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Golfcentrum Chi Chi
moet deuren sluiten

door Henk van de Bunt

Vrijdag 24 februari heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland 
uitspraak gedaan inzake de exploitatievergunning van golfcentrum Chi Chi The Golf Venue 

(hierna Chi Chi) in Groenekan en de door het college opgelegde last onder dwangsom.
In een daarna uitgegeven persbericht informeert de gemeente over de stand van zaken.

De gemeente De Bilt heeft in de ex-
ploitatievergunning het voorschrift 
opgenomen, dat de golfbaan enkel 
open mag indien het gehele ter-
rein conform het inrichtingsplan is 
ingericht. Door de gemeentelijke 
toezichthouders is vervolgens bij 
opening geconstateerd dat de golf-
baan gelegen naast de driving-range 
van Chi Chi niet aanwezig is en dit 
dus een overtreding is van de ver-
gunning en het bestemmingsplan. 
Het college heeft om die redenen 
een ‘last onder dwangsom’ opge-
legd die Chi Chi dwingt te sluiten 
tot het gereed zijn van die golfbaan. 
Een ‘last onder dwangsom’ is een 
herstelsanctie; de overheid legt een 
verplichting aan de burger of een 
bedrijf op om iets te doen of juist 

te laten. Chi Chi was het hier niet 
mee eens en heeft de voorzienin-
genrechter gevraagd dit voorschrift 
en de daarmee samenhangende last 
onder dwangsom te schorsen. Ook 
ten aanzien van andere voorschrif-
ten heeft Chi Chi eenzelfde verzoek 
gedaan.

Bestemmingsplan
De voorzieningenrechter komt tot 
de conclusie dat het schrappen van 
dit voorschrift niets zou betekenen 
voor Chi Chi, aangezien dit voor-
schrift ook gewoon in het bestem-
mingsplan staat. Handhaving kan 
dus ook direct op het bestemmings-
plan plaatsvinden. De voorzienin-
genrechter constateert vervolgens 
dat het gebruiken van het golfcen-

trum in strijd is met het bestem-
mingsplan en dat de handhaving dus 
terecht is. 
De voorzieningenrechter komt ook 
tot de conclusie dat het algemeen 
belang van handhaving zwaarder 
moet wegen dan de belangen van 
Chi Chi en dat deze vanaf dinsdag 

28 februari aanstaande de deuren 
zal moeten sluiten. Als Chi Chi toch 
besluit te openen vanaf dinsdag 28 
februari betekent dit dat Chi Chi per 
dag een bedrag van €10.000 schul-
dig is aan de gemeente. Chi Chi is 
aan zet om nu eerst het inrichtings-
plan volledig uit te voeren.

Illegale exploitatie
De Rechtbank Midden Nederland 
licht in een uitgegeven bericht op 
vrijdag 24 februari e.e.a. ook uit-
gebreid toe: ‘Golfcentrum Chi Chi 
moet, een maand na de officiële 
opening, dinsdag haar deuren slui-
ten. De voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland 
oordeelt dat de exploitatie van het 
golfcentrum op dit moment illegaal 

is, omdat niet op tijd is begonnen 
met de aanleg van het terrein en 
de 9-holesgolfbaan. De voorzie-
ningenrechter is van oordeel dat 
exploitatie van het golfcentrum il-
legaal is. De gemeenteraad van De 
Bilt heeft bij het vaststellen van 
het bestemmingsplan in 2019 be-

sloten, dat de ontwikkeling van 
het golfcentrum alleen ruimtelijk 
aanvaardbaar is als het hele terrein, 
inclusief de 9-holesbaan wordt ont-
wikkeld. Dat is nu niet het geval. 
Het golfcentrum mocht wel eerder 
open, maar dan moest binnen 12 
maanden na inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan begonnen zijn 
met de terreininrichting. Ook daar is 
geen sprake van. De eerste fysieke 
werkzaamheden op het terrein wa-
ren graafwerkzaamheden op 7 mei 
2020, maar die hebben geen direct 
verband met de aanleg van het golf-
terrein. Er is dus niet tijdig gestart 
met de ontwikkeling van het terrein 
om van de uitzondering gebruik te 
kunnen maken. Het golfcentrum 
mag volgens het bestemmingsplan 
nu pas open als het hele terrein, in-
clusief de 9-holesbaan, gereed is’.

Horecavergunning
‘De voorzieningenrechter heeft in 
een tweede uitspraak geoordeeld 
over de horecavergunning, die de 
burgemeester (van De Bilt) aan Chi 
Chi heeft verleend. De discussie 
ging daar vooral over de vraag of 
er ook horeca op de begane grond 
van het golfcentrum mag komen, of 
alleen op de verdieping en bij de af-

slagplaatsen. Aan het einde van de 
zitting heeft Chi Chi toegezegd nu 
geen horeca te zullen uitbaten op 
de begane grond. De voorzienin-
genrechter hoeft daarover dus niet 
te oordelen. En omdat het golfcen-
trum door de andere uitspraak toch 
al dicht moet is er ook geen reden 
om nu andere beslissingen over de 
horecavergunning te nemen’.

Drempels
Voor omwonenden is de vraag wat 
er nu verder gebeurt. Louise Geurt-
sen: ‘Allereerst moet de gemeente 
een beslissing op bezwaar nemen. 
Daarnaast heeft de exploitant aan-
gegeven dat hij binnen 5 maanden 
de zaken volgens de wet en regelge-
ving gerealiseerd wil hebben. Voor 
de omwonenden, gebruikers en de 
stichting BRUUNO is het doel om 
de rust voor de natuur en leefomge-
ving te waarborgen. Zij zullen daar-
bij alle middelen inzetten die zij tot 
hun beschikking hebben. Zij zien dit 
resultaat dan ook niet als een over-
winning zoals de exploitant dit ver-
woordt, maar als een tussenstand. 
De weg met zowel de gemeente als 
met de exploitant kent nog behoor-
lijke drempels en verschillen die ge-
slecht moeten worden’.Voorlopig gaan de deuren van Chi Chi dicht.

De 9-holesbaan ontbreekt nog.

Wintertooi

Het lijkt wel herfst op het Dr. Letteplein in De Bilt.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/03 • 10.30u - Mevr. ds. Benedikte Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/03 • 10.00u - Ds. R.W. de Koeijer

05/03 • 18.30u - Ds. P. van Duijvenboden
08/03 • 14.30u - Drs. G.A. van Ginkel, Biddag

05/03 • 19.30u - Ds. L. Hak, Biddag

De Woudkapel
05/03 • 10.30u - Dienst in een liturgische 

vorm met overdenking, stille reflectie en 
muzikale omlijsting met Susanne van der Sluijs

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
05/03 • 14.00u - dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
05/03 • 11.00u - Pastoor J. Skiba 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
05/03 • 10.15u - Ds. G.F. de Kimpe

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
05/03 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/03 • 10.00u - spreker Adri van der Mast
07/03 • 10.00u - Ontmoeting met koffie

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
05/03 • 10.00u - Ds. T.L.J. Bos

08/03 • 19.30u - Ds. W.P. Vermeulen, 
Biddag

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

05/03 • 10.00u - Prof. L.J. Koffeman

R.K. St. Michaelkerk
05/03 • 10.00u - Communieviering

I. Elsevier en K. van Gestel

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
05/03 • 15.30u - Ds. J. Belder

08/03 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel 
(Biddagdienst)

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

05/03 • 10.00u - Ds. A.J. Speksneijder, 
Heilig Avondmaal

05/03 • 18.30u - Ds. A.J. Speksneijder, 
Heilig Avondmaal

08/03 • 14.00u - Ds. J.G. Blom, Biddag
08/03 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg, 

Biddag

Onderwegkerk Blauwkapel
In 2023 eerste dienst weer rond Pasen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/03 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/03 • 10.00u - Ds. J. W. Hooydonk
05/03 • 18.30u - Ds. M. v. de Zwan

08/03 • 19.30u - Ds. G.C. Klok, Biddag

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
05/03 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. R.P. van Rooijen

PKN - Ontmoetingskerk
05/03 • 09.30u - Ds. René Alkema 

 
St. Maartenskerk 

05/03 • 10.00u - Themaviering
I. Goossens

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/03 • 10.00u - Dhr. R. Koelewijn
05/03 • 18.30u - Ds. T. Kamp

08/03 • 19.30u - Ds. J.W. van der Linde, 
Biddag 

PKN - Herv. Kerk
05/03 • 10.00u - Ds. K. ten Voorden

05/03 • 18.30u - Ds. J. Bogerd
08/03 • 11.00u - Ds. van Nederl. 

Gereform. Kerk, Biddag
08/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Biddag

Oud papier 
Groenekan Zaterdag 11 maart 
haalt Stichting Warm Hart weer 
oud papier op in Groenekan, inclu-
sief Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. Graag vóór 
8.00 uur aan de weg zetten.

Maartensdijk TZ haalt zaterdag 
11 maart oud papier op in Maar-
tensdijk. De papierwagens gaan 
rijden  om 8.00 uur. 

Agendapunten op pag. 11.

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.  
info@vierklank.nl
Betaalde informatie op redactionele 
pagina’s in de krant kunt u herken-
nen aan de toevoeging ingezonden 
mededeling, advertorial of editorial.

Kom Heilige Engelbewaarder, 
neem mij bij de hand en breng me naar huis.
(Tekst uit het eerste kerkboekje van Pim uit 1948)

Na een rijk leven vol liefde nemen wij afscheid van mijn lieve man, 
onze dierbare vader en geliefde opa. We zullen hem enorm missen.

Wilhelmus Johannes Bolck

- Pim -
 13 januari 1941  26 februari 2023

Marijke Bolck - van Dam

Marjon

Brenda en Bert-Jan 
   Emma 
   Femke 

Rick en Angelique 
   Amy 
   Vera

Pim is in het uitvaartcentrum, alwaar geen bezoek. 

U bent uitgenodigd voor de afscheidsdienst op vrijdag 3 maart om 
11:30 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk. 
Aansluitend begeleiden wij Pim naar zijn laatste rustplaats op de Algemeen 
Bijzondere Begraafplaats ter hoogte van Dierenriem 6 te Maartensdijk. 

Na de begrafenis is er een koffietafel in besloten kring.

Correspondentieadres:
Meride Uitvaartverzorging

T.a.v. familie Bolck
Postbus 5106 ・ 1410 AC  Naarden

Na een bewogen en kleurrijk leven namen we afscheid van

Attie Eissen
26 oktober 1935  18 februari 2023

Niels, Patricia, Basten, Evanne, Lasmer
Marijn, Liesbeth, Rosemijn, Florissa
Jan-Paul, Wendy, Antoinne

Correspondentieadres:
Prunuslaan 18
3723 WB  Bilthoven
afscheidattie@outlook.com

De uitvaartdienst heeft op vrijdag 24 februari 
in kleine kring plaatsgevonden.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze gewaardeerde voorzitter

Onno Kooy

Wij verliezen in Onno een enthousiaste schaakgenoot
die veel heeft betekend voor de schaakvereniging DBC.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en dierbaren.
Wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens schaakvereniging “De Biltse Combinatie”

Sophia Catharina Faber - Overbeek

Woorden kunnen niet beschrijven hoe geliefd en veelzijdig mijn vrouw,
onze moeder en oma was. Betrokken, bevlogen en altijd geïnteresseerd in de ander.

Mensen helpen hier, maar vooral ook ‘daar’:

"Een betere wereld begint bij jezelf."

Voor die wereld heeft zij een groot deel van haar leven met grote volharding ingezet.
Wij zullen haar heel erg missen, haar liefde en genegenheid.

U kunt Fieke een laatste persoonlijke groet brengen in het uitvaartcentrum Tap Dela
op donderdag 2 maart van 15.30 tot 16.00 uur, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

U kunt de afscheidsdienst op vrijdag 3 maart om 15.15 uur digitaal bijwonen middels een
livestream via: https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/M9HK-6E64

Heeft u nog persoonlijke herinneringen aan Fieke? Wij hopen dat u die met ons wilt delen
op deze pagina: https://herinnering.dela.nl/fiekefaber-overbeek

30 november 1937 23 februari 2023

Correspondentieadres:
Coöperatie Dela
T.a.v. de nabestaanden van mw. Faber - Overbeek
Mozartweg 58, 3816 LT Amersfoort

Echtgenote van:
Moeder van:

Oma van:

Joop Faber
Martijn en Bart
Marjolein en Daan

- Fieke -

“Staat dan in de vrijheid 
met welke ons Christus vrijgemaakt heeft.”

Galaten 5:1

Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van 
onze allerliefste, zorgzame en tot het laatst betrokken vader

Hijlco Johan Theodoor Span
civiel ingenieur

Grijpskerk, 17 augustus 1924  De Bilt, 24 februari 2023

echtgenoot van

Cornelia Janna Span-van de Repe (1920-2013)

Joop H.B. Span
Simone Wijnschenk †

Hijlco C.H. Span

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 
4 maart om 11.00 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 70 
te De Bilt.

Voorafgaand aan de teraardebestelling zal een samenkomst 
plaatsvinden om 13.00 uur in de aula van begraafplaats 
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer.

Correspondentieadres: SENS uitvaarten p/a familie Span
Palestrinastraat 1 B, 3533 EH  Utrecht | 030-7370202 
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Geopend maandag t/m vrijdag
08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Cameratoezicht Westbroek 
vertraagd

door Henk van de Bunt

Werner de Groot (CDA) stelde in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 23 februari 
vragen over Camera Westbroek/Korssesteeg inzake sluipverkeer: ‘De laatste weken zijn er

veel klachten binnengekomen van sluipverkeer in Westbroek. In de ochtenden rond schooltijd
zijn al diverse keren behoorlijke files en vaststaand verkeer geconstateerd’.

Volgens de fractievoorzitter van de 
Biltse Christendemocraten zijn in-
woners van Westbroek die hun dorp 
uitmoeten voor allerlei redenen 
daar in sommige gevallen ruim 30 
minuten mee bezig geweest: ‘Wij 
hebben van de wethouder begrepen 
dat het camerasysteem aan de Kors-
sesteeg opnieuw geactiveerd wordt 
ten behoeve van het tegengaan van 
het sluipverkeer. Waarom was het 
cameratoezicht de afgelopen peri-
ode niet actief en besluit het college 
nu pas, nu het verkeer vastloopt, het 
bestaande spitssysteem weer te ac-
tiveren en hoe wordt met inwoners 
gecommuniceerd dat het camera-
systeem actief is en per wanneer?’ 

Tenslotte stelde hij de vraag: ‘Eer-
der waren er problemen met de 
betrouwbaarheid van het systeem 
door een datalek; kan het college 
garanderen dat dit is opgelost en 
niet weer optreedt’?

Tijdelijk
Mobiliteitswethouder Pim van de 
Veerdonk antwoordde: ‘In 2019 
heeft een camerasysteem tijde-
lijk gedraaid bij wijze van proef. 
De proef was op zich geslaagd, er 
moesten nog wel enkele problemen 
worden opgelost. Er is geenszins 
sprake van de volgorde ‘het ver-
keer loopt vast’ en ‘het college be-
sluit het systeem weer te activeren’. 
Dat beeld klopt niet. Het is altijd 

de bedoeling geweest het systeem 
te activeren. Het oplossen van de 
problemen kost helaas veel tijd. Er 
moest een nieuwe leverancier voor 
de camera komen; er zijn nieuwe 
beleidsregels vastgesteld voor de 
ontheffingsverlening. Dat was om-
dat de oude regeling had geleid tot 
een enorme lijst van ontheffingen 
(ca. 4500) die het systeem onder-
groeven en administratief overbe-
lastend was. Die nieuwe regeling 
riep echter veel weerstand op bij 
ondernemers en hiertegen hebben 

zij beroep aangetekend. Dat beroep 
ligt nog steeds bij de rechter en 
wordt aangehouden in afwachting 
van nader overleg tussen gemeente 
en ondernemers.

Communicatie
Op de vraag over de wijze van com-
municatie met inwoners antwoord-
de de wethouder: ‘De eerste stap is 
om er met ondernemers uit te ko-
men dat er een hanteerbare en ef-
fectieve ontheffingsregeling komt. 
Daarover is deze maand contact 
geweest met de advocaat van de be-
trokkenen en dat heeft de komende 
weken een vervolg. Ik hoop over 
circa een maand meer duidelijkheid 
te kunnen geven, zowel voor de on-
dernemers en bewoners alsmede de 
raad’. 

Datalek
Van de Veerdonk tenslotte: ‘De 
leverancier heeft op 21 april 2021 
schriftelijk aangegeven dat de toe-
gang tot de gehele applicatie direct 
na de melding op 7 april 2021 is ge-
stopt. Om herhaling te voorkomen, 
heeft de leverancier toegezegd om 
maatregelen te treffen, zoals door-
voeren van softwarewijzigingen 
om ongeautoriseerde toegang tot 
de applicatie te voorkomen, het 
aanscherpen van procedures en het 
uitvoeren van periodieke controles. 
De gemeente De Bilt heeft hiermee 
ingestemd’. 

2 jaar geleden was de camera in 
Westbroek al gesaboteerd.
(foto Frank van Waert)

Jan van Asselt raadscommissielid
door Henk van de Bunt

Jan van Asselt is in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 februari benoemd
en geïnstalleerd tot raadscommissielid voor de SGP(-fractie) in de gemeente De Bilt. 

Een raadscommissie adviseert de 
gemeenteraad over besluiten, die 
de gemeenteraad moet nemen. 
Commissieleden spreken ook over 
het beleid van het college en de uit-
voering hiervan. In de commissie 
wordt niet gestemd. Dat gebeurt in 
de raad.

Steun
Jan van Asselt: ‘Een commissielid 
is dus iemand, die een politieke 
partij ondersteunt in het bestuderen 
van dossiers en het vormen van een 
mening daarover. Een commissielid 
neemt ook deel in de vergaderingen 
van die raadscommissies; deze ad-
viseren de gemeenteraad over de 
besluiten die de gemeenteraad moet 
nemen’. 

Opleiding
Jan van Asselt is momenteel bezig 
in zijn tweede jaar van de bachelor 
Rechtsgeleerdheid (van totaal 3 
jaar) aan de Universiteit Utrecht: 
‘Wat ik daarna wil doen, weet ik 
nog niet zeker. Wat ik wel weet, is 
dat het publiekrecht mij het meest 
trekt. Verder heb ik interesse in de 
Biltse politiek, maar ook de lande-

lijke. Ik woon in Groenekan, dus 
vooral de problemen die zich daar 
voordoen hebben mijn speciale 
aandacht. Dat doet uiteraard niets 
af aan het belang dat de SGP en de 
politiek in het algemeen zich moet 
inzetten voor alle kernen’.

Oplossingen
Zijn motivatie voor het werk als 
commissielid vindt Jan van Asselt 
in het algemeen belang: ‘Ik vind 
het belangrijk om na te denken 
over oplossingen voor problemen 

die zo goed mogelijk aansluiten bij 
het SGP-programma en de wensen 
van betrokkenen. Daarom vind ik 
het ook van belang om te benadruk-
ken dat de politiek voor niemand 
een ver-van-je-bed-show is. Ik zou 
graag willen dat iedereen weet dat 
de gemeenteraads- en commis-
sieleden altijd bereikbaar zijn. Het 
wordt altijd gewaardeerd als men 
zijn of haar mening aan een partij(-
vertegenwoordiger) vertelt of aan 
de raads- of commissieleden tijdens 
een commissievergadering’. 

De installatie in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

Eveline van der Aa 
opnieuw gemeenteraadslid

door Henk van de Bunt

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 februari 
werd Eveline van der Aa geïnstalleerd als lid van de fractie van 
GroenLinks als opvolger van Partap Bansie, die vanwege een 

verhuizing naar een andere woonplaats afscheid had genomen.

Eveline was eerder raadslid voor GroenLinks van maart 2018 tot sep-
tember 2019 en van 18 februari 2021 tot het einde van de zittingsperi-
ode 2018-2022. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 stond 
ze als 9de gekandideerd op de lijst van GroenLinks. 

Eveline van der Aa werd 23 februari geïnstalleerd als raadslid voor de 
fractie van GroenLinks.

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

ZeistBerna Hofmans

praten
over

afscheid 
geeft

rust

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

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

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

Lees de ervaringen op: kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 2 maart t/m woensdag 8 maart

Gebraden rosbief

Gegrilde fricandeau

Boeren achterham

3 X 100 
GRAM

6.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

1.25

1 KILO

11.99

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

HACHEE 

KLEINE VARKENSHAASJE 

RUNDERSCHNITZELS 

500 GRAM

7.50

PER STUK

9.95

RUNDERVINKEN 
5 VOOR

7.95

KIPROLLADE
1 KILO

12.50

KAAS

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN 

1 KILO

16.-

RIBLAPPEN 

500 GRAM

7.50

5 HAMBURGERS 7.95

5 GEHAKTSCHNITZELS 6.98

5 GELDERSE SCHIJVEN 7.50

VARKENSHAAS
SLEETJES 

Filet Americain

Ei-bieslook salade

Sellerie salade

3 X 150 
GRAM

6.98

SALADE TRIO

4+1
GRATIS

w

 

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

Chocolade-peren 
taart
Nu                               € 18,95
Uit eigen bakkerij
Parmezaanse 
kaasstengels
Nu                                   € 3,99

Heeft u onze huisbereide 
kant-en-klare sauzen 
al geprobeerd?
Verkrijgbaar in maar liefst 
zes verschillende variaties:
Rode wijn, champignon, 
peper, stroganoff, 
tomaten en bolognese..
(tip: we hebben ook hele 

lekkere pasta’s)

Desem Rustique 
meergranen bol
Nu                                    € 3,49
Verrassend lekker….
Olijf-bieslook brood 
met kruidenboter
Nu                                    € 3,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

Maartensdijkse  
mix
per bakje                           € 3,99

Alleen donderdag Wat zijn ze lekker….
Onze bekende 

Tarocco’s 
uit Sicilië

(Van eigen teler)

Kom het overheerlijke 
sap proeven….

Denk aan de vitamine!

Donderdag, vrijdag en  
zaterdag hebben we een 

groot assortiment 
luxe voorgerechten en 

culinaire hoofdgerechten 

Op veler verzoek 
Kapucijner schotel

€ 1,49
100 gram

Grote Courgette       nu
 

€ 1,25

Elstar handappels
€ 1,49

Heel kilo

Heel Kilo

06
03

07
03

08
03

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart.

Van onze notenafdeling:

Er is weer
Bosui-soep

Ossenhaas puntjes   
in stroganoff saus met roseval 
aardappels 

€ 1,99
100 gram

Kippendijen  
in madrassaus met jasmijnrijst.

€ 1,69
100 gram

Vlinderpasta
met groentes en saus van gegrilde 
paprika en gerookte amandelen 
(vegetarisch)

€ 1,59
100 gram
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Onderzoek mogelijke
locaties windmolens

door Henk van de Bunt

Nar aanleiding van het artikel ‘Provincie neemt regie van gemeenten verder over in onderzoek 
naar mogelijke locaties windmolens’ op rtvutrecht.nl stelde Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 

vragen naar de betekenis van dit bericht voor de gemeente De Bilt: ‘Wat betekent het concreet, 
dat de Provincie de regie overneemt voor de plannen van het college’?

Wethouder Krischan Hagedoorn: 
‘Het gaat erom dat de Provincie 
het onderzoek overneemt. Wij 
hebben nog geen plannen voor 
het realiseren van windenergie.  
Wij zijn nog in de onderzoeksfase 
(verdiepend onderzoek uit het coa-
litieakkoord). Het is prettig dat de 
onderzoeken worden uitgevoerd 
door de Provincie, dat scheelt ons 
middelen en menskracht’.

Effecten
In het bedoelde artikel zegt de Pro-
vincie Utrecht een onderzoek naar 
geschikte locaties voor het opwek-
ken van windenergie te beginnen. 
Ruim een jaar geleden heeft de pro-
vincie gemeenten opgeroepen om 
met meer windplannen te komen. 
Omdat lang niet alle gemeenten 
hiermee voortvarend te werk zijn 
gegaan start de provincie zelf mi-

lieuonderzoeken om tot plekken 
te komen. De reeks onderzoeken 
waar de provincie nu mee start, 
richten zich onder andere op het 
effect van windmolens qua geluid, 
gezondheid en de natuur. Ook start 
de provincie opnieuw gesprekken 
met gemeenten, zij kunnen bijvoor-
beeld mede-eigenaar worden van 
een windpark waardoor een deel 
van de winst terugvloeit naar de ge-
meenschap. Dat geld kan gebruikt 
worden om bijvoorbeeld energiear-
moede tegen te gaan of om maat-
schappelijke voorzieningen te be-
houden. Ook komt er een enquête 
onder inwoners van de provincie.

Provincie
De provincie start niet met lege 
handen. Op het provinciehuis en in 
gemeentehuizen gaat al langer een 
lijst rond waarop zeker 70 locaties 

staan. Op die plekken is het opwek-
ken van windenergie in theorie mo-
gelijk. De provincie Utrecht heeft 
gemeenten vorig jaar gevraagd om 
zelf locaties verder te onderzoeken. 
Aan die oproep hebben niet genoeg 
gemeenten voldaan. De provincie 
neemt daarom het roer zelf in han-
den om sneller windparken te kun-
nen ontwikkelen. Uiteindelijk moet 
dat leiden tot een aantal locaties 
waardoor het aantal windturbines 
in de provincie Utrecht kan groeien 
tot 60. In de provincie staan nu 16 
operationele windmolens, hiermee 
heeft Utrecht de minste windmo-
lens van Nederland. 
Plannen
Een andere vraag van de fractie-
leider van Forza was: ‘Wat zijn de 
huidige plannen van het college 
eigenlijk’? Wethouder Hagedoorn: 
‘Zoals gezegd, er zijn nog geen 

plannen. Ik heb de gemeenteraad 
onlangs een uitgebreide raadsmede-
deling met bijlagen doen toekomen 
over de fase waarin ons onderzoek 
zich bevindt. Wij richten ons nu op 
het onderzoek en het voorbereiden 
van de participatie rondom wind’.
Op de laatste vraag van Peter Schla-
milch: ‘Wanneer wordt de raad in 
positie gebracht hier een rol in te 
spelen’? antwoordde de wethouder 
‘Zodra wij antwoord hebben ont-
vangen van de Provincies (Noord-

Holland en Utrecht), brengen wij 
de gemeenteraad daarvan op de 
hoogte en bepalen wij onze verdere 
stappen conform de opdracht zoals 
gesteld in het coalitieakkoord: Om 
de doelstellingen te behalen hebben 
we zonnevelden en windenergie 
nodig. We gaan jaarlijks minimaal 
20 GWh windenergie opwekken 
langs de A27 én A28, voor de pre-
cieze locaties doen we een verdie-
pend onderzoek, bijvoorbeeld wat 
betreft de normen en gezondheid’.

Drie windturbines staan op Houtens grondgebied; deze leverden duurzame opgewekte elektriciteit op voor 
3300 ‘gemiddelde’ huishoudens onder de huidige maatwerkvoorschriften voor geluid. 

Forza De Bilt
valt uiteen

door Henk van de Bunt

Het rommelt bij Forza De Bilt. Gemeenteraadslid Fabian Ven-
drig, die na de verkiezingen zijn opwachting maakte in de raad, 

wil niet meer verder met de controversiële fractievoorzitter Peter 
Schlamilch. Hij maakte donderdagavond in de gemeenteraads-

vergadering raad bekend verder te gaan als Fractie Fabian.

Fabian Vendrig: ‘De keuze om zelfstandig door te gaan is uiteraard 
geen gemakkelijke geweest, maar soms moet je pijnlijke beslissingen 
nemen om verder te kunnen. De reden van mijn beslissing is dat ik me 
niet meer kon verenigen met de manier waarop politiek werd bedreven 
door mijn voormalige partij Forza De Bilt. Ik blijf achter de stand-
punten van Forza staan, maar de wijze waarop Forza in deze raad en 
daarbuiten haar standpunten uitdraagt, is niet mijn stijl’, aldus Fabian. 

Als zelfstandige fractie denkt Vendrig daar meer ruimte te hebben voor 
hemzelf en zijn kiezers, maar ook naar alle burgers van de gemeente. 
Kernpunten waar de Fractie Fabian zich op wil richten zijn een open 
bestuurscultuur en het betrekken van alle inwoners van de gemeente 
en op een verantwoorde en constructieve manier meewerken aan de 
noodzakelijke energietransitie en bouwplannen.

Fractie
De fractie van Forza De Bilt bestaat na het vertrek van Fabian Ven-
drig nog uit twee leden. Fractievoorzitter Peter Schlamilch en raadslid 
Kristel Brekelmans. Laatste meldde zich volgens burgemeester Potters 
ziek voor de raadsvergadering van donderdagavond. Brekelmans speelt 
al enkele jaren een vrij onzichtbare rol bij Forza De Bilt, waar Peter 
Schlamilch het middelpunt is van de aandacht. 

Schlamilch zelf reageerde meteen op het vertrek van Vendrig: ‘Jammer 
dat het zo is gelopen. We zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan. 
Voor Forza De Bilt verandert er niet veel. We zijn gewend om het met 
zijn tweeën te doen’; waarbij hij - zo verduidelijkte hij desgevraagd 
later - doelde op de periode van voor de verkiezingen, toen de fractie 
nog uit twee leden bestond.

Fabian Vendrig informeert de gemeenteraad over zijn afsplitsing.

Sophie Hermans bezoekt De Bilt

Zaterdag 25 februari bezocht  VVD (Tweede Kamer)-fractievoorzitter Sophie Hermans De Bilt o.a. bij 
een braakliggend terrein aan de Hessenweg (147-149). V.l.n.r. Gwendeline en Ralph Jacobs naast Sophie 
Hermans. [HvdB]
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TompoucenTompoucen 
polonaise

Tompoucen
polonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaise

3+1
GRATIS

Caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Passie

10 & 11 FEBRUARI

17 & 18 FEBRUARI

24 & 25 FEBRUARI

10 & 11 MAART

4 & 5 MAART

Caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Al 70 jaar passie 

voor het ambacht

Aardbei

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

VIERING EEUWFEEST WOUDKAPEL

FESTIVAL D
ER

BESPIEGEL
ING

11 en 12 m
aart

Nynke Laverman - zangeres

Merlijn Twaalfhoven - componist

Joke J. Hermsen - filosofe

Mohammed Benzakour - schrijver

Christa Anbeek - theologe Hans Gerding - parapsycholoog

Jan van de Venis - advocaat Danielle van Dijk - schrijfster

Samira Ibrahim - klimaatambassadeur

meezingen met het Popup Choir

Twee dagen lang
genieten van een

prachtig programma
met onder meer:

Koop nu je tickets op www.woudkapel.nl
Beethovenlaan 21 - Bilthoven

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

Bo, een bijzonder lieve maar gevoelige kerel. Geboren in 2014. Helaas hebben 
zijn vorige eigenaren de moeilijke keuze moeten maken om afstand van hem 
te doen. Zij wisten dat de gezinsuitbreiding hem geen goed zou doen en 
gunden hem een betere omgeving. Daarom zijn wij op zoek naar een fijne plek 
waar hij lekker van zijn oude dag kan genieten. 
Bo is terughoudend naar vreemden. Als hij je eenmaal kent ontpopt hij zich 
tot een leuke, speelse, vrolijke jongen. In huis is het een heerlijke hond. Rustig, 
dol op kroelen, altijd in voor wat aandacht, maar ook prima in staat zichzelf te 
vermaken. We denken dat hij na een gewenningsperiode ook prima een paar 
uurtjes alleen kan zijn. Autorijden vindt hij fantastisch, zeker als hem een leuk 
uitje naar een rustig bos te wachten staat waar hij ontspannen kan wandelen, 
lekker snuffelen en iets met jou samen kan doen. 
Bo is verrassend gek op speeltjes en wil ook graag helpen zoeken als je iets 
verstopt. Voor te gekke bokkesprongen moet je oppassen: hij heeft artrose en 
krijgt daarvoor pijnstilling als dat nodig is. Lange afstandswandelingen of veel 
klimmen en klauteren is voor hem dan ook niet meer geschikt. 
Hij heeft het niet zo op soortgenoten. Als jong hondje woonde hij samen met 
een andere hond die hem jammer genoeg leerde dat de buitenwereld niet 
te vertrouwen was. Het maakte hem onzeker. Hij zal dus snel uitvallen naar 
andere honden of katten. Hij loopt keurig aan de lijn en luistert goed naar zijn 

naam, maar loslopen is door zijn uitvalgedrag niet zo’n goed idee. Een lange 
lijn werkt wel goed en Bo is ook prima af te leiden met wat lekkers. 
Wij zoeken voor hem iemand die in een rustige omgeving woont. Die geduld 
heeft en de tijd wil nemen om Bo echt te leren kennen. Iemand die hem de 
ruimte geeft om te wennen en hem de nodige begeleiding kan geven. Een 
rustige huishouden, zonder (klein)kinderen of andere huisdieren. Je krijgt er 
een bijzonder lieve, loyale en zeer dankbare hond voor terug. 
Mocht je interesse hebben in Bo, reageer dan via dierentehuiszeist@gmail.
com met je contactgegevens. Wij sturen dan eerst een vragenlijst zodat we 
gerichter met je in gesprek kunnen gaan.

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Voor kat Felix hebben we 
nog geen nieuwe baasje 
gevonden.

Dier van de maand: Bo

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

jodiehstrimsalon.nl  •  info@jodiehstrimsalon.nl  •  06 57 46 89 12

Openingstijden:
Woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Ras: Kruising groot
Geslacht: reu
Leeftijd: 05-03-2014
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee

Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: 
Onbekend
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wat bij je past, maakt je mooi! We hebben ook voor jou 
een goed advies! Je bent van ♥ welkom!

(Online) afspraak: www.hairdesque.nl of bel 0346-213711

●  Back to grey
●  Van slag naar krullen

met Curlsys
●  Balayage

●  Ton sur Ton kleuring
●  Dames, heren & kids
●  High& Lowlights
●  Volume tips&tricks
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Geen volkstuinen
tussen woningen Noorderkroon

door Guus Geebel

Met 11 stemmen voor en 14 tegen verwierp de gemeenteraad op 23 februari het voorstel 
om het gemeentelijk volkstuinencomplex aan de Leyensetuin in Bilthoven te

verplaatsen naar het grasveld tussen woningen waar veel activiteiten plaatsvinden,
kinderen veilig kunnen spelen en sociale contacten worden onderhouden. 

In de commissie Openbare Ruimte 
was het voorstel op 9 februari al 
uitvoerig besproken en hadden 
omwonenden geëmotioneerd inge-
sproken voor behoud van het groen. 
De locatie van het voormalig poli-
tiebureau aan de Leyenseweg in 
Bilthoven is eind 2019 aangekocht 
door een ontwikkelende partij. De 
locatie ligt tussen het terrein van de 
voormalige brandweerkazerne aan 
de westzijde en een gemeentelijk 
volkstuinencomplex aan de oostzij-
de. Naar aanleiding van nader on-
derzoek naar de mogelijkheden van 
woningbouw op die locatie en de 
verplaatsing van het volkstuinen-
complex, zijn in 2021 ruimtelijke 
randvoorwaarden opgesteld waar 
de gemeenteraad mee instemde. 
In hetzelfde raadsvoorstel werd de 
locatie aan de Noorderkroon ge-
noemd als geschikte alternatieve 
locatie voor de volkstuinen. 

Amendement
In de eerste termijn zegt Arie Vonk 
Noordegraaf (SGP) dat we een be-
trouwbaar bestuur moeten zijn. ‘We 
hebben twee jaar geleden tegen de 
volkstuinders gezegd we willen 
u verplaatsen naar een bepaalde 
plek.’ Hij vindt het daarom goed 
dat het college daarnaar is gaan 
zoeken en dat het besproken is met 
de buurt. Hij vindt het ook goed dat 
het plan er nu ligt. ‘Wij zien de be-
langen van de tuinders en die van 
de buurt.’ Vonk Noordegraaf dient 
een amendement in om het bestem-
mingsplan zodanig vast te stellen 
dat een gedeelte groen blijft. Het 
amendement werd met 14 stemmen 
voor en 11 tegen aangenomen, maar 
omdat daarna het voorstel is ver-
worpen was het amendement niet 
meer van invloed. Een motie inge-
diend door Peter Schlamilch (Forza 
De Bilt) om te onderzoeken of er 

betere locaties voor de tuinders te 
vinden zijn en het huidige voorstel 
terug te nemen werd is verworpen. 

Argumenten
Wethouder Dolf Smolenaers gaat bij 
de beantwoording in op de bijdra-
gen van de fracties. ‘Het besluit dat 
voorligt is een bestemmingsplan te 
wijzigen en ik heb in de commissie 
voorgelegd wat de argumenten voor 
en tegen zijn. Het oordeel is aan 
de raad en het is eigenlijk een be-
langenafweging tussen tuinders en 
omwonenden. Ik ben door de raad 
aangespoord om een nieuwe plek te 
zoeken. Die plek is gevonden en het 
voorstel ligt nu hier.’ Hij zegt te be-
grijpen dat het een lastige keuze is. 
‘Tegen de tuinders is gezegd dat het 
voorstel onder voorbehoud is van 
goedkeuring door de raad’.

Afweging
Smolenaers stelt dat de druk op 
elke vierkante meter in de ge-
meente groot is. ‘Omdat we bin-
nenstedelijk willen bouwen gaat 
het altijd ten koste van iets anders, 
dus moeten we afwegingen maken 
en dat is altijd lastig. Locaties op 
korte afstand zijn er niet. Dit is de 
beste plek die we hebben weten te 
vinden. Er is bij het college veel be-
grip voor de slechte groene situatie 
in de wijk en daarom wil het col-
lege daar extra investeren in goed 
groen op plekken die gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Hij wenst de raad 
sterkte bij de afweging die gemaakt 
moet worden. Hij ziet het amende-
ment als een mogelijkheid om te 
komen tot een gulden middenweg. 
Het oordeel laat hij aan de raad. De 
motie van Forza ontraadt hij.

Connie Brouwer (ChristenUnie), Arie Vonk Noordegraaf (SGP) en Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt) bij de interruptiemicrofoon. [foto Henk van 
de Bunt]

Omwonenden en supporters betuigen steun aan behoud van het groen. 
[foto Henk van de Bunt]

Dansend door het leven
Ballroom dancing (van het Italiaanse ‘ballare’: dansen) heeft een lange geschiedenis,

die in de late Renaissance begon met onder andere de ernstige Pavane
en de in heel Europa zeer populaire, levendige Gaillarde.

In de Barok werd het Menuet inge-
voerd aan het hof van de Zonneko-
ning, Lodewijk XIV, en werd zeer 
geliefd. De dans van de balzaal ver-
plaatste zich deels naar het theater 
en werd de voorloper van het bal-
let, vereeuwigd in de muziek van de 
Italiaan Lully en zelfs in de wereld-
lijke werken van Bach.

Rond 1800 werd de Wals popu-
lair, hoewel ze aanvankelijk als 
ongepast werd gezien vanwege de 
schijnbaar intieme, liefdevolle hou-
ding van de dansers. 

Later werden Polka en Mazurka 
toegevoegd aan de ‘ballroom’ en 
in de 20e eeuw werd alles anders: 

de dansparen werden onafhanke-
lijker, de muziek veranderde onder 
invloed van bijvoorbeeld de jazz, 
en het publiek werd breder door de 
opkomst van dansscholen en wed-
strijden. Nieuwe dansen ontston-
den, zoals de Quickstep, de Engelse 
wals en de Foxtrot.

Deze vormen, maar ook Latijns-
Amerikaanse zoals de Tango, de 
Salsa en de Mambo, werden af-
gelopen zaterdag naar hartenlust 
gedanst in het H.F. Wittecentrum, 
waar ‘De Danssalon’ paren en sin-
gles ontving voor een dansavond 
onder gelijkgestemden, die elkaar 
stilzwijgend begrijpen: klassiek 
stijldansen is een cultuur die he-
den ten dage alleen nog ingewij-
den echt beleven en doorvoelen.  
Voor hen wordt daar elke vierde 
zaterdagavond van de maand zo’n 
prachtige dansavond georgani-
seerd. (Peter Schlamilch) 

Innig zwierden gelukkige dansparen door het H.F. Wittecentrum, tijdens 
de Danssalon, afgelopen zaterdag.

Leuke Dingen
in de Buurtkamer

Zaterdag was er in de Buurtkamer aan de Kometenlaan te Bilthoven 
een gezellig samenzijn. De bezoekers maakten afspraken om samen 
te klaverjassen, een wandeling te maken, gitaar te spelen, een muse-
umbezoek, een restaurant bezoeken, samen te koken, te rummikuppen 
enz. Deze Buurtkamer is echt een aanwinst in het sociale leven van de 
buurtgenoten. Zij komen daar wekelijks bij elkaar om koffie te drinken, 
te kaarten of gewoon elkaar te ontmoeten. (Frans Poot)

Na de gemaakte afspraken is er nog een gezellig samenzijn in een van kamers.

Schütz Projectkoor zingt 
Zondagmiddag stroomde de Oosterlichtkerk te Bilthoven vol voor een 
uitvoering van de bijzondere compositie van Johannes Brahms Ein 
Deutsches Requiem. In tegenstelling tot de traditionele requiem mis-
sen, die vooral gericht zijn op het zielenheil van de overledene, is dit 
requiem vooral een troostmuziek voor de nog levenden, die het verlies 
van een geliefde betreuren. De mis begon dan ook met de tekst: ‘Zalig 
zij die treuren, want zij zullen vertroost worden’. Direct al bij de start 
vonden koor en orkest elkaar in het tot gehore brengen van de bij dat 
deel passende stemming van hoop.
In het 2de deel was troost voor de levenden het belangrijkste thema. 
Die sfeer werd door het koor heel mooi vertolkt. In het 3de deel was het 
juist de zelfreflectie van de levenden die ten gehore werd gebracht. Ver-
volgens was te horen hoe de levenden de geborgenheid van de doden 
benijdden. In het slotstuk sloot de cirkel zich in het thema van treurnis 
en vooral troost. Ook hier weer wist het koor de juiste toon te vinden. 
(Frans Poot)

De toehoorden genoten van een bijzonder concert, waarin de kwaliteiten 
van dit koor goed naar voren kwamen.
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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)

Als bezorger van De Vierklank ben je een belangrijke schakel in het 
proces en onderdeel van een waardevol team. Met ons eigen bezorg-
team zijn we al 30 jaar succesvol als best gelezen en bezorgde huis-
aan-huis blad in de gemeente.

Als bezorger van De Vierklank kan je rekenen op persoonlijk contact met de 
organisatie en waardering van de lezers. Dat laatste uit zich over het algemeen 
aan het einde van het jaar in een nieuwjaarsfooi. 

Meer dan 100 bezorgers gaan wekelijks op pad om De Vierklank huis-aan-huis 
in de gemeente te bezorgen. Leuk bij mooi weer, iets minder leuk bij slecht weer, 
maar de waardering maakt het de inspanning waard. We kennen hele jonge 
bezorgers die samen met een begeleider een krantenwijk lopen, maar ook een 
fors aantal volwassenen waarvan de oudsten 86 jaar zijn. Die blijven lekker fit 
en hebben er geen moeite mee om wekelijks 250 – 500 kranten te bezorgen.

MELD JE AAN ALS BEZORGER

Kom
van de
bank af

Wil je ook deel uitmaken van ons bezorgteam?
Meld je dan nu aan via info@vierklank.nl of 0346-
211992 dan gaan we kijken of we een geschikte wijk 
beschikbaar hebben. Geen zin in een wekelijkse ver-
plichting, ook invallers zijn van harte welkom.
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Nog steeds gekrakeel
over speeltuintje Nassauhof

door Henk van de Bunt

Werner de Groot (CDA) bracht in de raadsvergadering van 23 februari opnieuw het 
Speeltuintje Nassauhof Maartensdijk ter sprake: ‘Begin februari is het gekrakeel inzake het 

speeltuintje van de Nassauhof te Maartensdijk weer opgelaaid. Dit heeft mede te maken gehad 
met de brief van de gemeente van 30 januari, waarin informatie over het nieuwe ontwerp van 
de speelplaats Noordeinde. Daardoor is er in de buurt behoorlijk wat consternatie ontstaan’. 

Volgens de Maartensdijker voelen 
inwoners in die omgeving zich niet 
serieus genomen: ‘Is het waar dat 
het speeltuintje gehalveerd is en al-
leen nog maar interessant voor kin-
deren tot 6 jaar; dit terwijl de doel-
groep tot en met 9 jaar moet zijn? 
Waarom is het gras bij de speelplaats 
weggehaald evenals één van de 2 
bankjes? Voetballen in het speelhof 
kan daardoor niet meer evenals dat 
ouders de speelplaats niet meer als 
ontmoetingsplek kunnen gebruiken. 
Sterker, het creëren van een brede 
groenstrook zal er voor zorgen 
dat men juist deze groenstrook als 

voetbalveld zal gebruiken met alle 
gevolgen van dien en waarom is de 
bewoners een plan aangeboden dat 
substantieel afwijkt van de door hen 
diverse malen aangegeven wensen, 
die voldoen aan de behoeften van de 
kinderen, de ouders alsmede zij die 
overlast van geluid en activiteiten 
zouden hebben’?

Schetsontwerp
‘Allereerst is het goed om te bena-
drukken dat het gaat om een schets-
ontwerp, waarop men kon reage-
ren’, was het eerste antwoord van 
wethouder Pim van de Veerdonk. 

Hij vervolgde met: ‘Die reacties 
verwerken we nu en in maart ko-
men we met een aangepast ontwerp 
met reactie op alle ingebrachte pun-
ten. We weten dat er spanning is in 
de buurt; in deze fase is er nog geen 
vastgesteld ontwerp en zijn we in 
gesprek over de plussen en minnen 
en mogelijke verbeterpunten. Wel 
zijn er kaders bepaald in het Speel-
ruimtebeleidsplan waarbinnen we 
ontwerpen. De speelplaats wordt 
niet kleiner. Er ligt wel een ander 
ontwerp, met een andere indeling. 
We hanteren tegenwoordig geen 
leeftijdscategorieën meer, maar 

doelgroepen. In de bewonersbrief 
is derhalve ook geen leeftijdsgrens 
van 6 jaar genoemd. Dit speel-
tuintje is bedoeld voor de jong-
ste kinderen. De speeltuin aan de 
Bernhardlaan (200m verderop) is 
uitdagender voor oudere kinderen.

Communicatie
‘Er ligt een schetsontwerp waarop 
uiteenlopend commentaar is ge-
komen, ook over het gras en het 
bankje. We wegen alle ingebrachte 
reacties en nemen dit mee in de 
volgende stap in de ontwerpfase. 

Het is zoeken naar een goede ba-
lans tussen een leuke speelplaats 
voor de jongste kinderen en de 
ligging tussen de huizen in. Het 
schetsontwerp biedt dit, maar er 
zijn nuttige suggesties gedaan 
om dit verder te verbeteren. Dat 
nemen we mee in de verdere uit-
werking van het ontwerp. Een deel 
van de omwonenden wil echter 
een speelplaats voor oudere kin-
deren. Maar daar is de speelplaats 
aan de Bernhardlaan geschikter en 
uitdagender voor. Dat is ook steeds 
gecommuniceerd’.

Werner de Groot: ‘Er is in deze buurt behoorlijk wat consternatie 
ontstaan’. 

Alternatief tracé A27
kritisch bekeken

door Henk van de Bunt

Rinus Scheele (GroenLinks) stelde in de gemeenteraadsvergadering van donderdag
23 februari vragen over het Alternatief tracé A27. Het alternatief Tracébesluit Ring

Utrecht is gepresenteerd met een technische briefing aan de gemeentebesturen van U10.

‘Het alternatief besluit behelst een 
combinatie van maatregelen zodat 
verbreding van de bak niet nodig 
is en Amelisweerd behouden kan 
blijven. Het alternatief behelst ook 
investeren in fietsinfrastructuur 
en openbaar vervoer en het slim 
spreiden en beter benutten van het 
onderliggende wegennet, zoals de 
Waterlinieweg’. 

In het gemeentelijk mededelingen-
blad van 27 januari schrijft het col-
lege: ‘Ons college heeft tot nu toe 
een neutrale houding aangenomen 
over het regioalternatief’. Scheele 
vraagt het college: ‘Hoe staat het 
college tegenover de voorstellen/
bouwstenen van het regioalter-
natief voor het Tracébesluit Ring 
Utrecht?’ en ‘Is het college in ge-

sprek met de provincie en andere 
betrokken gemeenten over de stu-
diefase en de verdere uitwerking? 
Verder vraagt Scheele: ‘Is het col-
lege het met de GroenLinks-fractie 
eens, dat het in alle scenario’s nodig 
is dat het rijk meer investeert in OV 
en fietsverbindingen om toenemen-
de drukte door autoverkeer te ver-
minderen’?

Groeivermindering
Namens het college antwoordt 
wethouder Pim van de Veerdonk 
(Mobiliteit): ‘Het college onder-
steunt de bouwstenen van het re-
gioalternatief voor wat betreft het 
verminderen van de groei van het 
autoverkeer en het verhogen van de 
capaciteit binnen de bak bij Amel-
isweerd. Het beter benutten van het 

omliggend wegennet kan gevol-
gen hebben voor De Bilt en vereist 
mogelijk specifieke maatregelen 
waarover wij met de provincie en 
gemeente Utrecht in gesprek gaan. 
Het college is zowel ambtelijk als 
bestuurlijk aangehaakt bij dit pro-
ject samen met o.a. Bunnik, Zeist 
en Nieuwegein. Het alternatief is 
alleen haalbaar indien er meer geïn-
vesteerd wordt in OV en fiets t.o.v. 
het huidige Tracébesluit. Het Rijk 
is niet de enige partij die investeert, 
maar ook o.a. de gemeente Utrecht 
en provincie Utrecht. De Provincie 
heeft direct invloed aangezien zij 
de concessie heeft van de regiona-
le buslijnen. Daarnaast is de Staat 
100% aandeelhouder van de NS / 
ProRail en heeft dus invloed op het 
treinnetwerk in relatie tot de A27’.

Rinus Scheele: ‘Zonder investering in OV en fietspaden wordt de aansluiting van de Biltse Rading op de A27 
veel drukker’. 

Praktische en emotionele 
ondersteuning bij afscheid

Geannet Nieboer merkte tijdens haar werk in de huisartsenzorg 
steeds vaker hoe bijzonder zij het vond om nabij te mogen zijn 
in de periode rondom een overlijden. Toen haar moeder in 2018 
overleed, zag ze dat het begeleiden van een afscheid passend en 

persoonlijk kan zijn. Er was een zaadje geplant.

Geannet had nooit gedacht dat het beroep van uitvaartbegeleider bij 
haar zou passen. ‘Daar had ik het beeld bij van de ‘zwarte kraai’, zoals 
die ons huis binnenkwam toen mijn vader in 1999 overleed’, vertelt ze. 
‘Zo iemand die, met een uitgestreken gezicht, je binnen een uur een 
(vreselijk lelijke en veel te dure) kist laat ‘kiezen’, precies de verkeerde 
dingen zegt, enveloppen achterlaat en zich vervolgens amper meer laat 
zien. Maar na het overlijden van mijn moeder dacht ik daar anders over.’

Opleiding
Ze volgde een beroepsopleiding, en voelde direct hoe het bij haar paste. 
Het praktisch en emotioneel ondersteuning bieden, vaak ook gewoon 
door er te ‘zijn’ was op haar lijf geschreven. Inmiddels begeleid ze, als 
zelfstandig uitvaartbegeleider, naasten rondom het overlijden van hun 
dierbare. 

Praten
‘Nadenken over afscheid, van bijvoorbeeld een ouder, of van jezelf is 
niet raar en het kan rust geven zaken een keer besproken te hebben.’ 
Geannet gaat er graag eens samen voor zitten om persoonlijke uitvaart-
wensen bespreken en er desgewenst een verslag van te maken. ‘Dat 
mag diep in een lade gestopt worden, maar kan later van grote waarde 
zijn, meldt zij tot slot. 

Geannet Nieboer vindt haar werk als uitvaartbegeleider eervol en 
bijzonder.
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
*Bij aanschaf van 2 producten ontvang je 2 extra product gratis.
*Bij aanschaf van 1 product ontvang je 1 extra product gratis.
Alle combinaties mogelijk. Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

GELDIG T/M DI 7 MAART 2023

2 VOOR

3,-

1+1
GRATIS*

3,-a3,09-a4,00

2+2
GRATIS*

1+1
GRATIS*

2 VOOR

175 099

1,-a1,39-a1,97

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

ELSTAR APPELS
Zak 1,5 kilo

JUMBO OF LA PLACE VERSE 
PASTA OF PASTASAUS
2 verpakkingen à 250-500 gram

HAMBURGER BEEF & 
PORK, VARKENSSAUCIJS, 
BOOMSTAM WAPENAER, 
KIP KROKANTSCHNITZEL 
OF FILETLAP
Schaal 4 stuks of varkenssaucijs 
schaal 5 stuks

WITTE REUS 
TOILETBLOKKEN, REUS 
WASMIDDELEN, PERSIL, 
SILAN, FLEURIL OF K2R
Alle soorten
4 verpakkingen

LIPTON ICE TEA
2 flessen à 1,5 liter
M.u.v. 4-packs

COURGETTE OF AUBERGINE
2 stuks

AVOCADO
Los per stuk

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

UNOX CUP-A-SOUP, GOOD 
NOODLES OF PASTA
Per verpakking
M.u.v. Cup-a-Soup 10-pack

GELDIG T/M DI 7 MRT 2023

JELLE FARENHORST, Maartensdijk, Maertensplein 31
Bilthoven, Neptunuslaan 13
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Wereldwijde Dag van
de Zeldzame Ziekte dichtbij

Het verhaal van Renee over haar zoontje Seppe.

Als je kind moet leven met een 
zeldzame ziekte, wat betekent dat 
dan voor jou als vader en moeder? 
Als je kind steeds minder kan van-
wege die zeldzame ziekte, hoe kun 
je dan als ouders, als gezin en als 
familie jouw zoon de liefde geven 
die iedere moeder en iedere vader 
wil geven? Als je kind steeds meer 
hulpmiddelen en medicijnen nodig 
heeft, hoe regel je dat dan in een 
wereld die steeds meer gefragmen-
teerd is en waarin medische zorg 
verspreid is over universitaire zie-
kenhuizen, verschillende discipli-
nes, talloze loketten en wettelijke 
voorschriften van de diverse over-
heden? Als je kind dat allemaal te 
wachten staat, hoe kun je dan als 
ouders in liefde verbonden blijven 
met elkaar en aandacht blijven ge-
ven aan de twee andere kinderen?

Zoektocht
Op deze vragen zijn heel veel ant-
woorden mogelijk, maar in Hol-
landsche Rading zoeken een vader 
en een moeder met twee andere 
kinderen (Meine en Teddie, een 
broer en zusje) nog elke dag naar 
het juiste antwoord. Misschien is 
er geen juist antwoord mogelijk, 
omdat er iedere dag en elke week 
nieuwe vragen bij komen. 

Luister naar het verhaal van moeder 
Renee van Kessel. Over haar zoon-
tje Seppe, nu zes jaar jong. ‘Na een 
half jaar dachten mijn man Maarten 

en ik dat er iets niet goed was met 
Seppe. Hij had slikproblemen. De 
slikproblemen werden veroorzaakt 
door een gaatje tussen de slokdarm 
en de luchtpijp. Dat was het begin 
van een eindeloze zoektocht want 
nadat dit verholpen was herstelde 
onze zoon niet voldoende. Het was 
zoeken naar een speld in een hooi-
berg. Seppe was drie en een half 
toen de uiteindelijke diagnose ge-
steld werd. Hij heeft een genetische 
afwijking, die zeldzaam in de we-
reld is. Tot die tijd dachten we sa-
men met onze artsen dat Seppe her-
senschade had opgelopen bij zijn 
geboorte. In januari van het jaar 
van de diagnose liepen we het zie-
kenhuis uit en dachten we echt dat 
dit het was. Daarom viel hij vaak 
en daarom had hij een helm op om 
zichzelf te beschermen. Maar een 
paar maanden later was alles an-
ders: de diagnose was PKAN, het-
geen betekent dat de ijzerstapeling 
in zijn hersenen schade veroorzaakt 
en dat daarmee alles in zijn hele li-
chaam verstoord wordt. Er is geen 
behandeling mogelijk, zoals dat 
helaas voor veel zeldzame ziektes 
geldt’, zo vertelt moeder Renee.

Eenzaam
Ze doet haar verhaal rond de We-
reldwijde Dag van de Zeldzame 
Ziekte (28 februari). Wereldwijd 
zijn er ongeveer  7000 zeldzame 
aandoeningen bekend. En door 
genetische diagnostiek worden er 

steeds meer ontdekt. Seppe heeft 
dus een zeldzame genetische afwij-
king van een ziekte die op zichzelf 
al zeldzaam is, PKAN. Deze ziekte 
treft in Nederland 1 op de 4 mil-
joen mensen. Moeder Renee vecht 
samen met haar gezin, haar fami-
lie, haar vrienden, de huisarts, de 
gemeente De Bilt en talloze artsen 
in verschillende ziekenhuizen als 
een leeuwin voor haar kind. Want 
Seppe verdient de beste zorg, ook al 
gaat het hier om een ziekte die je de 
niche van de niche kunt noemen. Ze 
spreekt voortdurend over het team. 
Vaak is dat het gezin, aangevuld nu 
eens door artsen, dan weer door de 
gemeente, ook weer door vrienden, 
familie en verenigingen die opko-
men voor het menswaardig leven 
van Seppe. 

‘We hebben echt gevochten samen 
met lotgenoten voor de test van 
medicijnen die potentieel de ver-
storing van de ijzerstapeling in de 
hersenen kan corrigeren. We deden 
er alles voor om die test met me-
dicijnen snel geregeld te krijgen. 
Maar helaas had het UMCG in Gro-
ningen bijna 1.5 jaar vertraging om 
te kunnen starten met deze test. Dat 
is heel wrang als iedere dag telt en 
tijd zo’n belangrijke factor is in het 
leven van je kind. We deden er alles 
voor om die medicijnen geregeld 
te krijgen. We konden het gelukkig 
volhouden omdat we ook veel steun 
kregen’, aldus moeder Renee.

Rolstoelbus
Het moeilijkst was de eenzaamheid 
in coronatijd. Zeker in de eerste 
lockdown was het niet mogelijk 
dat je eigen familie op bezoek kon 
komen om je te kunnen troosten. 
Moeder Renee was teruggeworpen 
op zichzelf en haar gezin. En toen 
wist ze ook: als we het beste aan 
Seppe willen geven en als we echt 
verbonden met hem willen blijven, 
dan moeten we eerst met ons eigen 
hart en met elkaar verbonden blij-
ven. Meer dan 90% van de echtpa-
ren die zoiets meemaakt, gaat uit 
elkaar en verliest de meest intieme 
verbondenheid. Ze zijn daarom in 
relatietherapie gegaan om te weten 
wat ze van elkaar kunnen verwach-
ten en hoe ze er ook voor de andere 
kinderen goed kunnen zijn. Als je 
iets wilt betekenen voor je zieke 
kind, dan moet je eerst verbon-
den zijn met jezelf, zo is ook haar 
boodschap rond de Wereldwijde 
Dag van De Zeldzame Ziekte. En 

als je verbonden bent met jezelf en 
met elkaar, dan kun je ook vanuit 
die kracht er alles aan doen om je 
zieke kind het allerbeste te geven. 
Voor de jaren die Seppe nog ge-
geven zijn. Daarom heeft ze haar 
huis aangepast, daarom organiseert 
ze een spraakcomputer omdat het 
spreken steeds moeilijker wordt. 
En daarom droomt ze nu van een 
rolstoelbus. Hoezeer de gemeente 
haar ook helpt, die rolstoelbus geeft 
Seppe de mogelijkheid om mee te 
kunnen blijven doen in de maat-
schappij, uitjes te kunnen maken, 
op tijd bij afspraken in het zieken-
huis te kunnen zijn en ook iedere 
dag naar school te kunnen gaan. Als 
je weet dat een mensenleven veel te 
kort gaat duren, laten we dan ons 
uiterste best doen om aan de dagen 
die gegeven zijn kwaliteit van leven 
toe te voegen. Dat is de droom van 
moeder Renee. Een ieder die daar-
bij wil helpen, kan terecht op www.
stichtingseppe.nl (Leo Fijen)

Renee en haar zoontje Seppe.

Vrijwilligers welkom tijdens NLDoet
Op 10 en 11 maart is het weer NLDOET. Tijdens deze landelijke vrijwilligersdagen kunnen 

vrijwilligers de handen uit de mouwen steken bij een maatschappelijke organisatie in de buurt. 
Ook bij De Biltse Hof kunnen vrijwilligers meehelpen, met het opknappen van de binnentuin. 

Ieder voorjaar kun je via NLDoet 
kennis maken met vrijwilligerswerk. 
Je kunt je zo nuttig maken en met-
een een mooie ervaring beleven met 
mensen die je anders misschien niet 
zo snel ontmoet. Ook voor teams van 
bedrijven is NLDoet een uitgelezen 
kans om een steentje bij te dragen aan 
de lokale omgeving. Collega`s heb-
ben een leuk uitje samen, doen iets 
voor een ander en leren elkaar met-
een op een andere manier kennen. 
Dat komt de teamspirit ten goede. In 
alle opzichten is vrijwillige inzet dus 
een win-win situatie.

Klusje buiten
De Biltse Hof is dit jaar één van 
de deelnemers aan NLDoet. Deze 
woonzorglocatie biedt ondersteu-
ning aan ouderen op gebied van 
o.a. wonen, ondersteuning thuis, 
revalidatie en welzijn. Op zaterdag 
11 maart van 13.30 tot 16.00 uur 
kunnen vrijwilligers helpen met het 
wieden van onkruid en het schoon-
maken van tuinmeubilair. En bij 
mooi weer wandelen met de bewo-
ners op het bosrijke terrein. 

Welzijn
‘Met een paar uur vrijwillige inzet 
kun je veel betekenen voor een an-
der’, zo vertelt Angelique Stevens, 
coördinator vrijwilligers. ‘Als dit 
werk gedaan is hebben we straks 
een fris opgeknapte binnentuin 

waar het voor bewoners, hun fami-
lie en medewerkers goed toeven is 
bij mooi weer. En dat is fijn, want 
aan dit soort klussen komen we zelf 
nauwelijks toe in de zorg’. Ange-
lique vult aan dat mensen ook van 
harte welkom zijn om te reageren 
voor ander vrijwilligerswerk om het 
welzijn van de bewoners te vergro-
ten. Denk aan fietsen (met een duo 
fiets), helpen met een spelletjes-
middag of een High Tea. De Biltse 
Hof kan altijd vrijwilligers gebrui-
ken. Angelique bespreekt graag met 
je wat het beste bij je past.
Er is nog veel meer te doen tijdens 
NLDoet want veel maatschappe-
lijke organisaties in gemeente De 

Bilt doen mee. Neem daarvoor een 
kijkje op www.nldoet.nl.

Voor meer informatie over NLDoet 
of over vrijwilligerswerk in het 
algemeen, vraag het aan Yasmina 
van Mens De Bilt of Judith van 
Samen voor De Bilt. Beide organi-
saties promoten vrijwilligerswerk 
in Gemeente De Bilt. Yasmina 
(y.almourabit@mensdebilt.nl) richt 
zich op particuliere vrijwilligers en 
Judith (judith@samenvoordebilt.
nl) op bedrijfsvrijwilligers. Ze in-
formeren je graag over de moge-
lijkheden, want zoals de dames zelf 
zeggen: “Vrijwilligers zijn onmis-
baar in onze gemeente!”

v.l.n.r.: Monique van Mansum (activiteitenbegeleider), Dhr. G.J. Oudenes 
(bewoner), Angelique Stevens (vrijwilligerscoördinator), Lena van der Valk 
(activiteitenbegeleider) en mevr. E. De Witte-Helmerhorst (bewoonster).

De Weergodden ter ziele al even
komen enigszins weer tot leven
nu hier de gemeenteraad
weer uit elf fracties bestaat
omdat soms leden gaan zweven

Guus Geebel Limerick

Ontmoetingsdienst

Vrijdag 3 maart wordt er in de in de zaal naast de ontmoetingsruimte 
van Dijckstate (Maertensplein) in Maartensdijk een ontmoetings-
dienst gehouden met Ds. René Alkema als voorganger. In ontmoe-
tingsdiensten staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. 
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De 
dienst begint om 19.30 uur. Voor (vervoers-)vragen: Jan Grooten-
dorst, tel. 0346 212904.

Koffiemorgen

Op 3 maart organiseert de Ontmoetingskerk een koffieochtend. De 
kerk is op deze koffieochtenden open van 10.00 tot 12.00 uur. Er 
staan vrijwilligers klaar om een kopje koffie (of thee) in te schenken. 
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bovendien is het 
warm, zodat u thuis de verwarming even lager kunt zetten. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Koffieconcert 

Zondag 5 maart is er om 12.00 uur een koffieconcert in Huize Gau-
deamus (Gerard Doulaan 21) in Bilthoven verzorgd door het Ensem-
ble La Sirena. Zij presenteren het programma ‘Die schuldige ogen’ 
met muziek van componisten uit de 17e en begin 18e eeuw. Plaatsen 
kunnen worden gereserveerd via concerten@huizegaudeamus.nl.
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scholengroep

15 maart
Hollandsche Rading
De Bosbergschool

Onderdeel van 
Proceon Scholengroep

Maak 
kennis met 
onze school

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl

9.00 tot 11.30 uur
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Nieuwe wet beperkt aantal 
koolmonoxidevergiftigingen
Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard 
of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht 
om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen voor installatie, onderhoud en 
reparatie. Zelf klussen aan een gasverbrandings-
installatie of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

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

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

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

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

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

Check 
het CO-vrij 

logo!

www.co-wijzer.nl

CO-vrij certificaat verplicht vanaf 1 april 2023

Reanimatie op herhaling
Stichting Hartslag De Bilt roept Burgerhulpverleners uit de gemeente De Bilt op hun 

reanimatiecertifi caat te vernieuwen: ‘De helft van de burgerhulpverleners in de gemeente 
die aangemeld zijn bij HartslagNu, het reanimatieoproepsysteem van Nederland, heeft 
de aanbevolen jaarlijkse opfriscursus niet gevolgd. Een deel hiervan dreigt binnenkort 

verwijderd te worden uit het HartslagNu bestand. Zij worden dan niet meer opgeroepen’.

Hierdoor kunnen mensen onno-
dig komen te overlijden omdat ze 
geen tijdige hulp krijgen. Wan-
neer via 112 een melding van een 
hartstilstand binnenkomt, worden 
automatisch burgerhulpverleners 
uit de buurt door HartslagNu 
opgeroepen om direct naar het 
slachtoffer te gaan en te starten 
met reanimeren of om een AED 
op te halen. Vaak zijn deze bur-
gerhulpverleners eerder ter plaat-
se dan de ambulance. Hoe eerder 
gestart wordt met reanimatie, hoe 
hoger de overlevingskansen van 

het slachtoffer. Zo kunnen burger-
hulpverleners het aantal mensen 
dat overlijdt aan een hartstilstand 
verkleinen. 

Corona
Voor een betrouwbaar oproepsys-
teem is het belangrijk dat burger-
hulpverleners jaarlijks een herha-
lingscursus volgen. Vanwege de 
coronapandemie was het niet of 
beperkt mogelijk om een reanima-
tiecursus te herhalen. Sinds ruim 
anderhalf jaar zijn de reanima-
tietrainingen echter weer hervat 

en neemt gelukkig het aantal op-
nieuw getrainde burgerhulpverle-
ners de laatste maanden weer toe. 

Oproep
In de gemeente de Bilt zijn mo-
menteel 577 burgerhulpverleners 
aangemeld bij HartslagNu. 296 
van hen heeft een verlopen cer-
tifi caat of heeft de geldigheids-
duur hiervan niet aangepast. 140 
burgerhulpverleners dreigen 
binnenkort uit het bestand van 
HartslagNu verwijderd te worden 
omdat ze gedurende langere tijd 
geen reanimatietraining hebben 
gevolgd én hun account langdurig 
niet actief is geweest. Deze bur-
gerhulpverleners worden dan niet 
meer opgeroepen bij een melding 
van een hartstilstand. 

Nodig
Stichting Hartslag De Bilt zet 
zich in voor een actief netwerk 
van AED’s en burgerhulpverle-
ners in De Bilt. De Stichting roept 
burgerhulpverleners daarom op 
hun reanimatiecertifi caat tijdig 
te vernieuwen. Een goed burger-
hulpverlenersnetwerk is nodig om 
slachtoffers van een reanimatie 
binnen 6 minuten de juiste hulp 
te bieden. Zo nemen de overle-
vingskansen toe. Voor vragen is 
Hartslag De Bilt bereikbaar via 
info@hartslagdeBilt.nl of www.
hartslagdeBilt.nl.Laat de herhalingscursus niet versloffen.

Informatieavond warmtepompen
Van het gas af, een mooie ambitie die op termijn positieve invloed op 
het klimaat heeft? Maar de praktijk is weerbarstig. Gasloos wonen 

heeft (meestal) veel voeten in aarde. Donderdagavond 9 maart orga-
niseert BENG! in De Bilt een informatieavond over warmtepompen.

Het merendeel van het gasverbruik, 70%, is voor het verwarmen van je huis. 
25% voor warm water en maar 5% voor je gasfornuis. Wil je je gasverbruik 
dus fl ink terugbrengen dan zul je over moeten stappen naar elektrische ver-
warming. Een hybride of all electric warmtepomp lijkt dan een goede optie.

De energieambassadeurs van BENG! geven gratis en onafhankelijk advies 
over het verduurzamen van je woning. Frans den Braber is al jaren actief voor 
BENG! en de expert op het gebied van warmtepompen. Een warmtepomp is 
vaak het sluitstuk van meerdere verduurzamingsmaatregelen.

Donderdagavond 9 maart is er een informatieavond; waar Frans den Braber 
in gaat op alle aspecten van warmtepompen en vooral ook de voorwaarden 
waaraan een huis zal moeten voldoen om een warmtepomp optimaal te laten 
functioneren. Met deze kennis zullen bewoners beter keuzes kunnen maken 
en offertes van leveranciers beter kunnen beoordelen. De avond is interessant 
voor iedereen die een warmtepomp overweegt, nu of in de toekomst en is op 
donderdag 9 maart om 19.30 uur in De Rinnebeek Sint Laurensweg 11 in De 
Bilt. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.bengdebilt.nl/warm-
tepomp. (Bertien van de Kerk)

De buitenunit van de warmtepomp kan ook in de tuin geplaatst worden.
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Te koop aangeboden
Schaatsen schoenmaat 
35, nieuw €20,-. Tel. 030-
2283955

Puzzel 1000 stukjes, com-
pleet. Gallery Edition 
"Claude Monet". €5,-. Tel. 
06-16613197

-Steengrill, nieuw in doos, 
afmeting  steen 37x19cm. 
€15,-. Tel. 06-19691119

Zilveren Wilhelmina-
jubileumlepel 1898-1948, 
inscriptie: 'Wij willen ons  
zelf zijn en blijven' €5,-. Tel. 
06-19691119

2 puzzels J.van Haasteren 
1000 stukjes compleet. 
Rembrandts Atelier en 
Rariteitenkabinet. €10,-. Tel. 
06-16613197

Gratis afhalen HP printer. Tel. 
06-33161541

Twee metalen kaarten-
bakjes met sleutel. maat 
30/15/14,5 cm. Samen €5,-.
Tel. 06-14040516

Twee boeken van 
Coetzee:IJzertijd en Elizabeth 
Costello. Samen €4,-. Tel. 
06-14040516

Suikerpot van Fusus 
Amalfi.€4,-. Tel. 06-14040516

circa 90 dvd’s met voorname-
lijk films (Fellini e.d.). €50,-. 
Tel. 030-2284676

2 Suske en Wiske collectie 
boeken, zien er nog netjes uit, 
samen voor €7,50. Tel. 0346-
243758

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

kunnen artikelen van €3,50 tot €50,- 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  .....................................................

Fabels beschuitbus in rede-
lijke staat. €7,50. Tel. 0346-
243758

Gips gietmallen, diverse 
afbeeldingen. Leuk voor 
kinderen €10,0. Tel. 0346-
243758

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

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

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

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

PEDICURE Healthy Feet
Sandra Poel
Medisch en Cosmetisch pedicure
Tolakkerweg 100
Hollandsche Rading
06 390 39 708
www.pedicurehealthyfeet.nl

Schildersbedrijf R. Wegman. 
Voor al u binnen/buiten 
schilder, saus, en behang-
werkzaamheden. KVK.VCA. 
Ruim 25 jaar ervaring. Vrijbl.

Op ’t bankje
‘Zo, even bijkomen’, zegt de jonge vrouw die bij me op het 
bankje is komen zitten. Ik kijk haar vragend en een beetje be-
zorgd aan, want dan zal ze wel een of andere inspanning heb-
ben verricht. Ze voelt aan dat ze een verklaring moet geven en 
zegt: ‘Mijn vriend en mijn broer hebben de voorjaarsvakantie 
aangegrepen om een nieuwe keuken in ons huis te plaatsen. We 
werken allemaal in het onderwijs en ik had graag een paar dagen 
ergens naar toe gegaan, maar mijn vriend vond het nodig om 
die keuken nu te plaatsen omdat mijn broer hem aanbood om te 
helpen. Ik kom er net vandaan en heb de boel uitgeruimd zodat 
ze aan de slag kunnen. De boel lag al helemaal overhoop toen ik 
opstapte.’ Ze zucht nog eens diep en vertelt dan dat ze overdag 
bij haar moeder die in de buurt woont blijft en dat ze de gele-
genheidsbouwvakkers alleen af en toe koffie en wat te eten gaat 
brengen. ‘We hebben twee jaar geleden een gezellig oud huis 
gekocht waar nog wel wat aan te doen is maar we hebben er niet 
zoveel haast mee. Ik kom nu pas weer echt in actie wanneer ze 
klaar zijn. Dan ga ik samen met mijn moeder de boel soppen en 
inrichten. Ik hoop maar dat het allemaal sneller gaat dan gepland 
en dat we dan toch nog een dagje ergens heen kunnen.’ Ik zeg 
dat ik het tv-programma Help, Mijn Man is klusser wel eens 
gezien heb en die klusser dan een jaar later nog bezig is, maar 
dat gaat bij haar niet gebeuren. ‘Daar zijn ze veel te serieus voor 
en ze hebben alles secuur gepast en gemeten. Gelukkig komt 
er ook nog een vriend meehelpen met het technische gedeelte. 
Hij zit in die branche en is ook met ons mee geweest toen we 
de keuken uitzochten en hij adviezen gaf. Ik verwacht dat ze al-
les wat niet meer nodig is naar de milieustraat gebracht hebben 
voor wij gaan schoonmaken.’ Ze vertelt dat ze gaan koken op 
inductie waar ze nog wel aan zal moeten wennen. ‘Ik heb er al 
wat over gelezen en ben erg benieuwd.’ Ze geeft mij ook uitleg 
en vertelt dat de kookplaat zelf niet heet wordt, maar de bodem 
van de pan opwarmt en dat hierdoor de kookplaat een stuk koe-
ler blijft en daardoor ook veiliger. De inductiekookplaat schijnt 
veel meer mogelijkheden dan een gaspit te hebben, zoals ruimte 

voor langwerpige pannen. Ze vertelt verder nog wat over nieuwe 
snufjes die in de nieuwe keuken komen. ‘Mijn moeder maakt 
de gordijnen waar mijn zus, die binnenhuisarchitecte is, de stof 
voor uitgezocht heeft. Op de vloer komt laminaat.’ Ze pakt haar 
telefoon een laat een foto zien hoe het er ongeveer uit komt zien 
en dat ziet er fraai uit. De vrouw vertelt dat de meivakantie ook 
al is ingevuld. ‘Dan zijn de badkamer en de wc aan de beurt. 
Maar we zijn heel gelukkig met ons huisje. De tuin was helemaal 
versteend, maar die is al ontsteend en vergroend. We hebben veel 
struiken en planten gepoot waar bijen gek op zijn en dat vind 
ik iedere keer weer een mooi gezicht. Zonnepanelen hebben we 
nog niet, maar er moet natuurlijk wat te wensen overblijven’, 
zegt ze lachend. ‘Zo, nu ga ik weer naar mijn moeder en lekker 
relaxed koffiedrinken. Ze zal wel weer achter 
de naaimachine zitten want ook zij 
is een bezige bij.’ Ik wens haar 
nog heel veel geluk met de 
voortgang van de werkzaam-
heden en veel kookgenot in 
haar nieuwe keuken. Opge-
wekt stapt ze op.  

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

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

Door Gods Genade is er hoop voor ieder mens!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Cursussen/ trainingen
Bridgeles voor Beginners 
Bij voldoende belangstelling start er op maandag 13 maart 
a.s. t.e.m. eind juni bij Bridgeopleiding Koetsiersbridge in 
Maartensdijk een bridgecursus voor beginners (boekje 1 
van Berry Westra). Naast theoriebehandeling iedere avond 
veel oefenspellen. Maximaal 8 deelnemers; kosten 95 euro 
p.p. Belangstelling kan worden aangegeven via bridgeoplei-
ding@ziggo.nl.

Krantenbezorger 
best relaxed werk

door Guus Geebel

Nout Zanders bezorgt sinds oktober 2021 De 
Vierklank in de Kerkdwarslaan, Kerklaan, 

Park Arenberg en Westerlaan in De Bilt. 
Daar bezorgt hij 239 kranten. Nout is 16 jaar 

en zit op de middelbare school. 

Als Nout de krant rondbrengt en mensen staan 
buiten dan krijgt hij wel eens een opmerking van 
wat ben je vroeg vandaag of maken ze een praatje. 
‘Soms vragen ze of ik de krant wat verder in de 
brievenbus wil stoppen.’ De Vierklank bezorgt hij 
op woensdag meestal na school tussen drie uur tot 
half vijf. ‘Ik ben dan precies voor mijn training 
thuis.’ De sport die hij beoefent is klimtraining op 
een wand in Nieuwegein in een speciale klimhal. 
‘Ongeveer eens in de twee weken gaan we wed-
strijden klimmen en soms win ik wel eens wat.’

Het bezorgen van de krant vindt Nout best relaxed. 
Ontspannen wat rondlopen met een muziekje op 
vindt hij best fijn. Aan het eind van het jaar haalt 
hij met nieuwjaarswensen ook nog iets extra’s 
binnen. ‘Vooral het laatste jaar. Omdat mensen 
minder vaak kleingeld in de portemonnee hebben 
geven ze soms wat meer. Nout denkt dat kranten 
bezorgen voor wat oudere mensen heel goed is 
om extra in beweging te komen. ‘Ik denk dat het 
niet leeftijd gebonden is. Je maakt eigenlijk een 
wandeling en stopt af en toe om een krant in de 
brievenbus. Het is heel erg rustgevend en vaak zijn 
mensen dankbaar dat je de krant bezorgt. De Vier-
klank kan nog best nieuwe bezorgers gebruiken. 
Bel daarvoor 0341 211992 of stuur een e-mail naar 
info@vierklank.nl 

pr.opgave. Voor meer info tel: 
0642709940

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

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL



Werkplaats opent Boekebos 
  

Op 9 februari opende kinderboekenauteur Bibi Dumon Tak het Boekebos,
de vernieuwde schoolbibliotheek van De Werkplaats Kindergemeenschap. De

bibliotheek heeft een complete gedaantewisseling ondergaan. Zowel bij de
inrichting als de vernieuwde collectie staat leesplezier centraal. 

  
Aan de nieuwe bibliotheek is meer 
dan een half jaar hard gewerkt. Het 
gehele interieur werd onder handen 
genomen, van wanden en vloeren 
tot aan het meubilair. Er zijn allerlei 
hoekjes en een grote bank gekomen 
waar kinderen kunnen neerploffen 
om in alle rust een boek te lezen. 
Ook kwamen er nieuwe kasten bij. 
‘Dat was wel nodig ook,’ vertelt di-
recteur Anne-Mieke Bulters, ‘want 
de collectie is flink uitgebreid’.
  
Opening 
Op 9 februari kwam daar nog één 
boek bij: Laat een boodschap ach-
ter in het zand van Bibi Dumon 
Tak. De gelauwerde kinderboeken-
schrijver –  ze won onder meer de 
Gouden griffel, meerdere Zilveren 
griffels en de Theo Thijssen oeu-
vreprijs – kwam het boek persoon-
lijk in de kast zetten, bij wijze van 
opening van de nieuwe bibliotheek. 
Deze vond plaats tijdens een studie-
dag voor alle medewerkers, waarbij 
Dumon Tak een lezing gaf. 
  
Actuele collectie 
Volgens de auteur is elk boek een 
wereld waar je in kunt stappen: 
‘Waar een film of serie vaak een 
korte ervaring is, kun je in een boek 

een langere tijd rondreizen’. Ze 
wees ook op het belang van actuele 
boeken. ‘Als volwassenen blijven 
we soms hangen in de klassiekers, 
terwijl er zoveel mooie nieuwe boe-
ken worden geschreven. Die nieu-
we boeken zijn terug te vinden in 
de schoolbibliotheek. Er is nu een 
mix van mooie klassiekers en actu-
ele boeken aanwezig, die aansluiten 
bij de belevingswereld van de kin-
deren van nu. 
  
Leesplezier 
In de nieuwe bibliotheek staat lees-
plezier centraal. Leesonderwijs 
is een actueel thema in het onder-
wijs omdat steeds minder kinderen 
lezen. ‘Het beste leer je dat door 
plezier te krijgen in het lezen,’ zegt 
Anne-Mieke, ‘daarom zetten we 
maximaal in op leesplezier, waarbij 
we kinderen uitdagen om te lezen. 
Want er is voor ieder kind een boek. 
Wanneer je zegt niet van lezen te 
houden, heb je alleen nog niet het 
boek gevonden dat bij je past. Als 
dat ergens lukt, is het in ons Boe-
kebos.’ 
  
Boekebos 
De naam is niet alleen een speelse 
verwijzing naar oprichter Kees 

Boeke, maar ook naar de vormge-
ving in natuurtinten. Aan de wand 
hangen posters van bomen met de 
nieuwste aanwinsten.  De school is 
omgeven door natuur en deze sfeer 
is naar binnen doorgezet, met rust-
gevende natuurtinten en materialen, 
een lekker bank en zitjes, om een 
veilige, prettige leesplek te maken 
en zo even te kunnen verdwijnen in 
een boek.. 
  
Vrijwilligers 
Dat de bibliotheek al enthousiast in 
gebruik is genomen is te zien aan 
de kaartenmolen met boekentips, 
waarin foto’s zijn geplaatst van 
leerlingen met het boek dat zij aan-
bevelen. De werkers, zoals de leer-
lingen hier genoemd worden, kun-
nen hier iedere dag terecht. 

‘Dat is te danken aan geweldige 
vrijwilligers, die de nieuwe boeken 
kaften, in het systeem invoeren en 
de kinderen dagelijks helpen bij het 
lenen’, vertelt Anne-Mieke. ‘Er zijn 
ouders bij van wie hun kind al lang 
van school is, sommigen al vijftien 
jaar. Zonder hen zou dit alles niet 
mogelijk zijn.’ 

(Maarten Ellenbaas, groep 7/8)
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advertentie

De gerenoveerde schoolbibliotheek.

Op zoek naar oud-leerlingen
In 1972 gingen ze ieder hun eigen weg, de leerlingen van groep 8 van basisschool De Kievit

uit Maartensdijk. Toen was dat nog de zesde klas van de Openbare Lagere School. 

Edmond Harte bleef in Maartens-
dijk wonen en was benieuwd naar 
het wel en wee van zijn klasge-
nootjes van destijds. Via Facebook 
zocht en vond hij er al snel een aan-
tal. Binnen een maand zat hij met 
4 andere enthousiastelingen in de 
kroeg en werd een reünie gepland. 
Zaterdag 11 maart is dan het zover: 
dan komen zeker 25 van de 30 leer-
lingen van weleer naar Maartens-
dijk om in De Vierstee herinnerin-
gen op te halen. 
De verhalen zullen zeker gaan 
over de ruimte die er toen rond de 

school was. De Kievitschool - een 
houten gebouw aan de Kievitlaan 
- stond nog aan de rand van het 
dorp. Tegenover de school was een 
groot speelveld en verder waren er 
weilanden naar het zuiden toe. Ze 
konden er heerlijk buiten spelen en 
ravotten. En de schoolreisjes naar 
speeltuinen en dierentuinen... 

Wie heeft er nou geen herinnerin-
gen aan die ene juf of meester die 
precies de goede dingen zei om je 
te stimuleren om door te zetten? En 
dan zijn er ook nog die 50 tussen-

liggende jaren, waarin sommigen 
elkaar niet heel wat jaren niet meer 
gezien hebben. Heel wat uit te wis-
selen dus.  Het programma en de 
zaal zijn rond. Edmond Harte werkt 
aan een mooie fotopresentatie en 
Martine Franken bakt genoeg ap-
peltaart voor de hele groep. Helaas 
zijn nog niet alle leerlingen gevon-
den. Er wordt nog gezocht naar 
Hans van den Hurk, Henk Jan van 
de Pol en Nel van Ek. Wie heeft 
(nog) contact met hen? Neem dan 
contact op met Edmond via kie-
vit@hart.in. (Marjolein Hasenbos)

Het organiserend team v.l.n.r. Edmond Harte, Caroline Evers, Marjolein Hasenbos, Gert Jan Wichers en 
Martine Franken.

Maartensdijkse leerling 
wint Voorleeswedstrijd

Woensdag 22 februari streden negentien leerlingen van 
basisschoolgroepen 7/8 tegen elkaar in de Regionale 

Voorleeswedstrijd die plaatsvond in Theater de Klinker 
van KunstenHuis Idea. Uiteindelijk stonden Kasper 

Warnaar (12) van de Startbaan (Soesterberg) en 
Jayson Grootveld van de Martin Luther Kingschool 

(Maartensdijk) tegenover elkaar in de spannende finale. 

Jayson Grootveld (12) begint na een spannende introductie met voorle-
zen uit het boek ‘Ontsnapt uit de dode hoek’, geschreven door Paul van 
Loon: ‘Remmen piepen. Banden gieren. Rafael gilt. Terwijl hij valt, 
ziet hij in een flits iets vreemds aan de overkant van de weg: felle kop-
lampen, een skelet achter een ruit. Dan raakt zijn hoofd de straat en 
alles wordt zwart…’. De hele zaal inclusief de jury zit op het puntje van 
zijn stoel. Jayson eindigt met een enorme cliffhanger. Nu móét de hele 
zaal het boek wel lezen om te weten hoe het afloopt.

Juryvoorzitter Kevin Hassing vertelt dat het een lastige keuze was: ‘Alle 
19 deelnemers waren ontzettend goed en zijn niet voor niets kampioen 
geworden van hun school. Kasper sprong eruit vanwege zijn enthousi-
aste manier van voorlezen. Uiteindelijk heeft Jayson gewonnen omdat 
hij ons echt meesleurde in zijn spannende verhaal’. (Simone Dirkze)

V.l.n.r. juryleden Kevin Hassing, Hilde Visser en Saskia de Waal. 
Finalist Kasper Warnaar en winnaar Jayson Grootveld.

zaterdag
4 maart

aanvang: 14.00 uur

HOOFDSPONSOR: 
RABOBANK

FC DE BILT

MONNICKENDAM

SPORTPARK WELTEVREDEN



Laag bij de grond
Laag bij de grond duiken ineens 
de wonderlijke bloemen van het 
groot hoefblad weer op. Kleine 
bloempjes, dicht opeen, samen 
als roze knotsen gegroepeerd in 
het prille groen. De planten lagen 
ondergronds veilig verborgen in 
de slootkant, toen wij daar vlak-
bij afgelopen winter onze schaat-
sen onderbonden om de bevroren 
plas over te steken. De vochtige, 
vruchtbare aarde, nog erg kaal zo 
vlak voor de lente, biedt de plan-
ten energie om te bloeien voordat 
de bladeren tevoorschijn komen. 
Een gulle nectarbron voor insecten 
van het vroege voorjaar. 

Tegelijkertijd ontluiken daar 
hondsdraf, brandnetel en kleef-
kruid. Deze (on)kruiden verzeke-
ren zich aldus van een plekje in 
het grote bladerbos. De enorme 
bladeren, als parasols, zorgen ook 
in warme zomers voor schaduw 
en een optimaal vochtig klimaat 
voor de wortelstokken en het bo-
demleven. Onder dit bladerdak 
scharrelen merels en lijsters graag 
naar voedzame wormen en slak-
ken. Een oase bij droge dagen. 
Plakkerig zal het kleefkruid zich 
omhoog werken langs de lange 
bladstengels om vervolgens boven 
de reusachtige bladeren in het licht 
tot bloei te komen. Groot hoef-
blad, een indrukwekkend gewas 
met wortelstokken. In de siertuin 
heeft de plant bewezen hiermee 
een lastig te verwijderen onkruid 
te zijn. Het bezorgde ‘m de naam 
Allemansverdriet. 
(Karien Scholten)

In haiku:
Laag bij de grond bloeit
Groot hoefblad nog zonder blad
Zoet voor insecten
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
1-3
Do.
2-3
Vr.
3-3
Za.
4-3
Zo.
5-3

Entrecôte
met pepersaus

Zeebaarsfilet
met antiboise

Knolselderij-steak met 
champignons
en truffelsaus

€ 15,00

Woe.
8-3
Do.
9-3
Vr.

10-3
Za.

11-3
Zo.

12-3

Pasta carbonara
met spek

Tongfilet
met kreeftensaus

Vegetarische pasta 
carbonara

€ 15,00

Toetje v/d week: 
Pastel de nata met slagroom € 5,50

Ma. en di. gesl. Zaterdagen weer open! 

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

advertentie

Het Vierklankvrouwtje
door Walter Eijndhoven

De Vierklank is op zoek naar bezorgers voor haar huis-aan-huiskrant. Iedereen kan zich 
aanmelden, jong en oud. Een rondje lopen kost niet teveel tijd en je verdient er nog een 

zakcentje mee. Eén van die krantbezorgers is Truus Straatman uit De Bilt. 

Tot twee jaar terug werkte Straat-
man in de zorg. Middenin corona-
tijd. ‘Het was een moeilijke tijd’, 
vertelt zij. ‘De hele dag werken met 
een mondkapje op was echt geen 
pretje’. Er was echter één lichtpunt-
je, zij ging met pensioen. Straatman 
houdt niet van stilzitten, dus zocht 
zij een leuke bijverdienste, maar 
dan wel ééntje waarbij zij geen 
mondkapje hoefde te dragen. 

Bijnaam
‘En toen kwam De Vierklank op mijn 
pad’, vertelt zij. ‘Ik meldde mij aan 
en kreeg mijn eigen wijk toegewezen 
in De Bilt, zo’n 145 adressen op de 
Blauwkapelseweg en de Groen van 
Prinstererweg. Elke woensdagoch-
tend staat een pak kranten te wach-
ten. Gelukkig heb ik een bakfiets, dus 
gooi ik de kranten in de bak en loop 
mijn rondje. Inmiddels kent iedereen 
mij natuurlijk van de krant en heb ik 
een bijnaam: het Vierklankvrouwtje’.

Behalve een zakcentje en één à 
twee uur beweging geeft een kran-
tenwijk ook structuur in je leven, 
vindt Straatman. Inmiddels heeft 

zij sinds augustus vorig jaar be-
zorgt ze ook een tweede wijk op de 
Buys Ballotweg, de Cumulusweg, 
Eurusweg, Hessenweg en Looy-
dijk. Straatman: ‘Ik ben hier heel 
blij mee. In deze buurt heb ik 145 
adressen. Het geld houd ik niet voor 
mijzelf hoor. Ik heb twee honden, 
daar gaat alles naar toe’. 

Ook interesse om De Vierklank te bezorgen? Laat het ons weten via 
info@vierklank.nl en wij informeren u graag verder over de mogelijk-
heden.

Truus Straatman keert na het bezorgen van De Vierklank met een lege 
bakfiets huiswaarts.

Hanteert gemeente eigen regels
voor kapbeleid

door Henk van de Bunt

Per 1 april 2021 zijn er nieuwe regels ingegaan voor het kappen van bomen in
de gemeente De Bilt. Dit heeft de gemeenteraad op 25 maart 2021 besloten en

vastgelegd in de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening. 

Voor elke boom met een stamomtrek 
vanaf 80 centimeter (gemeten op 1,30 
meter hoogte) die men wil kappen, 
is een kapvergunning nodig. Eerst 
mochten bomen (dikker dan 80 cm) 
in particuliere tuinen vaak zonder 
vergunning gekapt worden. Bomen 
die dunner zijn dan 80 cm stamom-
trek (op 1.30 meter hoogte)  mogen 
wel zonder kapvergunning gekapt 
worden op eigen terrein. Voor kappen 
van bomen in agrarisch gebied geldt 
vaak een aparte vergunningplicht op 
grond van een bestemmingsplan. De 
regels van het zogeheten aanlegver-
gunningstelsel zijn dan van toepas-
sing. De regels daarvan zijn terug te 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl

Handhaving
Conny Brouwer (ChristenUnie) 
stelde tijdens de gemeenteraads-
vergadering van 23 februari vragen 
over de handhaving van het kap-
beleid: ‘Ik zag in het gemeente-
blad van 15-2-2023 dat het kapbe-
leid niet gehandhaafd wordt. Mijn 
vraag: Waarom wordt door de ge-
meente afgeweken van het kapbe-
leid? Er worden 52 bomen gekapt 
verspreid door de gemeente en niet 
voor elke gekapte boom een terug-
geplaatst. We verliezen zo weer 22 
bomen’.  

Condities
Wethouder Van de Veerdonk: ‘We 
wijken niet af van het kapbeleid. 
Die 52 bomen vertonen gebreken of 

een slechte conditie waardoor kap 
noodzakelijk is. Het gaat groten-
deels om kleine, slecht groeiende 
bomen. Geen van de weigerings-
gronden zijn van toepassing. Deze 
bomen zijn naar voren gekomen bij 
de reguliere boomveiligheidscon-
trole, waarbij is geadviseerd om 
deze bomen te kappen. Herstel is 
uitgesloten en vaak vormt de boom 
daardoor een risico voor de directe 
omgeving. In verband met wettelij-
ke zorgplicht en aansprakelijkheid 
is het belang van de gemeente om 
deze bomen te verwijderen groter 
dan het belang om de bomen te be-
houden’.

Herplanten
De wethouder vervolgde: ‘Van de 
52 bomen zijn er 22 dood, voor 

dode bomen geldt geen herplant-
plicht. Voor de overige 30 bomen 
geldt dit wel. Voor 6 bomen geldt 
een instandhoudingsplicht, dit is 
de vervanging (inboet genoemd) 
van een recent aangeplante boom, 
die dood is gegaan. Bij een aantal 
bomen is herplant mogelijk, op de-
zelfde locatie of in de nabijheid. 
Maar niet op alle plekken kan dit. 
Wanneer er geen goede groeiplaats-
omstandigheden voor een boom te 
creëren zijn, is het niet verstandig 
een boom terug te planten. Wel 
planten we elk jaar ook op heel 
andere locaties bij herinrichtingen 
of renovaties nieuwe bomen zodat 
we per saldo in aantal bomen niet 
achteruitgaan. In het huidige plant-
seizoen planten we ongeveer 75 
bomen. 

Conny Brouwer (CU) wil vooral iets over de herplant-plicht weten.

Pauze in het
Van Boetzelaerspark

In het parkhuisje in het Van Boetzelaerspark in De Bilt houden de 
vrijwilligers een pauze met koffie, thee en zelfgemaakte appeltaart, 
om daarna weer aan de slag te gaan met het snoeien en opruimwerk.  
(foto Frans Poot)
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