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Woningbouw Bilthoven 
op losse schroeven

door Henk van de Bunt

Voor inwoners, bewonersverenigingen, ontwikkelaars, grondeigenaren, ondernemers, 
organisaties, college van B&W en andere belanghebbenden is het belangrijk een integrale 
gebiedsvisie voor Spoorzone Bilthoven op te stellen. Via een zorgvuldig participatieproces, 

samen met alle belanghebbenden komen ze tot een overdacht plan voor stationsgebied 
Bilthoven. De gemeenteraad besluit donderdag aanstaande over het participatieplan. 

Het college is al geruime tijd in ge-
sprek met de ontwikkelaars/grond-
eigenaren van de Timpe in het 
voorste terrein aan de Rembrandt- 
en Jan Steenlaan. Gezamenlijk doel 
is afspraken maken over de manier 
waarop de partijen in samenhang 
met de op te stellen integrale visie 
hun plannen kunnen ontwikkelen 
en realiseren. 

Eigenaren
Vivienne van Eijkelenborg, eige-
naar van het Difrax/Timpe perceel 
wil niet hierop wachten: ‘Voor 

ons is met het goedkeuren van het 
raadsvoorstel voor de ‘integrale vi-
sie’ de maat vol. Na 13 jaar flexi-
biliteit en meebewegen met de ge-
meente is het voor ons onmogelijk 
om nu wederom uitstel te accepte-
ren. Gezien de staat van de kanto-
ren is langer wachten onmogelijk. 
Woningbouw gaat er dan niet meer 
komen en wij gaan of terug naar het 
plan voor het bouwen van een hotel 
met congresfaciliteiten of wij gaan 
het kantoor en de magazijnen van 
Difrax renoveren. We moeten wel’.
Ingmar Dirkse van den Heuvel na-

mens de Lakenvelder Investment 
Group: ‘Er ligt een concreet en mooi 
plan klaar waarin de wensen vanuit 
het reeds gedane participatieonder-
zoek onder inwoners en belang-
hebbenden zijn meegenomen. Wij 
kunnen volgend jaar starten met de 
bouw en daarmee voorzien in de zo 
nodige woningen voor diverse doel-
groepen, waaronder zowel senioren 
uit de gemeente die willen doorstro-
men als voor starters. Echter als de 
grond niet meer beschikbaar is zal 
dit doordachte plan nooit ten uitvoer 
worden gebracht’. 

Gemeente
Wethouder Anne Marie ’t Hart re-
ageert op dit maandag uitgegeven 
persbericht hierover: ‘We begrijpen 
dat sommige partijen zich zorgen 
maken en dat zij sneller met hun 
plannen willen beginnen. Het doel 
van ons overleg met deze partijen 
is dan ook om hen meer zekerheden 
te geven. Die willen we vastleggen 
in een intentieovereenkomst. We 
denken daarbij ook mee over de ge-
wenste versnelling en hoe die te fa-
ciliteren. Doel is de opbrengst van 
het participatieproces over de inte-
grale visie zo snel mogelijk ter be-
schikking te stellen, zodat de Timpe 
op basis daarvan kan starten met 
het maken van een bestemmings-
plan. Nadat de gemeenteraad een 
besluit op de visie heeft genomen 
kan de procedure voor hun bestem-
mingsplan direct starten, wat dan 
al rekening houdt met alle facetten 
van de integrale visie, die door de 
raad wordt vastgesteld. Kortom, zij 
zijn wat ons betreft als eerste aan 
de beurt. Tegelijkertijd willen we 
natuurlijk recht doen aan een zorg-
vuldig participatieproces’. 

Integrale visie is noodzaak 
Het opstellen van een integrale vi-
sie voor het stationsgebied Biltho-
ven is nodig om in beeld te brengen 
op welke manier de gewenste opga-
ven voor wonen, werken en open-
baar vervoer in te passen zijn in het 
gebied. Anne Marie ’t Hart: ‘We 
willen als gemeente voorkomen, 
dat de plannen van ontwikkelaars 
niet uitvoerbaar zijn omdat deze 
niet blijken te passen bij de wen-
sen. Het is een complexe ruimtelij-
ke puzzel en het is zeer belangrijk 
voor de toekomst van Bilthoven dat 
we alles samen goed en zorgvuldig 
vormgeven. Het gaat immers om 
een visie op beeldbepalende loca-
ties voor het centrum van Bilthoven 
en de route van het station naar het 
centrum van Bilthoven met winkels 
en horeca. Met een integrale visie 
voor het grote plangebied komen 
we ook tegemoet aan de wensen 
van bewonersverenigingen’.
 
Woningbouw
Anne Marie ’t Hart: ‘We zijn ook 
al tijden in gesprek met andere 

Volgens het college is Spoorzone Bilthoven een ideale locatie voor het 
bouwen van woningen.

De Timpe ligt in het voorste terrein op de hoek van de Rembrandt- en Jan 
Steenlaan.

grondeigenaren c.q. ontwikkelaars 
aan de Rembrandtlaan over ont-
wikkelingen zoals woningbouw en 
een intentieovereenkomst om hen 
meer zekerheden te geven, al blijft 
de gemeenteraad het orgaan, dat 
de uiteindelijke beslissing neemt. 
Zij reageren positief en daar zijn 
we blij mee. Daarnaast zijn we zelf 
als gemeente eigenaar van gronden 
waar ontwikkelingen gepland zijn, 
namelijk de Driehoek en Juliana-
laan 1. Spoorzone Bilthoven is een 
ideale locatie voor het bouwen van 
woningen voor bijvoorbeeld wo-
ningzoekenden uit onze gemeente. 
Het kan met een goed proces heel 
mooi gaan worden’.

Gemeenteraad aan zet
De gemeenteraad neemt komende 
donderdag 26 januari 2023 een 
besluit over het Participatieplan 
Spoorzone Bilthoven. Voor zo’n 
belangrijk onderwerp is gekozen 
voor een uitgebreid participatie-
proces. Mede naar aanleiding van 
wensen van bijvoorbeeld bewo-
nersverenigingen. Een compact en 
kort participatieproces kan zorgen 
voor versnelling in de plannen van 
ontwikkelaars maar geeft weer 
minder tijd voor een mooi partici-
patieproces. Uiteindelijk is het aan 
de gemeenteraad om een besluit te 
nemen over het raadsvoorstel en 
om eventuele aanpassingen mee te 
geven. 

Winters tafereel

Het Van Boetzelaerspark in wintertooi. [foto Frans Poot]
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/01 • 09.30u - Ds. J. de Jong
29/01 • 18.30u - Ds. J. van Dijk

De Woudkapel
29/01 • 10.30u - OntMoeten

met Gio Voogelaar

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
29/01 • 14.00u - dhr. Theo van Duin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
29/01 • 10.30u - Communieviering 

Annelies van den Boogaard 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

29/01 • 10.15u - Ds. C. van Breemen

De Bilt
Alive De Bilt 

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
29/01 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
29/01 • 10.00u - 

spreker Wouter van de Fliert
01/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
29/01 • 10.30u - Ds. G.J. Codée

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

29/01 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar, 
Heilig Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
29/01 • 10.00u - Communieviering  

I. Elsevier en K. van Gestel

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
29/01 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/01 • 10.00u - 
Kandidaat A. den Hartog

29/01 • 18.30u - Ds. A.D. Schalkoort

Onderwegkerk Blauwkapel
In 2023 eerste dienst weer rond Pasen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/01 • 10.00u - Oecumenische viering 
in St. Maartenskerk. 

I. Goossens en C. van Es

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/01 • 10.00u - Ds. A. Jonker
29/01 • 18.30u - 

Proponent G.A. van Ginkel

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
29/01 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
10.00u - Oecumenische viering

in St. Maartenskerk.
I. Goossens en C. van Es 

 
St. Maartenskerk 

10.00u - Oecumenische viering 
I. Goossens en C. van Es 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/01 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk
29/01 • 18.30u - Proponent A. de Vreugd

PKN - Herv. Kerk
29/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwam

29/01 • 18.30u - Ds. J. Holtslag
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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

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

Zeist

uw
afscheid
 regelt u 
niet alleen 
 voor uzelf

Natalie van Eijndthoven

Onlangs hebben wij met grote droefenis kennis genomen 
van het bericht dat onze oud-burgemeester 

mr. A.L.W.J. Panis 

op 90-jarige leeftijd is overleden. De heer Panis bekleed-
de van 1973-1987 het burgemeestersambt in onze ker-
nen Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en 
Westbroek. 

Hij heeft zich gedurende deze jaren met veel overgave 
ingezet voor onze inwoners en lokale samenleving. We 
herinneren hem daarom als een betrokken en kundig be-
stuurder en hij is van grote betekenis geweest voor onze 
gemeenschappen. 

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij 
het verwerken van dit enorme verlies. 

Het gemeentebestuur van gemeente De Bilt

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 januari wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de pa-
piercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de 
weg te zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u  de handgreep 
van de kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 28 januari zamelen leden van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten. 
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Oekraïense Motanka-pop 

Op 28 januari kunnen maximaal 
15 deelnemers om 14.00 uur in 
de Centrumkerk een Oekraïense 
Motanka-pop maken. Oekraïners 
geven elkaar een Motanka-pop 
als talisman en bij het maken 
ervan wordt geen naald gebruikt. 
Graag opgeven via inspireren@
pgbilthoven.nl uiterlijk 26 janu-
ari.

Universele eredienst 
Soeficentrum 

Op zondag 29 januari van 11.00-
12.00 uur is er in de vrijmetse-
laarsruimte van Huize het Oos-
ten (ingang Jan Steenlaan 25, 
Bilthoven) een universele ere-
dienst. De spreker is Annemieke 
Bouman en het onderwerp is: 
'Tijd en Eeuwigheid'. In deze 
dienst wisselen spreken, stilte 
en muziek elkaar af. Er worden 
tekstfragmenten gelezen uit de 
grote wereldreligies, waarna de 
toespraak plaatsvindt. Toegang 
vrij, collecte achteraf, napraten 
met een kopje koffie of thee. Zie 
ook www.soeficentrumutrecht.nl

Taizéviering in  
de Centrumkerk in Bilthoven

Op zondag 29 januari om 19.30 
uur is er een Taizéviering in de 
Centrumkerk in Bilthoven, Juli-
analaan 42. De Taizévieringen 
worden gehouden in de sfeer 

van het Franse klooster in Taizé. 
Het is een meditatieve viering, er 
wordt gezongen in verschillende 
talen en er is gelegenheid om stil 
te zijn.  Na afloop is er koffie of 
thee voor de liefhebbers. Ook de 
Centrumkerk wil energie bespa-
ren. Het is aan te raden om een 
jas bij de hand te houden.

The Groove Academy Live 
in De Bilt

Maar liefst tien enthousiaste 
muzikanten voorzien al 22 jaar 
elk podium van een stomende 
muzikale show. Een hecht collec-
tief dat opvalt door hun enorme 
enthousiasme en lol. Zondag 29 
januari kan je vanaf 13.00 uur 
‘s middags bij Pomp41 van dit 
feestje genieten. Entree gratis.

Koffieochtend 
in Ontmoetingskerk

Vanaf vrijdag 3 februari organi-
seert de Protestante Gemeente 
Maartensdijk een maandelijkse 
koffieochtend in de Ontmoe-
tingskerk (aan de Julianalaan 26) 
in Maartensdijk. Een gelegenheid 
voor alle mensen in het dorp om 
elkaar kunt ontmoeten. De kerk 
is op deze koffieochtenden open 
van 10.00 tot 12.00 uur. Er staan 
vrijwilligers klaar om een kopje 
koffie (of thee) te schenken. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 

High Tea bij WVT

Zondag 29 januari organiseert 
WVT een gezellige middag met 
heerlijke zoete en hartige hap-
jes en onbeperkt koffie of thee. 
U bent van harte welkom van 
13.45 tot 16.00 uur. Aanmelden 
kan tot uiterlijk woensdag 25 
januari a.s. telefonisch (030-
2284973) of persoonlijk bij de 
receptie. Er is een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar. Aan 
deze activiteit zijn kosten ver-
bonden.

Info-avond zonnepanelen

Wil je zonnepanelen laten instal-
leren maar weet je niet waar 
je moet beginnen? De energie-
ambassadeurs van Beng! vertel-
len je graag meer over de moge-
lijkheden van zonnepanelen. Een 
goede start om zelf energie op te 
gaan wekken. Op donderdag 2 
febr. is er een info-avond bij De 
Rinnebeek in De Bilt. Je bent van 
harte welkom vanaf 19:30 uur. 
Meld je aan via www.bengdebilt.
nl/aanmelden-informatieavonden/

Begraafplaats Brandenburg. (foto Joop van Rijn)
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Oud-burgemeester Fons Panis overleden
door Henk van de Bunt

In Amersfoort is vorige week zondag op 90-jarige leeftijd Fons Panis overleden. Panis was van
1973 tot midden 1987 burgemeester van Maartensdijk en van 1987 tot 1997 vervulde hij

dit ambt in Leusden. Panis was getrouwd met Alexandra van Rhijn, die bekendheid
verwierf als balletdanseres. Het afscheid van Panis vond in besloten kring plaats.

Fons Panis werd in 1932 geboren 
in het Brabantse Berkel-Enschot, 
waar zijn vader op dat moment bur-
gemeester was. Hij trad in 1973 in 
zijn voetsporen door de ambtske-
ten van de (toenmalige) gemeente 
Maartensdijk om te hangen. Vijf-
tien jaar later trad hij aan in Leus-
den, waar op dat moment als gevolg 
van een politieke rel zowel de bur-
gemeester als de wethouders waren 
opgestapt. Hij bleef er eerste burger 
tot aan zijn pensioen.

Carrière
Op het onlinemuseum van De Bilt 
schrijft Anne Doedens over hem: 
‘A.L.W.J. (Fons) Panis (1932-) be-
gon zijn ambtelijke carrière op de 
afdeling Algemene zaken van de 
Provincie Utrecht. Later werd hij 
secretaris van de kring Midden-
Utrecht en vervolgens was hij 
waarnemend secretaris van het sa-
menwerkingsorgaan agglomeratie 
Eindhoven. In mei 1973 werd hij 
burgemeester van Maartensdijk 
om midden 1987 burgemeester van 
Leusden te worden’. 

Groen en water
Collega Kees Pijpers (†) interview-
de Panis in 2008: ‘In zijn mooie 
woning aan de rand van Leusden 
met uitzicht op groen en water pra-
ten we met oud-burgemeester Pa-
nis over heden en verleden. Vooral 
over zijn bijzondere herinneringen 
aan de periode als bestuurder in 

Maartensdijk. Burgemeester Panis 
arriveerde in 1973 in Maartensdijk 
voor zijn eerste burgemeesterschap 
en werd groots ingehaald. Hij was 
wat aan de verlegen kant, zei hij 
zelf, maar toen hij zag hoe vrien-
delijk de mensen waren, die hem 
feestelijk ontvingen en hoe mooi 
het dorp was, toen was het gelijk 
voorbij. Veertien jaar heeft hij de 
gemeente Maartensdijk bestuurd. 
Op 1 september 1987 werd hij bur-
gemeester van Leusden. Tien jaar 
later werd hij 65 en moest stoppen, 
want een burgemeester is pensioen-
plichtig’.

Vierstee
In het interview met Kees Pijpers 
vervolgt Panis: ‘Ik heb met veel 
plezier in Maartensdijk gewerkt en 
veel kunnen bereiken. De huizen-
bouw, de schoolgebouwen, de ge-
luidswal, het nieuwe gemeentehuis, 
het dorpshuis in Groenekan en van-
zelfsprekend De Vierstee. Ook de 
samenwerking met de medebestuur-
ders en ambtenaren was goed. Maar 
vooral het werken met de vele ac-
tiegroepen van de dorpelingen vond 
ik bijzonder. De manier waarop De 
Vierstee tot stand kwam is daarna 
nooit meer zo gebeurd. Voor die tijd 
trouwens ook niet. Het was immers 
geen project van de gemeente maar 
van de bewoners zelf. Zo snel als dat 
ging; dat was heel apart. Ik zag hoe-
veel mensen er actief bij betrokken 
waren. Ik vond dat geweldig. Zelf 

had ik ook nog de ervaring dat het 
contact met de provincie en andere 
instellingen ook heel soepel en snel 
ging. Het liep als een trein. En wat 
een prachtige opening van De Vier-
stee. Ik heb daar hele goede herin-
neringen aan en hoop dat het allen 
goed zal gaan’.

Marijkehof
Het winkelcentrum aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk ontstaat 
als opvolger van het winkelcentrum 
De Marijkehof. Koos Kolenbrander 
vertelt daarover in De Vierklank 
van 16 oktober 1996: ’Deze week 
verhuizen de acht winkeliers van de 
Marijkehof naar het nieuwe win-
kelcentrum aan het Maertensplein. 
De kramen van de standhouders, 
die wekelijks bij de Marijkehof 
stonden, zijn al vanaf 1 oktober op 
het parkeerterrein naast De Vierstee 
te vinden. Het oude winkelcen-
trum De Marijkehof maakt plaats 
voor het nieuwe Maartensdijkse 
woon- en zorgcentrum Dijkstate’. 
Kolenbrander vertelt ook over de 
opening van de Marijkehof en Pa-
nis: ‘In augustus 1977 werd het 
winkelcentrum De Marijkehof 
door burgemeester Panis geopend. 
Kapper Hans Stevens haalde met 
een ponywagen burgemeester Pa-
nis van huis op. De burgemeester 
opende het winkelcentrum achter 
de kassa van Klaas de Groot waar-
bij mevr. Alexandra Panis bij haar 
man kwam afrekenen’.

De Bilt
Op het onlinemuseum schrijft Anne 
Doedens: ‘In 2013 schreef oud-
burgemeester Panis bij de herden-
king van ‘Negen Eeuwen De Bilt’: 
‘Koester de agrarische belangen in 
het Biltse gebied. Het is nu 25 jaar 
geleden dat ik Maartensdijk, toen 
een zelfstandige, mooie, veelzij-
dige, goed bestuurde plattelands-
gemeente, verliet. Ik was daar 14 

jaar met veel voldoening en plezier 
burgemeester. […] Ik blijf van me-
ning dat Maartensdijk niet had hoe-
ven te worden geannexeerd. Dat is 
in de jaren zeventig al geprobeerd 
en toen effectief verhinderd. […] 
[Nieuwe gemeente De Bilt] koester 
en bescherm de agrarische (in deze 
omvang nieuw voor De Bilt) en 
milieubelangen in dit belangrijke 
gebied.’

Gluren bij de Buren
zoekt nog locaties

Voor de eerstvolgende editie van Gluren bij de Buren in 
De Bilt en Bilthoven op zaterdagmiddag 1 april, hebben 

zich maar liefst negentien musici, singer-songwriters, 
bands, ensembles en andere artiesten aangemeld. 

De werkgroep Gluren bij de Buren (Marieke de Kruijf, Ankie de Niet, 
Rosine Weenink, Anneke Iseger en Rob van Maanen), is blij met deze 
overweldigende belangstelling en overweegt dan ook om dit evenement 
volgend jaar weer net als vroeger een heel weekend te houden. Zo wordt 
geïnteresseerden de mogelijkheid geboden meer locaties te bezoeken. 

Dan moeten zich echter wel meer huizenbezitters of beheerders van lo-
caties aanmelden. ‘Momenteel hebben we nog zeker vijf locaties nodig 
om alle artiesten te plaatsen,’ aldus de leden van de werkgroep. ‘We 
hopen dan ook dat we via deze oproep nog inwoners kunnen overhalen 
om hun huis beschikbaar te stellen voor drie korte optredens van een 
muzikant of een klein ensemble. Het zou sneu zijn als we zoveel arties-
ten moeten teleurstellen.’ 

De optredens vinden die zaterdagmiddag plaats om 14.00 uur, 15.00 
uur en 16.00 uur, en duren maximaal een 30 minuten. Het zijn laag-
drempelige en intieme optredens in huiselijke sfeer van vooral lokale 
talenten. Doel van Gluren bij de Buren is een verbinding te realiseren 
tussen buurten en wijken. De ontmoeting met andere bewoners staat 
voorop. Uiteraard wordt er met de programmering rekening gehouden 
met de beschikbare ruimte en het soort optreden. ‘Voor de huizenbezit-
ters is Gluren vaak een feestje. Het blijft leuk om je eigen straatgenoten 
uit te nodigen, met als mooie bijkomstigheid meer contact in de straat.’

Wie een ruimte in zijn huis beschikbaar wil stellen, kan zich aanmelden 
via het mailadres glurendebilt2020@gmail.com. 

Op 25 augustus 1979 legde burgemeester Fons Panis de eerste steen voor 
de toen lang verwachte nieuwbouw in Westbroek. (foto uit archief van 
Wout van Winssen †)

De Bilt herdenkt 78 jaar bevrijding Auschwitz
door Guus Geebel

Donderdag 26 januari om 18.00 uur wordt bij Jagtlust de Holocaust Memorial Day gehouden.
De Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust is eigenlijk op 27 januari maar omdat dan

na zonsondergang de sjabbat begint, de joodse rustdag, is de herdenking een dag vervroegd.

Het is 27 januari 78 jaar geleden dat 
concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz door het Rode Leger 
werd bevrijd. Auschwitz is het in-
ternationale symbool van de Ho-
locaust, waarbij meer dan 100.000 
Nederlandse Joden, Sinti en Roma 
zijn vermoord en vernietigd. Het 
waren mensen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog zijn vervolgd, ge-
deporteerd en vermoord om wat ze 
waren. 

Davidster
De herdenking in De Bilt wordt ge-
houden op het gazon voor Jagtlust 
en is voorbereid door Tiny Mid-
dleton, Annemiek Bovée en Ella 
Prins. Burgemeester Sjoerd Potters 
opent de bijeenkomst met een korte 
toespraak en een gedicht, waarbij 
ook kinderburgemeester Renske 
Iseger aanwezig is. Op zes punten 
worden windlichten geplaatst die 
door waxinelichtjes op baterijen 
met elkaar worden verbonden in 
de vorm van de Davidster. Ver-
volgens noemt Tiny Middleton de 
namen van zes kampen, die voor 
veel andere kampen staan. Na ieder 
genoemd kamp zegt zei: ‘Laat ons 
gedenken’, en volgt een ogenblik 
stilte. Twee kinderen van verschil-

lende scholen steken voor het noe-
men van een kamp een grote kaars 
aan die op de punten van de grote 
Davidster staan. Dit gebeurt afhan-
kelijk van het weer. 

Kampen
Tiny Middleton noemt als eerste 
kamp Westerbork. Dat werd in 
1939 op last van de Nederlandse re-
gering gebouwd als opvangcentrum 

voor uit Duitsland gevluchte Joden. 
Van hieruit zijn meer dan 100.000 
Nederlandse Joden in de jaren tus-
sen 1942 en 1944 weggevoerd naar 
de vernietigingskampen. Nog geen 
5000 overleefden het. Als tweede 
noemt zij kamp Mauthausen in 
Oostenrijk. Van de 1.750 Neder-
landse Joden overleefde slechts 1 
de gruwelen. Naar kamp Sobibor 
in Polen vervoerden 19 treinen 
in 1943 vanuit Nederland 34.313 
Joodse mannen, vrouwen en kinde-
ren, 19 overleefden het. 

Gruwelen
Naar Theresienstadt in Tsjechoslo-
wakije werden 4.898 joodse land-
genoten gebracht en overleefden 
1.980 de verschrikkingen. Naar 
Bergen-Belsen in Duitsland gin-
gen 3.751 Nederlandse Joden 
waarvan er 2.050 het overleefden. 
Tenslotte noemt Tiny Middleton 
de naam Auschwitz in Polen. Het 
grootste vernietigingskamp dat de 
Nazi’s hebben gebouwd. 56.571 
Joodse mannen, vrouwen en kinde-
ren werden uit Nederland hierheen 
vervoerd. 871 overleefden. Tot slot 
van de herdenking zingt Tom Für-
stenberg Eel malee Rachamien, Jiz-
kor en vervolgens het Kadiesj. 

Tiny Middleton-Heijlen zet zich al 
bijna veertig jaar lang belangeloos 
in voor de Joodse gemeenschap in 
Midden-Nederland.



4

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 26 januari t/m woensdag 1 februari

Filet Americain

Beenhamsalade

Kip-walnoot salade

Gebraden rosbief

Gegrilde fricandeau

Boeren achterham

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 150 
GRAM

6.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

1.25

1 KILO

12.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

GEBRADEN KIPPENPOTEN 

SPARERIBS

RIBLAPPEN OF 
HACHEE VLEES

KIPSHOARMA  
500 GRAM

5.98

RUNDERVINKEN 
4 VOOR

6.50

PROCUREURLAPJES  
NATUREL OF GEMARINEERD

1 KILO

9.99

3 BIEFSTUKJES

4 SCHNITZELS 

6 TARTAAR

KAAS

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

500 GRAM

7.98

MAGERE 
RUNDERLAPJES  

500 GRAM

8.50

KANT EN KLARE 
HACHEE 

500 GRAM

7.98

7.50

7.50

7.50

4 VOOR

6.-
500 GRAM

7.98

w

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

 NIEUW 
Chocolade -peren 
taart
Nu                               € 18,95

Wat zijn ze lekker…
Koggetjes

per pakje                      € 3,49

Heeft u onze patat 
al geproefd?

  Ambachtelijke
  friet
Bak 450 gram              € 1,49

Lekker te combineren
met onze verschillende 

soorten mayonaise

Desem 
Donker grof 
volkoren
Nu                                    € 3,49
Witte bolletjes
Zak 5 stuks                   € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

Soja broad beans
per bakje                           € 2,99

Alleen donderdag Ze zijn er weer….
Onze bekende 

Tarocco’s en
 Mandared 

mandarijnen 
uit Sicilië

(Van eigen teler)
Kom het overheerlijke 

sap proeven….
Denk aan de vitamine!

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

een groot assortiment 
luxe voorgerechten 

en culinaire 
hoofdgerechten

Doesburgse 
kipschotel

€ 1,49
100 gram

Gesneden bietjes
€ 0,99

400 gram

Comice handperen € 1,99
Heel Kilo

30
01

31
01

01
02

Rendang met 
sambalboontjes en roerbak rijst

€ 1,99
100 gram

Gegrilde varkenshaas 
in romige pepersaus met roseval 
aardappels

€ 1,99
100 gram

Ravioli eend
met paddenstoelen saus en 
pulled eendenbout

€ 2,49
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari.

Van onze notenafdeling:
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Middelgrote gemeenten kunnen 
sneller en goedkoper bouwen 

‘Middelgrote gemeenten willen graag minstens 65.000 woningen bouwen en kunnen dat vaak 
sneller en goedkoper dan grotere gemeenten’; dat stelt de Biltse burgemeester Sjoerd Potters 

als voorzitter van het samenwerkingsverband van gemeenten M50. 

Komende donderdag 26 januari zal 
minister Hugo de Jong voor een 
werkbezoek naar Bilthoven komen 
om met de M50 gemeenten te spre-
ken over de woningbouwopgave in 
Nederland. Op deze dag zal burge-
meester Sjoerd Potters, als voor-
zitter van de M50, samen met 25 
wethouders, een gezamenlijk wo-
ningbod bij minister Hugo de Jonge 
op tafel leggen. 

Bijdrage
Om de publieke tekorten voor deze 
woningbouw af te dekken is een 
bijdrage van het rijk noodzake-
lijk, maar het aantal middelgrote 
gemeenten,  dat een bijdrage van 
het rijk krijgt  is relatief laag. Pot-
ters stelt: ‘Voor de zogenaamde 
woningbouwimpuls deed het ka-
binet een greep uit de kas van het 
gemeentefonds, maar door strenge 
eisen en hoge drempels vloeien de 
gelden vooral naar grote gemeenten 
en advieskantoren. Bij de vorige 
tranche van de Woningbouwimpuls 
bleef er zelfs geld over in de pot’. 
Een inventarisatie van de M50 con-
stateert 11 drempels in het beleid 
van het kabinet die het bouwen in 
middelgroot sterk bemoeilijken.

Tombola
De inventarisatie van de M50 laat 
tegelijkertijd ook zien dat middel-
grote gemeenten twijfelen of ze een 
aanvraag willen indienen voor de 
nieuwe ronde van de Woningbou-
wimpuls. Dat ligt onder andere aan 
de drempels en de eisen. Erik Wes-
sels, wethouder van Rijssen-Holten 
stelt: ‘De Tweede Kamer heeft ge-
probeerd om het minimale aantal 

woningen bij nieuwbouwprojecten 
terug te brengen naar 200 per aan-
vraag, maar harde criteria zoals 
‘geografische eenheid’ en ‘projec-
toptimalisatie’ zorgen ervoor dat 
bouwprojecten onder de 500 wo-
ningen in middelgrote gemeenten 
vaak niet haalbaar zijn. Hierdoor 
moeten wij helaas discussies voe-
ren met het ministerie of een hechte 
dorpsgemeenschap als Holten een 
geografische eenheid is of niet’. De 
Biltse wethouder Dolf Smolenaers 
van De Bilt voegt toe: ‘De minister 
heeft veel energie en grote ambi-
ties, maar meedoen aan de tombola 
van de woningbouwimpuls kost 
heel veel tijd en de uitkomsten zijn 
hoogst onzeker. Het zou moeten 
gaan om snelle en goede plannen en 
niet om de meeste plancapaciteit’.  

Verdwalen
De gemeentelijke financiering na 
2026 is hoogst onzeker en dit be-

perkt de investeringskracht en 
plancapaciteit. Jan van Burgste-
den, wethouder Meierijstad: voegt 
toe: ‘Ambtenaren van middelgrote 
gemeenten verdwalen nogal eens 
in alle overlegorganen, impulska-
mers en projectpotjes en als het 
echt om de verdeling van de euro’s 
gaat zoals bij de infrastructuurgel-
den om de woningbouw te ontslui-
ten (MIRT) dan zitten alleen grote 
gemeenten aan tafel’. Om in aan-
merking te komen voor extra amb-
tenaren uit de zogenaamde flex-
pool is vaak cofinanciering nodig. 
Vervolgens wordt de inzet van die 
ambtenaren in de regeling beperkt. 
Eva Boswinkel, wethouder Finan-
ciën van Zutphen en Vicevoorzitter 
M50 stelt: ‘De regelingen van het 
rijk passen meer bij een grote ge-
meente met een fors personeelsbe-
stand. Wij zoeken handjes in plaats 
van meedenkers. Wij willen stenen 
stapelen’.

Burgemeester Sjoerd Potters volgde eind september 2022 de Zeister 
burgemeester Koos Janssen (l) op als voorzitter van M50.

Erkenning voor 
20 jaar contactcirkel

Ella van Montfoort doet al 20 jaar de contactcirkel bij Rode Kruis De Bilt. Ze heeft
de jaren nooit geteld, dus het was voor haar een verrassing dat ze dit jaar een

erkenning zou krijgen voor haar 20 jaar trouwe dienst bij het Rode Kruis.
Op 7 januari heeft zij de erkenning in ontvangst mogen nemen. 

De contactcirkel houdt in dat een 
groep mensen elkaar elke dag op 
een vast tijdstip belt om te contro-
leren hoe het gaat en om actie te on-
dernemen als iemand niet reageert. 
Zo hoeft er nooit iemand dagenlang 
te wachten om hulp. Daarnaast helpt 
de contactcirkel ook tegen eenzaam-
heid. ‘Een telefoontje in de ochtend 
kan al heel veel zijn, ook al is het 
maar klein’, aldus Ella: ‘Het contact 
met de mensen vind ik het leukst’.

Ontmoeting
Om de zes à zeven weken heeft Ella 
een week lang de leiding over de 
contactcirkel. Zij vindt het contact 
met de mensen het leukst van haar 
taken. Een paar keer per jaar komt 
de contactcirkel en de leiding van de 
contactcirkel bij elkaar. Ze vindt het 
leuk om dan iedereen te zien en de 
nieuwe mensen uit de contactcirkel 
te ontmoeten die ze alleen nog tele-
fonisch had gesproken. Ze heeft ook 
veel goedlopende contacten gekre-

gen via de contactcirkel en spreekt 
deze mensen ook buiten de cirkel om.

Trots
Ella kijkt met plezier terug op haar 
20 jaar tijd bij het Rode Kruis. Ze 
hoopt het nog een poos te kunnen 
doen. Ella is erg bescheiden. Toen 
haar werd gevraagd of ze trots was 

op haar trouwe dienst bij het Rode 
Kruis, gaf ze aan dat ze niet trots 
is, maar dat ze het heel leuk vindt 
om te doen: ‘Ik vind trots wel een 
heel groot woord’. Maar het Rode 
Kruis is wel erg trots op haar. Het 
Rode Kruis hoopt ook dat ze nog 
een poos wil blijven en is haar erg 
dankbaar. (Freek van Ee)

Bloemen voor Ella.

Kubus krijgt bezoek
Kubus is bedoeld voor volwassenen die graag nieuwe 

vrienden willen maken maar die het soms lastig vinden 
contacten te leggen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een 
lichte beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel. 

Op vrijdag 27 januari is er weer een nieuwe bijeenkomst: Het voorafje 
wordt tapas hapjes, het hoofdgerecht een pasta buffet en Karima ver-
zorgt het toetje. Kortom, voor elk wat wils.

Gasten
Er is bezoek: Mente Bousema en Jaap Linderbergh komen namens 
de Lions club De Bilt-Bilthoven vanaf 18.00 uur ook naar Vereni-
gingsgebouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. De kosten bedra-
gen € 5,00. Aanmelden vóór 25 januari bij Karima Kaddouri (WVT, 
k.kaddouri@vvsowvt.nl tel: 030 2284973) of bij Melanie Engeldal 
(Mens m.engeldal@mensdebilt.nl tel. 030 7440595 of 06 44452038).

Was begin dit jaar nog het streven
slechte gewoontes op te gaan geven
dan merk je gauw
dat wat je toen wou
bij het streven alleen is gebleven

Guus Geebel Limerick

DansLab voor 
mensen met MS in WVT

Zaterdag organiseerde de Stichting RediscoverMe een groepsles dan-
sen en bewegen voor mensen met de ziekte MS (Multiple Sclerose). 
Het DansLab voert in samenwerking met de Stichting RediscoverMe 
en de MS vereniging regio Utrecht deze beweeglessen uit met als doel 
mensen met deze chronische ziekte in contact te brengen met dansen 
en nieuwe vormen van bewegen onder begeleiding van muziek. Deze 
lessen worden op veel plaatsen in ons land gegeven. (Frans Poot)

Er was zaterdag ruime belangstelling en de deelnemers genoten 
zichtbaar van deze nieuwe ervaring van bewegen en dansen.

Frisjes in het park

Ook in het Van Boetzelaerspark is het opeens winter. (foto Frans Poot) 



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het slavernijverleden

van de gemeente De Bilt
Eind december stemden de VVD-fractie en ande-
re gemeenteraadsleden tegen een motie over het 
slavernijverleden o.a. met als argument dat ‘ons 
als witte Nederlanders een collectief schuldgevoel 
wordt aangepraat’. 

Ik begrijp dat argument heel goed. Als witte man, 
wiens familie 9 generaties op rij aantoonbaar niets 
met slavernij te maken heeft gehad, vond ook ik dit 
thema lang een ver van mijn bed show. 

Maar het gaat niet om ons, niet om kleur en niet 
over persoonlijke schuld. Centraal staat niet wat 
witte Nederlanders voelen of ervaren bij slavernij. 
Het gaat er om wat de nakomelingen van de sla-
vernij ervaren. Witte Nederlanders worden immers 
in het algemeen niet geprofiled door bijvoorbeeld 
de belastingdienst of de politie. Witte Nederlanders 
staan vaak aan de top van de pyramide en hebben 

dit soort ervaringen niet.  En het gaat ook niet om 
kleur. Want er waren zelfs zwarte vrouwelijke sla-
venhouders. En tenslotte worden wij er niet per-
soonlijk op aangekeken. 

Wij leven hier en nu en zijn niet schuldig aan de 
daden van de generaties voor ons. Het gaat er niet 
om wat wij vroeger deden, het gaat er om wat wij 
vandaag en morgen doen. Want wij hebben geen 
schuld, maar dragen wel de verantwoordelijkheid 
om te onderzoeken hoe dat slavernijverleden De 
Bilt heeft gevormd en hoe we hiermee omgaan. 

En die verantwoordelijkheid ligt bij uitstek bij onze 
gekozen bestuurders en politici. Dat is geen zaak 
van kleur, sekse of schuld. Dat is een zaak van mo-
reel fatsoen. 

Frank Strolenberg, Bilthoven

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

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. 

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De overheerlijke
SKISLOF is er weer!

Nu € 11,95
Rustiek
LANDBROOD
DONKER
Voor 
€ 2,75

LANDBROOD
DONKER

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

*m.u.v. winterjassen, basis artikelen en nieuwe collectie 

Op de dames-, heren-
en babycollectie

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

50%
KORTING*
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Bilts Filmfestival
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari is het alweer de elfde

editie van het Bilts Filmfestival (voorheen het Spiritueel
Filmfestival De Bilt) in de Michaëlkerk, Kerklaan 31 in De Bilt. 

Ook dit jaar is er gekozen voor films die aanzetten tot innerlijke reflec-
tie maar tevens allemaal bekroonde films zijn. De films worden kort 
ingeleid en na afloop heeft is er mogelijkheid om na te praten over de 
opgedane indrukken. 
Los van de kinderfilm zijn alle films deze keer Engels gesproken, met 
Nederlandse ondertiteling. Als vanouds is de toegang gratis; voor koffie 
of een drankje wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Vrijdag 10 februari 10.00 uur: Mijn bijzondere rare week met Tess. 
Voor deze film worden ook diverse Biltse scholen uitgenodigd. De jon-
gen Sam, die aanvankelijk doodsangsten kent, komt op vakantie op Ter-
schelling Tess tegen. Samen zoeken zij oplossingen voor levensvragen. 
Familiefilm naar het kinderboek van Anna Woltz.
Vrijdag 10 februari 14.00 uur: The Father. Anthony Hopkins speelt 
hier op magistrale wijze een bejaarde man, die door zijn dementie er-
vaart wat anderen niet zien. Zijn dochter (Olivia Colman) worstelt hier-
mee en de hulp die zij biedt accepteert haar vader maar met moeite. De 
film zet de kijker een paar keer op het verkeerde been over wat nu de 
werkelijkheid is. 
Vrijdag 10 februari 19.30 uur: Supernova. Sam en Tusker (Colin 
Firth en Stanley Tucci) zijn al 20 jaar elkaars partner en zijn op vakan-
tie met een camper door Engeland. Tusker heeft te horen gekregen dat 
hij lijdt aan een vroege vorm van dementie. Sam ontdekt dat Tusker een 
belangrijke beslissing heeft genomen - een beslissing die de kern van 
de film blijkt. 
Zaterdag 11 februari 19.30 uur: Nomadland gaat over de rondtrek-
kende zestiger Fern (Frances McDormand) in de VS die rondkomt 
van baantjes in distributiecentra van techbedrijven en hamburgerke-
tens. Kiest ze voor onafhankelijkheid en waardigheid als ze een aan-
bod krijgt zich te vestigen? Naar het boek van Jessica Bruder, die 
jaren tussen de werkende armen leefde.
Iedereen is welkom, aanmelden vooraf is niet nodig. Info via 
p.terheggen57@yahoo.com. 

Vrijwilligers koken
in Hollandsche Rading 

door Kees Diepeveen

Het was smullen in het Dorpshuis in Hollandsche Rading op vrijdagavond 13 januari.
30 mensen waren afgekomen op de uitnodiging van een nieuwe activiteit van Mens De Bilt 

onder de naam ‘Wat de pot schaft’. Vrijwilligers hebben gekookt en de deelnemers
genoten in een supergezellige sfeer. Een concept dat voor herhaling vatbaar is.

Medewerkers en vrijwilligers van 
Mens De Bilt hebben het nieuwe 
concept bedacht en wilden een 
start maken in Hollandsche Rading. 
Huis aan huis werden flyers rond-
gebracht om de behoefte te peilen. 
Doel was om mensen op een laag-
drempelige manier te verbinden en 
sociale cohesie op gang te brengen. 
Binnen twee dagen hadden zich 30 
mensen aangemeld. De vrijwilli-
gers die zich aan dit project verbon-
den hadden konden het menu gaan 
samenstellen om de bezoekers te 
verrassen met een gevarieerd win-
ters drie gangen menu.

Proeverij 
De vrijwilligers die aan deze acti-
viteit hebben deelgenomen hadden 
eer van hun werk. Samen hebben 
zij een topmaaltijd verzorgd. Niet 
alleen het menu is door vrijwilligers 
samengesteld, ook de zaal is door 
vrijwilligers aangekleed en ook het 
uitserveren van de gerechten namen 
zij voor hun rekening. Het menu 
bestond uit een gevarieerd winters 
drie gangen menu met een keuze uit 

2 soepen, een proeverij van diverse 
stampotten met een balletje gehakt 
uit de jus en een stukje rookworst 
afgesloten met een feestelijke des-
sert en een drankje. Het menu viel 
erg in de smaak bij alle bezoekers. 
Er vonden geanimeerde gesprek-
ken plaats aan de tafels en er werd 

al snel van alles gedeeld met elkaar. 
Dit alles in een supergezellige sfeer. 
Precies wat de bedoeling was van 
de organisatie. 
Deelnemers en organisatie waren 
het er over eens dat het concept 
‘Wat de pot schaft’ een succes is dat 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

Alle tafelgasten genieten van de sfeer en de heerlijke maaltijd die door de 
vrijwilligers is verzorgd.

Nieuwjaarsbuffet
Steunpunt Vluchtelingen 

Donderdag was er een goed bezocht nieuwjaarsbuffet voor de vluchtelingen, personeel en vrijwilligers 
van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. De genodigden brachten zelf borrelhapjes mee. 

Voorzitter van het Steunpunt, 
Marieke Spijkstra, opende de 
bijeenkomst. Zij heette ieder-
een welkom, waaronder ook de 
wethouder Krischan Hagedoorn, 
portefeuillehouder vluchtelingen-
werk. Coördinator van het Steun-
punt, Linda de Kruijff, stond stil 

bij de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Vorig jaar heeft 
de gemeente 66 nieuwkomers 
gehuisvest, die door de vrijwil-
ligers van het Steunpunt bege-
leid zijn in het integratieproces 
en inrichten van hun woning.  
Ook wethouder Krischan Hage-

doorn verwelkomde de nieuw-
komers en sprak zijn waardering 
uit voor het werk dat door al die 
vrijwilligers gedaan wordt. Het 
was een bijzondere bijeenkomst 
waar alle genodigden genoten van 
de borrelhapjes en de fijne sfeer. 
(Frans Poot) Wethouder Krischan Hagedoorn laat zich verrassen door de multi-

culturele hapjes tijdens het Nieuwjaarsbuffet. (foto Bob van der Wilt)

Taart bij Groei en Bloei
De afdeling De Bilt, Bilthoven, Huis ter Heide e.o. van Groei & Bloei kon eindelijk een bijzonder

feestjaar inluiden. Na een jaar van feesten in verband met het 150 jarig bestaan
van de landelijke vereniging was het nu de buurt aan de lokale afdeling.

Immers op 29 januari 1923 is de 
afdeling officieel opgericht en nu 

100 jaar later bestaat de afdeling 
nog steeds. Dat had men 100 jaar 

geleden wellicht niet gedacht, maar 
natuurlijk wel gehoopt, want vanaf 
het begin is men sterk gericht ge-
weest op de groene omgeving en 
om anderen deel genoot te maken 
van al het moois dat tuinen en groen 
te bieden hebben. 

Een groen en vrolijk programma 
is voor dit feestjaar ontwikkeld 
waarin activiteiten voor leden en 
niet leden worden teruggevonden. 
Open tuinen, een plantjesmarkt en 
een voortuinwedstrijd zijn maar 
een paar zaken om te noemen. Alle 
activiteiten staan vermeld op de 
website bilt.groei.nl/activiteiten. 
Wie belangstelling heeft voor groen 
en tuinen is welkom tijdens één (of 
meerdere) van de activiteiten en 
maakt kennis met c.q. ontmoet en-
thousiaste en bevlogen tuinliefheb-
bers. (Ellen van de Vrugt)

De taart wordt aangesneden door twee oud voorzitters Sylvia Bontan en 
Henri L’Honoré Naber.

Gio Vogelaar in De Woudkapel 
Op zondag 29 januari van 10.30 tot 11.30 uur is er in De 

Woudkapel een ontmoetingsochtend; vrij toegankelijk voor 
iedereen; dus ook voor leerkrachten, ouders, begeleiders en 

opa’s en oma’s en voor kinderen van deze tijd!

Die dag komt Gio Vogelaar vertellen van zijn werk met kinderen; speci-
ale kinderen die in de huidige maatschappij buiten de boot vallen: ‘Op 
dit moment gaan er rond de 20.000 kinderen niet meer naar school. Ze 
krijgen een label opgeplakt van Adhd, autisme, pdd-nos etc. Mijn  mis-
sie is om deze kinderen, die het zo moeilijk hebben in de huidige maat-
schappij liefdevol te begeleiden. Ik doe dat vanuit het idee dat ik kijk 
naar welke kansen en mogelijkheden deze kinderen wel hebben. Door 
niet bezig te zijn met hun problemen, maar met hun kansen krijgen ze 
weer eigenwaarde en een gevoel van respect voor zichzelf’. Vogelaar 
noemt zichzelf jeugd- en zorgvuldig werker. Hij begeleidt kinderen en 
gezinnen aan huis.
Gio Vogelaar was aanvankelijk gymnastiekdocent. Op zondag 29 ja-
nuari neemt Gio zijn gehoor mee in zijn verhaal en gaat hij een oefe-
ning doen om de aanwezigen zich 
te leren richten op kwaliteiten. Na 
ook nog veel werk als vrijwilli-
ger gedaan te hebben als recrea-
tiesportbegeleider en bij KPN als 
organisator, kwam hij in 1999 te 
werken bij een internaat als jeugd-
hulp-verlener. Daar ontdekte hij 
dat er nog een nieuwe kant zat aan 
begeleiden van kinderen. Nu be-
geleidt hij kinderen en hun gezin-
nen thuis. (Margot Janssen)

Gio Vogelaar vertelt over het 
labelen van kinderen.
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Kom
kennismaken!

Dierenriem 2, Maartensdijk

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Open dag
vrijdag 27 januari 2023 
zaterdag 28 januari 2023

Meeloopmiddag
groep 7 en 8
dinsdag 14 februari 2023 

Dinsdag 7 maart 2023
Meeloopmiddag voor:
• de Paardenklas, 
• de Outdoorklas,
• de Aterlierklas en
• de Food & Cookingklas

Kijk op de website
voor meer info

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

PORCHETTA ROLLADE 
Procureur opgerold met o.a. knoflook, tijm, rozemarijn..
heerlijk gekruid stuk vlees dat niet kan mislukken! 
ca. 75 tot 90 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,25

CALZONE DE CARNE
Gekruid gehakt met daarin gevouwen krokante mix van
verse groenten; smakelijke combi; lekker anders!!
Zachtjes braden in ruim boter, ca. 10 tot 12 min.100 gram 1,35

SCHWEINE HAX
Naar Duits recept gemaakt; langzaam gegaard en
krokant afgegrild, een hele stoere bij de stamppot of...
Opwarmen bain marie of in de oven.. per stuk 7,50

SLAGERS GOULASH
Met veel vlees, groente; helemaal kant en klaar!!
Lekker met rijst, puree, gebakken aardappels....
Alleen nog even opwarmen! 100 gram 1,50

KUIKEN POTEN
Super kwaliteit met vrije uitloop! Volle bouten met vel;
heerlijk om te braden en grillen; elke dag verse aanvoer.
Ca. 45 tot 50 min. op 150°C in de oven 500 gram 3,49

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Heerlijke winterkost gerechten:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 23 januari t/m 28 januari

Zetfouten voorbehouden.

CASSELERRIB
Gerookt en mild gepekeld; ca 2 - 3 min bakken 100 gram 1,95
WINTER BALLEN
Gekruid gehakt met rondom paneermeel 3 stuks 3,90

RUNDER RIBLAPPEN
Lekker lokaal van de Utrechtse Heuvelrug! Heerlijke 
stoven voor hachee, goulash, echt draadjes vlees!!
Stevig aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,95

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het valt me op dat in de reacties op de motie over het gemeente-breed her-
denken van de afschaffi ng van de slavernij erg defensief en haast kil-juridisch 
wordt gereageerd. Er worden woorden gebruikt als ‘het aanpraten van een 
collectief schuldgevoel’, er wordt gesteld ‘dat het merendeel van de bevol-
king niets met slavenhandel te maken had’ en dat bovendien ‘niemand van 
toen meer in leven is’.

Zelfs al zou het zo zijn dat de culturele en economische elite van toen de enige 
groep was die hier in ruime mate van profi teerde, dan nog was het de Neder-
landse samenleving die dit deed, ons land en onze regering die dit mogelijk 
maakten. Kortom, wij hebben ons schuldig gemaakt aan barbaarse mishande-
ling van medemensen. En met gevolgen ‘tot in het derde en vierde geslacht’, 
om het maar even Bijbels te zeggen. 

Ten eerste is de huidige welvaart van ons land (en van onze gemeente) voor 
een groot deel gebouwd op de schandelijk verworven gelden uit overzeese 
‘wingewesten’ en ten tweede liggen de verhalen van de nakomelingen van 
slaaf-gemaakten over de doorwerking van dit verleden voor het oprapen, niet 
alleen in institutionele zin (denk aan de toeslagenaffaire), maar ook in de meer 
subtiele en moeilijker aanwijsbare ervaringen in het dagelijks leven.

Ik wil dus graag pleiten voor een ruimhártige erkenning van de misdaden van 
onze voorouders jegens hen die de verwoestende gevolgen van racisme en 
slavernij tot op de dag van vandaag met zich meedragen, ook in De Bilt. Mis-
schien dat iedereen in de eigen omgeving eens het gesprek aan kan gaan met 
mensen van kleur, om met een open houding en met open vragen te ontdekken 
hoeveel pijn en verdriet er mogelijk verborgen ligt onder het tapijt van een 
door onszelf weggemoffeld (of juist opgehemeld) verleden?

Johan Ploegman, Bilthoven

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

CurlSys is een gepatenteerde merknaam voor een kniptechniek 
ontwikkeld door Brian Mclean voor haar met slag, krullen.
Maar ook in stijl haar geeft het een speelse luchtige valling.

De voordelen op een rijtje:
-  2x zoveel slag of krul
-  2x zoveel volume
-  Vrijwel geen pluis meer
-  Losse bundels golven/ krullen
-  Geschikt voor vrijwel alle lengtes
-  Stijl haar krijgt meer volume, 

luchtigheid en een andere swing
-  Permanent wordt weer opgefrist

Voor een online afspraak info en voorbeeldfoto's: www.hairdesque.nl

Voor Na

Wij knippen krullen
in jouw haar!!!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711 • www.hairdesque.nl   Hairdesque

25 JAAR 
KRULLENSPECIALIST!
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Winterse Stamppotwandeling 
Op zaterdag 28 januari organiseert de Agrarische NatuurVereniging Noorderpark een winterwandeling 

door de polder, met na afloop een stevig stamppotbuffet in museumboerderij Vredegoed.

Het vertrek is om 15.00 uur in Oud-
Maarsseveen (Vredegoed, Heuvel-
laan 7 in Tienhoven). De wandeling 
door het boerenland duurt zo'n 1,5 
uur en wordt begeleid door een er-
varen gids, die over de historie van 
het gebied vertelt. 
De organisatie hoopt op winterse 
taferelen met vorst of sneeuw, maar 

vogels en weidse uitzichten zijn er 
in ieder geval. Houd wel rekening 
met het natte land en het weer (laar-
zen en warme kleding). In verband 
met vee kunnen honden niet mee. 
Na de wandeling is er een stamp-
potmaaltijd. 
De wandeling en eten duren tot on-
geveer 18.30 uur. In verband met 

het gezamenlijk stamppot eten, is 
vooraf aanmelden noodzakelijk via 
aanmelden@anvnoorderpark.nl. 

Deelname is gratis voor leden van 
de Agrarische Natuurvereniging 
Noorderpark.. Lid worden is ook ter 
plaatse mogelijk. Parkeren kan op 
het terrein van de museumboerderij.

De winterwandeling wordt altijd druk bezocht.Uit de waan van de dag
in Theater Het Lichtruim

In ‘Laars Lappen’ trakteert Pieter Jouke zijn publiek op 3 februari om 20.00 uur in Theater Het 
Lichtruim op interessante inzichten en hilarische grappen. Hij linkt het onlinkbare aan elkaar en geeft 

bestaande ideeën een nieuwe draai. Hij sleept je uit de waan van de dag, zo de tijdgeest terug in. 

Jouke geeft je alvast alle antwoor-
den. Dan zoekt hij daar later de 
vragen wel bij. Mooie verhalen en 
klassieke thema’s in een besmet 
jasje. Maar dan leuk, absurd leuk...”
Pieter Jouke maakt ook deel uit 
van De Staat van Verwarring (met 
absurdist Ronald Snijders) en ex-
celleerde op de buis bij het one-
liners gezelschap van ‘Pieter Jouke 
dames en heren’  Padoem Patsss 
(BNN-VARA). Daarnaast schrijft 
hij teksten voor verschillende ca-
baretiers en voor vele radio-en TV 
programma’s o.a. ‘De Taalstaat’ en 
is hij vast lid van het schrijversteam 
van ‘De Avondshow met Arjen 
Lubach’. Hij was te zien bij CQC, 
De Slimste Mens, Koppensnellers, 
Het Gesprek en Wat vindt Neder-
land. Jouke is één van de drie brei-
nen achter Buro Renkema (samen 

met Arjen Lubach en Edo Schoon-
beek). ‘In het hoofd van Pieter 
Jouke moet het een chaotische, 
wonderlijke boel zijn.’ en ‘… grap-
pen schrijven kan hij zeker’, al dus 
de Volkskrant. - ‘Ga die man zien’- 
aldus Dolf Jansen. ‘Hij is briljant...
zorg dat je er bij bent...mis het niet’  
Daniël Arends. Volgens het NRC is 
Jouke ‘uitgegroeid’ tot een alterna-
tief voor Herman Finkers en Kees 
Torn. Taalkunstenaars die momen-
teel niet op de podia te vinden zijn’. 
Kaarten via kunstenhuisidea.nl/ 
theateragenda

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten ter beschikking ge-
steld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u vóór 31 januari een 
mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp ‘Jouke’. De kaarten 
worden verloot onder de geïnteresseerden, iedereen krijgt bericht.

90-ers nemen afscheid 
van de gym

Op woensdag 21 december was het de laatste les voor Cocky ter 
Laak (90) en Fenny Slingerland (91), beiden midden op de foto, 
en werden zij door trainster Lisette en de 2 damesgroepen in het 

zonnetje gezet. Bijzonder was het dan ook dat hun allereerste 
turntrainer Jan Brouwer (84) hier bij aanwezig kon zijn. 

Destijds (in 1964 en 1980) werden zij ingeschreven als lid van CSV 
Fraternitas De Bilt. Elke week werd er gegymd en het sociale aspect 
werd zeker niet vergeten. Maar wanneer je beiden de 90 jaar bent ge-
passeerd dan komt er toch een keer een einde aan je gymcarrière bij de 
plaatselijke sportvereniging. 

Diensten
Ondanks hun hoge leeftijd kwamen zij trouw elke week op les, bijna 60 en 
43 jaar lang. En in al die jaren zijn zij ook heel betrokken geweest bij de 
club en hebben zij vele hand- en spandiensten verricht. Gymo!nt De Bilt is 
dan ook heel trots dat zij zolang hebben mogen en kunnen gymmen. Ook 
zo fit blijven? Er is nog volop plaats. Meld je aan voor een gratis proefles 
van Blij (f) Fit, en kijk op de site van www.gympoint.nl/gympoint-de-bilt . 
Bellen kan natuurlijk ook; 030 2203164. (Lisette van Wijk) 

De laatste les van de dames werd afgesloten met een groepsfoto. 

Jeugdkampioenschap Tennis
een succes

Met 55 jonge deelnemers van 6 Biltse clubs, werd het 1e Bilts Open Jeugdkampioenschap Tennis 
zondag 15 januari gehouden bij LTV Meijenhagen in De Bilt. Het event is ontstaan uit de 

samenwerking tussen verschillende jeugdcommissies van tennisverenigingen uit de gemeente.

Er zit een zeker risico in om midden 
in de winter buiten op gravelbanen 
te spelen, echter de organisatie had 
geluk. Het werd een prachtige dag 
met af en toe zelfs wat zon, maar 
vooral met totaal meer dan 100 
korte wedstrijdjes en veel tennis-
plezier. Het enthousiasme van de 
kids in de leeftijd van 7 tot en met 
14 jaar was aanstekelijk; er werd 
met man macht gewerkt door wel 

10 vrijwilligers om alles in goede 
banen te leiden. Doelstelling van 
de organisatie was om meer ver-
binding tussen de Biltse tennisver-
enigingen te realiseren voor wat 
betreft het jeugdtennis en te laten 
zien dat iedereen mee kan doen met 
een tennistoernooi. Tennis is een 
sport waar kinderen veel leren op 
het gebied van balans en coördina-
tie; toepasbaar in alle andere spor-

ten. Al lange tijd wordt er gespeeld 
met ballen die zijn aangepast aan 
de leeftijd en ervaring van het kind. 
Dus iedereen kan het daardoor le-
ren en blessures komen nauwelijks 
voor bij de jeugd. Verder kun je spe-
len en trainen wanneer jij wilt, een 
sport met veel flexibiliteit. Heb je 
ook interesse om het te leren, meld 
je dan aan bij een tennisclubs in De 
Bilt. (Friso Hennings Backer)

2 mascottes van de Nederlandse tennisbond KNLTB, Ace en Love , verzorgen de warming-up voor de kleinste kids.

Bouwman’s
sponsort DOS

Aan het begin van een (zaal-)training reikte Bernard Bouwman van 
Bouwman’s loonbedrijf uit Westbroek aan de spelers van DOS-C1 
nieuwe inschietshirts uit. Het bedrijf sponsort de komende vier 
seizoenen dit team. 
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Te koop aangeboden
Snorfietshelm nieuw mat-
zwart XL met vizier €40,- Tel. 
0613464930 (de bilt)

Thomas Rosenboom:  De 
vriend van verdienste en De 
nieuwe man. Samen €4.-.Tel. 
06-14040516

Bernlef: Geleende levens en 
Publiek geheim. Samen €4,-. 
Tel. 06-14040516

Piet Bakker: Ciske de Rat, 
Ciske groeit op en Ciske 
de man. Totaal €4,-.Tel. 
06-14040516

2 nieuwe houten jaloezieën 
wit. 90 b x 130 l. €40,-. Tel. 
0346-212950

3 CD’s van Marianne Weber: 
Leef, Vandaag. Jouw Lach, 
en hartje van goud €10,-. Tel. 
0346-243758

Rode Koelstra combi kin-
derwagen met Maxi Cosy + 
diverse onderdelen. €25,-. 
Tel. 0346-243758

Grote grijze kunststof hon-
denmand met roostertjes aan 
onderkant. €20,-. Tel. 0346-
243758

2 puzzels, 1000 stukjes, com-
pleet. J. van Haasteren Bij 
de kapper en Gallery Edition 
Rembrandt van Rijn. € 15,-- 
per stuk, beiden voor €10,-. 
Tel. 06-16613197

Model windmolen van 150 
cm hoog, meer dan 40 jaar 
oud. Voor een liefhebber 
om op te knappen. Gratis te 
Hollandsche Rading. Tel. 06 
54314985

Krultang, merk philips, in 
goede staat. Prijsje €5,-. Tel. 
0302258916

Woord Rummikub z.g.a.n 
€7,50. Familie editie Triviant 
Persuit 4800 vragen €12.50. 
Tel. 0346-213501

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

Gezocht Front office 
medewerker: Voor ons 
BOETIEKHOTEL City 
Center Lodge aan de 
Wittevrouwensingel in 
Utrecht zoeken wij een 
Receptionist M/V (8-24 uur 
per week). Gastheerschap in 
enthousiast jong team, leuke 

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

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 

DOORPLAATSING OP DE SITE!
Bent u op zoek naar personeel en plaatst u uw vacature bij 

ons in de krant dan plaatsen wij deze 4 weken gratis door op 
www.vierklank.nl. In de rubriek vacatures verzamelen we alle 
vacatures uit de krant van lokale en regionale adverteerders.

Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Vacature
in de krant?

GRATIS

werkplek met een goed sala-
ris en bijbehorende toeslagen.  
Iedereen is welkom. Geen 
ervaring vereist, wel goede 
beheersing van de Engelse 
taal. Voor solliciteren of vra-
gen graag contact opnemen 
met info@citycenterlod-
geutrecht.nl Floris van Es 06 
8112 1112 

WIE heeft er een klein uur-
tje over om 131 kranten te 
bezorgen in DE BILT bij 
Albert Schweitzerweg, 
Cornelius Heymansweg, 
Prof .Dr.J .Tinbergenweg, 
Prof.Dr.T.M.C.Asserweg. 
Verdiensten €5,24 p/w. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992.

Er is een kleine wijk beschik-
baar: Albert Einsteinweg, 
Henri Dunantplein, Maurice 
Maeterlinckweg. Wie kan er 
een FRISSE NEUS gebruiken 
op de woensdag. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

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

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

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

Tuinvreugde is de natuurlijke
HOVENIER. Kijk op
www.tuinvreugde.nl of bel 
Marcel: 06 21290891

Betrouwbare huishoude-
lijke hulp aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-14241794

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

Huisorkest WVT zoekt 
VIOLISTEN. Rep vrijdag 
10-12 uur 1x per 14 dagen. 
Info bij Loes: 0618425590

Schilder en klusbedrijf R. 
Wegman. Voor al u binnen/
buiten schilderwerk. Saus, 
behang, en kluswerkzaam-
heden. KVK.VCA. Ruim 
25 jaar ervaring. Vrijbl.
pr.opgave. Voor meer info tel: 
0642709940

Op ’t bankje
Helemaal ineengestrengeld komt het jonge stel aanlopen. Ze 
hebben alleen oog voor elkaar en lijken zich niets van de wereld 
om hen heen aan te trekken. Af en toe houden ze stil, kussen el-
kaar en lopen dan weer langzaam door, mijn richting op. Ik hoop 
dat ze doorlopen want dat gelebber naast me op het bankje zie ik 
niet zo zitten. Ik heb helaas pech. Ze vlijen zich neer op de bank 
en het tafereel gaat zittend verder. Van mij trekken ze zich niets 
aan, misschien hebben ze niet eens in de gaten dat ik er zit. Ik 
voel me erg ongemakkelijk maar wil ook niet direct opstappen. 
Aan de andere kant voel ik me nu net een voyeur. Ik zou er best 
wat van willen zeggen, maar daar heb ik het lef niet voor. Toch 
stoort het me en ik heb het gevoel dat het enige dat ik kan doen 
opstappen is. Na een poosje laten ze elkaar even los en schijnen 
dan pas in de gaten te hebben dat ik er zit. Een beetje beschaamd 
zegt het meisje: ‘Sorry meneer, maar hij is vanmorgen terug-
gekomen uit Amerika waar hij een paar maanden voor zijn werk 
een opleiding gedaan heeft.’ Ik knik en doe alsof ik nu begrip 
voor de situatie heb, maar ik blijf vinden dat ze beter een andere 
plek hadden kunnen uitzoeken. De jongen zit er inmiddels wat 
onderuitgezakt bij maar lijkt nog steeds niet van deze wereld te 
zijn. Het gelebber is in ieder geval afgelopen waardoor ik me 
toch wat vrijer voel. Het meisje vertelt dat dat ze elkaar vier jaar 
geleden hebben leren kennen en toen was de eerste zoen op dit 
bankje. ‘Alfons wilde graag hier weer even naar toe en toen kwa-
men de gevoelens van toen weer boven. Normaal zijn we niet zo 
kleverig hoor.’ Ik begin nu echt een beetje begrip voor de situatie 
te krijgen. Alfons lijkt er nog steeds niet helemaal bij te zijn. Hij 
staart een tijdje een beetje voor zich uit, maar plotseling gaat hij 
rechtop zitten. Hij haalt een doosje uit zijn zak en voor ik in de 
gaten heb wat er gebeurt zit hij geknield voor het meisje en hoor 
ik hem zeggen: ‘Roos, wil je met me trouwen?’ Verbaasd sla ik 
het tafereel gade. Zoiets heb ik alleen nog maar op de televisie 
gezien, maar nu zo maar in het echt bij het bankje. Onbeschaamd 
kijk ik naar wat er gebeurt. ‘Ja lieverd’, hoor ik haar fluisteren. 
Hij komt dan weer overeind en het gevrij begint opnieuw. Ik kan 

er nu wat meer begrip voor opbrengen en het duurt dit keer ook 
niet zo lang. Ik bedenk wat ik kan zeggen en als ze weer gewoon 
op de bank zitten zeg ik een beetje plechtig: ‘Mag ik jullie als 
eerste van harte gelukwensen’, en schud ze de hand. Ze danken 
me hartelijk voor de felicitatie en zien er heel gelukkig uit. De 
aanstaande bruid kijkt vertederd naar de ring die ze net heeft 
gekregen. ‘Ik voel me net een getuige bij een huwelijk’, zeg ik 
met een glimlach. ‘Het zou mooi zijn als u ook echt onze getuige 
zou zijn, u was er tenslotte bij toen ik gevraagd werd’, zegt het 
meisje. Ik heb het idee dat ze het nog meent ook. ‘Ik vind het 
zo echt wel genoeg hoor’, zeg ik lachend en dat vinden zij nu 
kennelijk ook, want er wordt verder niet op ingegaan. Even later 
stappen ze op en ik wens ze veel geluk. Op dezelfde manier als 
ze gekomen zijn gaan ze weer verder.

Maerten

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 is de weg! Voor ieder mens naar God!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Inloopavond 
jongvolwassenen

29 December was de eerste inloopavond voor jong-
volwassenen(23-45) in de buurtkamer van Service-
centrum De Bilt, Molenkamp 60. Er is met elkaar 
gebrainstormd over hoe de avonden gevuld zouden 
kunnen gaan worden. 

Ontmoeting en elkaar vinden in gedeelde interes-
ses staat centraal. Bezoekers bepalen samen hoe een 
avond eruit gaat zien en kunnen desgewenst een ver-
volgafspraak maken om samen iets te gaan onder-
nemen. 
Heb je zin om ook eens langs te komen? Dan ben 
je van harte welkom op donderdag 26 januari, 19.00 
uur in de buurtkamer van Servicecentrum De Bilt, 
Molenkamp 60. Meer info bij w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl of 06 47296337.

v.l.n.r. Wilma, Michiel en Maaike.

Repair Café
Zaterdag was er weer een gezellig Repair Café. Ondanks de gladheid vonden 
toch heel wat mensen hun weg naar WVT aan de Bilthovense Talinglaan en 
werden er bijna 60 reparaties verricht.

Kleding werd versteld, cd-spelers opgeschoond, draadjes in lampen vastgezet 
en het lukte zelfs om een modern koffiezetapparaat te herstellen en om een 
klapstoel weer zitveilig te maken. Het volgende Repair Café Bilthoven is op 
zaterdag 18 februari. (Sofie Bakker)

Vrijwilliger Lydia is hard aan het werk om de fiets van een bezoeker te 
repareren. (foto Frans Poot)
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Harm Wiegers loopt
100 miles race in Amersfoort

door Kees Diepeveen 

De ultra duursport heeft de 32 jarige Groenekanner Harm Wiegers sinds drie jaar stevig
in de greep. Voorzichtig begonnen met 2,5 kilometer is nu uitgegroeid tot deelname aan
de 100 Miles van Amersfoort, waar hij op 28 en 29 januari in 22 uur tijd 160 kilometer

hardlopend hoopt af te leggen. Een heel bijzonder verhaal.

In 2019 verhuist Harm Wiegers van-
uit Utrecht naar Groenekan. In zijn 
Utrechtse jaren was hij veelvuldig 
met vrienden in de sportschool te 
vinden om krachttraining te doen. 
Tot het noodlot toesloeg en hij door 
een val zijn pols brak en drie weken 
een gipsen manchet kreeg. Omdat 
hij toch een uitlaatklep wilde heb-
ben ging hij wandelen en probeerde 
hard te lopen. Gehinderd door het 
gips beviel het hardlopen goed en 
werden de afstanden steeds iets lan-
ger. Hardlopen werd uiteindelijk 
zijn passie wat in drie jaar tijd al 
is uitgegroeid tot deelname aan de 
100 miles race in Amersfoort. 

Coach
Harm Wiegers is een echte self-
made atleet. Tot op heden heeft hij 
alles zelf gedaan en bedacht. Veel 
lezen over trainingsmethoden, trai-
ningsschema’s, voeding en materi-
aal heeft hem zo ver gebracht en na-
tuurlijk ook veel praten met mensen 
uit de ultra duursport. Daar komt nu 
verandering in. Vanaf februari gaat 
hij samenwerken met een heel erva-
ren coach. Harm: ‘Hij kan mij zeker 
vooruit helpen. Ik ben erg nieuws-
gierig naar de samenwerking en 
wat ik allemaal nog kan leren om 
beter te worden’.

Groeiproces
Met veel passie praat Harm Wie-
gers over zijn sport en hoe hij het 
beleeft. ‘Na mijn polsblessure 
kreeg ik vrij snel in de gaten dat 
ik hardlopen wel erg leuk vond. Ik 

bouwde de afstanden steeds ver-
der op. Toen ik 10 kilometer ging 
lopen overzag ik het allemaal nog 
niet zo maar vond het wel spannend 
om inzicht te krijgen in de moge-
lijkheden. Ik merkte wel dat ik in 
een groeiproces zat. Ik ging steeds 
verder lopen. Een halve marathon 
en enige tijd daarna een hele ma-
rathon. Het maakte iets in mij los. 
Als je echt wilt dan kun je het en 
dat geeft heel veel zelfvertrouwen. 
Ook in het dagelijks leven. Ik ben 
zelfbewuster geworden en heb veel 

meer vertrouwen in mezelf vergele-
ken met de periode vóór het hard-
lopen’. 

Ultra marathons 
Toen maakte Harm kennis met de 
ultra marathons. Dit zijn afstanden 
die vele malen verder gaan dan een 
gewone marathon van 42 kilometer. 
‘Ik merk dat ik fysiek veel aan kan 
en heel snel herstel. Gelukkig ben 
ik niet veel geblesseerd. In 2022 
heb ik 5 races gelopen. Een 50- en 
een 60-kilometer race en twee maal 
een 6-urenrace waarbij het gaat om 
hoeveel kilometer je kunt lopen in 
die tijd. In kwam bijna aan de 75 
kilometer. Ik heb ook een race van 
160 kilometer gelopen. Daar rende 
je elk uur een ronde en dan had je 
even pauze. Het duurde 23 uur en 
41 minuten. Dat zal dus in Amers-
foort veel sneller moeten’.   

Amersfoort
Zaterdag 28 januari start Harm aan 
de 100 Milesrace in Amersfoort. 
Het parcours bestaat uit rondes van 
3,75 kilometer. In totaal moet hij 43 
ronden lopen om aan de 160 kilo-
meter te komen. En dat binnen de 
22 uur. Is het mogelijk dat hij zijn 
race zo kan indelen dat hij ook zijn 
rustmomenten kan nemen? Het zal 
blijken. Het is voor Harm de eerste 
keer dat hij een dergelijke afstand 
binnen 22 uur moet zien af te leg-
gen. ‘Ik ben zelf ook erg nieuwsgie-
rig of ik nu in staat ben om deze af-
stand wel binnen de 22 uur te lopen’ 
aldus de ultra-atleet.

Harm Wiegers in actie tijdens de 
6 uur van de Haarlemmermeer in 
2022 waar hij ruim 72 kilometer 
heeft gelopen.

Dos Westbroek 
legt ook Odik over de knie 

Met een eenmalige afwezigheid van aanvoerder Tim Nap werd afgelopen zaterdag
door Dos de wedstrijd tegen Odik uit Barneveld afgewerkt. Odik, een constante
middenmoter, moet het dit seizoen voornamelijk hebben van de afstandsschoten.

Het korte spel onder de korf laat nogal eens te wensen over.

En daar maakte Dos dankbaar 
gebruik van. Ondanks dat ODIK 
redelijk bleef aanhaken hadden 
de Westbroerks geen kind aan 
het team uit Barneveld. Het was 
dan ook leuk om te zien, dat ook 
vanaf de Dos-kant, er veel ge-
scoord werd door soms prachtige 
afstandsschoten.

Ondanks dat er de hele partij wei-
nig spanning op de wedstrijd leek 
te staan, begon Dos toch weer wat 
gemakzuchtig en rommelig aan 
de 2e speelhelft. Daarnaast viel 
de man in vorm, Jeroen de Groot 
met een vervelende knie blessure, 
vlak voor tijd uit. Dos won met 
18-23

Hierdoor, met volgende week zater-
dag om 18:10 uur in Maartensdijk, 
de topper tegen de nummer 1 Avan-
ti op het programma. Toch nog wat 
werk aan de winkel in Westbroek. 
(Fred van Ettikhoven) Ook van bovenaf een goed beeld van een eenzijdige wedstrijd.

Nova weer op koers
De selectie van Nova speelde zaterdag 21 januari niet 

bij elkaar. Nova 2 speelde in Krommenie tegen Furore,
Nova 1 in IJsselstein tegen Fortissimo. 

Nova 1 was tot op het bot geslepen om er in IJsselstein een goede wed-
strijd van te maken. Doordat de wedstrijd ervoor uitliep, begonnen de 
Nova en Fortissimo 20 minuten later. Deze rommeligheid uitte zich ook 
in de beginfase. Beide ploegen wisten een strafworp niet te verzilve-
ren. Marciano de Vree opende de score met een afstandsschot. Al snel 
maakte Fortissimo de 1-1. Nova zette even aan en sloeg een gat van 4. 
Ruim 5 minuten later en met maar 1 doelpunt van Nova, wist Fortis-
simo dichterbij te komen. Het kwam zelfs tot een gelijkspel, 7-7. In de 
laatste minuten scoorde Eline van de Weerdt de 8-10. Met een ruststand 
van 9-10 gingen de spelers de kleedkamers in.

De 2e helft begon Nova zwakjes. Al snel kwam de ploeg achter met 
12-10. Door juiste aanwijzingen en functionele aanvallen op te zetten 
voor de dames, wisten Renske van Kempen en Aranka Akkermans de 
doelpunten aan de juiste kant van het scorebord te noteren, 13-14.

Fortissimo was gedreven en wist het de spelers uit Bilthoven goed las-
tig te maken met fysiek spel. De scheidsrechter zat er bovenop, maar 
liet ook weer veel doorgaan. Met een afstandsschot van Sam Groene-
wold, werd er een time-out ingeschakeld. Met nog 8.10 minuten op de 
klok gingen de spelers weer het veld op. Met veel geschreeuw en ge-
trommel wist Marciano de Vree, na inspringen door zijn tegenstander, 
zijn strafworp koeltjes te verzilveren, 15-18. De dames werden goed 
uitgespeeld en Marleen van der Ploeg bracht de eindstand naar 16-22. 
Met deze overwinning staat Nova 2e in het klassement. 

Zaterdag 28 januari treffen Nova 1 en 2 Luno in het HF Witte Centrum 
in De Bilt. 15.10 uur: Nova 2 – Luno 2 en 16.30 uur: Nova 1 – Luno 1. 
(Michael van Bijleveld)

Zware dag
voor Tweemaal Zes

TZ mocht afgelopen zaterdag thuis aantreden tegen Dindoa 
uit Ermelo. Dindoa en TZ speelden al vaker tegen elkaar in de 
afgelopen jaren. De ploegen zijn goed aan elkaar gewaagd en 

het zijn dan ook altijd spannende wedstrijden.

In de eigen hal van TZ werd er dan ook weer een leuke en spannende 
pot verwacht. Helaas voor TZ pakte dat anders uit dit keer. Dindoa was 
feller en sterk in duels en had daarbij een veel hoger schotpercentage. 
TZ was slordig en miste juist veel vechtlust, waardoor Dindoa met een 
goed gevoel en een mooie voorsprong de kleedkamer kon opzoeken 
voor de thee.
Na rust veranderde er eigenlijk weinig. TZ ging iets makkelijker sco-
ren, maar dat maakte geen verschil meer. Dindoa bleef zuiver en de 
spelers zorgden ervoor dat ze geen moment in de problemen kwamen. 
De eindstand was 14-29.
Volgende week gaat TZ op bezoek bij  het onder-aan-staande SKF 
in Veenendaal; Hopelijk kunnen er daar weer punten gepakt worden. 
(Marco de Rooij)

advertentie

MATCHDAY

ZATERDAG 28 JANUARI
18:10 - DOS WESTBROEK

DOS 1 Avanti/Post 
Makelaardij 1

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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



Fijn uitgesponnen
Uit het platgevroren gras van de 
kale wintervlakte steken dorre 
stengels opvallend omhoog. Ge-
raamtes van wat eens bont bloei-
ende planten waren, de zaaddozen 
leeg geschud boven een vrucht-
bare bodem. Herinneringen aan de 
zwoele zomer, zachtjes wuivend 
in de wind. Her en der kleven, rag-
fijn uitgesponnen, nog wat herfst-
draden. Restanten van de spinnen-
staat die zich tegoed deed aan de 
bestuivers van weleer. Insecten, 
kleurrijk, ijverig, vliegensvlug. 

Terwijl lange tongen nectar uit de 
bloemen zogen, plakte stuifmeel 
aan lijf en leden. Bedrijvig vlogen 
de bijen van bloem naar bloem 
en lieten in het bloemenhart rij-
kelijk stuifmeelkorrels achter. Zo 
brachten zij voortplantingscellen 
uit de meeldraden naar de stempel 
van de stampers verderop. In het 
vruchtbeginsel versmolten deze 
tot zaad met een kiemplantje, tot 
opdracht voor het volgend voor-
jaar. Tot na de vrieskou.

De vorst van de voorgaande nacht 
ontdeed de waterplas van z’n 
glans. Een flinterdun, dof vliesje 
ijs drijft aan het oppervlak. Een 
meerkoet werkt zich door het hoge 
gras van de oever naar de plas. 
Met iedere stap zakt hij door het 
ijs, worstelt voorwaarts en maakt 
de bevroren plas weer vloeibaar. 
Vanachter de horizon klimt de zon 
steeds hoger in een oranje hemel. 
Een warme gloed verdrijft de kou.
(Karien Scholten)

In haiku:
Lege zaaddozen
Zomerse herinnering
Fijn uitgesponnen
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“Wat schaft de pot?”

Woe.
25-1
Do.
26-1
Vr.

27-1

Zo.
29-1

“Porc à la flamande” 
varkensstoof met 
zoete aardappel

Heilbotfilet met bies-
looksaus en friet

Portobello
met geitenkaas

en zoete aardappel

€ 15,00

Woe.
1-2
Do.
2-2
Vr.
3-2

Zo.
5-2

Souvlaki steak
van de grill

met tzatziki en friet

Gebakken dorade 
met witte wijnsaus 

en friet

Groentenwrap
met friet

€ 15,00

Toetje v/d week: Chocolademousse, 
mangosaus en slagroom € 5,50

Gesloten: maandag - dinsdag - zaterdag

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

advertentie

Bewonersavond Vereniging Groenekan
Donderdag was de zaal in de Groene Daan goed gevuld met belangstellenden voor deze

bijeenkomst. Voorzitter Tonny Groen heette iedereen welkom en opende de avond
met op de agenda enkele heikele onderwerpen. 

Als eerste punt kwam de verkeers-
situatie op de Groenekanseweg en 
de KW-weg (Koningin Wilhel-
minaweg) aan de orde. Enkele in-
woners stonden stil bij de gevaren 
voor vooral fietsers op de Groene-
kanseweg. Er gebeuren regelmatig 
ongelukken waarbij fietsers het 
slachtoffer zijn. Bovendien ver-
keert de weg in een slechte staat 
met oneffenheden en gaten in het 
asfalt. Daarom is er een werkgroep 
Groenekanseweg opgericht. Deze 
streeft naar de status van een fiets-
straat, waar de auto te gast is. 

Doorfietsroute
Ook de verkeerssituatie van de 
KW-weg kwam aan de orde. Daar 

is het rijwielpad tevens een voet-
pad, waardoor geregeld gevaarlijke 
situaties ontstaan. Inwoners pleitten 
ervoor om de weg een 30 km status 
te geven en de fietsers op de rijbaan 
te laten. De strategisch adviseur 
mobiliteit van de gemeente lichtte 
de gemeentelijke plannen toe m.b.t. 
deze twee wegen toe. Ook vertelde 
hij dat het fietspad langs de KW 
weg een doorfietsroute is voor fiet-
sers richting Hilversum. 

Verduurzamen
Vervolgens lichtte Krischan Hage-
doorn, wijkwethouder Groenekan, 
de plannen van de gemeente toe om 
woningen te verduurzamen, zoals 
het plaatsen van zonnepanelen op 

de daken en gasloze wijken; hij 
sprak hij over mogelijke financiële 
steun aan bewoners.
Ook kwamen de locatie van zonne-
velden en windmolens aan de orde. 
Bouwe Taverne van BENG ging 
dieper op deze materie in en lichtte 
de plannen toe van de zonneweide 
Voordaan en het verduurzamen van 
woningen. 

Golf
Een bewoner stond uitgebreid stil 
bij de ontwikkelingen rond het 
party/golfcentrum. De ondernemer 
heeft bezwaar gemaakt tegen het 
besluit van de gemeente m.b.t. de 
horecavoorziening. Hij vertelde 
ook over de forse lichtvervuiling 
en lawaai vanaf deze locatie. Deze 
strijd is nog lang niet ten einde. 
Wethouder Anne Marie ’t Hart, 
portefeuillehouder ruimtelijke or-
dening, lichtte het standpunt van 
de gemeente toe en dat er nog geen 
vergunning is verleend zolang het 
plan niet aan de vastgestelde voor-
waarden voldoet. Over dit onder-
werp is het laatste woord nog niet 
gezegd. 

Het was een bewogen avond, waar-
over de bezoekers in de kantine nog 
lang napraatten. (Frans Poot)Duurzaamheidswethouder Krischan Hagedoorn aan het woord.

Toevallig met het rondbrengen
van De Vierklank begonnen

door Rob Klaassen

Evert Bouws (82) brengt min of meer bij toeval De Vierklank rond: ‘In 2010 betrok De Vierklank 
ook het stuk Bilthoven waar ik woon ook bij haar werkgebied. Ooit was De Vierklank een blad 

uitsluitend voor de 4 kernen van de gemeente Maartensdijk. Na het samengaan met De Bilt werd 
de Vierklank ook in Bilthoven-Noord verspreid. In 2010 werd dit gebied uitgebreid met de rest van 

Bilthoven en De Bilt en kwam ik in contact met De Vierklank’. 

‘Helaas werd er bij onze woon-
groep geen Vierklank bezorgd. Ik 
heb toen contact met de redactie 
opgenomen en gevraagd of onze 
woongroep ook een Vierklank kon 
ontvangen. Ik bood daarbij aan 
dat de kranten bij de hoofdingang 
van ons appartement konden wor-
den bezorgd en dat ik dan vervol-
gens zou zorgen voor de verdere 
verspreiding. Men vond het echter 
beter, dat er een normale wijk zou 
komen waar De Vierklank zou wor-
den verspreid en er werden nog 
enkele straatjes toegevoegd. Ging 
het in eerste instantie om zo’n 40 
kranten, een paar jaar later werd dat 
uitgebreid tot zo’n 90 stuks’. 

Orde
Het betreft dus uitsluitend mijn di-
recte woonomgeving: Orionlaan, 
Olberslaan en een stuk Melkweg 
bij de Poolsterlaan. Ik heb wel 
eerst wat orde in het adressenbe-
stand moeten aanbrengen alvorens 
ik op pad kon gaan. Enkele straten 
bestonden niet meer en op som-
mige adressen kon of wilde men 
geen huis-aan-huisblad ontvangen. 
Het kost me al met al zo’n uur per 
week. Enkele bewoners kenden De 
Vierklank al vanuit Maartensdijk. 
Ik doe die bezorging dus nu al zo’n 
13 jaar. Het is leuk om te doen en ik 

heb er ook de tijd voor. Met Nieuw-
jaar zie ik ervan af om ‘m’n klan-
ten’ Nieuwjaar te wensen. Soms 
krijg ik wel eens een flesje wijn van 
iemand als dank voor de trouwe be-
zorging. Als ik een enkele keer niet 
kan dan neemt soms iemand in mijn 
woongroep het van me over. Geluk-
kig - en dan moet ik wel afkloppen - 
ben ik vrijwel nooit ziek. Wel neem 
ik het soms over van een collega. Ik 
merk dan wel eens, dat ik dan eerst 
wat aan de slag moet om ook daar 
wat orde in het adressenbestand 
te scheppen. Maar dat vind ik ook 
leuk om te doen’.

Woongroep
‘Ik maak hier deel uit van de woon-
groep Lugtensteyn. We hebben een 
gezamenlijke hoofdingang maar 
verder heeft iedereen z’n eigen 
voordeur van z’n appartement. We 
hebben een gezamenlijke koffie-
ruimte waar we elkaar kunnen ont-
moeten, wat nieuws uitwisselen e.d. 
We letten op elkaar en als er iemand 
ziek is of hulp nodig heeft zijn we 
er voor elkaar. We hebben als het 
ware een soort van hofje. We wonen 
zelfstandig, maar aan de andere kant 
staan we klaar voor elkaar. Je voelt 
je op deze manier nooit eenzaam. 
Ik ervaar het als een zeer plezierige 
manier van wonen en oud worden. 

Het lijkt wat landelijk een ‘Knar-
renhof’ wordt genoemd. Maar het 
grote verschil met ons is, dat bij een 
‘Knarrenhof’ er sprake is van een 
landelijke organisatie, die de hofjes 
opzet. Wij hebben alleen te maken 
met een landelijke koepelorganisa-
tie die zo nodig ondersteuning biedt. 
De rest moeten wij als woongroep 
het zelf regelen”. 

KNMI
‘Ik heb tot mijn 65e bij het KNMI 
gewerkt. Ik werkte daar als oceano-
graaf. Ik heb me daar vooral bezig-
gehouden met golven. Ik heb daar-
bij veel contacten gehad met vooral 
Rijkswaterstaat, TU Delft en het 
toenmalige Waterloopkundig labo-
ratorium in Delft, dat toen ook nog 
een filiaal had in de NO-polder en 
met collega’s in het buitenland. Het 
KNMI raakte vanaf midden jaren 
’60 betrokken bij het baggeren van 
een geul in het ondiepe zeegebied 
bij Hoek van Holland om daarmee 
de Rotterdamse haven bereikbaar te 
maken voor enorm grote supertan-
kers. De inzet van die supertankers 
was weer het gevolg van de sluiting 
van het Suezkanaal waardoor er 
toen rond de Kaap gevaren moest 
worden. Alleen door de inzet van 
die supertankers was het rendabel 
om die omweg te maken. Het navi-

geren van de tankers door die geul 
naar de Rotterdamse haven bleek 
een gecompliceerde zaak. Als ge-
volg van deining uit het Noorden 
konden deze tankers gaan slingeren 
waardoor ze mogelijk aan de grond 
konden lopen. Daarvoor moesten 
oplossingen worden bedacht. Het 
leidde ertoe, dat het KNMI betrok-
ken raakte bij een uiterst interessant 
internationaal onderzoeksproject 
naar het gedetailleerd berekenen van 
golven en deining als gevolg van 
wind. Ik raakte daarbij betrokken 
kort na mijn komst bij het KNMI’. 

Vrijwilliger
‘Na mijn pensionering heb ik deel 
uitgemaakt van een groepje dat 
tentoonstellingen organiseerde 
in Jagtlust, het gemeentehuis van 
De Bilt. Het waren vaak prachtige 

tentoonstellingen, die veel mensen 
aantrokken. Met Corona is deze 
activiteit een stille dood gestorven. 
Daarnaast heb ik jarenlang mee-
gewerkt aan het deel-autoproject 
MyWheels dat hier een aantal au-
to’s heeft geplaatst. Ik heb na mijn 
pensionering mijn eigen auto weg-
gedaan. Sindsdien gebruik ik af en 
toe een deelauto. Goed voor m’n 
gezondheid, goed voor het milieu. 
Meestal gebruik ik voor langere 
afstanden de trein en fiets dan naar 
station Bilthoven. Dat laatste heeft 
mij rond 2000 - er ging toen veel 
mis met het openbaar vervoer - in 
contact gebracht met Reizigersver-
eniging Rover, waarvoor ik nog 
steeds actief ben, o.a. bij de provin-
cie als vertegenwoordiger van de 
klanten van het OV. M’n verdere 
hobby’s zijn vooral museum- en 
concertbezoek’.

Tot slot
‘Zoals het er nu naar uitziet zie ik 
vooralsnog geen aanleiding om met 
m’n werkzaamheden voor De Vier-
klank te stoppen. En waarom zou 
ik? Ik kan dit allemaal heel goed in-
passen in mijn huidige leven. Dui-
delijk mag zijn; een leven dat mij 
goed bevalt’.

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

Dat je niet perse jong hoeft te zijn 
om De Vierklank te bezorgen bewijst 
Evert Bouws al 13 jaar wekelijks.
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