 40 76 40 75  •  info@basrecycling.nl

Ons specialisme is kabelverwerking,
maar wij recyclen ook ijzer- en metaalafval. 

Kijk voor meer info op www.basrecycling.nl

BENG! is een onafhankelijke lokale 
energiecoöperatie van en voor inwo-
ners, voor een energieneutraal De Bilt.

Perspectief 
Samen met de vijf huidige bestuurs-
leden geef je richting aan de ontwik-
keling en uitvoering van het meerja-
renbeleid van BENG! Je bent met jouw 
portefeuille verantwoordelijk voor het 
initiëren, voorbereiden en het samen 
met anderen realiseren van diverse 
vormen van lokale opwek van duur-
zame warmte. 

Opwerkprojecten beperken zich niet 
tot zon en wind. BENG! is bijvoor-
beeld een belangrijke partner van 
gemeente De Bilt, in hun project om 
de wijk Brandenburg-West aardgasvrij 
te maken. Gemeente De Bilt krijgt hier 
€ 4.000.000,00 subsidie voor. BENG! 
is een van de vier initiatiefnemers en 
draagt in dit project de verantwoor-
delijkheid om in deze warmtetransi-
tie zoveel mogelijk kansen te creëren 
voor onze inwoners. Niet alleen in 
het verduurzamen van hun woning 
en zoveel mogelijk warmte binnen te 
houden, maar ook voor de mogelijk-
heden tot eigenaarschap en participa-
tie. Jij geeft namens BENG! sturing aan 
dit project.

Je werkt daarbij samen met onze ener-
gieambassadeurs, met dak- en grond-
eigenaren, de gemeente, woningeige-
naren en nog veel meer stakeholders 

in onze gemeente. Je bent zelf ook 
energiek, krijgt particuliere woning-
bezitters mee en geeft sturing aan 
processen. Je richt je specifiek op initi-
atieven voor het (collectief) duurzaam 
verwarmen van woningen. Om een 
volwaardige gesprekspartner te zijn 
vergroten wij onze professionaliteit zo 
nodig met externe kennis, kapitaal en 
ondersteuning.

Meer informatie over wat deze func-
tie inhoudelijk vraagt en wat we je 
ook te bieden hebben, kun je lezen 
op onze website: www.bengdebilt.nl/
over-beng/vacatures/

Ben je 4 tot 8 uur per week beschik-
baar en is dit de uitdaging die jij zoekt? 
Stuur een mail met je motivatie en CV 
naar Nicole van Overbeek (voorzitter 
BENG! De Bilt) via info@bengdebilt.nl

VACATURE:

Denk en praat jij graag mee over de koers van de lokale energie coöperatie in Gemeente 
De Bilt? Houd je er niet van af te wachten, maar wil je zelf actie ondernemen? Dan past 
vrijwilligerswerk in ons bestuur bij jou! 

BENG! zoekt
een Bestuurslid duurzame warmte

advertorial

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

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

BARBECUE GRILLBURGERS
Simpel maar erg lekker, een echte kindervriend
Alleen nog even bruin bakken in de pan of op de
barbecue. Een toppertje! 5 stuks 4,50

SOUFLAKI SATE
Van malse varkensbiefstuk. Gemarineerd & gekruid.
Heerlijk voor in de oven of op de barbecue.
Lekker met bijv. knoflook of tzatziki saus 100 gram 1,55

BISTRO SPIEZEN
Gemarineerde stukjes varkensfricandeau, ontbijtspek,
paprika & een uitje.
Lekker voor in de oven of op de barbecue. 2 spiezen 8,00

INDISCHE KIPREEPJES
Van pure kipfilet gesneden. Lekker gemarineerd &
gevuld met Oosterse wok groente. Voor bij de maaltijd
of in een broodje met saus 100 gram 1,50

CARPACCIO ROLLADE
Met o.a. mals rundvlees, rucola, kruiden crème, pesto
marinade, pijnboompitjes & Parmezaanse kaas.
Een delicatesse 100 gram 2,98

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingein zijn geldig 
van maandag 9 mei t/m zaterdag 14 mei. Zetfouten voorbehouden.

CHORIZO GRILLERS
Naar Spaans recept. Licht pittig. Voor pan of BBQ 100 gram 1,50
KIPPENPOTEN
Om zelf te braden. Superkwaliteit

500 gram 3,50

ITALIAANSE RUNDEROLLETJES
Een Italiaanse lekkernij... Runderschnitsel met o.a.
rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes &
een zeezout-rozemarijn marinade 100 gram 2,40

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar

info@vierklank.nl
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Marisca van der Burgh:
Je leefstijl is je mindset 

door Veroniek Clerx 

Hoe leef je met de ernstige gevolgen van een covid-infectie? Dat is een vraag waarmee momenteel 
veel mensen kampen die corona hebben gehad en er fysiek en psychisch maar niet van opknappen. 

De reguliere gezondheidszorg staat hierover vooralsnog voor een raadsel, al is het opvallend 
dat de symptomen van de zogenoemde Long-Covid veel weg hebben van het chronische 

vermoeidheidssyndroom (CVS of ME). Die langdurige aandoening kan eveneens
 optreden na een zware virale infectie. 

In haar ‘Gids aanvullende behan-
delingen voor de geestelijke ge-
zondheid’, recent verschenen, heeft 
Marisca van der Burgh (Bilthoven) 
deze nieuwe kwaal nog niet met 
name genoemd. Wel gaat ze nader 
in op de oorzaken en gevolgen van 
het CVS en ze maakt meteen dui-
delijk dat psychische en fysieke 
gezondheid niet losstaan van elkaar 
en elkaar onderling moeten aanvul-
len. Dat heet complementeren wat 
ze illustreert in het hoofdstuk ‘Het 
brein in je buik en andere hormoon-
verhalen’. 

Ze beschrijft dat het herstel van de 
darmflora en het fysieke immuun-
systeem een stap in de goede rich-
ting zijn om chronische vermoeid-
heid en psychische belasting te 
verhelpen. Aanbevolen middel: het 
aanvullen van tekorten aan nutriën-
ten, een aangepast voedingsdieet en 
het vermijden van snel verbranden-

de koolhydraten zoals geraffineerde 
suiker, snoep en koek. 
Deze aanbeveling is een van de vele 
in de gids waarmee Van der Burgh 
complementaire zorg wil bieden. Of 
zoals ze zelf zegt: ‘Mijn boek is be-
doeld als richtingaanwijzer voor alle 
mensen die op zoek zijn naar alter-
natieve geneeswijzen of aanvullin-
gen op wat de reguliere psychische 
zorg te bieden heeft’. Als ervarings-
deskundige weet ze dat mensen op 
zoek naar hulp of genezing, letter-
lijk ‘zwak staan’, waardoor ze ge-
makkelijk kunnen verdwalen in de 
grote hoeveelheid informatie. Juist 
daarom vindt ze het belangrijk om 
betrouwbare en gecontroleerde zorg 
aan te bevelen. De verdachtmaking 
van ‘kwakzalverij’, werpt ze daarom 
verre van zich. 
‘Deze gids begint waar de behan-
deling in de GGZ en de andere re-
guliere gezondheidszorg afsluit’, 
aldus Van der Burgh. Daarom 

worden de effecten van voedings-
supplementen beschreven, van 
biologisch voedsel, van kruiden 
en lichaamsmassage, maar ook het 
belang van een gezonde leefstijl 
en leefomgeving. Dat is niet voor 
niets want, zoals Van der Burgh 
opmerkt: ‘Je leefstijl is je mindset. 
De Groningse Psychiater dr. Ro-
gier Hoenders beveelt het boek van 
harte aan: iedereen die persoonlijk 
of beroepsmatig te maken heeft met 
psychische stoornissen kan dit als 
een naslagwerk gebruiken’. 
Marisca van den Burgh is vrijwil-
liger bij de Infolijn Alternatieve 
Geneeswijzen. De gids ligt naast 
de telefoon voor hulpverlening en 
doorverwijzing. De infolijn is be-
reikbaar op tel. nr. 088 2424240. 
De gids wordt uitgegeven door de 
Stichting Gezond Leven en is via 
haar website ook als e-book te be-
stellen en verkrijgbaar bij de Bilt-
hovense boekhandel. 

Lezersactie
Van de ‘Gids aanvullende behandelingen voor de geestelijke gezond-
heid’ is voor lezers van De Vierklank een aantal exemplaren beschik-
baar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl met in het onderwerp ‘gezondheid’. De exemplaren wor-
den onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht. 

Marisca van de Burgh.

Benefiet Zangworkshop
en Korenfestival voor Oekraïne

Bij een van de repetities van het a-capella mannenkoor Noot aan de Man kwam ter sprake
dat er in Doetinchem een aantal koren gezamenlijk gezongen hebben met als doel

opbrengsten te genereren ter ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Dat leek Noot aan de Man een mooi 
initiatief, na afstemming met de op-
treedcommissie van het koor hebben 
ze zich achter het initiatief gezet een 
benefiet korenfestival voor Oekraïne 
in de gemeente De Bilt te organise-
ren. Na het inwinnen van informatie 
bleek er in de gemeente een aantal 
initiatieven ten bate van de opvang 
van Oekraïners in zustergemeente 
Mieścisko in Polen te lopen. 

Samenwerken 
Stichting Razem vervult voor de 
gemeente een coördinerende rol in 
het verzamelen van steunbijdragen 
voor Oekraïne. Ook het contact 
met Stichting Kunst en Cultuur 
De Bilt leverde veel ondersteuning 
op, met name op het gebied van 
communicatie en het maken van 

de posters en flyers. Dus heeft de 
optreedcommissie van NadM de 
koppen bij elkaar gestoken en is er 
contact gezocht met andere koren 
uit de gemeente. Met alle koren is 
contact opgenomen en twee koren 
waren beschikbaar om te zingen op 
28 mei. 

Locatie 
Ondertussen zijn Hans Jans en 
Marco van Rijn opzoek gegaan 
naar een goede locatie voor het fes-
tival. De Dorpskerk in De Bilt heeft 
de kerk en het verenigingsgebouw 
De Voorhof om niet ter beschikking 
gesteld en ondersteunt het initiatief 
van harte. Alle inkomsten en bijdra-
gen zullen voor 100% ten goede ko-
men aan Oekraïense vluchtelingen 
in de zustergemeente Mieścisko. 

Daar worden gevluchte Oekraïners 
vooral opgevangen bij particulieren 
in huis. Er is uiteindelijk een mooi 
programma tot stand gekomen met 
een de zangworkshop Zingen voor 
Oekraïne en een Benefiet Koren-
festival voor Oekraïne met drie 
Biltse koren en het projectkoor uit 
de workshop in de middag. 

Zangworkshop 
In de zangworkshop ‘Zingen voor 
Oekraïne’ van 10.00 tot 12.30 uur 
o.l.v. de dirigent Ria Deurloo wor-
den twee nummers ingestudeerd die 
die dag in de kerk voor het publiek 
worden uitgevoerd. De bijdrage 
van minimaal € 15,-- per deelnemer 
wordt opgehaald na de workshop. 
Een hoger bedrag is ook welkom. 
De opbrengsten van de workshop 
worden ingezet om vluchtelingen 
uit Oekraïne te helpen met dage-
lijkse benodigdheden en hulpgoe-
deren. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden mannenkoornootaande-
man@gmail.com.

Koren Festival
Het middagprogramma van 14.00 
tot 17.00 uur wordt ingevuld door 
Noot aan de Man, Algemeen Zang-
koor Maartensdijk, Kzz Voice en 
het projectkoor uit de zangwork-
shop van die ochtend. De toegang is 
vrij; er wordt gerekend op persoon-
lijke giften ten bate van Oekraïne. 
De middag wordt afgesloten met 
een drankje in De Voorhof tegen-
over de Dorpskerk.

(Marco van Rijn)
De organisatoren van Noot aan de Man voor de Dorpskerk in De Bilt 
v.l.n.r. Marco van Rijn, Hans Jans, Jan Vermeer.

Geslaagde rommelmarkt-
verkoop voor Mieścisko

Zaterdag 7 mei was het zonnig en druk op de Achterweteringseweg in 
Maartensdijk; vrijwilligers van Stichting Razem hadden zich ingespan-
nen veel spullen te verzamelen die in de verkoop gingen voor het goede 
doel: hulp aan Oekraïense ontheemden in de partnergemeente van de 
gemeente De Bilt, Mieścisko in Polen. (Kees Floor) 

De opbrengst van de verkoop leverde het mooie bedrag op van € 680 
met dank aan de vrijwilligers en de kopers.

Voorjaar in
Van Boetzelaerpark

Het voorjaar is nu echt doorgebroken met een bonte kleurentooi.
(foto Frans Poot)
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Totaal verraste Marja Koppel 
Koninklijk onderscheiden

door Guus Geebel

‘Dat overkomt anderen maar niet mij’, zegt Marja Koppel over de Koninklijke Onderscheiding 
die zij op 26 april in De Woudkapel in Bilthoven kreeg uitgereikt. Zij werd voor

een overleg naar WVT gelokt, maar het stond niet in de agenda en dat vond
ze heel raar. ‘Ik werd gebeld dat ik geen afspraken moest plannen, maar ik

moest het even voor me houden. Dat vond ik een gekke opmerking.’

‘Ik wist wel wat voor dag het was, 
maar daar hield ik me niet mee be-
zig want ik dacht, dat is voor men-
sen die veel meer dan ik gedaan 
hebben en wat ouder zijn. Ik dacht 
ook dat het Sociaal Team druk zou 
zijn met de gasexplosie in de flat 
aan de Weegschaal die kort daar-
voor geweest was en dat daarom het 
overleg kwam te vervallen en dit 
had geen prioriteit. Maar ik dacht 
zeker niet dat er iets voor mij was 
georganiseerd. Toen ik bij WVT 
kwam zag ik de auto staan van Mir-
jam Valkenburg, een beroepskracht 
van Mens De Bilt. Ze stapte met 
een vreemde blik uit de auto en zei 
dat er geen overleg was en dat ze 
mij mee ging nemen. Ik dacht hier 
klopt iets niet en ik houd graag de 
controle. Ik stapte in haar auto en 
vroeg waar we naartoe gingen. Ze 
zei naar De Woudkapel, maar toen 
ik wilde weten wat we daar gingen 
doen wilde ze er niets over zeggen. 
Ze zei wel dat ze blij was hoe ik re-
ageerde. Ze vroeg me ook nog of ik 
enig idee had wat voor dag het is. Ik 
was heel verbaasd en vroeg nog of 
ze het wel zeker wist.’

Bijzonder
Bij De Woudkapel zag Marja veel 
bekenden aankomen. ‘Er stonden 
daar mensen in het grijs en toen ik 
al die mensen daar zag dacht ik, ik 
ga bij leven naar mijn eigen uitvaart 
en ik kan zien wie er gekomen zijn. 
Mijn vader was er met zijn vrouw 

en ik dacht nog die moest vroeg op 
en is dat allemaal wel goed gegaan, 
want ik zat nog in mijn verzor-
gende rol. Het was heel bijzonder. 
Ik werd als eerste opgeroepen om 
naar voren te komen. Dan komt er 
een prachtige speech van de bur-
gemeester. Na afloop kreeg ik een 
lunch aangeboden bij Mens De 
Bilt. De speech van directeur Frank 
van der Jagt van Mens was ook ge-
weldig. Het was niet te bevatten dat 
het allemaal voor mij was.’

Wijkwinkel
Marja Koppel was 17 jaar geleden 
een van de oprichters van de Wijk-
winkel in De Bilt. In 2004 ontstond 
het idee om een formulierenpunt, 
de ‘moderne burenhulp’, op te zet-
ten. Marja pakte met andere vrij-
willigers dit idee op en in 2005 
was de Wijkwinkel in Buurthuis ’t 
Hoekie geopend. De Wijkwinkel is 
onderdeel van het Servicecentrum 
en is een laagdrempelige plek waar 
inwoners van de gemeente De Bilt 
terecht kunnen met al hun vragen 
op administratief en financieel ge-
bied. Het werkgebied van de Wijk-

winkel omvat de hele gemeente De 
Bilt. In principe ben ik altijd bereik-
baar.’ Gevraagd naar haar inspira-
tiebron zegt Marja dat het uit haar 
hart komt. ‘We hebben van huis uit 
meegekregen dat je mensen helpt. 
Het zit in me.’

Koffie
Veel vrijwilligers hebben in de 
afgelopen 17 jaar gewerkt bij de 
Wijkwinkel, maar Marja Koppel 
is de stabiele factor die alles draai-
ende houdt. ‘De Wijkwinkel is geen 
winkel waar je inloopt om wat te 
kopen, maar een ontmoetingsplek 
waar je op een geruststellende wij-
ze gehoord en geholpen wordt met 
een kop koffie of thee erbij. Als er 
meerdere vragen zijn die niet bin-
nen de tijd vallen dan maken we 
een vervolgafspraak. Door de coro-
namaatregelen ging de open inloop 
ervan af en moesten we op afspraak 
werken, maar het is niet zoals ik het 
zou willen. Zodra het kon wilde ik 
de deur openen. Mijn moeder zei 
altijd stof is er altijd, ook op zon-
dag. De problemen van de mensen 
stoppen ook niet.’   

Empathie
Marja helpt inwoners met het in-
vullen van de diverse formulieren, 
het invullen van hun administratie, 
zij geeft uitleg over de inhoud van 
bepaalde brieven aan diegene die 
de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen of niet kunnen lezen, ze 
helpt meezoeken naar een woning 
en helpt met het plegen van een las-
tig telefoontje. Geen vraag is haar te 
gek. Kom er maar mee en als ze het 

antwoord niet direct heeft zorgt ze 
ervoor dat het alsnog komt. Naast 
haar aanwezigheid in de Wijk-
winkel weten cliënten haar ook te 
vinden via de telefoon en appjes. 
Komt ze cliënten in het dorp tegen, 
dan heeft ze tijd om ze te woord te 
staan. Cliënten komen naar haar toe 
voor een luisterend oor en weten 
dat er iemand met veel empathie 
naar ze luistert.

Trots laat Marja Koppel de 
onderscheiding zien.

In 2007 won Marja Koppel een 
prijs van de gemeente voor haar 
idee om op de website van de 
gemeente aan te geven dat een 
mankement in de openbare ruimte 
al gemeld is. Dat bespaart onnodige 
telefoontjes. Zij haalde hiermee de 
voorpagina van De Vierklank en 
was toen tweeënhalf jaar bezig met 
de Wijkwinkel waarvoor ze nu is 
onderscheiden.
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Nest koolmeesjes dood
na bestrijding eikenprocessierups

door Walter Eijndhoven

Vrijdagmiddag 6 mei vond Henk van Poelgeest uit Bilthoven negen jonge koolmeesjes dood
in hun nestkastje. De avond ervoor werd, vanuit de gemeente, de eikenprocessierups

bestoven met een giftig goedje. Toeval of niet? De koolmeesjes zagen er goed
doorvoed uit, maar stierven een dag later een afschuwelijke dood.

Volgens de website van de gemeen-
te is De Bilt een bosrijke gemeente 
met veel openbaar groen. Met een 
grote verscheidenheid aan planten 
en dieren, kortom met een grote 
biodiversiteit. Hier werkt zij aan 
door het ondersteunen van diverse 
initiatieven die de biodiversiteit 
vergroten. Blijkbaar komt zij haar 
woord niet altijd na.

Tuin
Van Poelgeest is gek op vogels in 
zijn tuin. Hij doet er van alles aan 
om zoveel mogelijk vogels in en 
rond zijn tuin te krijgen. In de win-
ter strooit hij voer, hangt pindanet-
ten en vetbollen op en in het voor-
jaar broeden elk jaar koolmezen in 
een nestkastje. Tot het vorige week 
verkeerd afliep met negen jonge 
meesjes.

Besproeien
Een paar weken geleden betrok een 
paartje koolmezen het nestkastje in 
zijn tuin. Van Poelgeest: ‘Alles ver-
liep goed. Koolmezen vlogen af en 
aan om hun jongen te voeden. Vaak 
zit ik in de tuin en geniet zo van al 
het leven om mij heen. Tot donder-
dagavond 5 mei, rond 22.20 uur 
mannen de struiken hier in de buurt 
met een goedje komen besproeien. 
Volgens een brief van de gemeente 
zouden zij ‘s nachts tussen 2.00 uur 
en 3.00 uur langskomen vanwege 
bestrijding van de eikenprocessie-
rups, maar dit gebeurde ‘s avonds. 
Dat vond ik vreemd’.

Vergiftigd
De volgende ochtend keek Van 
Poelgeest naar buiten en zag de 

koolmezen nog met voer vliegen, 
daarna werd het stil. ‘Omdat ik 
niets meer zag, keek ik ‘s middags 
in het nestkastje en vond daar ne-
gen dode koolmeesjes. Woest was 
ik. Die vogeltjes zijn gewoon ver-
giftigd. Ik heb direct een brief naar 
de gemeente gestuurd en hoop van 
een ambtenaar antwoord te krijgen. 

De gemeente streeft naar biodi-
versiteit, hoopt dat haar inwoners 
nestkastjes ophangen en dan laat de 
gemeente alles doodspuiten. Met 
dit beleid hebben wij over twintig 
jaar geen vogel meer in de tuin. De 
vogeltjes heb ik nog bewaard, dus 
ik hoop dat uitgezocht kan worden 
waaraan zij zijn gestorven’.

Alle negen vogeltjes vonden een vroegtijdige dood.

Nationale Molendag 
ook in Groenekan

Nationale Molendag kan dit jaar op 14 mei  weer gevierd 
worden met een bezoek aan de molens zelf. 

Volgens traditie worden op deze dag bij molen Geesina in Groenekan 
heerlijke pannenkoeken gebakken,. Zoals iedere zaterdag wordt er kof-
fie en thee geschonken en in het winkeltje zijn meel- en streekproducten 
te koop. De opbrengst komt ten goede aan de molen en de restauratie 
van de wieken. 

Wieken
Helaas staan de wieken van Geesina al maanden op rust en dat zal op 
14 mei eveneens het geval zijn. Zoals ook bij andere molens in de pro-
vincie Utrecht blijken de lasnaden van de roeden niet geheel in orde en 
uit voorzorg mag de molen niet draaien tot het euvel verholpen is. Wel 
zijn er rondleidingen over de diverse verdiepingen en een molenaar of 
gids legt de werking van de molen uit. Geesina is geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.geesina.nl.

Thema
Het thema van de Nationale Molendag is deze keer Het Jaar van de Mo-
lenaar vanwege het 50-jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Mo-
lenaars. In dit kader startten molenaars uit de provincie Utrecht, waar 
relatief de meeste vrouwelijke molenaars actief zijn, de campagne ‘Zij 
is molenaar’. RTV Utrecht maakte een documentaire en er zijn fietsrou-
tes langs een aantal molens samengesteld met audioverhalen door de 
vrouwelijke molenaars. Ook Ingrid Friesema, molenaar van Geesina, 
doet haar verhaal. De portretten en de documentaire zijn terug te vinden 
op de website www.zijismolenaar.nl.  (Wilma van der Laan)

Ingrid Friesema is - samen met Gijs Hasselbach - molenaar van 
Geesina. (foto @zaarstudios)

Laatste keer samen het leven vieren
door Walter Eijndhoven

Dit jaar vindt op maandag 6 juni de laatste editie plaats van de ALS-Lenteloop in Bilthoven. 
Het evenement behoort inmiddels tot één van de bekendste happenings in ons dorp, toch
heeft het bestuur besloten te stoppen na zeven edities. Behalve een mooie opbrengst voor 

onderzoek naar ALS, bracht het evenement voor velen een positieve energie.

Maar, voor het zover is, gaat het 
bestuur van de ALS-Lenteloop 
voor een laatste spetterende dag 
op maandag 6 juni. Inschrijven kan 
nog steeds. Het bestuur hoopt ook 
dit jaar weer minimaal 200.000 
euro op te halen, waarvan al bijna 
150.000 euro binnen is. Met alle 
edities samen is al 1.4 miljoen euro 
netto opgehaald en de teller loopt 
nog steeds.

Samen
Na twee jaar van coronaperikelen, 
hoopt de organisatie weer sámen 
het leven te kunnen vieren, met 
alle deelnemers in het centrum van 
Bilthoven. ‘Daarom is ons motto 
voor 2022 dan ook ‘samen weer 
het leven vieren’, vertelt Vincent 
Cornelissen, initiatiefnemer van dit 
evenement. ‘Het is uiteindelijk toch 
een evenement van verbinding. Wij 

gaan weer voor het oude concept: 
verzamelen en starten vanaf het 
Vinkenplein in Bilthoven, onder 
begeleiding van veel muziek en 
gezelligheid. Nadat de deelnemers 
binnen zijn, komt er een groot 
feest’.

Gezamenlijkheid
De ALS Lenteloop is een actie 
waarbij deelnemers, hardlopen of 
wandelend, een zelfgekozen af-
stand afleggen onder het motto 
‘samen het leven vieren’. Doel is 
enerzijds om geld te werven voor 
onderzoek naar en medicatie voor 
ALS en anderzijds om een evene-
ment te organiseren, waarbij de 
gezamenlijkheid van samen lopen 
en samen weer het leven te vieren, 
voorop staat. Met de opbrengsten 
wordt wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS ondersteund, met als doel 

de oorzaak van ALS te vinden en 
daarmee beter op zoek te kunnen 
naar methoden om ALS te bestrij-
den.

Medestanders
In 2016 startte in Bilthoven de eer-
ste ALS Lenteloop, met veel deel-
nemers, gezelligheid en muziek. 
Voortrekker en voorzitter was de in 
Bilthoven wonende Vincent Cor-
nelissen. Artsen constateerden in 
2015 ALS bij hem. Door het jaar-
lijks organiseren van dit evenement 
hoopt hij, met vele medestanders, 
die vreselijke ziekte ALS uiteinde-
lijk de wereld uit te krijgen. Cor-
nelissen: ‘Ondanks mijn ziekte sta 
ik nog altijd positief in het leven. 
Hardlopen lukt mij niet meer, maar 
natuurlijk ben ik de hele dag van 
de partij om de deelnemers aan te 
moedigen. Het is mooi om te zien 

hoe zo’n evenement de inwoners 
van een dorp met elkaar verbindt. 
Daar ben ik trots op’.

Inschrijven kan nog steeds.  
Voor meer info. website: www. 
alslenteloop.nl

Velen rennen de 5 km. (foto Vincent Cornelissen)
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De gemeente De Bilt is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester van 10 t/m 14 jaar voor het schooljaar 2022-
2023, die op wil komen voor het belang van de jeugd. De komende weken kunnen kinderen hiervoor solliciteren met 
een vlog. De gemeente nodigt alle kinderburgemeesters in spe uit om te solliciteren vóór woensdag 1 juni 2022. 
Dat kan met een fi lmpje (vlog) waarin ze zichzelf presenteren en vertellen wat zij willen doen voor de jeugd in
gemeente De Bilt.

Word jij de nieuwe
kinderburgemeester van De Bilt?

Kijk snel op www.debilt.nl/kinderburgemeester 

voor de voorwaarden en stuur je vlog in 

vóór woensdag 1 juni a.s. naar 

kinderburgemeester@debilt.nl!

Feline Lauret

“Bijzonder om dit mee te maken!”

De huidige kinderburgemeester Feline Lauret: “Ik vond het heel bijzonder om een jaar lang de 

kinderburgemeester te mogen zijn. Ik mocht bij veel speciale momenten burgemeester Potters assisteren 

en natuurlijk mijn thema Duurzaamheid onder de aandacht brengen. Ik hoop dat ik met mijn voorbeelden 

hoe je duurzamer kunt leven in mijn columns en natuurlijk de Zwerfafvalchallenge veel kinderen heb 

kunnen inspireren én interesseren voor het thema Duurzaamheid. Ook met kleine stapjes kun je een 

groot verschil maken.”

Lintje voor één van die mensen die de 
wereld een beetje beter willen maken

door Henk van de Bunt

‘Al 38 jaar zet Aad van der Meer zich onvermoeibaar in voor de Wereldwinkel in De Bilt, 
waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat’; met deze woorden opende burgemeester 

Sjoerd Potters de toespraak speciaal voor Aad van der Meer, toen deze één dag voor 
Koningsdag werd onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Met een prachtige smoes ‘ont-
voerd’ door dochter Peet, die hem 
zogenaamd voor een brunch in 
Lage Vuursche had uitgenodigd. 
Een brunch die de uitreiking van 
de lintjes in de Woudkapel bleek te 
zijn. Aad wist er dus niets van en 
was perplex toen hij naar binnen 
geloodst werd en daar zijn lieve fa-
milie en beste vrienden aantrof.

Hart en ziel
Potters: ‘Aad van der Meer wordt 
alom gekenmerkt als een gewaar-
deerde en breed inzetbare vrijwil-
liger, die meewerkt, meedenkt en 
nooit te beroerd is anderen te helpen. 
Hij doet zijn werkzaamheden met 
hart en ziel en met veel gevoel voor 
de ander (waar ook ter wereld) waar-
door hij mensen mee krijgt. Aad van 
der Meer is één van die mensen die 
de wereld een beetje beter maken’.

Wereldwinkel
Vanaf de oprichting van de stich-
ting Wereldwinkel De Bilt in 1983 
is Aad van der Meer erbij betrok-
ken geweest en tot op heden ge-
bleven. Als vrijwilliger stond hij 
18 jaar lang bijna elke zaterdag in 
de kraam vóór de winkel aan de 

Hessenweg 168 (voormalige boek-
handel Bouwman en nu de nieuwe 
Wereldwinkel) om producten te 
verkopen. Zijn ondersteunende bij-
drage aan de Wereldwinkel is altijd 
groot geweest omdat Aad veel weet 
van Fairtrade -zaken en ontwik-
kelingssamenwerking. Door zijn 
jarenlange werk bij de ontwikke-
lingsorganisatie ICCO en zijn eigen 
bedrijf, adviesbureau ‘Meer Mens 
advies - en organisatie’ kende hij 
veel importeurs en veel producten 
die werken volgens de 10 Fairtra-
de principes. Het belang van eer-
lijke handel en de noodzaak om de 
ontwikkelingslanden te helpen en 
daarbij ook kritisch naar onszelf te 
kijken, werd en wordt te allen tijde 
door hem uitgedragen. 

Adviseur
In 2019 heeft het bestuur van de 
Wereldwinkel Van der Meer offi-
cieel de titel ‘Adviseur van de We-
reldwinkel’ gegeven, een functie 
die hij al heel lang bekleedde. In 
het huidige pand van de Wereld-
winkel is er daarom ook een ruimte 
opgezet voor de Global Goals, er is 
een mogelijkheid om het Biltse pu-
bliek voorlichting te geven via een 

aansprekende fototentoonstelling 
en ook schoolklassen (van de basis-
scholen groepen 7) gaan langsko-
men en voorlichting krijgen over 
die 17 prachtige duurzame doelen, 
die alle 167 landen van de Verenig-
de Naties in 2015 hebben onderte-
kend en daarmee hebben beloofd 
hier vooruitgang op te boeken. Van 
armoede bestrijding, tot eerlijke 
handel en gelijke kansen en rechten 
voor iedereen. 17 doelen om de toe-
komst mee te omarmen.

Vrijwilliger
Toen Aad van der Meer in 2013 
stopte met zijn eigen bedrijf en met 
pensioen ging, kreeg hij het er niet 
rustiger op. Dit was het moment 
voor meer vrijwilligerstaken. Hij 
pakte een aantal functies op die in 
het verlengde lagen van zijn werk-
zame leven. Zo ging hij Fairtrade 
reizen organiseren naar Zuid-Afri-
ka en ook organiseerde hij 2 twee 
diaconale reizen voor en met leden 
van de Protestantse Gemeente De 
Bilt. Een belangrijk onderdeel van 
deze reizen was het bezoeken van 
het Hilcrest Aids Centre, waarvoor 
Aad, via de Stichting Zulu Aid, zich 
al jaren had ingezet. Het Hilcrest 

Aids Centre is een lokale non-profit 
organisatie die zorg wil bieden aan 
de mensen, die leven met HIV en 
Aids en/of mensen van wie de fa-
milieleden besmet zijn met het vi-
rus. In Nederland was en is hij bij 
allerlei promotie- en geldwervings-
activiteiten betrokken om in Zuid-
Afrika projecten van Hillcrest Aids 
Centre te realiseren en de voortgang 
van het belangrijke werk daar mede 
mogelijk te maken. Mede door zijn 
betrokkenheid, inzet, kennis en er-
varing is het Hillcrest Aids Centre 
als organisatie verbeterd en financi-
eel gezonder geworden. Er zijn veel 
projecten mogelijk geworden, zoals 
zonnepanelen, HIV preventiepro-
jecten op scholen, werk met oma’s 
die hun verweesde kleinkinderen 
opvoeden en auto’s voor veldwer-
kers om uithoeken te bereiken. 
Naast die fondswerving verkoopt 
Stichting Zulu Aid (www.zuluaid.
nl) voor ruim € 10.000,- per jaar 
aan prachtige producten gemaakt 
door de vrouwen van Hillcrest die 
leven met HIV en Aids.

Kerk(-en)
Een logische stap was de betrokken-
heid van kerken in deze projecten 
omdat Hillcrest een christelijk geïn-
spireerde organisatie is. In zijn eigen 
netwerk van prostestante gemeenten 
heeft hij gezocht naar mede-vrijwil-
ligers, die projecten wilden omar-
men en mee wilden werken aan de 
realisatie ervan. Deze werden via de 
reizen gevonden in Rolde, Zuidla-
ren, Rotterdam, Groenekan en Oost 
Souburg en op tal van andere plaat-
sen waardoor Stichting Zulu Aid 

echt landelijk op veel plaatsen bij 
kerken en particulieren aanspreekt. 
In De Bilt en Bilthoven heeft Aad 
van der Meer vooral vrijwilligers-
werk gedaan in het jeugdwerk van 
de kerkelijke gemeente Oosterlicht-
kerk en sinds 2019 is hij voorzitter 
van de diaconie van de PKN in De 
Bilt (Oosterlichtkerk en Dorpskerk 
samen), die binnen en buiten De Bilt 
ook veel mooi en belangrijk werk 
voor mensen in nood mag steunen, 
o.a. de Voedselbank kan blijvend op 
hen rekenen. Daarnaast heeft hij ook 
een grote rol gehad in het verduur-
zamen van deze kerkgebouwen; 
beiden hebben het bordje ‘Groene 
Kerk’ gekregen en verplichten zich 
daarmee om jaarlijks verduurza-
mingsstappen te zetten, de 80 zon-
nepanelen op de Oosterlichtkerk 
zijn daar een prachtig voorbeeld 
van. Dit wordt gezien als een beves-
tiging van de betrokkenheid van Van 
der Meer bij een duurzame wereld, 
want goed rentmeesterschap over de 
ons toevertrouwde aarde begint vol-
gens hem bij onszelf.

advertentie

Aad van der Meer; een alom 
gewaardeerde en breed inzetbare 
vrijwilliger.
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Lezing Tienergeluk
in uitdagende tijden

door Walter Eijndhoven

Hoe blijf je gelukkig in deze uitdagende tijden? Hoe kun je beter omgaan met tegenslagen? Op deze 
en nog veel meer vragen gaat gelukexpert Patrick van Hees in tijdens een inspirerende lezing op 

woensdag 12 mei in Theaterzaal De Werkplaats in Bilthoven. Na de lezing volgen nog de
uitkomsten van de jeugdgezondheidsmonitor onder jongeren uit gemeente De Bilt.

Aan welke gelukvoorspellers kun 
je nu extra aandacht schenken? Uit 
onderzoek blijkt dat tieners in de 
afgelopen, uitdagende tijden meer 
(mentale) problemen hebben erva-
ren. Van Hees vertaalt wetenschap-
pelijke inzichten op een humoris-
tische manier naar de praktijk van 
alledag. Aan de toehoorders vertelt 
hij hoe zijn geluklessen werken, ook 
in deze moeilijke tijden, en vertaalt 
inzichten uit de gelukwetenschap 
naar de praktijk. Met voorbeelden, 
veel humor en praktisch toepasbare 
tips voor ouders.

Geluk
Maar wat is geluk nu eigenlijk? Be-
staat er een algemene definitie voor 
geluk? Volgens van Hees is geluk 
persoonlijk en bestaat het in ieder 
geval uit twee verschillende din-
gen’, vertelt hij. ‘Hoe tevreden ben 
je met je leven en hoe voel je je?’

Uit onderzoek voor en na corona 
blijken jongeren tussen 16 en 25 
jaar erg veerkrachtig te zijn. Van 
Hees: ‘Natuurlijk hebben jon-
geren een flinke tik gekregen na 
twee jaar corona. Het zal je maar 
gebeuren dat iemand in je naaste 
omgeving overlijdt of dat je als 
jongere te maken krijgt met een 
faillissement binnen de familie- of 
vriendenkring. Maar de meeste van 
hen kregen tijdens coronatijd een 
milde tegenslag, die zij wel weer te 
boven zullen komen. Veel van hen 
komen uiteindelijk sterker uit deze 
tijd. Nederland staat niet voor niets 
nog steeds in de top vijf van meest 
gelukkige landen. Slechts Finland, 
Denemarken, IJsland en Zwitser-
land moeten wij voor ons laten’.

Tip
Gedurende de avond volgen vele 
tips voor ouders van tieners om ge-

lukkig te zijn/ worden. ‘Ik zal nu 
niet al mijn tips verklappen’, ver-
telt Van Hees. ‘Maar één tip wil ik 
niemand onthouden. “Ga iemand 
anders helpen”. Als je deze tip op-
volgt, komt serotonine vrij. Dit ver-
betert je stemming.’

Jeugdgezondheidsmonitor
Tijdens deze avond komen ook 
de uitkomsten van de jeugdge-
zondheidsmonitor onder jongeren 
uit gemeente De Bilt aan de orde. 
Thera Knopperts, adviseur ge-
zondheidsbevordering binnen de 
GGD regio Utrecht, heeft speciale 
aandacht voor het welbevinden op 
school. ‘Binnen De Bilt geef ik 
speciale gezondheidsadviezen aan 
basis- en middelbare scholen. Hier-
bij richt ik mij voornamelijk op het 
schoolklimaat en het schoolbeleid. 
Daarnaast kijk ik naar sport en be-
wegen, natuur en milieu en naar de 

docenten. Ik hoop op deze manier 
een plek te creëren, waarbij leerlin-
gen een gezonde leefstijl nastreven. 
Dan presteren zij immers beter’.

Ouders Lokaal
Stichting Ouders Lokaal De Bilt or-
ganiseert de avond. ‘Wij organise-
ren deze avond voornamelijk voor 
ouders met kinderen tussen 0 en 
23 jaar’, vertelt Annie Naber, zelf 
moeder van een dochter. ‘Tijdens 
deze avond hoopt onze stichting dat 
ouders met elkaar in contact komen 
en samen hun ervaringen delen en 
uitwisselen. Naast de organisatie 

van deze lezing organiseren wij 
maandelijks workshops, kunnen 
zwangeren en moeders van
jonge kinderen elkaar ontmoeten, 
verbinden en ondersteunen wij ou-
ders met kinderen met een autisme, 
HSP en dergelijke en kunnen jonge 
ouders met elkaar sparren over de 
gezinsbalans’.
De lezing vindt plaats op donder-
dag 12 mei vanaf 20.00 uur in de 
Theaterzaal De Werkplaats, Kees 
Boekelaan 10-12, 3723 BA Bilt-
hoven. De toegang is gratis na aan-
melding via de website van www.
debilt@ouderslokaal.nl

Patrick van Hees, Thera Knopperts en Annie Naber verzorgen de avond.

Nieuwe Biltse
kinderburgemeester gezocht

De gemeente De Bilt heeft inmiddels twee kinderburgemeester mogen benoemen. Voor het 
schooljaar 2022-2023 wordt opnieuw op zoek gegaan naar een kinderburgemeester;

van 10 t/m 14 jaar, die op wil komen voor het belang van de jeugd. De komende
weken kunnen kinderen hiervoor solliciteren met een vlog.

De gemeente nodigt alle kinder-
burgemeesters in spe uit om te sol-
liciteren vóór woensdag 1 juni a.s. 
Dat kan met een filmpje waarin ze 
zichzelf presenteren en vertellen 
wat zij willen doen voor de jeugd in 
gemeente De Bilt.

Stem van de jeugd
Het idee voor een Biltse kinderbur-
gemeester is ontstaan nadat burge-
meester Sjoerd Potters een aantal 
jaar geleden een brief ontving van 
een 9-jarige inwoner, met de vraag 
of er plek is voor een kinderburge-
meester. Burgemeester Potters: ‘Ei-
genlijk was ik blij met dit initiatief 
van deze jonge inwoner. We doen 

als gemeente immers ook veel din-
gen die van invloed zijn op de jeugd 
en hun toekomst. Zij mogen nog 
niet stemmen voor hun volksver-
tegenwoordiging, maar hun stem 
moet wel gehoord worden. Met de 
komst van een kinderburgemeester 
geven we ze die stem en kunnen zij 
zelf een thema aandragen dat aan-
dacht behoeft.”

Taken 
De kinderburgemeester is aller-
eerst een vertegenwoordiger van 
de kinderen uit alle dorpen van de 
gemeente De Bilt. Daarnaast zal 
hij/zij met de burgemeester mee 
gaan naar officiële gelegenheden 

zoals Koningsdag, Mathildedag, de 
intocht van Sinterklaas en de her-
denking op 4 mei. ‘Maar we ver-
wachten meer van de kinderburge-
meester dan het ‘doorknippen van 
lintjes’.
We willen dat de kinderburgemees-
ter zich ook hard maakt voor een 
thema dat leeft onder de jeugd. 
Denk bijvoorbeeld aan duurzaam-
heid, verkeersveiligheid, onder-
wijs, sport of de samenleving. 
De kinderburgemeester krijgt de 
ruimte om, met ondersteuning, een 
idee verder uit te werken en zelfs 
uit te voeren. We verwachten dan 
wel dat dat idee verder reikt dan het 
opknappen van de speeltuin in zijn/

haar eigen straat’, geeft burgemees-
ter Potters aan. Het ambt is voor 
een heel schooljaar. 

Bijzonder
De huidige kinderburgemeester 
Feline Lauret: ‘Ik vond het heel 
bijzonder om een jaar lang de kin-
derburgemeester te mogen zijn. Ik 
mocht bij veel speciale momenten 
burgemeester Potters assisteren en 
natuurlijk mijn thema Duurzaam-
heid onder de aandacht brengen. Ik 
hoop, dat ik met mijn voorbeelden 
hoe je duurzamer kunt leven in mijn 
columns en natuurlijk de Zwerf-
afval-challenge veel kinderen heb 
kunnen inspireren én interesseren 
voor het thema duurzaamheid. Ook 
met kleine stapjes kun je een groot 
verschil maken’. 

Sollicitatie en selectie
Kinderen die het ambt van Kinder-
burgemeester helemaal zien zitten, 

kunnen met een wervende video 
solliciteren. De voorwaarden voor 
deelname en wijze van aanmelden 
staan op www.debilt.nl/kinderbur-
gemeester. Een selectiecommissie 
met daarin een wethouder, gemeen-
teraadslid, een vertegenwoordiger 
van het jongerenwerk, een gemeen-
telijk communicatieadviseur en 
medewerker kabinetszaken, kiezen 
uit alle inzendingen drie kandida-
ten. Deze drie kandidaten gaan ver-
volgens op ‘selectiegesprek’. Daar 
komt een genomineerde kandidaat 
uit die op ‘sollicitatiegesprek’ gaat 
bij burgemeester Potters. Bij de 
gesprekken zijn de ouders of ver-
zorgers ook aanwezig. Nog voor de 
zomervakantie maakt de gemeente 
bekend wie de volgende Biltse kin-
derburgemeester wordt. De kinder-
burgemeester wordt na de start van 
het schooljaar 2022/202 geïnstal-
leerd in de gemeenteraad van don-
derdag 29 september 2022. 

Burgemeester Sjoerd Potters installeerde Feline in 2021. [foto Henk van de Bunt]

WP Reünie
Het is dit schooljaar 96 jaar geleden dat de Werkplaats Kindergemeen-
schap zijn deuren opende. Om dat te vieren is er een reünie voor alle 
oud-werkers en (oud-)medewerkers op zaterdag 11 juni. De reünie vindt 
plaats in het schoolgebouw aan de Kees Boekelaan 12 te Bilthoven. 
 
Op de reünie komen werkers en medewerkers uit het hele verleden van 
de Werkplaats Kindergemeenschap weer bij elkaar. 
De reünie is daarom de uitgelezen kans om bij te praten en herinnerin-
gen op te halen.  Er is een leuk programma samengesteld met o.a. lessen 
van oud-docenten, verschillende barretjes, een warm buffet, een dj en 
misschien komt er zelfs een jamsessie. 

Ben je oud-werker of (oud)medewerker en wil je de reünie bijwo-
nen? Voor meer informatie en de kaartverkoop kun je terecht op 
www.wp96.nl.

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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Te koop aangeboden
Potgrond 40 liter 3 zakken 
€10,00, vaste planten 6 halen 
- 5 betalen, Portugeese laulie-
ren +/- 60cm à €5.00, Taxus 
+/- 30 cm à €3.50, enz. enz.  
Tuinservice van Vliet. Tel. 
0654751296

Eenpersoonsbed (berkenhout) 
incl. stevig matras €30,-. Tel. 
06-13208414.

Luie zonnestoel, bascule-
rend €20,-. Grote zitzak, 
crèmekleurig velours met 
zwarte wolkjes €20,-. Tel. 
06-33195692

Blank gelakte stevige rieten 
stoel €25,-. Tel. 0633195692

8 Platte glazen schaaltjes, dia-
meter 9 cm, hoogte 3,6 cm. 
€1,-. Tel. 06-14040516

4 lage kristallen waxinelicht-
houders. Samen €1,-. Tel:06-
14040516

Stedenboek over Jeruzalem 
door Colin Thubron. €1,-. Tel. 
06-14040516

Massagestoel voor drukpunt 
massage. €25,-. Tel 06 201 
37 957

Anwb boekje zelf sleutelen 
aan Fiat 600 DE uit de jaren 
'70. €10,-. Tel. 0346-243758
Ouderwetse poppenwagen 
met pop. €40,-. Tel. 0346-
243758

Drie dozen met wandtegel-
tjes. Wit met grijs werkje, 
totaal ca. 3 m2. €10,-. Tel. 
0346-243758

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen op 
woensdag bijv. in Groenekan, 
De Bilt of Bilthoven. Meld je 

aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992.

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

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 metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075

Mooie VAKANTIE-
BUNGALOWS WIFI
Nog enkele weken vrij juli/
aug/sept.
Goede fiets/wandel omg. 
Denekamp
Particulier verhuur.
www.twentehuisjes.nl
tel.0541-626578/0639609666.

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

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
Eerst is het erg rustig in de straat waar ik op het bankje zit te 
genieten van fraai lenteweer, maar als een vuilniswagen de 
straat inkomt om de vuilcontainers te legen wordt het druk. Ik 
zie hoe de mannen in snel tempo hun werk doen. Het lijkt me 
een zwaar beroep en ik heb veel bewondering voor ze. De straat 
is erdoor geblokkeerd en al gauw staan er drie auto’s achter de 
vuilniswagen die er tot de volgende zijstraat achter moeten blij-
ven, want passeren is niet mogelijk. Dan zie ik een auto met een 
behoorlijke snelheid aankomen.  ‘Dat gaat niet goed’, denk ik. 
De chauffeur heeft pas op het laatste moment in de gaten dat de 
auto’s stilstaan en met gierende remmen brengt hij zijn wagen 
tot stilstand. Hij kan daarbij niet voorkomen dat hij tegen zijn 
voorganger op botst. Erg hard gaat het niet meer, maar er zal toch 
wel wat schade zijn. Met een wild gebaar zwaait de deur van de 
aangereden auto open en een blonde struise dame stapt uit en 
gaat naar de aanrijder. Die chauffeur is inmiddels ook uitgestapt. 
Het is een kleine man die wat onthutst de schade opneemt. ‘Had 
u niet uit kunnen kijken. U stuurt mijn hele planning in de war. 
Ik ben op weg naar Hilversum en over een uur begint mijn radio-
programma.’ Ze spreekt met de bekende Gooise R en is duidelijk 
boos. De man biedt zijn excuses aan, maar ze lijkt nauwelijks te 
luisteren. ‘Ik zocht een huisnummer en zag pas op het laatst dat 
u stilstond’, stamelt hij. Ik ben er ook bij komen staan en bekijk 
de schade. Die lijkt mij nogal mee te vallen. Alleen de bumpers 
zijn een beetje ingedeukt. Als ze constateert dat ze er wel verder 
mee kan rijden ontdooit ze wat en kan er zowaar een glimlach af. 
Ze bekent zelfs dat het haar ook al eens een keer is overkomen. 
‘Mag ik u als getuige noteren’, vraagt ze mij. Ik kan moeilijk 
ontkennen dat ik het niet heb zien gebeuren dus geef ik haar 
mijn naam en adres. De schuldvraag is natuurlijk duidelijk. Wie 
iemand van achteren aanrijdt is schuldig heb ik altijd geleerd. 
Ze geeft mij en de man die haar heeft aangereden haar kaartje 
en vraagt de man ook om zijn kaartje. ‘Dan bel ik u vanavond 
wel op voor de verdere afhandeling. Ik moet er nu als een haas 
vandoor anders ben ik te laat voor mijn programma. Ze belt nog 

even en ik hoor haar in het kort het verhaal van de aanrijding ver-
tellen. Ze zegt dat ze er zeker op tijd zal zijn en gaat er dan snel 
vandoor. De man voelt zich zo te zien nog steeds erg ongemak-
kelijk. ‘Het is een auto van de zaak en ze zullen niet blij zijn. Ge-
lukkig is mijn baas realistisch en hij zal wel zeggen dat het ieder-
een kan overkomen en dat het maar blik is. Dan zegt hij vast dat 
hij blij is dat mijzelf niets is overkomen. Hij kijkt nog even naar 
de schade en vervolgt dan zijn weg. De vuilniswagen is al niet 
meer te bekennen, want ze doen hun werk in snel tempo. Als ik 
weer rustig zit bestudeer ik het kaartje van de vrouw. ‘Freelance 
programmamaker’ staat erop. Haar naam zegt me niets en ook 
haar stem kwam me niet bekend voor, maar ja, er zijn natuurlijk 
een heleboel radiostations. Ik begin te fantaseren hoe zij straks 
het programma presenteert. Misschien ver-
telt ze wel wat over de aanrijding. 
Ik ga thuis kijken of ik haar op 
de radio kan vinden.

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.

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

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

TechBoyz problemen met de telefoon, printer of tv? 
Wij zijn twee tieners uit Bilthoven en helpen u graag uit de 
brand! We kunnen u helpen om het zelf te doen of het voor u 
regelen. Tarief €10,- /uur of per klus te overleggen. Contact 
06-41510392 of tech-boyz@outlook.com

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het aantal kleine 'sport'- vliegtuigjes, dat boven 
de woonwijk De Leijen in Bilthoven vliegt, is 
in vergelijking met vroeger aanzienlijk toegeno-
men. Vooral wanneer het mooi weer is, klinkt in 
De Leijen tegenwoordig veelvuldig en langdurig, 
luid motorgeronk van kleine vliegtuigjes, die laag 
boven de wijk vliegen. Registratietekens kan ik 
vanaf de grond niet lezen, maar het ligt voor de 
hand dat ze opstijgen vanaf vliegveld Hilversum 
en daar ook weer landen.
De kisten komen luid ronkend aanvliegen over het 
Leijense bos; cirkelen rondjes boven deze wijk, 
vliegen eventjes verder, om kort daarna weer terug 
te keren boven de huizen. Door de aard van de mo-
toren en doordat ze laag en vooral ook langzaam 
vliegen, veroorzaakt ieder van die vliegtuigjes 
langdurig, doordringende herrie. Omdat het er te-
genwoordig zo véél zijn, wordt de rust voor mens 
en dier in deze wijk er flink door verstoord. 'Sport'-
vliegen' in vervuilende herrieschoppers is echt niet 
meer van deze tijd, gezien de klimaatcrisis en de 
toegenomen bevolkingsdruk in onze regio. 
Vliegveld Hilversum heeft op de website staan: 
‘Kom eens langs op vliegveld Hilversum, het 
groenste en gezelligste vliegveld van Nederland’. 
Het groenste vliegveld... dat is nogal een uitspraak 
voor een vliegveld met geluidsoverlast veroor-
zakende vliegtuigen, die fijnstof en vieze gassen 
uitstoten en daarmee schade toebrengen aan mens 
en dier; alles wat leeft, ademt, broedt, groeit en 
bloeit in het Leijense bos, de woonwijk De Leijen 
en wijde, natuurrijke omgeving.
Bij deze een oproep aan alle organisaties en poli-
tieke partijen in de regio op om alles te doen wat 
mogelijk is, om de veelvuldige geluidsoverlast en 
toegenomen uitstoot van schadelijke stoffen door 
vliegverkeer te beëindigen.

Het is 2022. 
De klimaatklok tikt... 
Tijd voor actie! 

Carin van den Aardweg

Landelijke actiedag - Op zaterdag 14 mei vanaf 
11.00 uur vinden manifestaties plaats op alle grote 
vliegvelden. Voor meer informatie over de mani-
festaties, bezoek https://www.14meimanifestatie.nl
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zaterdag
14 mei

aanvang: 14.00 uur

BROEKHUIS
FORD & VOLVO

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

FC BREUKELEN

advertentie

Verdiende winst voor SVM 
SVM start de wedstrijd met goed positiespel en veel zelfvertrouwen, en daardoor is

het net als vorige week al na 9 minuten raak, wanneer Mike de Kok, na een
slimme steekbal van Roy Wijman, niet faalt tegenover de keeper: 0-1

SV Vechtzoom is daarna voorname-
lijk bezig SVM uit zijn concentratie 
te halen met allerlei randzaken die 
niets met voetbal te maken heb-
ben, in plaats van zich terug in de 
wedstrijd te spelen. Na een half uur 
moet de doelman van SV Vecht-
zoom ingrijpen op een schuiver en 
voorkomt zo de 0-2. SVM heeft 10 
minuten later geen antwoord op een 
actie van SV Vechtzoom in het zes-
tienmetergebied, waaruit plots de 
1-1 valt. 
Het thuispubliek juicht nog na, 
maar SVM heeft ondertussen aan 
de andere kant al de 1-2 gescoord 

uit een onvoldoende geblokt schot 
van De Kok. Dit is na 49 minuten 
ook de ruststand.

De tweede helft gaat het spel op en 
neer: SVM combineert goed, zoe-
kend naar een opening; SV Vecht-
zoom komt wat vaker richting het 
strafschopgebied van SVM, maar 
komt niet tot afronden.
Na de drinkpauze op het warme 
kunstgras is het SVM dat met de 
grootste kansen komt, de verdedi-
ging van SV Vechtzoom moet tot 
de grens gaan om de 1-3 te voorko-
men, ook geholpen door de grens-

rechter. Bij SVM moet keeper Thijs 
Bosman nog een keer gestrekt in de 
83e minuut en voorkomt knap de 
gelijkmaker. Een kwartier voor tijd 
valt Mark Schouten in, na een lan-
ge blessure, waardoor de druk op 
de goal van SV Vechtzoom alleen 
maar groter wordt. De 1-3 kan niet 
uitblijven en valt in de 90e minuut 
door De Kok. 
De laatste wissel, de comeback van 
Luuk Hall voor Mike de Kok, ver-
andert niets meer aan de score en zo 
eindigt het na 100 minuten met een 
verdiende 1-3 winst.

(Ronald de Valk) Een stormvloed aan aanvallen van SVM in de tweede helft.

Kledingbeurs voor
de Prinses Máxima Manege

door Walter Eijndhoven

Bent u weer toe aan een andere broek of schoenen? Dan komt dat goed uit, want zaterdag
14 mei organiseren leden van de Lions Club Bilthoven 2000 een tweedehands kledingbeurs

in het WVT-gebouw in Bilthoven. Iedereen is welkom tussen 11.00 uur en 15.00 uur.
En allemaal voor het goede doel: de Prinses máxima Manege in Den Dolder.

Twee jaar lang kon door corona 
geen kledingbeurs plaatsvinden, 
maar nu is het weer zo ver. Geïnte-
resseerden kunnen weer terecht in 
het WVT gebouw om tweedehands 
dames- en kinderkleding, schoenen 
en andere accessoires te kopen. 

Alle producten zijn te koop tegen 
vaste, lage prijzen.

Het hele jaar door steunen de dames 
van de Lions Club Bilthoven 2000 
‘hun’ manege, een manege voor 
kinderen met een beperking. Al va-

ker haalden zij samen geld op: een 
kerstbomenactie, een kledingactie 
of een wijnactie. Het maakt hen 
niets uit, als zij hun manege maar 
kunnen ondersteunen. Daarnaast 
adopteerden zij ook een paard, 
tinker Pippa, en komen zij diverse 
malen per jaar bijeen op de manege 
om op te ruimen of te helpen met 
diverse andere klussen.

Wekelijks komen meer dan 200 
kinderen en volwassenen met een 
lichamelijke, zintuiglijke, verstan-
delijke of psychische beperking 
naar de Prinses Maxima Manege 
in Den Dolder voor paardrijles of 
therapie. Ook rijden hier ongeveer 
honderd valide ruiters per week. De 
aangepaste paardrijlessen en thera-
peutische begeleiding zijn mogelijk 
dankzij de inzet van gekwalificeer-
de professionals en vele vrijwil-
ligers. Dit alles maakt de Prinses 
Máxima Manege tot een bijzondere 
manege.

In 2017 kreeg de Prinses Máxima Manege een cheque van 2.500 euro 
van de Lions Club Bilthoven 2.000. V.l.n.r. Marleen Faber, Mirande 
Waterlaat, Edwina Okker, Wendy de Graaff, Conny van der Linden, 
Mariëtte Scheltens en Iris Faber.

Veel brandweer
in Groenekan

Zaterdag 14 mei rijden er veel brandweerauto’s door 
Groenekan. Niet dat er een grote brand is, maar de 
Vrijwillige Brandweer Groenekan organiseert deze

dag een vaardigheidstoets voor de ABWC.
Vroeger heette dit een brandweerwedstrijd. 

Deze vaardigheidstoets is een 1ste ronde gewestelijk in de klasse 112 
en zodoende komen er 10 ploegen vanuit het gehele land naar Groene-
kan om daar een oefening met een pittig scenario te doen die wordt be-
oordeeld door waarnemers. Deze waarnemers geven weer punten aan 
alle verrichtingen die gedaan moeten worden. 
Aan het einde van de dag zal burgemeester Sjoerd Potters de prijzen 
uitreiken aan de 3 ploegen die deze oefening het beste hebben gedaan. 
Deze ploegen gaan door naar de 2de gewestelijke ronde in juni.

Wilt u de brandweer in actie zien? 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om te komen kijken en 
kunnen zich melden bij dorpshuis 
De Groene Daan aan de Grothel-
aan in Groenekan. Daar geven 
medewerkers van de Brandweer 
Groenekan meer informatie over 
de exacte locatie. De 1ste ploeg 
speelt om 08.00 uur, de laatste om 
ca 17.00 uur.

(Jaap van Es)

Zaterdag 14 mei zal deze auto wel 
ingezet worden. (foto Jaap van Es)

Avondvierdaagse Maartensdijk
Op dinsdag 7 juni trekken de liefhebbers de wandelschoenen aan voor de eerste dag

van de 49e Avondvierdaagse Maartensdijk. Deze wordt voor de 77e keer
mede mogelijk gemaakt door de Sticht Gooise Wandelsport Bond.

Dit jaar is de eerste avond op de 
dinsdag na Pinksteren en de slot-
avond met bloemen en muziek op 
vrijdag 10 juni. Jaarlijks mag de or-
ganisatie zo rond de 500 wandelaars 
verwelkomen van alle leeftijden, die 
door bewegen en het buiten zijn de 
dagelijkse beslommeringen even la-
ten voor wat ze zijn en genieten van 
de omgeving, maar ook van sponta-
ne ontmoetingen en gesprekken die 
een extra bijdrage aan dit geslaagde 
evenement kunnen geven.

Inschrijving
Een deelnemer dient op 30 septem-
ber 2021 tenminste 6 jaar te zijn, of 
tot groep drie van de basisschool te 
behoren. Deelnemers van de groe-

pen drie en vier kunnen slechts in-
schrijven als er onder begeleiding 
van een volwassene wordt gelopen. 
Zowel de start als finish op de vier 
avonden is in Dijckstate Maertens-
plein 98 in Maartensdijk. Het in-
schrijfgeld bedraagt 5,50 euro per 
deelnemer. De inschrijving vindt 
eveneens plaats in Dijckstate op 
dinsdag 24 mei tussen 19.00 en 
20.30 uur. Daarna bestaat nog een 
beperkte mogelijkheid tot na in-
schrijving. In dat geval zal om ad-
ministratieve en organisatorische 
redenen het inschrijfgeld worden 
verhoogd tot 7,50 euro per persoon. 
Men kan ook digitaal inschrijven 
voor onze avondvierdaagse. Dat 
geldt voor individuelen en groepen. 

Variatie
De tien kilometerlopers vertrekken 
iedere avond om 18.00 uur en de 
vijf kilometerlopers gaan om 18.15 
van start. Er wordt naar gestreefd zo 
veel mogelijk variatie in de routes 
rond Hollandsche Rading, Groene-
kan en Lage Vuursche aan te bren-
gen. Er wordt ook de mogelijkheid 
geboden om op de Planetenlaan het 
deelnemersveld op de slotavond in 
de ‘bloemetjes te zetten, waarna de 
stoet op weg gaat voor het laatste 
stuk naar Dijckstate, alwaar de ver-
diende medailles klaarliggen. 

Voor inschrijven en de routes zie 
www.avdmaartensdijk.nl. Voor vra-
gen info@avdmaartensdijk.nl.

Uitslag Wedvlucht  
11 leden van Postduivenvereniging De Bilt met 220 duiven deel aan een 
wedstrijdvlucht vanaf het Franse Niergnies. De vogels van Gerard Turk 
werden 1ste, 2de, 5de en 8ste; die van Peter van Bunnik 3de en 7de; die 
van Ron Miltenburg 4de en 10de; die van Hennie van Berkel 6de en die 
van Noraly Snel 9de.



Bloesem
De knoestige appelboom aan de rand van de groentetuin draagt ook dit 
voorjaar weer bloesem. Hij moet daar ooit geplant zijn door de bewoners 
vóór ons vanwege de smaak van de grote, gele appels. De oude boom is 
grotendeels hol, de top is er in een storm uitgebroken, maar door de over-
gebleven vaten stroomt nog voldoende levenswater voor een rijke bloei. 
Een poëtische combinatie. De 
jaarlijkse overvloed aan wit-roze 
bloemen weerhoudt ons ervan de 
boom te rooien.

Bijen in de tuin selecteren hun 
favoriete bloemen op de geur. 
Hun neus achterna vliegen ze 
ook langs de appelbloesem. De 
meeldraden uit het hart van de 
bloemen staan fier omhoog, wen-
ken naar passanten, staan aan hen 
royaal hun stuifmeel af. Insecten 
vliegen van bloem naar bloem. 
Diep steken zij hun snuit tus-
sen de meeldraden om de zoete 
energie op te zuigen. Daarbij 
blijft het stuifmeel haken tussen 
de haartjes op hun lijf of poten. 
Bijen, hommels, zweefvliegen en 
kleine vliegjes zorgen zo voor de 
bevruchting van de bloemen. De 
appels die de boom voortbrengt 
koken wij tot moes. Vlakbij laten 
mussen van zich horen. Zij ver-
heugen zich op de bladluis uit de 
boom als voeding voor hun jon-
gen. Onderaan de stam bloeien 
wit fluitenkruid en dovenetel, 
overdadig blauw de ossentong. 

Verrassend is het om de eigen, 
vertrouwde omgeving te zien 
door de ogen van een ander. In 
die zin werd ik verblijd door 
onze huisvriend met een foto die 
hij maakte van de appelbloesem. 
Schilderachtig mooi.

(Karien Scholten)

In haiku:
Wit-roze bloesem
Siert altoos de oude boom
Pure poëzie
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
11-5
Do.
12-5
Vr.

13-5
Za.

14-5
Zo.

15-5

Babi ketjap met rijst 
en Ulang ulang salade

Salade met gamba’s, 
knoflook en frietjes

Salade met gefrituurde 
uienringen en frietjes

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
18-5
Do.
19-5
Vr.

20-5
Za.

21-5
Zo.

22-5

Kip ‘piri piri’
met frietjes

‘Zarzuela’:
Spaanse visschotel
met knoflookbrood

Vietnamese 
groenteloempia's

met rijst

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Kokosijs
met spekkoek en slagroom € 5,50

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

Herenboerderij
Nieuw Bureveld 

Met tweehonderd huishoudens zijn inwoners van stad en regio 
Utrecht samen eigenaar geworden van hun eigen boerderij: 

Coöperatieve Herenboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt. 

Het heeft wat voeten in de aarde gehad voor de handen de grond in 
konden. Er waren hobbels met vergunningen, met termijnen en rond 
de jaarwisseling van 20 - 21 leek het zelfs echt even te stranden. Maar 
met vereende krachten van bestuur, leden, gemeente en met hulp van 
de provincie en subsidie van de Europese Unie werden de hobbels ge-
slecht: Herenboerderij Nieuw Bureveld heeft nu de eerste oogst op de 
velden staan. 

Herenboerderij 
Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf. Als 
huishouden investeren leden eenmalig in hun lidmaatschap. Verder delen 
de Herenboeren alle kosten die nodig zijn om hun bedrijf te laten draaien. 
Samen hebben ze de boer in dienst. Wekelijks halen ze de oogst op. Le-
den krijgen gezond eten, weten waar het vandaan komt en weten dat het 
geproduceerd wordt met respect voor de boeren, dieren, bodemkwaliteit 
en biodiversiteit. Er zijn inmiddels bijna 15 functionerende herenboerde-
rijen in Nederland en een groot aantal initiatieven in opbouw.

Opening
Op 14 mei om 14.00 biedt de boerderij de eerste oogst aan aan 
Mirjam Sterk (gedeputeerde provincie Utrecht), Anne Brommersma 
(wethouder De Bilt) en Ruud van Bennekom (voorzitter Leader, tevens 
burgemeester Bunnik). Daarna is er een programma waarin de leden 
elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen en de boerderij en het 
land samen met de boeren kunnen verkennen. Aan het eind van de 
middag, vanaf 16.30 uur, kunnen de leden hun eerste oogst mee naar 
huis nemen. (Maurice van Lieshout)

Feest op Eyckenstein,
vijf jaar werkploeg

Dinsdag 3 mei was het feest op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. De werkploeg van
10 vrijwilligers is daar intussen vijf jaar elke dinsdag aan de slag. Om deze mijlpaal te

vieren werd de ploeg met partners afgelopen dinsdag uitgenodigd op het landgoed.

Aansluitend op de werkdag gaven 
Barbara, Otto en ploegleider Mat-
thias van Boetzelaer een rondlei-
ding door het park, het voedselbos 
en langs de nieuwe voorraad kloof-
hout. Daarna werd er met veel ge-
noegen genoten van een maaltijd. 
Het werk op Eyckenstein is over 
het jaar heel gevarieerd. Het betreft 
het onderhoud aan paden, bloem- 
en heesterperken, voedselbos, slo-

ten en de vijver. Bomen die wegens 
stormschade of natuurontwikke-
ling moeten wijken worden ver-
werkt, kloofhout wordt in ringen 
gestapeld om op natuurlijke wijze 
te drogen voor de verkoop in het 
najaar. Verder worden periodiek 
woekerende exoten verwijderd zo-
als Amerikaanse vogelkers, water-
crassula en Japanse Duizendknoop.  
Intussen is de ploeg vijf jaar aan de 

slag en komt er steeds meer saam-
horigheid. Niet alleen doet iedereen 
met elke werkdag weer een ge-
zonde portie lichaamsbeweging op, 
maar ook de bijdrage aan verhoging 
van de kwaliteit van de natuur in ei-
gen regio en de betrokkenheid met 
het landgoed geeft een goed gevoel. 
De deelnemers kijken nu al uit naar 
een volgend jubileum. 

(Bert Tuinzaad)

De werkgroep met partners achter het kloofhout.

Biologische planten- en zadenmarkt 
De Werkgroep Biodiversiteit van Samen voor Hollandsche Rading organiseert op 20 mei

van 14.00 tot 16.00 uur in- en rond het Dorpshuis voor de tweede maal
een bijzondere verkoop van bijenplanten, kruiden en zaden.

Het gaat slecht met de bijen, vlin-
ders en insecten. Daar kunnen we 
zelf iets aan doen door in onze tui-
nen of op het balkon planten neer 
te zetten die graag door de bijen en 
andere insecten worden bezocht. 
Twee kwekers uit de directe om-
geving komen op 20 mei met hun 
planten- en kruidencollectie naar 
het Dorpshuis: Agnes uit Maartens-
dijk en Kas en Co uit Kortenhoef. 

De werkgroep hoopt dat iedereen 
uit de omgeving die hart heeft voor 
bijen en vlinders op 20 mei naar het 
Dorpshuis komt om eigen tuin of 
balkon wat bij-vriendelijker te ma-
ken met biologische planten. Daar-
naast zijn er mooie zadenmengsels, 
tuinboeken en andere zaken die 
met de natuur te maken hebben te 
koop. Kinderen zijn ook van harte 
welkom en kunnen op wat lekkers 
rekenen. (Oot Verharen)

Venkel met insecten.

Vogelacrobatiek

Rietgorsen laten zich tijdens het baltsen altijd goed zien. De maakt het heel 
spannend met een acrobatisch standje op 2 rietstengels. (foto Eugène Jansen)
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