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Inwoners van (de wijkvereniging) De Bilt Noord-Oost pakten het zwerfafval op het speelterrein bij de Henrica 
van Erpweg aan. (foto Frans Poot) Kijk voor meer opschoonacties op pag. 11

Chauffeurs Voedselbank De Bilt 
rijden vanaf nu nóg veiliger 

De chauffeurs van de Voedselbank De Bilt kregen afgelopen week tijdens een verhoogde 
rijvaardigheidstraining de ervaring wat er gebeurt als hun bestelauto

plotseling niet meer netjes rechtuit rijdt. 

De training was hun aangeboden 
door de Verkeersveiligheid Groep 
Nederland in Lelystad, die jaarlijks 
meer dan 20.000 bestelautochauf-
feurs traint op veiliger deelname 
aan het verkeer. Vak-garage De Bilt, 
Pon en Fiat stelden belangeloos een 
extra bestelwagen ter beschikking. 
Daarmee waren er voldoende au-
to’s om de hele groep veel praktijk-
ervaring te laten opdoen. 

Kwart over drie
De chauffeurs, die als vrijwilliger 
elke week voedsel van verschil-

lende distributiepunten en super-
markten naar de Voedselbank in De 
Bilt rijden, maken met zijn allen 
veel kilometers. ‘Dus is het belang-
rijk dat onze chauffeurs voldoende 
kennis en inzicht hebben om dit zo 
veilig mogelijk te kunnen doen. Ve-
len van ons al zijn al wat ouder en 
rijden al jaren’, vertelt bus-coördi-
nator Jaap Kingma van de Voedsel-
bank De Bilt. ‘Destijds hebben ze 
dingen geleerd die met de techniek 
van nu niet meer kloppen of waar 
andere inzichten over zijn ontstaan. 
Tijdens deze rijvaardigheidscursus 

kwam dat heel duidelijk aan het 
licht. Voor mij was het bijvoorbeeld 
een eyeopener hoeveel belangrij-
ker een juiste zithouding achter het 
stuur is vanwege de komst van de 
airbag’.  
Dat laatste kan chauffeur Pieter he-
lemaal beamen. ‘Ik reed altijd met 
mijn handen in de tien voor twee 
stand: dat is je ooit zo geleerd. Maar 
tegenwoordig met die airbags, krijg 
je bij een ongeluk dan je eigen vuis-
ten in je gezicht geslagen. Dus van-
af nu rijd ik in de kwart over drie 
stand’. 

Noodstop
Tijdens de theorie kregen de deel-
nemers nog eens uitgelegd dat je 
met afstand houden de grootste 
veiligheid creëert. ‘Een bestelbus 
kan niet hetzelfde als een personen-
auto’, hield instructeur Reinart de 
chauffeurs voor. ‘Door zijn hogere 
gewicht en de ongelijke verdeling 
rijdt hij anders. Dat merk je in de 
bocht en met het remmen. Afstand 
geeft je tijd om in te grijpen bij on-
verwachte gebeurtenissen. Bedenk 
dat je 2 seconden reactietijd hebt. 
Bij 50 km/h is de auto dus al 27 
meter doorgereden vóór je aan het 
remmen begint.’ 

Dat ervaarden de deelnemers zelf 
tijdens de noodstops die ze op de 
baan moesten maken. Ook merkten 
ze wat er gebeurt als de bus door 

onder-stuur plotseling de bocht niet 
neemt maar rechtuitgaat. Hetzelfde 
als de auto met de achterwielen uit-
breekt. ‘Dat corrigeren is nog niet 
eenvoudig. Het is goed dat je dat 
een keer meemaakt, dan herken je 
het ook eerder’, was de ervaring. 

Slippen
Het hoogtepunt van de training was 
voor de meesten de slip- en grip-
oefening waarbij de deelnemers 
merkten wat er gebeurt als een auto 
plotseling uitbreekt of te wel slipt. 
Sommigen spinden daarbij echt 
360 graden in het rond. Maar na 
een aantal malen oefenen kregen 
alle deelnemers de te nemen tegen-
maatregelen onder de knie. 

Alle Voedselbank chauffeurs zagen 
na afloop hun inspanning beloond 
met een certificaat en daarmee 
is De Bilt en omstreken weer een 
stukje veiliger. (Bert Roozendaal)

Deelnemers ervaren hoe de bus zich op nat wegdek gedraagt.

Voedselbankchauffeurs krijgen een rijvaardigheidsupdate.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/03 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/03 • 10.00u - Ds. P. Koeman

26/03 • 18.30u - 
Ds. A. Vonk Noordegraaf

De Woudkapel
26/03 • 10.30u - Ontmoeten op Zondag 

met Jacky van der Goor

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
26/03 • 14.00u - dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/03 • 10.30u - Voorganger Pastor 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

26/03 • 10.15u - Ds. D. Visser

De Bilt
Alive De Bilt 

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
26/03 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/03 • 10.00u - spreker Joost Bijl

29/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
26/03 • 10.00u - Ds. J. Mulderij

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

26/03 • 10.00u - Ds. Jan Erik Riemens

R.K. St. Michaelkerk
26/03 • 09.00u - 

Eucharistieviering G. Nijland

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
26/03 • 15.30u - Ds. M. A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

26/03 • 10.00u - 
Kandidaat J.W. Bonenberg

26/03 • 18.30u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
In 2023 eerste dienst weer rond Pasen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/03 • 11.00u - Dhr. Jan Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/03 • 10.00u - Ds. J. H. de Vree
26/03 • 18.30u - Prop. D.A. Burggraaf

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
26/03 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
26/03 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst 

26/03 • 17.00u - Middagdienst 
 

 St. Maartenskerk 
26/03 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/03 • 10.00u - Ds. E.A.W. Mouissie
26/03 • 18.30u - Ds. F. E. Schneider

PKN - Herv. Kerk
26/03 • 10.00u - 

Kerkelijk werker A. Verstoep
26/03 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Palmpasenstok maken

Op zaterdag 1 april van 13.30 tot 
15.30 uur ben je van harte welkom 
in de pastorie van de Michaelkerk, 
Kerklaan in De Bilt om een Palm-
pasenstok te maken. Meld je voor 
24 maart per e-mail (kwdmichael-
debilt@gmail.com) aan voor het 
maken van de Palmpasenstok. 

Lammetjesdag 
bij museum Vredegoed

De opening van het museumsei-
zoen wordt zaterdag 25 maart is 
van 10.00 tot 14.00 uur gevierd 
met  gratis bezoek aan de stal-
len. In het museum aan de Heu-

vellaan 7 in Tienhoven is een 
expositie op de Hooizolder van 
Douwe Tijsma over WO II in 
Tienhoven, de Bethunepolder en 
Breukeleveen. Er is levende pop-
penkast door Toneelgroep Voet-
licht, de megagrote sjoelbak staat 
klaar; kinderen kunnen een bol-
derkar beschilderen en nog veel 
meer leuks.
 

Mae Brown in Pomp 41

Mae Brown is een klein collectief 
van ervaren en gepassioneerde 
muzikanten, die de nodige meters 
hebben gemaakt met diverse for-
maties in binnen- en buitenland, 
met sterk uiteenlopende muzikale 
roots denk aan zydeco, louisiana, 
gospel, blues en pop. Anne May 
de Bruyn Prince is frontvrouw 
van de band. Zaterdag 25 maart 
kan je tussen 14.00-16.00 uur bij 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft  betekend,
hebben wij afscheid genomen van

Annie Johanna Gerrie Hardeman

Annie

Maartensdijk, 14 maart 1940 Amersfoort, 13 maart 2023

 Bart Kuus (in liefdevolle herinnering)
 Albert en Anja 

Op zaterdag 18 maart heeft  de dankdienst voor het leven en de 
begrafenis van Annie plaatsgevonden te Lage Vuursche.

Correspondenti eadres:
Sterrenberglaan 25
3712 XA  Huis ter Heide

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

Zeist

uw
afscheid
 regelt u 
niet alleen 
 voor uzelf

Natalie van Eijndthoven

Wij zijn verdrietig en geraakt vanwege het overlijden van ons erelid 
en trouwe supporter

Riet Roozenbeek
Met grote dankbaarheid denken wij terug aan haar grote inzet 
en onbegrensde betrokkenheid bij onze korfbalvereniging. Ons 
medeleven gaat uit naar de familie en nabestaanden van Riet.

C.K.V. Tweemaal Zes

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 25 maart wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen 
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papier-
containers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de weg te 
zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 25 maart zamelen leden van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten. 
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

"De Heer zal u voortdurend leiden"

Verdrietig, maar dankbaar dat lijden haar langer bespaard is 
gebleven, is temidden van haar geliefden, onze lieve moeder, 

schoonmoeder, sportieve oma en trotse omi van ons heengegaan

Maria Wilhelmina Roozenbeek-Stolk
Riet

weduwe van Wim Roozenbeek

op de leeftijd van 88 jaar.

 Herme en Els
	 	 Ivan	en	Anne	♥
  Rosemarie en Barry
  Liv, Mick

 Marian
  Jari

 Wim en Janet
  Noa

 Linda (in liefdevolle herinnering)

18 maart 2023
Maertensplein 75
3738 GN Maartensdijk

Riet ligt thuis. Er is aldaar gelegenheid om afscheid te nemen op 
vrijdag 24 maart van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.
De herdenkingsdienst zal worden gehouden op maandag 27 maart 
om 12.30 uur in de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 te 
Maartensdijk.
Aansluitend begeleiden wij Riet naar de begraafplaats aan de 
Dierenriem, waar zij bij haar man wordt begraven.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het 
clubhuis van korbalvereniging TZ gelegen naast de begraafplaats.

Pomp 41 Dorpsstraat 41, De Bilt 
naar ze luisteren. Toegang gratis.

Lentefair bij d’Amandelboom

Op 25 maart is er van 10.00 - 13.00 
uur een lentefair bij het woon-
zorgcentrum d’Amandelboom, 
Noord Houdringelaan 82 in 
Bilthoven. Er zijn zelfgemaakte, 
nieuwe en tweedehands cadeau-
tjes en plantjes te koop. Er is een 
Hollandse snoepkraam, koffie en 
wat lekkers. Ook is er mogelijk-
heid tot een rondleiding in een 
appartement. 

Repair Café bij WVT 

Op zaterdag 25 maart is er een 
Repair Café bij WVT – Talinglaan 
10 - in Bilthoven. Bij het Repair 
Café kun je jouw kapotte spullen 
komen repareren met hulp van 
ervaren reparateurs; zij helpen bij 
het repareren van kleding, elektri-
sche apparaten, computers, fiet-
sen, houtwerk, speelgoed en meer. 
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage welkom. Inloop is 
van 11.00 tot 14.00 uur. 

 
Taizéviering 

Zondag 26 maart om 19.30 uur 
is er een Taizéviering in de Cen-
trumkerk in Bilthoven, Juliana-
laan 42. Het is een meditatieve 
viering, er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Wie mee 
wil zingen in het koor of wie mee 
wil doen met een instrument is 
van harte welkom. Oefenen voor-
afgaand aan de viering om 18.15 
uur. Meer info via martien@zig-
terman.com. Na afloop is er kof-
fie of thee voor de liefhebbers.

Soefiedienst

Op zondag 26 maart van  11.00-
12.00 uur is er een soefiedienst 
in de  vrijmetselaarsruimte van 
Huize het Oosten (ingang Jan 
Steenlaan 25). De spreker is 
Rahma Lieftink en het onder-
werp is:  ‘Als we ons hart openen 
voor het Licht, dan vinden we 
de weg terug naar Huis. In deze 
dienst wisselen spreken, stilte en 
muziek elkaar af. 
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Dudok Ensemble
brengt Matthäus Passion

Op zondag 2 april vindt in Bilthoven de tweede van drie uitvoeringen van de Matthäus Passion 
door het Dudok Ensemble plaats onder leiding van Anthony Scheffer. 

De dirigent verrast door energieke 
tempi en accenten gecombineerd 
met intieme ingetogenheid. Tenor 
Nathan Vale vertolkt als ware ver-
teller weer met verve de rol van de 
Evangelist en Edmund Saddington 
zet een menselijke Christus neer. 
Overige solisten zijn Cressida 
Sharp (sopraan), Kaspar Kröner 
(altus), Christopher Willoughby 
(tenor), Tiemo Wang en Pieter Ulco 
Hendriks (bas). 

Het concert op 2 april in Bilthoven 
markeert twee jubilea. Allereerst 
viert het Dudok Ensemble mee 
met het 100-jarig bestaan van de 
OLV (Onze Lieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand). Daarnaast is 
het 10 jaar geleden, dat het Dudok 
Ensemble de Matthäus Passion in 
Bilthoven voor het eerst uitvoerde. 
Daarmee heeft een traditie, die 
eerder door de Bilthovense onder-
wijsvernieuwer Kees Boeke werd 
gestart, weer vaste grond gevonden 
met een grote groep enthousiaste 
toehoorders. 

Bach
Nederland is maar een klein vlekje 
op de wereldkaart, maar huisvest 
’s werelds grootste traditie in het 

ten gehore brengen van de Mat-
thäus Passion van Johann Sebastian 
Bach. Bach componeerde zijn werk 
bijna 300 jaar geleden. De Bach-
vereniging is opgericht in 1921 om 
Bachs Matthäus Passion uit te voe-
ren in de Grote Kerk in Naarden. 
Inmiddels zijn er in ons land ruim 
100 plaatsen waar de Matthäus 
Passion jaarlijks wordt uitgevoerd. 
Sinds bijna 25 jaar neemt het Du-
dok Ensemble een stevige plek in 
deze traditie in. Jaarlijks brengt dit 
ensemble met groot enthousiasme 
de Matthäus Passion ten gehore in 
thuishaven Hilversum en Amster-
dam. Sinds 2013 maakt ook de uit-
voering van het Dudok Ensemble in 
Bilthoven deel uit van deze traditie. 

Ensemble
Het Dudok Ensemble, bestaande uit 
(semi-)professionele musici en ge-
schoolde amateurs, laat zich leiden 
en inspireren door verschillende 
dirigenten. Dat brengt verrassende 
en bewogen interpretaties met zich 

mee, waardoor de eeuwenoude 
muziek steeds met verse inzichten 
wordt bestudeerd en uitgevoerd. 
Daarnaast biedt het Dudok Ensem-
ble een podium voor jonge getalen-
teerde solisten. 
In 2019 heeft het Dudok Ensemble 
naast de drie concerten in Neder-
land een succesvolle tournee ge-
maakt door Zuid-Korea met uitver-
kochte optredens in Seoul, Busan 
en Daegu en heeft daarmee deze 
passie ook verder internationaal op 
de kaart gezet onder leiding van di-
rigent Johan Rooze. 
In het jubileumjaar 2024 zal de ar-
tistieke leiding in handen zijn van 
de internationaal gerenommeerde 
dirigent Edward Caswell. Naast 
de drie uitvoeringen in Nederland 
worden mogelijkheden voor een 
Europese tournee bekeken. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.dudok-
ensemble.nl, www.podiumplein.nl 
en bij de Bilthovense Boekhandel 
(Vinkenlaan 2 te Bilthoven). (Floor 
Hennekes)

Het Dudok Ensemble tijdens de uitvoering in 2022. (foto Frans Poot)

Lezersactie
Voor deze voorstelling is een aantal toegangskaarten beschikbaar. Om 
hiervoor in aanmerking te komen stuur je uiterlijk maandag 27 maart 
een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Dudok. De kaar-
ten worden onder de inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht.

De Woudkapel
viert 100 jarig jubileum

Vrijdag was de grote zaal van de Woudkapel helemaal vol met genodigden en belangstellenden 
voor de start van de festiviteiten rond het 100 jarig bestaan. 

Bestuursvoorzitter Dini van Eg-
mond opende de avond en keek 
terug op de ontstaansgeschiede-
nis van het gebouw: ‘Het waren 
4 vrouwelijke ‘vrijdenkers’ die 
het initiatief namen om hier een 
gebouw in de stijl van de Am-
sterdamse School neer te zetten. 
Dit gebouw is inmiddels een ge-
meentelijk monument. Hun doel 
was ruimte te bieden aan bijeen-
komsten met muziek, theater, le-
zingen, kunst exposities, films en 
diensten. Er moest immers ook 
plaats komen voor alle wereldre-
ligies, die ruimhartig en vrijzin-
nig beleefd konden worden. De 
Woudkapel wil een tegenhanger 

zijn van de individualisering en 
vercommercialisering van de 
maatschappij. Het programma 
van het Festival van zaterdag en 
zondag is dan ook gebaseerd op 
de kernwaarden van deze kapel’. 

Geschiedenis
Bestuurslid Nelleke Metselaar 
vertelde over het aanstaande fes-
tival onder de naam ‘Festival der 
Bespiegeling’, gevolgd door een 
muzikaal intermezzo op de piano. 
Otto Tissing, auteur van het boekje 
‘100 jaar Woudkapel’ vertelde over 
de ontstaansgeschiedenis van het 
gebouw en de rol van de vrouwen 
die aan de wieg ervan stonden. Hij 

noemde ook de bekende architect 
George van Heukelom, die ook de 
zgn. Inktpot in Utrecht ontworpen 
heeft. 

Bijzonder
Burgermeester Sjoerd Potters sprak 
over de bijzondere positie die de 
Woudkapel in De Bilt inneemt; 
een plaats voor kunst, cultuur, be-
zinning en ontmoeting. Met plaats 
voor alle religies en vooral vrij-
denkers. Hij sprak de wens uit om 
met elkaar in gesprek te blijven en 
vooral te luisteren naar de ander. Na 
zijn bijdrage was er een muzikaal 
intermezzo met het Impromptu van 
Franz Schubert. 

Als laatste spreker noemt Madelief 
Brok, de inspirator van dit huis, ook 
de 2 winnaars van de fotowedstrijd. 
De opdracht was een portretfoto te 
maken en die flink uit te vergroten. 

De resultaten waren heel bijzonder. 
Dini van Egmond sloot de bijeen-
komst en nodigde de gasten uit voor 
een drankje en hapje; daar werd nog 
lang nagepraat. (Frans Poot)

Burgemeester Sjoerd Potters ontvangt het eerste exemplaar van het boek 
‘100 jaar Woudkapel’ uit de handen van auteur Otto Tissing. 

Brandweerorkest 
huldigt jubilarissen 

door Henk van de Bunt

Vrijdag 10 maart werden de jubilarissen van het 
Nederlands Brandweerorkest uit Bilthoven zoals 

gewoonlijk op de Algemene Ledenvergadering geëerd.

2023 is een bijzonder jaar met maar liefst drie leden, die al 50 jaar bij 
de vereniging spelen en ook heel actief zijn. Om dit bijzondere te me-
moreren reikte locoburgemeester Anne Marie 't Hart de speldjes uit en 
sprak de jubilarissen kort toe.   

V.l.n.r.: Anne Marie ’t Hart, Lisanne Hartman (12,5 jaar lid), Peter 
Otten (25 jaar lid), Kees van Ginkel (50 jaar lid), Rina Kruis (50 jaar 
lid) en Hanny Otten (50 jaar lid).

Informatieavond elektrisch rijden
Overweegt u de aanschaf van een elektrische auto? Dan helpt 

een goede voorbereiding bij de keuze. BENG! organiseert 
daarvoor een speciale informatieavond op dinsdag 28 maart.  

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Er rijden in Nederland al 
ruim 725.500 elektrische auto’s rond. Maar wat komt er kijken bij de 
aanschaf en het gebruik? De thema-avond biedt onafhankelijke infor-
matie. Over laadpalen, hybride of full-electric, de actieradius, kosten, 
subsidies, fiscale voordelen, milieu-impact en de combinatie met zon-
nepanelen. Douwe en Lodewijk rijden al jaren een elektrische auto en 
delen graag hun kennis en ervarin-
gen. Welke keuzes hebben zij ge-
maakt en waarom? 
De gratis avond is waardevol 
voor iedereen die de aanschaf van 
een elektrische auto overweegt 
en goed voorbereid wil kiezen. 
Dinsdag 28 maart om 20.00 uur 
in De Rinnebeek in De Bilt, Sint 
Laurensweg 11. Voor aanmelding 
en meer informatie, kijk op www.
bengdebilt.nl/agenda (Bertien van 
de Kerk)
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 23 maart t/m woensdag 29 maart

Gebradenrosbief

Rauwe ham

Gegrilde kipfilet

3 X 100 
GRAM

7.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

1.25

1 KILO

12.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  9.00

Rundergehakt   1 Kg  |10.00

Gekruid gehakt   1 Kg  |10.00

ITALIAANSE ROLLETJES
MET RAUWE HAM, PIJNBOOMPITTEN EN 
RUCOLA

RIBLAPPEN OF HACHEE VLEES 

KIPSCHNITZELS 

500 GRAM

6.98

PER STUK

9.95

RUNDER CORDONBLEU 
3 VOOR

7.98

4 VOOR

10.-

KIP IN BRAADZAK 
PER STUK

12.50

KAAS

STOMPETOREN BELEGEN 
1 KILO

15.50

VARKENSHAAS 
 IN PEPERROOMSAUS

5 GEHAKTBALLEN

5 RUNDERVINKEN

VARKENSHAASSLEETJE  
Filet Americain

Hammousse 

Kip-walnootsalade

3 X 150 
GRAM

6.98

SALADE TRIO

7.50

7.98

4+1
GRATIS

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

De Keukenhof is weer 
open…..

Daarom bij
 Landwaart Culinair

13 verschillende 
tulpengebakjes.

 proef het voorjaar..!!

We hebben weer 
Hollandse asperges 
van onze vaste teler. 
Ook dit jaar schillen we 
weer gratis uw asperges.!

Ook weer Hollandse 
primeurs o.a. kas bloemkool, 

kas bonen, komkommer, 
rabarber en nog 

veel meer lekkers..!!

Desem
Donker grof volkoren
Nu                                    € 3,49
Onze bekende
Witte bollen
Zak 5 stuks                   € 2,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

Soja bread beans
per bakje                           € 2,99

Alleen donderdag Wat zijn ze lekker….
Onze bekende 

Tarocco’s 
uit Sicilië

(Van eigen teler)

Kom het overheerlijke 
sap proeven….

Denk aan de vitamine!

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer volop mooie 
voorgerechten 

en culinaire 
hoofdgerechten.

Rijk gevulde
Zuurkoolschotel

€ 1,69
100 gram

Hollandse 
Komkommers 

Nu 
€ 0,99

 Conference  
handperen

€ 1,99
Heel kilo

27
03

28
03

29
03

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart.

Van onze notenafdeling:

Er is weer
kervel-bosui soep

Ravioli    
met kabeljauw en een romige 
pomodori saus

€ 1,99
100 gram

Kip – kerrie  
met gegrilde ananas en groenterijst

€ 1,69
100 gram

Lentepasta 
met kalfsvlees  

€ 1,69
100 gram



 De Vierklank 5 22 maart 2023

Commissie behandelt bestemmingsplan
'Nobelkwartier De Bilt'

door Guus Geebel

Hoewel het debat over het bestemmingsplan 'Nobelkwartier De Bilt' ging, werd tijdens
de commissievergadering Burger en Bestuur op 14 maart voornamelijk over de in het
gebied gelegen skatebaan gesproken. Commissievoorzitter Ralph Jacobs benadrukte

echter dat de skatebaan uit het bestemmingsplan was gehaald. 

Er waren drie insprekers die al-
leen over die skatebaan spraken. 
Mevrouw Roos Mulder kreeg al 
eerste het woord. Zij verzoekt na-
mens bewoners van de flat waar 
locatie voor de skatebaan eerder 
gepland was te wijzigen. Daarvoor 
geeft zij een aantal argumenten 
aan. ‘In de huidige situatie ligt de 
skatebaan nabij een sportcomplex, 
brandweerkazerne en naast de ro-
tonde. In de beoogde situatie komt 

de skatebaan op 17 meter van de 
woningen te liggen.’ Zij noemt dit 
plan in strijd met het rechtszeker-
heids- en vertrouwensbeginsel. ‘De 
gemeente was op de hoogte dat er 
overlast was en dat de skatebaan 
niet wenselijk is bij woningen.’ 
Mevrouw Mulder gaat ook in op 
de parkeerdruk en geluidsoverlast. 
Geluidschermen noemt zij weinig 
zinvol. ‘De sociale controle ver-
dwijnt en de overlast blijft.’ 

Sport
‘In het geluidsonderzoek zijn alleen 
de geluiden van skateboarden mee-
genomen. Skeelers, steps en stem-
geluid niet. Daarnaast wordt er ook 
vaak muziek afgespeeld. Dieren die 
wij in de omgeving zien, zijn goed 
voor de biodiversiteit. Door extra 
geluidsoverlast te creëren, gaan er 
ook dieren weg die nu in de bomen 
wonen. Kort samengevat, wij ma-
ken bezwaar tegen de beoogde loca-
tie voor de skatebaan.’ Inspreker de 
heer Temming sluit zich grotendeels 
aan bij het betoog van mevrouw 
Mulder. Sean Ringeling spreekt in 
namens skateboarders uit De Bilt en 
omstreken. Hij houdt een pleidooi 
voor het skateboarden dat in de re-
gio op hoog niveau beoefend wordt. 
Hij heeft als veertienjarige ook al 
eens voor Biltse gemeenteraadsle-
den ingesproken. Sean woonde toen 
in de gemeente. ‘Ik sta hier om het 
belang aan te geven van een goede 
skatevoorziening in de gemeente De 
Bilt.’ Hij geeft aan dat de gedachte 
dat skateboarders blowende graffi-
tispuiters zijn allang achterhaald is 
en het een olympische sport is. 

Oplossing in wijk
Wethouder Dolf Smolenaers zegt 
dat hoewel de skatebaan geen on-
derdeel uitmaakt van het bestem-
mingsplan, het wel een onderdeel 
is van wat bewoners beleven. ‘De 
oplossing op het buurtplein leek 
ons het beste, maar bleek na onder-
zoek voor een forse overschrijding 
van de maximale geluidsbelasting 
te leiden en kon daarom niet. Over 
een oplossing voor de skatebaan 
is dus nog niets besloten.’ De wet-

houder hoopt wel dat de oplossing 
binnen de wijk gevonden wordt. 
‘We zitten in de ontwerpfase maar 
ik zeg toe dat de plek op minstens 
dertig meter van de huizen zal lig-
gen.’ Smolenaers gaat verder in op 
gestelde vragen. De commissiele-
den waren enthousiast over het be-
stemmingsplan. Omdat er wellicht 
moties of amendementen komen 
concludeert voorzitter Ralph Ja-
cobs dat het een discussiestuk in de 
raad van 30 maart wordt.

De huidige skatebaan gaat verdwijnen. (foto Jos van der Worp)

Jeugd heeft eindeloos schik op de skatebaan.

Wijkraad de Leijen over verkiezingsuitslag
door Henk van de Bunt

Aan de vooravond van de jaarvergadering van Wijkraad de Leijen in Bilthoven ging Nederland 
massaal naar de stembus (voor de Provinciale Staten). Er kwam een uitslag die meer ‘aangaf’ dan 

een cijfermatige onderbouwing van de uitslag van winnende provinciale fracties. Alle reden om eens 
het oor te luisteren te leggen bij de voorzitter van de Wijkraad Ebbe Rost van Tonningen.

‘Heeft naar jouw mening de over-
winning van BBB bij de provinci-
ale verkiezingen invloed op bewo-
nersorganisaties’? ‘Indirect wel; er 
is veel ontevredenheid in ons land 
over de zittende politici. Een be-
wonersorganisatie wordt daardoor 
belangrijker’. 
‘Hoe dan? Ebbe: ‘Een bewoners-
organisatie probeert de invloed 
van burgers op de lokale politieke 
besluitvorming te versterken. En 
daarnaast liggen er in de wijk kan-
sen voor eigen initiatieven, bijvoor-
beeld op het terrein van groenadop-
tie en biodiversiteit’.

Spoorzone
‘En hoe is het met de spoorzone?’ 
Rost van Tonningen: ‘In het nieu-
we plan voor woningbouw in de 
Spoorzone werden wij te laat ge-
informeerd. Ook werd ons door 
de gemeente een participatie-coör-
dinator beloofd, die er nog steeds 
niet is. Wij werken wel goed samen 
met andere bewonersorganisaties 
en dienen eigen voorstellen in. De 
gemeente omarmt het participatie-
recht, komen zij dat ook na’?

Jaarvergadering
‘Waar gaat de jaarvergadering van 
de Wijkraad over?’ De voorzitter: 
‘Wij vragen o.a. op deze jaarverga-
dering of de bewoners een vereni-
ging willen zijn of doorgaan met 
de Wijkraad als stichting. Bij een 

vereniging hebben de leden meer 
invloed. Voor niet-leden heeft de 
wijkraad dan geen functie meer. 
Daar moeten de bewoners over be-
slissen op 28 maart’.

Organisatie
Rost van Tonningen ziet een wijk-
raad als een ontwikkelingsorgani-
satie: ‘Burgers ondersteunen in hun 
eigen initiatieven, of het nu gaat 
om speeltuinen, groenadoptie of 
verkeersproblemen. Burgers moe-
ten de ruimte krijgen. De Wijkraad 
wil ook gemeentelijk beleid verta-
len naar wat bewoners willen, zo-
als bijvoorbeeld bij de omgevings-
visie, waarin de functie voor de 

grond wordt bepaald, bijvoorbeeld 
voor natuur, landbouw of windmo-
lens. ‘En de boeren?’ ‘Wij hebben 
wel agrarisch gebied in de omge-
ving. De boeren zijn van oudsher 
verbonden met hun land. De afge-
lopen decennia heeft de landelijke 
overheid de agrariërs steeds weer 
verschillende kanten opgestuurd. Je 
kunt onze boeren niet dwingen hun 
bedrijf op te heffen. En dan weinig 
of niets doen met grote vervuilende 
bedrijven’.  

De jaarvergadering van Wijkraad 
De Leijen is op dinsdag 28 maart  
om 20.00 uur in het gebouw van 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 

Vergaderingen van Wijkraad de Leijen worden altijd zeer goed bezocht.

Staatssecretaris bezoekt 
Bibliotheek Bilthoven

Maandag 6 maart bracht Alexandra van Huffelen, 
staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, een 

bezoek aan de Bibliotheek in De Bilt. Het bezoek was gericht op 
het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), een functie die de 
Bibliotheek heeft om burgers te helpen met vraagstukken over 

de digitale diensten van de overheid.

Van Huffelen werd ontvangen door wethouder Krischan Hagedoorn en 
directie en het management van KunstenHuis Idea, waar de Bibliotheek 
onderdeel van uitmaakt. Het bezoek begon met een presentatie over 
hoe de Bibliotheek het IDO ingericht heeft en wat de ervaringen zijn. 
Daarna ging de staatssecretaris in de Bibliotheek in gesprek met bezoe-
kers en vrijwilligers van het IDO. Van Huffelen: ‘In De Bilt maakt het 
IDO echt onderdeel uit van een breed netwerk. Het is waardevol dat de 
sociale partners elkaar steeds beter weten te vinden op het gebied van 
digitaal, sociaal en taal’. 

Informatiepunt 
In veel bibliotheken is een Informatiepunt Digitale Overheid te vinden. 
Hier krijgen burgers informatie of worden ze doorverwezen naar instel-
lingen die ze verder kunnen helpen. Mensen kunnen bij een IDO terecht 
voor vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen en toeslagen, zorg, 
werk of uitkering, rijbewijs, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen 
of inburgering.
De Bibliotheek in De Bilt zet zich constant in voor het helpen en onder-
steunen van bewoners. De insteek daarbij is dat ze vervolgens zelfstan-
dig verder kunnen en niet afhankelijk blijven van anderen. Een groot 
deel van dit soort ondersteuning begint bij het IDO. Daarnaast organi-
seert de Bibliotheek ook Digitale Cafés, spreekuren, is er een speciaal 
Taalpunt voor mensen die de Nederlandse Taal willen leren en zijn er 
allerlei computercursussen om mensen op eigen benen te laten staan. 
De ambitie van KunstenHuis Idea is dan ook om de verschillende dien-
sten steeds beter samen te brengen. Zo wordt de Bibliotheek dé ontmoe-
tingsplek voor vraagstukken rond digitaal, sociaal en taal. De hulp bij 
het Informatiepunt Digitale Overheid en de Bibliotheek is gratis en je 
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Iedereen is welkom om langs 
te komen. (Elgar Snelders) 

Staatssecretaris van Huffelen laat zich informeren over het Informatiepunt 
Digitale Overheid in de bibliotheek. (foto Ministerie BZK)



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Geldig van 22 maart 
tot en met 1 april

• Brood naar keuze                          
• Zak witte bollen                            
• Pakje eigen gemaakte crackers
• Boterkoek                                       
• Mueslikoeken                                 
• Jubileumbol         

van €28,-
voor

€15,-
+ GRATIS TAS

vol met:JubileumtasJubileumtasJubileumtas

24 maartOpen huisOpen huisOpen huis
Met bakker Bos 

de nacht in!
Altijd al eens een bakkerij in werking willen zien? 

Kom dan vrijdag 24 Maart van 19.00 uur tot 22.00 uur 
kijken in onze bakkerij aan de Dorpsweg 118.

U ziet dan de bakkers in actie voor de productie 
van de volgende dag en hebt ook 

de mogelijkheid om vragen te stellen.

Geel uitzicht

De lente is nu echt in aantocht. De bewoners van de hoogbouw aan de Alfred 
Nobellaan in De Bilt zijn blij met het fraaie uitzicht. (foto Frans Poot)
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Uitreiking Mathildeprijs 
door Henk van de Bunt

Op Mathildedag wordt er in De Bilt gevierd, dat op 14 maart 1122 de gronden van het
huidige De Bilt aan het nieuwe klooster Oostbroek zijn geschonken. Utrecht en Holland

maakten toen deel uit van het Duitse Keizerrijk. De schenking geschiedde
door de Duitse keizerin Mathilde, de naamgever van deze dag.

Woensdag 15 maart reikte burge-
meester Sjoerd Potters de Mathil-
deprijzen uit; om 10.00 uur aan 
mevrouw Ellen Kieviet-Hoegen 
Dijkhof in de Centrumkerk aan de 
Julianalaan in Bilthoven en een 
uurtje later aan mevrouw Marian 
Starkenburg van Stichting Leergeld 
De Bilt aan de Molenkamp 48 (bo-
ven Voedselbank) in De Bilt. 

Thema
Voor de themanominatie (hulp voor 
vluchtelingen en ontheemden) is 
Mevrouw Ellen Kieviet-Hoegen 
Dijkhof door het Comité van Aan-
beveling Mathildeprijs uitgekozen 
voor de Mathildeprijs. Mw. Kie-

viet is als vrijwilliger actief bij de 
Centrumkerk. In de Centrumkerk is 
men een klein jaar geleden gestart 
met de opvang van ontheemden 
(Oekraïense vluchtelingen). 

Kraam
Op dinsdag en vrijdag heeft de 
Centrumkerk de deuren geopend 
voor deze ontheemden. Op zater-
dag staat er een kraam voor de kerk 
en wordt er kleding, schoenen, per-
soonlijke verzorgingsmaterialen 
zoals tandpasta, maandverband, 
paracetamol e.d. ingezameld. De 
ontheemden kunnen de kleding en 
schoenen zelf uitzoeken en passen 
op dinsdag en vrijdag. Inmiddels 

wordt er ook Nederlandse les gege-
ven aan deze mensen. Nu veel van 
hen op het Berg en Bosch-terrein 
in Bilthoven en in de Dorpsstraat 
in De Bilt wonen worden er ook 
stoelen, banken, tapijten, schemer-
lampen, waterkokers, oventjes etc. 
ingezameld. 

Zaterdag
Ook heeft de Centrumkerk inmid-
dels een fietsenplan, waardoor al 60 
volwassen en kinderen aan een fiets 
zijn geholpen. Op de zaterdagen 
wordt er bij de kraam voor de kerk 
zoveel ingeleverd dat veel van deze 
goederen worden gesorteerd en 
gebracht naar een verdeelpunt van 
vrijwilligers van help-ukraine.nl, 
die de goederen rechtstreeks naar 
Oekraïne brengen, waar het verder 
wordt uitgedeeld. Mw. Ellen Kie-
viet is de steun en toeverlaat van 
deze Oekraïense mensen en com-
municeert dagelijks met hen via de 
app, om spullen aan te bieden en in 
een andere app om vrijwilligers te 
vragen te helpen met allerlei activi-
teiten.

Leergeld
Voor de algemene nominatie gaat 
de Mathildeprijs naar mevrouw 
Marian Starkenburg. Belangeloos 
en vol passie en enthousiasme zet 
zij zich vele uren per week in voor 
de gezinnen en kinderen, die inge-
schreven staan bij stichting Leer-
geld De Bilt. Ze voert kennisma-
kingsgesprekken met gezinnen die 
zich willen inschrijven. Daarnaast 

is ze actief bij het beantwoorden 
en opvolgen van vragen tijdens de 
open inloopspreekuren, het beant-
woorden van telefonische vragen of 
(aan)vragen, die via mail binnenko-
men. Dit doet ze 2 dagen per week 
op kantoor en ook vanuit huis als ze 
zich zorgen maakt ‘omdat de inbox 
nog niet leeg is’. 

Steunpunt
Zij kent de meeste gezinnen aange-
zien zij hiervoor jarenlang vrijwil-
ligster was bij Steunpunt Vluchte-
lingen. Zij begeleidde statushouders 
bij hun komst in De Bilt. Nog altijd 
geeft ze taalles. Regelmatig neemt 
ze 1 of meerdere kinderen uit 1 van 
de vele bekende gezinnen waar ze 
nog contact mee onderhoudt, een 
dagje mee uit ‘om er ook eens uit 
te zijn’ of de ouders wat rust te gun-
nen. Op donderdag is Mw. Marian 
Starkenburg actief als gastvrouw 
bij de uitgifte van voeding bij De 
Voedselbank. 

Drijvende krachten 
Burgemeester Sjoerd Potters: 
‘Het was weer bijzonder leuk een 
paar vrijwilligers zo te kunnen 
verrassen; vrijwilligers zijn echt 
van onschatbare waarde en drij-
vende krachten voor de samenle-
ving. Ik vind het belangrijk daar 
bij stil te staan en aandacht aan 
te besteden. Door Mathildedag 
kunnen we hun inspanningen een 
gezicht en waardering geven. Ze 
hebben veel betekend voor men-
sen in deze periode waarin zoveel 
mensen op de vlucht zijn gesla-
gen voor o.a. oorlog en geweld. 
Zij geven deze vluchtelingen en 
ontheemden een nieuw thuis. En 
dat mag gezien worden! Ook in de 
categorie ‘vrijwilligers algemeen’ 
die dit jaar is toegevoegd ben ik 
blij dat ik een inwoner deze bij-
zondere waardering heb mogen 
uitreiken. Beide Mathildebeeldjes 
zijn dik verdiend!’ 

Als De Bilt de Staten 
samengesteld zou hebben

door Guus Geebel

In de nieuwe Provinciale Staten komen vijftien fracties. DENK keert niet meer terug en BBB, Volt 
en JA21 komen nieuw in de Staten. Forum voor Democratie zakt van 6 zetels naar 1 zetel. 

In de gemeente De Bilt werden 22843 geldige stemmen uitgebracht 
en de opkomst was 68,9 procent.

Gebruikelijk is dat we een over-
zicht publiceren hoe de gemeente 
De Bilt en de afzonderlijke ker-
nen de 49 zetels die Provinciale 
Staten telt verdeeld zouden heb-
ben op basis van de uitgebrachte 
stemmen in de stemlokalen. De 
uitslag van de gehele gemeente 
werd aangeleverd maar niet die 
van de afzonderlijke stembu-
reaus. In de eerste kolom staat 
de nieuwe samenstelling van de 
Utrechtse Staten. Daarnaast de 
uitslag van de gehele gemeente 
De Bilt. De uitslag van de afzon-
derlijke kernen zou vanaf don-
derdag 16 maart komen om te 
verwerken, maar het tijdstip van 
aanlevering werd steeds langer 
uitgesteld en de krant moest naar 
de drukker. Zodra de uitslagen 
van de afzonderlijke stembureaus 
verwerkt zijn wordt dit overzicht 
op de website Vierklank.nl ge-
plaatst.

Uitslagen op basis van 49 zetels

Waterschap
De partij Water Natuurlijk bleef 
met 6 zetels de grootste partij bij 
de verkiezingen van het water-
schap De Stichtse Rijnlanden. De 
gemeente De Bilt valt grotendeels 
onder dit waterschap. Er waren 
voor dit waterschap 26 zetels te 
verdelen. De Partij voor de Die-
ren en de BBB kregen elk 4 ze-
tels. De VVD en de PvdA elk 3 
en het CDA en AWP voor water, 
klimaat en natuur elk 2. De Chris-
tenUnie en de SGP krijgen elk 1 
zetel. Donderdag 23 maart wordt 
de definitieve uitslag bekend-
gemaakt. Naast inwoners uit de 
gemeente De Bilt die voor water-
schap De Stichtse Rijnlanden hun 
stem konden uitbrengen, konden 
inwoners van Westbroek hun stem 
uitbrengen voor het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Enkele 
inwoners in de gemeente konden 
dat voor het waterschap Vallei en 
Veluwe. 

Burgemeester Sjoerd Potters verraste samen met v.l.n.r. de collegeleden 
Krischan Hagedoorn, Pim van de Veerdonk, Anne Marie ’t Hart en Dolf 
Smolenaers mevrouw Marian Starkenburg van Stichting Leergeld De Bilt 
met een bezoekje, een bos bloemen en de Mathildeprijs in de categorie 
‘vrijwilligers algemeen’.

Het Mathilde-beeldje voor het thema ‘vluchtelingen en ontheemden’ werd 
dit jaar uitgereikt aan Ellen Kieviet, rechts naar burgemeester Sjoerd 
Potters, met daarnaast Paul Meuwese en Maartje Nijenhuis van het 
Comité van Aanbeveling Mathildeprijs .

De lente die weer is begonnen
heeft nu ijs en kou overwonnen
in dit nieuwe seizoen
wordt alles weer groen
en kun je opnieuw lekker zonnen

Guus Geebel Limerick

Provincie Gemeente
Utrecht De Bilt

GRLINKS 7 8
VVD 6 8
FVD 1 1
CDA 4 4
D66 5 6
PVDA 3 3
CU 3 2
PVV 2 1
PvdD 3 3
SP 1 1
SGP 2 2
50 PLUS 1 1
DENK - -
ZW PIET - -
BBB 7 5
JA21 2 2
VOLT 2 2
BVNL - -
U26 - -

totaal 49 49

Deelnemende partijen op verkiezingsborden. 

Het tellen van de stemmen duurde heel lang.
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Het bestuur van Stichting Delta De Bilt zoekt voor de 

Martin Luther Kingschool te Maartensdijk per 1 augustus 2023

een enthousiaste en inspirerende directeur
(0,8 - 1 fte)

Wij zoeken:
> een directeur die zichtbaar en daadkrachtig is en een sfeer weet te 

scheppen waarin leerlingen en medewerkers zich gemotiveerd en 

gewaardeerd voelen;

> een directeur met goede communicatieve vaardigheden, die de identiteit 

en visie van de school kan uitdragen;

> een onderwijskundig leider, met kennis van recente onderwijsontwik-

kelingen en grote betrokkenheid bij het onderwijs en de kinderen in 

de verschillende groepen van onze school.

Wij bieden:
> een school met ongeveer 220 leerlingen;

een hecht team met 20 collega’s die hard werken en ook graag 

plezier maken;

> een school waar het welzijn van de kinderen erg belangrijk wordt 

gevonden;

> een leuk schoolgebouw met een prettige werksfeer;

> goede ondersteuning vanuit het bestuur.

De procedure: 
Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met

Kim de Mos (directeur Martin Luther Kingschool), tel. 06 466 900 93  

Voor overige info: Luc van Heeren (bestuur), tel. 06 516 812 89 

Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 1 april 2023 naar:

lucvanheeren@deltadebilt.nl

De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 11 april a.s. 

De tweede gespreksronde is op 18 april a.s. na een kennismaking met 

de school. 

Samenwerken
brengt ons verder! 

Tien scholen in de gemeente 

De Bilt werken samen onder 

de ‘paraplu’ van Stichting 

Delta De Bilt.

Het betreft scholen voor 

primair onderwijs op 

katholieke, protestants-

christelijke, algemeen 

christelijke en algemeen 

bijzondere grondslag. 

Helpen groeien, dat is waar 

we voor staan, voor onze 

kinderen en medewerkers. 

Met erkenning van ieders 

talenten en eigenheid.

Driehonderd medewerkers 

geven gevarieerd, kwalitatief 

hoogstaand en innovatief 

onderwijs aan bijna 3000 

leerlingen.

WWW.DELTADEBILT.NL

www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

ONZE KERNWAARDEN:

verbinding, lef, 

ambitie, bevlogen!

Wit, paars, blauw, geel

Aanbieding geldig t/m dinsdag 28 maart

Het jaarlijkse kleurenfeest in onze voorjaarstuin kan beginnen. Er zijn 
heel veel soorten violen in alle kleuren van de regenboog. Een flink 
gedeelte daarvan vindt u bij ‘t Vaarderhoogt. Geselecteerd op kwaliteit 
en resultaat. Onze violen zijn heerlijk makkelijk in de omgang. U kunt ze 

gewoon in potgrond zetten, In de 
zon of halfschaduw. Als u zo nu en 
dan de uitgebloeide zaaddozen ver-

wijdert, dan heeft u maandenlang 
plezier van uw bloeiende violen.

Ook zondags 
open van 12.00 

tot 17.00 uur Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl •  Zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

Nou, nou, we hebben er wel héél erg véél

HET GEHELE 
ASSORTIMENT VIOLEN

20%
KASSAKORTING

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

of mail
info@

vierklank.nlMeld je nu voor 27 maart aan en
krijg 5 euro korting op onze 20-bollen strippenkaart!
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Verhalen van inwoners
in kwetsbare posities tentoongesteld

door Guus Geebel

In de traverse tussen het gemeentehuis en Jagtlust opende wethouder Krischan Hagedoorn op
9 maart de expositie ‘Ik heb het gevoel dat ik vastzit’. Aanleiding voor deze tentoonstelling

is de kinder-opvang-toeslagen-affaire. De tentoonstelling is tot 31 maart tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis vrij toegankelijk te bezichtigen.

 
Voordat wethouder Krischan Ha-
gedoorn exposite opende hield hij 
een toespraak waarin hij het doel 
ervan uiteenzette. ‘De gemeente 
heeft geld van het Rijk gekregen 
om de dienstverlening aan mensen 
in een kwetsbare positie te verbe-
teren. Voordat de gemeente keuzes 
gaat maken om het geld in te zet-
ten, willen we helder hebben waar 
inwoners in een kwetsbare positie 
mee worstelen.’ De wethouder ver-
telt dat er gesprekken met deze in-

woners en lokale professionals zijn 
geweest die zijn samengevat in een 
rapport en in deze tentoonstelling. 
‘Die brengt in beeld waar deze in-
woners tegenaan lopen en waar het 
college van B en W erg van onder 
de indruk was.’ 

Omstandigheden
De verhalen gaan onder meer over 
stress en druk, op jezelf zijn aange-
wezen, je uitgerangeerd voelen om-
dat je gehandicapt bent, tussen wal 
en schip vallen als je naar een an-
dere gemeente verhuist en daardoor 
tijdelijk geen hulp krijgt en vooral 
niet gezien worden om wie je bent. 
Krischan Hagedoorn kent deze ver-
halen persoonlijk goed. Van zijn 
ouders, die opgroeiden in moeilijke 
omstandigheden, uit zijn werk als 
taalhulp aan een vluchtelingengezin 
en als lid van het ombudsteam van 
zijn partij. ‘Al deze persoonlijke 
verhalen worden gekenmerkt door 
de wanhoop, de onmogelijke keu-
zes die je moet maken en de muur 
van onbegrip, regeltjes en hokjes 
waar je tegenaan loopt. Deze zaken 
zijn uitstekend in beeld gebracht in 
deze tentoonstelling.’ 

Lichtpuntjes
‘Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.’ 
De wethouder hoort verhalen van 
inwoners over snelle hulp van de 
sociale dienst voordat er problemen 
ontstaan, van een directe doorver-
wijzing voor zes weken naar de 
voedselbank zonder vragen en pro-
cedures, en van sociaal werkers die 
goed de weg weten en helpen om 
snel de juiste zaken te regelen. ‘Hulp 
begint bij goed luisteren, je inleven 
in de ander, echt snappen wat het 
probleem is en bereid zijn om crea-
tief te zijn. Niet in hokjes te denken 
en de barrières weg te nemen zodat 
iedereen mee kan doen in onze ge-
meenschap.’ Hagedoorn dankt on-
derzoeksbureau K2, de ambtelijke 
collega’s en alle maatschappelijke 
instellingen voor de medewerking. 
Hij dankt vooral de inwoners die 
hun verhaal vertelden. ‘Zij hebben 
de aanzet gegeven om een hele grote 
groep lotgenoten beter te helpen.’

Onderzoek
Sofie Jongepier van onderzoeks-
bureau K2 vertelt een en ander 
over de expositie. ‘Bij ieder bordje 
staat een verhaal van een inwoner 

waarmee is gesproken. De verha-
len waren heel verschillend. Op de 
vraag welk beeld bij hem opkomt 
als het gaat over zijn eigen leven 
op dit moment, zei een man dat 
het een beeld was van iemand die 
boven water komt en dan nog net 
zijn hoofd boven water kan hou-
den. Zo heeft iedereen een verhaal 

dat zelf is gekozen.’ Er hangt op de 
tentoonstelling een selectie van al-
lerlei knelpunten die bij het onder-
zoek naar voren zijn gekomen, met 
een QR-code die met de telefoon te 
scannen is. Daarmee is een geluids-
fragment te openen en hoor je ook 
iemand van de gemeente die uitlegt 
waar ze mee bezig zijn.

Sofie Jongepier van onderzoeks-
bureau K2 vertelt over de expositie.

Met bakker Bos de nacht in
door Henk van de Bunt

‘Door de eeuwen heen hebben mensen brood gebakken en gegeten. Onze taal zit vol met 
uitdrukkingen, die met de bakker of met brood te maken hebben. We moeten in het leven 

zorgen dat er brood op de plank komt en om dat te bereiken zeggen we niet dat we geld moeten 
verdienen, nee we moeten ons brood verdienen. Als dat 'voor de bakker komt' zit het wel goed'.

Met deze woorden begon collega 
Guus Geebel in 2002 een artikel, 
waarin hij een tijdsbeeld neerzette 
van het bakkers-vak in Maartens-
dijk; een beeld dat mede ontstond 
bij de start van Bakkerij Bos in 
1953. Nu - zeventig jaar later - 
staan we aan de vooravond van het 
zeventigjarig bestaan van Bakkerij 
Bos in Maartensdijk. Bert Bos is 
de derde generatie uit de Maartens-
dijkse Bakker Bos-dynastie, die 
ontstond met de komst van groot-
vader Gijs Bos in 1953, door vader 
Wim in 1974 werd overgenomen en 
sinds 2006 door (klein-)zoon Bert 
wordt voortgezet. Bert was na een 
voltooide bakkersopleiding in 1989 
in Hilversum begonnen met een ei-
gen zaak (van alleen maar bruine 
en witte bollen). In 1993 kwam hij 
als vennoot bij zijn vader in de zaak 
om in 2006 alleen verder te gaan. 
Onderwijl had bakkerij Bos met 
vestigingen in de aanpalende ge-
meenten Den Dolder en Hilversum 
ook buiten de gemeentegrenzen do-
micilie gekozen.

Festiviteiten
Alle reden dus om in de maand 
maart aandacht te besteden aan dit 
jubileum. Zo startte al in februari de 
Tompoucen-polonaise. Daarnaast 
werd het assortiment verrijkt met 
de Jubileumbol (met suiker, ro-

zijnen, vijgen en noten). Vanaf 22 
maart tot en met 1 april loopt de 
actie Jubileumtas; een (gratis) tas 
wordt gevuld met 1 brood naar keu-
ze, een zak witte bollen, een pakje 
eigen gemaakte crackers, een boter-
koek, mueslikoeken en de al eerder 
genoemde jubileumbol. 

Open huis
De welpen van Scouting Agger 
Martini (Maartensdijk) mochten al 
in de nacht van vrijdag 15 op zater-
dag 16 februari in 2019 een kijkje 
nemen in de bakkerij van Bakker 
Bos in Maartensdijk. Ze zagen de 
bakkerij in volle werking: Kade-

tjes, puntjes, bolletjes met sesam 
en maanzaad, wit brood, volko-
renbrood, karrewielen, croissantjes 
en nog een heel veel andere (luxe) 
broden werden er gebakken. Ook 
anderen (scholen e.d.) hadden dit 
voorrecht al. Op 24 maart houdt 
de jubilerende bakker opnieuw een 
Open huis, onder het motto ‘Met 
Bakker Bos de nacht in’. Vanaf 
19.00 tot 22.00 uur kan men die 
avond de bakkerij aan de Dorpsweg 
118 in Maartensdijk ‘in werking’ 
zien. De bakkers zijn dan in actie 
voor de productie van de volgende 
dag en er bestaat volop de moge-
lijkheid om vragen te stellen.

Rekken vol Waldkorn-brood gaan de oven in.

Wethouder Krischan Hagedoorn tijdens zijn toespraak.

Gelato Burano
viert 10-jarig bestaan
Ben jij de slimste ijsfan? Doe dan mee met de grote jubileum 

actie van Gelato Burano en win een jaar lang gratis ijs,
meer info zie advertentie en in de ijs- en koffiesalons.

Aanmelden kan nog tot en met zondag 26 maart. 

‘Als de eerste krokussen en narcissen te zien langs de Soestdijkseweg, 
wordt het team van Gelato Burano altijd weer blij’, zegt eigenaar Friso 
die zelf in Bilthoven woont. Het bedrijf startte hij nu bijna 10 jaar ge-
leden op 11 mei 2013 met een kleine ijssalon in de historische Dorps-
straat van De Bilt. ‘Die lentekriebels na een lange herfst en winter blij-
ven elk jaar weer komen’. Vanwege het 10-jarig jubileum is het echt 
feest dit jaar. 
Tegenwoordig heeft Gelato Burano vier vestigingen: uiteraard in De 
Bilt en Bilthoven, maar ook in de wijk Oog in Al in Utrecht en Maars-
sen-Dorp. En zijn ze 12 maanden per jaar en 7 dagen in de week ge-
opend als ijs- en nadrukkelijk ook koffiesalon. ‘Met ons eigen merk 
koffie voor de echte liefhebbers, met verse panini van de grill en allerlei 
Italiaanse zoetwaren. We zijn allang niet meer alleen een ijssalon en 
hebben veel bezoekers die niet alleen voor ons Italiaanse ijs komen’. 
Voor Friso was een eigen merk koffie een droom die uitkwam, want 
hij stamt af van een familie van koffiebranders uit Amsterdam (Alex 
Meijer), een bedrijf wat in de jaren ’60 werd overgenomen door Simon 
Levelt. Het ondernemen zit Friso dan ook echt in het bloed, mijn ouders 
en voorouders zijn allemaal ondernemers geweest. ‘En mijn dochter 
van 12 kan nu al niet wachten om in een van de zaken te werken!’ lacht 
Friso. Voorlopig is de groei wel even voorbij, want het is de afgelopen 
paar jaar snel gegaan. De corona periode bood Gelato Burano eigenlijk 
voornamelijk nieuwe kansen. 
Inmiddels werken ze bij Gelato Burano met een vast kernteam van 7 
personen en circa 60 jonge medewerkers die vooral actief zijn in de 
lente en zomer. Friso is vooral dankbaar en trots op het team. ‘En zeker 
dankbaar naar onze gasten, die elk jaar met meer zijn en altijd erg be-
trokken zijn met ons bedrijf’. Daarom doen ze nu ook graag iets terug 
in de vorm van een grote actie. Ze hebben een eigen spel gemaakt, de 
slimste ijsfan, naar model van het tv-programma ‘De Slimste Mens’. 
‘Een jaar lang gratis ijs winnen is toch wel iets waar veel kinderen (en 
volwassen) van dromen, juist omdat het zo’n mooi product is en je doet 
glimlachen. Ons motto is niet voor niks Gelato Burano: Smile!’

Prachtige kunstfoto's van het eiland Burano op de vitrine en de ijs 
smaken op de muur, gemaakt door de zus van eigenaar Friso.
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GESPECIALISEERD IN MIDDEN�OOSTEN,
SURINAME EN INDIË PRODUCTEN

HESSENWEG ��� DE BILT * OPEN TOT ��.�� UUR

Kip Borrelhapje
 € 2,99 / kg

Kip shoarma
 € 5,49 / kg

Walnoten € 9,99 / kg

WEEKEND ACTIE

Liesbeth Woertman in De Woudkapel
Op uitnodiging van Ike Becking van de Bilthovense Boekhandel was Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar 

psychologie, donderdag 16 maart gastspreker in de Woudkapel te Bilthoven. 

De rode draad in haar betoog was de rol van 
schoonheid en identiteit. Zij opende haar 
verhaal met de vraag: ‘Hoe kom je aan een 
beeld over jezelf?, waarmee zij inspeelde 
op het thema van de Boekenweek van dit 
jaar; ‘Ik ben alles’. Aan de hand van haar 
onlangs verschenen boek ‘Wie ben ik als 
niemand kijkt?’ probeert zij een antwoord 
te vinden op de eerder gestelde vraag over 
het zelfbeeld van mensen.

Zij vertelt dat zij als enige dochter, in een 
gezin met alleen broers, zich niet altijd ge-
waardeerd voelde. Toen al werd zij zich 
bewust van het belang jezelf een betekenis 
te geven aan wie je bent. Daarin is het voor 
kinderen van belang zich gewaardeerd te 
voelen en aangeraakt te worden. 

In de pubertijd speelt de vraag ‘wie ben ik?’ 
een steeds belangrijker rol. De recente co-

ronaperiode met de lockdowns is voor veel 
pubers uitermate slecht geweest voor hun 
zelfbeeld. 
Ook ziet zij dat in de huidige tijd veel 
mensen te hoge eisen aan zichzelf stellen. 
Liesbeth sloot af met een gedicht over het 
zelfbeeld dat mensen vaak hebben. De toe-
hoorders bleven nog lang napraten over 
deze boeiende en leerzame avond.
(Frans Poot) Woertman over betekenis geven aan jezelf.

Interesse in een van deze functies? We maken graag kennis. 
Voor meer info, mail naar Freek van Ee via fvanee@rodekruis.nl
of scan de QR code voor de volledige vacatures en solliciteer direct.

Het Rode Kruis helpt mensen in nood, overal ter wereld, en dus ook in De Bilt, zodat nie-
mand er alleen voor staat. Werken voor het Rode Kruis levert voldoening, het vergroot je 
netwerk en het geeft je de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen en relevante werk-
ervaring op te doen. Als vrijwilliger bij ons maak je het verschil voor de inwoners van De 
Bilt. Of het nu gaat om evenementenhulpverlening, EHBO cursussen of educatie voor 
kinderen. Daarnaast werk je in een betrokken team met vrijwilligers die net zoals jij iets 
goeds willen doen voor een ander. Natuurlijk krijg je een reis- en onkostenvergoeding 
en ben je aanvullend verzekerd tijdens je Rode Kruis werkzaamheden. 

Altijd al vrijwilligerswerk willen doen?
Rode Kruis De Bilt is op zoek naar jou!

Locatiecoördinator
voor 2-8 uur per week

Als aanspreekpunt van Rode Kruis De Bilt zorg je ervoor 
dat we in de gemeenschap goed op de kaart blijven. 
Houd je van netwerken, ben je een verbinder en orga-
nisatorisch en communicatief sterk? Dan is dit iets voor 
jou.

Jouw taken:
•  Je representeert extern onze Rode Kruis locatie en 

bouwt en onderhoudt een lokaal netwerk.
•	 	Je	breidt	de	Rode	Kruis	activiteiten	uit	naar	behoefte.
•  Je bent het aanspreekpunt voor de districtsmanager, 

het districtsbestuur en alle vrijwilligers binnen de 
locatie de Bilt.

Coördinator (EHBO) Opleidingen
voor 1-4 uur per week

Hoe meer mensen EHBO kunnen toepassen, hoe beter! 
Ben je organisatorisch sterk, handig met computers, en 
heb je affiniteit met Evenementenhulp? Dan is dit iets 
voor jou. Enige ervaring met Eerste Hulponderwijs is 
mooi meegenomen.

Jouw taken:
•  Je bent verantwoordelijk voor de ( jaar)

planning van alle (EHBO) cursussen binnen de  
Evenementenhulpverlening.

•  Je organiseert de cursussen, regelt docenten, lesruimte, 
cursusmateriaal en houdt de cursistenadministratie bij. 

•  Jij bent de vraagbaak voor de vrijwilligers m.b.t. 
opleidingen en houd contact met het districtskantoor.

Coördinator Educatie
voor 4-8 uur in de week

Maak voor de schoolgaande kinderen in De Bilt het ver-
schil. Want hoe meer kinderen hun hulpbereidheid en 
zelfredzaamheid vergroten, hoe beter. Ben je onderne-
mend, een verbinder, organisatorisch en communicatief 
sterk? En ben je ook nog handig met computers en wil je 
graag iets voor kinderen betekenen? Zoek dan niet ver-
der.

Jouw taken:
•  Je plant gastlessen in voor scholen.
•	 	Je	werft	gastdocenten	en	je	voert	de	intakegesprekken.
•  Je onderhoudt contact met het netwerk met 

docenten over gastlessen, maar ook spreek je andere 
coördinatoren educatie, relatiebeheerders scholen en 
de projectleiders van District Gooi en Utrecht. 
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Dijckstate gaat door naar goud
door Henk van de Bunt

Deze maand bestaat woongebouw Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk 25 jaar.
De huidige bewoners schonken daar zaterdag18 maart in een geanimeerde bijeenkomst aandacht aan.

Namens de huidige eigenaar van 
het woongebouw (SSW De Bilt) 
vertelde (Woon-)consulent sociaal 
beheer Peter van Duinen met name 
iets over de tijd dat t.g.v. het samen 
gaan van De Bilt met Maartens-
dijk en het bij elkaar komen van 
de Maartensdijkse Woningbouw-
vereniging en de Biltse SSW, het 
woonzorgcentrum in 1998 werd 
ontwikkeld in opdracht van de 
toenmalige Maartensdijkse Wo-
ningbouwvereniging. De woningen 
zijn thans eigendom van SSW.

Terugblik
Rómulo Döderlein de Win blikte 
op verzoek terug: ‘Vandaag is het 
25 jaar geleden dat Dijckstate in 
het voorjaar van 1998 door de on-
langs overleden burgemeester Peter 
Diepenhorst werd geopend. 25 jaar 
geleden begon Dijckstate als een 
uniek woon- en zorgcentrum voor 
ouderen in Maartensdijk, een prach-
tig gebouw met een bijzondere bin-
nentuin en met 61 ruime driekame-
rappartementen, speciaal aangepast 
zodat eventuele rolstoelgebruikers 
zich er gemakkelijk in kunnen ver-
plaatsen - dus geen drempels - en 
een ruim- toilet en badkamer. De 
bewoners konden profiteren van zo-
genaamde zorg op maat, aangepast 
aan ieders individuele wensen. Het 
nieuwe gebouw herbergde een grote 
recreatiezaal, waarin ook een restau-
rant gevestigd was en waar behalve 
de bewoners van Dijckstate ook de 
overige ouderen uit het dorp en om-
geving gebruik van konden maken. 
Het restaurant voorzag in een grote 
sociale behoefte en veel mensen van 
buiten het huis maakten er graag ge-
bruik van’. 

Polak
‘Velen van de hier aanwezigen zul-
len het niet weten dat ik in 1998 
zelf werkzaam ben geweest in het 
restaurant en in de keuken. Ik heb 
dus zelf het prille begin van Dijck-
state mogen meemaken en ervaren 
en heb vele van de (allereerste) 
bewoners leren kennen. Met ple-
zier denk ik bijvoorbeeld terug aan 
Mevrouw Rachel Polak, die hier 
als een van de allereerste bewoners 
kwam wonen en hier uiteindelijk 

als alleroudste van de provincie 
Utrecht op bijna 107 jarige leeftijd 
overleed. Haar onverwoestbare hu-
mor en optimisme en haar uiterst 
heldere geest zullen voor allen die 
haar ook gekend hebben een onuit-
wisbare indruk hebben gemaakt’.

Zilver
Dijckstate kende oorspronkelijk 
een 24-uurszorgconcept; dit maakte 

het mogelijk dat mensen in Dijck-
state konden blijven wonen ook als 
er op termijn meer en intensievere 
zorg moest worden geleverd. Dö-
derlein de Win: ‘Dit voor die tijd 
unieke concept heeft velen doen 
besluiten in Dijckstate te komen 
wonen. Dijckstate werd in korte 
tijd een begrip vooral in ons eigen 
dorp, een warm kloppend hart in 
het centrum van Maartensdijk. Ook 
Dijckstate en haar in oorsprong zo 
unieke functies vielen ten prooi aan 

steeds verdergaande bezuinigingen 
van rijkswege en het hele zorgas-
pect zoals het was in het begin viel 
weg. Nu is het een gewoon appar-
tementencomplex met weliswaar 
een schitterende binnentuin met in 
de directe omgeving een apotheek, 
een huisartsen- en fysiopraktijk 
naast een recreatie- c.q. ontmoe-
tingsruimte met verschillende mo-
gelijkheden zoals biljarten, koffie 
drinken, concerten en in de bin-
nentuin, kunst-exposities. Maar-
tensdijk zonder Dijckstate is niet 
voor te stellen en wanneer je dan 25 
jaar bestaat kan en moet daar best 
eens uitgebreid bij stil bij worden 
gestaan. Een zilveren jubileum dus 
- en met Gods wil - gaan we met z’n 
allen op voor goud’.

Annie
Eén van de organisatoren bewoon-
ster Nel van de Brink zette vervol-
gens Annie de Waal in het Zonnetje; 
‘Annie woont al 25 jaar in Dijck-
state; zij is in 1998 samen met haar 
man Henk hier vanuit Westbroek ko-
men wonen. Jullie wens ‘één hoog 
aan de voorkant’ kon 25 jaar geleden 

goed worden ingevuld en daar is in 
al die 25 jaar niets in veranderd. In 
2013 is haar man Henk overleden 
en dat leverde een moeilijke periode 
op, maar je moest en wilde verder. 
Je bent bij alle activiteiten aanwezig 
en je verkeert in de ‘rijke’ positie dat 
er iedere dag voor je wordt gekookt 
en dat er dan samen wordt gegeten’. 

Namens de SSW en de medebewo-
ners werd door Coby Bos aan Annie 
de Waal een bloemetje en iets lek-
kers aangeboden. 
Het herdenken stond in de geest 
van ontmoeten en daar gaven de 
bewoners en de door hen uitgeno-
digde gasten een meer dan goede 
invulling aan.

Consulent sociaal beheer Peter van Duinen (SSW) vertelt over het bij elkaar 
komen van de Maartensdijkse Woningbouwvereniging en de Biltse SSW.

De Bilt, Maartensdijk
en Westbroek weer schoon

door Henk van de Bunt

Zaterdag 18 maart was de 21e Landelijke Opschoondag. Samen met vrienden, 
familie, buren en collega’s staken ook in deze gemeente veel mensen de handen 

uit de mouwen en maakten straten, parken, pleintjes en vijvers schoon. 

Meester Prosman met zijn schoonmaakploeg.

Bewoonster Annie de Waal is enthousiast verbaasd en dankbaar.

Het was voor velen ontmoeten en herinneringen ophalen.

Wie kent De Bilt quiz
Woensdag 29 maart organiseert de Historische Kring d’Oude 

School in De Bilt om 14.30 uur in de bibliotheek in het Lichtruim 
(Planetenplein 2 te Bilthoven) de Wie kent De Bilt quiz.

Denkt u de geschiedenis van De Bilt en Bilthoven goed te kennen? Wilt 
u uw kennis meten met anderen? Aan de hand van een reeks vragen 
wordt uw kennis van De Bilt en Bilthoven getest. Er zijn zowel open 
vragen als meerkeuzevragen. Voor de winnaar is er het boek ‘De Bilt 
Toen en Nu’ van Werry Crone of een ander boek uit de collectie van de 
Historische Kring. 

Er is plaats voor 30 personen. Aanmelden kan tot zaterdag 25 maart via 
evenementen@historischekringdebilt.nl. Wilt u van tevoren weten hoe 
het met uw kennis van De Bilt is gesteld? Ga dan naar www.histori-
schekringdebilt.nl en doe de test. (Ellen Drees) 

Eén van de vragen van de oefenquiz: ‘Waar stond dit hotel?’.

‘Zaterdag 18 maart ga ik weer zwerfafval 
verzamelen’ zei meester Prosman tegen 
zijn groep 7 van de School met de Bijbel in 
Maartensdijk. ‘Wie komt me helpen?’ Een 
heel aantal zei wel te willen helpen. Ande-
ren vroegen of hun broertje of zusje ook 
mee mocht. 

Uiteindelijk maakten ze met zo’n twintig en-
thousiaste kinderen de omgeving rond Dijck-
staete, het Maertensplein en de parkeerplaat-
sen daaromheen zwerfafvalvrij. Aan het eind 
werden ze van hapjes en drankjes voorzien en 
kregen ze uitleg over de grote nadelen van het 
zwerfafval.
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ABWC-Vaardigheidstoetsen in Maartensdijk 
door Henk van de Bunt

Het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) bevordert de vakbekwaamheid van
de Nederlandse brandweerkorpsen door het organiseren van de vaardigheidstoetsen; 

want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden. 

Elk jaar organiseert het ABWC 
door heel Nederland vaardigheids-
toetsen in de klasse 112, de Hoofd-
klasse en sinds 2023 een nieuwe 
klasse Brandbestrijding. Zaterdag 
18 maart werden de wedstrijden 
door de post Maartensdijk georga-
niseerd. De wedstrijden speelden 
zich af op de hoek van de Dorps-
weg en de Prins Bernardlaan. Er 
was deelname uit Baarn, Breuke-
len, Eemnes, Groenekan, Leerdam, 
Leersum, Lexmond, Nieuwegein 
en Westbroek/Tienhoven. Het team 
uit Bilthoven was verhinderd. 

Vaardigheid
In het voorwoord van de digitaal 
verzonden welkomstbrief schrijft 
postcommandant Martijn van 
Ginkel: ‘Welkom bij de ABWC-
Vaardigheidstoetsen in het mooie 
Maartensdijk; een dorp met lange 
geschiedenis, liggend tussen de 
weilanden en Loosdrechtse plas-
sen en Utrechtse Heuvelrug en een 

fantastisch brandweerkorps. Het 
team van post Maartensdijk heeft 
zijn uiterste best gedaan om een 
mooi wedstrijdscenario neer te zet-
ten en er alles aan gedaan om er een 
mooie wedstrijddag van te maken. 
De wedstrijden (vaardigheidstoet-
sen) zijn een goede gelegenheid 

om te laten zien hoe de brandweer 
de meest uiteenlopende incidenten 
kan bestrijden. Toepassen van de 
laatste kennis en leerstof is daarbij 
van groot belang. Nieuwe technie-
ken en andere inzichten vragen im-
mers continu de aandacht en ook 
inspanning, om vakbekwaam te 
blijven. Meedoen aan de vaardig-
heidstoetsen kan een goed beeld 
geven van de geoefendheid van de 
ploeg, maar natuurlijk ook hoe men 
met elkaar samenwerkt en commu-
niceert. Maar naast het leerzame is 
collegialiteit, teamgeest en genie-
ten belangrijk’. 

Prijzen
Later op de avond reikte locoburge-
meester Anne Marie ’t Hart de prij-
zen uit; VRU-post Groenekan werd 
derde, de post Breukelen behaalde 
het zilver en VRU-post Baarn incas-
seerde de eerste prijs. De nummers 1 
en 2 zijn hierdoor automatisch door 
naar provinciale wedstrijden.

Dames Brandenburg
naar bekerfinale in Heerenveen

Afgelopen zaterdag stond de halve finale van de ManMeerCup op de planning. Brandenburg 
wist drie weken geleden het Ravijn (Nijverdal) te verslaan en UZSC won gemakkelijk

van ZVVS (Vlaardingen). En voordat de loting ook maar plaatsvond wisten beide
ploegen het al. Dit wordt Brandenburg tegen UZSC. Regionaal moesten ze

gaan uitvechten wie er in de finale in Heerenveen mocht staan. 

Deze halve finale van de ManMeer-
Cup was praktisch de finale. Waar 
UZSC jonge en fitte meiden in de 
selectie heeft die veelal vier keer 
per week trainen, bestaat de se-
lectie van Brandenburg vooral uit 
oud-eredivisionisten die het leuk 
vinden om twee keer per week een 
balletje te gooien. Maar wanneer er 
zo’n pot op de planning staat, gaan 
de dames van Brandenburg er volle 
bak voor en komt de ervaring goed 
van pas. Maar ook UZSC was meer 
dan voorbereid en zocht steun bij de 
zusjes Amarens en Dagmar Genee. 
Beide oudgedienden van de Neder-
lands Waterpolodames speelden 
mee in deze zinderende halve finale 
in de Kromme Rijn in Utrecht. 

De meiden van UZSC gingen goed 
van start en wisten al na het eerste 
part op een 5-1 voorsprong te ko-
men. De omschakeling van aanval 
naar verdediging was ontzettend 
snel en waar de Brandenburgse da-

mes als team hadden afgesproken 
samen aan te sluiten en af te slui-
ten, vielen de meeste ballen toch 
achter het doel van Jedidja van de 
Perk. De dames van Brandenburg 
bleven kans na kans creëren en het 
meegekomen groen-witte publiek 
stond achter ze. 

Daar borduurden zij in het tweede 
part op voort. Door veel beweging 
op de linkerflank van Robin Kuijer 
en Marese Borgts wisten deze da-
mes samen drie keer snel achter 
elkaar te scoren waardoor de stand 
van 6-4 op het bord kwam. Waar 
een overtalsituatie in het begin van 
het tweede part niet benut werd, 
maakte Jade Polders deze dit keer 
aan het einde van het tweede part 
glansrijk af. De dames van Bran-
denburg wisten dat het mogelijk 
was en bleven er met zijn allen 
voor knokken. Halverwege stond 
het echter nog steeds 7-5 voor de 
dames uit Utrecht. 

Dat verschil in doelpunten werd 
steeds kleiner door nog twee be-
langrijke doelpunten van Marese 
Borgts. En van drie overtalsituaties 
voor de Bilthovense ploeg wist Es-
ther Scheij er één te maken, wat er-
voor zorgde dat de ploegen voor het 
eerst deze wedstrijd tot gelijke stand 
kwamen, 8-8. Opgevolgd door wis-
selende doelpunten van UZSC en 
twee prachtige doelpunten van In-
ger Hanselaar eindigde het derde 
part in een 11-10 achterstand. Waar 
er in het vierde part nog 2 strafwor-
pen door de Brandenburgse dames 
werden gemist, wist Susan Koren 
- Vervat het net van de tegenstan-
der te vinden in de laatste aanval, 
12-12. Dat betekende strafworpen 
en het lijstje bij de Brandenburgse 
dames was zo gemaakt. 

Kop of munt. De Brandenburg-
se dames verloren de toss, maar 
mochten starten met Jedidja op 
doel. Om en om waren de Utrechtse 

en Bilthovense dames aan zet. Door 
drie fenomenale reddingen van Je-
didja van de Perk en twee nette 
doelpunten van Lisanne Havekotte 
en Jade Polders hoefde de laatste 
drie schutters van Brandenburg 
nog maar één bal binnen te schie-
ten. Mette Molenkamp vond dat het 
lang genoeg had geduurd en schoot 
de bal netjes en zonder enige twijfel 
achter de lange armen van de kee-
per van UZSC. 

Winst voor Brandenburg dames 1, 
mede dankzij de steun van hun sup-
porters. Zij zullen zich opmaken 
voor de reis naar Heerenveen waar 
de bekerfinale zal plaats vinden. 
Hier treffen zij de dames van Swoll 
welke zij in de competitie al twee 
keer eerder troffen. Eenmaal liep 
dit uit in een gelijkspel en eenmaal 
werd het een ruime overwinning 
voor Brandenburg. Het belooft een 
mooie pot te worden.

Motorrijders weer van start
De BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) organiseert op zondag 26 
maart de openingsrit voor het seizoen 2023. De motorrijders verzame-
len zich rond 11.00 uur bij café Buiten, Hessenweg 174 in De Bilt, 
vanwaar rond 11.30 uur vertrokken wordt voor hun rit.
Belangstellenden - in het bezit van een motorfiets - kunnen voor ver-
dere info kijken op c.q. contact opnemen met www.bmvmotor.nl of (Jan 
Verheul) tel. 06 51348650.

Open rugby-training
De Stichtsche Rugby Football Club (SFRC) nodigt geïnteresseerde 
kinderen uit om langs te komen voor een kennismaking met deze 

uitdagende sport tijdens een open training.

Rugby is een sport die al meer dan 200 jaar bestaat en die wereldwijd 
wordt beoefend. Het is een fysiek uitdagende sport die ook veel strate-
gie en teamwork vereist. De kernwaarden van rugby zijn respect, inte-
griteit, solidariteit, passie en discipline. 

Al weer bijna tien jaar biedt SRFC, ook bekend als de Stichtsche wol-
ven, rugbytrainingen en wedstrijden voor alle leeftijden en niveaus. 
Medeoprichter en hoofdtrainer Jeroen Plat vertelt met passie over de 
verschillende teams: ‘De kleinsten zijn vier en vijf jaar en doen veel 
rugbyspelletjes. Per leeftijdscategorie komen er steeds meer rugbyre-
gels bij. Als je kijkt naar de Cubs en Junioren (van 13 t/m 16 jaar) dan 
zijn zij al echt aan het rugbyen’. 

Rugby is een intensieve sport die niet alleen geschikt is voor fysieke 
kinderen maar ook voor kleine snelle kinderen en tactische spelers met 
balgevoel. Het is een sport voor jongens en meisjes die van een uitda-
ging houden. 
Voor iedereen die meer wil weten en het zelf wil uitproberen is er op 
zondag 26 maart van 10.00 tot 11.30 uur een open training. Een keer 
een gewone training mee doen kan ook altijd. De rugbyvereniging is 
gevestigd bij het terrein van FC de Bilt op Sportpark Weltevreden (Wel-
tevreden 1 te De Bilt), te vinden op veld 7. (Ruth Kroner)

Cubs en Junioren spelen al echt rugby.

De Brandenburgdames zijn dolenthousiast.

Locoburgemeester Anne Marie ’t Hart overhandigt de derde prijs.

Het korps ontfermt zich over ’t slachtoffer.
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KBH activiteiten tijdens Kindermuziekweek
Van 24 maart tot en met 2 april is het weer de nationale Kindermuziekweek;
bomvol muzikale activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het volledige

programma is te vinden op www.kindermuziekweek.nl. 

Ook bij de Koninklijke Biltse Har-
monie (KBH) kunnen kinderen 
meedoen aan een aantal leuke activi-
teiten; op zondag 26 maart is er een 
optreden van de opleidingsorkesten 
van de KBH met als thema ‘De we-
reld rond’. De muzikanten van het 
Leerlingen Harmonie Orkest, de 
Opleidings Melodie Percussiegroep 
en het Klein Harmonieorkest nemen 
je mee op een muzikale reis door 
verschillende landen en muziekstij-
len. Het concert begint om 14.00 uur 
in gebouw De Harmonie, Jasmijn-
straat 6B, De Bilt. 

Wil je eens uitproberen om op een 
blaasinstrument te spelen? Doe 
dan mee aan de p-Bone workshop 
op dinsdag 28 maart van 16.30 tot 
17.15 uur. De p-Bone is een plas-
tic trombone waarop je al snel kunt 
spelen. In deze workshop leer je 
hoe je de trombone in elkaar zet, 
hoe je er goed geluid uit krijgt en 
speel je mee met bekende liedjes. 
Deelname is voor kinderen vanaf 
6 jaar.  

Tijdens de workshop Braziliaans 
slagwerk op woensdag 29 maart 

van 18.30 tot 19.15 uur kun je sa-
men met andere kinderen aan de 
slag met aanstekelijke ritmes. Je 
speelt op verschillende slagwerk-
instrumenten en leert hoe je hierop 
een lekkere klank kunt maken. Aan 
het eind van de workshop kunnen 
jullie een echte swingende Brazi-
liaanse samba spelen. Deelname is 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Speel je een blaasinstrument of heb 
je slagwerkles? Doe dan mee tij-
dens de open repetitie van het Leer-
lingen Harmonie Orkest op vrijdag 
31 maart van 18.00 tot 18.30 uur. 
Samen met leeftijdsgenoten speel 
je een aantal leuke muziekstukken. 
Je kunt al meespelen als je onge-
veer een half jaar muziekles hebt.

Aanmelden
Alle activiteiten vinden plaats in 
verenigingsgebouw De Harmo-
nie, Jasmijnstraat 6B, De Bilt en 
zijn gratis; s.v.p. aanmelden via 
opleidingen@biltseharmonie.nl 
onder vermelding van de activiteit 
waaraan je wil deelnemen en voor 
deelnemers aan de open repetitie 
ook het muziekinstrument. (Nynke 
Brouwer)P-bone kan je al vanaf 6 jaar spelen.

Kinderen brengen dansend
een ode aan de vuilnisophaler

door Guus Geebel

Kinderen uit groep 1b van juf Marianne en juf Saskia van de Bilthovense Julianaschool kregen
donderdag 16 maart een gastles over het project Zooi! Mooi?. Het is een project van het

cultuurprogramma van Kunst Centraal voor de groepen 1 en 2 van basisscholen. 

De gastles werd gegeven door 
dansdocent Eva Scherpenisse van 

KunstenHuis Idea. Het verhaal 
is geïnspireerd op het beroep van 

vuilnisophalers en hun werkzaam-
heden. Met Eva komen de kinderen 
volop in beweging en er ontstaan 
bijna op natuurlijke wijze dansjes 
die met veel gretigheid worden op-
gevoerd. 

Het begint met het opruimen van 
proppen papier die op de grond lig-
gen en in zakken worden gedaan. 
Daarna stappen ze in een denkbeel-
dige bus die pas op gang komt als 
de kinderen weer uitstappen en de 
bus ‘geduwd’ hebben. Ze leren spe-
lenderwijs van alles over het beroep 
van de vuilnisophaler en maken be-
wegingen die daarbij horen zoals 
duwen van denkbeeldige kliko’s. 
Eva vertelt daar tussendoor over het 
scheiden van afval en hergebruik. 

Eva Scherpenisse verzorgt Zooi! 
Mooi? al vier jaar op basisscho-
len. Inmiddels heeft ze dat al ruim 
tweehonderd keer gedaan. Het pro-
ject gaat over het beroep van vuil-
nisophaler als inspiratie voor dans 
en maakt onderdeel uit van het cul-
tuurprogramma van Kunst Centraal 
en Landschap Erfgoed Utrecht. Het 

wordt mogelijk gemaakt door de 
provincie Utrecht, de gemeente De 
Bilt en de scholen. Hilde van Tol, 
hoofd Kunsteducatie Kunst Cen-
traal vertelt dat organisatie ook in 
andere provincies actief is, maar 
dat in Utrecht door onder meer sa-
menwerking met KunstenHuis Idea 
meer mogelijkheden zijn.Gedreven voeren de kinderen de opdrachtjes uit.

V.l.n.r. Silke Nijkrake, teamleider Primair Onderwijs KunstenHuis Idea, 
wethouder Anne Marie ’t Hart, Janneke Tettero, lid Raad van Toezicht 
Kunst Centraal, Hilde van Tol van Kunst Centraal en Linda Kuijt, 
directeur Julianaschool. 

Muziektheaterfestival 
HiStories 

Na het succes van de eerdere edities, organiseert
Het Weeshuis van de Kunst op 22 en 23 april voor de 

vierde keer HiStories - het sportieve muziektheaterfestival 
op vijf plekken in Bilthoven, De Bilt en Groenekan.

Fiets langs de vijf historische locaties en wordt verrast en ontroerd door 
de bijzondere - en vaak verborgen - verhalen uit de geschiedenis van 
De Bilt, fantastisch uitgevoerd door vijf (muziek-)theater- en verha-
lenmakers. En als je slecht ter been bent kun je gebruik maken van de 
speciale HiStories bus. 

Geniet van de verhalen over Villa Nimmerdor in Bilthoven, de wijk La 
Plata, Manege The Paddock en Fort Voordorp in De Bilt en het familie-
graf Calcoen in Groenekan: Theatraal verteld door ervaren muzikanten, 
theatermakers en -groepen. Dit jaar worden de historische verhalen ge-
koppeld aan thema’s die in deze huidige tijd spelen; wonen, oorlog en 
vrede, natuur, diversiteit en het slavernijverleden.

Een van de locaties is de wijk La Plata bij de Regenboogschool in De 
Bilt. Verhalen van de inwoners worden opgehaald en door community-
theatermaker Esther de Bruijn verwerkt tot een theatrale scene, waar 
buurtgenoten aan meewerken. Woon je in La Plata en wil je meewerken 
aan deze muzikale scene? Stuur dan een berichtje naar info@hetwees-
huisvandekunst.nl.

Theatermaker Esther de Bruijn tijdens het locatiebezoek in La Plata.

Spelcircuit basisscholen bij Tweemaal Zes
Tweemaal Zes uit Maartensdijk 
organiseerde dinsdag 14 maart een 
spelcircuit voor de groepen 1 en 2 
van de basisschool. 125 kinderen 
van de Martin Luther Kingschool, 
de Bosbergschool en de School met 
de Bijbel deden 12 spelletjes. Hier-
bij moest er soms hard gerend wor-
den, op de korven worden gescho-
ten, over de kast geklommen en 
werden er andere – best moeilijke 
– oefeningen met een bal gedaan. 
Alle kinderen gingen moe, maar 
voldaan, naar huis met een diploma 
en een medaille. (Henny de Rooij) Tweemaal Zes laat kinderen kennismaken met korfbal.
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Te koop aangeboden
Gratis op te halen, Holl. 
Rading. grenen salontafel van 
1.10 x70 x 40 cm. LxBxh met 
onderblad voor kranten e.d. 
Tel. 06-20137957

Gratis af te halen: ledikantje 
met matrasje, lakentjes etc. 
Tel. 06-24770803 

Gratis af te halen. Grote 
tas vol CD’s Frans Bauer, 
Marianne Weber, André 
Rieux enz. Tel. 06-20017135

Bedwarmer, brons decoratie-
ve schotse bewerkte, pre 60’s 
houten steel 100 cm, Ø 28 cm 
deksel valt binnen reservoir. 
€45,-.Tel. 06-23459235

Kersenhouten eettafel. 
Afmetingen: Lengte  220 cm x 
breedte 100 cm , hoogte 75,5 
cm. Moet in Leiden opgehaald 
worden. Tegenprestatie: gift 
voor Amref Flying doctors 
Tanzania. Interesse? Neem 
contact op met 06 26494941

Kersenhouten salontafel.  
Afmetingen: Lengte 100 
cm; breedte 100 cm; hoogte 
45 cm. Tegenprestatie: gift 
voor Amref Flying doctors 
Tanzania. Interesse? Neem 
contact op met 06 26494941.

Origineel Gispen bureau. 
Afmetingen: Lengte 150 cm; 
breedte 76 cm; hoogte 76 cm. 
Moet in Leiden opgehaald 
worden. Tegenprestatie: gift 
voor Amref Flying doctors 
Tanzania. Interesse? Neem 
contact op met 06 26494941. 

Doos met speelgoedblokjes 
geschikt voor kinderen 5 jaar. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Boekje van Cantecleer over 
wilgentenen in vier seizoe-
nen. €5,-. Tel. 0346-243758

Activiteiten
GARAGESALE Route 
Groenekan zaterdag 6 juni. 
Meedoen? Aanmelden of info 
garagesalegroenekan@gmail.
com / Tel. 06-48691933 

Iedere dinsdag van 10 tot 12 
uur kunnen mensen van 55+ 
KOFFIE drinken en een spel 
doen, zowel binnen als bui-
ten, bij de ‘derde helft’. Dit 
vindt plaats bij voetbalvereni-
ging SVM aan de Dierenriem. 
Kom gerust een keer kijken. 
Info: tel. 0628695669

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

kunnen artikelen van €3,50 tot €50,- gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

NIVOO is dé opleider voor 
toezicht en handhaving. Wij 
zoeken leuke collega's in 
allerlei functies! Zie nivoo.
nl/vacature

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

Laat uw tuin ontwerpen door
De man, die hem aanleggen
en onderhouden kan:
Tuinvreugde, de natuurlijke
HOVENIER. Kijk op
www.tuinvreugde.nl of bel
Marcel: 06 21290891.

Wil jij of je kind (vanaf 8 
jaar) leren DRUMMEN? Elke 
woensdag geeft de enthousi-
aste drumleraar Koen les in 
Westbroek. Iets voor jou? Bel 
of app: 06 20 10 29 72

Schildersbedrijf R.Wegman. 
Voor al u binnen/buiten schil-
der, saus en behang werk-
zaamheden. KVK.VCA. 
Ruim 25 jaar ervaring. Vrijbl.
pr.opgave. Voor meer info tel 
0642709940

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk Tel 
06 45 14 82 31

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €135,- 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

Op ’t bankje
De vrouw die bij me is komen zitten is duidelijk om een praatje 
verlegen en kiest mij daarvoor uit. ‘Ik kom net van de dokter 
voor de uitslag van een paar onderzoekjes en er is gelukkig niets 
aan de hand’, begint ze met een opgelucht gezicht. ‘Het valt me 
op’, gaat ze verder, ‘dat wanneer je tegenwoordig een afspraak 
bij de dokter hebt, je ook aardig op tijd aan de beurt bent. Dat was 
vroeger meestal anders dan zat je soms ondanks een afspraak een 
uur te wachten voor je naar binnen kon. Toen ik kind was had je 
nog een inloopspreekuur, dan vroeg je wie er het laatst was bin-
nengekomen en die hield je in de gaten. Ik schat de vrouw rond 
de zestig en ze maakt een vlotte indruk. Zo te zien is ze ook nog 
pas naar de kapper geweest en dat wordt meteen bevestigd. ‘Af-
spraken met de kapper lopen meestal ook aardig op tijd en als je 
dan moet wachten is het nog niet zo erg want dan krijg je meestal 
een kopje koffie en kun je even in de roddelblaadjes neuzen’, 
zegt ze lachend. Ik zeg dat ik het fijn voor haar vind dat ze zulke 
goede ervaringen heeft, maar ze blijkt ook slechte ervaringen te 
hebben. Daar is ze nu aan toe. ‘Met de telefoon is het wel wat 
anders’, begint ze. ‘Ik belde gisteren een instantie om antwoord 
te krijgen op een volgens mij heel eenvoudige vraag, maar het 
werd een echte ramp. Nee, het was niet de gemeente’, zegt ze er 
speciaal bij. ‘Die kan er ook wel wat van, maar dit spande toch 
wel de kroon.’ Even zwijgt ze en aan haar gezicht kun je zien dat 
het haar behoorlijk heeft opgewonden. ‘Het begint ermee dat je 
een keuzemenu voorgeschoteld krijgt waar je uit moet kiezen. 
Als je denkt dan direct iemand aan de lijn te krijg kun je dat 
wel vergeten. Je krijgt een muziekje en daar tussendoor hoor je 
hoeveel wachtenden er nog zijn. Na lang wachten hoor je dan 
eindelijk: ‘Met Karin, waarmee kan ik je van dienst zijn.’ Dat 
betekent niet dat Karin je ook kan helpen, nee ze moest me door-
verbinden met een andere collega, want ik blijk een verkeerde 
toets ingedrukt te hebben. Wat wil je, je wilt een telefoongesprek 
voeren, maar daarvoor moet je tegenwoordig eerst een typecur-
sus volgen. Uiteindelijk kreeg ik een collega van Karin aan de 
lijn, maar helaas, die kon me niet helpen omdat de collega die er 

alles van weet maandag pas weer aanwezig is en of ik dan terug 
wilde bellen. Het is om moedeloos van te worden. Ze gaf me met 
moeite nog wel een doorkiesnummer, zodat ik maandag hopelijk 
direct verbinding met haar krijg.’ De ergernis is nog steeds van 
het gezicht van de vrouw af te lezen en daar heb ik alle begrip 
voor. ‘Ik heb de neiging om als ik haar ga bellen eerst het num-
mer “Heb je even voor mij” op te zetten’, zegt ze en dat lijkt me 
een goed plan. ‘Maar je moet oppassen dat ze dan niet gelijk 
ophangen, want zelf hebben ze meestal niet zoveel geduld’, zeg 
ik. ‘Laten we er maar om lachen’, zegt de vrouw. ‘Je kan je wel 
kwaad maken, maar je hebt er alleen jezelf maar mee. Ik heb in 
ieder geval een goede ervaring bij de dokter en dan moet ik het 
maar een beetje tegen elkaar wegstrepen.’ De ergernis is inmid-
dels helemaal van het gezicht van de vrouw 
verdwenen en nu ze haar verhaal 
kwijt is stapt ze ontspannen op.

Maerten
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

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

Kleding in de kas 25 maart 2022
Op zaterdag 25 maart van 10.00-16.00 uur vind je leuke twee-
dehands dameskleding in de gezellige kas van boomkwekerij 
Jan van Vulpen, Groenekanseweg 250 in Groenekan. Struin 
langs 25 kramen met dameskleding en accessoires als schoe-
nen, sjaals, riemen, tassen en sieraden. Er is koffie/thee en 
taart. Buiten de kas kun je heerlijk over de kwekerij lopen met 
bomen, struiken, planten en tuindecoraties. Wees welkom! 
(géén handelaren!)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 Verliezers

De gemeente heeft de afgelopen jaren een plan 
gemaakt voor het terrein achter de flats langs de 
Noorderkroon in Bilthoven, waarin zowel ruimte 
is voor volkstuinen als voor recreatie door wijkbe-
woners. Op 23 februari stemde de gemeenteraad 
tegen dit plan. Er zijn alleen maar verliezers.

De wijkbewoners hebben zich succesvol tegen 
het plan verzet. Alles blijft zoals het was. Een 
verwaarloosd grasveld met weinig natuurwaarde, 
daaromheen een rand van bomen en struiken, bra-
men en brandnetels. Aan de westkant een tiental 
grotendeels verwaarloosde volkstuinen. 

Het onderhoud van het terrein gaat nu terug naar 
de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de 
huidige verwaarlozing is ontstaan. Met het afbla-
zen van het plan vervalt ook het budget om het ter-
rein een facelift te geven. Of er budget is voor de 
in de gemeenteraad uitgesproken belofte om meer 
aan het groen in de wijk te doen is onduidelijk. 

De volkstuinders van de Leyenseweg die moeten 
wijken voor de nieuwbouw daar en die achter de 
Noorderkroon een nieuwe plek zouden krijgen, 
staan met lege handen. Ook voor de actieve volks-
tuinders achter de Noorderkroon is de toekomst 
van hun tuin onzeker. Voor de geplande volkstuin-
vereniging, die toezicht op en onderhoud van de 
tuinen zou overnemen van de gemeente, zijn vol-
doende enthousiaste tuinders nodig.

Ook de natuur is verliezer. Een modern volkstuin-
complex is een bron van biodiversiteit, want een 
volkstuinder is op zoek naar verbinding met die 
natuur en naar eerlijk, onbespoten voedsel. Veel 
insecten en vogels vinden hier een plek. Op de be-
staande grasvelden hebben die niets te zoeken. 

Christa Florschütz
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MATCHDAY

ZATERDAG 25 MAART
15:50 - DOS WESTBROEK

DOS 1 ODIK 1

zaterdag
25 maart

aanvang: 14.00 uur

HOOFDSPONSOR: 
RABOBANK

FC DE BILT

ZOB

SPORTPARK WELTEVREDEN

advertentie

Nova pakt verdiend 2 punten
Op 18 maart werd de wedstrijd Sporting Badhoevedorp 1 tegen Nova 1 gespeeld. Voor Nova 
1 wat vroeger dan normaal, want de wedstrijd begon al om 13.40 uur. Op papier is Nova de 
betere ploeg, maar de thuiswedstrijd eerder ging verloren; voor Nova dus een belangrijke 

wedstrijd om te laten zien wat de score eigenlijk had moeten zijn. 

Na de overwinning op koplo-
per KZ Danaïden zit Nova in een 
goede flow; ook deze wedstrijd 
komt Nova op voorsprong: 1-4. 
Toch lijkt de ploeg moeite te heb-
ben met de onvoorspelbaarheid van 
Sporting Badhoevedorp, want die 
komt al snel terug op 4-4. De eerste 
helft loopt eigenlijk continu gelijk 
op, waarbij de ploegen aan elkaar 
gewaagd lijken te zijn. Ruststand: 
10-9. In de rust worden de koppen 
bij elkaar gestoken en komt Nova 
tot de conclusie dat er toch echt een 
tandje bij moet, wil zij de 2 punten 
mee naar huis nemen. 

In de tweede helft zijn het vooral 
Esther van Kempen en Coen van 
Eck die de korf aan de Nova-zijde 
weten te vinden. Zij weten samen 
10 doelpunten te scoren. De twee-
de helft is Nova de betere en ster-
kere ploeg en weten zij daardoor 
de voorsprong te behouden. Toch 
geeft Sporting Badhoevedorp niet 
op en blijft de ploeg aangehaakt. 
Eindstand: 18-20. 

Geconcludeerd kan worden dat dit 
voor Nova een zeer moeizame wed-
strijd was die zeker niet de schoon-
heidsprijs verdient. Toch zijn de 

twee punten zeker verdiend, aan-
gezien Nova wel de betere ploeg 
was. Vooruitkijkend naar volgende 
week, waarin de wedstrijd tegen 
Fortissimo gepland staat, is ook 
hier van belang om punten te pak-
ken wil Nova haar tweede plek vei-
lig stellen.

18 maart speelde Nova 2 ’s avonds 
in Kamerik tegen SDO | Fiable 3. 
Nova won de wedstrijd met 16-19. 
Ook Nova 2 staat nu tweede in de 
poule. Zaterdag 25 maart speelt 
Nova 2 om 15.15 uur en Nova 1 om 
16.30 uur. (Renske van Kempen)

DOS scoort er flink op los
Tijdens de competitiewedstrijd in Gorinchem dit weekend keek 

Dos binnen 10 minuten tegen een 8-3 achterstand aan. Maar 
zoals zo vaak dit seizoen kantelde de wedstrijd volkomen.

Eerst werden de verdedigende taken onvoldoende uitgevoerd. Er werd 
te weinig druk op de schutters gegeven. Er was een time-out voor nodig 
om de spelers hieraan te herinneren. Het moet gezegd, de DOS spelers 
pakten het prima op en niet alleen de achterstand verdween als sneeuw 
voor de zon, maar DOS ging over GKV heen. Het duel tussen de num-
mers 2 en 3 kantelde volledig. Met een bijna onwerkelijke inhaalslag 
walste DOS over GKV heen. Halverwege had DOS al een mooie voor-
sprong te pakken van 10-16.

Na rust ging DOS verder waar het voor rust was gestopt, met vooral 
scoren. Alle spelers, inclusief de wisselspelers, kwamen op het score-
formulier. Het duel bleef aantrekkelijk, mede door het hoge aantal doel-
punten. Uiteindelijk stokte de teller bij 22-33.

Na afloop bleek dat koploper Avanti tegen haar eerste verlies was aan-
gelopen, waardoor DOS nog maar twee punten achterstaat. In de laatste 
competitieronde staat het duel tegen Avanti op de speelkalender. Het 
belooft nog een spannend slot te worden van de competitie. Maar eerst 
speelt DOS komende zaterdag de laatste thuiswedstrijd van het zaalsei-
zoen. De wedstrijd tegen ODIK begint vroeger dan gebruikelijk en start 
al om 15.50 uur. 

In de Van Rappardhal in Gorinchem (Tim Nap in actie) won DOS met 
22-33. (foto Wim den Besten)

Tweemaal Zes stunt niet
tegen kampioen

Afgelopen zaterdag ontvingen de Maartensdijkse korfballers van Tweemaal Zes de
koplopers van de poule; SCO uit Friesland. De gasten kwamen in grote getale
naar de Vierstee, aangezien zij bij winst kampioen zouden worden. Ondanks

een zeer sterke start van TZ, kon het kampioensfeestje niet verstoord worden. 

De spelers uit de hoofdmacht van 
TZ wisten SCO maar liefst 12 mi-
nuten van het scorebord te houden. 
Na een snelle 1-0 van Matthias van 
Beest volgde er alleen een doel-
puntloze periode. Verdedigend had 
TZ alles goed op orde, maar aanval-
lend vond er geen afronding plaats. 
Desondanks hebben de spelers het 
de gasten even lastig weten te ma-
ken en zullen zij misschien even 
zenuwachtig geweest zijn. De rest 
van de helft bleven de doelpunten 
vrijwel uit aan beide kanten. Er 
werd gerust met een gat van 4 pun-
ten in het voordeel van SCO.
Na rust wist TZ door goed achter-
verdedigen het de tegenstanders 

nog vaak lastig te maken. Ondanks 
dit wisten zij vaker de korf te vin-

den en kwamen hun kwaliteiten 
bovendrijven. Met veel strijdlust 
en felheid werd de wedstrijd uit-
gespeeld, maar dicht in de buurt 
van de score van SCO kwamen 
de TZ'ers niet meer. De eindstand 
werd dan ook 12-23. SCO nam de 
punten en het kampioenschap in 
hun touringcar met supporters mee 
naar huis. Voor TZ resten er nog 2 
belangrijke wedstrijden deze com-
petitie, waarin elk punt telt. Als 
de strijd die ze zaterdag leverden 
meegenomen kan worden naar de 
komende zaterdagen, worden dat 
leuke potjes. Aankomende zaterdag 
reizen ze af naar Dindoa in Ermelo.  
(Sterre Thijs)

Strijdlust bij TZ.
(foto Wilma de Heer)

Salvorecreanten
beleven veel plezier aan hun sport

‘Puur spelen voor je plezier’ is het motto van de recreantengroep van volleybalvereniging 
Salvo’67 uit Maartensdijk; dat betekent dat de trainer er elke dinsdagavond weer een 

volleybalfeestje van probeert te maken waar iedereen veel plezier aan beleeft.

Het is druk op dinsdagavond in De 
Vierstee in Maartensdijk. Het is de 
trainingsavond van de volleybalver-
eniging. De recreantengroep stapt 
om 20.45 uur het veld op om onder 
leiding van trainer Teunis Aalbers 
de training te starten. Minimaal 
50% van de trainingstijd wordt ge-
bruikt om in onderlinge partijtjes te 
volleyballen. Gewoon volleyballen 
wordt immers door alle recreanten 
als het allerleukste ervaren. Maar 
om het plezier in het spelen te ver-
groten wordt er ook ruimschoots 
aandacht besteed aan het trainen 
van de basistechnieken van het vol-
leybal. Hierbij wordt rekening ge-
houden met de mogelijkheden van 
elke individuele recreant.

Terugloop
Door een terugloop in de bezetting 
van de recreantengroep door ziekte 
e.d. heeft de trainingsgroep niet al-
tijd meer het ideale aantal van ten-
minste 12 aanwezige leden op de 

training. De groep kan zeker ver-
sterking gebruiken. De trainingen 
vinden plaats in een hele gezellige 
en gemoedelijk sfeer. Iedereen is 
welkom om te komen ervaren hoe 
leuk volleybal wel niet is. Daarvoor 
mag je drie maal gratis meetrainen. 
Eén maal per maand wordt er een 
onderling toernooi gespeeld, waar-

bij telkens andere teams worden 
gevormd om tegen elkaar te spelen. 
Na de training is er een hele gezel-
lige derde helft in de horecaruimte 
van De Vierstee. Voor meer in-
formatie over de recreantengroep 
bellen met Corrie Tersteeg 06 
51991431 of zie website: www.
salvo67.nl.

Iedereen die volleybal leuk vindt of het eens wil proberen is van harte 
welkom in de groep.



Afscheid
van een dorpsdokter

Van verre klonk muziek. Going Home van componist Antonín Dvořák, 
eigenzinnig vertolkt op doedelzak, solo, welluidend. Het regende ge-
staag. Uit de beschutting van een klokkentoren begeleidden de traditio-
nele tonen genodigden naar een droog onderkomen.
Binnen verzamelden zich familie 
en vrienden om gezamenlijk her-
inneringen te beleven. Verleden 
tijd werd tegenwoordige tijd, ver-
enigd in de herdenking van een 
kleurrijk persoon, veelzijdig, mu-
zikaal, creatief, een tovenaar. Op 
het witte doek ontwikkelt zich zijn 
leven. Van het jochie met blote 
knietjes, de jonge man met gitaar 
tot de echtgenoot met kinderen en 
verantwoordelijkheden... Altijd te 
porren om een bijdrage te leveren 
aan het dorpsgebeuren. Anekdotes 
buitelen door de zaal, in beeld en 
in verhaal, over talenten en ver-
vlogen mogelijkheden. Maar ook 
over pijn en verdriet als de snel-
heid van het leven vertraagt, spie-
ren verbleken, zintuigen uitvallen. 
Totdat de klok stil blijft staan.

Muziek, troostend voortgebracht 
uit panfluit, cimbaal, viool, contra-
bas en accordeon (Lautarii), vult 
de ruimte. Klanken vol emotie van 
een ver platteland karakteriseren 
de persoon. Een leven versmelt 
tot een gemeenschappelijke herin-
nering. De dag, zo grauw begon-
nen, krijgt langzaam glans. Door 
het raam zien we de wereld ver-
kleuren van grijs naar zacht wit als 
sneeuwvlokken omlaag dwarre-
len. Eerst aarzelend, maar allengs 
meer overtuigend betovert kou de 
buitenwereld.

In de warmte binnenshuis gaat het 
gezelschap op in de reuring van de 
ontmoeting. Het konijn blijft in de 
hoge hoed. (Karien Scholten)

In haiku:
Als de klok stil staat
Een rijk leven overgaat 
Biedt het afscheid troost

 De Vierklank 16 22 maart 2023

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-3
Do.
23-3
Vr.

24-3
Za.

25-3
Zo.

26-3

Curry
met kip en rijst

Snoekbaars met zoete 
aardappel en vissaus

Groentecurry
met rijst

€ 15,00

Woe.
29-3
Do.
30-3
Vr.

31-3
Za.
1-4
Zo.
2-4

Varkensmedaillon met
champignonroomsaus

en friet

Doradefilet met witte-
wijnsaus en friet

Groentetaartje
met sesam-sojasaus

en friet

€ 15,00

Toetje v/d week:
Crêpe Suzette € 6,50

Vrijdag 31 maart borrel met live muziek!

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

advertentie

Fototentoonstelling 
Puur natuur

‘Utrechtse Heuvelrug - Puur Natuur’ is een fototentoonstelling van fo-
tograaf Sjaak den Breeje uit De Bilt, welke woensdag 22 maart om 
19.45 uur wordt geopend in Gezondheidscentrum De Bilt, Henrica van 
Erpweg 2. Daarna is er gelegenheid tot 22.00 uur om de tentoonstelling 
te bekijken.

Sjaak den Breeje is gepassioneerd natuurfotograaf met de focus op 
landschappen en bossen. Tijdens de vele wandelingen door de fraaie 
natuur van de Utrechtse Heuvelrug maakt hij foto’s in de verschillende 
seizoenen: ‘Elk seizoen kent zijn eigen, unieke karakter’. Tot zijn favo-
rieten behoren de sfeervolle beu-
kenlanen op de landgoederen, de 
prachtige zonsopkomsten boven 
de vennen en het ontwaken van 
het bos in de vroege ochtend.

Sjaak is aanwezig om belangstel-
lenden te woord te staan en uitleg 
te geven over zijn foto’s. De en-
tree is gratis en de koffie/thee staat 
klaar. Meer informatie over deze 
avond is te vinden op www.sjaak-
denbreeje.nl.

Zonsopkomst bij het Leersumse 
Veld. (foto Sjaak den Breeje)

Parkeerterrein Beerschoten afgesloten
De parkeerplaats van landgoed Beerschoten aan De Holle Bilt in De Bilt is van 13 tot en

met 27 maart gesloten wegens werkzaamheden. Parkeren is daardoor tijdelijk niet mogelijk.
Utrechts Landschap werkt aan het vernieuwen van Bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten

en het herinrichten van de parkeerplaats maakt daar onderdeel van uit. 

Mensen die Beerschoten toch graag 
willen bezoeken kunnen het beste 
op de fiets of met het openbaar 
vervoer komen. Een andere mo-
gelijkheid is om te parkeren op de 
parkeerplaats aan de Soestdijker-
weg Zuid in De Bilt of de Amers-
foortseweg in Bosch en Duin. Voor 
mindervaliden zijn op Beerschoten 
langs de oprijlaan een klein aantal 
tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt. 
Wanneer de werkzaamheden aan 
de parkeerplaats van Beerschoten 
klaar zijn, beschikt deze over 75 
parkeerplaatsen en twee parkeer-

plaatsen voor auto’s met een paar-
dentrailer. Daarnaast biedt Utrechts 
Landschap oplaadpalen aan voor 
elektrische auto’s en worden de 
voorzieningen voor fietsers uitge-
breid. Er komen meer plaatsen, er 
komen oplaadpalen voor elektri-
sche fietsen en er komt een ruimte 
waar bakfietsen kunnen parkeren. 
Het nieuwe bezoekerscentrum 
opent eind april haar deuren voor 
het publiek. 

Jacqueline van Dam, Boswachter 
PubliekParkeerplaats afgesloten.

Stapels voor de brievenbus
Een van de meest fanatieke bezorgers van De Vierklank is Frank die wekelijks

stapels kranten wegwerkt in de Biltse en Bilthovense brievenbussen. 
Frank is een graag geziene bezorger want hij is heel trouw en zorgzaam. 

Hij zorgt er altijd voor dat de brie-
venbussen weer netjes gesloten 
worden want, zo meldt hij: ‘dan 
worden de kranten niet nat en komt 
er geen kou in huis’. Soms komt 
het voor dat er bij de voordeur nog 
sleutels in het slot steken. Hij belt 
dan altijd even aan om de bewoners 
daarop te attenderen.

Frank is een doorgewinterde bezor-
ger in pensioenleeftijd die eerder 
al voor diverse spreigroepen fol-
ders rondbracht en zo alle wijken 
van De Bilt en Bilthoven op z’n 
duimpje kent. De Vierklank doet 
dan ook vaak een beroep op hem 
voor het tijdelijk invullen van een 
openstaande wijk of als invaller bij 
ziekte. Frank krijgt op woensdag-
morgen als eerste zijn kranten, net 
na 6.00 uur zodat hij vroeg op pad 
kan. Inwoners herkennen hem wel; 
stapeltje kranten op de arm, een of 

twee keer dubbelvouwen en van 
brievenbus naar brievenbus. Het 
fietsen en lopen in de buitenlucht 
vindt hij een ontspannende bezig-
heid waarbij ideetjes voor zijn web-
sites soms spontaan opkomen.

Met de opbrengsten van de bezor-
ging financiert hij zijn websites die 
refereren aan een amateuristisch 
experimenteel indelingsmodel voor 
begrippen. Op de websites staan 

woordenlijsten met vaak klikbare 
zoekwoorden, alfabetisch, retro-
graad of thematisch ingedeeld, een 
heel simpel voorbeeld van een in-
formatie-ontsluitingssysteem is de 
website vind.click. Frank: ‘De be-
langstelling voor de websites blijft 
nihil, maar het is ontspannend om 
er af en toe aan te puzzelen en te 
knutselen. Ik bezorg De Vierklank 
al 10 jaar, daar ga ik voorlopig nog 
niet mee stoppen’.

De kranten voor Frank zijn afgeleverd bij zijn huisadres.

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

Stinzenplantenwandeling
IVN De Bilt organiseert samen met Werkgroep Sandwijck op zondag 2 april vanaf 11.00 uur een 

vroege voorjaarswandeling op landgoed Sandwijck in De Bilt met het thema Stinzenplanten.

Stinzen is een verzamelnaam van 
een bijzondere groep verwilderde 
planten. Met hun kleurige bloemen 
vrolijken stinzenplanten het (vroe-
ge) voorjaar op. Stinzen zijn veelal 
bolgewassen die de opgeslagen 
voedingstoffen in de bol of knol ge-
bruiken voor een snelle groeispurt 
om nog vóórdat de bomen volop 
in blad staan te kunnen bloeien en 
zo te profiteren van het aanwezige 
licht voor de eigen groei.

Toen aan het einde van de 18de 
eeuw de aanleg van tuinen in de En-
gelse landschapsstijl een rage was, 
werden planten uit het buitenland 
naar Nederland gehaald om de tui-
nen nog mooier te maken. Om die 
redenen kunt u deze planten nog 

steeds vooral terug vinden bij oude 
landgoederen, boerenhoven en pas-
torietuinen. Oftewel bij stenen hui-
zen. ‘Stins’ is het Friese woord voor 
versterkt, stenen huis.

Vanwege de kwetsbaarheid van het 
natuurgebied kunnen er maximaal 
30 mensen mee, waardoor aanmel-
den verplicht is uiterlijk vrijdag 31 
maart 18.00 uur via www.ivndebilt.
nl 

Deelname is gratis, honden zijn 
niet toegestaan en stevig schoeisel 
is aanbevolen. Het startpunt is op 
het parkeerterrein van het Utrechts 
Landschap, bij het toegangshek van 
landgoed Sandwijck (Utrechtseweg 
301, De Bilt).

Sneeuwklokjes behoren tot de 
stinzenplantenfamilie.
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