
Toezichtbrief provincie over 
begroting nader toegelicht

door Guus Geebel

Op dinsdag 4 februari werd in de oude raadzaal van het gemeentehuis de jaarlijkse 
toezichtbrief van de provincie met een beoordeling van de gemeentelijke begroting 

besproken. Die brief was anders dan voorgaande jaren. 

Jan de Reuver, coördinator finan-
cieel toezicht van de provincie 
Utrecht, gaf in een presentatie aan 
hoe de brief over de begroting tot 
stand is gekomen en wat dit voor 
de gemeente De Bilt betekent. Wet-
houder Dolf Smolenaers vertelt 
daarna wat tot nu toe is gedaan en 
gaat in op perspectieven en vervolg-
stappen. Jan de Reuver vertelt eerst 

iets over het financieel toezicht in 
het algemeen. Hij gaat daarna in op 
het toezichtkader en de werkwijze, 
de beoordeling van de begroting 
en het vervolgtraject. De provin-
cie houdt financieel toezicht op 26 
gemeenten, 19 gemeenschappelijke 
regelingen en 4 waterschappen. 
Een financieel gezonde gemeente is 
het doel van financieel toezicht, om 
de artikel 12 status zoveel mogelijk 

te voorkomen. De gemeente is zelf 
verantwoordelijk voor de financi-
ele situatie. Repressief toezicht is 
toezicht achteraf en er is dan geen 
goedkeuring door de provincie no-
dig. Preventief toezicht betekent 
dat de begroting of wijzigingen 
daarvan vooraf goedkeuring van 
de toezichthouder moeten krijgen. 
Voor de gemeente De Bilt gaat het 

om repressief toezicht. De spelre-
gels rondom financieel toezicht zijn 
vorig jaar vastgesteld. 

Toetsingskader
Belangrijk toetsingskader is een 
structureel begrotingsevenwicht. 
Dat betekent dat structurele lasten 
worden gedekt door structurele ba-
ten. Alles wat incidenteel is wordt 
er uitgehaald. ‘Dat kan inhouden 
dat een aanvankelijk stuitende be-
groting niet sluitend wordt.’ Alle 
gemeenten worden via dezelfde lat 
gemeten. De jaarrekening 2018 was 
voor De Bilt niet sluitend. De Reu-
ver laat zien hoe de meerjarenbe-
groting in De Bilt door opschuivend 
perspectief alleen het laatste jaar 
sluitend was. ‘Het financieel toe-
zicht is een proces dat het hele jaar 
doorgaat.’ Hij gaat in op een aantal 
onderdelen van de meerjarenbegro-
ting van De Bilt die zorgen baren, 
zoals de beperkte vermogensposi-
tie, ontwikkeling kapitaalgoederen 
vastgoed en het sociaal domein, 
waar elke gemeente last van heeft. 

Ombuigingen
‘Zoals we het nu constateren, en 
daarom is deze brief ook gestuurd, 
hoe gaat het nu verder met de ge-
meente De Bilt. Er zijn meer taak-
stellingen en ombuigingen nodig. 
Dit jaar willen we in ieder geval 
een vinger aan de pols houden. We 
zullen periodiek bestuurlijk overleg 
hebben. Dat is geen verantwoor-

dingsoverleg. We gaan toetsen om 
daarna een reële en structurele be-
groting 2021-2024 vast te kunnen 
stellen, dat wil zeggen dat struc-
turele lasten gedekt worden door 
baten. Onzekere factoren zijn de 
uitkering van het Rijk aan de ge-
meente en ontwikkelingen rond het 
sociaal domein. Richting het Rijk 
geven wij aan dat door met name 

de financiering vanuit het Rijk de 
financiële positie bij gemeenten 
aan het verzwakken is, dus dat er 
meer geld moet komen. De meicir-
culaire moet duidelijkheid geven. 
Wij financieren niet, we signaleren 
alleen’, aldus De Reuver.

Stand van zaken
Wethouder Dolf Smolenaers houdt 
een verhaal waarin hij ingaat op 
waar we vandaan komen, wat we 
sinds 2018 hebben gedaan en waar 
we naartoe gaan. ‘We hebben een 
relatief hoge schuld en een lage sol-
vabiliteit, wat betekent dat ons bezit 
grotendeels door vreemd vermogen 
gefinancierd is. Dat is in een hele 
lange periode zo gebeurd. Door de 
manier waarop het Rijk de verde-
ling bepaalt voor de financiële bij-
drage aan de gemeente trekken wij 
een beetje aan het kortste eind. Dat 
betekent vele malen minder dan in 
andere gemeenten. We hebben voor 
bewoners een hoog voorzieningen-
niveau nagestreefd. Ook hebben we 
toekomstige opbrengsten gebruikt 
om de ontwikkeling van nu te be-
talen. Hij noemt als voorbeeld de 
nieuwgebouwde Theresiaschool 
waarvan de oude school er ook nog 
staat terwijl de bedoeling was de 
nieuwe daarmee mede te financie-
ren ‘ 

Maatregelen
Smolenaers legt uit waar dit alle-
maal toe leidt en gaat hij in op de 
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Eerste proeftuin voor 
aardgasvrije wijken 

Het klimaatakkoord stelt de ook gemeente De Bilt voor een omvang-
rijke en complexe opgave: de warmtetransitie. Op initiatief van Biltse 
energiecoöperatie ‘BENG!’ en met medewerking van woonstichting 
SSW en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het College 
een verkennend technisch onderzoek verricht naar de mogelijkheid om 
de wijk Brandenburg West in Bilthoven aardgasvrij te maken. 

Een dergelijk project blijkt kansrijk. De warmte, gewonnen uit de wa-
tergang van de rioolzuiveringsinstallatie, kan worden gebruikt om de 
naastgelegen wijk (met circa 550 sociale huurwoningen en 550 wonin-
gen in particulier eigendom) te verwarmen. 
Het Rijk heeft op 19 november 2019 de gemeenten uitgenodigd om 
voor 1 april 2020 aanspraak te maken op gemiddeld 4.000.000 euro 
subsidie per initiatief voor de ‘Tweede ronde proeftuinen aardgasvrije 
wijken’. Deze subsidie biedt de mogelijkheid om een start te maken met 
de warmtetransitie van Brandenburg West als eerste aardgasvrije wijk 
in deze gemeente. 

Informatiebijeenkomsten
Als onderdeel van de subsidieaanvraag wordt een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd. Hoewel woningeigenaren zelf mogen bepalen of zij wil-
len deelnemen aan aansluiting op het warmtenet, richt het participatie-
proces zich naast informatievoorziening ook op het stimuleren van de 
deelname aan de proeftuin. 
De eerste informatiebijeenkomsten voor de bewoners vinden plaats op 
2 maart in wijkgebouw WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven. De bijeen-
komsten duren een uur en vangen aan van 16.00 uur tot 20.00 uur. Ook 
de gemeenteraad wordt gelegenheid gegeven om over de subsidieaan-
vraag wensen en bedenkingen te uiten; het gaat hier om de zogeheten 
‘voorhangprocedure’. Na de raadsvergadering van 20 februari zullen 
eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraad bij de verdere 
voorbereiding van de subsidieaanvraag worden betrokken.  [HvdB]

twee miljoen die opgebracht moest 
worden vanwege gestegen prijzen 
en lonen. ‘Ook hadden we te ma-
ken met een opschalingskorting.’ 
Hij vindt het jammer dat wat we ge-
daan hebben niet voldoende bleek 
om een toezichtbrief te krijgen. Het 
ambtelijk apparaat is de afgelopen 
jaren zo uitgeknepen dat je de am-
bities van de raad nauwelijks kunt 
oppakken. De kosten in het sociaal 

domein waren gebaseerd op het 
bedrag dat we van Den Haag kre-
gen, maar dat was onvoldoende. 
Daarom hebben we gezegd te be-
groten op basis van de werkelijke 
kosten, dus moesten we twee mil-
joen extra vinden ten opzichte van 
het jaar daarvoor. De dalende lijn in 
de schuldpositie is de aflopen jaren 
gekeerd. 

Lees verder op pagina 3

De nieuwe Theresiaschool (bouw 2008) had met de opbrengst van de oude school gefinancierd moeten worden.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/02 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/02 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse, 

Viering Heilig Avondmaal
16/02 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/02 • 10.30u - Dienst met 

Jan Bodisco Massink
 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/02 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
16/02 • 10.30u - Pastor Frans Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

16/02 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
16/02 • 16.30u - Ds. H.J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
16/02 • 10.00u - Diaconale Samendienst 

in Oosterlichtkerk 
16/02 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Jeugddienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

16/02 • 10.00u - Diaconale Samendienst 
met Wijkgemeente Dorpskerk  

R.K. St. Michaelkerk
16/02 • 10.30u - Communieviering, W. 

Kremer en K. van Gestel 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/02 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast 
19/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/02 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

16/02 • 10.00u - Kandidaat A.J. 
Speksnijder

16/02 • 18.30u - Kandidaat A.J. 
Speksnijder 

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/02 • 11.00 uur - ds. R. van den Belt 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
16/02 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

16/02 • 10.00u + 18.30u - Leesdienst 

PKN - Ontmoetingskerk
16/02 • 09.30u - ds. R. van den Belt 

St. Maartenskerk
16/02• 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

 
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
16/02 • 10.00u - Samendienst in 
Kerkgebouw Hervormde Kerk: 

Schoolkerkdienst met ds. T. A. Viezee en 
ds. M van der Zwan 

16/02 • 18.30u - Dhr. J. Brunt 

PKN - Herv. Kerk
16/02 • 10.00u - Samen met Ned. Ger. 
Kerk: Schoolkerkdienst met ds. M. van 

der Zwan en ds. T. A. Viezee.  
16/02 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand 

Capharnaüm in Het Lichtruim

12 februari om 20.00 uur wordt 
in Theater Het Lichtruim, Pla-
netenbaan 2, Bilthoven de film 
Capharnaüm vertoond. Kaart-
verkoop kan Online via www.
skc-debilt.nl of aan de zaal.

Aan de Keukentafel

Vierstee 2.0 opent op 13 februari 
de deuren van het pop-up res-
taurant zodat er gezamenlijk in 
de Vierstee gegeten kan worden. 
Aanvang 18.30 uur. Menu en 
reserveren: www.vierstee.nl of 
bel 0614-676160

Praat Lokaal Autisme

Elke 2e donderdag van de maand 
is het Praat Lokaal Autisme in 
het Het Lichtruim, Bilthoven. 
Aanvang 19.30 uur. meer infor-
matie zie website debilt.ouders-
lokaal.nl

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Met mijn jarenlange ervaring denk ik graag. 
met u mee over locatie, catering en muziek. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Bingo bij WVT

Vrijdag 14 februari kunt u van 
19.30 tot 21.30 uur bingo spe-
len bij WVT. Aanmelden is niet 
nodig. Locatie: WVT, Talinglaan 
10, Bilthoven.

Marja’s Grote  
Tupper Topper Show

Op 14 februari is Marja’s Grote 
Tupper Topper Show in The-
ater Het Lichtruim, Bilthoven 
te zien. Aanvang 20.00. Meer 
informatie en kaartverkoop zie: 
www.kunstenhuis.nl

Samen leuke dingen doen

De Markt Samen Leuke Din-
gen Doen komt op zaterdag 15 
februari bij Eetcafé Van Milten-
burg,  Oude Brandenburgerweg 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Maar de HEER’ zal uitkomst geven.
Psalm 42 vers 5 (berijmd).

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd, na een periode van 
afnemende krachten, van onze zijde heeft weggenomen,
mijn lieve zorgzame moeder en mijn schoonmoeder

Teuntje van Zijtveld – van Walderveen
Sinds 19 oktober 2006 weduwe van Pieter van Zijtveld

in de leeftijd van 89 jaar 

 Westbroek:  Evert van Zijtveld 
  Ria van Zijtveld – Zoutendijk

9 februari 2020

Correspondentieadres:
E. van Zijtveld
Kerkdijk 141
3615 BD Westbroek

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 15 februari van 
15.00 uur tot 16.00 uur en maandag 17 februari van 9.45 uur
tot 10.15 uur in het gebouw ‘Rehoboth’ achter de Hervormde kerk, 
Kerkdijk 12 te Westbroek.

De rouwdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal gehouden 
worden D.V. maandag 17 februari om 10.30 uur in bovengenoemd 
kerkgebouw. Deze rouwdienst zal geleid worden door 
ds. M. van der Zwan.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats achter de Hervormde kerk.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Zorgcentrum 
Zuidenheide, afd. Alba 5 voor de liefdevolle verzorging.

Geen bloemen

32, Bilthoven van 14.00 tot 
16.00 uur. Meer info Wilma van 
Poelgeest tel. 06 47296337.

Inzamelen voor  
rommelmarkt

Scoutinggroep Ben Labre houdt 
zaterdag 15 februari om 10.00 
uur een extra inzameldag voor 
de jaarlijkse rommelmarkt. 
Locatie is bij het Scoutingge-
bouw achter de Michaëlkerk 
aan de Kerklaan in De Bilt. 
Contact via e-mail: rommel-
markt@benlabre.nl

Je kunt afscheid nemen van Iet in uitvaartcentrum
Tap DELA Bilthoven, Soestdijkseweg-Zuid 265 in  
Bilthoven, op zondag 16 februari van 15.00 tot 15.45 uur.

De dienst van woord en gebed wordt gehouden op maandag  
17 februari om 14.00 uur in de kerk van O.L.V. van  
Altijddurende Bijstand, Gregoriuslaan 8 in Bilthoven,
gevolgd door de begrafenis op naastgelegen begraafplaats.

Aansluitend nodigen wij je van harte uit in Dorpshuis HF  
Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt om samen  
het glas te heffen op het leven van Iet. 
Iet zou het geweldig vinden als je een donatie wilt doen  
voor de gehandicaptensport, waarvoor bij uitvaartcentrum  
TAP Dela op zondag en maandag in het Dorpshuis een  
collectebus zal klaarstaan. 

Neem als je wilt een bloem mee die je aan Iet doet denken 
als laatste groet aan haar.

Ted en Astrid
   Sarah, Fay, Sem 

Rob en Patricia
   Daphne, Wouter en Julie, Jasper, Sophie 

Helen en Pieter
   Lotte, Noor 

Nico de Groot

Matthijs Wennekes

weduwe van

c Utrecht, 10 februari 20205 Bilthoven, 16 maart 1939

Ida Catharina Wennekes-Werner
Iet

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand  
houdend, hebben wij in liefde losgelaten onze lieve moeder,  
schoonmoeder, oma en mijn lieve vriendin

Correspondentieadres: Dela uitvaartzorg,
t.a.v. fam. Wennekes, Proostwetering 8, 3543 AE Utrecht.
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We hebben capaciteit ingezet om 
gebouwen die al veel te lang in ons 
bezit zijn af te stoten. Dat heeft 
structurele gevolgen voor de finan-
ciële lasten, omdat onderhoudslas-
ten en energiekosten dan over zijn.’  

Afstoten
‘Om het tij te keren moeten we 
op de korte termijn niet alleen het 
laatste jaar sluitend zijn, maar ie-
der jaar. We zijn daarmee bezig 
en zijn ons volledig bewust dat 
het nog niet hard is. De afgelopen 
anderhalf jaar zijn we processen 
tussentijds korter gaan volgen. In 
de volgende begroting zijn nieuwe 
bezuinigingen niet uit te sluiten. 
Ook op de langere termijn moeten 
we nog verder. Panden die geen 
maatschappelijke functie hebben 
houden we vaak veel te lang in ons 
bezit en zullen we moeten afstoten. 
Wat we houden moeten we beter 
onderhouden.’

Vervolg
De wethouder vindt de constate-
ringen van de provincie ruw. Hij 
had die liever een paar jaar eerder 
gehad. ‘Dan waren we wat sneller 
begonnen, maar ik deel de inhoud 

en de zorgen wel.’ Smolenaers 
vindt de brief passen bij de maat-
regelen die zijn toegelicht. ‘Als we 
ons hard kunnen maken voor een 
aantal bezuinigingsmaatregelen 
ziet het er al weer heel anders uit.’ 
Deze avond is de start van een pro-
ces dat op 14 april wordt vervolgd 

in de raadscommissie. Dan wordt 
een conceptreactie op de toezicht-
brief behandeld. Op 23 april volgt 
de behandeling van de conceptre-
actie in de gemeenteraad. Op 18 
juni behandelt de raad de Kader-
nota 2021 en op 5 november is de 
begrotingsbehandeling. 

Vervolg van pagina 1

Jan de Reuver, coördinator financieel toezicht van de provincie met 
wethouder Dolf Smolenaers (rechts).

Rouwcafé
Iedere eerste woensdag van de 
maand is het Rouwcafé geopend 
van 19.00 t/m 20.30 uur in de Zaal 
van Servicecentrum De Bilt, Prof. 
Dr. P.J.W. Debijeweg 1. In het 
Rouwcafé is men met een klein 
groepje bij elkaar om ervaringen 
te delen, het licht te ontsteken, 
namen te noemen en verbinding 
met elkaar te hebben.

Het voelt als troost om met elkaar 
in gesprek te gaan. Je één te voelen 
met lotgenoten en daardoor begrip 
te krijgen met jouw verhaal maakt 
dat deze avonden waardevol zijn. 

Een rustpunt in het dagelijks leven. 
Maar ook het delen van aspecten 
waar je tegenaan loopt in de da-
gen, maanden en jaren na het ver-

lies komen aan bod. Een lied wat 
je dierbaar is kan gehoord worden 
en op woensdag 4 maart wordt er 
een intuïtief schilderij geschilderd. 
Vandaaruit ga je verder.

Deelname is gratis. Graag voor-
af aanmelden w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl, tel. 06 47296337.

Huiting Uitvaart-
verzorging neemt 

Adcura over
door Walter Eijndhoven

Sinds 2006 is Adcura Uitvaartzorg een begrip in Maartensdijk 
en wijde omgeving. Een onderneming, waarbij persoonlijke zorg, 
ruimte voor eigen ideeën en inbreng centraal staan, voor een echt 
persoonlijke uitvaart. Per 1 oktober 2019 ging Adcura over in an-
dere handen, met een nieuwe eigenaar, maar eenzelfde opzet.

‘In 2006 startte ik mijn uitvaartonderneming Adcura’, vertelt Maar-
tensdijker Daniel van Utrecht. ‘Begaan met de overledene en na-
bestaanden, bood Adcura geen kant-en-klaar pakket, maar een 
persoonlijke uitvaart. Een uitvaart moet mooi zijn, met goede herin-
neringen aan de overledene. Daarom konden de nabestaanden altijd 
een persoonlijke noot toevoegen. De nabestaanden moeten met een 
goed gevoel op de dienst terugkijken, dat is voor mij professiona-
liteit’.

24/7
Nu, dertien jaar later is het tijd om het stokje over te dragen. Van 
Utrecht: ‘Een eigen onderneming en zeker een uitvaartonderneming, 
waarbij je 24/7 beschikbaar moet zijn voor de nabestaanden, drukt 
zwaar op je privéleven. Daarbij ook op het gezin’. Van Utrecht ging 
op zoek naar een opvolger en vond deze in Redolf Huiting. Een 
ervaren uitvaartondernemer uit Zeist. Huiting: ‘Ik ben opgegroeid 
in het uitvaartvak. Mijn ouders waren beide actief binnen een fami-
liebedrijf. Op die manier ontwikkelde ik mijn liefde voor het vak al 
van kinds af aan. Op jonge leeftijd maakte ik het overlijden van mijn 
vader en zus mee, mede hierdoor weet ik van de rouw die een over-
lijden met zich meebrengt’. Na onder andere zeven jaar werkzaam 
te zijn geweest bij TAP Uitvaartzorg, startte Huiting in 2018, samen 
met zijn vrouw, hun eigen bedrijf Huiting Uitvaartverzorging. 

Opvolging
Adcura blijft de lokale uitvaartzorg in Maartensdijk en omstreken, 
waarbij de families een zelfde professionaliteit en betrokkenheid 
kunnen en mogen verwachten. Huiting: ‘Tijdens de gesprekken 
kwamen wij erachter dat wij hetzelfde denken over ons vak, het er 
zijn voor de families en hen op een goede manier adviseren. Op de 
achtergrond aanwezig en op de voorgrond wanneer nodig’.

Per 1 januari nam Huiting Uitvaartverzorging het bedrijf Adcura over: 
links Daniel van Utrecht en rechts Redolf Huiting. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

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

Tap
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 februari
t/m woensdag 19 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.98

Gebraden entrecote 
Gebraden gehakt
Gegrilde kiprollade

Filet Americain
Beenham salade
Kip kerrie salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Dikke riblappen

Varkens verse worst 

Filetlapjes
naturel of grieks

Italiaans gevulde 
kipfilet

1
 KILO 13.-

1 
KILO 6.98

5
 VOOR

500
 GRAM 5.98

Kippenbouten

PER
STUK 2.98

SAMEN
VOOR 10.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

SAMEN
VOOR 8.-

Runderschnitzels of
kipschnitzels

5.-

4 + 1
GRATIS

VLEESPAKKET 
BESTAANDE UIT:

500 gram shoarma, 6 broodjes,
1 bakje knoflooksaus

SHOARMA PAKKET 
BESTAANDE UIT:

STOMPETOREN
BELEGEN

500
GRAM 6.25

GEHEIME 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 7.98

VERS GEBRANDE HUISMIX
250

GRAM 4.98

2 slavinken, 2 gehaktballen, 
2 kipdrumsticks, 
2 gepaneerde schnitzels

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari.

Bloedsinaasappel taart
We hebben er nu genoeg..!!

Nu € 15,95
Alleen vrijdag…!!!
We hebben verassende 

valentijnsgebakjes en taarten.
Als speciaaltje hebben we 

een 2 persoons taartje
Kom kijken en verras uw valentijn!!

Moussaka
€ 1,49

100 gram

Heerlijke sappige
Nadorcotte mandarijnen

€ 2,49
Heel kilo

Vers gesneden 
Meloenmix

€ 1,99
Volle bak

Desem volkoren 
Brood
Nu € 1,99
Onze bekende
Desem baquette 
stokbrood  wit of bruin

Per stuk € 1,49

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Onze bekende

Tarocco 
bloedsinaasappels 
Uit Sicilië

Nu heel kilo € 2,49
Lekker voor de hand of 

voor de pers…!!
Uniek product

Lekker en gezond

Bloemkool 
Per stuk € 1,49
Mooie verse

Witlof 
500 gram  € 0,79

17
02

18
02

19
02

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Zuurkool schotel 
met worst, gehakt en jachtsaus

€ 1,39
100 gram

Japanse zalmschotel  
€ 1,75

100 gram

Spaghetti
met scampi’s

€ 6,95
Per portie

Vers van de traiteur

Het hoogste v
itamine c- en kaliumgehalte

van alle soorten
 sinaasappels!

ook Heerlijk i
n een frisse salade,

 als 

verse sap, voor
 een jam en nog veel meer!

gemakkelijk om te schillen, geen of

nauwelijks pitjes en
 puur natuur! 

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Tarocco, de smaaksensatie van Sicilië! 
Afkomstig van de vruchtbare gronden 
rondom de vulkaan Etna. Lekker zacht,    

aromatisch en een mooie 
        zoet/zuur balans.

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Nog een keer… 
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HiStories vertelt vergeten verhalen 
door Henk van de Bunt

Dinsdag 21 januari heeft de kick-off van Muziektheaterfestival ‘HiStories’ plaatsgevonden in 
het Lichtruim. Na het succes van de eerste editie in april 2019, kon een vervolg niet uitblijven. 
HiStories is een unieke ontdekkingsreis om het verleden van je eigen gemeente te leren kennen.

HiStories was vorig jaar een groot 
succes mede door het concept 
waarbij locaties, historische verha-
len en cultuur met elkaar verbonden 
worden. Het publiek krijgt in 2020 
bij de tour op 18 en 19 april een 
brochure mee met het feitelijk ver-
haal dat verteld wordt op de locatie. 
Dat zijn momenten uit de geschie-
denis van deze locatie en de thea-
termakers kiezen deze historische 
momenten.
Tijdens het festival worden op vijf 
locaties in de gemeente De Bilt vijf 
historische verhalen verteld door 
dansers, zangers, muzikanten en 
theatermakers. Vorig jaar gebeurde 
dat bij het KNMI, Sluishoef, de 
Brandweerkazerne, de Bunker en 
op Landgoed Houdringe. Dit jaar 
zijn er vijf nieuwe locaties: de 
Hoeve, de Immanuelkerk, het Ver-

loren Kerkhof, ‘t Eiland en molen 
Geesina. 

Hoeve
Bij de Kick-off heeft een groot aan-
tal artiesten zich kort gepresenteerd 
en een tipje van de sluier opgelicht 
wat het publiek in het weekend van 
18 en 19 april 2020 kan verwach-
ten. Op de Hoeve (Soestdijkseweg 
Zuid 152 te Bilthoven), speelt het 
verhaal van pachters en landeige-
naren. Dit wordt verteld door de 
leerlingen van Theaterschool Mas-
querade van het Kunstenhuis sa-
men met de Lichtruim Bigband. 

Geesina
Theatermaakster Nelly van der 
Geest liet zien hoe zij de Molen 
Geesina in Groenekan melancho-
lisch onder de aandacht gaat bren-

gen bij het publiek. Helene Ka-
lisvaart zong hierbij een prachtig 
Iraans lied. Over het bouwjaar van 
de Geesina bestaat wat onduidelijk-
heid. Bronnen spreken van 1843, 
maar op de kap van de molen staat 
het jaartal 1853. Hoe het ook zij, de 
molen heeft vanaf het midden van 
de 19de eeuw de omgeving gedo-
mineerd. 

Immanuelkerk
Gert Landman sprak over zijn ge-
liefde Immanuelkerk waar hij 25 
jaar heeft gepreekt. Het theatrale 
verhaal wordt verteld door Bart van 
Gerwen en het koor Valsch en Ge-
meen. De Immanuëlkerk werd in 
1922-1923 gebouwd en werd op 11 
april 1923 in gebruik genomen. De 
kerk is een west-oost gerichte kruis-

kerk met een toren aan de oostzijde. 
Verloren
Theater in ‘t Groen onder leiding 
van Timon Blok geeft een voorstel-
ling samen met Tango dansers van 
La Zapada bij het Verloren Kerkhof 
in Maartensdijk waar de Anders-
denkenden liggen begraven. Het 
Verloren Kerkhof op de Eijcken-
steinselaan in Maartensdijk is een 
cultuurhistorisch monument, ter 
nagedachtenis aan de hier begraven 
zwervers en aan de onderduikers 
uit WOII. In 1874 werd de begraaf-
plaats aangelegd. Gedeputeerde 
Staten van Utrecht hadden daartoe 
besloten omdat er in de regio dus 
geen algemeen kerkhof bestond.

‘t Eiland
Op deze kick-off maakte het ver-
haal van verzetsheldin Jacoba van 
Tongeren en de daarop gebaseerde 
scene van theatergroep Boink, in-
druk. De huidige bewoners van 
Kastanjelaan 1 (Eugène en Chris-
tien Broecheler) vertellen: ‘Pas 
zeventig jaar na de bevrijding (in 

2015) is Jacoba’s levensverhaal 
bekend geworden. Zij is de enige 
vrouw die een verzetsgroep op-
richtte en leidde en voor de on-
derlinge communicatie een code 
bedacht die door de Duitsers nooit 
is gekraakt. Wanneer zij als jonge 
vrouw in 1928 ernstig ziek wordt 
en verlamd is, komt zij bij haar ou-
ders in Groenekan 7 jaar lang over-
dag kuren in een tuinhuisje dat kan 
draaien op de zon, op Kastanjelaan 
1, bekend als ‘t Eiland’. Met ijze-
ren discipline heeft zij haar benen 
weer aan het lopen gekregen. In die 
crisisjaren nam zij het initiatief om 
duizenden narcissen geplant te krij-
gen in bos Voordaan. Ze woont dan 
verzorgd door een huishoudster op 
Vijverlaan 45’. 

Op zaterdag en zondag 18 en 19 
april kan iedereen zelf deze reis 
maken door de gemeente De Bilt. 
Kaarten voor muziektheaterfestival 
HiStories zijn vanaf 2 maart ver-
krijgbaar via online ticketverkoop. 
Kijk ook op de Facebookpagina.

Kastanjelaan 1 (’t Eiland) uit 1965 te Groenekan. (uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Het Verloren Kerkhof ligt aan de rand van Bilthoven, naast de 
parkeerplaats van Recreatieterrein De Leijen, aan de Eijckensteinselaan. 

Dominee Gert Landman vertelde 
tijdens de Kick-off over zijn geliefde - 
inmiddels gesloten – Immanuelkerk. 
(foto Pauline Wijnen)

Toneelvereniging Westbroek speelt 
‘De Beautysalon van Tante Bella’

door Walter Eijndhoven

Toneelvereniging Westbroek speelde zaterdagmiddag 8 februari in het Dorpshuis in Westbroek 
de uitvoering van het toneelstuk ‘De Beautysalon van Tante Bella’ voor de Zonnebloem, 
afdeling Maartensdijk, De Bilt en Zeist. Het toneelstuk bestaat uit twee bedrijven en is 

geschreven door Henk Roede.

‘Wij hebben weer een leuk toneel-
stuk gevonden, met bijzonder veel 
acties’, vertelt Hendrik-Jan Nap. 
‘Begin november is onze cast al-
weer bijeengekomen om alles door 
te nemen. En in december begon de 
repetitie. Door alles wat er gebeurt, 

staat deze uitvoering weer garant 
voor een gezellige middag. Wij 
hebben natuurlijk veel tekst om in 
te studeren, dus als je de tekst een 
keer vergeet, dan hebben wij altijd 
nog onze soufleuse Nelleke. Ergens 
bovenin verstopt fluistert zij je dan 

de tekst in. Helaas versta je niet al-
tijd wat jou wordt ingefluisterd en 
schreeuwt zij wat harder. Het pu-
bliek hoort dat ook weleens, maar 
wat geeft dat. Het gaat erom dat je 
plezier hebt’. ‘Van bovenaf heb ik 
een goed uitzicht over het toneel, 
zodat ik te allen tijde weet wie mijn 
hulp nodig heeft’, vult Nelleke aan.

Toneelstuk
De tante, tante Bella van Berend 
en Willem is overleden. Berend 
en Willem hebben hier niet zo erg 
om gerouwd, want een band met 
tante hadden zij niet. Sterker nog, 
eigenlijk zijn zij wel blij met haar 
overlijden, want zij hebben nu 
een erfenis. Deze erfenis bestaat 
uit een verpauperde beautysalon. 
Berend is ervan overtuigd dat de 
beautysalon met een likje verf en 
wat kleine aanpassingen voor goud 
geld te verkopen is. Maar is dit 
wel een goed plan? Immers, tot de 
verkoop moet de beautysalon wel 

Tot ieders genoegen trakteerden acteurs en medewerkers van de 
toneelvereniging de Zonnebloemgasten in de pauze op koffie met wat 
lekkers. Na afloop was er nog een drankje waaronder het bekende glaasje 
advocaat. (foto Joke Calis)

De cast zorgt weer voor veel plezier 
tijdens de uitvoering.

gewoon doordraaien en is er wel 
personeel nodig. En dan is er nog 
een probleem. Zijn zij wel de enige 
erfgenamen? Nap: ‘Al met al zijn 
er problemen genoeg voor Berend 
en Willem. De problemen in deze 
klucht veroorzaken weer de meest 
absurde situaties’. 

Vrijdag 14 februari en zaterdag 15 
februari vinden nog twee voorstel-
lingen plaats in het Dorpshuis, Pr. 
Christinastraat 2 in Westbroek. 
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.15 uur. Tijdens de pauze 
is er een verloting voor het goede 
doel, met leuke prijzen.
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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.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

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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Maertensplein 16               
3738 GK  Maartensdijk              

Tel. 0346-211711 

SALE - SALE 

LAATSTE 
RONDE

70% KORTING*

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% korting 
op bijna 
alle 
luxe geuren 
en luxe 
lipsticks.

Liefde in de lucht

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer] 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk 

en bijkomende 

werkzaamheden.

Snel als het moet! 

Bel of mail maar.
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

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

Repair Café

Zaterdag 15 februari 
is er weer een Repair 
Café in het dorps-
huis van Hollandsche 
Rading. Aanvang 10.00 
tot 14.00 uur.

Wereldwinkel  
Maartensdijk

15 februari is er weer 
een Wereldwinkel-
stand in Dijckstate 
op het Maertensplein, 
Maartensdijk. Aanvang 
10.00 tot 13.00 uur.

Rock & Roll

Op zondag 16 februari 
brengen The Explosi-
on Rockets een groot 
optreden in het H.F. 
Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. 
Aanvang 13.00 uur.

400 gram
NU € 1,95

2 stuks
€ 4,50

ROZIJNENBROOD

VALENTIJNSGEBAK 
heerlijke frambozen-
bavaroise

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



 De Vierklank 7 12 februari 2020

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Het drama van Jagtlust
Oorlogen laten sporen na, ook bij nabestaanden, ook na 75 jaar

In de geschiedschrijving van de oorlogsjaren in onze gemeente hebben met name de aanslag op 
de spoorlijn van 7 november 44, de terechtstelling van de fotograaf en verzetsman De Wolf 

en de tragische gebeurtenissen op 5 mei 45 in Westbroek aandacht gekregen. Minder 
bekend is het drama dat zich bij Jagtlust heeft afgespeeld. 

Weliswaar noteerde al eerder Hans 
Brugman in Bezet en Verzet wat 
hier op 9 oktober 1944 gebeurde, 
maar in de plaatselijke pers bleef 
dit vrijwel onvermeld. Een gesprek 
met de heer Guus Groenemeijer Sr. 
uit De Bilt vormt de aanleiding er 
opnieuw aandacht aan te besteden. 
Hij bezocht samen met zijn vrouw 
en andere nabestaanden vanaf 1962 
diverse malen Ladelund, het con-
centratiekamp waar de slachtoffers 
van de dramatische gebeurtenis bij 
Jagtlust uiteindelijk terechtkwamen 
en op één na het leven lieten.

December 1943
Eind december verplaatste de op-
perbevelhebber van het 88e leger-
korps, generaal Reinhard, zijn staf 
naar Bilthoven. De belangrijkste 
onderdelen werden gelegerd in 
de driehoek Bilderdijklaan, Tol-
lenslaan, Hasebroeklaan. Andere 
onderdelen in de Gerard Doulaan, 
de Van Dijcklaan en de Beethoven-
laan. De logistiek kwam in Jagtlust. 
Het gemeentebestuur aldaar werd 
gedwongen te verhuizen naar het 
schoolgebouw in de Overboslaan. 

Jagtlust
De morgen van 9 oktober vond er 
een razzia plaats, een klopjacht op 
arbeidskrachten voor de oorlogs-
industrie. Het gerucht verspreidde 
zich snel. Ook naar de buurt waarin 
o.a. de Konijnenlaan en de Hazen-
laan liggen. De onderduikers daar 
namen de benen naar het gebied 
achter Jagtlust, een toen nog braak-
liggend stuk grond met struikge-

was, waar nu het RIVM gevestigd 
is. Maar ze hadden geen geluk. 
Want vanuit Jagtlust werden ze 
opgemerkt en zo werd ook hier de 
jacht op de onderduikers geopend. 
Elf man werd gepakt. En verder 3 
gemeenteambtenaren, op weg naar 
hun werk in de Overboslaan, toe-
vallige passanten. De jongste was 
17. De oudste 39. Drie mannen 
kwamen uit één gezin. De groep 
werd een halve dag vastgehouden 
binnen een prikkeldraadversperring 
bij Jagtlust en toen zonder pardon 
afgevoerd naar Kamp Amersfoort. 

Amersfoort
Kamp Amersfoort is berucht om 
het meedogenloze optreden van de 
kampbewakers. Het was bovendien 
een Durchgangslager; vandaar wer-
den de gevangenen meestal na een 
proces naar andere concentratie-
kampen gedeporteerd. Waarschijn-
lijk hebben deze veertien gevange-
nen geen proces gekregen want al 
op 11 oktober werden zij afgevoerd 
naar Neuengamme een KZ in de 
buurt van Hamburg. De journalist 
W.L. Brugsma heeft in Neuen-
gamme gevangen gezeten voordat 
hij naar Natzweiler werd overge-
bracht. Zoals andere kampen kende 
Neuengamme buitenkampen, een 
soort dependance-systeem. Vanuit 
Neuengamme was dat het Aus-
senlager Ladelund, gelegen aan de 
grens met Denemarken. Van de ze-
ventien Bilthovenaren heeft slechts 
één gevangene het kamp de daarop 
volgende hongermarsen overleefd, 
Jaap van Leeuwen uit de Konijnen-

laan, hij zag kans te ontsnappen en 
keerde uiteindelijk terug in Biltho-
ven.

Ladelund 
Het buitenkamp Ladelund heeft 
maar 6 weken bestaan, van 1 no-
vember 1944 tot 16 december 1944. 
Het werd bestemd voor het aanleg-
gen van de z.g. Friesenwall, een 
verdedigingslinie tegen aanvallen 
vanuit Denemarken. Naar Ladelund 
werden 2000 gevangenen onderge-
bracht, het had voorzieningen voor 
maximaal 250 personen. Medische 
voorzieningen ontbraken vrijwel 
volledig. Het werd een ‘kamp des 
doods’ met een zeer hoog sterfte-
cijfer. Dertien van de veertien ge-
vangenen uit De Bilt overleefden 
dit kamp niet, door uitputting bij de 
graafwerkzaamheden of omdat ze 
eenvoudig doodgeslagen werden.

Na de oorlog
De barakken van het kamp werden 
na de oorlog gesloopt, de grond 
werd weer bebouwd. Maar een 
klein stukje grond werd door de 
kerk gepacht en daar werd een Ge-
denkstätte opgericht. Omdat ook 
veel weggevoerde mannen uit Put-
ten via Neuengamme in het kamp 
terecht gekomen waren, werden er 
al vroeg reizen georganiseerd voor 
familieleden. De eerste al in 1950. 

Von Molier
Verantwoordelijk voor het bevel de 
17 gevangenen naar Amersfoort te 
sturen, geen kamp voor onderdui-
kers maar voor politieke gevange-
nen, was de SS-Obersturmführer 
(eerste luitenant) Von Molier. Na 
de oorlog is getracht hem op te spo-
ren. Maar hij heeft kans gezien om 
spoorloos te verdwijnen.

Hans Griem
De kampcommandant van Lade-
lund, Untersturmführer (tweede 
luitenant) Hans Griem zag aanvan-
kelijk na de oorlog kans om een 
veroordeling te ontlopen. In 1965 
wordt hij opgespoord. In 1969 
wordt een gerechtelijk vooronder-
zoek geopend. Het bewijsmateriaal 
is verpletterend. Maar Griem sterft 
op 25 juni 1971 en zijn zaak wordt 
gesloten.     (Bernard Schut)

Herdenking in Ladelund, met derde van links J. van Leeuwen. (foto Guus 
Groenemeijer; publicatie kamp Ladelund 1990).

Het dorpje Ladelund (ansicht).

Boekbespreking in 
De Kelder 

Dinsdag 4 februari stroomde De Kelder van de Bilthovense 
Boekhandel vol met belangstellenden naar het verhaal van Dido 

Michielsen, auteur van de onlangs verschenen historische  
roman ‘Lichter dan ik’. Dido is genomineerd voor de  

Libris Literatuurprijs en de Boekhandelsprijs.

Het boek is een familiegeschiedenis en gaat terug naar de tijd van haar 
betovergrootmoeder, de Javaanse Isah, en de afschaffing van de slaver-
nij in Nederlands Indië in 1863. Isah was een zgn. njai, een inlandse, 
rechteloze minnares van een blanke man, meestal een Nederlander. 
Zij krijgt 2 dochters. Na verloop van tijd worden moeder en kinderen 
verstoten voor een andere njai. Het is een illustratie van de toen nog 
geldende rassenleer, met daarin de superioriteit van het blanke ras. En 
vrouwen waren daarbij nog minder waard dan mannen. Bovendien wa-
ren inwoners van gemengde afkomst superieur aan de oorspronkelijke 
bewoners. 
Dido maakte haar verhaal meer voorstelbaar met foto’s van haar fami-
lie in het voormalig Nederlands-Indië. Om haar verhaal met feiten te 
staven is zij op reis geweest naar Indonesië en deed zij onderzoek in 
de plaatsen waar haar voorouders geleefd hebben. Bij meerdere toe-
hoorders riep het verhaal van Dido herinneringen op; soms emotioneel 
van aard. Na afloop werd er nog lang nagepraat over dit bijzondere en 
herkenbare verhaal.            (Frans Poot)

Ike Bekking bedankt Dido Michielsen voor haar bijzondere verhaal.Stichtsche Rugby speelt tegen toppers 

De U12 jeugd van Stichtsche 
speelde afgelopen weekend in 
Amstelveen tegen de twee topteams 
uit de Noord West competitie. De 
Stichtsche Wolven vochten voor 
wat ze waard waren en gingen met 
opgeheven hoofd huiswaarts. 
(Toine van der Poel)
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

LAMS RIBKOTELETJES
Lekker iets doorregen en met klein botje eraan, en
gemarineerd met onze kruidenboter olie melange!
Kort en fel rosé bakken!! 100 gram 2,75

PROCUREUR ROLLADE
De allerlekkerste; wordt niet droog; blijft lekker sappig!!
Authentieke kruiden melange en hand geknoopt!
ca. 75 tot 90 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,25

KIPPEN LEVERTJES
Voor de liefhebbers; zachtjes roerbakken met een uitje 
& en spekje, lekker bij de maaltijd of op een broodje..
Alléén beetje zout en peper toevoegen 100 gram 0,60

RUNDER BORSTLAPPEN
Puur genieten van de Utrechtse Heuvelrug; met een 
klein randje eromheen; Verrassend smaakvol!
ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 5,25

VARKENS VERSE WORST
Helemaal allergeen vrij en toch zeer smaakvol! Super bij
bloemkool, witlof u mag het zeggen; eenvoudig lekker!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca 8 tot 10 min. 500 gram 4,98

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slagerij!

"LEKKER & MAKKELIJK"

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 10 februari t/m zaterdag 15 februari.

Zetfouten voorbehouden.

LASAGNE
Italiaans recept! ± 25 tot 30 min.  op 150°C 100 gram 1,10
GEHAKT STAAFJES
lekker gekruid; ± 8 - 10 min. zachtjes braden 3 stuks 3,30

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
Om lekker te stoven met een kruidnagel en spekjes en
een scheutje witte wijn, heerlijk genieten!!
ca. 75 min. zachtjes stoven 100 gram 1,50

Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthoven

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

IS UW TUIN AL WINTERKLAAR?
Ook voor gladheidsbestrijding
kunt u ons benaderen

• Snoeien van (fruit)bomen
• Planten van bloembollen
• (Ver)planten van bomen, heesters en planten
• Kalken gazon en het steken van grasranden
• Overige boomverzorgingswerk 

Workshop meditatie

Op zondag 16 februari is er 
van 14.00 tot 15.00 uur een 
eenvoudige groepsmeditatie 
op Van Ostadelaan 2, Biltho-
ven. Gratis entree. Info: tel. 06 
46416823.

Buggy Walking

Elke maandag in de even 
weken is er Buggy Walking in 
Bilthoven. Aanvang 10.00 tot 
11.30 uur bij de Schaapskooi, 
Bilthoven. aanmelden via ser-
vicecentrumdebilt@mensde-
bilt.nl  of tel. 030 7440595.

Samen Eten WVT

17 februari wordt er geza-
menlijke gegeten bij WVT. 
Aanvang 17.30 uur. U kunt 
u aanmelden tot uiterlijk 1 
week voor de maaltijd t 030-
2284973 of aan de infobalie. 

Locatie: Talinglaan 10, Bilt-
hoven.

Lezing

17 februari spreekt Marten 
Oosting bij de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte. 
Aanvang 20.00 op de Ruben-
slaan 1, Bilthoven. Info: www.
bilthovensekring.nl.

Samen Eten bij WVT

Maandag 17 februari kunt u 
aan tafel bij de familie Mana-
waduge uit Sri Lanka. Zij ver-
zorgen een Sri Lankaans buffet. 
Aanvang 18.00 uur. Aanmelden 
verplicht en kan tot uiterlijk 
1 week voor de maaltijd bij 
WVT, Talinglaan 10, Bilthoven 
of telefonisch 030-2284973.

Imker bij PCOB

Tijdens de ontmoetingsmid-

dag van de PCOB op dins-
dag 18 februari in de Ont-
moetingskerk in Maartens-
dijk, Kon. Julianalaan 26 
om 14.30 uur verzorgt imker 
Erik Sonneveld uit Brummen 
een lezing: ‘De wereld van 
de imker en zijn bijen’. De 
honing is te proeven en de 
(eigen) honing is te koop. 
Voor inlichtingen: Henny 
Ockhuijsen - Hus, tel.030 
2202458.

Boekpresentatie 
Wie erft de naaktkat?

18 februari organiseert Lions-
club Utrecht Kromme Rijn 
om 20.00 uur een avond over 
het pas verschenen boek Wie 
erft de naaktkat? in de Biltho-
vense Boekhandel, Juliana-
laan 1.  Aanmelden kan via 
info@bilthovenseboekhan-
del.nl

Valentijnlezing

Mirelle Nunes van 
Kunst uit Zeist ver-
zorgt een kunstlezing 
bij de Julianalaan 22, 
Bilthoven in het kader 
van Valentijnsdag op 
donderdag 20 februari. 
Aanvang 10.00 uur. 
Voor aanmelden en 
meer informatie: www.
kunstuitzeist.nl

Rondleiding 
ArtTraverse

Baukje Spaltro en 
Welhuis&Smit verzor-
gen in de ArtTraverse 
een rondleiding op 
vrijdag 21 februari van 
14.00 tot 16.00 uur 
voor maximaal 20 per-
sonen. Aanmelden kan 
tot en met 19 febru-
ari per e-mail: info@
arttraverse.nl o.v.v. 
‘Rondleiding Baukje 
Spaltro en Karin Wel-
huis’.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan
 alleen 

drukwerk!

Bel maar...
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Dinsdagavond en donderdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

-  creëert zachte of 
sterke krullen

- geeft 2x zoveel volume

-  onzichtbare krullen 
komen tevoorschijn

-  uitgegroeide permanent 
wordt veerkrachtig

-  punten zullen krullen in 
plaats van pluizen

Voor meer info en foto's: 
www.hairdesque.nl

Uitsluitend op afspraak.

Curlsys : 
Wij knippen krullen 
in jouw haar!
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Interview met een vrijwilliger
Vrijwilligerswerk is er in verschillende soorten en maten. Elke maand houdt de 

Vrijwilligerscentrale een interview met een vrijwilliger uit gemeente De Bilt.

Janneke van der Hoek is vrijwil-
liger bij de bibliotheek in De Bilt. 
Samen met een collega gaat ze met 
boekenwagens door het verzor-
gingshuis Weltevreden. Daarnaast 
werkt ze voor ‘Boekendienst aan 
huis’, wat inhoudt dat ze boeken 
langs brengt bij mensen die niet zelf 
naar de bibliotheek kunnen gaan. 

Geschiedenis
Janneke vertelt: ‘Ik houd zelf erg 
veel van boeken en lezen, ooit leek 
het me leuk om bibliothecaresse te 
worden maar een opleiding tot bi-
bliothecaresse zat er door omstan-
digheden niet in. Dus toen ik die 
oproep bij de bibliotheek zag voor 
een vrijwilliger heb ik direct gere-
ageerd’. Ze doet het werk al vele 
jaren met plezier: ‘Het is leuk om 
dit werk te doen en het geeft veel 

voldoening. Je ontmoet weer veel 
verschillende mensen, ieder met 
hun eigen geschiedenis en de soms 
verrassende verhalen daarover. Dat 
verruimt mijn blik en relativeert je 
eigen beslommeringen. De mensen 
zijn blij als je langskomt om de 
boeken te ruilen en het is gezellig 
om even een praatje te maken’. 

Genre
De mensen lezen heel verschillende 
genres en het is een uitdaging om 
voor iedereen het gewenste genre 
te vinden. Soms wordt ze verrast 
door de boekenkeuze van de men-
sen. Het klassieke beeld van de 
oudere die streekromannetjes leest 
is langzaam aan het verdwijnen. Er 
zijn meerdere mensen die van thril-
lers houden maar ook historische 
en psychologisch romans worden 

tegenwoordig graag gelezen. 
Ze heeft verschillende drijfveren 
om dit vrijwilligerswerk te doen: 
‘Ik vind het fijn om iets te beteke-
nen voor de maatschappij. Als ik 
zelf niet meer naar de bibliotheek 
kan gaan, zou ik het ook fijn vinden 
als iemand mij de boeken bracht’. 
De vrijwilligers worden gewaar-
deerd door de bibliotheek en ook 
door de verzorgingshuizen: ‘Af en 
toe hebben we overleg en ook 1x 
per jaar een gezamenlijk uitje. Dit 
jaar zijn we naar de Botanische 
tuin geweest en daarna kregen we 
een lunch aangeboden. Het is leuk 
om ervaringen uit te wisselen met 
andere vrijwilligers’. Mensen die 
lid zijn van de bibliotheek kunnen 
gratis gebruik maken van de Boe-
kendienst-aan-huis-service.
    (Naomi van der Meijden)

Janneke van der Hoek komt langs met de boekenwagen bij een 101-jarige 
inwoonster. 

Filmfestival goed bezocht 
Afgelopen weekend kwamen een record aantal bezoekers af op het 

negende Spiritueel Filmfestival in De Bilt. 

Op de vrijdagochtend werd Blue 
Bird door meer dan 240 school-
kinderen en enkele volwassenen 
ademloos bekeken. Dat het thema 
van deze film, pesten, tijdloos is, 
bleek wel uit de reactie van de vol-
wassen bezoekers die ochtend. Een 
bezoeker van 90 jaar oud vertelt: 
‘Ik werd vroeger altijd als laatste 
gekozen met de gym. Het heeft lang 
geduurd voordat ik het pesten ach-
ter mij kon laten. Het heeft mij ge-
vormd voor de rest van mijn leven.’

Op de vrijdagmiddag trok Beau-
tiful Boy ruim 50 bezoekers, ter-
wijl op vrijdagmiddag meer dan 80 
filmgangers naar de mooie Japanse 
film Sweet Bean keken. Op de za-
terdagavond  maakte Capernaum 
een diepe indruk op de meer dan 
100 liefhebbers van de betere film. 
Een van de organisatoren, Fran-
çois Hemmerlin: ‘Mensen luiste-
ren graag naar de korte inleiding 
die we geven en het is fijn te horen 
dat veel bezoekers blij zijn met de 
gemaakte filmkeuzes. De feedback 
die we krijgen is dat het allemaal 
films zijn die je raken en in alle op-
zichten goede, meestal bekroonde 
films zijn.’

Tiende editie
Organisator Philippe Terheggen: 
‘Het is fijn dat we dit kunnen doen 
zonder entreegeld te moeten hef-
fen. De setting is heel huiselijk en 
veel bezoekers blijven even napra-
ten. Niet verwonderlijk, want de 
films die we uitzoeken, nodigen 
allemaal uit tot reflectie, ze blijven 
je dagenlang bij.’ Hij voegt er aan 
toe: ’Een evenement als dit kun 
je alleen organiseren dankzij een 
goed team van vrijwilligers en be-
scheiden sponsoring, in ons geval 
door de Bilthovense Boekhandel en 
onze hoofdsponsor Tap DELA, die 

sinds 2015 het project steunt. Tap 
DELA heeft ons goed geholpen om 
de kwaliteit telkens iets te verbete-
ren. En beide sponsoren passen bij 
ons omdat ook zij naar zingeving 
streven en betekenisvolle ontmoe-
tingen een warm hart toedragen.’ 
Hij besluit: ‘Volgend jaar is het tijd 
voor de tiende editie – we gaan di-
rect aan de slag om wederom een 
mooi evenement neer te zetten. Be-
zoekers hebben een lange lijst aan 
filmsuggesties achter gelaten. Die 
betrokkenheid, maar ook de gezel-
lige sfeer maakt dat ons festival 
dicht bij de bezoekers staat.’

Schoolkinderen betreden de Michaelkerk om de film Blue Bird - een 
leerzame film over pesten - te zien.

Sterke vrouwen 
in Etrurië

De gouden driehoek tussen Rome, Siena en Volterra stond onlangs 
centraal in de volgepakte Kunstkelder van de Bilthovense Boekhandel. 

In een vlotte vertelling schetste Italiëspecialist Rolf Smit de geschie-
denis van de Etrusken, een mysterieus volk, dat zo’n 3000 jaar gele-
den vrijwel geen geschreven geschiedenis achterliet, maar des te meer 
kunstschatten, zoals wonderschone urnen, sarcofagen en wandschilde-
ringen van ware dodenpaleizen, die de wereld der levenden in alles 
nabootsen.

De Etruskische vrouwen waren opvallend geëmancipeerd en deden in 
veel opzichten niet voor mannen onder, hoewel ze aan ongebreideld 
geslachtsverkeer en ‘schaamteloosheden’ deelnamen, vaak uit vrije wil. 
Ze konden bedrijven leiden en werden vaak als gelijkwaardige afge-
beeld op sarcofagen, vaak nog voor hun man zittend.

De Griekse filosoof Aristoteles weet te melden dat de Etruskische man 
en vrouw bij het maal onder één deken lagen en volgens de schandaal-
beluste Griekse chroniqueur Theopompos waren de Etruskischen niets 
minder dan nymfomane sloeries: ‘Bij de Etrusken bestaat het gebruik 
dat de vrouwen aan alleman toebehoren; ze besteden grote aandacht aan 
hun lichaamsverzorging en doen aan gymnastiek, vaak samen met man-
nen, soms alleen; want zij zien er geen been in zich naakt te tonen. Ze 
nemen aan tafel niet plaats naast hun echtgenoot, maar naast de eerste 
de beste man en ze drinken elke manspersoon toe naar het hun belieft. 
Een Etrusk bekommert zich om al zijn kinderen, ook al weet hij niet 
altijd wie hen verwekt heeft.’                (Peter Schlamilch) 

Italiëkenner Rolf Smit vertelt over de gelijkwaardigheid van de mannen 
en vrouwen bij de Etrusken: gezamenlijk op sarcofagen.

Door de tuin niet geheel te plaveien
kan het groen er heel goed gedijen
en een bloementooi
is niet alleen mooi
maar ook nog eens goed voor de bijen

Guus Geebel Limerick

Maartensdijks Open 
Bridgekampioenschap 

Het 4e Maartensdijks Open Bridge-
kampioenschap (georganiseerd door 
BridgeClub Maartensdijk) kende jl. 
zaterdag met 60 deelnemende paren 
uit deze regio een goede belangstel-
ling. 

Myriam Koks + Hans Koks werden 
winnaar met 68,99%, gevolgd 
door Sander van der Zwet + Ernst-
Jan Manten met 66,90% en Hans 
Brouwer + Theo van Gameren met 
65,94%. Vierde werden Mieke Neefs 
+ Nico Verhaar (64,48%) en de vijfde 
plek was voor Josje Veringa + Albert 
de Vente met 64,23%.    [HvdB]
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500 GRAM PER SCHAAL

TOT

61%
KORTING

 2.49 

GRATIS 
VERSHOUDBAKJE 

INHOUD: 250 ML
T.W.V. € 3.49

+

T.W.V. € 3.49

Magere runderlappen
500 gram
 Van /5.91

Verspakket erwten-, 
tomaten- of pompoensoep
 Alle pakketten van 940 - 1305 gram  
 Van /3.39

 Calinda aardbeien
Schaal van 400 gram
 Van /3.79

PER PAKKET

Sun 
vaatwastabletten
Alle pakken met 78 - 105 stuks
 Van /17.99 - /25.69

 PER PAK

 4.49  7.99  2.79 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen 
een gratis spaarzegel

 Per kilo 
6.23

 Per kilo 
8.98

4 STUKS

 9.99
 Robijn 
wasmiddel
 Alle soorten 
 Van /20.25 - /25.35

 3 STUKS 

9.99 
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Gemeenteraad stelt beleid 
buitenspelen vast

De gemeente De Bilt gaat aan de slag om spelen en bewegen aantrekkelijker te maken voor jong 
en oud. De gemeenteraad heeft het nieuwe beleid voor buitenspelen vastgesteld. De 

gemeente gaat nu samen met inwoners en andere betrokken partijen het 
beleid over buitenspelen uitvoeren.

De gemeente De Bilt vindt het be-
langrijk dat jong en oud zoveel mo-
gelijk bewegen en buiten kunnen 
zijn. Speelplekken moeten daaraan 
bijdragen, maar doen dat nu lang 
niet altijd. Bovendien zijn de wen-
sen en behoeften ten aanzien van 
speelplekken de afgelopen jaren 

veranderd. Denk aan mogelijkheden 
voor verschillende leeftijdsgroepen, 
ontdekken, elkaar ontmoeten of na-
tuurlijk spelen. 

Samen met inwoners
Het beleid over buitenspelen is ver-
nieuwd, zodat het voldoet aan de 
hedendaagse wensen en behoeften 
voor spelen en bewegen voor jong 
en oud. Dat is samen met kinderen, 
ouders, scholen, ouderen en natuur- 
en gezondheidsorganisaties gedaan, 
onder andere door middel van een 
online enquête, interviews en bij-
eenkomsten. 
Natuurspeelplekken
Wethouder Anne Brommersma: ‘We 
hebben een ambitie over spelen en 
bewegen; spelen in de gemeente De 
Bilt kan op een centrale speelplek in 
de kern of op een van de vele (na-
tuur-)speelplekken in de wijk. De 
speelmogelijkheden, de inrichting 

en de sfeer van een speelplek ver-
schillen per plek. Maar de speel-
plekken hebben ook iets met elkaar 
gemeen: ze zijn er voor jong én oud 
en bieden volop gelegenheid om te 
spelen, bewegen, ontspannen en te 
ontmoeten. Bovendien zijn realisatie 
en onderhoud van iedere speelplek 
het resultaat van de inbreng en inzet 
van zowel gemeente als inwoners’. 

Vervolgstappen
Dit jaar gaat de gemeente De Bilt 
aan de slag om samen met inwoners 
en andere betrokken partijen het be-
leid over buitenspelen uit te voeren. 
Kijk voor meer informatie over bui-
tenspelen in de gemeente De Bilt op 
www.debilt.nl/buitenspelen. Heb je 
een idee over buitenspelen in jouw 
wijk of heb je vragen? Neem dan 
contact op met projectleider Esther 
Verheijen via e.verheijen@debilt.nl 
of tel. 030 2289499.

Speelplekken in de gemeente 
worden aantrekkelijker.

Voorouders gezocht
In het RHC Vecht en Venen en op hun site zijn de archieven van 
de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, De Ronde Venen en Weesp te 
vinden. In depots ligt ruim 600 jaar erfgoed. 

Mede door het succes van een televisieprogramma als Verborgen Ver-
leden is de interesse voor het zoeken naar je voorouders de laatste jaren 
ontzettend toegenomen. Daarbij wordt het ook steeds gemakkelijker om 
thuis vanuit je luie stoel te zoeken naar gegevens, omdat steeds meer 
gedigitaliseerde informatie te vinden is op het internet. Maar hoe vind 
je je weg in die eindeloze hoeveelheid informatie? En hoe betrouwbaar 
is datgene wat je vindt? Kan je daadwerkelijk wel alles vinden via het 
internet? En hoe maakt je daar een overzichtelijke stamboom van? 

Allemaal vragen waarop tijdens een cursus in de Studiezaal van het 
RHC Vecht en Venen (Schepersweg 6e in Breukelen) antwoord zal 
worden gegeven. Stap voor stap zal worden uitgelegd hoe je kan zoe-
ken in bronnen als de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de 
doop-, trouw- en begraafboeken, maar ook in een aantal belangrijke 
internetportals. 

Vanwege de grote belangstelling voor zo’n cursus stamboomonderzoek 
wordt er nu een tweede groep opgestart vanaf vrijdag 13 maart. Infor-
matie daarover en aanmelden kan via aanmelden@rhcvechtenvenen.nl. 
Komen voorouders niet uit deze regio? Geen probleem. Juist omdat er 
met veel digitale bronnen aan de slag gegaan wordt, is er ook toegang 
tot veel informatie in het hele land. De cursus wordt afgesloten met een 
rondleiding door het archiefdepot.

Zoeken naar voorouders wordt makkelijker dankzij gedigitaliseerde 
informatie. (RHC Vecht en Venen, ca. 1915)

Sterke vrouwen in Etrurië
De gouden driehoek tussen Rome, Siena en Volterra stond onlangs centraal in de volgepakte 

Kunstkelder van de Bilthovense Boekhandel. 

In een vlotte vertelling schetste Ita-
liëspecialist Rolf Smit de geschiede-
nis van de Etrusken, een mysterieus 
volk, dat zo’n 3000 jaar geleden vrij-
wel geen geschreven geschiedenis 
achterliet, maar des te meer kunst-
schatten, zoals wonderschone urnen, 
sarcofagen en wandschilderingen 
van ware dodenpaleizen, die de we-
reld der levenden in alles nabootsen.

De Etruskische vrouwen waren op-
vallend geëmancipeerd en deden 
in veel opzichten niet voor mannen 
onder, hoewel ze aan ongebreideld 
geslachtsverkeer en ‘schaamteloos-
heden’ deelnamen, vaak uit vrije 
wil. Ze konden bedrijven leiden en 
werden vaak als gelijkwaardige af-
gebeeld op sarcofagen, vaak nog 
voor hun man zittend.

De Griekse filosoof Aristoteles 
weet te melden dat de Etruski-
sche man en vrouw bij het maal 
onder één deken lagen en volgens 
de schandaal-beluste Griekse 
chroniqueur Theopompos wa-
ren de Etruskischen niets minder 
dan nymfomane sloeries: ‘Bij de 
Etrusken bestaat het gebruik dat 
de vrouwen aan alleman toebe-
horen; ze besteden grote aandacht 
aan hun lichaamsverzorging en 
doen aan gymnastiek, vaak samen 
met mannen, soms alleen; want 
zij zien er geen been in zich naakt 
te tonen. Ze nemen aan tafel niet 
plaats naast hun echtgenoot, maar 
naast de eerste de beste man en 
ze drinken elke manspersoon toe 
naar het hun belieft. Een Etrusk 
bekommert zich om al zijn kinde-
ren, ook al weet hij niet altijd wie 
hen verwekt heeft.’
              (Peter Schlamilch) 

Italiëkenner Rolf Smit vertelt over de gelijkwaardigheid van de mannen 
en vrouwen bij de Etrusken: gezamenlijk op sarcofagen.

Muziekvoorstelling Caravan
Maandag 10 februari bezocht wethouder Dolf Smolenaers de theatrale muziekvoorstelling Caravan 

in het Lichtruim in Bilthoven: een voorstelling van theatergroep Oorkaan, die 1000 
leerlingen uit groep 3 en 4 van alle basisscholen uit gemeente De Bilt 

meeneemt naar de wereld van muziek en verbeelding. 

Oorkaan maakt met topmusici the-
atrale concerten voor een jong pu-
bliek en richt zich op het mondiale 
klassieke repertoire met muziek uit 
de hele wereld van vroeger en nu. 
Muziek schept ruimte voor verbeel-
ding en verwondering. Door con-
certen in theatrale en verrassende 
vormen te presenteren, wordt het 
luister- en verbeeldingsvermogen 
van het kind gestimuleerd. Caravan 
is een muzikale zoektocht naar de 
klank van thuis met Arabische, Ier-
se en Turkse klanken gemengd met 
klassieke muziek en jazz.

Voorstelling
Maandag woonden leerlingen van 
de Julianaschool en Werkplaats 
Kindergemeenschap de voorstelling 
bij in aanwezigheid van wethouder 
Smolenaers, beleidsambtenaar Es-
ther van Steenbergen van gemeente 
De Bilt, Ella Prins directeur Juliana-
school, Margreet Penning voorzit-
ter KidS (Kunst in de Klas – lokale 
werkgroep), Hilde van Tol Hoofd 
Kunsteducatie Kunst Centraal en 
Roos Goossens (Kunst Centraal). 

Roep
De roep om creatieve mensen wordt 
in de toekomst alleen maar groter en 
daarom willen scholen en gemeenten 
de creativiteit van kinderen stimu-
leren. En wie kunnen dat beter dan 
kunstenaars zelf? Daarom organi-
seert Kunst Centraal ook in De Bilt 
voor basisscholen ontmoetingen tus-
sen kinderen en kunstenaars. De the-
atrale muziekvoorstelling Caravan is 
een voorbeeld van zo’n ontmoeting 
waarbij kinderen verleid worden bui-
ten de lijnen te denken en ze te stimu-
leren om op een andere manier naar 
de wereld te kijken.  [HvdB]

Leerlingen van de Julianaschool en Werkplaats Kindergemeenschap op 
de trap in Het Lichtruim.



12

BEKENDMAKINGEN
week 7 ¾  12 februari 2020

Ontwerp saneringsprogramma geluid  

In de gemeente De Bilt zijn woningen gele-
gen die vanwege wegverkeerslawaai een 
te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze 
woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het 
toenmalige Ministerie van VROM en beho-
ren nu tot de zogenaamde geluidsane-
ringsvoorraad. De gemeente De Bilt is al 
jaren bezig met de uitvoering van geluid-
saneringsprojecten langs drukke wegen en 
spoorwegen. Er zijn al veel woningen gesa-
neerd en voorzien van een goed leefkli-
maat.

Het saneringsprogramma geeft een om-
schrijving van de uitgangspunten en van 
de maatregelen welke in aanmerking ko-
men om de geluidbelasting, veroorzaakt 
door het wegverkeerslawaai, op de gevel 

van woningen en andere geluidgevoelige 
gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In 
de voorliggende situaties heeft het college 
besloten om uit te gaan van geluidsanering 
door het treffen van geluidwerende maat-
regelen aan de woningen. Het sanerings-
programma bestaat uit een akoestisch on-
derzoek en een UK/s formulier.

Om de berekende geluidbelasting op de 
gevel van de woning ook in de toekomst te 
kunnen waarborgen, dient het sanerings-
programma te worden vastgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat. De Omgevingsdienst regio Utrecht is 
gemandateerd om dit saneringsprogram-
ma in te dienen.

Geluidsaneringsprojecten 
In het saneringsprogramma “Gemeente De 

Bilt – Kernen Groenekan, Maartensdijk en 
Hollandsche Rading” is rekening gehouden 
met de sanering van in totaal 111 wonin-
gen aan de Koningin Wilhelminaweg in 
Groenekan en de Tolakkerweg en Dorps-
weg in Hollandsche Rading en Maartens-
dijk. 

Inzage   
Het ontwerp-saneringsprogramma ligt met 
ingang van 13 februari 2020  tot en met 26 
maart 2020 ter inzage bij: gemeente De 
Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB in 
Bilthoven.

Reageren 
Tijdens de periode dat de (ontwerp)sane-
ringsprogramma’s ter inzage liggen, kan 
iedereen zijn of haar zienswijze indienen 
tegen het opgestelde programma en de 

voorgestelde saneringsgrenswaarden. 
U kunt tot en met 26 maart 2020 reageren. 
Uw zienswijze kunt u schriftelijk richten 
aan: Omgevingsdienst Regio Utrecht, Post-
bus 13101, 3507 LC Utrecht, o.v.v. “ziens-
wijze ontwerp saneringsprogramma Ge-
meente De Bilt – Kernen Groenekan, 
Maartensdijk en Hollandsche Rading, zaak-
nummer z-2014-00001638”.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de ter inzage periode van zes weken 
worden alle reacties samengevat en van 
een standpunt voorzien in een zogenaam-
de “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het 
ontwerp-saneringsprogramma op onderde-
len aangepast. Vervolgens wordt het ont-
werp-saneringsprogramma ter vaststelling 
aangeboden aan het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat. 

Wet geluidhinder

Wandelen: het goede voornemen
Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en bij een nieuw 
jaar horen meestal ook goede 
voornemens. Weet jij al welke 
goede voornemens je 
voorkeur hebben? Ik zal 
er eens één noemen die je 
misschien niet op je lijstje 
hebt staan maar wel een hele 
goede is; Wandelen.

Waarom is wandelen 
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam en 
geest heel goed. Wandelen 
versterkt de spieren en de  
botten en vermindert de kans op 
osteoporose of anders gezegd 
botontkalking. Door de botten 
regelmatig te belasten worden 
ze niet alleen sterker je maakt 
zelfs nieuwe botmassa aan. Voor 
de geest is het ook heel fijn, 
buitenlucht en groen doet een  
mens goed. Omdat door het 
wandelen de botten en spieren 
sterker worden, wordt de kans op 
uitglijden of struikelen ook een 
stuk minder, zo voorkom je letsel 
of blessures.

Welke schoenen heb je nodig 
om ook echt goed te kunnen 
lopen?
Je bent vast wel eens in een 
schoenwinkel geweest waar ze 
wandelschoenen verkopen, dan 
zul je je ook afgevraagd hebben 
welke schoenen moet ik nou 
eigenlijk kiezen. Er zijn  
namelijk veel verschillende  
soorten wandelschoenen. Als  
eerste moet je je afvragen waar 
wil je ze voor gebruiken, op  
welke ondergrond ga ik mijn 
wandelingen maken, als je dat 

weet ben je al op de helft. Ook 
is het verstandig om een 3D 
voetscan van je voeten te laten 
maken die een duidelijk beeld 
geeft van de stand en de  
drukverdeling van de voeten.  
De loopzolen van de Meindl  
wandelschoenen zijn er in  
verschillende categorieën. Zo heb 
je een A-categorie die geschikt is 
voor de wat vlakkere  
ondergronden, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een stadswandeling. 
De A/B-categorie is voor iets 
ruigere ondergronden zoals  
bijvoorbeeld de bossen of de 
duinen en paden in het 
laaggebergte. De B-categorie 
zijn juist weer goed voor ruige  
berggebieden en de C-categorie 
gebruiken we bij het echte 
bergbeklimmen. Een echte 
aanrader is de Identity lijn van 
Meindl. Deze wandelschoenen 
worden geheel milieuvriendelijk 
en chroomvrij gemaakt en het is 
zelfs zo dat je de herkomst van 
het rund kan achterhalen, zo kun 
je ook zien dat het dier een heel 
mooi leven heeft geleid. Breng 
een bezoekje aan onze website of 
kom gezellig langs om de Meindl 
Identity en vele andere leesten te 
bewonderen en te passen.

Alles onder 1 dak.
Bij de George In der Maur  
Beterlopenwinkel maken wij 
niet alleen gebruik van de 3D 
voetscan je kunt bij ons ook 
terecht bij de podotherapeut,  
orthopedisch schoentechnici en 
de pedicure. Op vrijdagmiddag 
om de week kun je een afspraak 
maken voor een spreekuur die 
geleid wordt door de 

podotherapeut gecombineerd 
met een van onze gediplomeerde 
schoenconsulenten. Heb je 
klachten aan je voeten of bij het 
lopen dan kunnen wij je een 
passend advies bieden.

Januari aanbiedingen
Wij hebben in de winkel een 
aanbiedingspaneel staan waar 
schoenen opstaan met kortingen 
tot maar liefst 40%. Ook hier 
staan wandelschoenen van het 
merk Meindl tussen. Maar ben je 
opzoek naar een mooi schoentje 
of laarsje kan dat natuurlijk ook. 
Merken als Think!, Solidus, Durea 
en vele anderen zijn dan ook 
geen uitzondering bij ons.

Meindl Identity
De Identity lijn, schoenen met 
bewijs van herkomst. Milieu 
vriendelijk gelooid, ecologisch 
verantwoord. Unieke eigen 
print en kleur, pasvorm technisch 
wonder om uren te lopen. 

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
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zool
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tong

zacht
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schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Meindl Snert dagen
14 en 15 februari Met gratiS erwtenSoep en roggebrood

2e Paar €1,- 
op alle FinnComfort, 

FInnamic, Birkenstock 

en Think schoenen

U betaalt het duurste paar, 

koopt u één paar 

dan 30% korting

Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en bij een nieuw 
jaar horen meestal ook goede 
voornemens. Weet jij al welke 
goede voornemens je voor-
keur hebben? Ik zal er eens 
één noemen die je misschien 
niet op je lijstje hebt staan 
maar wel een hele goede is; 
Wandelen.

Waarom is wandelen 
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam 
en geest heel goed. Wandelen 
versterkt de spieren en de botten 
en vermindert de kans op oste-
oporose of beter gezegd botont-
kalking. Door de botten regelmatig 
te belasten worden ze niet alleen 
sterker je maakt zelfs nieuwe 
botmassa op. Voor de geest is het 
ook heel fi jn, buitenlucht en groen 
doet een  mens goed. Omdat door 
het wandelen de botten en spieren 
sterker worden, wordt de kans op 
uitglijden of struikelen ook een 
stuk minder, zo voorkom je letsel 
of blessures.

Welke schoenen heb je nodig 
om ook echt goed te kunnen 
lopen?
Je bent vast wel eens in een 
schoenwinkel geweest waar ze 
wandelschoenen verkopen, dan 
zul je je ook afgevraagd hebben 
welke schoenen moet ik nou ei-
genlijk kiezen. Er zijn namelijk veel 
verschillende soorten wandelschoe-
nen. Als eerste moet je je afvragen 
waar wil je ze voor gebruiken, 
op welke ondergrond ga ik mijn 
wandelingen maken, als je dat 
weet ben je al op de helft. Ook is 

het verstandig om een 3D voetscan 
van je voeten te laten maken die 
ons een duidelijk beeld geeft van 
de stand en de drukverdeling van 
de voeten. De loopzolen van de 
Meindl wandelschoenen zijn er in 
verschillende categorieën. Zo heb je 
een A-categorie die geschikt is voor 
de wat vlakkere ondergronden, 
denk hierbij aan bijvoorbeeld een 
stadswandeling. De A/B-categorie 
is voor iets ruigere ondergronden 
zoals bijvoorbeeld de bossen of de 
duinen en paden in de bergen. 
De B-categorie zijn juist weer goed 
voor ruige berggebieden en de 
C-categorie gebruiken we bij het 
echte bergbeklimmen. Een echte 
aanrader is de Identity lijn van 
Meindl. Deze wandelschoenen 
worden geheel milieuvriendelijk en 
chroomvrij gemaakt en het is zelfs 
zo dat je de herkomst van het rund 
kan achterhalen, zo kun je ook 
zien dat het dier een heel mooi 
leven heeft geleid. Breng een 
bezoekje aan onze website of 
kom gezellig langs om de Meindl 
Identity en vele andere merken te 
bewonderen en te passen.

Alles onder 1 dak
Bij de George In der Maur Beter-
lopenwinkel maken wij niet alleen 
gebruik van de 3D voetscan je kunt 
bij ons ook terecht bij de podothe-
rapeut, orthopedisch schoentech-
nici en de pedicure. Op vrijdag- 
middag om de week kun je een 
afspraak maken voor een spreekuur 
die geleid wordt door de podothe-
rapeut gecombineerd met een van 
onze gediplomeerde schoenconsu-
lenten. Heb je klachten aan je voe-
ten of bij het lopen, dan kunnen 

wij je een passend advies bieden.

Tweede paar 1 euro
Tot half februari is er een aantrek-
kelijke actie op de Finn Comfort, 
Finnamic, Birkenstock, Think 
schoenen en op de Meindl Winter 
walker. Je rekent het hoogst 
geprijsde paar plus 1 euro af 
voor 2 paar schoenen. 

Meindl Snert dagen
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 
februari staat de erwtensoep en 
roggebrood klaar en word je door 
onze tiroler dames geholpen met 
de Meindl schoenen. 
Bij aankoop gratis onderhoud.

Wandelen: het goede voornemen
Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en bij een nieuw 
jaar horen meestal ook goede 
voornemens. Weet jij al welke 
goede voornemens je 
voorkeur hebben? Ik zal 
er eens één noemen die je 
misschien niet op je lijstje 
hebt staan maar wel een hele 
goede is; Wandelen.

Waarom is wandelen 
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam en 
geest heel goed. Wandelen 
versterkt de spieren en de  
botten en vermindert de kans op 
osteoporose of anders gezegd 
botontkalking. Door de botten 
regelmatig te belasten worden 
ze niet alleen sterker je maakt 
zelfs nieuwe botmassa aan. Voor 
de geest is het ook heel fijn, 
buitenlucht en groen doet een  
mens goed. Omdat door het 
wandelen de botten en spieren 
sterker worden, wordt de kans op 
uitglijden of struikelen ook een 
stuk minder, zo voorkom je letsel 
of blessures.

Welke schoenen heb je nodig 
om ook echt goed te kunnen 
lopen?
Je bent vast wel eens in een 
schoenwinkel geweest waar ze 
wandelschoenen verkopen, dan 
zul je je ook afgevraagd hebben 
welke schoenen moet ik nou 
eigenlijk kiezen. Er zijn  
namelijk veel verschillende  
soorten wandelschoenen. Als  
eerste moet je je afvragen waar 
wil je ze voor gebruiken, op  
welke ondergrond ga ik mijn 
wandelingen maken, als je dat 

weet ben je al op de helft. Ook 
is het verstandig om een 3D 
voetscan van je voeten te laten 
maken die een duidelijk beeld 
geeft van de stand en de  
drukverdeling van de voeten.  
De loopzolen van de Meindl  
wandelschoenen zijn er in  
verschillende categorieën. Zo heb 
je een A-categorie die geschikt is 
voor de wat vlakkere  
ondergronden, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een stadswandeling. 
De A/B-categorie is voor iets 
ruigere ondergronden zoals  
bijvoorbeeld de bossen of de 
duinen en paden in het 
laaggebergte. De B-categorie 
zijn juist weer goed voor ruige  
berggebieden en de C-categorie 
gebruiken we bij het echte 
bergbeklimmen. Een echte 
aanrader is de Identity lijn van 
Meindl. Deze wandelschoenen 
worden geheel milieuvriendelijk 
en chroomvrij gemaakt en het is 
zelfs zo dat je de herkomst van 
het rund kan achterhalen, zo kun 
je ook zien dat het dier een heel 
mooi leven heeft geleid. Breng 
een bezoekje aan onze website of 
kom gezellig langs om de Meindl 
Identity en vele andere leesten te 
bewonderen en te passen.

Alles onder 1 dak.
Bij de George In der Maur  
Beterlopenwinkel maken wij 
niet alleen gebruik van de 3D 
voetscan je kunt bij ons ook 
terecht bij de podotherapeut,  
orthopedisch schoentechnici en 
de pedicure. Op vrijdagmiddag 
om de week kun je een afspraak 
maken voor een spreekuur die 
geleid wordt door de 

podotherapeut gecombineerd 
met een van onze gediplomeerde 
schoenconsulenten. Heb je 
klachten aan je voeten of bij het 
lopen dan kunnen wij je een 
passend advies bieden.

Januari aanbiedingen
Wij hebben in de winkel een 
aanbiedingspaneel staan waar 
schoenen opstaan met kortingen 
tot maar liefst 40%. Ook hier 
staan wandelschoenen van het 
merk Meindl tussen. Maar ben je 
opzoek naar een mooi schoentje 
of laarsje kan dat natuurlijk ook. 
Merken als Think!, Solidus, Durea 
en vele anderen zijn dan ook 
geen uitzondering bij ons.

Meindl Identity
De Identity lijn, schoenen met 
bewijs van herkomst. Milieu 
vriendelijk gelooid, ecologisch 
verantwoord. Unieke eigen 
print en kleur, pasvorm technisch 
wonder om uren te lopen. 

 Pedicure aanwezig.
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George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Meindl Snert dagen
14 en 15 februari Met gratiS erwtenSoep en roggebrood
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Maatschappelijk initiatief Nova
Telecomaanbieder Simpel - sinds drie jaar sponsor en fan van Korfbal in Nederland - stelt geld 

beschikbaar voor de opstart van duurzame en maatschappelijke initiatieven binnen lokale 
korfbalverenigingen. Verenigingen die een goed idee hebben, krijgen hierdoor een extra 

steuntje in de rug. Woensdag 5 februari ontving Korfbalvereniging Nova (Bilthoven) 
een financiële ondersteuning voor hun maatschappelijke initiatief: de Recreanten. 

Alle korfbalverenigingen in Neder-
land konden dit jaar een inzending 
doen en kans maken op een bijdrage 
uit dit speciale fonds. Het initiatief 
moet een boost geven aan de ver-
enigingsactiviteiten en is dus geen 
reguliere begrotingspost zijn. De 
leukste en meest impactvolle ideeën 
zijn beloond. Zo ook het initiatief 
van korfbalvereniging Nova dat 
zich als doel heeft gesteld om de 
sport toegankelijk te maken voor ie-
dereen en daarom gestart is met de 
Recreanten. Een initiatief waarbij ze 
mensen de kans bieden om recrea-
tief een uurtje met elkaar te sporten 
op woensdagavonden. Denk hierbij 
aan: oud-korfballers, ouders van 
hun jeugdleden en mensen die het 

gewoon lekker vinden om te sporten 
in goed gezelschap. Nova is begon-
nen met een groepje van vier Recre-
anten dat in korte tijd is uitgegroeid 
tot tien deelnemers. 

Steuntje
De Simpel.nl Club Goal Cheque 
geeft Nova een steuntje in de rug om 
dit initiatief verder te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door het bekostigen 
van de zaalhuur en de materialen. 
Nelleke Rensink (projectmanager 
2Basics): ‘Wij hebben dit initiatief 
beloond omdat wij vinden dat korf-
bal voor iedereen toegankelijk moet 
zijn of worden. Het is een te gekke 
sport waar mensen van alle leeftij-
den van moeten kunnen genieten.’

Blindstaren
Steven Bakker (bestuurslid) is trots 
op zijn club. Hij is trots dat zij naast 
wedstrijdkorfbal nu ook korfbal 
voor recreanten aan kunnen beiden. 
‘Verenigingen moeten zich niet 
blindstaren op het aanbieden van 
alleen sport in competitieverband. 
Het succes van de Recreanten toont 
aan dat er behoefte is om sport op 
een recreatieve manier toeganke-
lijk te maken voor iedereen.’ Op 11 
april 2020 gaan de recreanten voor 
het eerst meedoen aan het Nova 
Paastoernooi. Zij gaan dan tegen 
Recreanten van een andere korf-
balvereniging een korfbalwedstrijd 
spelen.           (Renske van Kempen)

Het initiatief van Nova wordt ondersteund met een bijdrage van 400 euro.

Ploggen voor een schone omgeving
Ploggen, een nieuwe hype uit Zweden, heeft de gemeente De Bilt bereikt:. Plogging staat voor 

een combinatie van joggen en ‘plocka up’, het Zweeds voor verzamelen. 
Kortom, afval oprapen terwijl je loopt. 

Op 23 februari om 15.00 uur gaat 
Plog it Up De Bilt weer sportief 
zwerfafval opruimen. De afgelopen 
drie keer is er in totaal al 140 kg 
zwerfafval opgeruimd in Bilthoven/
De Bilt en de deelnemers zijn ach-
teraf razend enthousiast. Er worden 
heel veel verschillende en bijzonder 
items gevonden. Iedereen is welkom 
en kan op eigen tempo aan de slag. 
Alle benodigdheden voor het oprui-
men zijn aanwezig. 

23 februari wordt aan de slag gegaan 
in de omgeving van Eetcafé van 
Miltenburg (Oude Brandenburger-
weg 32, Bilthoven), waar achteraf 

thee/koffie en wat lekkers geser-
veerd wordt. Voor de hardlopers het 
advies: ‘Kom een kwartiertje eerder 
voor de warming-up’. Inclusief na-
praten en koffie/thee duurt het onge-
veer tot 16.30 uur. De deelnamekos-
ten (5 euro) gaan volledig naar verse 
producten voor de Voedselbank De 
Bilt. Door mee te doen aan deze ac-
tiviteit ben je sportief bezig, ruimt je 
de buurt op en wordt een goed doel 
gesteund. Voor meedoen of info: 
mail naar Anke Hazeleger: plogitup-
debilt@gmail.com of anke.hazele-
ger@gmail.com of volg (haar) op 
social media: @plogitupdebilt.

Ploggen: afval rapen en hardlopen 
tegelijk. Goed voor de conditie en 
het ruimt op.

Op bezoek bij Molen De Kraai
Afgelopen week hebben de leerlingen van basisschoolgroep 4 van de Martin Luther Kingschool 

uit Maartensdijk een bezoek gebracht aan molen De Kraai in Westbroek. 

De oude molen uit 1880 heeft 
lang stil gestaan, maar na de ver-
koop aan de familie Colijn is er 
weer veel leven in de brouwerij. 
Kinderen horen daarbij en groep 4 
van de Martin Luther Kingschool 
was de eerste klas die op bezoek 
kwam. 

De leerlingen hebben geleerd 
hoe de molen werkt en ze heb-

ben gezien hoe van koren meel 
wordt gemaakt. Het bezoek aan 
de molen past binnen de werk-
wijze van de school om voor alle 
jaargroepen een excursie te plan-
nen binnen het domein Natuur & 
techniek. Daarbij wordt vooral 
gezocht naar samenwerking met 
lokale partijen.        (Arjan Dam)

Buiten op de omloop is er aandacht 
voor de werking van de wieken. Er 
stond te weinig wind om de molen 
echt te laten draaien. Leerlingen uit groep 4 bij molen De Kraai in Westbroek.

Kinderen volgen binnen aandachtig de uitleg via een oude plaat.

SVM verliest 
aansluiting 

Zaterdag speelde SVM de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse 
Vechtzoom. De uitwedstrijd in Maartensdijk was met 7-1 gewon-
nen, dus vol goede moed was het team naar Utrecht afgereisd. 

Afwezig waren de gebroeders Engel en Jordy van der Lee, maar ook 
zonder hen moest het toch wel kunnen. al in de eerste minuut stond 
Mike Boshuis alleen voor de keeper, maar miste. Tien minuten later 
scoorde Vechtzoom met een afstandsschot de 1-0. Na balverlies ver-
dubbelden de gastheren in de twintigste minuut hun voorsprong. Met 
deze stand zochten de bezoekers en spelers voor thee en rust de kleed-
kamers op.

Na de rust komt Coen de Swart voor Frank van Brenk; SVM werkt wat 
harder en dringt wat mee aan; resultaat blijft vooralsnog uit. Na 75 mi-
nuten wisselen Roy Wijman en Perry van den Bunt voor Jorn Brefeld 
en Jelle van den Tol. SVM krijgt nog wel wat kansen maar het geluk 
zat niet mee. Vechtzoom onderschept in de 88ste minuut een wat onge-
lukkige terugspeelbal en maakt een derde treffer. Vlak voor het laatste 
fluitsignaal missen de bezoekers nog een strafschop. Met de 3-0 eind-
stand verliest SVM de directe aansluiting met de beide koplopers EDO 
en Elinkwijk. Aanstaande zaterdag ontmoet SVM thuis het Utrechtse 
Faja Lobi KDS; de uitwedstrijd werd met 3-5 gewonnen.

Keeper Max Koetze kon driemaal een treffer van de gastheren niet 
voorkomen. 
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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)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Te koop aangeboden 
LANDKAARTEN van Europa 
1939 alles in kaart, een boek 
van 1924 deel 1 en 2 in NL. 
0346-210241

Sfeerhaard witte schoorsteen-
mantel wegens verhuizing 
beschikbaar 5-wattlampen € 
50,-. Tel. 030-2203659 

Ronde aap noot mies trommel, 
diameter 19cm, hoogte 6,5cm 
€2,-. Tel: 06-14040516

Houten juwelenkist zon-
der binnen indeling 20 bij 
14cm. Hoogte 10cm €3,-. Tel: 
06-14040516

Twee puzzelwoordenboeken 
van Th. Kooijmans samen 
€3,-. Tel: 06-14040516

Schoenenkastje wit z.g.a.n. ca 
80x80 cm 15 cm diep €10,- 
Tel: 06-15458450

Inventum oventje i.pr.st. met 
bakplaat rooster en verlich-
ting afmeting binnenkant 
265x290x220mm €15,-. Tel: 
06-15458450

CD stapelrek glas h96cm, 
b17cm; 6 rijen van 14 cd’s 
€20,-. Tel.030-2285453

Zgan kristallen kroonlamp 12 
halogeen lampjes €25,- tel. 
0642318078

Stellingkast hout breed, 
148 cm hoog, 30 cm diep. 
Achterzijde kruis. € 15,-. Tel 
030-2120560

Vintage . Koperen pepermo-
len Rond 1950 , uit Turkije 
?? 26 cm hoog. € 15.00. Tel. 
06-36101523

Vintage . Koperen pepermo-
len, 25 cm hoog. Van 1947 , 
uit Griekenland . € 15.00. Tel. 
06-36101523

Mooie kinderfiets 4 t/m 6 jaar, 
20 inch(lage instap, hand- en 
terugtraprem) €35,00. Bruin 
lederen Aktetas (A4) €10,00. 
Staafmixer/Hakmolen(Braun) 
Nieuw in doos €12,50. Tel. 
035-6241475.

6 leren EETHOEKSTOELEN 
vanillekleur i.z.g.s. €150,-. 
Tel. 0346-211702

Oral B Professional Care elek. 
Tandenborstel + oplader. 2 
standen + te hard poetsen indi-
cator. Werkt nog prima €5,- 
euro. Tel: 030-2202369

Grote wollen deken 235x210 
cm. €25,-. Tel. 030-2283955

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Ervaren en betrouwbare hulp 

in de HUISHOUDING. 3 uur 
p/w in Bilthoven. Goede refe-
renties. Tel. 06-53385569
Thuishulp gezocht, om de 
week. 1 of 1½ uur. Bel mij 
0346-563997

NIVOO Opleidingen zoekt 
een planner, administratief 
medewerker en medewerker 
binnendienst. Wil jij werken 
in een enthousiast team? Zie 
nivoo.nl/vacature.

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz. Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor stoe-
len en fauteuils zowel meubel-
stof als leer. Tel.035-6230901 
of 06-53449761

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684

Jonge vrouw zoekt werk 
als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Met ervaring! Bel 
06-84807630/030-8796002

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af en 
geeft advies, deze winter voor 
€30,00 per uur inclusief btw. 
06 53760310, degroenetuin-
man@xs4all.nl, www.groene-
tuinman.nl

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. tel: 0634892915

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

TE HUUR per 1 maart 
loods voor opslag 30m3 te 
Westbroek. Tel 06-51157688

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Mooie Vakantiebungalow
Wifi, vrije tuin, rust en ruimte. Regio Ootmarsum-Denekamp.
Goede fiets-/wandelomgeving.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info. 0541-626578 / 0639609666

Cursussen/ trainingen 

Beginnerscursus bridge
Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen voor een 
bridgecursus voor beginners (incl. oefenavonden) - vanaf 
3 maart a.s. - op basis van boekje 1 van Berry Westra. Er is 
nog ruimte voor andere belangstellenden. De cursus wordt 
op dinsdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur in Maartensdijk 
gegeven door Henk van de Bunt. De kosten bedragen 80 
euro p.p. Belangstelling c.q. informatie kan tot uiterlijk 21 
februari worden aangegeven/verkregen bij Bridgeopleiding 
Koetsiersbridge, tel. 06 23718384 of email bridgeoplei-
ding@ziggo.nl

Op ’t bankje
Hoewel het weer niet erg aangenaam is ben ik er toch uitge-
gaan. Ik heb me warm aangekleed en na een flinke wandeling 
ben ik weer bij het bankje aangekomen. Gewoontegetrouw ga ik 
even zitten. Als ik zit te bedenken waarom er nauwelijks mensen 
langskomen stopt er opeens een auto. De chauffeur stapt uit, 
doet het achterportier open en een oudere keurig geklede dame 
en een jong meisje van rond de tien stappen uit. ‘Gaan jullie hier 
maar even zitten’, zegt de man die de schoonzoon van de dame 
blijkt te zijn. Tegen het meisje zegt hij: ‘Mama en ik komen zo 
snel mogelijk terug.’ De oudere dame is zijn schoonmoeder. Hij 
stapt snel weer in de auto en vertrekt, waarna de twee bij me 
komen zitten. ‘Kruip maar lekker dicht tegen oma aan’, zegt de 
vrouw tegen het meisje dat een beetje zit te koukleumen. ‘We 
zijn op weg naar een trouwerij’, zegt ze tegen mij. ‘De jong-
ste zoon van mijn zus trouwt vandaag en mijn dochter had nog 
geen cadeau gekocht, maar ze had wel ergens iets gezien wat ze 
wilde geven en dat gaan ze nu eerst ophalen. Mijn schoonzoon 
had liever dat wij dan hier bleven wachten omdat het anders al-
lemaal te veel tijd kost,.want als wij meegaan willen we ook van 
alles bekijken en dat duurt hem te lang. Hij is echt zo’n snelle 
jongen’, zegt ze lachend. Kleindochter Lisa vindt het wachten 
al gauw lang duren maar als ze even later haar telefoon uit haar 
tasje haalt is ze al gauw bezig met een spelletje. Oma kijkt er 
met een liefdevolle blik naar. ‘Ze trouwen in Apeldoorn en Lisa 
had graag bruidsmeisje willen zijn, maar de bruid heeft gekozen 
voor haar tweelingnichtjes die in de buurt wonen.’ Lisa kijkt 
even op en zegt triomfantelijk tegen mij: ‘Maar ik ben al een 
keer bruidsmeisje geweest hoor, bij tante Emmy. Die trouwde 
vorig jaar en we hadden heel mooi weer en daar is een mooie vi-
deo van gemaakt.’ Oma vertelt dat ze drie kinderen heeft en acht 
kleinkinderen. Haar man is vijf jaar geleden overleden. ‘Mijn 
dochter Irene, de moeder van Lisa, woont vlak bij mij. Ik pas 
vaak op Lisa, ze is mijn jongste kleindochter.‘ Lisa kijkt even 
op nu ze haar naam hoort, maar is al weer gauw verdiept in het 
computerspelletje. Oma vertelt trots dat ze ook veel doet met 

de computer. ‘Toen ik 70 werd kreeg ik een smartphone en daar 
ben ik best handig mee’, zegt ze trots. ‘Ik vraag me wel eens 
af hoe het vroeger was toen dat er allemaal niet was. We had-
den geen TomTom maar toch kwamen we overal. Als we met 
vakantie gingen zat ik altijd op de kaart de route bij te houden 
en dat ging nog wel eens mis, maar het was minder druk dan nu 
dus dan zette je de auto gewoon even aan de kant en vroeg je 
het aan mensen die je tegenkwam. Het went gauw. Bij het post-
kantoor stond altijd een lange rij als je met een kascheque geld 
ging halen. Nu pin ik bijna alles. Lisa groeit er mee op en als je 
haar vertelt over een postkantoor moet je uitleggen wat dat is.’ 
Lisa krijgt een appje binnen. ‘Ze komen er aan’, zegt ze. Oma 
vindt het ook wel tijd worden want ze heeft het koud. Even later 
komt de auto voorrijden en stappen oma 
en kleindochter in om naar 
Apeldoorn te gaan. Ik wens 
ze een plezierige bruiloft 
en vind het nu ook weer 
welletjes. Ik zet er de pas 
in om weer lekker naar 
huis te gaan.     

Maerten       



 De Vierklank 15 12 februari 2020

Nova lijdt verlies tegen Mia
Afgelopen zaterdag stond voor de Nova-selectie Mia uit Amersfoort op het programma. Nova 

had goede hoop om de eerste punten te pakken. Het team van D2 liep met de spelers op 
en moedigden ze  de gehele wedstrijd hard aan. 

Nova begon sterk aan de wedstrijd. 
Aan de inzet was te lezen dat ze iets 
goed wilden maken na het verlies 
in de vorige wedstrijd tegen Mia. 
Nova kwam gemakkelijk tot sco-
ren, maar Mia sloot goed aan; het 
ging gelijk op. Het publiek werd 
getrakteerd op een spannende, 
strijdlustige eerste helft. De kleed-
kamers werden opgezocht bij de 
stand 15-15. In de rust werd bena-
drukt dat er met name verdedigend 
meer winst was te behalen. Aanval-
lend gezien moest de lijn van de 
eerste helft doorgetrokken worden. 

Focus
In de tweede helft begon Nova niet 
gefocust, het leek alsof de strijdlust 
van de eerste helft in de kleedkamer 
was achtergelaten. Het lukte Mia 
daarentegen wel om een stabiele 
tweede helft te spelen, waardoor zij 
gestaag uitliepen. Met nog 10 mi-
nuten op de klok keek Nova tegen 
een achterstand van 21-26 aan. Er 
werd een time out aangevraagd en 
hoofdcoach Pascal Frank probeerde 
het team nog eenmaal op te peppen; 
‘Breng het spel terug naar zijn ba-
sis’. Helaas lukte de ploeg niet om 

de achterstand in te halen en de ar-
biter floot af bij een stand van 22-28. 

Moed
De selectie kijkt met teleurgestelde 
blik terug op deze wedstrijddag. 
Ondanks de verliezen starten ze 
echter elke week weer vol goede 
moed aan een nieuwe wedstrijd; 
a.s. zaterdag wordt afgereisd naar 
Ermelo voor de wedstrijd tegen 
Dindoa.          (Stijn Paauw)

Nova slaagt er niet in de voorsprong 
vol te houden.

TZ wint knap in eigen huis
Dat Tweemaal Zes in een poule zit waar alles mogelijk is, werd afgelopen zaterdag weer 

bewezen. In eigen huis werd KCR uit Ridderkerk ontvangen. Van deze tegenstander werd 
er in de uitwedstrijd met 32-23 verloren. TZ scoorde weliswaar opnieuw 23 doelpunten, 

alleen was het dit keer genoeg voor de winst. Ze kregen er namelijk maar 19 tegen. 
 De Vierstee zat bij aanvang van de 

wedstrijd goed vol. Al toegezongen 
door de T-Zide (supportersclub), 
floot de scheidsrechter ‘in’. Het 
was snel duidelijk dat TZ niet ging 
voor een herhaling van de ‘heen-
wedstrijd’. De eerste 4 doelpunten 
vielen erg rap. Tweemaal Zes wist 
direct een voorsprong te pakken en 
het lukte de eerste helft om te heer-
sen over hun tegenstander. Er werd 
gerust met 14-10. 

Toch maakte TZ het de tweede 
helft onnodig spannend. Na rust 
leek de thuisclub door te gaan 
met het spel wat zij in de eerste 
helft lieten zien. Kort daarop was 
een onzorgvuldige periode goed 
voor KCR om terug te komen tot 
gelijke hoogte. Met 18-18 op het 
scorebord lag de wedstrijd weer 

volledig open. Tweemaal Zes wist 
zich te herpakken, liep uit tot 20-
18, en vergrootte deze voorsprong 
uiteindelijk nog tot 23-19. Een pri-

ma revanche en knappe overwin-
ning. KCR en Tweemaal Zes staan 
nu gedeeld vierde op de ranglijst.  
             (Sterre Thijs) 

Jesse van Ginkel en Rianne Kuyt in actie. (foto Wilma de Heer)

Gemakkelijke zege Salvodames
Het bezoekende en op de laatste plaats staande team van Oberon uit Weesp had zoals verwacht 

weinig kans tegen de Maartensdijkse dames. Met een simpele 4-0 overwinning 
verstevigen de dames hun koppositie.

In het begin van de set kon Salvo 
niet gelijk haar wil opleggen aan 
Oberon. Dit vooral door eigen slor-
digheid. Aanvalsopbouw en aan-
valskracht bleven onder de maat. 
Duidelijk was wel dat Salvo meer 
inhoud bezat maar de dames lieten 
het niet zien. Op de stand 14-11 nam 
coach Peter de Wit een time out om 
de dames weer op scherp te zetten. 
Dat lukte prima. Salvo liep vlot door 

naar de setwinst met 25-13. In de 
2e set had Salvo voortdurend een 
voorsprong maar sprankelen deed 
het team nog steeds niet. Uiteinde-
lijk werd de set wel gewonnen met 
25-19. De 3e set trok Salvo het ini-
tiatief sterker naar zich toe. Zonder 
groots te spelen en een tegenstander 
die het Salvo niet meer moeilijk kon 
maken werd de set gewonnen met 
25-14. De 4e set was het snel met de 

tegenstander gedaan. Een sterke ser-
viceserie van Nicole Visscher hielp 
Salvo goed op weg. Met een goed 
draaiende aanval met een aantal 
mooie korte aanvallen door het mid-
den van Lisanne Dekker werd de set 
makkelijk gewonnen met 25-7. Za-
terdag 15 februari spelen de dames 
in sporthal Nieuwland in Hoogland 
om 12.30 uur tegen de dames van 
het als 3e geklasseerde Forza. 

Zonder goed te spelen pakten de dames van Salvo een makkelijke 
overwinning.

Off-day voor DOS
Na twee goede wedstrijden, speelde DOS zaterdag onherkenbaar tegen 
Wit-Blauw. Eigenlijk de gehele wedstrijd liep DOS achter de feiten aan.

Wit Blauw is nog verwikkeld in degradatiestrijd en begon tot aan de 
tanden toe gewapend aan de wedstrijd. DOS had de drive die het team 
de afgelopen weken zo ten toon spreidde, onderweg naar Kampen ver-
loren. Het was niet bij de les en keek halverwege de eerste helft tegen 
een 9-5 achterstand aan. Het team hing als los zand aan elkaar en ieder 
probeerde op zijn eigen manier verbetering in het spel aan te brengen, 
maar het ontbrak aan overleg. Bij rust was de achterstand 12-9.

Na rust kwam DOS goed terug en bij 13-13 was de stand alweer gelijk 
getrokken. Het lukte niet om door te drukken, want de Westbroekers 
vervielen in een oude fout om mee te gaan in het fysieke spel van de 
tegenstander. De ploeg creëerde te weinig kansen en scoorde dan ook 
te weinig doelpunten en hield zo Wit Blauw in de wedstrijd. DOS pro-
beerde toch de wedstrijd nog over de streep te trekken. Zaterdag lukte 
dat niet, want bij 18-18 was het thuisclub die nog een aantal malen 
scoorde en zo een 22-19 overwinning behaalde.
Volgende week speelt DOS tegen De Meeuwen; zij staan op de tweede 
plek, net een plaatsje hoger dan DOS. De wedstrijd in Putten begint om 
20.00 uur

DOS was in Kampen niet bij de les.

FC De Bilt verliest 
degradatiekraker

Op zaterdag 8 februari stond de degradatiekraker in de eerste 
klasse op het programma: vv Woudenberg - FC De Bilt. Deze twee 
ploegen hadden voorafgaand aan deze wedstrijd slechts acht pun-
ten verzameld en deelden daarmee de laatste plaats. Degene die 
aan het einde van het seizoen onderaan staat, degradeert recht-
streeks. De twee plaatsen daarboven geven recht op nacompetitie.

Op het natuurgrasveld in Woudenberg begonnen de ploegen aan hun 
degradatiekraker. Voor rust was FC De Bilt duidelijk de betere ploeg 
en wist het vier prima scoringskansen te creëren. Helaas bleef het 0-0.
Ook na de rust begon FC De Bilt als de betere ploeg, maar na een 
uur scoorde Woudenberg de 1-0. Ongeveer 10 minuten daarna scoorde 
Steven van den Berg de gelijkmaker en werd het spannend, wie hierna 
zou scoren, zou winnen. Woudenberg scoorde de 2-1 en vlak voor tijd 
ook de 3-1. Daarna was het ‘accepteren van de rode lantaarn en de rug 
rechten’, want volgende week komt Roda ’46 op bezoek.



 De Vierklank 16 12 februari 2020

advertentie

Ben jij een Food lover, koffie master 
en/of een echte Sociale HELD, 
maar vooral een Teamplayer?

Kom dan het enthousiaste team 
bij HELDEN Utrecht versterken. 

Wij zijn op zoek naar bedieningsmedewerkers 
die geen genoeg krijgen van 
echt lekker eten en drinken! 

Stuur een mailtje naar: 
maartensdijk@heldenrestaurant.nl

Wie weet tot dan bij de koffie.
Kon. Wilhelminaweg 126, 3738MC Maartensdijk

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE HELD?

Sonne Copijn wint 
Media Award 2019 

Imker bij de Bee Foundation Sonne Copijn uit Groenekan ontving vrijdag 7 februari de Vrouw 
in de Media Award voor Utrecht. Copijn heeft zich in 2019 volgens 26 procent van de 

stemmers het beste in de media geprofi leerd. Ze wordt door de stemmers geroemd 
om de originele manier waarop ze aandacht voor de bijen vraagt. 

Imker Sonne Copijn van de Bee 
Foundation is een gedreven acti-
viste die zich met hart en ziel in-
zet voor de bij, voor de diversiteit 
in bloemen en planten. Volgens de 
stemmers wordt Copijn op allerlei 
niveaus gewaardeerd. ‘Zo mooi om 
te zien wat deze vrouw voor elkaar 
krijgt voor bijen en andere insec-
ten. Ze heeft hart voor het groen, 
natuur, insecten en het leven’, aldus 
een van de stemmers. De uitreiking 
vindt plaatst op woensdagmiddag 
12 februari tijdens een informatieve 
en feestelijke middag bij Instituut 
Beeld en Geluid in Hilversum. Alle 
prijswinnaars ontvangen een beeld 
van kunstenares Ellen Buchwaldt. 
De Vrouw in de Media Award 2019 
is een initiatief van Mediaplatform 
Vaker in de Media en Sprekersbu-
reau ZijSpreekt.  [HvdB]

Tijdens een thema-avond over het openbaar groen in de gemeente De Bilt 
in het HF Witte Centrum in november 2017 zei Sonne Copijn: ’De natuur 
is de basis van ons leven, niet een appje of zoiets’. [foto Reyn Schuurman]

Nuttige cadeautjes voor De Bilt
Dinsdag 4 februari hing wethouder Anne Brommersma het eerste geschonken nestkastje op, 
onder toeziend oog van het groenteam van Biga Groep. Het sociaal werkbedrijf schenkt 50 

nestkastjes aan de gemeenten Zeist en De Bilt. Het ophangen van nestkasjes voor 
pimpelmezen en koolmezen is één van de maatregelen tegen de eikenprocessierups.

Van de vijf gemeenten is de Biga 
Groep het meest actief in de groen-
voorziening en in de schoonmaak 
in de gemeenten Zeist en De Bilt: 
‘Een mooie reden om iets terug te 
geven aan de inwoners en die ge-
meenten in het zonnetje te zetten’, 
vertelt directeur Gerhard ten Hove. 
Door nestkastjes op te hangen in 
de buurt van eikenbomen komen 
er meer koolmezen naar deze plek. 

En hoe meer koolmezen er zijn, hoe 
meer eikenprocessierupsen er wor-
den gegeten. De nestkastjes zijn ge-
maakt door Bartiméus. 

Sympathieke actie
Wethouder Brommersma is blij met 
dit cadeau: ‘Een geweldig cadeau, 
dat hopelijk bijdraagt aan het be-
strijden van de eikenprocessierups. 
Ook mooi om te zien dat enkele 

omwonenden direct enthousiast re-
ageren op deze sympathieke actie 
van Biga Groep’. 
Het is bekend dat de processierups 
veel overlast veroorzaakt. Daarom 
zet de gemeente De Bilt in het voor-
jaar biologische middelen in voor 
het preventief bestrijden van de ei-
kenprocessierups, en daarnaast nu 
dus ook deze nestkastjes.
                (Lisette Brenkman)

Laurens en Gerald en Niels overhandigen het eerste huisje aan wethouder Anne Brommersma en Ton van de 
Brink van gemeente De Bilt.

Het voorjaar staat voor de deur

Op een grasveld langs 
de Soestdijkseweg in 
De Bilt kondigen de 
narcissen het naderend 
voorjaar nu al aan. 
(foto Frans Poot).

Het voorjaar vooruit
Nachtvorst ten spijt staat ons gras-
veld plotseling vol met sneeuw-
klokjes en krokussen. Vroeg in de 
ochtend staan ze er nog wat stijfjes 
bij, maar zodra de zon de rijp laat 
smelten gaan de bloempjes open. 
Bij een temperatuur hoger dan 
10 graden, komen ook allerlei in-
secten tot leven. Zweefvliegen en 
bijen stropen de meeldraden af, 
op jacht naar stuifmeel dat blijft 
kleven aan hun lijf en pootjes. De 
eiwitten, vetten, mineralen en vi-
tamines vormen het ultieme voer 
voor hen en hun nakomelingen. 
Zo kan het bijenvolk groeien, 
vooruitlopend op het voorjaar. 
(Karien Scholten) 

In haiku:
Als bron van stuifmeel
Bloeien sneeuwklok en krokus
Het voorjaar vooruit

Winterfeest

Op 30 januari vierde kinderopvang De Bilt  het Winterfeest. Een traditie 
die in samenwerking met de oudercommissie is voortgezet. Om het feest 
compleet te maken kwam de Winterfee langs met licht en warmte in 
deze donkere dagen.             (Erika Roodenburg)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hertenhaasfilet

Woe.
12-02
Do.

13-02
Vr.

14-02
Za.

15-02
Zo.

16-02

In verband met
onze vakantiesluiting geen
“Wat schaft de pot?” menu

Vakantiesluiting 
van 10 t/m 18-2-2020

Woe.
19-02
Do.

20-02
Vr.

21-02
Za.

22-02
Zo.

23-02

Runderrib-eye van de 
grill met kruidenboter

Gebakken
victoriabaarsfilet

met kappertjessaus

Groentenburger met 
gekruide aardappeltjes

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00
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