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Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Meer tijd voor zorgvuldigheid 
inspraak en besluitvorming RES U16

door Henk van de Bunt

In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio in Nederland een Regionale Energie Strategie 
(RES) opstelt. Gemeente De Bilt is lid van de regio U16, een samenwerkingsverband van 16 
Utrechtse gemeenten. Binnen iedere energieregio wordt onderzocht waar en hoe het beste 
duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt en welke duurzame 

warmtebronnen te gebruiken zijn voor het verwarmen van wijken en gebouwen. 
De uitkomsten van die verkenning wordt vastgelegd in een RES. 

Op 19 februari is tijdens het Be-
stuurlijk Overleg RES U16 besloten 
om de planning voor het indienen 
van de eerste versie van de Regio-
nale Energie Strategie U16, de RES 
1.0 te verruimen van 1 juli naar 1 ok-
tober 2021. Bestuurders willen meer 
tijd nemen om tot een gedragen con-
sensus te komen, om de participatie 
met inwoners en belanghebbenden 
goed te doorlopen en om volksver-
tegenwoordigers goed te informeren 
over de RES 1.0. 

Bijeenkomsten
Vanaf september 2020 zijn er lokaal 
en regionaal constructieve stappen 
door betrokken overheden gezet om 
de RES 1.0 vorm te geven. Zo is er 

in alle gemeenten een lokaal proces 
opgezet om samen met inwoners en 
stakeholders te komen tot zoekge-
bieden voor zon- en windenergie. 
Ook in de gemeente De Bilt is een 
participatieproces opgestart over 
duurzame energieopwekking. Er 
waren 8 bijeenkomsten voor inwo-
ners en organisaties, waar gesproken 
is over de vragen en zorgen van be-
trokkenen. Zo’n 800 geïnteresseer-
den lieten hun wensen en ideeën via 
een online vragenlijst weten. Deze 
inbreng van inwoners en organisa-
ties wordt benut om goede afwegin-
gen te maken over duurzame ener-
gieopwekking in de gemeente en de 
resultaten worden gebruikt om te 
bepalen hoeveel energie er in de ge-

meente kan worden opgewekt en de 
gemeente De Bilt dus kan bijdragen 
aan de RES. Naast de participatie is 
er een globale nettoets uitgevoerd 
door Stedin om de lokale zoekge-
bieden te toetsen op de haalbaarheid 
en er is gewerkt aan het neerzetten 
van een goede organisatiestructuur 
voor het RES proces, waardoor de 
thema’s Elektriciteit, Warmte en 
Communicatie & Participatie in 
goede samenhang en overleg tussen 
alle betrokken partijen inhoudelijk 
worden gevuld. 

Inspraak en besluitvorming
Het opstellen van een RES is een 
grote uitdaging met een dynamisch 
proces waarbij veel partijen betrok-
ken zijn. De energietransitie is één 
van de grootste uitdagingen van 
deze tijd. De overgang naar duur-
zame elektriciteit en warmte heeft 
grote impact op de leefomgeving 
van inwoners. Volksvertegenwoor-
digers hebben een belangrijke en 
verantwoordelijke rol omdat de RES 
gaat over de toekomst van de Regio 

U16. Bestuurders in de U16 willen 
meer tijd nemen om raads-, staten-, 
en AB-leden te informeren en mee 
te nemen in de keuzes die voorlig-
gen. Daarnaast wil men binnen de 
RES U16 de inbreng van inwoners 
en stakeholders via participatie 
zorgvuldig betrekken en werken 
aan acceptabele oplossingen voor de 
ruimtelijke inpassing van energie-
transitie in onze regio. Bestuurders - 
ook in De Bilt - willen dat op lokaal 
en regionaal niveau de participatie 
goed doorlopen kan worden. Ook 
is er meer tijd nodig om te komen 
tot een gedragen consensus over de 
invulling van de RES. Al deze ele-
menten leiden tot een verruiming 
van de planning voor de RES 1.0 in 
RES U16, inhoudende dat de door 
de volksvertegenwoordigers vastge-
stelde RES 1.0 niet op 1 juli wordt 
ingediend, maar op 1 oktober 2021. 

De Bilt
De aangepaste planning geeft in de 
gemeente De Bilt enige ruimte om 
het gesprek met inwoners een ver-
volg te geven. Naar aanleiding van 
de laatste participatiebijeenkomst 
rond zonne- en windenergie is er 
contact gezocht met enkele inwo-
ners die het idee inbrachten om een 
burgerberaad op te starten. Veel tijd 
is er echter niet, want er is nog veel 
werk te doen voor het voorstel aan 
de gemeenteraad over energieop-
wekking met zonnevelden en wind-
molens. De gemeenteraad neemt 
in mei 2021 (dit was eerst gepland 
voor april) een besluit over: het be-
leid, kansenkaart en voorwaarden 
voor het beoordelen van nieuwe 
initiatieven voor zonnevelden, even-
tueel vervolgonderzoek naar de mo-
gelijkheden voor windmolens op 1 
of meerdere locaties uit de Verken-
ning Windenergie. Pas daarna kan 
de besluitvorming over de Regio-
nale Energie Strategie plaatsvinden. 
Wanneer de RES 1.0 is afgerond, 
wordt deze ter besluitvorming voor-
gelegd aan de colleges, Gedeputeer-
de Staten en het dagelijks bestuur 
van het waterschap. Het formele be-
sluitvormingsproces van de volks-
vertegenwoordigers, onder andere 
de gemeenteraad van gemeente De 
Bilt, start na het zomerreces, waarna 
in oktober de bestuurlijk vastge-
stelde RES 1.0 ingediend wordt. De 
RES is een proces waarbij we tot 
2030 werken aan de opgaven rond 
het realiseren van duurzame elektri-
citeit en warmte. De gesprekken met 
inwoners en belanghouders worden 
dus ook na het opleveren van de 
RES 1.0 voortgezet.

Wethouder Anne Brommersma: ‘Dit uitstel geeft ons de ruimte om ook in 
De Bilt nog met een aantal bewonersgroepen in gesprek te gaan’.   

De Provincie Utrecht ondersteunt o.a. ondernemers die zonnepanelen op 
hun dak willen plaatsen. (foto Krijn Ratsma, Energieke Regio)

Rozenactie succesvol
Deed je afgelopen week de deur open, dan had je kans dat er een 
buur op de stoep stond met een mooie roos en persoonlijke bood-
schap. Wie een roos ontving, mocht er ook weer eentje doorgeven 
aan een andere buur. Voor veel wijkbewoners in de gemeente De 
Bilt was het een hart onder de riem in deze coronatijd. Ruim 400 
buren ontvingen een roos.

Initiatiefnemers van dit denkbeeldige lint van rozen was Wij(k) Geluk. 
Dit project heeft als doel om lichtpuntjes in wijken te creëren, samen 
met de wijkbewoners.

Vier het leven
Tap Dela leverde de rozen met bijpassende kaartjes voor de actie. Nadia 
Gandon-Najib vertelt: ‘Toen Samen voor De Bilt ons vroeg om mee te 
doen aan de rozenactie hebben we volmondig ‘ja’ gezegd. Het sluit im-
mers naadloos aan op onze eigen campagne: Waarom wachten met iets 
moois zeggen als het ook vandaag kan? We willen graag mensen uit-
nodigen om lieve woorden te delen en ze niet onuitgesproken te laten. 
Op deze manier maken we Nederland met elkaar een beetje mooier’. 
Heleen: ‘Een beetje aandacht voor elkaar, iets aardigs zeggen tegen je 
buurtgenoot. Het is zo waardevol, altijd en zeker in coronatijd!’  

V.l.n.r.: Nadia Gandon-Najib, projectleider Wij(k) Geluk Heleen André 
de la Porte en buurvrouw Marianne Broeke. (foto Hans Lebbe)
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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

Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 13 maart oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te zetten.

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 13 maart haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (gebun-
deld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/03 • 10.30u - Ds. Peter Hendriks
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/03 • 18.30u - Ds. J.J. ten Brinke 

14/03 • 09.30u - Prop. J.A. de Kruijf
14/03 • 18.00u - Ds. M.A. Kuijut

Woudkapel
14/03 • 10.30u - 

Bezinningsbijeenkomst met Eric Moll 
van Charante

Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

14/03 • 14.00u - de heer 
Jaap de Vreugd 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
14/03 • 10.30u - Online-viering 

Janine Noten
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

10/03 • 19.30u - Ds. D. de Bree 
14/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

14/03 • 10.00u - Mevr. Ds.
 E.W.H. Stam
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
14/03 • 09.00u - 09.00 

Eucharistieviering M. Meneses
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14/03 • 10.00u - spreker 

Hans Somhorst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/03 • 15.30u - Ds. J.P.J. Voets

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/03 • 18.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg 
14/03 • 10.00u - Ds. L.D.A. Hartevelt
14/03 • 18.00u - Ds. L.D.A. Hartevelt

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/03 • 11.00u - Ds. René Alkema
Aanmelden verplicht: Dienst ook 

online te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/03 • 19.00u - Ds. G.H. Kruijmer
14/03 • 10.00u - Ds. A. Jonker
14/03 • 18.30u - Proponent drs. 

G.A. van Ginkel
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/03 • 19.00u - Ds. A.J. Speksnijder
14/03 • 10.00u +18.30u - Ds. 

A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
14/03 • 09.30 uur - dhr. Tom Wevers

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

St. Maartenskerk
14/03 • 11.00u - Eucharistieviering 

M. Meneses 
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/03 • 18.30u - Ds. T. A. Vizee
14/03 • 10.00u - Ds. T. A. Vizee

14/03 • 18.30u - Dhr. H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
10/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
14/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

14/03 • 18.30u - Ds. D. Meijvogel

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

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Groenekan • 0346-211215

drukwerkspecialist 

Alzheimer Café De Bilt

Het Alzheimer Café De Bilt vind 
sinds september vorig jaar niet 
meer fysiek plaats. Inmiddels 
worden er via de site van Alz-
heimer Nederland filmpjes over 
diverse onderwerpen vertoond. 
Omdat internet , computerge-
bruik en een zoommeeting voor 
de doelgroep niet altijd vanzelf-
sprekend is sturen zij elke maand 
een mail naar de vaste gasten 
met daarin een linkje rechtstreeks 
naar het filmpje op www.alzhei-
mer-nederland.nl. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen met 
Alida Melkert, tel. 030-6562977, 
a.melkert-oosting@alzheimer-
vrijwilligers.nl 

Expositie in de Woudkapel 

Van 1 maart tot 10 mei 2021 
exposeert Annemarie van der 
Sluys van Slooten met Schilde-
rijen waar je vrolijk van wordt 
in de Woudkapel. Landschappen 
uit het zonnige Zuiden, bootjes 
in Loosdrecht, bloemen in de 
lente of zomer en verrassende 
collages geven een goed gevoel. 
Altijd heldere kleuren en tech-

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).

nieken, zoals aquarel, acryl en 
rietpen vaak geïnspireerd door 
Matisse, van Gogh, het blauw 
van Yves Klein en de luchten 
van Benner. Deze expositie is 
alleen op afspraak te bezoeken. 
Een afspraak kan gemaakt wor-
den per email valeriedezwaan@
planet.nl. 

Workshop  
‘Mantelzorger der Liefde’

 
Steunpunt Mantelzorg organi-
seert op 15 maart om 19.30 uur 
de online workshop ‘Mantelzor-
ger der Liefde’.Spreker Ingrid 
Keestra was meer dan 14 jaar 
mantelzorger voor haar moeder 
en moest met vallen en opstaan 
haar weg vinden in de wereld 
van dementie. In deze workshop 
leert Ingrid de deelnemers hoe je 
positief kunt omgaan met demen-
tie en hoe je met plezier en ver-
wondering de situatie kunt leren 
aanvaarden. Iedereen kan mak-
kelijk en veilig thuis meedoen 
met de laptop, tablet of computer. 
Aanmelden kan via de mail man-
telzorg@mensdebilt.nl of door 
een appje te sturen aan tel.  06 
13071129. 

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle 
personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat 
niemand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde 
grappen bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half 
woord nodig en zal het lokale karakter in dit spannende en grappige 
verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 7 De tas van Wieke 

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van de architect Dudok 
voor het dorp Heuvellust lijkt boekhandelaar Wieke van Beek plotseling 

verdwenen... Dan klinkt er vanaf het dak een ijselijke gil. Kees-Jan 
van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen 

met boekverkoopster Maaike op onderzoek uit. 

‘Nu ik toch bijna boven ben, wil ik wel eens op het dak kijken,’ zei 
Maaike, duidelijk opgelucht dat Kees-Jan haar werkgeefster niet op 
het dak had aangetroffen. De laatste minuten hadden ze trouwens 
ook geen gil meer gehoord. Daar stonden ze dan, op veilige afstand 
van de rand. Ze keken uit over Heuvellust en de contouren van de 
bossen. In de verte zagen ze de omtrekken van de kathedraal in de 
stad en de hoge gebouwen van het nieuwe kantorencentrum. Toen 
ze zich omdraaiden, lichtte het water van een recreatieplas op. 
Maaike en Kees-Jan herkenden steeds meer gebouwen en plekken 
en ze wezen elkaar aan wat ze zagen. Het werd nog bijna gezel-
lig, vooral omdat ze bij hun ontdekkingstocht muzikaal begeleid 
werden door de opstijgende klanken van Ronnie en de Rolkoffers. 
De band was blijkbaar weer begonnen met spelen. Vaag meende 
Kees-Jan ‘The sound of silence’ te herkennen. Blijkbaar waren de 
bandleden grote liefhebbers van Simon en Garfunkel.
 
De bijna vredige sfeer werd opeens wreed doorbroken door een 
keiharde gil van Maaike.
‘Geen grappen,’ sprak Kees-Jan haar streng toe. ‘We hebben al 
genoeg paniekzaaierij gehad.’ 
‘Dat is, dat is...’ stotterde Maaike en wees naar een donker voor-
werp achter de liftkoker. 
‘Dat is een tas,’ zei hij. ‘Die heeft iemand hier vergeten. Misschien 
een dakwerker of zo.’ 
‘Dat is de tas van Wieke!’ riep Maaike. ‘Haar tas! Zij is dus hierbo-
ven geweest en nu verdwenen. Ze zal toch niet...’ 
Onwillekeurig liepen beiden iets meer naar de rand. Zou Wieke 
hier overheen..?

Er werd een deur opengegooid. Ringbaard en Partij van de Vooruit-
gang stormden gebroederlijk het platte dak op. ‘We hoorden weer 
een harde gil!’ 
‘Ja, dat klopt,’ zei Kees-Jan. ‘Dat was Maaike hier. Die schrok zich 
lam toen ze de tas van Wieke zag.’ 
Waar is Wieke dan?’ vroeg Ringbaard niet al te snugger. 
‘Dat is nu juist waarover we ons zo druk maken!’ snauwde Kees-Jan. 
‘We moeten de politie bellen,’ vond de Partij van de Vooruitgang.
Maar bellen bleek al niet meer nodig. ‘Niets aanraken!’ zei ie-
mand streng. Ringbaard, die op het punt stond de tas op te pakken, 
deinsde achteruit. 
Kees-Jan herkende de stem van rechercheur Steef Prinsen, onder 
wiens verantwoordelijkheid Heuvellust viel. ‘Jij bent er ook snel 
bij,’ zei hij. 
‘Jij ook,’ zei Prinsen gevat. ‘Ja, iemand belde ons dat er bij de 
boekhandel iets aan de hand was. ‘Iemand?’ Prinsen haalde afwe-
rend zijn schouders op. ‘Ja, iemand.’
‘Een man of een vrouw,’ probeerde hij nog de journalist uit te han-
gen, maar Prinsen had hem door. ‘Zeg, dit is geen persconferentie. 
Ik moet aan het werk.’ 

(Wordt vervolgd)

Op de verkiezingsborden in alle wijken
staat nu ook overal Forza te prijken
daarvoor is toch vereist
dat je staat op een lijst
want alleen zo kun je de Kamer bereiken 

Guus Geebel Limerick
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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

Verkiezingen Tweede Kamer - 
ook in De Bilt

door Henk van de Bunt

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Gemeente De Bilt doet er 
veel aan om ervoor te zorgen dat er veilig kan worden gestemd; o.a. door alle 

stembureaus volgens strikte richtlijnen in te richten. 

Ook is er op 15 en 16 maart een 
aantal stembureaus waar ook al eer-
der gestemd kan worden. En wie 
liever niet naar een stembureau gaat 
kan altijd iemand anders machtigen 
voor een ander een stem uit te bren-
gen. Kiesgerechtigden van 70 jaar 
en ouder krijgen daarnaast de extra 
mogelijkheid om vanaf 10 maart 
per brief te stemmen.

Stemplus
Stemmen per brief geeft iemand 
van ‘boven de zeventig’ de moge-
lijkheid om een stem uit te brengen 
zonder naar het stemlokaal te hoe-
ven gaan of een andere kiezer een 
volmacht te geven. Deze inwoners 
krijgen een zogenaamde stemplus-
pas toegestuurd en ontvangen later 
een envelop met een briefstembil-
jet en een antwoordenvelop. Een 
eventuele briefstem kan in een 
bijgevoegde antwoordenvelop kos-
teloos worden opgestuurd uiterlijk 
voor vrijdag 12 maart 17.00 uur. 
Indien iemand de briefstem liever 
persoonlijk inlevert kan dat in de 
periode van 10 tot en met 17 maart 
op verschillende in de gemeente 
verspreid liggende plaatsen overal 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Waar
Iedere stemgerechtigde kan zijn of 
haar stem in elk stemlokaal naar 
keuze binnen de gemeente De Bilt 
uitbrengen. De stembureaus zijn 

geopend van 7.30 uur tot 21.00 
uur. Vanwege de coronamaatrege-
len zijn de stembureaus mogelijk 
op een andere locatie dan u ge-
wend was. Alle stembureaus zijn 
toegankelijk voor rolstoelen en 
scootmobielen en een stem kan aan 
een verlaagde stemtafel worden 
uitgebracht. Overal is een leesloep 
aanwezig. Ook is er een gespro-
ken kandidatenlijst beschikbaar op 
www.debilt.nl/verkiezingen en op 
het stembureau op het gemeente-
huis is een braille-kandidatenlijst. 
Er is op 17 maart een mobiel stem-
bureau met beperkte toegang en 
beperkte openingstijden voor de 
locaties: MENS Servicecentrum 
Maartensdijk/Dijckstate, Woon-
centrum Schutsmantel, Serviceflat 
Hobbemaflat en Huize het Oosten. 
Lokaal is dit bekend gemaakt aan 
de personen die toegang krijgen tot 
de stemming in dit bijzondere mo-
biel stembureau met beperkte toe-
gang en beperkte openingstijden. 
Andere mensen kunnen hier niet 
hun stem uitbrengen.

Vervroegd stemmen 
Op maandag 15 en dinsdag 16 
maart er in gemeente De Bilt bij 
vier stemlokalen vervroegd wor-
den gestemd. Deze dagen zijn 
vooral bedoeld voor mensen die 
tot een risicogroep behoren, maar 
kunnen ook benut worden om het 
aantal contactmomenten over de 

drie dagen verspreid te verminde-
ren. Vervroegd stemmen kan op de 
locaties: Gemeentehuis Jagtlust, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Biltho-
ven, het mobiel bureau bij station 
Bilthoven, zijde Soestdijkseweg 
Zuid (parkeerterrein), Bilthoven, 
het H.F. Witte Centrum. Henri Du-
nantplein 4 in De Bilt en dorpshuis 
De Vierstee, Nachtegaallaan 30 in 
Maartensdijk. De stembureaus zijn 
op die dagen geopend van 07.30 tot 
21.00 uur.

Gezondheidscheck
Wie in een stemlokaal gaat stem-
men dient van tevoren een gezond-
heidscheck te doen; deze bestaat uit 
(het lezen) van enkele vragen over 
het coronavirus. De gezondheid-
scheck is mee toegezonden bij de 
stem(plus)pas. Gevraagd wordt de 
gezondheidscheck te doen op de 
dag dat u gaat stemmen. Wanneer 
één van die vragen met ‘ja’ moet 
worden beantwoord, dan wordt 
gevraagd om niet te gaan stemmen 
in het stemlokaal, maar iemand te 
machtigen de stem uit te brengen. 
Op de achterkant van de stempas 
staat aangegeven hoe dat gaat. 

Maatregelen in het stemlokaal
De stemlokalen zijn zo ingericht 
dat u 1,5 meter afstand kan houden 
van andere kiezers en van de leden 
van het stembureau. Bij de ingang 
van het stemlokaal staat handdes-

infectie klaar. De stemhokjes (en 
andere zogenoemde contactpunten 
zoals deurklinken en deurposten) 
worden elk half uur schoonge-
maakt. In elk stemlokaal staat een 
stembureaulid bij de ingang. Die 
kijkt of er voldoende ruimte is 
voor kiezers in het stemlokaal om 
1,5 meter afstand te houden. De 
stembureauleden die uw stempas 
aannemen en zij die het stembiljet 
en het schone potlood uitreiken 

dragen wegwerphandschoenen. 
Tussen de stembureauleden en de 
kiezer is een kuchscherm geplaatst. 
Het identiteitsbewijs kan voor het 
kuchscherm worden getoond. Op de 
locaties waar meerdere stembureaus 
zijn worden de kiezers, via verschil-
lende looproutes, over de stembu-
reaus verdeeld op aanwijzing van de 
gastvrouw. Doel is om de doorloop 
zo soepel mogelijk te laten gaan en 
wachtrijen te voorkomen. 

In de gemeente De Bilt staan 33 partijen op het stembiljet. Op het 
verkiezingsbord (deze staat in Groenekan) is plaats voor 35, maar slechts 
31 stellen zich voor.

Bouwen buiten rode 
contouren haaks op 

beleid provincie 
door Henk van de Bunt

De plannen van de gemeente De Bilt om woningbouw toe te buiten 
de rode contouren in Maartensdijk staan haaks op de visie voor de 
regio die het Provinciebestuur, al dan niet in samenwerkingsver-
banden als U16 en U Ned, heeft ontwikkeld.

Dat staat in een gezamenlijke brief, die de bewonersvereniging Maar-
tensdijk-Zuid, het Bewonerscollectief Maartensdijk, Stichting Behoud 
Prinsenlaantje en Stichting Behoud Slagenlandschap Maartensdijk-Oost 
naar het provinciebestuur hebben gestuurd. ‘Wij zijn niet tegen woning-
bouw in de gemeente De Bilt of in de kern Maartensdijk, maar wij willen 
wél voorkomen dat deze woningbouw zonder enige motivering en onder-
zoek, landt buiten de rode contouren. Het gebied rondom Maartensdijk 
betreft cultuurhistorisch landschap met bijzondere ruimtelijke waarden 
die moeten worden behouden,’ aldus de vier belangengroepen.

Uitgangspunten
De brief wijst er verder op, dat in een advies van de U16 - een regionaal 
overlegorgaan waar naast de provincie ook 16 gemeenten (waaronder De 
Bilt) en 4 waterschappen deel van uitmaken - twee belangrijke uitgangs-
punten staan geformuleerd: ‘Bij de ontwikkeling van de regio is er een 
goede balans tussen uitbreiding aantal woningen en versterken van na-
tuur en groen en er is specifieke aandacht voor versterken van het coulis-
selandschap rond Maartensdijk’.

Coalitieakkoord
De opstellers van de brief stellen voor om de woningbouwambitie van De 
Bilt te verdelen over de zes kernen, zoals ook vastgesteld in het ‘Coalitie-
akkoord De Bilt 2018 - 2022’, maar dan wel binnen de rode contouren. 
Ook kunnen er rondom station Bilthoven veel woningen gebouwd wor-
den, op grond van het rapport ‘Utrecht nabij - Ontwikkelperspectief ver-
stedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040’. Zie voor 
de brief www.prinsenlaantje.nl.     [HvdB]

V.l.n.r. Peter Janssen (Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden), 
Sander Maatman (Stichting Behoud Slagenlandschap Maartensdijk-
Oost) en Frank Mulder (Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid).
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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 11 maart
t/m woensdag 17 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

Gebraden entrecote
Gebraden kipfilet
Gebraden gehakt

Filet Americain
Kip kerrie salade
Beenham salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Carpaccio rolletje

Hollandse entrecote

100
GRAM

Livar procureur lapjes

Vrijdag en zaterdag voordeel

1
KILO 12.50

Varkenshaas in 
roomsaus

Kiprollade

4+ 1
GRATIS

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

2.98

100
GRAM 2.98

100
GRAM 1.25

Alle vlugklaar
Gehaktstaven, slavinken
of rundervinken

4 + 1
GRATIS

KIPDIJFILET
1

KG 8.98

HEERLIJKE BOEREN 
AMBACHT KAAS

500
GRAM 6.98

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

KAAS NOTEN

SAMEN
VOOR 8.-

SHOARMA PAKKET
500 GRAM SHOARMA 
6 BROODJES 
1 BAKJE KNOFLOOKSAUS 

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 Toscaanse Scampi 
en Spinazie 

€ 2,49
100 gram

Kip in romige saus 
met zongedroogde tomaten en basilicum 
Met rijkgevulde rijst 

€ 1,49
100 gram

Prei-gehaktschotel
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 maart.

Pilav
met kip en groenterijst 

€ 1,39
100 gram

Vers gesneden 
Spitskool 

€ 0,99
400 gram

Perssinaasappels € 1,99
Zak 2 kilo

Alle rauwkost salades 
en stamppotten

 100 gram € 0,90

Vitamine bommetjes..
Blauwe bessen  

2 dozen € 4,99
Er zijn weer Hollandse 

kasbonen, bloemkool en 
lambada aardbeien.

Ook Hollandse Asperges 
van onze eigen teler!

Gratis geschild!!

Notenafdeling: 
Cashewnoten 
gezouten of ongezouten

 Nu 2 bakken € 6,98

15
03

16
03

17
03

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

voorgerechten en 
hoofdgerechten Choco d’or Taart

3 bereidingen van chocolade

Nu € 15,95
Onze bekende
Kaasvlinders 
Nu € 5,99

Desem 
Volkorenbrood

Nu € 1,99
Nu proeven 
Paas-feestbrood
Nu € 9,95

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
Nieuw
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Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

Compensatie inplant bomen 
A27 vertraagd

door Henk van de Bunt

De zojuist verschenen Nieuwsbrief van de Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden 
vermeldt vertraging bij de inplant van nieuwe bomen langs de A27: ‘Bij het vormgeven 

van de plannen om de A27 te verbeteren, zijn jaren geleden afspraken gemaakt 
met Rijkswaterstaat (RWS) over de compensatie voor het kappen van 

bomen en over het groenonderhoud langs de snelweg.

Na een momentopname in januari 
2021 van de stand van zaken van 
het groenonderhoud nam de Stich-
ting Behoud Prinsenlaantje contact 
op met RWS en gaf aan dat het 
beheer van aannemer 3Angle te 
wensen overlaat: ‘Dode bomen zijn 
tot op heden nog niet vervangen 
en ook de gaten in de bomenrijen 
langs de A27 zijn nog niet allemaal 
door nieuwe aanplant ingevuld’. 
RWS heeft gemeld dat zij dit aan de 
aannemer zullen doorgeven. 

Hollandsche Rading
Tevens vroeg de Stichting om een 
update met betrekking tot de toege-
zegde compensatie voor de houtkap 
langs de A27 met aanplant, die na-
bij Hollandsche Rading zou wor-
den uitgevoerd. RWS meldt, dat 
in overleg met de eigenaar van de 

betreffende grond, is besloten om 
de in 2020 geplande inplant niet uit 
te voeren in verband met het droge 
voorjaar van 2020, maar dat in het 
najaar van 2021 de volledige aan-
plant zal plaatsvinden. De eigenaar 
van genoemde grond bevestigt dit 
en meldt dat hij gelijktijdig met de 
noodzakelijke bosaanplant (groot 
6,5 hectare) ook een reststrook 
grond van 1.8 hectare met bomen 
wil beplanten. Dit om een aan-
eengesloten bosperceel te hebben, 
waar de das een goed territorium 
kan hebben. Volgens de heer van 
Boetzelaer hebben Provincie en 
RWS hun medewerking toegezegd.  

Compensatie
Het betreft hier een te realiseren 
boscompensatie in het kader van de 
Boswet/Wet natuurbescherming op 

twee landbouwkavels ten noorden 
van Maartensdijk / ten westen van
Hollandsche Rading. De percelen 
liggen parallel aan de Tolakkerweg 
tussen Maartensdijk en Hollandse 
Rading in een landelijke omgeving. 
Het gebied is te bereiken via de 
Schaapsdrift in Hollandse Rading. 
In combinatie met deze boscom-
pensatie wordt gestreefd naar het
leveren van een bijdrage aan de 
ontwikkeling van de natuurwaar-
den. De bosaanplant zou
hiermee moeten resulteren in na-
tuurontwikkeling op de voormalige 
maïsakkers. 

Gemeenteraad
Met de verbredingswerkzaamhe-
den aan de rijksweg A27 zijn di-
verse bossen en bomen gekapt. De 
kap van deze beplanting valt onder 
de Boswet/Wet natuurbescher-
ming, waardoor ze boswet-bossen 
genoemd worden. Een groot ge-
deelte van de gekapte boswetbos-
sen is reeds gecompenseerd. Er 
resteert nog 6,5ha in de gemeente 
De Bilt. Het streven is gericht op 
compensatie van deze bossen nabij 
de rijksweg A27. Daarbij heeft de 
gemeenteraad van De Bilt aange-
geven dat de bossen en bomen, die 
gekapt zijn in de gemeente De Bilt 
zo mogelijk gecompenseerd wor-
den in deze gemeente. (Raadsbe-
sluit van 25 september 2014). Vol-
gens de Wet natuurbescherming 
moet de compensatie of het her-
beplanten plaatsvinden in de vorm 
van aanplant van jonge bomen, be-
zaaiing, natuurlijke verjonging of 
op een andere wijze realiseren van 
een nieuwe houtopstand.

De percelen hebben op dit moment een agrarische bestemming, maar 
zullen worden omgevormd naar bos, in het kader van een boscompensatie-
project van Rijkswaterstaat.

De panden die moesten wijken
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe 

centrum wordt verwacht in mei 2021. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan de 
volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan 

is in de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschap-
pen, ver voordat de Kwinkelier 
werd geopend en de groenteboer en 
de slager nog waren gevestigd naast 
de kruidenier? Het Online Museum 
- in de persoon van redacteur Ve-
roniek Clerx - zoekt de weg terug 
en werkt aan een rondleiding. Deze 
keer aandacht voor Ravenhorst aan 
de Julianalaan, die zich rond en na 
de oorlogsjaren in de vorige eeuw 
ontwikkelde tot een middenstands-
kwartier.

Speelgoed
Eind jaren ’20 besloot Aart Raven-
horst, de zoon van Aart sr. en Hen-
drikje Ravenhorst - van Vulpen tot 
een ingrijpende carrièreswitch. De 
benedenruimte van hun voorma-
lige pension werd gesplitst in twee 
gescheiden winkelpanden. Aan de 
rechterzijde begon Aart een handel 
in speelgoederen. Net als zijn neef 

in Alkmaar, durfde hij het aan om 
het product Speelgoed aan de man 
te brengen.

Lego
Aart kende het Bilthovense publiek 
al een tijdje: het was jong, vernieu-
wend, kinderrijk en nog vermogend 
ook. Hij begon met de verkoop van 
de ‘winkeldochters’ die de neef in 
Alkmaar niet kwijtraakte. Vervol-
gens presenteerde hij door de jaren 
heen de allerlaatste mode op het 
gebied van Dinkytoys, Matchbox, 
Barbie, Lego, Fischerprice. En 
niet te vergeten het houten Ado-
speelgoed uit de ‘eigen Bilthovense 
fabriek’ in Berg en Bosch. Jongste 
dochter Ciska (1934) ging geregeld 
mee naar de werkplaats.

Voeding
In de zaak aan de linkerzijde vestig-
de zich de kruidenier Van Zoome-

ren. Ook die bleek een goede neus 
voor doelgroepen te hebben: ‘We 
hadden de Kees Boekeschool in 
Bilthoven en het personeel van De 
Werkplaats stelde prijs op speciale 
natuurlijke voeding, net als de ou-
ders van veel leerlingen. Dus Van 
Zoomeren specialiseerde zich in 
antroposofische en natuurvoedings-
producten. De prinsessen Beatrix 
en Irene kwamen er geregeld langs. 
Met het oog op de komst van de 
kleine Marijke is nog geïnvesteerd 
in extra beglazing zodat het kind 
alles goed zou kunnen zien. Maar 
uiteindelijk heeft Marijke De Werk-
plaats nooit bezocht’.
 
Koffie klaar
Ciska kwam als kleuter al veelvul-
dig bij de familie Top over de vloer. 
Het waren rechtstreekse buren en ze 
liepen achterom bij elkaar binnen: 
‘Totdat Oom Aak en Tante Coks 

zelf kinderen kregen was ik ook 
een beetje hún kind. Ze dronken 
iedere ochtend koffie met mijn ou-
ders en als de koffie klaar was ging 
ik dat melden in de bakkerij. Mijn 
vriendinnen waren Gea Klumper 
van de melkwinkel en Beppie van 
der Horst. Haar ouders hadden 
een radiozaak op de hoek van de 
Vinkenlaan. Wij waren thuis Her-
vormd en kerkten in de Zuiderka-
pel.  Toch kocht mijn moeder zo-
wel bij de Hervormde slager als bij 
de Gereformeerde slager. Wat kon 
een winkeliersvrouw anders doen, 
dan de nering zo goed mogelijk 
verdelen over de buurt?’

Kruitvat
Ciska’s oudere zus Henny trouwde 
met John Klapwijk en eind jaren 
’60 namen zij de speelgoedwinkel 
over. In 1980 overleed Klapwijk 
plotseling op 54-jarige leeftijd. Er 
was geen opvolging. ‘Daar was 
het ook eigenlijk de tijd niet meer 
voor’, vertelt Ciska. ‘Ik weet nog 
dat mijn vader in 1983, vlak voor 
zijn overlijden tegen me zei dat hij 
bij het Kruidvat Lego in de aan-
bieding had zien liggen. Toen niet 

veel later Albert Heijn Fischerpri-
ce ging verkopen was duidelijk dat 
de gespecialiseerde speelgoedwin-
kel zijn beste tijd had gehad’. 
 
De wereld in
Ciska was geboren in het voor-
malige pension, was kind van een 
winkelier en haar school was de 
Julianaschool. De Julianalaan was 
zo haar hele wereld en dat ging op 
den duur wel een beetje knellen. 
Na de Oranje Nassauschool, waar 
ze haar MULO-diploma haalde, 
ging ze in Utrecht op kantoor wer-
ken. Ze wilde meer van de wereld 
zien en met haar vriendin Gea 
Klumper maakte ze een busreis 
naar Zwitserland. Daar ontmoette 
ze haar man, die uit Den Haag 
kwam. Met hem ging ze in Den 
Dolder wonen en kreeg vier kinde-
ren: ‘Dat het pand op Julianalaan 
8 is afgebroken heeft me wel pijn 
gedaan, want mijn hele geschie-
denis lag daar. Mijn twee oudste 
kinderen zijn er ook geboren’. 
Ciska woont nu in Culemborg en 
ze rijdt nog zelf. Daarom is Biltho-
ven nooit ver weg: P. Doek is nog 
steeds haar couturier.

‘De Bilt (Station) Pension Ravenhorst is van 1912’. Boven de ingang 
staat de naam van het pension. Opzij is de uitbreiding te zien. De jongen 
voor het huis is zeer waarschijnlijk Aart Ravenhorst. (foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

In augustus 2012 is het pand Julianalaan 8-8a (‘Poncius’) afgebroken 
als onderdeel van het nieuwe stratenplan in het dorp. Hier is een zg. 
‘doorsteek’ gemaakt met de naam Melchiorlaan. (foto Historische 
Kring De Bilt)



6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

0

3 4 6 7 2 5 9 9
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

De hond Fenkie die vorige keer asieldier 
van de maand was is helaas nog niet 
geplaatst en verblijft nog steeds bij een 
opvanggezin van ons asiel.

Deze keer de hond Wimpie. Hij is bij ons in het asiel gekomen omdat hij 
gedragsproblemen heeft. Dit maakt hem, ondanks dat hij er heel leuk 
uitziet, toch lastig plaatsbaar.

Wat een knappe vent is onze Wimpie! Deze kerel is in afstand gekomen 
samen met zijn niet biologische broertje; Carlo. Ze zijn hier gebracht 
vanwege gedragsproblemen.
Wimpie was hier in het begin erg angstig en zat vanuit zijn mandje naar 
ons te grommen. Gelukkig kwam hij met rust en geduld meer uit zijn 
schulp. Van de 2 broeders is Wimpie het rustigst, maar uiteindelijk wel 
het dapperst. Waar Carlo bang kan zijn voor vreemde mensen en wil 
vluchten, zal Wimpie ze wel even opeten. Gelukkig is hij maar 7 kilo.

Tegenover andere honden is hij opdringerig of erg fel (agressief ). Voor 
hem zoeken wij dus een huis zonder andere huisdieren. Ook tegenover 
kinderen en visite kan hij erg fel zijn. Hij heeft vaker mensen zodanig 
gebeten dat het soms een bezoekje aan het ziekenhuis betekende. 

Visite zal dus goed begeleid moeten worden. Kinderen vindt hij buiten 
op straat ook niet leuk, dus een kind-arme wijk, heeft zijn voorkeur. 
Wimpie is ontzettend waaks en zal het fort goed bewaken.

Wimpie is ook echt wel een lieve hond. Als je bent uitverkoren, ligt hij 
graag bij je, geeft heel veel kusjes en brengt al zijn knuffels bij je. Hij 
heeft tot nu toe wel heel duidelijk laten zien dat wanneer hij je niet mag 
bij de eerste ontmoeting, dat niet beter zal 
worden met meer tijd.

Rasgroep: Dashonden
Ras: dwergteckel
Geslacht: reu
Leeftijd: 12-05-16
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Dier van de maand: Wimpie

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

- Dealer van Aixam brommobielen, waaronder ook elektrisch met een kruipfunctie
- Aixam wordt nieuw standaard geleverd met ABS en achteruitrijcamera
- Ruime voorraad occasion brommobielen (en Canta’s)
- Private lease vanaf € 270 per maand, verzekering en financiering mogelijk
- Inruil auto of brommobiel mogelijk

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM - Like ons op 

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl
Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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 trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De lente is aangebroken

De krokussen zijn alom te bewonderen en de honingbijen en hommels komen 
er op af voor de nectar en verspreiden zo het stuifmeel. (Eugène Jansen)

GEVULDE KOEKEN

POMPOEN CHIA
BROODJE
van € 2,90
nu € 2,25

3+1
GRATIS

GEVULDE KOEKEN

3+1

GEVULDE KOEKEN

3+1

GEVULDE KOEKEN

3+1

GEVULDE KOEKEN

3+1

GEVULDE KOEKEN

3+1

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



Veel vragen 
voor B&W en 

gemeenteraad De Bilt
door Henk van de Bunt

De Stichting Behoud Prinsenlaantje, de Stichting Behoud Slagen-
landschap Maartensdijk-Oost, de bewonersorganisaties Maartens-
dijk-Zuid en De Nieuwe Wetering hebben de handen ineengeslagen 
en aan de gemeente De Bilt een reeks prangende vragen gesteld 
over de mogelijke plaatsing van windmolens rond Maartensdijk. 

Onder de titel ‘Bezint eer ge begint’ schrijven de vier: ‘Het is even 
gemakkelijk te beweren dat de molens er moeten komen (vanwege de 
sterk stijgende energiebehoefte in de toekomst), als dat ze ‘maar elders’ 
moeten worden neergezet. Ons standpunt is dat er eerst vooral veel be-
langrijke vragen moeten worden beantwoord, voor er ook nog maar een 
vervolgonderzoek naar welke locatie dan ook kan worden gestart.’

De vragen gaan over:
-  de hoeveelheid wind die er gemiddeld ten oosten, zuiden en noorden 

van Maartensdijk is. Is die wel voldoende om de gewenste hoeveel-
heid energie op te wekken? 

-  de gevolgen van molens voor milieu, gezondheid van mensen, flora 
en fauna; 

-  de infrastructuur, die nodig is: nieuwe toegangswegen voor zwaar 
transport, kabels en leidingen en het onderhoudsverkeer 

-  de impact van molens met een tiphoogte van 240 meter voor het 
kwetsbare, kleinschalige (slagen-)landschap

-  de mogelijke overlast van windturbines voor bewoners, recreanten en 
toeristen

-  de keuze voor mogelijke alternatieven: clustering van windmolens op 
andere plaatsen in de regio waar meer wind is en deelname aan wind-
energieprojecten elders, bijvoorbeeld op de Noordzee. 

Bijeenkomsten
De gemeente is bezig met bewonersbijeenkomsten, waarbij onder meer 
de mogelijke locaties voor windmolens aan bod komen, zoals aangege-
ven in een onderzoek, dat bureau Bosch en Van Rijn verrichtte in de op-
dracht van de gemeente. Naar twee locaties wordt vooral gekeken: tus-
sen de Nieuwe Wetering en Groenekan en ten noorden van de Nieuwe 
Wetering in een lijn die vanaf de A27 parallel aan de provinciale weg 
N234 naar het oosten loopt tot voorbij het Prinsenlaantje. Deze groene 
gebieden leveren ‘geen belemmeringen’ op voor windmolens; ze liggen 
ten noorden en zuiden van de Nieuwe Wetering. Zie voor het onderzoek 
met toelichtingen bij de locaties www.prinsenlaantje.nl. 

Kosten burgers
Een van de initiatiefnemers van 
de petitie uit de Nieuwe Wete-
ring meldt dat het ook verstan-
dig is om naar de kosten voor de 
burgers te kijken. ‘Het aansluiten 
van windmolens op het stroom-
netwerk kost namelijk geld. Er 
zijn zeer zware en dure kabels 
nodig om stroom van windmo-
lens naar het net te brengen. De 
kosten van de windmolens tot de 
perceelgrens zijn voor de kosten 
van de Windmolen exploitant. De 
kosten van het aansluiten op het 
netwerk worden verhaald op de 
stroomconsument. Dat betekent 
dat de consumenten van stroom 
in de gemeente de Bilt dus gaan 
meebetalen aan de Windmolens.’
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Zorgen om rust 
in kraamkamer natuur

Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verenigen 
zich in aanloop naar broedseizoen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van 

Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. 

De lente lonkt, het broedseizoen 
is in aantocht. Dit jaar is dat voor 
boswachters reden tot zorg. Want 
de grote drukte die in natuurgebie-
den sinds de pandemie kan tijdens 
het broedseizoen voor problemen 
zorgen. 
De coronacrisis zorgt voor een ster-
ke toename aan bezoekers in de na-
tuurgebieden. Mensen zijn massaal 
op zoek naar ontspanning en rust in 
de natuur en hoewel die groeiende 
waardering voor de Nederlandse 
natuur heel positief is, brengt het 
ook nieuwe uitdagingen met zich 
mee. ‘Het is van belang dat bezoe-
kers beseffen dat ze in het voorjaar 
de kraamkamer van Moeder Natuur 
betreden’, zegt Mirjam de Hiep, 
boswachter bij Het Goois Natuur-
reservaat.

Op kraamvisite
Wie op kraamvisite gaat, weet dat 
rust, hygiëne en een beetje afstand 
belangrijk zijn voor een kersvers 
gezin. De kraamkamers van Moe-
der Natuur vragen om exact het-
zelfde. In veel gebieden hangen 
daarom vanaf deze week borden en 
spandoeken met de tekst ‘welkom 
in de kraamkamer van Moeder Na-
tuur’. 
De natuurorganisaties willen hier-
mee bezoekers verwelkomen en 
tegelijkertijd wijzen op de kwets-
baarheid van de plek waar ze zijn. 
Het hele voorjaar zijn ze in feite op 
kraamvisite in de natuur, het leef-
gebied van vele broedende, parende 

en barende dieren en van nieuwe, 
groeiende planten. De terreinbe-
heerders vragen bezoekers dan ook 
respectvol met de kraamkamers om 
te gaan: blijf op de paden, honden 
aan de lijn, laat geen afval achter. 

Natuur is open
De meeste wandelpaden zijn zo 
aangelegd dat er voldoende rust-
gebied overblijft waar wild zich 
kan terugtrekken en tegelijkertijd 
genoeg ruimte overblijft voor wan-
delaars, fietsers en ruiters om van 
de natuur te genieten. Op sommige 
plekken zijn extra maatregelen ge-
troffen om dieren te beschermen. 

Paniek en stress 
Als mensen zich niet aan de regels 
houden, kunnen ze - onbewust -  
wilde dieren verstoren. Dat kan in 

het ergste geval leiden tot sterfte. 
Het aantal incidenten met loslopen-
de honden nam afgelopen jaar toe, 
er werd meer zwerfafval achterge-
laten en boswachters zien steeds va-
ker mensen buiten de paden lopen 
of fietsen. En hoewel wilde dieren 
vaak goed weten waar wandelpa-
den lopen, houden ze geen rekening 
met mensen of honden die ze opja-
gen búiten de paden. In paniek kan 
een ree zich doodrennen tegen een 
hek of op een weg. Een broedende 
vogel die keer op keer moet opvlie-
gen omdat mensen of honden vlak 
langs het nest lopen, houdt zijn ei-
eren niet warm. De kuikens sterven 
dan in het ei.
Geniet dus van de natuur, maar 
betreed het thuis van de dieren en 
planten met respect. Het broedsei-
zoen duurt van 15 maart tot 15 juli. 

De petitie ‘Geen windturbines in Groenekan, De Nieuwe Wetering en 
Bilthoven (inmiddels al 1118 ondertekend.  

Die heeft een prachtig holletje gevonden.

Jij bent de mijne.
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GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Online schilderen en boetseren
Hoe volg je schilder- en boetseerlessen in tijden van lockdown? De versoepelingen van begin maart golden, net zoals voor veel andere sectoren, 

niet voor de kunstencentra. Steeds meer docenten en cursisten van de beeldende afdeling van het KunstenHuis vinden daarom hun 
draai in online lessen. Er wordt volop vanuit huis geschilderd, getekend en geboetseerd. 

Voor veel cursisten was het in het begin even wennen, de kunstlessen via 
Zoom in plaats van in de ateliers. Esther Herkhof volgt een cursus tekenen en 
schilderen bij het KunstenHuis. Hoewel ze eerst wat terughoudend was om 
de lessen via een scherm te volgen, viel het haar erg mee. ‘De docent weet 
de lessen ook via Zoom interessant te maken, en er is voldoende ruimte voor 
vragen en uitleg.’ De groep werkte een aantal lessen aan een dierenportret. 
Daarvoor maakte de docent fi lmpjes waarin ze stap voor stap uitleg gaf en 
de opdracht demonstreerde. Esther is hier enthousiast over: ‘Ik vond het heel 
waardevol om deze fi lmpjes vooraf te kunnen bekijken. Het maakte heel goed 
duidelijk wat de bedoeling was. Super dat de docent die moeite voor ons 
genomen heeft!’
Natuurlijk hoopt Esther dat de lessen snel weer in het KunstenHuis kunnen 
plaatsvinden, want er gaat toch niets boven de lessen in de ateliers. ‘De lessen 
daar zijn voor mij een uitlaatklep en verrijking tegelijkertijd. Wat dat betreft 
kan ik het iedereen aanraden!’ 

Van Gogh 
Totdat de gebouwen en studio’s van de kunstencentra weer open mogen gaan, 
zijn er genoeg online mogelijkheden. De komende weken start bijvoorbeeld 
een online schildercursus van 8 lessen waarin Van Gogh centraal staat. Daar-
naast biedt het KunstenHuis de mogelijkheid om gedurende de lockdown aan 
te sluiten bij bestaande cursussen. Zodra de lessen weer op de leslocatie kun-
nen plaatsvinden, kan men doorstromen. Ook voor wie wil instromen in een 
andere online cursus is er keuze genoeg.
Informatie over online lessen beeldende kunst: beeldend@kunstenhuis.nl en 
www.kunstenhuis.nl/beeldend. 

Dierenportret gemaakt door Esther Herkhof, cursist Tekenen/Schilderen 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

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

ITALIAANS OVEN SLEETJE
Kipfilet met zongedroogde tomaat, groene pesto,
oregano, Parmaham, pijnboompitjes; oven klaar!!
Ca. 20 - 25  min. op 160°C in de oven 100 gram 1,65

KIP PEKING
Kipfilet met Chinese champignons, bamboe, erwten,
ui, peultjes, sojasaus. Heerlijk met o.a. rijst, nasi!!
Alleen even opwarmen en smullen maar! 100 gram 1,65

HAAS FILET LAPJES
Malse magere lapjes gesneden van filet, gemarineerd
met onze olie pesto marinade, zeer smaakvol!!
Ca. 3 tot 4 minuten bakken 3 stuks 4,50

KIP SHOARMA
Malse magere reepjes kipfilet, gekruid met originele
shoarma kruiden, op een broodje, door zuurkool....
Kort en fel roerbakken in een grote pan!! 100 gram 1,35

HOME MADE VEGA BURGERS
Huis gemaakte vegetarische burgers met groente en 
diverse plantaardige vezels, helemaal allergeen vrij!!
Bakken als een hamburger; ca 4 tot 5 minuten per stuk 1,85

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager

HEERLIJK PANKLAAR:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 8 maart t/m zaterdag 13 maart.

Zetfouten voorbehouden.

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek; echt lekker en apart!! 100 gram 1,35
ZWIEBEL STEAKS
Filetlapje met mosterd, ui en gerookt ontbijtspek 100 gram 1,65

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Grote stukken varkenshaas in zeer smaakvolle saus 
met bospaddestoelen, champignons, kruiden...
Ca. 10 - 15 min. zachtjes roerbakken 100 gram 1,85
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De Weg naar de Pein
door Henk van de Bunt

Op 1 januari 2017 ging de Maartensdijkse psycholoog Jan Bouman met pensioen bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar hij zich intensief bezig hield met moord, 

doodslag en de gevolgen daarvan op nabestaanden. Daarover schreef hij al 
meerdere boeken, waarin hij een veel sterkere confrontatie van de daders 

met het door hen gepleegde vreselijke delict propageert. 

Jan Bouman: ‘Ik heb zojuist mijn 
vierde boek van de pers zien rol-
len: ‘De Weg naar de Pein’. Hierin 
beschrijf ik de laatste twintig jaar 
van het leven van Siepie. Die laat-
ste twintig jaar bracht ze door, na 
een operatie, als vrouw. De eerste 
veertig jaar van haar leven heette 
ze Siebren, was ze vader van 3 
kinderen en getrouwd. Door heel 
Europa heb ik met haar aan tennis-
toernooien meegedaan en vooral 
de laatste jaren voor haar dood in 
november 2018 gesproken over 
de voor en nadelen van haar ope-
ratie tot vrouw. Aan het eind van 
haar leven keek ze daar een stuk 
negatiever op terug dan toen zij 
net transgender was. Tijdens de 
crematieplechtigheid heb ik tegen-
over haar voltallige Friese familie 
verteld over haar leven als vrouw’.

Pein
In het boek wordt dus het verhaal 
verteld van Siepie. Geboren en ge-
togen als man en vader in Friesland 
en gestorven als vrouw en oma in 
het hospice te Drachten. Bouman: 
‘De Pein staat voor twee zaken, het 
eerste is dat zij in Opeinde werd ge-
cremeerd. In het Fries noemt men 
Opeinde: De Pein. In de tweede 
plaats heeft De Pein een klankge-
lijkenis met de pijn die men voelt. 
Het leven van Siepie bewoog zich 
tussen twee uitersten: hemelhoog 

juichen, een rock & roll bestaan 
en aan de andere kant de pijn over 
wat ze achtergelaten had: haar drie 
kinderen, haar ex-vrouw en haar 
kleinkinderen.

Tennis
Evenals in de twee vorige boeken 
van Jan Bouman speelt ook in dit 
boek ‘tennis’ een belangrijke rol. 
De auteur leert Siepie kennen als 
ze zich aanmeldt bij de tennisclub 
waar hijzelf voorzitter van is in 
Bloemendaal. Haar verschijning, 
haar directe manier van optreden 
en haar ruige stijl van leven trek-
ken de aandacht van Jan: ‘Tijdens 
dit aanmeldingsgesprek vertelt ze 
dat ze net een operatie van man 
naar vrouw achter de rug heeft en 
dat tennis bij haar nieuwe leven 
gaat horen’. De twintig jaar die 
volgen hebben Siepie en de au-
teur, buiten het feit dat ze samen 
veel tennissen en biljarten regel-
matig intensief gesprekken over de 
voor- en nadelen van het transgen-
der zijn. Deze gesprekken maken 
ook het nodige uit de jeugd van de 
auteur los. Deze jeugdervaringen 
worden in drie aparte hoofdstuk-
ken beschreven.

Kern
Bouman vraagt zich af: ‘Is de 
hoofdpersoon dichter bij haar kern 
gekomen? Ben je als mens ten 

diepste een man of een vrouw, oud 
of jong, rijk dan wel arm of zijn er 
andere eigenschappen of kenmer-
ken van belang? Als je tot middel-
bare leeftijd vader en echtgenoot 
bent van een doorsneefamilie in 
Friesland en je komt tot de conclu-
sie ‘dat je in het verkeerde lichaam 
zit’ word je gelukkiger als je een 
geslachtsoperatie ondergaat en 
verder als eigenaar van een ander 
lichaam door het leven gaat. De 
hoofdpersoon van dit boek blijft 
er tot op haar sterfbed over naden-
ken of ze het juiste gedaan heeft en 
ze komt tot een conclusie. In die 
zin kan dit boek stof tot nadenken 
geven voor de duizenden mensen 
die jaarlijks in Nederland kiezen 
voor een dergelijke operatie, in de 
hoop als herboren tevoorschijn te 
komen’.
Eerdere boeken van Jan Bouman 
zijn ‘Zitvlees’ (een boek over nabe-
staanden van moord en doodslag) 
en ‘Moeders op Jacht’ (Een boek 
over wraak en vergeving). 

Ook in dit boek van Jan Bouman speelt ‘tennis’ een belangrijke rol; 
vandaar een foto van de auteur op de tennisbaan in zijn woonplaats. 

Lezersactie
Onder lezers van De Vierklank 
wordt een aantal exemplaren van 
het nieuwe boek verloot. Stuur 
een mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp Pein om 
hiervoor in aanmerking te komen. 
Alle inzenders krijgen bericht.

WaST doet de was voor 
wie dat zelf niet kan

Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart gebruik maken van was- en 
strijkservice WaST. Inwoners voor wie de kosten van de service te hoog zijn, maar die 
wel ondersteuning nodig hebben bij het wassen en strijken, kunnen tegen gereduceerd 

tarief gebruik maken van de service. Met het beproefde concept wil de gemeente 
meer grip krijgen op uitgaven voor Hulp bij het Huishouden. 

Gebruikers ontvangen bij de eerste 
kennismaking een waszak. In over-
leg wordt de gevulde waszak van 
maximaal 8 kilo – ongeveer 2 nor-
male wasbeurten – thuis opgehaald, 
of bij een daarvoor bestemd ophaal-
punt. In de wasserij, in Zeist, wordt 
de was anoniem verwerkt. Bin-
nen drie werkdagen wordt de was 
schoon en gestreken en gevouwen 
terug gebracht. Voor inwoners met 
een laag inkomen voor wie de hulp 
noodzakelijk is, geldt een apart ta-
rief.  Hiervoor hebben zij een zoge-
naamde indicatie nodig via Sociaal 
Team Mens De Bilt.

Besparing
Wie hulp nodig had bij het was-
sen en strijken kon voorheen via 
de gemeente aanspraak maken op 
Hulp bij het Huishouden, ongeacht 
het eigen inkomen. Door deze hulp 
nu anders te organiseren, bespaart 
de gemeente zo’n € 160.000,- per 
jaar. Wethouder Anne Brommer-
sma (Wmo): ‘De bijdrage vanuit 
de gemeente voor hulp is natuurlijk 
bedoeld voor mensen die het écht 
nodig hebben. Zoals veel gemeen-

ten kampen ook wij met tekorten op 
het sociaal domein. Door de inzet 
van WaST beperken we onbedoeld 
gebruik en dus kosten.’

Voor iedereen
‘Bovendien kunnen nu ook alle an-
dere inwoners, voor wie de hulp niet 
noodzakelijk is, tegen een scherp 

tarief gebruik maken van de ser-
vice,’ vervolgt Brommersma over 
de algemene voorziening. Want tot 
nu kende de gemeente De Bilt geen 
aparte was- en strijkservice. Wie 
van de service gebruik wil maken 
of meer informatie wil, kan terecht 
op de website www.wast-debilt.nl. 

Wethouder Anne Brommersma doet de Was de deur uit. 

Drukte bij de kapper

Bij Hairdesque aan het Maertensplein in Maartensdijk is het weer een 
drukte van belang. Om iedereen zo snel mogelijk te kunnen helpen 
zijn de openingstijden tijdelijk verruimd en wordt er in zelfs in een 
dependance geknipt.  [foto Henk van de Bunt]

Oud haar gewiekt

Kapper Hans Stevens aan het Maertensplein in Maartensdijk is ook 
weer open; alle verlengde dagen zijn weer volgeboekt. Henk van Dam 
had ‘haar van voor de Kerst 2020’; hij werd er vrijdag 5 maart van 
verlost. [foto Henk van de Bunt]

Ook achter gesloten
deuren is er activiteit!

Blijf uw lokale
ondernemers steunen.

advertentie
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Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje.
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. 

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? 

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas 

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? 

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze.
Dit mag met elke kleur.

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht.

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje.
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. 

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? 

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas 

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? 

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur.

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgiftepunten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Afgiftepunten briefstemmen gemeente De Bilt, 09.00 tot 17.00 uur (*17 maart: 7.30 tot 21.00 uur):
 Woensdag 10 maart:  Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2, Westbroek
 donderdag 11 maart:   De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan
 vrijdag 12 maart: Dorpshuis, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
 maandag 15 maart: Dorpshuis de Vierstee, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
 dinsdag 16 maart: H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
 woensdag 10 maart t/m woensdag 17* maart: Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven

Afgiftepunten briefstemmen gemeente De Bilt, 09.00 tot 17.00 uur (*17 maart: 7.30 tot 21.00 uur):

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje.
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. 

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? 

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas 

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? 

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze.
Dit mag met elke kleur.

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht.

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.
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‘Trots op eigen bodem’
door Henk van de Bunt

Kees Hasenaar uit Westbroek is parttime zelfstandig ondernemer en fulltime creatieveling. Met 
een liefde voor communicatie is hij Kwis Design gestart. Hasenaar is op dit moment bezig 

met het maken van een serie ‘Trots op eigen bodem’, zowel voor zijn eigen kanalen 
als voor die van Regio TV De Bilt. Vorige week waren er weer opnamen.

Hasenaar volgde een studie be-
drijfskunde en staat op het punt 
een aanvullende opleiding com-
municatiewetenschap te volgen: 
’Communicatie is mijn passie en 
met een frisse gedrevenheid ben 
ik nu actief in deze sector. Naast 
mijn baan als bedrijfsjournalist bij 
Rijkswaterstaat ben ik druk met 
mijn eigen onderneming en ben 
ik momenteel vrijwilliger bij RTV 
De Bilt. Elke dag leerde ik door te 
doen. Mijn droom is om verhalen 
te vertellen en content te creëren 
dat écht iets toevoegt aan de we-
reld om ons heen.’

Informeren
Mensen informeren doe je o.a. 
door zo’n serie ‘Trots op eigen bo-
dem’. Kees vertelt er enthousiast 
over: ‘Voorheen was de werktitel 
’Natuurlijk De Bilt’, maar dit is 
veranderd, omdat ik het wellicht 
later breder wil trekken door mo-
gelijk ook natuurgebieden buiten 
de gemeente er bij te betrekken. 
De serie bestaat uit een afwisse-
ling tussen mooie natuurbeelden en 
een interview met een expert, die 
meer kan vertellen over het desbe-
treffende gebied. Vooralsnog zijn 
we gestart met de natuurgebieden: 
Landgoed Eyckenstein, Landgoed 
Beerschoten en het Bert Bospad 
(Westbroekse Zodden). Het doel 
is om de mooie natuur in ons land 
(en in dit geval onze gemeente) in 
beeld te brengen en te informeren 
over de bijzonderheden van de ge-
bieden. De doelgroep is met name 
de recreant en/of natuurliefhebber, 
maar ik denk dat het ook voor een 
breder publiek interessant kan zijn’. 

Combinatie
Vrijdag 5 maart beet Lex van 
Boetzelaer het spits af over de na-
tuur van Landgoed Eyckenstein 
in Maartensdijk: ‘Het bijzondere 
van dit landgoed is de combinatie 
van rijke cultuurhistorie, een land-
schap waar je de ontwikkelingen 
van vele eeuwen uit kunt aflezen en 
een zeer gevarieerde natuur. Dat de 
natuur hier zo gevarieerd is, komt 
onder andere doordat het landgoed 
op de rand van de Utrechtse Heu-
velrug ligt, in het overgangsgebied 
van droge zandgrond naar natte 
veengrond’. Op de vraag ‘welke 

bijzondere flora en fauna komen 
er in dit gebied voor?’ is het ant-
woord: ‘Eigenlijk veel te veel om 
allemaal op te noemen; maar als 
we beginnen bij de zoogdieren, 
dan komen hier naast de wat alge-
menere soorten als reeën, konijnen 
en hazen ook bijzondere soorten 
als dassen en boommarters voor. 
Van de vogels komen alle vijf Ne-
derlandse spechtensoorten voor. 
Heel bijzonder zijn de landelijk 
schaarse broedvogels: de Havik, 
Sperwer, Houtsnip, Zwarte specht, 
Sijs en Kruisbek. En er komen acht 
Rode-lijst-soorten voor: de Rans-
uil, Groene specht, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, Grauwe vliegenvan-
ger, Matkop, Huismus en Kneu’.

Natuurgebied
Lex vertelt in de aflevering vooral 
ook wat hem zelf zo betrokken 
houdt bij de natuur: ‘Wat mij al-
tijd bijzonder boeit, is zowel de 
vele planten- en diersoorten die 
hier voorkomen. Maar ook het 
landschap waar je nog zo veel van 
de ontstaansgeschiedenis uit kunt 
aflezen. Daar raak ik niet op uitge-
keken’. Ook het onderhouden van 
de natuur op het landgoed komt 
ter sprake: ‘Wij hechten heel veel 
waarde aan natuur en doen erg 
ons best om die zo goed moge-
lijk te bevorderen. Een groot deel 
van het kernlandgoed heeft ook 
de status Rijksmonument. Daar 

proberen we zo goed mogelijk 
de cultuurhistorische kenmerken 
te behouden. Daarnaast moet het 
landgoed ook nog inkomsten heb-
ben, dus er wordt ook aan houtpro-
ductie gedaan, maar daarin gaan 
we steeds meer naar een natuur-
vriendelijke vorm’. Aan het einde 
van deze aflevering antwoordt hij 
op de vraag ‘Heeft u een tip voor 
wandelaars die dit gebied willen 
verkennen’?: Ja, ik zou zeggen: 
Geniet met volle teugen! Maar ik 
heb ook een verzoek: houd overal 
uw hond aan de lijn, vanwege de 
kwetsbare natuur. Er lopen helaas 
nog steeds veel mensen die hun 
hond los laten lopen’.

Voorjaar
De verwachting is dat de serie als 
geheel ergens in het voorjaar zal 
verschijnen. Dit komt omdat Kees 
Hasenaar nog op zoek is naar wat 
mooie lentebeelden: ‘Op dit mo-
ment heb ik al heel wat mooie 
winter- en herfstbeelden geschoten 
maar is voor mijn gevoel de bloei-
ende lente een onmisbaar onder-
deel. Ik ben zelf actief bezig met het 
maken van de serie door op mooie 
dagen de desbetreffende natuurge-
bieden in te trekken en opnames te 
maken van met name de flora en 
fauna. Daarnaast neem ik dus voor 
elk gebied een video-interview af. 
De serie wordt uiteindelijk uitge-
bracht op zowel mijn eigen online 
kanalen als de kanalen van Regio 
TV De Bilt.’. 

De zon wals niet storende spelbreker bij de opnames. 

Deze aalscholver komt voor in de omgeving van het Bert Bospad 
(Westbroek); een volgend in beeld te brengen natuurgebied. (foto Kees 
Hasenaar)

Lex vertelde ook over de 
reptielen ringslag, hazelworm en 
levendbarende hagedis.

Stemmen gaat anders 
in coronatijd

Voor de Tweede Kamer verkiezingen van dit jaar zijn er meer mo-
gelijkheden om te stemmen dan gebruikelijk. Er is een mogelijk-
heid om in persoon vervroegd te stemmen én een mogelijkheid om 
per brief een stem uit te brengen.

Een uitgebreid overzicht:
 
Stemlokalen
De volgende stemlokalen zijn aangewezen voor de stembureaus voor 
vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021:
• Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven
• Units bij station, Parkeerterrein aan de Soestdijkseweg Zuid, Bilthoven
• H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
• Dorpshuis de Vierstee, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
 
De volgende stemlokalen zijn aangewezen voor de stembureaus voor 
het stemmen op 17 maart 2021:
• Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven
• VvSo WVT (A), Talinglaan 10, Bilthoven
• VvSo WVT (B), Talinglaan 10, Bilthoven
• Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34, Bilthoven
• De Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven
• Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven
• OLV kerk (A), Gregoriuslaan 8, Bilthoven
• OLV kerk (B), Gregoriuslaan 8, Bilthoven
• Voormalig pand van de Lidl, Neptunuslaan 13, Bilthoven,
• Units bij station, Parkeerterrein aan de Soestdijkseweg Zuid, Bilthoven
• Kees Boekehal (A), Kees Boekelaan 18, Bilthoven
• Kees Boekehal (B), Kees Boekelaan 18, Bilthoven
• Kees Boekehal (C), Kees Boekelaan 18, Bilthoven
• Units De Leyen, Grasveld aan de Berlagelaan, Bilthoven
• RK Michaelkerk, Kerklaan 31, De Bilt
• Gebouw van het Rode Kruis, Sint Laurensweg 13, De Bilt
• HF Witte Centrum (A), Henri Dunantplein 4, De Bilt
• HF Witte Centrum (B), Henri Dunantplein 4, De Bilt
• HF Witte Centrum (C), Henri Dunantplein 4, De Bilt
• MENS Servicecentrum De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt
• Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26, Maartensdijk
• Dorpshuis De Vierstee (A), Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
• Dorpshuis De Vierstee (B), Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
• De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan
• Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
• Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, Westbroek
 
Briefstemmen
Twee briefstembureaus zijn aangewezen, waarvan één zitting heeft van 
10 tot en met 17 maart en één zitting heeft op 17 maart 2021.
De volgende locaties zijn aangewezen als afgiftepunt voor briefstemmen:
Op woensdag 10 maart van 09.00 tot 17.00 uur:
Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, Westbroek
Op donderdag 11 maart van 09.00 tot 17.00 uur:
De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan
Op vrijdag 12 maart van 09.00 tot 17.00 uur:
Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
Op maandag 15 maart van 09.00 tot 17.00 uur:
Dorpshuis de Vierstee, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
Op dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur:
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
Op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur:
Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven
Op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur:
Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven

Op Gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven kunnen op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 9.00 tot 17.00 
uur briefstemmen afgeven worden, op woensdag 17 maart kan er de 
gehele dag gestemd worden. 

Lees verder op pagina 12
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Tellen van de stemmen
•  De stemopneming van de op 15 en 16 maart uitgebrachte stemmen, vindt 

plaats in de gymzaal van het H.F. Witte Centrum op 17 maart 2021 vanaf 
08.30 uur. Deze telling is openbaar toegankelijk.

•  De stemopneming van de op 17 maart uitgebrachte stemmen, vanaf 21.00 
uur vindt plaats op de locaties van de stembureaus waar de stemmen zijn 
uitgebracht. Deze telling is openbaar toegankelijk.

•  De stemopneming van de op 17 maart bij het bijzonder mobiel stembureau 
uitgebrachte stemmen vindt plaats in het H.F. Witte centrum op 17 maart 
2021 vanaf 21.00 uur.

•  De stemopneming van de op 10 tot en met 16 maart ontvangen briefstem-
men vindt plaats op het gemeentehuis op 17 maart vanaf 08.30 uur. Deze 
telling is openbaar toegankelijk.

•  De stemopneming van de op 17 maart ontvangen briefstemmen vindt 
plaats op het gemeentehuis op 17 maart vanaf 21.00 uur. Deze telling is 
openbaar toegankelijk.

Uniforme verkiezingsborden met 31 kieslijsten sieren de straten.

Vervolg van pagina 11

derk boswijk
#14
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Wij zijn voor verduurzaming van
ons land. Met een robuust beleid
dat draagvlak heeft, effectief is en
bijdraagt aan het verdienvermogen
van ons land. Laten we beginnen
met energiebesparing door
bijvoorbeeld isolatie en
energieopwekking via zon-op-dak.
Kwetsbare landschappen moeten
we ontzien en niet volzetten met
zonnevelden en windmolenparken.
Stem op een kandidaat uit de
provincie. Stem:

lid worden? ga naar www.cdadebilt.nl

Stem 17 maart CDA

MENS is ook…

ACTIVITEITEN MANTELZORG
Steunpunt Mantelzorg biedt een gevarieerd 
programma, dat aansluit bij de verschillende 
soorten vragen van mantelzorgers. Alle 
activiteiten zijn gratis. Iedereen kan makkelijk 
en veilig online vanuit huis meedoen. Dit 
voorjaar is er een online ondersteuningsaanbod 
met een workshop, een Webinar en twee 
Mantelzorgcafés. Op deze manier kan het 
Steunpunt toch informeren en ondersteunen.
Kijk op www.mensdebilt.nl onder Mantelzorg. 
Of vraag de folder aan:
mantelzorg@mensdebilt.nl of 06-13071129.

SAMEN LEUKE DINGEN DOEN
Op onze website, www.mensdebilt.nl (blauwe 
button), staat het  Samen Leuke Dingen Doen 
prikbord nu ook digitaal. In de categorieën 
Bewegen, Creatief, Culinair, Cultureel, Spel en 
Overige vindt u oproepjes. Kijk snel of er iets 
voor u bij staat.
Meer informatie:
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl
06-47296337.

Judith Tielen
Thema: Werk
10 maart 2021 om 20 uur

Queeny Rajkowski 
Thema: Emancipatie, carrière en gezin

13 maart 2021 om 16 uur

Meer informatie op vvddebilt.nl

Ga live in gesprek

De Bilt



Op 14 maart reik ik samen met het ‘Comité van Aanbeveling 
Mathildedag’ jaarlijks de Mathildeprijs uit aan een inwoner, die zich 
geheel belangeloos inzet voor de Biltse gemeenschap. Dit is altijd een 
feestelijk moment in de Mathildezaal van ons gemeentehuis.

In 2020 vond de uitreiking kort na de uitbraak van de 
coronapandemie in Nederland op het laatste moment al 
besloten en in bescheiden vorm plaats. Gezien de huidige 
situatie is Mathildedag dit jaar zelfs geheel geannuleerd. En dat 
betreur ik zeer.

Want juist deze periode bewijst hoe belangrijk onze vrijwilligers 
zijn voor onze gemeenschap. Omkijken naar een ander, een 
luisterend oor, een helpende hand: de saamhorigheid die 
inwoners van onze gemeente het afgelopen jaar hebben laten 
zien heeft mij getroffen.

Dus: of u nu officieel als vrijwilliger of als mantelzorger, als goed 
buur of vriend zich heeft ingezet, of als u er gewoon was voor 
een mede-inwoner:M
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VRIJWILLIGERS:
BEDANKT!
Ik kijk uit naar een extra feestelijke Mathildedag op 14 maart in 2022.

Sjoerd Potters,
uw burgemeester

In de gemeente De Bilt wordt op 14 maart de Mathildedag 
gevierd. Deze dag herinnert aan de schenking op 14 maart 
1113 van de gronden van het huidige De Bilt aan het nieuwe 
klooster Oostbroek. Utrecht en Holland maakten toen deel 
uit van het Duitse Keizerrijk. 

De schenking geschiedde door de Duitse keizerin Mathilde. 
Een kopie van de schenkingsakte wordt getoond in de glazen 
lessenaar in de Mathildehal van het gemeentehuis. Ook is 
een kopie van de akte te vinden op de website van De 
Historische Kring d’ Oude School: historischekringdebilt.nl



Nootjes
De Vierklank 14 10 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  .....................................................

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@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN naast school of 
studie? Wij zijn op zoek naar 
extra hulp in ons magazijn 
voor de donderdag en de vrij-
dag. Heb jij nog tijd over en 
ben je geïnteresseerd? Stuur 
ons een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven info@vcetechniek.
com

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag. Bijvoorbeeld: 
Kamperfoeliestraat, Mei-
doornpad, 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 overweeg 
je een KRANTENWEIJK. 
Wij zijn per direct op zoek 
naar een bezorger voor de 
Abraham Kuyperweg, de 
Savornin Lohmanweg, Laan 
1813, Mr.S.van Houtenweg, 
Thorbeckeweg, van der Duyn 
v Maasdamwg, van Limburg 
Stirumweg. €6,72 per week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.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

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
06-21587684

Jonge vrouw zoekt werk als 
huishoudelijke HULP. Met 
ervaring en referenties. Tel. 
06-87445805of 06-24588583

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

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

Te koop aangeboden
ROLSTOEL Exel G Logic 
grote achterwielen z.g.a.n 
nieuwprijs €449,-. Tel. 030-
2290390

HOOG LAAG BED voor 
thuiszorg of verzorgings-
huis. Elektrisch verstelbaar, 
verrijdbaar en inclusief 
matras, houten onrusthek-
jes, papegaai. Staat in de 
Rubenshof/Huize Het Oosten 
in Bilthoven. Compleet op te 
halen voor 200 euro. Koopje! 
(Huren kost 40 euro per 
week) 06-54301291

Partij PUZZELS 1000 stuk-
jes Jan van Haasteren en 
Wasgij. €8,- per stuk, grote 
afname €6,- per stuk. Tel. 
06-23435170

Schaatsen lage noren maat 
39 gratis af te halen. Tel. 
06-44600230

G.o.h. solide eettafel te koop 
l.b.h. 210x87x76cm. €49,50. 
Tel. 030-8782113

Gratis afhalen airfix schip 
victory 1:180 om te bouwen, 
alleen tot 16 jaar. Klein aqua-
rium geheel compleet. Tel. 
0346-830120

Donkerbruin aardewerk koffie 
potje voor 1 kopje met hoge 
filter €2,-. Tel. 06-14040516

Arzberg aardewerk schalen 
1x diameter 21cm + 1x12cm 
en 3x15,5cm €2,-. Tel. 
06-14040516

1 Churchill schaaltje, dia-
meter 15cm. €2,-. Tel. 
06-14040516

8 boeken van A. den Doolaard, 
speciale uitgave 1971 samen 
€10,-. Tel. 030-2205248

Duitstalig orchideeënboek 
met kleurrijke foto's. €7,05. 
Tel. 0364-243758

Borduurpakketje 18 x 13 
cm van VW hippybusje, tel-
patroon. €10,-. Tel. 0346-
243758

Nieuw puzzel Marjolein 
Bastin, koe/stier in de wei, 
1000 stukjes. Tel. 0346-
243758

Oor fauteuil , bruin leer, 
lekker luie stoel 30 euro, 
06-54301291 
Mimiset, 3 bijzettafeltjes in 
donker hout. Afmetingen 40 
x 60 x 30 , 35 x 44 x 26, 29 
x 29 x 22. Als set 10 euro, 
06-54301291

Honden of poezen bench 60 
x 43 x 52 hoog, 1 deurs draad 
kooi. Van €37.- voor €20.-. 
Tel. 06-41367588

Bridge boeken en CD rom's 
Van Berry Westra. 20 stuks 
en bridge kleed totale nieuw 
waarde € 350.- Nu alles voor 
€ 25.- Tel. 06-41367588

Personeel gevraagd
Blijf fit in Coronatijd! Pak 
wekelijks een ommetje om De 
Vierklank te bezorgen en krijg 
maandelijks een leuk bedrag 
op je bankrekening bijge-
schreven. Voor BILTHOVEN 
zijn we op zoek naar een Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

Op ’t bankje
‘Mag ik er op afstand bij komen zitten’, vraagt een vrouw die 
met nordic walking stokken aan was komen lopen.’ Natuurlijk 
kan ik dat moeilijk weigeren, het is tenslotte een publieksbankje 
voor iedereen. Ik vraag me vaak af wat die stokken toevoegen 
aan een wandeling. Veel mensen vinden nordic walking een beetje 
uitsloverig, want waarom zou je met twee stokken beter lopen. 
Dat vraag ik daarom maar aan de vrouw die vast een ervarings-
deskundige is. Ik heb geluk want ze wil er graag wat over vertel-
len. Ze noemt meteen een aantal voordelen. ‘Met nordic walking 
gebruik je zowel je armen als je benen en dat levert direct al een 30 
procent hogere verbranding op’, zegt ze. ‘Dus als je met sportief 
wandelen 280 kilocalorieën verbrandt, dan verbrand je er met nor-
dic walking zo’n 400. Je gebruikt veel meer spieren.’ De vrouw 
heeft waarschijnlijk al vaak moeten uitleggen wat de voordelen 
zijn en maakt er meteen maar een voorlichtingssessie van. ‘Met 
nordic walking gebruik je behalve je benen vooral de arm- en rug-
spieren, waardoor het energieverbruik ruim 20 procent hoger is en 
de belasting van het hart- en longsysteem toeneemt. Dat betekent 
dat je een betere conditie opbouwt. Ook je knieën worden minder 
belast.’ Als ik tevreden knik krijgt ze de smaak te pakken om meer 
te vertellen en als ze vraagt of ik nog meer wil weten vraag ik 
waar de stokken van gemaakt zijn. ‘Die stokken heten poles’, zegt 
ze mij verbeterend. ‘Ze zijn gemaakt van carbon in combinatie 
met andere kunstvezels en glasfiber, maar er zijn ook goedkopere 
aluminium poles. Die zijn wel veel zwaarder.’ De vrouw heeft een 
luxe uitvoering. Nu ze eenmaal begonnen is wil ze het hele ver-
haal wel kwijt. ‘Je traint de spieren van je armen, benen en rug 
zonder je gewrichten zwaarder te belasten. Je hebt ook minder 
kans op blessures.’ Ze vertelt dat mensen die veel gesport hebben 
en bijvoorbeeld door blessures niet meer kunnen hardlopen, veel 
baat hebben bij nordic walking. ‘Je blijft goed in conditie zon-
der je heupen, knieën of enkels te belasten.’ Ze kijkt me aan met 
een gezicht van, zo dat heb ik toch wel goed gedaan, waardoor ik 

moet glimlachen. ’Alles duidelijk zo, vraag maar gerust wat u nog 
weten wilt hoor.’ Ik denk even diep na want ze heeft al heel veel 
verteld. ‘Is er nog speciale kleding nodig als je op deze manier 
wandelt’, zeg ik dan toch maar als aanvullende vraag. Ze gaat er 
nog eens goed voor zitten om mij een college outfit te geven. ‘Ge-
wone goed ventilerende buitenkleding is uitstekend en ik adviseer 
lage wandelschoenen. De lengte van de stokken is ook belangrijk. 
Daarvoor zijn de lichaamsverhoudingen van belang. Er wordt uit-
gegaan van de lichaamslengte x 0,68. De meesten gaan ervan uit 
dat de elleboog een hoek maakt van net geen 90 graden waarbij 
je je elleboog tegen je lichaam aan houdt. Maar het belangrijkste 
is dat je technisch goed kan lopen met je stokken. Dat kun je het 
beste aan je trainer vragen. Te lage of te hoge poles kunnen bles-
sures veroorzaken.’ Ik dacht altijd dat mensen het gewoon indivi-
dueel deden, maar nu hoor ik iets over een trainer. Daar wil ik ook 
wel wat meer over weten. De vrouw zegt dat 
er regelmatig kennismakingslessen en 
technieklessen zijn. Als ik geïnteres-
seerd ben beveelt zij mij een kennis-
makingsles aan. ‘Dat is een ideale 
voorbereiding op beginnerslessen.’ 
Ik zeg dat ik erover na zal denken. 
De vrouw zegt dat zij er in ieder 
geval heel veel aan heeft.  Ik dank 
haar voor de uiteenzetting en wan-
del gewoon naar huis.

Maerten

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 €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, vakkundig, komt aan huis
kalknagels, eeltpitten, ingegroeide nagels likdoorns, genezen-
de behandeling, ook behandeling van kindervoetjes, aanmeten 
steunzolen, 0648566394
Blijf niet tobben!!

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

Tuinvreugde is de natuurlijke hovenier. Voor onderhoud, 
ontwerp, aanleg of advies kijkt u op www.tuinvreugde.nl, 
voor een gratis kennismaking belt u Marcel: 06 21290891.

Beest in 
Beukenburg

Frans Poot kreeg associaties met een diep in 
gedachten verzonken prehistorisch dier bij het 
zien van deze boomstronk van een oude beuk in 
Bos Beukenburg.
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Nova pakt de draad weer op
door Henk van de Bunt

Met het optrekken van de leeftijdsgrens tot 27 jaar is het voor de jeugd bij Nova weer mogelijk 
om te trainen. Bestuursleden Steven Bakker (Technische Zaken) en Renske van Kempen 

(Communicatie) vertellen hoe korfbalvereniging Nova de draad weer oppakt:

Steven Bakker: ‘Toen het nieuws 
dat onze leden tot 27 jaar weer 
mochten sporten definitief bekend 
werd gemaakt, ontplofte een aantal 
groepsapps van vreugde. Eindelijk 
weer korfballen. De Technische 
Commissie van NOVA ging direct 
op de regelstand. Het trainings-
schema moest worden gemaakt 
en dat was weer een hele uitda-
ging. Normaal trainen onze seni-
orenteams later op de avond na 
onze jeugd, maar daar is nu door 
de avondklok geen tijd voor. Om 
20.15 uur moeten alle teams stop-
pen met trainen om genoeg tijd te 
hebben om het materiaal schoon te 
maken en naar huis te fietsen. Om 
alle teams te kunnen laten trainen, 
worden de velden nu op zes van de 
zeven dagen gebruikt’. 

Protocol
Renske vervolgt: ‘Ook het coro-
naprotocol moest weer worden 
aangepast. Dit protocol krijgen wij 
van het NOC*NSF en de KNKV. 
Het bestuur leest dit protocol altijd 
goed door en vertaalt het naar een 
begrijpelijk overzicht voor onze 
leden en corona-coördinatoren. 
Zo weet iedereen waar hij of zij 
aan toe is en kan er nooit discus-
sie ontstaan over een maatregel. 
Een nieuwe maatregel is de harde 
leeftijdsknip. Een paar selectiespe-
lers van Nova is ouder dan 27. Zij 
moeten alsnog in vaste tweetallen 
op 1,5 meter van elkaar trainen en 
dat notabene op een veld naast hun 
teamgenoten die wel weer lekker 
kunnen sporten binnen de 1,5 me-
ter. Dat is zuur, maar het is helaas 
niet anders.

Maatregelen
Buiten het veld gelden nog steeds 
de maatregelen die de leden in-
middels wel gewend zijn: handen 
ontsmetten bij binnenkomst, mate-
rialen ontsmetten na gebruik, 1,5 
meter afstand houden van elkaar en 
zo snel mogelijk naar huis na een 
training. Ook de kantine is en blijft 
nog even dicht. Door de geweldige 
samenwerking tussen de vrijwil-
ligers en leden die de maatregelen 
goed opvolgen, is het gelukt om 
nog geen enkele besmetting op de 
vereniging te laten plaatsvinden.

Nieuw seizoen
Steven: ‘Wij zijn inmiddels ook 
begonnen met de voorbereidin-
gen voor het nieuwe seizoen dat 
in september start. Wij gaan met 
vertrouwen de zomer tegemoet en 
hopen op een seizoen zonder onder-

Training van de F-groep op woensdag 3 maart.

Versoepelingen in de 
korfbalsport bij DOS

door Henk van de Bunt

De leeftijdsgrens voor buitensport in teamverband is vanaf 3 maart 
opgerekt tot 27 jaar. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge 
wedstrijden. De competities worden nog niet hervat.

De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen 
buiten sporten. Met deze versoepeling van de coronaregels hoopt het kabi-
net iets meer lucht te geven aan jongeren en jongvolwassenen, die het lastig 
hebben in deze lockdown. Bestuurslid Lisa Rademakers (Communicatie) 
vertelt hoe korfbalvereniging DOS (Westbroek) hiermee omgaat: 

Tegemoetkoming
Lisa geeft aan dat er bij DOS nu even niet veel (buiten-)mogelijkheden 
zijn: ‘Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe DOS velden. De verwachte 
oplevering van het kunstgras is in de week van 22 maart. Maandag 29 
maart kan er zeker weer worden getraind..Voorzitter Dirk Jan van Bar-
neveld meldt: ‘De coronatijd is voor iedereen zwaar, ook voor DOS. 
Maar we willen onze leden wel heel graag tegemoet komen nu zij dit 
jaar zo weinig hebben kunnen sporten. Dit willen we doen door onze 
leden komend seizoen een korting aan te bieden bij DOS. De hoogte 
van de korting wordt later bekendgemaakt en zal eerst moeten wor-
den goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering in juni. Naast 
deze tijdelijke korting in 2021-2022, is er ook voor nieuwe leden goed 
nieuws. Zij kunnen namelijk gratis meetrainen tot de zomer. Zeker in 
deze tijd, zou er wat ons betreft geen drempel moeten zijn om gezond 
en fit te blijven’.

Het Westbroekse korfbalveld wordt gerenoveerd.

Theresia volgt les verkeersveiligheid
Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van grote voertuigen in het verkeer 

verzorgen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
een speciaal lesprogramma ‘Veilig op Weg’ voor leerlingen van de basisschool. 

Dinsdag 2 maart gaf vrachtwa-
genchauffeur en instructeur Mark 
Uringa van TLN les aan groep 7a 
en 7b van BS Theresia in Biltho-
ven. De leerlingen leerden de twee 
vuistregels: ‘Blijf rechts en ruim 
achter grote voertuigen’ en ‘Houd 
minstens drie meter afstand’.

Dode hoeken
De bestuurders van vrachtwagens 
en andere grote voertuigen kun-
nen buiten niet alles zien van achter 
hun stuur. Deze ‘dode hoeken’ zijn 

gevaarlijk voor andere weggebrui-
kers. Spiegels en camera’s maken 
de dode hoeken kleiner, maar los-
sen het probleem niet helemaal op. 
Daarom is voorlichting van levens-
belang, vooral voor jonge verkeers-
deelnemers.

In de les leerde Mark de kinderen 
waar ze goed zichtbaar zijn voor 
de chauffeur en hoe ze het beste 
kunnen omgaan met grote voertui-
gen in het verkeer. De leerlingen 
stelden vragen aan Mark en klom-

men zelf achter het grote stuur van 
de vrachtwagen. Daar keken ze of 
ze hun klasgenoten, meester of juf 
wel of juist niet konden zien in de 
spiegels.

’Veilig op Weg’ is het grootste dode 
hoek lesprogramma in Nederland 
en uniek in Europa. Jaarlijks wor-
den door TLN, VVN en alle Veilig 
op Weg partners, zo’n 1500 basis-
scholen bezocht. 
                (Hannie Besseling)

Leerlingen van groep 7a en 7b krijgen les over de gevaren van grote voertuigen in het verkeer.

brekingen. Naast dat het fijn is dat 
onze leden nu weer kunnen sporten, 
merken wij ook dat veel vriendjes, 
vriendinnetjes en mensen die nog 
niet eerder hebben gekorfbald, ko-
men meetrainen. Iedereen is van 
harte welkom om aan te sluiten, 
want als er één ding is dat deze co-
ronacrisis heeft bewezen, is het wel 
dat sporten belangrijk is voor lijf en 
geest.

Trainers
Steven Bakker: ‘Wat een mooi sei-
zoen voor onze selectie had moeten 
worden is uitgedraaid op een teleur-
stelling, zoals wel meer dit corona-
jaar. Met 7 competitiewedstrijden 
op de teller is het onwaarschijnlijk 

dat er dit seizoen nog wedstrijden 
in competitieverband bijkomen. Op 
basis van de resultaten, sportieve 
ontwikkeling en sfeer had de Tech-
nische Commissie als uitgangspunt 
om de huidige spelersgroep en staf 
te behouden voor volgend seizoen. 
Gedurende de evaluatie met de se-
lectiespelers bleek al snel dat er veel 
draagvlak was voor dit voornemen. 
Wij zijn dan ook blij te kunnen mel-
den dat Pascal Frank (hoofdtrainer 
Nova 1), Jasper van Rooijen (assis-
tent-trainer Nova 1) en ook Fernand 
Lith (hoofdtrainer Nova 2) ook vol-
gend seizoen voor onze talentvolle 
groep staan. Mathijs Pot, die dit 
seizoen samen met Fernand Nova 2 
trainde, stopt na dit seizoen. 



Natuurherstel
Langzaam trekt de mist op uit de polder. Vanaf 1 maart wordt er niet 
meer gewerkt aan natuurherstel van de Oostelijke Vechtplassen. Vooral 
rust ruist door het gebied. Geen kranen en grote gravers meer. Wat ach-
terbleef is zwarte veengrond, geschoren rietvelden en verspreid over de 
polder wat moerasbos.
Achter prikkeldraad herstelt langzaam de natuur. De prille lentezon 
doet zaden ontkiemen en fluweelgroen steken planten de kop op. Er 
wordt gehoopt op galigaan en orchidee. 

Dieren trekken zich van de versperringen niets aan. Woelmuizen en 
hazen kruipen eronderdoor en reeën springen eroverheen. Bescheiden 
voetafdrukken in de zwarte grond verraden hun aanwezigheid. Ver-
derop lieten ganzen en reigers hun sporen na in de drassige grond van 
de nieuwe, natuurvriendelijke oevers. Zij verkennen de pas aangelegde 
waterverbindingen. Kalk- en ijzerrijk kwelwater borrelt hier omhoog, 
verspreidt zich via duikers onder akkers door over sloten en waterplas-
sen. Hiermee is er een groot onderwatergebied ontstaan voor vissen als 
bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad.

Beloofd wordt in de folders een bont mozaïek van water en veen, gras 
en moeras. Een uniek natuurgebied voor vogels als roerdomp, woud-
aapje, purperreiger, zwarte stern, snor en karekiet...     (Karien Scholten)

In haiku:
Achter prikkeldraad
Herstelt langzaam de natuur
Een beloofde tuin
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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.
10-3

Do.
11-3

Vr.
12-3

Za.
13-3

Zo.
14-3

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

Varkenshaas in 
truffelroomsaus en 

friet (€ 15,00)

Roodbaars
met Hollandaisesaus 

en friet

Groenteloempiaatjes, 
sajoerboontjes en rijst

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Aardbeien-tiramisu met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Vogels voeren in de lente
Nu de lente nadert komen er minder vogels in de tuin om van het vogelvoer te eten. 

Ze hebben nu ook meer gelegenheid door het mooie weer om aan voedsel 
te komen door insecten, zaden, etc. te eten. 

In de winter komen in de tuinen in 
de buurt van een bosrijke omge-
ving vele soorten vogels extra voer 
eten, zoals vetbollen met zaden, 
ongebrande pinda’s (beiden niet 
in plastic netjes) en ongezouten 
pindakaas met zaden, wormen of 

vruchten. 

Sommige vogels hebben een voor-
keur voor een bepaald soort voer; 
zo eten staartmezen alleen van 
vetbollen, de grote bonte specht 

meestal van de pindakaas. Andere 
vogels zoals koolmezen, pimpel-
mezen, boomklevers hebben geen 
voorkeur. De houtduif, vink, merel 
en roodborst eten alleen voer van 
de grond wat van de vetbollen en 
pinda’s afvalt. Als er in de tuin ook 
struiken of boompjes staan met 
bessen of sierappeltjes, dan kun 
je erop wachten dat er een invasie 
van koperwieken plaatsvindt, vaak 
samen met lijsters en merels. 

De koperwiek kun je herkennen 
aan de rode kleur aan de zijkant 
van de buik en aan de witte streep 
boven de ogen. Binnen de kortste 
keren is de struik dan ontdaan van 
zijn vruchten. De ‘huisroodborst’ 
probeert vaak de regie te houden 
maar met de invasie van de mezen 
lukt dit niet zo goed. Hij heeft zich 
aangeleerd om ook van de vetbol-
len te eten. De (Vlaamse) gaai 
blijft op eerbiedige afstand het ge-
heel gadeslaan. Soms komt de eek-
hoorn kijken en eet wat mee van de 
grond, waarna hij in de eikenboom 
een voorraad eikels aanlegt die hij 
afdekt met kleine takjes.

Tijdens de lente hebben vogels het 
druk: partner zoeken, nest bouwen, 
eieren leggen, broeden en jongen 
groot brengen. En dat hele pro-

ces vaak twee keer achter elkaar. 
Insecten, rupsen en wormen zijn 
dan een bron van eiwitten. Daar 
gaan vogels naar op zoek en die 
zijn in de lente normaal gesproken 
in een vogelvriendelijke tuin ruim 
voorradig. Velen denken dat het 
bijvoeren van vogels in de lente 
niet hoeft, maar volgens de Vogel-
bescherming kan dan ook voedsel-
schaarste optreden. Als het twee 
dagen hard regent en waait, zijn er 
bijna geen insecten te vinden, dus 
ook dan kunnen de vogels onze 
hulp goed gebruiken. Het gaat dan 
minder om vet, maar juist meer om 
de eiwitten en kalk die vogels nor-
maal gesproken uit insecten halen. 

Een koperwiek (rechts) en een lijster.

Een mannetje grote bonte specht 
(rode vlek in zijn nek) aan de 
pindakaas met gaas er omheen om 
eksters weg te houden. 

Een eekhoorn die takjes verzameld om zijn eikelvoorraad af te dekken.

Een boomklever met een pinda in zijn bek.

Een roodborst landt op een tak..

Westbroek leeft met de natuur 
Werkgroep Biodiversiteit Westbroek overlegt met andere Westbroekers over de natuur en hoe 

je die kunt stimuleren. Keer op keer blijkt dat daarvoor in het dorp veel interesse is en 
dat de dorpsbewoners daarmee ook volop aan de slag zijn.

De een legt in de eigen tuin een 
strook met wilde bloemen aan, de 
ander legt een sedum-dak op zijn 
schuur of zet een ooievaarsnest 

naast het huis. Weer anderen be-
wonderen de zwaluwen in de zomer 
of genieten gewoonweg van het uit-
zicht over de weilanden. 

Foto’s 
In 2021 wil de werkgroep in een foto-
project gaan vastleggen hoe de West-
broekers genieten van de natuur, in 
de eigen tuin of op een andere plek in 
het dorp. ‘Kijk dus niet vreemd op als 
we in het komend jaar gaan vragen of 
we een foto van uw mooie, speciale 
plek mogen maken, alles natuurlijk 
in goed overleg. Spontane aanmel-
dingen voor een foto zijn zeker ook 
welkom’, meldt Willem Muis.
De verzameling zal getoond wor-
den op de website van het dorpsbe-
raad Westbroek en ze hopen er ook 
een echte fysieke tentoonstelling 
van te kunnen maken. Daarvoor 
wordt nog gezocht naar fondsen. 
Wilt u een bijdrage leveren aan 
het project, meldt u dan bij Willem 
Muis (06 15207798). Narcissen en sneeuwklokjes luiden het voorjaar in.

De Vogelbescherming in Zeist ver-
koopt daarvoor bijvoorbeeld meel-
wormen en 4-seizoenenvogelvoer 
via internet. Kalk zit in veel na-
tuurlijk voedsel. Zo helpen we de 
vogels een handje om de moeilijke 
perioden door te komen.

Door het zonnige weer in de lente 
is het mogelijk om te proberen de 
vogels in de vlucht te fotograferen. 
Hiervoor is een korte sluitertijd no-
dig van 1/2500 sec en dus ook zon-
nig weer om voldoende licht door 
de lens te krijgen.   (Eugène Jansen)
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