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Woningbouw is véél meer dan 
‘zo maar’ bouwen 

door Henk van de Bunt

Het Kennisteam Wonen van de gemeente De Bilt is van start gegaan. Een viertal leden van het 
Kennisteam (Adamfo de Groot, Leendert van Bree, Monique van Eijkelenburg en Robert 

van Kats) hebben op 11 maart digitaal kennis gemaakt met hun opdrachtgever College 
van Burgemeester en Wethouders in de persoon van wethouder Dolf Smolenears, aan 

wie zij daarbij ook hun eerste advies overhandigden. Wethouder Smolenaers: 
‘Wij zijn als gemeente erg blij, dat deze inwoners onbezoldigd hun kennis 

en expertise aan ons als gemeente beschikbaar stellen’. 

Het Kennisteam Wonen is ingesteld 
op verzoek van de gemeenteraad 
van De Bilt als reactie op het in-
trekken van de plannen voor wo-
ningbouw op dertien (merendeels 
groene) locaties. Dit gebeurde naar 
aanleiding van de inspreekavonden 
eind 2019 waarbij bleek dat er bij 
burgers in de gemeente veel kennis 
aanwezig is waarmee men de ge-
meente zou kunnen en willen hel-
pen om betere woningbouwplannen 
te maken. 

Motie
De motie droeg het College van 
Burgemeester en Wethouders op 
met geïnteresseerde en betrokken 
bewoners  een Kennisteam Wo-
ningbouw in te stellen, waarbij de 
gemeenteraad randvoorwaarden en 

doelstellingen opstelde in de ver-
volgopdracht voor invulling van de 
woningbouwambitie. In de motie 
werd ook aangegeven dat dit ken-
nisteam alvast input zou kunnen le-
veren voor de omgevingsvisie. Een 
aantal burgers met deskundigheid 
op het gebied van wonen, stedelijke 
(project- en vastgoed) ontwikke-
ling, ontwerp en architectuur, na-
tuur en biodiversiteit, gezondheid 
en sociaal, verkeer, omgevingswet, 
cultuurhistorie, verduurzaming 
en doelgroepen (zoals ouderen 
en kwetsbare mensen) heeft zich 
hiervoor enthousiast aangemeld en 
vormt sinds kort het Kennisteam 
Wonen. Er kwamen geen aanmel-
dingen uit de kernen Groenekan en 
Maartensdijk.

Samenstelling
Het Kennisteam Wonen bestaat uit 
18 burgers van de gemeente De 
Bilt, die zich geheel vrijwillig en 
belangeloos inzetten om hun kennis 
en kunde in dienst te stellen voor 
betere woningbouwplannen in de 
gemeente. Er is ambtelijke onder-
steuning van een Beleidsmedewer-
ker Wonen van de gemeente De Bilt 
en van een Assistent projectleider 
van de gemeente. Het team werkt 
aan eigen sociale media en meldt 
binnenkort waar en hoe het Kennis-
team Wonen De Bilt structureel te 
volgen en bereikbaar is, waaronder 
een e-mailadres voor contact. Er is 
een huishoudelijk reglement opge-
steld en er wordt een werkprogram-
ma opgezet. Alle adviezen worden 
openbaar.

Veel meer
Met als basis het daarbij uitgege-
ven persbericht licht teamlid Ro-
bert van Kats een en ander toe: 
‘Centraal punt in het eerste advies 
is dat woningbouw véél meer is 
dan ‘een kavel grond vinden en er 

huizen op bouwen’. Woningbouw 
is óók inspelen op een gezonde 
leeftijdsopbouw, het voorkómen 
van vereenzaming en sociaalmaa-
tschappelijke ongelijkheid en het 
borgen van duurzaamheid (energie-
neutraal bouwen). Tegelijk spelen 
bereikbaarheid, verkeer, parkeren, 
klimaataanpassing, leefbaarheid, 
groen en biodiversiteit en goede 
verbindingen naar plekken buiten 
de eigen gemeente. Een toekomst-
bestendige woningbouwvisie moet 
dus ook van samenhang en verbin-
ding met andere opgaven getuigen. 
Het advies geeft óók aan dat voor 
de korte termijn woningbouwop-
gaven, en zo mogelijk zelfs al voor 
lopende trajecten, voor slimme op-
lossingen moet worden gekozen 
zonder afbreuk te doen aan de ge-

wenste kernkwaliteiten en zonder 
de duurzame lange termijn belan-
gen te schaden’.

Visie
Het Kennisteam Wonen vindt dat 
er in de gemeente De Bilt (nog) 
geen echte visie is die is gericht 
op een duurzame woon- en om-
gevingskwaliteit. Het Kennisteam 
adviseert om deze tekortkoming zo 
snel als mogelijk op te vullen en zal 
in een tweede advies (nog vóór de 
zomer) hier nader op ingaan. Zo’n 
visie is ook een heel belangrijk on-
derdeel van een Omgevingsvisie. 
De gemeente is verplicht om die 
te maken in het kader van de Om-
gevingswet. In deze Omgevings-
visie komen alle aspecten rondom 
de fysieke inrichting van de leef-
omgeving samen en wordt, waar 
noodzakelijk, ook een koppeling 
gemaakt met een duurzame sociale 
leefomgevingskwaliteit.

Draagvlak 
Voor de totstandkoming van zo’n 
visie en een hierbij passend be-

V.l.n.r. Robert van Kats, Monique van Eijkelenburg en Leendert van Bree. 
[foto Walter Eijndhoven]

leidskader, met afwegingscriteria 
en ontwikkelprincipes, is betrok-
kenheid en participatie nodig. Het 
draagvlak bij de inwoners van de 
gemeente De Bilt is hierbij essenti-
eel. Inwoners zijn kundig en mon-
dig en willen graag meedenken, 
meewerken en meebeslissen over 
de toekomst van hun gemeente.

Lef 
Robert van Kats tenslotte: ‘Het 
Kennisteam Wonen vindt dat voor 
de uitvoering van woningbouw-
plannen lef nodig is binnen de 
gemeente De Bilt en bij project-
ontwikkelaars en bouwers om zo 
het draagvlak bij de inwoners te 

vergroten en gezamenlijk te wer-
ken aan woningbouw indachtig 
een duurzame woon- en leefom-
gevingskwaliteit. Daarnaast is het 
nodig dat trajecten als Partici-
patie, Woononderzoek, Redactie 
Opbrengst Gebiedsbijeenkomsten 
en Digitale Kansenkaart in sa-
menhang worden uitgewerkt en 
uitgevoerd en dat er geen ‘cherry-
picking’ (discussietactiek waarbij 
bewijzen, uitspraken of feiten se-
lectief genoemd worden om een 
standpunt te verdedigen) plaats-
vindt: ‘niet het recht van de sterk-
ste geldt of dat beslissingen op de 
ene plek nadelige gevolgen hebben 
voor een andere plek’.

Groenekan protesteerde in oktober 2019 tegen de geopperde bouwlocatie. (foto Eugène Broecheler)

Na heel veel verkiezingsdebatten
met kandidaten die elkaar katten
is het de kiezer die bepaalt 
wie nu het Binnenhof haalt
en die moet je niet onderschatten

Guus Geebel Limerick
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

21/03 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/03 • 09.30u - Ds. M. Maas

21/03 • 18.00u - Ds. P. Vermeer

Woudkapel
21/03 • 10.30u - Gastpredikant 

Colet van der Ven
Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

21/03 • 14.00u - de heer Jaap Blokker 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
21/03 • 10.30u - Leerhuisviering 

Vieringen zijn online, zonder 
kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

21/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

21/03 • 10.00u - Prof. dr. M.E. Brinkman

R.K. St. Michaelkerk
21/03 • 10.30u - Gebedsviering 

J. Bosboom en J. Vroom
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
21/03 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
21/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

21/03 • 10.00u - Ds. W. van Klinken
21/03 • 18.00u - Ds. K. van Olst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/03 • 11.00u - Ds. René Alkema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
21/03 • 18.30u - Ds. C. Bos

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

21/03 • 10.00u +18.30u - 
Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
21/03 • 09.30 uur - ds. Rene Alkema

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
21/03 • 10.30u - Gebedsviering Lectoren

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/03 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn. 
21/03 • 18.30u - Dhr. H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
21/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
21/03 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

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

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlAdres: Dorpsweg 76/78  in Maartensdijk
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”

Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is

Op een voor hem zo geliefde plek is plotseling van ons heengegaan
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en baasje

Aart van de Pol
* Kesteren, 18 oktober 1948                          † Maartensdijk, 8 maart 2021

Riekie
Tika v

Wim & Linda
    Lisa, Lara

Edith & Oscar
    Youri & Dineke
    Mika

Correspondentie: 
Riekie van de Pol
Gruttolaan 1
3738 EV Maartensdijk 

Wegens maatregelen omtrent Corona heeft de uitvaart in 
besloten kring plaatsgevonden.

Gul en vrijgevig in liefde en aandacht met kaartjes, 
belletjes, verwennerijen voor allen de zij kende.
Nooit met lege handen de deur uit 
of met lege handen binnenkomen. 
Daarentegen voor zichzelf sober en geen poespas.

Op een zonovergoten voorjaarsdag is op 5 maart 2021 overleden 

Gerda
 Jutphaas Ϯ Bilthoven

Gerarda Petronella van Schaik in de leeftijd van 82 jaar.

Zus en schoonzus van 
Kees Ϯ en Doortje Ϯ, Agaath Ϯ en Bertus Ϯ, Mien Ϯ en Wim Ϯ, 
Adri Ϯ en Kees Ϯ, Riet en Doris Ϯ, Gerard Ϯ en Lien Ϯ, Nel, 
Willie Ϯ en Jos Ϯ / Wim Ϯ, Riek Ϯ, Bep, Dorien en Sander Ϯ, 
Corrie en Bram, Henk en Thea

Tante van vele nichten en neven, achternichtjes en neefjes 

Vriendin van Bert en Mariëtta

Wij hebben afscheid van Gerda genomen in besloten kring.

Correspondentie: 
G. van El  |  Dr. Ramaerlaan 17  |  3734 EB  Den Dolder

Zoom workshop  
9-jarige pubers

Ouders Lokaal organiseert op 18 
maart vanaf 20.00 uur een zoom 
workshop ‘De 9-jaars fase’. Spe-
ciaal voor ouders van 9-jarigen 
die dit graag beter willen begrij-
pen: Meidenvenijn, jongens die 
stoer doen, groepsdruk, erbij wil-
len horen, heftige emoties en 
verdriet, oude angsten die weer 
terugkomen, pesten, onzekerheid 
zijn thema’s die een grotere rol 
gaan spelen rond het negende 
levensjaar. Wil je meer weten 
over de keuzes die jouw kind 
maakt en beter kunnen onder-
steunen. Meld je dan aan via  
debilt@ouderslokaal.nl

Zending in Zambia

Zondag 21 maart om 14.00 
uur gaat Jan Blokker bij de 
Evangelische Gemeenschap 
in de Zuiderkapel, Boslaan 3 
in Bilthoven voor. Deze oud-
plaatsgenoot, inmiddels gepen-
sioneerd en verhuisd naar Lim-
burg, kreeg zo’n jaar geleden 
contact met mensen in Zam-
bia. Dit sprak hem zo aan dat 
hij erheen reisde. De lijst met 
noodzakelijke behoeften die hij 

noteerde, was nogal lang en 
terug in Nederland maakte hij 
deze noden bekend. Er kwam 
wat financiële steun binnen. Jan 
vertrok opnieuw naar Zambia 

Kaartje voor Martijn
Onze lieve zoon, broer en zwager 
Martijn van Os woont in een instel-
ling voor gehandicapten. Hij hoopt 
dinsdag 23 maart 37 jaar te wor-
den. Door de huidige maatregelen 
kunnen we zijn verjaardag niet uit-
gebreid vieren. Hij geniet enorm 
van kaarten en aandacht. Wilt u 
hem verassen met een kaartje? Hij 
zal het enorm waarderen! 

Adres: 
Instelling Kroonheim
t.a.v. Martijn van Os 
Het Hof 12 
3888 MH Uddel 

en nu, een half jaar later, is hij 
net weer terug met zijn hoofd 
vol over de dingen die inmiddels 
daar gerealiseerd zijn en die er 
beslist nog moeten komen.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Nadia en Sanne van Tap DELA

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Commissie debatteert 
langdurig over kapbeleid

door Guus Geebel
 

De commissie Openbare Ruimte vergaderde op 11 maart over een wijziging van het kapregime 
in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) De Bilt 2021. In de vergadering van 24 

september 2020 stelde de raad de nota ‘kaders kapbeleid 2020’ vast. De raad 
wordt nu voorgesteld de Apv De Bilt 2021 daarop aan te passen.

De wijziging zorgt voor een uniform 
kapregime. In de huidige Apv 2021 
wordt aan de hand van de Groene-
kaart en de bomenlijst onderscheid 
gemaakt tussen gebieden. De voor-
gestelde wijziging beoogt in be-
bouwd gebied overal dezelfde regels 
te hanteren als het gaat om het kap-
pen van houtopstand. Het draagt bij 
aan duurzaamheidsdoelstellingen. 
Duurzaamheid wordt nu als aanvul-
lend criterium opgenomen. Na vast-
stelling door de gemeenteraad op 
25 maart treedt de wijziging van de 
Apv 2021 op 1 april in werking en 
wordt dit op de website van de ge-
meente bekendgemaakt.

Kapbeleid
De behandeling van het agendapunt 
duurde erg lang en deed Gija Schoor 
(PvdA) op een gegeven moment 
verzuchten: ‘We zijn nu al twee uur 
bezig met een wijziging die we al-
lang hebben goedgekeurd. Het gaat 
eigenlijk alleen maar over commu-
nicatie en handhaving. Ik zou zeg-
gen college, doe er iets moois mee. 
Ik vind het allemaal veel te lang.’ 
Bij de behandeling in eerste termijn 
werden door de commissieleden 
heel veel vragen gesteld die door 
portefeuillehouder burgemeester 
Sjoerd Potters werden beantwoord. 
Hij begint zijn bijdrage met een or-
depunt. ‘Het gaat hier over het ver-
talen van het kapbeleid waarover in 

september al uitvoerig is gediscussi-
eerd, en een klein artikel in de Apv. 
Dit is dus louter een beperkte juridi-
sche vertaling van het beleid dat al is 
ingevoerd, inclusief de motie die is 
aangenomen. Ik ga dus niet een hele 
verhandeling over het kapbeleid 
doen. Dat is in september vastge-
steld en bij een evaluatie eventueel 
bij te stellen.’ 

Handhaving
Over handhaving zegt de burge-
meester dat dit een relevant punt is 
en dat daar nog een discussie over 
gevoerd wordt. Op de vraag van 
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) of 
een inwoner nu zelf moet gaan be-
oordelen of een vergunning nodig is 
of niet, antwoordt Potters dat de Apv 
uitgaat van vertrouwen en dat inwo-
ners daar over het algemeen goed 
mee omgaan. ‘Als mensen misbruik 
maken moeten we handhaven. Als 
mensen zich niet aan de regels hou-
den kan de politie gebeld worden 
op 0900 8844. We hebben een heel 
goed klantencontactcentrum.’ Als 
inwoners buren illegaal zien kappen 
zou de burgemeester het fijn vinden 
als ze elkaar daarop aanspreken. Hij 
wil voorkomen dat we inwoners 
als een verlengd opsporingsappa-
raat gaan inzetten. ‘We hebben een 
bodemkundige in dienst voor met 
name historische bomen’. Potters 
wil die daar dan ook voor gebruiken 

en niet voor elke mogelijke vraag 
inschakelen. 

Hoveniers
De uitvoeringsregels van het kap-
beleid staan niet in de Apv. Dat is 
een college-aangelegenheid. Ca-
paciteit om bestuurlijke boetes in 
te voeren is er niet. Op de website 
van de gemeente staat onder be-
kendmakingen of op een adres een 
vergunning is afgegeven. De Apv 
kan jaarlijks worden aangepast, dit 
betreft een partiële wijziging. Over 
de wijziging van het kapbeleid in de 
Apv komt nog communicatie. Op de 
vraag om hoveniers in te schakelen 
bij de handhaving op illegaal kap-
pen antwoordt Potters: ‘Hoveniers 
zijn vaak mensen met een enorme 
beroepseer.’ Hij vindt een brief van 
de burgemeester dat zij zich aan de 
regels moeten houden niet passen. 
Hij is daarom niet van plan dit te 
doen. Wel wil hij ze wijzen op de 
mededelingen over het kapbeleid in 
het gemeentenieuws. Als antwoord 
op vragen over her-plantplicht van 
Arie Vonk Noordegraaf (SGP) zegt 
de burgemeester dat dit in de Apv 
staat. ‘Afgelopen jaar is maar drie 
keer herplant opgelegd.’ 

Hamerstuk
De burgemeester zegt bomen heel 
belangrijk te vinden en een warm 
hart toe te dragen, zeker ook om de 

klimaatdoelstelling te halen. ‘Bo-
men horen echt bij de gemeente De 
Bilt.  Het is daarom goed met een 
wijziging van het kapbeleid te ko-
men. Ik heb alleen even in het begin 
aangegeven waar we het vanavond 
over hebben. Dit is eigenlijk een 
kleine uitwerking van het kapbe-
leid dat al uitvoerig is besproken en 
vastgesteld. Wat ik nog wil zeggen 
is dat de handhavingscapaciteit in-
gewikkeld is. We hebben echt een 
goed functionerend klantencontact-
centrum dat goed bereikbaar is en 

dat de inwoners kennen. Een apart 
nummer of een aparte lijn is juist 
verwarrend. De politie is zeker be-
reikbaar voor illegale kap.  De bur-
gemeester wil daarover met de poli-
tie in overleg gaan’. De commissie 
vindt het onderwerp voldoende 
besproken om als hamerstuk op 
de agenda van de gemeenteraad te 
plaatsen. Enkele fracties zeggen 
met stemverklaringen te komen. 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
kondigt een aantal moties en amen-
dementen aan.

Uitgebreid debatteren over bomenkap.

Steun voor inwoners 
die woonkosten niet 

meer kunnen betalen
Aanvragen TONK-regeling nu mogelijk

Wie door de coronamaatregelen minder inkomsten heeft dan voorheen en 
daardoor moeite heeft om de woonkosten te betalen, kan mogelijk een be-
roep doen op de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK). Deze kan via de Regionale Sociale Dienst aangevraagd worden.

De TONK-tegemoetkoming is een vorm van bijzondere bijstand. Het gaat 
hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkos-
ten. De regeling is bedoeld voor mensen voor wie bestaande steunmaatre-
gelen geen of te weinig hulp bieden. Het maakt hierbij niet uit of iemand 
in loondienst werkt, ondernemer is of een uitkering ontvangt. Inwoners 
van de gemeente De Bilt kunnen via de website van de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) de aanvraag indienen. Aanvragen kan met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021 tot en met juni 2021.

TONK als laatste mogelijkheid
Wie recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een 
toeslag van UWV op de WW-uitkering, moet deze eerst aanvragen. Komt 
men niet in aanmerking voor een andere regeling? Of is er ondanks gebruik 
van andere regelingen nog steeds te weinig inkomen om de woonkosten te 
betalen? Dan kan men recht hebben op de TONK-uitkering. Voor onderne-
mers met een Tozo-uitkering kan de TONK een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK tegemoetkoming?
Om de hoogte van de TONK-tegemoetkoming te berekenen wordt ge-
keken naar de hoogte van de woonkosten en hoeveel geld de aanvrager 
beschikbaar heeft. De TONK-tegemoetkoming is een gift. In sommige si-
tuaties kan de RSD de tegemoetkoming ook wijzigen, beëindigen of moet 
deze worden terugbetaald, omdat het inkomen is gestegen, waardoor het 
recht op de tegemoetkoming vervalt.

Aanvragen
Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen de TONK-tegemoetkoming in 
de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden 
krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. Op de web-
site van de Regionale Sociale Dienst (www.rsdkrh.nl) staat meer informa-
tie over de voorwaarden. Ook kan daar de aanvraag voor de tegemoetko-
ming worden ingediend.
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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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 maart
t/m woensdag 24 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Runderrollade
Kiprollade
Spekrollade

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Angus burgers

Speklapjes
naturel of gekruid 

4
VOOR

Kip in kerrie

Vrijdag en zaterdag voordeel

500
GRAM 6.98

Kippenbouten

Houthakkers steak

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

10.-

500
GRAM 6.50

100
GRAM 1.25

4
VOOR 5.-

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.75

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY MIX

250
GRAM 5.50

KAAS NOTEN

Kip cordon bleu 
Runder cordon bleu
Gehakt cordon bleu 

4 + 1
GRATISSAMEN

VOOR 25.-

VLEESPAKKET 
BESTAANDE UIT:
1 kilo gehakt
1 kilo kipdijfilet
4 gepaneerde schnitzels

RIP-EYE
ROLLETJES 3 + 1

GRATIS

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

Pasta 
met asperge en zalm 

€ 2,49
100 gram

Kapucijnersschotel € 1,35
100 gram

Moussaka € 1,59
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 maart.

Asperge schotel
met beenham 

€ 1,99
100 gram

Verse 
Witlof

€ 0,99
500 gram

Conference
Handperen

€ 1,79
Heel kilo

Alle rauwkost salades 
en stamppotten

 100 gram € 0,90

Grote hollandse
Komkommer  

Nu € 0,79
Voorjaars kriebels…..

Er zijn weer Hollandse 
kasbonen, asperges, 

rabarber, lambada 
aardbeien en nog veel 

meer lekkers….!!!

Notenafdeling: 
Maartensdijkse mix of 
Naturel gemengde noten
 
Nu 2 bakken € 7,98

22
03

23
03

24
03

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag hebben 
we weer een mooi en 
luxe assortiment met 

voorgerechten en 
hoofdgerechten Citroen –

frambozen taart
Nu € 15,95
Brownie
Melk of puur

Pak € 5,99

Desem 
Toscaans donker
Nu € 2,99

Bruine bollen
met of zonder zaden
5 voor € 1,99

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Nu kan het nog…..!!!
De allerlekkerste 

Tarocco bloedsinaas-
appels uit Sicilië

Ze hebben het hoogste vitami-
ne C- en kaliumgehalte van alle 

sinaasappels, voornamelijk 
vanwege de vruchtbare grond

rondom de Etna….
Kom proeven…!!!!

Vers van de traiteur
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Maartensdijk in 
winterse tekeningen

door Walter Eijndhoven

Industrieel vormgever en kunstenaar Henk Geel uit Maartensdijk verleende het Online 
Museum De Bilt toestemming om zijn gewassen pentekeningen éénmalig te laten zien 

aan geïnteresseerden. De kunstenaar maakte een mooie reeks tekeningen van 
Maartensdijk in de winter. Maar wie is deze kunstenaar eigenlijk?

Tekenen was altijd al een passie 
voor de in Amsterdam geboren 
Henk Geel. Het tekenen zat er al op 
jonge leeftijd in bij hem. ‘Ik weet 
nog goed dat ik op vijfjarige leeftijd 
een tank tekende tijdens de tekenles 
op de basisschool’, vertelt hij. ‘Een 
tank die een kogel afschoot. Helaas 
dacht de juf dat het onkruid was en 
geen kogel. Dat was wel jammer’. 
Gelukkig zette hij door en werd 
uiteindelijk toch een getalenteerd 
kunstenaar.

Marva
Na een chaotische tijd op de ba-
sisschool, tijdens de oorlogsjaren, 
ging hij naar de hbs. Geel: ‘Helaas 
was deze opleiding niets voor mij 

en na een jaar verliet ik de hbs al-
weer zonder diploma’. Toen hij 
achttien jaar was, ging Geel het le-
ger in en werd hij telegrafist. Vanuit 
Amsterdam stuurde het leger hem 
naar Rotterdam om de telefoon te 
bezetten. Hier leerde hij zijn vrouw 
kennen. Zij zat bij de Marva, een 
onderdeel voor vrouwen bij de Ma-
rine.

Kunstschilder
Na zijn diensttijd vertrok Geel weer 
naar Amsterdam en stortte hij zich 
weer op zijn grote liefde, de kunst. 
‘Na mijn diensttijd ging ik naar de 
kunstnijverheidsschool in Amster-
dam en wilde ik kunstschilder wor-
den’, vertelt Geel. ‘Dankzij zijn ta-

lent kon hij daarnaast direct aan de 
slag als illustrator bij een muziek-
drukkerij en leerde hij onder andere 
Johnny Hoes kennen.
Na zijn opleiding aan de kunst-
nijverheidsschool besloot Geel te 
solliciteren bij Drukkerij Spruit in 
Zutphen. Geel: ‘Het sollicitatie-
gesprek verliep goed en ik werd 
aangenomen. In de zes jaar die 
volgden, maakte ik onder andere 
kalenders, onderzettertjes en drukte 
ik boterkartonnetjes voor klanten 
van Spruit. Daarnaast maakte ik 
ook schilderijen voor de zuivelin-
dustrie’. Geel werd ingezet voor di-
verse kunstuitingen bij Spruit, maar 
na zes jaar wilde hij iets anders en 
vertrok in 1962 naar Maartensdijk.

Geel voor één van zijn vele tekeningen, de Spaanse Armada.

Betrokken vrijwilligers 
vertrekken uit Groenekan

Binnenkort vertrekken Frank Klok en zijn echtgenote Loes uit Groenekan naar Hilversum. ‘Het 
was pril geluk dat ons in Groenekan bracht’ zegt Frank, ‘We gingen in 2005 samenwonen’. Dat is nu 
zestien jaar geleden en leidde tot een diepe sociale duik in het leven van de kernen van de voormalige 
gemeente Maartensdijk. Loes en Frank vatten, zoals zo velen, liefde op voor Groenekan, Westbroek, 

Maartensdijk en Hollandsche Rading, hun natuur, hun cultureel erfgoed én hun inwoners. 

De eerste kennismaking met de his-
torie van de kernen vond plaats in 
de beeldentuin van Wim van Schaik, 
de oprichter van Brigida en befaamd 
strijder voor behoud van natuur en 
landschap. Daar hoorde Frank van 
diens boek ‘Orkanen over Voordaan’ 
en schafte dat ter plekke bij de gepas-
sioneerde verteller zelf aan. De passie 
voor de geschiedenis van de kernen 
was geboren. Frank zou niet voor 
niets jarenlang betrokken zijn bij de 
Historische Vereniging Maartensdijk 
en bij haar periodiek Sint Maerten. 
Als schrijver en de laatste jaren als de 
facto eindredacteur. 

Muze
Loes vult aan: ‘Een andere vroege 
kennismaking was die met Muze in 
’t Groen, een warm cultureel bad met 
de dorpsgemeenschap in de boerderij 
van Martin Verholt bij een optreden 
van conservatoriumstudenten’. Een 
van de loten van de Muze groeide 
uit tot Theater in ’t Groen, waaraan 
Loes als vrijwilliger en projectleider 
meewerkte, een van haar vele vrij-
willigerstaken Loes was onder (veel) 
meer ook betrokken bij het prille be-
gin van hospice Demeter en was daar 
jarenlang vrijwilligerscoördinator.

Landschap
Het behoud van het landschap en het 
doorgeven van het moois van Groe-
nekan en omgeving staat hoog in het 
vaandel van Loes en Frank. Frank 
zette zich als secretaris van Brigida 
onder meer in voor een door de ge-
meente vast te stellen ‘Beschermd 
Dorpsgezicht Maartensdijk’ dat 
jammer genoeg nog niet door de 
gemeente werd opgepakt. De bood-
schap aan zijn - binnenkort - voor-
malige dorpsgenoten blijft onverkort 
‘Blijf je bewust van het moois dat je 

in handen hebt! Houd Groenekan en 
de andere kernen groen!’ 

Ouderen
De bijzondere sociale aard van ker-
nen als Groenekan met zijn vele en-
thousiast samenwerkende inwoners 
heeft de liefde van het vertrekkende 
echtpaar. Loes was initiatiefnemer bij 
projecten als ouderenhuisvesting en 
Eet eens mee in Groenekan. Jammer 
genoeg is die ouderenhuisvesting 
nog steeds niet van de grond geko-
men, maar het is een hartenwens van 
veel oudere Groenekanners om in 
hun dorp te kunnen blijven wonen. 
‘Intussen’, merkt Frank op, ‘verkas-
sen veel oudere Groenekanners nu 
noodgedwongen naar voorzieningen 
elders en verjongt het dorp snel’.

Saeck
Loes en Frank hebben genoten van 
het sociale leven in Groenekan. 
Frank was in de dorpsraad in 2009 
betrokken bij de nog immer relevante 
door de gemeente vastgestelde Visie 
Groenekan. Daarnaast schreef hij 
regelmatig voor De Vierklank. Met 
vasthoudendheid attendeerde hij ook 
daar op het belang van natuur en mi-
lieu in het dorp in bijdragen met als 

kop: ‘Groenekan let op u Saeck’. 
Hij memoreert de recent gewonnen 
strijd om ’de groene kathedraal’ van 
het dorp niet te slachtofferen voor 
woningbouw. Hij nam daar vanuit 
Brigida met overtuiging aan deel. 
Hij hoopt nu ook, dat de omgeving 
van de kernen van de voormalige ge-
meente Maartensdijk niet bedorven 
gaat worden door met name zonne-
parken, en wellicht dat ook windtur-
bines ons bespaard kunnen blijven. 

Betrokken
Loes en Frank verhuizen, maar ver-
dwijnen niet uit beeld, vanuit Hilver-
sum blijven ze geëngageerd. Dat is 
ook de boodschap van Loes, daarbij 
het belangrijke verenigings- en vrij-
willigersleven in het westen van de 
gemeente De Bilt nog eens benadruk-
kend: ‘Blijf op elkaar betrokken’. 
Frank sluit het interview af met de 
woorden: ‘Ben je bewust van het 
moois van zaken als het Noorderpark 
en het Bos Voordaan, van dit fraaie 
overgangsgebied tussen Utrechtse 
Heuvelrug en het polderland van het 
Groene Hart. Van hieruit heb je bijna 
alle Nederlandse landschapstypes 
onder handbereik!. Koester dat!’
      (Anne Doedens)

Roerlepel
Hij solliciteerde bij Knorr in Loos-
drecht en werd aangenomen als 
chef Verpakkingen. Ook hier kon 
hij weer goed terecht met zijn ta-
lenten: maakte tekeningen voor di-
verse soepen en kreeg de opdracht 
een houten roerlepel te ontwerpen. 
Deze lepel beviel erg goed. Geel 
kreeg de opdracht 1000000 stuks 
te laten maken. ‘Voor die opdracht 
kwam ik terecht bij een Belgisch 
bedrijf, met de vraag of zij 1 mil-
joen houten lepels konden leveren. 
Zij keken mij met grote ogen aan. 
“Weet u wel dat dat een half bos is?” 
Uiteindelijk konden zij 100.000 le-
pels per keer leveren. Natuurlijk 
ging ik daarmee akkoord. Dat was 
een mooie opdracht’.

Pelikaan
Uiteindelijk werd Knorr overgeno-
men. En Geel ging zijn eigen weg. 
Hij kwam terecht bij Erdal, een 
bedrijf in Amersfoort, waar onder 
andere schoensmeer en was voor 
auto’s werd geproduceerd. Geel: 

‘Tijdens het 50-jarig bestaan van 
Erdal werd mij gevraagd een bron-
zen pelikaan te maken voor het 
jubileum. Nadat Erdal werd over-
genomen, kwam de bronzen peli-
kaan terecht in het museum Flehite 
in Amersfoort. Een kopie hiervan 
staat nog steeds op de plek waar 
ooit de fabriek stond’.

Eigen
In 1969 begon Geel voor zichzelf 
en kreeg nog vele opdrachten. ‘Ik 
heb van alles gemaakt: displays, 
kinderboeken ontworpen, bouwte-
keningen gemaakt, kasten, lampen 
en meubels en in mijn vrije tijd heb 
ik nog twee boten gebouwd, deze 
stonden in een loods in de achter-
tuin’. Inmiddels is Geel al jaren 
met pensioen en doet hij het einde-
lijk wat rustiger aan. Tussen 1981 
en 2002 maakte Geel ieder jaar een 
tekening van een winters landschap 
in Maartensdijk. De Dorpskerk, een 
boerderijtje, van alles komt voorbij. 
Op www.onlinemuseumdebilt.nl is 
zijn werk te bewonderen.

Frank en Loes Klok ruilen Groenekan om voor Hilversum.

Oosterlichtkerk 
weer thuis

Zondag 7 maart zond de Protestantse wijkgemeente Oosterlichtkerk 
voor het eerst in tien maanden weer een kerkdienst uit vanuit haar 
‘eigen huis’ aan de Eerste Brandenburgerweg vanuit een van binnen 
totaal vernieuwd kerkgebouw. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn de diensten voorlopig alleen online 
te volgen. Tijdens de verbouwing werden de diensten opgenomen in de 
Katholieke Michaëlkerk aan de Kerklaan.                   (Rob Jastrzebski)

Dienst vanuit eigen huis. (foto Nico van den Ham)

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

GEOPEND VAN WOE T/M ZAT VAN 14.00 – 17.00 UUR

PERSONAL SHOPPING op afspraak mogelijk. 
Geldt niet voor reparaties. Bel of scan de 
QR-code om een afspraak te maken.
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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.

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

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

DUITSE BIEFSTUKJES
Fijn gehakte biefstuk, speciaal gekruid met een topping
van bieslook en ui, lekker op brood en bij de maaltijd.
Mag fel rosé gebakken worden; ca. 4 tot 5 min.100 gram 1,65

SMUL KIP
Hele uitgebeende kip, super lekker gekruid, zit al in een
oven zak, kan zo in de oven dus "lekker" & makkelijk!!
60 min. op 200°C in voorverwarmde oven. per stuk 8,50

COTE DE BOEUFF
Zeer smaakvol, iets doorregen en met het bot er nog
aan; voor in de pan, oven of de BBQ!!
Zout & peper en fel aanbakken; kern 48°C. 100 gram 2,15

MERQUEZ WORSTJES
Lekker mager en met originele Franse kruidenmelange.
Net even iets pittiger, lekker net even anders...
Ca. 4 tot 5 minuten bakken in royaal boter 100 gram 1,65

KIPPEN LEVERTJES
Lekkere verse, heerlijk roerbakken met een uitje erbij!
Omwikkel ze met pancetta en voeg iets knoflook toe..
Ca. 2 tot 4 minuten en smullen maar!! 500 gram 3,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

FRISSE VOORJAARS TIPS:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 15 maart t/m zaterdag 20 maart.

Zetfouten voorbehouden.

LAMSRIBKOTELETJES
Smaakvol gemarineerd en iets doorregen 100 gram 2,75
KUIKEN DRUMSTICKS
En deze mogen met de hand gegeten worden! 500 gram 3,25

CARPACCIO ROLLADE
De bijna biefstuk rollade gevuld met super kaascrème,
rucola, pijnboompitjes... heerlijke smaakcombinatie!!
Rosé te bakken, ca. 25 tot 30 min. op 150°C 100 gram 2,55

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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)

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze Ook in deze 
gekke tijden gekke tijden 
verzorgen we verzorgen we 
voor bedrijven voor bedrijven 
instellingen instellingen 
en andere en andere 

organisaties organisaties 
drukwerk. drukwerk. 

Maar ook Maar ook 
andere andere 

op maat op maat 
gemaakte gemaakte 
promotie promotie 

items.items.

Meer info?Meer info?
Bel of Bel of 
mail , mail , 

we staan we staan 
(op afstand) (op afstand) 

voor u voor u 
klaar!klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Wat een feest! 
We mogen weer

Kom praten over het virus en 
de verkiezingen bel 212455

ER IS WEER
PAASBROOD

PAASSCHNITTE

nu € 8,95

groot en klein!

gevuld met abrikozenbavaroise en slagroom
PAASSCHNITTE

€ 8,95

gevuld met abrikozenbavaroise en slagroom

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



Vaste hulp 
op vaste momenten

‘UWassistent’ is een nog niet zo bekende naam in De Bilt. UWassistent 
regelt ondersteuning voor die inwoners van onze gemeente, die 
nét een beetje extra hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven 
wonen. Van huishoudelijke 
hulp tot een kookmaatje, van 
tuinklus tot gezelschap. En 
mantelzorgondersteuning, niet 
te vergeten! UWassistent doet 
wat nodig is. 

‘Betrokken, goede hulp 
organiseren, dat is ons werk. 
Met daadkracht en warme 
aandacht voor onze cliënten 
en hun mantelzorgers. 
Betrouwbaar met een vaste 
hulp op vaste momenten, 
aldus de vaste contactpersoon 
van UWassistent Midden-
Nederland, Heleen Aalders. 
Meer informatie? Kijk op 
www.uwassistent.nl of bel 06-
41807676. 
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Aanbod Kunst in de School in 
coronatijd vergt veel improvisatie

door Guus Geebel

Werkgroep KidS (Kunst in de School) zet zich in voor kunst- en cultuuronderwijs op 
basisscholen in gemeente De Bilt. De werkgroep ontstond in 1992 nadat verschillende toelagen, 

onder meer voor schoolzwemmen, die Biltse basisscholen tot dan toe ontvingen verdwenen. 
Er bleef daarna nog een bedrag beschikbaar en schooldirecteuren besloten unaniem 

dat aan culturele vorming te besteden.

Bijna alle basisscholen in de ge-
meente De Bilt nemen inmiddels 
aan het KidS-programma deel. Het 
programma is zodanig opgesteld dat 
de kinderen in hun basisschooltijd 
met alle kunstvormen in aanraking 
komen. Ze bezoeken een theater- 
of dansvoorstelling, een museum 
of hebben een ontmoeting met een 
schrijver. Leden van de Werkgroep 
KidS komen uit de creatieve sector, 
het onderwijs, ouders, en vrijwil-
ligers die kunsteducatie een warm 
hart toedragen. 

Programma
Het kunst- en cultuurprogramma 
van scholen in De Bilt wordt ver-
zorgd door Kunst Centraal, het Kun-
stenHuis De Bilt - Zeist en Idea. Het 
aanbod bestaat uit het Kunstmenu en 
het Cultuurprogramma van Kunst 
Centraal. Dat wordt aangevuld met 
workshops van het KunstenHuis en 
een bibliotheekbezoek bij Idea. Van-
af volgend schooljaar komt daarbij 
dat alle basisscholen voor 2 klassen 
10 weken kunstlessen krijgen van 
een docent van het KunstenHuis. 

Omdat de scholen vanwege de co-
ronamaatregelen gesloten werden 
stond het programma stil. Hoewel 
de basisscholen nu weer open zijn, 
is er nog weinig ruimte voor het 
bezoeken van een theatervoorstel-
ling of een kunstenaar in de klas. 
De werkgroep staat nu voor de uit-
daging om scholen toch van kunst- 
en cultuureducatie te voorzien. Dat 
gaat op afstand, online en met ver-
schillende alternatieve programma’s 
die de scholen aangereikt krijgen. 

Digitaal
Een bijzonder initiatief is Creatief 
Digitaal, het online platform van 
Kunst Centraal met een aanbod om 
zowel thuis als in de klas, met ou-
ders of eigen leerkrachten, te genie-
ten van verschillende kunstvormen. 
Het KunstenHuis voorzag de Juli-
anaschool en Wereldwijs van film-
pjes waarin de muziekdocenten van 
het Kunst Orkest de ingestudeerde 
liedjes voorspeelden, zodat de leer-
lingen er thuis of op school mee aan 
de slag konden. Op deze manier 
konden de leerlingen verder spelen 
zolang er nog geen ruimte was om 
externe muziekdocenten in de scho-
len te ontvangen. Inmiddels worden 
de lessen live online gegeven en is 
er direct interactie mogelijk tussen 
de kunstdocent en de leerling. ‘Hoe 
geweldig ieders inzet ook is, het is 
te hopen dat alle leerlingen zo gauw 
mogelijk weer kunnen genieten 

Enkele leden van de werkgroep v.l.n.r. Frankie van Sluijs (theatermaker), 
Irene Jongbloets (artistiek leider), Silke Nijkrake (coördinator 
kunsteducatie) en Ella Prins (namens de directeuren van de scholen).

Kinderen bespelen interactief hun instrumenten.

van een voorstelling in Theater het 
Lichtruim of een kunstenaar in de 
klas kunnen ontvangen’, aldus Silke 
Nijkrake.

Flexibiliteit
Frankie van Sluijs: ‘Nu onze scholen 
net weer uit de lockdown zijn, reali-
seerden wij ons dat in de eerste tijd 
de kinderen even rust nodig hadden 
om in het ritme van de school te ko-
men. Het aanbod van KidS is daar-
om vooralsnog tot 2 april gestopt. 
Online vergadert de werkgroep over 
het lopende kunst- en cultuurpro-
gramma, en over het aanbod voor het 
seizoen 2021/2022. Het afgelopen 
jaar was het hard werken voor Pa-
tricia Samwells van Kunst Centraal 
en Yoni Strien van het KunstenHuis, 
die de programma‘s coördineren. 
Zij hadden contact met de scholen 

en wanneer er een programma door 
corona uitviel zochten zij samen met 
de scholen naar een oplossing om 
het te verzetten. Dat vergt veel van 
de flexibiliteit van zowel de scholen 
als van onze coördinatoren.’

Verbinding
‘Omdat we in De Bilt met KidS 
een unieke samenwerking hebben 
kunnen we verbinden waar nodig. 
Alle partijen, Kunst Centraal, Kun-
stenHuis, dramadocenten, schooldi-
recties en bibliotheek, kunnen snel 
nieuwe oplossingen vinden om als-
nog creativiteit in te zetten voor de 
kinderen. Alle partijen gaan samen 
met één doel voor ogen, het verster-
ken van de creatieve kracht van elk 
kind door middel van ons kunstaan-
bod. Dat is zó fijn en werkt zeer ver-
diepend’, aldus de werkgroep KidS.

Nagel Fashion 
op afspraak weer open

door Henk van de Bunt

Echt lokale mode-retailers in kleinere plaatsen hebben het best zwaar door de langdurige corona-
sluiting. De winkels, geen onderdeel van een keten, kampen met onverkochte voorraden, 

terwijl achterstanden oplopen en de overheidssteun ver van afdoende is. 

Eén van de versoepelingen die het 
kabinet afkondigde was het winkelen 
op afspraak. Toch vrezen veel winke-
liers dat alleen die maatregel ze niet 
meteen uit de brand gaat helpen. Het 
is de liefde voor de lokale winkel, die 
de mode- en andere branches nog 
enig houvast geeft.

Nagel
Ook Gerjanne Nagel van Nagel Fa-
shion aan het Maartensdijkse Maer-
tensplein 16 is blij met ‘onze’ trouwe 
klanten: ‘Wij ervaren het als een pit-
tig jaar en door de grote onzekerheid 
is het ‘moeilijk ondernemen’. Wij 
zijn dankbaar voor een flexibel team 
van mensen dat bij ons werkt. Sinds 
de loc down zijn we nog actiever ge-
worden op sociale media (Facebook 
en Instagram); wie ons daar volgt kan 
goed op de hoogte blijven. Via leuk 
filmpjes en mini-modeshows van de 
merken zorgen we voor een constan-
te update. Er is al een gedeelte van 
de nieuwe collectie in huis en bijna 
dagelijks komt er nieuw bij’.

Open
Nagel Fashion is op afspraak open. 
Gerjanne: ‘Wij plannen afspraken 
van 1 uur, 1,5 uur of 2 uur naar ge-
lang de wensen van de klant. Af-
spraken kunnen telefonisch wor-
den gemaakt (tel. 0346 211711); 
via dit nummer kunnen ook be-

stellingen worden doorgegeven, 
welke we in overleg graag thuis 
afleveren’. 
Veel klanten hebben al gebruik ge-
maakt van een shopafspraak; hier-
door ziet het team van Nagel Fa-
shion het nieuwe seizoen positief 
tegemoet. 

Gerjanne Nagel ontvangt de klanten weer op afspraak.

Ingezonden mededeling

Samen koken kan met een beetje extra hulp van UWassistent.
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BEKENDMAKINGEN
week 11 ¾  17 maart 2021

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te De Bilt geven kennis van de terinzageleg-
ging van het voorontwerpbestemmingsplan 
Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 
32 te Groenekan.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Groene-
kanseweg 32 te Groenekan.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de functieverandering op 
het perceel. 
Het voormalige schoolterrein wordt omge-

vormd naar maximaal 4 woningen, een op-
slaggebouw, alsmede verruiming van aan-
grenzende tuinen.

Terinzagelegging 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ge-
durende zes weken ter inzage van donder-
dag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 
april 2021 en bestaat uit een toelichting, 
regels en verbeelding.
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20009BP0004-VO01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U 
hoeft geen afspraak te maken om de stuk-
ken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen 
wilt stellen over de stukken. 

Daarnaast organiseren wij gedurende de  
terinzagelegging - naar verwachting in week 
14 of week 15 - een digitale informatiebij-
eenkomst over het plan. Meer informatie 
hierover volgt op onze projectenwebsite
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/
projecten. 

Reageren
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk een inspraakreactie 
omtrent het voorontwerpbestemmingsplan 
indienen. Een inspraakreactie kunt u richten 
aan ‘Burgemeester en wethouders van De 
Bilt’, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.  

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het voorontwerpbestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
de heer S. Bazuin of de heer A. van Breda 
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11.

Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken op grond van het be-
paalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 23 
februari 2021 een anterieure overeenkomst 
van grondexploitatie hebben gesloten. Deze 
overeenkomst gaat over het verlenen van 
medewerking aan de herontwikkeling van 

het perceel Tolakkerweg 254, te Maartens-
dijk. De herontwikkeling betreft het realise-
ren van twee extra woningen en het verleg-
gen van een landbouwpad ten behoeve van 
de biotoop van de das. 

In de overeenkomst zijn onder meer afspra-
ken gemaakt over de planologische proce-

dure, de realisatie van het bouwplan, de 
inrichtingseisen en het verhaal van de door 
de gemeente te maken kosten voor de rea-
lisatie van het bouwplan op de initiatiefne-
mer.

Zakelijke beschrijving ter inzage
Voor een toelichting kunt u contact opne-

men met L. Bezzah, jurist privaat- en vast-
goedrecht van de gemeente De Bilt via 
l.bezzah@debilt.nl of 030 228 91 38.

Geen reacties mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen 
bezwaar of beroep open. 

Kennisgeving zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Tolakkerweg 254, te Maartensdijk

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

MENS is ook…

INFORMATIEF HUISBEZOEK
Ook dit jaar zullen er ruim 600 senioren van 
80 en 85 jaar in de hele gemeente worden 
aangeschreven. De vrijwilligers van het 
informatief huisbezoek zijn druk bezig met alle 
voorbereidingen. Vanwege Covid-19 worden 
er tijdelijk geen huisbezoeken gedaan maar 
worden de senioren per brief persoonlijk 
uitgenodigd om het gesprek telefonisch te 
voeren. De vrijwilligers gaan in gesprek over 
gezondheid, mobiliteit, wonen en welzijn 
en zullen waar nodig de weg wijzen naar 
ondersteuning en voorzieningen. Meer info: 
huisbezoek@mensdebilt.nl of 030-7440595.

SOCIAAL WERKERS IN DE WIJKEN
Omdat onze Servicecentra gesloten zijn zullen 
Sociaal Werkers van MENS (met blauwe jasjes) 
in deze tijd veel door de wijken lopen. U kunt 
hen altijd aanspreken als u vragen heeft. Ook 
kunt u altijd bellen. De Bilt: 030-7440595 en 
Maartensdijk: 0346-214161.

De Bilt

Stem VVD op 17 maart.

Word lid: 
vvd.nl/word-lid/

Samen sterker verder.

Moord
op Dudok 

Het feuilleton Moord op Dudok ontbreekt helaas 
deze week. 

Wordt volgende week weer vervolgd.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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GEMEENTENIEUWS
week 11   17 maart 2021

Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

Corona

Gewijzigde openingstijden en feestdagen
Het gemeentehuis is vanaf dinsdag 6 april weer van 08:30 tot 17:00 uur ge-
opend. Telefonisch blijft de gemeente van 8.30 tot 13.00 uur bereikbaar. Daar-
naast gelden met de feestdagen zoals gebruikelijk aangepaste openingstijden. 

Door de maatregelen rond het coronavirus 
hebben we de openingstijden van het ge-
meentehuis vorig jaar tot twee maal toe te-
ruggebracht. Met de nodige maatregelen in 
het pand en verschuivingen in capaciteit is 
verruiming van de openingstijden (van 08:30 
tot 17:00 uur) inmiddels weer mogelijk. De 
mogelijkheden voor het maken van een af-
spraak zijn daarmee ook verbeterd. Wel blijft 
de telefonische bereikbaarheid beperkt tot 
de ochtenden (van 8.30 tot 13.00 uur) en is 
er nog geen avondopenstelling op de dins-
dag.

Hygiënemaatregelen blijven van kracht
Wij vragen u om de landelijke maatregelen 

te blijven volgen en dus niet naar het ge-
meentehuis te komen met griepverschijnse-
len. Ook vragen wij u 1,5 meter afstand tot 
elkaar te houden en met pin te betalen, niet 
met contant geld. Op drukke momenten is 
een gastvrouw aanwezig.

Feestdagen
Het gemeentehuis in Bilthoven en de milieu-
straat in De Bilt zijn zoals gebruikelijk geslo-
ten op de volgende aankomende feestda-
gen:

• Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)
•  Maandag 5 april 2021 (Tweede Paasdag)
• Dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag)

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:    Melkweg: vanwege werkzaamheden afgesloten tot en met 23 april 2021.
Bilthoven:   Kruising Talinglaan-Korhoenlaan is vanaf 8 maart 2021 afgesloten. De 

WVT is dan bereikbaar via de Waterman-Pluvierenlaan.
Bilthoven:   Pluvierenlaan tussen de Zwanenlaan en de Melkweg tot 21 maart 2021, 

echter de aansluiting op de Melkweg is pas eind april gereed. Tot eind april 
is de Pluvierenlaan tussen de Zwanenlaan en de Melkweg alleen bereik-
baar via de Orionlaan en de Zwanenlaan.

Bilthoven:   Burg. Fabiuspark, gedeeltelijk herstraten plein en rijweg tot 19 maart 2021.
De Bilt:   St. Laurensweg tussen de Abt Ludolfweg en de Henrica van Erpweg we-

gens rioolwerkzaamheden afgesloten tot 22 maart 2021.
Maartensdijk:   De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met begin juni 2021 ver-

vangen.
 - Werkzaamheden Bovenkruier 62 tot en met 74 sinds week 2, 2021.
 -  Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruis-

punt Molenwiek/Bovenkruier sinds week 2, 2021.

 Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk 

N412 (Universiteitsweg):
 Vanaf 16 t/m 26 april voert de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit aan de Univer-
siteitsweg (N412) in de gemeente De Bilt, vanaf de noordelijke afrit van de A28 tot net voor 
de kruising met de Utrechtseweg (N237). In de weekenden van 16 en 23 april en op door-
deweekse avonden en nachten is de weg afgesloten ter plaatse van de werkzaamheden. 
Gedetailleerde informatie is vanaf 22 maart te vinden op www.provincie-utrecht.nl.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken. 

Raadsvergadering
Gelet op de strenge maatregelen rond het coronavirus worden commissie- en 
raadsvergaderingen digitaal gehouden.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 maart 2021 om 19.30 uur. Naast het Vra-
genhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn 
de onderwerpen (onder voorbehoud):

- Initiatiefvoorstel ‘Referendumverordening De Bilt 2020’ van Forza De Bilt
- Handhaven van budget voor lokale activering Participatiewet
- Beschikbaar stellen krediet voor audiovisuele apparatuur in de raadzaal 
- Vaststellen eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2021

Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op 
debilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekij-
ken. 
Heeft u vragen over de agenda of de stukken dan kunt u bij de griffi  e terecht via
raadsgriffi  e@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Strengere milieuzone Utrecht
De milieuzone in Utrecht is per 1 april strenger 
voor personen- en bestelauto’s op diesel. Deze 
mogen dan alleen de zone in met emissieklasse 
4 of hoger. Check de emissieklasse van uw auto 
via www.milieuzones.nl/check. Tot 1 juli geldt 
een waarschuwingsperiode. De boete voor een 
overtreding is daarna 95 euro. Meer informatie 
over de milieuzone en mogelijkheden voor 
sloopsubsidie: www.utrecht.nl/milieuzone. 

Jongeren gezocht!
We zoeken jongeren die een online vragen-
lijst van GGD regio Utrecht willen invullen 
over hun gezondheid en leefstijl. Met dit on-
derzoek willen we een beter beeld krijgen 
van hoe het met jongeren gaat en wat ze 
nodig hebben. Ben of ken jij iemand tussen 
de 16 en 25 jaar? Vul de vragenlijst in! Of 
deel het in jouw omgeving. Ga naar: https://
jongerenonderzoek.ggdru.nl

TONK-regeling
Wie door de coronamaatregelen minder in-
komsten heeft en daardoor moeilijk de 
woonkosten kan betalen, kan mogelijk een 
beroep doen op de regeling Tijdelijke onder-
steuning noodzakelijke kosten (TONK). Het 
gaat om vergoeding voor daadwerkelijke 
noodzakelijke woonkosten. Meer informatie 
of aanvragen? Zie de website van de Regio-
nale Sociale Dienst: www.rsdkrh.nl.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur (vanaf 6 april: 
tot 17.00 uur)

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Broedseizoen en bomen kappen

In het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli 
mag u geen bomen kappen wanneer er vo-
gels in broeden. De kap mag dan pas na 15 
juli plaatsvinden of eerder wanneer het 
broedsel klaar is. Voor de kap heeft u een 
omgevingsvergunning nodig van de ge-
meente en u moet een deskundige de boom 
en de omgeving laten controleren op broe-
dende vogels. Het bedrijf dat uw boom gaat 
kappen mag deze controle niet zelf uitvoe-
ren.

Noodkap
Voor de beoordeling van een acute noodkap 
maakt u een afspraak met een toezichthou-

der van de gemeente via (030) 228 94 11. 
Deze beoordeelt ter plekke of er sprake is 
van een noodsituatie. Ook een noodkap is 
vergunningplichtig. Direct na de noodkap 
vraagt u alsnog een omgevingsvergunning 
aan. Bij een constatering van illegale kap ris-
keert u een procesverbaal en kan u een her-
plantplicht worden opgelegd.

Aanvragen
Met behulp van uw DigiD kunt u eenvoudig 
een omgevingsvergunning aanvragen via het 
Omgevingsloket Online.

Informatie
Als op de gemeentelijke website zoekt op 
‘boom kappen’ vindt u alle informatie die u 
nodig heeft inclusief welke bomen vergun-
ningplichtig zijn. Kijk ook op
www.vogelbescherming.nl en
www.rvo.nl voor meer informatie over het 
kappen van bomen tijdens het broedseizoen.
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Op 6 april gaat de Maand van de Leefomge-
ving van start. Tijdens de hele maand april 
zijn er veel activiteiten om met elkaar
gesprekken te voeren. Alvast een kleine greep. 

Zes online bijeenkomsten
Via het invullen van een digitale enquête 
kunt u ons laten weten wat u vindt:
www.doemeedebilt.nl
We organiseren zes digitale bijeenkomsten 
voor inwoners en ondernemers, voor iedere 

kern een.  We starten om 19.30 en ronden af 
om 21.30 uur.

OMGEVINGSVISIE
week 11   17 maart 2021

De gemeente De Bilt is bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Dit is een 
visie op de toekomst van onze leefomgeving. Met als stip op de horizon 2040. 
Zodat we in de komende jaren en in een nu nog verre toekomst in een goede 
omgeving samen kunnen wonen, werken en recreëren.  Over de inhoud van de 
visie gaan we graag met u in gesprek.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwo-
ners, ondernemers en organisaties hun
inbreng geven aan de Omgevingsvisie De 
Bilt 2040. Daarom gaat In april 2021 de
eerste participatieronde van start met
‘DE Maand van de Leefomgeving’. We 
nodigen iedereen, van jong tot oud, uit mee 
te doen. Laat uw stem horen. Dat kan
bijvoorbeeld via online bijeenkomsten, het 

beantwoorden van vragen via een enquête 
en speciale telefonische spreekuren. 

Waarover in gesprek?
Bij het maken van een omgevingsvisie
spelen vragen als: hoe wonen, werken,
recreëren en verplaatsen we ons in de toe-
komst en wat is daar voor nodig? En hoe ma-
ken we ruimte voor duurzame energie-

opwekking, een circulaire economie en een 
samenleving waarin iedereen meedoet? De 
relatie en samenhang tussen de ruimtelijke, 
sociale én economische thema’s zijn daar 
een onderdeel van. En wat zijn de voor-
naamste opgaven voor gemeente De Bilt?

Wat vindt u?
In april tijdens de Maand van de Leefomge-
ving wil de gemeente De Bilt daarover graag 
met u in gesprek. Laat ons weten wat u vindt 
van uw eigen leefomgeving en die van de 
hele gemeente. Wat gaat goed, wat kan
beter, hoe ziet de toekomst van de gemeente 
De Bilt eruit? Wat zijn knelpunten, kansen, 

ideeën en wensen voor de toekomstige
ontwikkeling van de gemeente De Bilt? 

Blijf op de hoogte: doemeedebilt.nl
Natuurlijk informeren wij u ook over de rol 
van participatie. Na afl oop van de Maand van 
de leefomgeving vertellen we wat de resulta-
ten zijn van de gesprekken en hoe we ze ver-
werken. En ook heel belangrijk: wanneer we 
u opnieuw uitnodigen voor een participatie-
ronde, voor gesprekken over de Omgevings-
visie De Bilt 2040.
Via de www.doemeedebilt.nl houden we u op 
de hoogte. Ook kunt u zich hier aanmelden 
voor een nieuwsbrief over de Omgevingsvisie.

Programma april:
bijeenkomsten per kern, enquête

APRIL 2021:
Dé maand van de leefomgeving

13 april De Bilt 14 april Bilthoven

28 april Maartensdijk 29 april Hollandsche Rading20 april Groenekan 21 april Westbroek

Reserveer de datum en meld u alvast 
aan. Dat kan via de website
doemeedebilt.nl (bij Agenda); of via 
mailadres omgevingsvisie@debilt.nl.
Vermeld svp ook de kern waar u woont 
en/of werkt.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de Nieuwsbrief 
Omgevingsvisie via de website doemeedebilt.nl

Praat mee over toekomst gemeente De Bilt



Nootjes
De Vierklank 11 17 maart 2021

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  .....................................................

39 breedte H, leer binnen-
werk, rubber profielzool, 
1x gedragen. Nieuwprijs 
120, nu slechts €30,-. Tel. 
06-54301291

Gegalvaniseerde originele 
melkbus, leuk als paraplubak, 
hoog 38, breed 22, 5 euro, 
06-54301291

Te koop gevraagd
Gezocht (deksels) 
BOTERVLOOT Boeren Bont 
Boch langwerpig. Tel. 030-
2203659

Gezocht oud KINDERBIJBEL 
uit de jaren ’50 of eerder 
lichtgrijs. Tel. 030-2203659

Ik neem graag uw verzame-
ling LP’s over voor een eer-
lijke prijs. Bel 06-16062775

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

Blijf fit in Coronatijd! Pak 
wekelijks een ommetje om De 
Vierklank te bezorgen, haal 
een FRISSE NEUS en krijg 
maandelijks een leuk bedrag 
op je bankrekening bijge-
schreven. Voor Bilthoven zijn 
we op zoek naar een bezorger 
voor Andoorn, Berkenlaan, 
Bosanemoon, Bosbes, 
Bosrank, Bosroos, Bostulp, 
Brem, Dravik, Egelantier, 
Eikvaren, Elzenlaan 
Goudenregenlaan, Hazelaar, 
Herik, Klaver, Larikslaan, 
Liguster, Magnolialaan, 
Prunuslaan, Sparrenlaan. 
€8,68 per week. Liever een 
andere wijk, laat het weten. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag. Bijvoorbeeld: 
K a m p e r f o e l i e s t r a a t , 
Meidoornpad, Tuinstraat, de 
Witte Swaen. 190 kranten 
worden bij je thuis aangele-
verd. €7,52/week. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Woon je in De Bilt en over-
weeg je een KRANTENWIJK. 
Wij zijn per direct op zoek 
naar een bezorger voor de 
Groenekanseweg (2-161), 
Prof .Dr.P.J .Crutzenlaan, 
Weltevreden. € 5,88
per week. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Personeel aangeboden

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

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-

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

• Nieuws 
• Agenda 
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Te koop aangeboden
2 bossen TULPEN voor 
Lesbos €7,50. Ze worden 
26/27 maart thuisbezorgd. 
Bestel voor 20 maart via 
https://www.christianrefu-
geerelief.com/

Boek ‘Groet uit De Bilt en 
Bilthoven’ linnen band 1e 
druk. Met mooie historische 
foto's, nieuwstaat €15,-. Tel. 
06-42899812 

3 oude boeken van Ciske 
de Rat samen €3,-. Tel. 
06-14040516

Cultuur monumenten van 
natuurmonumenten tekst 
Frans Bosscher €2,-. Tel. 
06-14040516

1 groot en 1 klein boek van 
die Mosaiken von Ravenna 
samen €2,-. Tel. 06-14040516

Verschillende vingerhoedjes 
o.a. Royal Albert, maanden 
van het jaar 5 stuks €20,-. Tel. 
0613834576

Haardscherm zwart €15,-. 
Haardstel 3-delig koperkleu-
rig €10,-. Tel. 06-13834576
1 SilverCrest elektrische naai-
machine z.g.a.n. €49,-. Tel. 
06-55702207

Medipoint douche kruk met 
uitsparing weinig gebruikt 
€10,-. Tel. 06-55702207
2 houten vouwbare schra-
gen incl. 1 houten planken 
blad 78x146 €10,-. Tel. 
06-55702207

Gratis ophalen  goede Petrof 
(les)piano met studiepe-
daal. Blank Eiken. 103 cm 
hoog x 143 cm breed. Tel. 
06-11291353

SPM Western Boots (kort), 
kleur Cognac,  maat 37. Zo 
goed als nieuw. € 17,50. Tel. 
06-11291353

VHS Video Recorder JVC ( 
HR-V520S) Nieuw in doos. 
Nooit gebruikt. € 25,-. Tel. 
06-11291353

Wiegje op wieltjes met tras 
en bekleding roomkl. €25,-. 
Traphekje grijs metaal 75 x 
75 cm verstelb. €10,-. Tel. 
0346-281302

Nog in verpakking blusdeken 
voor een allesbrander, onmis-
baar. €10,-. Tel. 0346-243758

Voor kinderen borduur tel-
patroon van Cars. €7,05. Tel. 
0346-243758

Ouderwetse poppenwagen. Is 
nog netjes en compleet. Met 
harde bak en kap. €50,-. Tel. 
0346-243758

Leren 2-zitsbank met beweeg-
bare armleuningen. In zeer 
goede staat. Donkerbruin. € 
50,-. Tel. 06-30654159

Koning & Meyer muziekstan-
daard (inklapbaar) zwart. Van 
€44,- voor €17,50. Tel. 06- 
41367588

Lage boekenkast, klas-
siek open wandmeubel in 
donker hout. 200 breed, 72 
hoog en 27 diep. €40,-. Tel. 
06-54301291

Waldlaufer, zwart lakleer 
dames instaploafer, maat 

Op ’t bankje
Meteorologisch is inmiddels de lente weer begonnen, maar ge-
voelsmatig leek die begin februari al begonnen te zijn. Een korte 
vorstperiode maakte aan dat gevoel abrupt een einde. Nu is het 
echter zover dat de lente in de natuur met lentebloemen ook steeds 
meer zichtbaar wordt. Het blijft ook steeds langer licht. Het mooie 
van de wisseling van de seizoenen is dat de wandelingen niet gaan 
vervelen. Als ik bij het bankje kom zit daar al een man van rond de 
AOW-leeftijd zichtbaar te genieten van het lentezonnetje. Ik groet 
hem en vraag of hij aan het uitrusten is van de voorjaarsmoeheid. 
‘Nou, niet echt, maar het heeft wel met het voorjaar te maken. 
Mijn vrouw heeft weer de voorjaarskriebels. Bij de eerste lente-
zonnestralen moet er schoongemaakt worden. Het is net als Sinter-
klaas een traditie bij ons thuis. Haar moeder en haar oma deden het 
ook al. Bij mij thuis waren ze wat makkelijker.’ Hij zucht diep en 
vertelt dat hij de hele ochtend bezig geweest is met kasten, tafels 
en stoelen te verplaatsen en gordijnen af te halen, uit te kloppen en 
weer op te hangen. ‘Als ze achter een kast wat stof zag liggen ging 
ze gretig aan de gang om het weg te werken. Toen alles weer spic 
en span was kon ze aan de gang met inruimen en kon ik even een 
ommetje maken en nu zit ik hier even uit te rusten tot ik denk dat 
ze klaar is.’ Hij kijkt enige tijd zwijgend voor zich uit en ik voel 
wel wat medelijden met de man. Om de stilte te doorbreken vraag 
ik of hij haar niet kon helpen met schoonmaken om wat sneller 
klaar te zijn. De man kijkt met aan met een blik die duidelijk aan-
geeft dat hij daar niet aan wil denken. ‘Dat zou ze wel willen, maar 
ik ben gekke Henkie niet. Dan sta ik bovenop een trap een lamp af 
te nemen en staat zij met haar handen in de zij me te commande-
ren. Nee, daar heb ik genoeg ervaring mee. Laat ze het maar mooi 
alleen doen.’ Ik zie het tafereel helemaal voor me en heb het toch 
ook wel een beetje te doen met zijn vrouw. Dat blijkt niet nodig 
want volgens de man is schoonmaken haar lust en haar leven. 
’Ach, maar zo één keer per jaar is dat toch niet zo erg’, probeer ik, 
maar dat is duidelijk niet de juiste toon. ‘Eén keer per jaar’, zegt 

hij met een lichte verontwaardiging. ‘Dat poetsen is haar hobby 
en die schoonmaak is helemaal niet nodig want het ziet er altijd 
schoon uit.’ Hij kijkt er een beetje bij alsof hij wil zeggen dat het 
allemaal onzin is. Maar dan verschijnt er opeens een glimlach op 
zijn gezicht. ‘Maar u moet nu niet gaan denken dat we het niet 
goed met elkaar hebben hoor. Ik zou niet weten wat ik zonder haar 
moet. We hebben nooit echt ruzie en eerlijk gezegd ben ik er wel 
aan gewend geraakt dat ze een beetje poetsziek is. Ze verzorgt mij 
in elk geval heel goed en kan fantastisch koken. Daar hoef je niet 
voor naar een restaurant te gaan.’ Dat is trouwens ook wel te zien 
aan de buik van de man die er goedgevuld uitziet. ‘Ik werk als het 
even kan graag in de tuin. Dan moet ik wel 
goed oppassen dat ik geen grond 
mee naar binnen loop want dan 
komt meteen de stofzuiger 
tevoorschijn.’ Hij vindt het 
dan wel weer tijd om naar 
zijn hardwerkende vrouw te 
gaan en monter stapt hij op.

Maerten

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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. Hedra (klimop) 80-100 
cm €2,25. 2.00+ cm €5,50. Portugese Laulier 40-50 cm €3,50. 
Rododendron vol knop maat 60-70 Ø €24,50. Mestkorrels 1 
zak 15,-. 3 zakken voor €40,-.

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

Pedicure Janet de lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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

Diversen
Per april HOEKWONING 
te huur in Maartensdijk 
per maand €1200,-. Tel. 
06-21580441

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 

locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Pijnlijke voeten? Medisch 
PEDICURE aan huis. Bel 
voor een afspraak. MP Ingrid 
Kaptijn 06-29574696

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. Tel. na 
17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212

Te huur op privé terrein aan 
de Nieuwe Weteringseweg: 
STALLING/weide voor 
paard/pony. Zelf verzorgen. 
Tel. 06-23624233



De dierentuin
In onze bloementuin staan veel planten met dierennamen, daarom 
wel gekscherend ‘dierentuin’ genoemd. Ossentong en koeienoog 
groeien naast kattenstaart en leeuwentand. Maar ook hondsdraf en 
hanenpoot zoeken er hun weg. 

Indertijd telden we zelfs meer dan 100 soorten, waaronder ook een aan-
tal dubieuze naamdragers zoals knolselderij en camelia. De laatste was 
vooral op klank geselecteerd door de kinderen, want een kameel mocht 
zeker niet ontbreken in de dierentuin. Deze plant kreeg ik ooit van een 
oude dame. De moederplant kwam in haar huiskamer nooit tot bloei, 
maar bracht veel stekken voort die na het uitdelen alle rijkelijk bloei-
den. De kleine camelia verhuisde in de beginjaren met ons mee door 
verschillende voortuinen. Pas hier, in de zure grond van Westbroek 
voelde ‘ie zich thuis en is hard gaan groeien, komt inmiddels boven 
de dakgoot uit! Ieder jaar komen er meer knoppen in en vroeg in het 
voorjaar bloeit ‘ie uitbundig, prachtig wit. De meeldraden van de en-
kelvoudige bloemen zijn rijk gevuld met stuifmeel, in het voorjaar es-
sentieel voor hommels en bijen. Dit energetisch, eiwitrijk voedsel stelt 
het bijenvolk in staat om na de winter weer aan te sterken.

Begin maart werd de struik al bij het ochtendgloren druk bezocht. De 
recente nachtvorst heeft ‘m flink doen schrikken. Alle bloemen bruin, 
maar één voor één gaan er opnieuw verse knoppen open. Schoorvoe-
tend komt het bijenbezoek weer op gang. De oude bloemen vormen een 
organisch tapijt onder de struik, voeding voor de toekomst.
                      (Karien Scholten)

In haiku:
Vroeg in het voorjaar
Stuifmeel uit de dierentuin
Krachtvoer voor het volk
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advertentie

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
17-3

Do.
18-3

Vr.
19-3

Za.
20-3

Zo.
21-3

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek 

en friet

Thaise kipcurry, 
groenten en 

basmatirijst (€ 15,00)

Gebakken zeebaars, 
garnalensaus en friet

Kruidenflensjes met 
kaas, groenten en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Mango-bavarois,
vers fruit en slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Baltsen en jubelen
 

Een expert op het gebied van vogels zal ik nooit worden. Ik heb grote bewondering voor vogelaars 
die bij het minste of geringste geluidje al weten met welke soort ze te maken hebben. Naast het  

zingen hebben onze gevederde vriendjes ook allerlei roepgeluiden. En dan te weten, dat er 
ook vogelsoorten zijn die à la Robert Paul (of voor de jongere generatie Edwin Evers) 

kampioenen zijn in het imiteren van andere vogels. Het lijkt wel of ze het erom doen.

Ruim twee jaar geleden heb ik vo-
gelherkennings-cursussen gevolgd, 
een in het vroege voorjaar en een 
in het late najaar. Dit in verband 
met trekvogels, want dat levert nog 
wat extra’s op naast de zogenaamde 
standvogels. Een van de lessen ging 
over onze witte en zwarte vogels, de 
meeuwen en de kraaiachtigen. Om 
ze te kunnen onderscheiden is voor 
mij een vogelgids onmisbaar. Dus 
als u er moeite mee heeft, weet dan 
dat u niet alleen bent. 

Bergeend
Er is een boeiende tijd aangebroken 
voor de vogels in de natuur en bij u 
in de tuin. In de opvallendste veren-
kleedjes gaan mannetjesvogels de 
vrouwtjes versieren. Futen maken 
hier een prachtig schouwspel van. 
Zoek maar eens een filmpje op, bij-
voorbeeld op YouTube. Het is beslist 
de moeite. Gisteren nog zag ik twee 
paartjes baltsende bergeenden in de 
Tienhovense Plassen. Weliswaar 
bescheidener in hun paringsspel, 
maar zeker niet minder mooi om te 
zien. De bergeend is een opvallende, 
kleurige verschijning, ook buiten 
paartijd. Qua formaat zou je bijna 
eerder aan een gans denken, dan aan 
een eend. In het ‘Vogelalbum’ van 
Uitgeverij Tiktak schreef J. de Jonge 
in 1927 ‘Mij dunkt, ge zult wel met 
me eens zijn dat het waarnemen van 
zoo’n juweel van sterk sprekende 
kleuren telkens weer een genot is’.  

Ik bedacht me dat de naam ‘berg-
eend’ best wel vreemd is voor een 
watervogel in Nederland. En wat 
blijkt? De naam verwijst naar het 
bergen van de eieren in holtes, vaak 
zijn dit oude konijnenholen. De bij-
naam ‘holeneend’ is dan ook niet 
verwonderlijk. 
 
Veldleeuwerik
Ook op Park Vliegbasis Soesterberg 
is het een vrolijke boel. Je hoort 
de veldleeuweriken hun hoogste 
lied zingen. En dat letterlijk! Eerst 
vliegen de mannetjes al zingend 

tot grote hoogte om vervolgens al 
jubelend naar beneden te buitelen 
om de dames te imponeren. Dat is 
toch onweerstaanbaar, daar durf je 
als vrouwtje toch geen ‘nee’ tegen 
te zeggen? Helaas gaat het slecht 
met de veldleeuwerik in Nederland. 
Dat is het gevolg van de intensieve 
landbouw, daar is geen ruimte voor 
bloemen. Als de kuikens uit het 
ei komen hebben ze veel eiwitten 
nodig. De ouders voeren ze in de 
eerste 45 levensdagen (tot ze vlieg-
vlug zijn) met veel kleine insecten, 
spinnen en wormen. Om te kunnen 
leven hebben insecten stuifmeel 
nodig. Op het 375 ha grote Park 
Vliegbasis Soesterberg is er in de 
schrale graslanden volop aanbod 
van bloemen. Daar gaat het dan 
ook goed met de veldleeuwerik. Er 
worden nu al jaarlijks meer dan 200 
broedparen geteld! Dit succes is al-

leen mogelijk als er geen verstoring 
door mensen plaatsvindt. Daarom 
sluiten we de start- en landingsbaan 
tijdens het broedseizoen af. 

Verstoring
Sommige vogelsoorten hebben in-
middels een nestlocatie gevonden, 
anderen zullen dat nu spoedig doen. 
Je hoort de spechten in de bossen 
van onder andere Houdringe en 
kasteelpark Loenersloot verwoed 
ingangen van bestaande nesten bij-
werken. Overigens niet te verwar-
ren met het roffelen, want dat hoor 

je nu zo mogelijk nog meer. Dat 
doen ze om hun territorium aan te 
duiden. Op 15 maart begint het of-
ficiële broedseizoen. Dat betekent 
voor natuurbeheerders dat er niet 
meer gezaagd en gesnoeid mag 
worden in bomen en heesters. Maar 
het betekent ook dat het nu nóg be-
langrijker is dat bezoekers van na-
tuurgebieden op de paden blijven. 
Want het opvliegen bij verstoring 
kost vogels veel energie. Energie, 
die ze nu hard nodig hebben voor 
het bouwen van nesten en het vin-
den van een partner. Bovendien, als 
grondbroedende vogels, zoals veld-
leeuwerik, nachtzwaluw, boom-
pieper en roodborsttapuit op Hei-
destein, worden verstoord, kan dit 
betekenen dat ze niet meer terugke-
ren naar het nest. De eieren worden 
niet meer uitgebroed of de jongen 
worden niet meer gevoed. 

Pick-up in brand op N 417
Op de Kon. Wilhelminaweg (N 417)in Maartensdijk raakte zondag 14 maart even na 11 uur een 
Pick-up van de weg. De auto reed van vanaf de rijbaan het naastliggende fietspad op en daarna 

stuurde de chauffeur, die vermoedelijk onwel was geworden, recht op een boom af.

De boom brak af en werd door de 
auto nog zo’n meter of 10 meege-
nomen. Vervolgens vloog de auto 
in brand. De chauffeur en de pas-
sagier konden op tijd uit de auto 
komen, maar waren beide licht 
gewond. Uiteindelijk zijn ze met 
een ambulance naar het zieken-
huis gebracht. De Pick-up leverde 
een gevaar voor de snel gear-
riveerde brandweer, want er zat 
een LPG installatie in de achter-
bak. Het duurde geruime tijd voor 
de brand onder controle was. De 
rookpluim was van vanaf de A27 
duidelijk zichtbaar. (zie video op 
www.vierklank.nl)

Nuttig
Wist je dat het gevederde volk een 
belangrijke rol vervult in de natuur? 
Ze eten insecten, waaronder mug-
gen, knutten en bladluizen. Kool-
meesjes weten goed raad met de 
door ons gevreesde eikenprocessie-
rups. Een boom die geplaagd wordt 
door deze rupsen geeft een bepaal-
de geur af ter verdediging tegen het 
ongewenst bezoek. Koolmezen rui-
ken die geur al op afstand.  
Door het eten van vruchten zorgen 
vogels voor verspreiding van za-
den. Sommige zaden moeten zelfs 
eerst door de maag van een vogel 

gaan om daarna kiemkrachtig te 
zijn. Vogeleieren en (jonge) vo-
gels zijn weer voedsel voor andere 
(roof)vogels en zoogdieren. Het is 
daarom noodzakelijk en goed gere-
geld dat alle in Europa in het wild 
levende vogels bij wet beschermd 
zijn. Kun je geen genoeg krijgen 
van vogels? Kijk dan naar ‘Beleef 
de lente’ op de site van de Vogel-
bescherming. Zo mooi om op deze 
manier een kijkje in de schoonheid 
van moeder natuur te krijgen.

(Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap)

De brandweer heeft de boom die over de auto lag, afgezaagd waarna de 
berger de auto kon afvoeren. (foto Marcel Röhrs)

Bergeend man in vlucht. (foto Bernd Schöne)

Veldleeuwerik. (foto Herman van 
den Bijtel)

Bergeend man en vrouw. (foto Bernd Schöne)
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