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College van B en W verder 
zonder VVD-wethouder

door Guus Geebel

Verbazing en ongeloof alom bij de gemeenteraadsleden tijdens de behandeling van de ontslagaanvraag 
van wethouder André Landwehr. Niemand had het ontslag zien aankomen en er was weinig begrip 

voor de uitleg van de VVD eromheen. De behandeling eindigde met het aannemen van een 
motie om tot de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 worden gehouden de 

portefeuille van wethouder Landwehr met het zittende college in te vullen.

VVD-fractievoorzitter Henric de 
Jong Schouwenburg vertelt in zijn 
eerste termijn dat André Land-
wehr bij zijn aanstelling als wet-
houder voor een periode van vier 
jaar getekend heeft. ‘Gaandeweg 
is gesproken over het zoeken naar 
een potentiële opvolger, die wij na 
drie jaar hebben gevonden. Dat dit 
is uitgelegd als een harde afspraak 
ligt aan een onhandige formulering. 
Wij wisten niet wanneer een ge-
schikte kandidaat werd gevonden’. 
In de ontslagbrief van Landwehr 
staat overigens: ‘In 2018 heb ik met 
de lokale en regionale VVD de af-
spraak gemaakt om de functie van 
wethouder in de gemeente De Bilt 
voor maximaal 3 jaar te vervullen.’ 

Telefoon
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
citeert De Jong Schouwenburg uit 
een telefoongesprek: ‘Iedereen was 
verbaasd, niemand heeft het zien 
aankomen. Daar ben ik buitenge-
woon blij mee want dat betekent dat 
wij ons altijd stil hebben gehouden. 
Dat hebben we ook expres gedaan, 
want als je al bij voorbaat bij het be-
gin van de termijn zegt dat iemand 
na tweeënhalf of drie jaar weggaat 
dan heeft hij al bij voorbaat minder 
zeggingskracht. Dat heeft helemaal 
geen zin en dat hebben we ook he-
lemaal niet gedaan. Toen we hier-
mee aan de gang gingen hebben we 
gezegd, mondje dicht, dit gaan we 
niet verder vertellen. Dat hebben 
we ook niet gedaan en ik kan zeg-

gen dat ik buitengewoon trots ben 
op mijn fractie dat ze zich hierin 
niet vergaloppeerd hebben.’ 

Overval
Donja Hoevers (D66) noemt de 
opstelling van de VVD niet be-
vorderlijk voor de onderlinge ver-
standhouding. ‘Het benoemen van 
een wethouder is de bevoegdheid 
van de raad als geheel waar solis-
tisch optreden niet bij past.’ Kri-
schan Hagedoorn (PvdA) stelt dat 
helderheid ver te zoeken is geweest 
bij de VVD. ‘Wij hebben het idee 
dat u steeds nieuwe werkelijkheden 
voor uzelf creëert.’ Hij pleit voor 
een minderheidscoalitie. Werner 
de Groot (CDA) is niet blij met het 
plotselinge vertrek van wethou-
der Landwehr conform een VVD-
afspraak. ‘Geconfronteerd worden 
vanuit onwetendheid voelt als een 
overval.’ Johan Slootweg (SGP) 
vraagt hoe de VVD-fractie naar 
de fi nanciën rond dit hele gebeu-
ren kijkt. Hij wil werk maken van 
het werken met een minderheids-
coalitie en nu doorgaan met drie 
wethouders. Erik den Hertog (Bilts 
Belang) stelt dat op de agenda de 
ontslagbrief staat en hij wil daar 
op dit moment geen andere zaken 
bijhalen. Hij geeft aan goed met de 
wethouder samengewerkt te heb-

ben. Raadslid Boer (SP) zegt de 
wethouder een prettig mens te vin-
den waarmee goed samen te wer-
ken was. De SP is voor een min-
derheidscollege. Connie Brouwer 
(Fractie Brouwer) zegt telefonisch 
een ander verhaal gekregen te heb-
ben dan De Jong Schouwenburg nu 
zegt. 

College
Burgemeester Sjoerd Potters noemt 
dit een uiterst pijnlijke situatie die 
het aanzien van de politiek in De 
Bilt schaadt en daardoor eigen-
lijk alleen maar verliezers kent. 
Het college was niet bij de VVD-
afspraken betrokken en wist er ook 
niets van af. Het exacte bedrag aan 
wachtgeld kan de burgemeester niet 
geven, maar het wordt ingeschat op 
180.000 euro. Dat hij begrip heeft 
voor de ontslagname zoals in een 
persbericht staat slaat niet op de 
hele situatie. ‘Wethouder Land-
wehr heeft op 10 juni in het college 
gemeld dat hij zijn ontslag wilde 
indienen.’ Voor het vervolg wil de 
burgemeester geen overhaaste stap-
pen zetten maar eerst kijken waar 
we staan en waar we naartoe willen. 
Wethouder Anne Brommersma rea-
geert mede namens haar beide col-
lega-wethouders. ‘Ook wij waren 
verrast door het vertrek van de heer 
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Het resterende college v.l.n.r. de wethouders Anne Brommersma en 
Dolf Smolenaers, burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Madeleine 
Bakker.

Expositie in 
Beerschoten

In het bezoekerscentrum van Het Utrechts Landschap op Landgoed 
Beerschoten (De Holle Bilt 6 in De Bilt) heeft de natuurwerkgroep 
van de FCB een fototentoonstelling ingericht met de aansprekende titel 
‘Natuurfotografi e in Nederland’. De meeste foto’s zijn in deze omge-
ving gemaakt en laten eens te meer zien hoe mooi de natuur hier is. 
Door Corona was het bezoekerscentrum in het Bosgebouw lange tijd 
gesloten; vanaf nu zijn de foto’s nog tot na de zomerperiode te bewon-
deren. De openingstijden van Beerschoten zijn op vrijdag, zaterdag en 
zondag tussen 13.30 en 16.30 uur.     (Jeannette Kok)

Een foto van de Koninginnepage op lavenda. (foto Rosalie Kummel)

Landwehr. Het politieke oordeel 
over het vertrek laten wij aan de 
raad. Wij hebben bewust niet gere-
ageerd omdat we het debat met u in 
de raad willen voeren en niet via de 
krant. Wij zijn bereid met de raad 
de mogelijkheden te verkennen van 
een constructie met drie wethou-
ders, maar dat moeten we wel heel 
serieus doen. Het betekent dat we 
als college op een andere manier 
zullen moeten werken, maar ook 
de raad. De werkdruk is al hoog en 
wordt mogelijk nog hoger. Voor de 
resterende maanden moeten tussen 
raad en college afspraken gemaakt 
worden. Daarbij moet vertrouwen 
over en weer zijn’. 

Verbinding
In de tweede termijn dankt Hen-
ric de Jong Schouwenburg André 
Landwehr voor al het werk dat hij 
hier heeft gedaan. Hij is het met 
de raad eens dat dit geen schoon-
heidsprijs verdient. Hij zegt ieder-
een gebeld te hebben over het ont-
slag van Landwehr en de eventuele 
opvolging. Het spijt hem hoe het 
gelopen is en zegt mea culpa (door 
mijn schuld). Jette Muijsson (Be-

ter De Bilt) dankt André Landwehr 
voor zijn inzet. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) vond het betoog van 
De Jong Schouwenburg een wei-
nig overtuigend verhaal. Hij noemt 
de manier waarop over Kees Leli-
velt wordt gesproken heel naar. 
Hij noemt hem heel capabel als 
wethouder, maar nu niet. Donja 
Hoevers pleit voor verbinding, rust 
en tijd. 

Moties
De raad besluit ondanks het late 
tijdstip met 14 stemmen voor en 
13 tegen de vergadering af te ron-
den. In een aangenomen motie in-
gediend door Theo Aalbers (Chris-
tenUnie) spreekt de raad met 19 
stemmen voor en 8 tegen uit dat de 
portefeuille van de heer Landwehr 
tot de verkiezingen in maart 2022 
wordt verdeeld over de zittende 
portefeuillehouders. Een motie in-
gediend door Forza De Bilt, die de 
raad vraagt een dringend moreel 
appel te doen op oud-wethouder 
Landwehr om vrijwillig af te zien 
van elke vorm van wachtgeld, 
wordt met 3 stemmen voor en 24 
tegen verworpen.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
27/06 • 10.30u - 

Mevr. ds. Benedicte L. Bos
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/06 • 09.30u - 

Prof. dr. G. van den Brink
27/06 • 18.30u - Ds. A. J. Mensink

Woudkapel
27/06 • 10.30u - Livestreamdienst met 

Ellen Kruyt
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

27/06 • 14.00u - de heer Theo van Duin 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
27/06 • 10.30u - Gebedsviering 

Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
27/06 • 10.00u - Ds. W.H.B. ten Voorde 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

27/06 • 10.00u - Ds. 
E. J. W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
27/06 • 10.00u - Eucharistieviering 

F.  Zwarts
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
27/06 • 10.00u - spreker Wim 

Hoogendijk

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
27/06 • 15.30u - Drs. J. Mulder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/06 • 10.00u - Ds. L.D.A. Hartevelt
27/06 • 18.30u - Ds. L.D.A. Hartevelt

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/06 • 09.30 uur Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Diensten weer vrij toegankelijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/06 • 10.00u - Ds. J.H. de Vree 
voorbereiding Heilig Avondmaal
27/06 • 18.30u - Ds. P. Molenaar
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/06 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
27/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema
Diensten weer vrij toegankelijk.

St. Maartenskerk  
27/06 • 10.00u - Eucharistieviering 

J. Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/06 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
27/06 • 18.30u - Dhr. H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
27/06 • 10.00u - Ds. P. Nagel 

27/06 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Voorheen 

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.  

Bekijk alle tarieven op: of bel Kees van Asselt:        06 - 15 45 11 30.kvanasselt.nl/kosten/

Wat kost een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden 
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en 
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook 
hoog in het vaandel. 

Verdrietig, maar dankbaar dat hij ondanks alles, op zijn 
manier van het leven heeft weten te genieten, hebben wij 

afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze lieve vader, schoonvader en opa

Cornelis Johannes Franciscus Maria 
van Rooijen

Cees

* Cothen, 
11 februari 1950

† De Bilt, 
7 juni 2021

Trees
 
Arjan en Joyce
Julian, Nina
 
Erik en Laura
Noah, Julia
 
Jasper

Henrica van Erpweg 169
3732 BE De Bilt

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Oud papier Westbroek

Zaterdag 26 juni zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring 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.

Oud papier Hollandsche Rading

Zaterdag 26 juni wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
de papiercontainers 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.

Telefonisch  
scheidingsspreekuur

Denk je na over scheiden of ga je 
scheiden? Dan kun je elke twee 
weken op dinsdagochtend, in de 
even weken je vraag stellen op 
het scheidingsspreekuur. Op bij-
voorbeeld dinsdag 22 juni kun je 
met alle vragen op het gebied van 
scheiding terecht. Je kunt deze 
ook anoniem voorleggen. Het 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven’
Psalm 103 vers 8 berijmd.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend 
geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen 
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Maria Anthonia Kooij – van Vulpen
sinds 22 juli 2020 weduwe van Antoon Hendrik Kooij

Utrecht,
13 mei 1934

Maartensdijk,
16 juni 2021

 Marrette en Hans
  Henk-Jan en Ruby
  Willem en Fenna

 Germine en Henk
  Gerwin en Willeke
   Bart, Hanne
  Anne-Marie en Dirk-Jan
  Toon en Mijke

Correspondentieadres:
Maertensplein 32
3738 GK Maartensdijk

De rouwdienst en de begrafenis hebben jl. dinsdag 22 juni 
plaatsgevonden.

De rouwdienst is terug te kijken en te beluisteren via:
www.kvanasselt.nl/kooij/

Leen een boek en 
spaar voor cadeautjes

Nu de bibliotheek weer open is en er ook weer allerlei leuke activiteiten 
komen voor de jeugd, kunnen kinderen die een boek lenen of meedoen 
aan een activiteit weer volop (verder) sparen voor mooie cadeautjes. 
Elke keer dat kinderen boeken komen lenen, krijgen zij op vertoon van 
hun leenbon een sticker. Ook het deelnemen aan kinderworkshops, 
speurtochten en voorleesochtenden is een sticker waard. 

Een spaarkaart is te verkrijgen bij de balie van de Bibliotheek. Tegen 
inlevering van een volle spaarkaart met 8 stickers mogen de kinderen 
een cadeautje uitkiezen uit de vitrine. Met 2 volle spaarkaarten (16 stic-
kers) kunnen ze sparen voor iets grotere cadeaus. 

spreekuur is van 09.00 tot 11.00 
uur met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin te Bilthoven en is kos-
teloos. In verband met corona is 
het spreekuur momenteel alleen 
telefonisch via 030-2295050.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Crisis- en herstelplan corona krijgt 
steun van commissieleden

door Guus Geebel

De commissie Burger & Bestuur besprak op 15 juni onder voorzitterschap van Krischan 
Hagedoorn (PvdA) het raadsvoorstel ‘Crisis- en herstelplan corona’. Het college wil voor 

de uitvoering van het plan 1.007.300 euro beschikbaar stellen, ten laste van de reserve 
corona. Het beoogd effect is het herstellen van de economische en sociaal 

maatschappelijke weerbaarheid van de lokale samenleving. 

Er zijn twee insprekers in de com-
missie. Erik van Esterik doet dat 
namens briefschrijvers van 12 loka-
le instellingen en organisaties. Hij 
vertelt dat er drie digitale bijeen-
komsten hebben plaatsgevonden 
waar steeds alle lokale instellingen 
bij aanwezig waren. ‘Dat waren 
onder meer Idea, het KunstenHuis, 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, 
Humanitas, WVT, Mens De Bilt 
en de BSF. Dus alle grote spelers 
in het maatschappelijk middenveld 
van De Bilt. De derde bijeenkomst 
is gehouden zonder inwoners of 
raadsleden, vanuit de insteek het 
lijkt erop dat corona tot een einde 
komt en waar staan we nu, kunnen 
we elkaar helpen en wat gaan we al-
lemaal doen met de problemen die 
wij zien na corona. Dat heeft geleid 
tot een brief die op 30 mei is opge-
steld. Rond die tijd verscheen ook 
de brief van het college, met het 
herstelplan corona.’ 

Coalities
‘Wij hebben als instellingen de 
conclusie getrokken dat het plan 
van het college eigenlijk precies 
aansluit bij de prioriteit die wij ook 
zien en dezelfde problemen duidt.’ 
Van Esterik zegt dat we niet moeten 
vergeten dat heel veel vrijwilligers 
gestopt zijn in coronatijd en intus-
sen best lastig te activeren zijn. ‘We 

hebben ontdekt dat niet alleen in-
woners maar ook vrijwilligers vaak 
onvoldoende digitale vaardigheden 
hebben om online diensten aan te 
kunnen bieden. Dat zijn knelpunten 
waar we iets mee willen doen. De 
instellingen omarmen het college-
plan en willen samen optrekken. 
Zij vragen raad en college het idee 
te omarmen om coalities te vormen 
rond thema’s als armoede, een-
zaamheid of zinvolle tijdsbesteding 
en dat de gemeente de regie daarbij 
neemt.’

Inzet
Hans Voogt, voorzitter van de Ad-
viesraad Sociaal Domein De Bilt 
is de tweede inspreker. Hij is blij 
dat het geld dat beschikbaar komt 
gaat naar de mensen die het meest 
getroffen zijn. Voogt geeft na het 
verhaal van Erik van Esterik nog 
enkele praktische punten mee. Hij 
noemt bewegingsarmoede, die door 
corona is toegenomen. ‘Dat vraagt 
extra inzet voor de buurtcoaches en 
de verenigingen, maar vooral ook 
samen met het onderwijs. Op de rol 
van de gemeente staan al de wijk-
overstijgende speelplaatsen. Daar 
is een beperkt budget voor uitge-
trokken’. Voogt vraagt daaraan een 
impuls te geven in deze tijd. Ook 
vraagt hij extra aandacht voor de 
wachtlijsten bij de jeugdhulp.

Flexibiliteit
Na de eerste termijn van de com-
missie geeft wethouder Dolf Smo-
lenaers een reactie op vragen en 
opmerkingen van commissieleden, 
die zijn portefeuille aangaan. ‘De 
coronacrisis heeft de Biltse inwo-
ners, ondernemers en maatschap-
pelijke instellingen enorm geraakt. 
Het is vooral de samenleving, die 
zelf met nieuwe initiatieven en 
flexibiliteit de crisis te boven is 
gekomen. Het plan wordt gefinan-
cierd uit de voor corona beschik-
baar gestelde Rijksmiddelen en het 
extra budget dat wij als gemeente-
bestuur hebben weten vrij te maken 
uit het jaarresultaat 2019’. Wethou-
der Madeleine Bakker, met onder 
meer economie in haar portefeuille, 
is blij met de aandacht die er in het 
plan is voor ondernemers. ‘Maar 
zeker ook voor onze verenigingen 
en jeugdigen.’ Wethouder Anne 
Brommersma is onder de indruk 
van wat maatschappelijke organi-
saties gedaan hebben en nog gaan 
doen in de uitvoering van dit plan. 

Samenwerking
De vraag van Theo Aalbers over 
wat corona betekent voor De Bilt 
en onze samenleving wordt beant-
woord door burgemeester Sjoerd 
Potters. ‘De Bilt is net als veel ge-
meenten diep getroffen. We hebben 

een oudere populatie en veel slacht-
offers te betreuren. Ook mensen 
die ziek zijn en langdurige corona-
klachten hebben. We hebben ook 
de problematiek van eenzaamheid, 
jongeren die geen stageplaats kun-
nen vinden, moeilijk aan de slag 
komen of uitgevallen zijn in het on-
derwijs. Niet te vergeten de onder-
nemers die een moeilijke periode 
hebben doorgemaakt. We willen 
graag een duwtje in de rug geven, 
maar met dit Crisis- en herstelplan 

zijn we er misschien nog niet, maar 
we zetten wel een stap in de goede 
richting.’ Voorzitter Krischan Ha-
gedoorn concludeert dat het Crisis- 
en herstelplan als hamerstuk naar 
de gemeenteraad mag, eventueel 
met een stemverklaring of amende-
ment. Hij geeft een compliment aan 
het ambtelijk apparaat, de maat-
schappelijke instellingen die mee-
gewerkt hebben, het college en de 
raad. ‘Goed samenwerken kan wel 
degelijk in deze gemeente.’

Wethouder Madeleine Bakker is blij met de aandacht voor ondernemers. 

Nieuwe start Theater 
Het Lichtruim

Vrijdag 18 juni mocht Theater Het Lichtruim weer bezoekers ont-
vangen; door de nog steeds geldende afstandsregels konden er slechts 
30 kaarten verkocht worden. De zaal was dan ook snel uitverkocht. 

Deze avond stond de voorstelling Alma op het programma; Anita van 
Soest speelde de rol van Alma, de vrouw van Gustav Mahler. De tekst 
is van Anna Enquist. In haar spel werd Anita op de piano begeleid door 
Bas Verheijden. Margaret Steur verzorgde de regie. Het was een ont-
roerende voorstelling, waarin Alma worstelde met de keuze voor haar 
eigen muziek, of de muze te blijven van haar 19 jaar oudere echtge-
noot. Deze miskende het muzikale talent van Alma en verlangde haar 
ambities op te geven. Toch heeft zij meerdere composities geschreven, 
waarvan een deel verloren is gegaan. De moeder van Alma raadde haar 
aan haar eigen weg te volgen.

Worsteling
Anita vertelde op bewogen wijze de worsteling van Alma in haar leven 
met Gustav en de geboorte van hun 2 dochters. Tot ontzetting van Alma 
schreef Gustav in die periode de Kindertotenlieder. Tijdens haar hu-
welijk met Gustav had Alma meerdere buitenechtelijke relaties. Anita 
van Soest verbeelde de worsteling in het leven van Alma, maar ook 
haar gelukkige momenten met veel passie. Haar verdriet was duidelijk 
op het gelaat van Anita af te lezen. In haar spel werd zij op bijzondere 
wijze begeleid door de pianist Bas Verheijden. Na afloop was er een 
afterparty met een muzikaal optreden van het trio Bel Ami, waaronder 
ook Anita van Soest.            (Frans Poot)

Anita beeldt Alma uit; Bas Verheijden is de pianist.
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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

Hollandse
Bloemkool

Nu € 0,99

De lekkerste
Gesneden ananas
Mega bak 500 gram € 3,95

Asperge vispotje € 1,95
100 gram

Torentje van zee-
baars met spinazie

€ 12,50
Per portie

Osso buco met 
pasta en groenten

€ 14,95
Per portie

Onze vernieuwde
Chipolata taart
Nu € 15,95
Panne lettes met 
pijnboompitten
Nu € 4,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 24 vrijdag 25 en zaterdag 26 juni.

Laatste weekend...
De beste asperges van 
onze vaste teler....
+ gratis geschild!!
500 gram  € 3,95
Ham, eieren, boter, krieltjes 

en een heerlijke saus.
We hebben alles in huis!!

Desem
Landbrood

Nu € 2,49
Bruine bollen
Met of zonder zonnebloempitten

Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Notenafdeling:
Tuinbonenmix met
paella kruiden 
en 
soja broad beans

Nu 2 bakken € 6,98

Capucijners schotel
    

€ 1,25
100 gram

Gesneden
Hollandse spitskool

€ 0,99
400 gram

Jonagold
Handappels € 1,99

Heel kilo

28
06

29
06

30
06

VANWEGE DE VERBOUWING STAAN WIJ MET ONZE MARKTWAGENS TUSSEN LANDWAART EN NAGEL!
Riblappen

Biefstuk spiesjes

100
GRAM 2.75Biefstuksleetjes

4+ 1
GRATIS

Varkenshaas saté

4 slavinken + 
500 gram gehakt 

SAMEN
VOOR 10.-

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 juni
t/m woensdag 30 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

VLEESWAREN TRIO

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 6.98

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Beenham

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Runderschnitzels
Kipschnitzels
Gepaneerde schnitzels

4+ 1
GRATIS

4+ 1
GRATIS

500
GRAM 5.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 5.98

KAAS

BOEREN BELEGEN
500

GRAM 6.98

GRILLWORST + 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 8.-

SAMEN
VOOR 20.-

BBQ PAKKET
BESTAANDE UIT:

4 filetlapjes
4 kipdij sate
4 bbqworstjes
4 hamburgers



Mooie opbrengst uit 
statiegeldactie 

Dinsdag 15 juni ontving Stich-
ting Dierenweide Maartensdijk 
uit handen van Jelle Fahrenhorst 
van de Jumbo uit Maartensdijk 
een cheque van 349,54 euro, 
zijnde de opbrengst van de sta-
tiegeld-inzamelingsactie bij de 
flessenautomaat bij deze Maar-
tensdijkse super. 
Met de financiële mogelijkheden 
van deze cheque kan de dieren-
weide verder worden verbeterd 
voor zowel de dieren als de be-
zoekers. 
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advertentie

Geen nieuwe bezuinigings-
operatie in De Bilt

door Guus Geebel

B en W presenteerden woensdag 16 juni in een persbijeenkomst de Kadernota 2022-2026. In de 
nota worden de financiële kaders voor de nieuwe meerjarenbegroting vastgelegd. Wensen voor 

nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële 
ruimte. Op 8 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota.

‘We hebben een heel bijzonder jaar 
achter de rug. De coronapandemie 
heeft echt wel diepe sporen achter-
gelaten, ook voor de gemeentelij-
ke organisatie om dingen op orde 
te krijgen’, aldus burgemeester 
Sjoerd Potters. Hij gaat in op het 
Crisis- en herstelplan corona dat 
op 15 juni in de commissie Burger 
& Bestuur is besproken en waar 
veel lof en waardering voor was. 
‘Het is heel belangrijk om daar-
mee te starten. We hebben niet al-
leen een najaarsnota en kadernota, 
maar we hebben samen een plan 
gemaakt om uit de crisis te komen 
en ik ben blij dat dat ook gelukt is.’ 

Positief resultaat
Wethouder Dolf Smolenaers van 
Financiën geeft toelichting op de 
jaarrekening en de kadernota. ‘De 
jaarrekening sluiten we af met een 
fors positief resultaat. Maar het is 
wel een enigszins geflatteerd beeld 
door de coronacrisis. We hebben 
in het begin van de crisis gedaan 
wat we konden en hebben als aan-
vulling op de Rijksmiddelen ook 
lokaal aanvullende ondersteuning 
geboden die nodig was om de cri-
sis het hoofd te bieden. Vorig jaar 
hebben we nog een reserve Coro-
na in het leven geroepen om een 
herstelplan te kunnen presenteren 
samen met de Rijksmiddelen die 
daarvoor beschikbaar zijn. Het is 
een positief resultaat, maar wel een 
aantal taken die zijn blijven liggen 
omdat onze ambtenaren heel hard 

hebben gewerkt om meer aan co-
rona te kunnen doen.’

Speerpunt
Vanaf de start van het college was 
het op orde brengen van de finan-
ciële positie van de gemeente een 
speerpunt. ‘Dat is ook wat in deze 
jaarrekening weer wat verbetert’, 
aldus Smolenaers. ‘Met de raad is 
gedebatteerd over wat de gemeente 
als financiële uitgangspunten wil 
hebben en wat voor schulden ac-
ceptabel zijn.’ De wethouder is blij 
dat we inmiddels op al die getallen 
scoren zoals de raad het voor ogen 
had richting de toekomst. ‘Dat geeft 
ook de ruimte om wat vooruit te 
gaan kijken. Als je gezond bent kun 
je ook tegenvallers goed opvangen 
en af en toe wat extra’s investeren 
wanneer dat het hardste nodig is.’ 

Kadernota
‘De afgelopen jaren hebben we drie 
bezuinigingsoperaties op rij gehad. 
Dat sorteert inmiddels resultaat. 
Het gepresenteerde financiële per-
spectief van de afgelopen begrotin-
gen is overeind gebleven. Dit jaar 
zijn er in De Bilt geen bezuinigin-
gen nodig. We kunnen zelfs naden-
ken over hoe we investeren op de 
plekken waar dat het hardste nodig 
is. Dat doen we onder andere op het 
gebied van de lokale economie, wat 
in deze coronacrisis ook nodig is. 
Ook op het gebied van veiligheid 
heeft de coronatijd sporen achter 
gelaten. Ook speerpunten van het 

college, verduurzaming en impul-
sen aan de woningbouwopgave 
kunnen geld krijgen. Al met al is 
het financiële beeld positief.’ Smo-
lenaers kan niet alleen maar goed 
nieuws melden. Hij noemt de aan-
staande herijking van het gemeen-
tefonds en of er extra geld komt 
voor de jeugdzorg en de Wmo. ‘Ri-
sico’s zijn er nog wel degelijk, maar 
het is prettig te weten dat we inmid-
dels iets meer vet op de botten heb-
ben om die het hoofd te bieden.’

Zorg en energie
Wethouder Anne Brommersma 
begint haar bijdrage met een com-
pliment aan de Biltse bevolking. 
‘Er zijn maanden geweest dat be-
woners van verzorgingshuizen nie-
mand mochten zien en dat was heel 
pijnlijk. Er werd toen in de tuinen 
muziek gemaakt, bewegingslessen 
gegeven op balkons en er werden 
rozen gebracht. Dat werd gedaan 
door veel vrijwilligers die zo lieten 
zien dat er aan ze gedacht werd.’ 
Zij noemt dit een voorbeeld van de 
kracht van onze gemeente. ‘Wet-
houder Madeleine Bakker en ik 
hebben net als in alle gemeenten de 
kosten in het sociaal domein jaar 
in jaar uit verder zien oplopen. In 
2020 hebben we daarvoor de Biltse 
Aanpak ontwikkeld om meer grip 
te krijgen op het sociaal domein. 
Dat is gelukt en wordt nu uitge-
voerd. Ons beleid is geworden dat 
we meer kijken naar zelfredzaam-
heid van mensen, ook financiële 

V.l.n.r. de wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma, 
burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Madeleine Bakker.

zelfredzaamheid, dus of mensen 
het zelf kunnen betalen. Het effect 
daarvan is dat we de middelen die 
beschikbaar zijn vooral ten gunste 
kunnen laten komen bij de meest 
kwetsbaren.’ Over energieopwek-
king zegt Anne Brommersma: ‘De 
gemeenteraad heeft vastgesteld 
welke bijdrage wij gaan leveren 
aan de regionale opgave voor ener-
gieopwekking. Dat uitgangspunt 
ligt er nu. In 2030 willen we 50 gi-
gawattuur opwekken en 2022 staat 
in het teken van waar we dat gaan 
doen.’ 

Gevolgen
Wethouder Madeleine Bakker van 
onder meer economische zaken be-
gint haar bijdrage met een terugblik 
op 2020, het begin van de corona-
pandemie. ‘Dat betekende heel veel 
voor onze ondernemers en vereni-
gingen.’ Ze is onder de indruk van 
de creativiteit die ondernemers aan 
de dag hebben gelegd om hun zaak 
draaiende te houden. ‘De wanhoop 
die er is geweest is omgezet in ac-
tie waardoor de nadelige gevolgen 
beperkt zijn. Ook met gelden die 
het Rijk beschikbaar heeft gesteld. 
Kijkend naar verenigingen, cultuur, 

sport of welzijn constateer ik dat 
het superknap is dat ondanks alle 
beperkingen toch met veel vrijwil-
ligers ruimte is geboden aan leden 
van verenigingen. Naast de negatie-
ve effecten die corona ons gebracht 
heeft kwam ook veel positiefs naar 
boven.’ 

Samenwerking
Over de nieuwe samenwerking met 
SRO, die het beheer en de exploita-
tie heeft van De Vierstee, zwembad 
Brandenburg en de Kees Boekehal 
vertelt de wethouder: ‘Als je aan 
een nieuwe samenwerking begint 
en je wordt door corona getroffen 
dan vind ik het extra knap dat je aan 
het eind van de rit bij het opstellen 
van de jaarrekening een positief re-
sultaat neerzet. We gaan met volle 
energie naar de toekomst en als de 
raad dat wil gaan we weer investe-
ren. Het zijn onze voorstellen die 
wij aan de raad presenteren. In mijn 
portefeuille is dat een extra stimu-
lans in economie. De bedrijfsfunc-
tionaris die een belangrijke schakel 
is tussen de gemeente en het veld 
zouden we heel graag in willen blij-
ven zetten. Wij gaan optimistisch 
naar 2022 en de volgende jaren.’

Montessori Bilthoven terug 
naar de Middeleeuwen

Donderdag 3 juni werd de Montessorischool Bilthoven vereerd met zeer hoog bezoek. Baron 
Brot van Boetselaer en Jonkvrouw Roozenblos bezochten de school in het kader van het 

uitgestelde 100-jarig bestaan van de school. Het Middeleeuwse paar was gestuurd door 
de oude koning van Montessoriland om voor hem een opvolger te zoeken. 

Er moest gekozen worden tussen 
Ridder Rode Roderick en Rid-
der Witte Wilhelm. Alle ruim 200 
kinderen werden verdeeld in een 
rode en een witte ploeg en moedig-
den hen aan tijdens een echt toer-
nooi. De ridders hadden natuurlijk 
het een en ander uit te vechten en 
hierbij konden ze wel wat steun ge-
bruiken van extra ridders. De leer-
lingen gingen daarom in de och-
tend zwaardvechten, boogschieten, 

ballengooien, ringsteken op een 
houten paard en kregen wapenleer. 
Deze spellen, onder leiding van 
ouders, Schildknaap Jan Jelle en 
Hulpje Quasimodo, waren de op-
maat naar het spectaculaire toer-
nooi in de middag. 

Ook vond er een jonkvrouw- en 
schildknaapverkiezing plaats on-
der de kinderen. De winnaars van 

de verkiezing mochten meedoen 
in het toernooi. De ridders voch-
ten zeer sportief, op echte paarden. 
Witte Wilhelm won en mocht zich 
de nieuwe koning van Montesso-
riland noemen. Gelukkig bleven 
de ridders vrienden en benoemde 
Wilhelm meteen Roderick tot zijn 
Eerste Minister.  
               (Cees Noordegraaf)

Hulpje Quasimodo.

Het toernooi was het hoogtepunt van de dag.

Stichting Dierenweide Maartensdijk 
neemt blij de cheque in ontvangst 
van Jelle Fahrenhorst van de 
Jumbo (r).
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

WIJ HEBBEN DE EERSTEKLAS TUINMACHINES MAAR OOK TUINGEREEDSCHAP VOOR IEDER BUDGET EN ELKE TUIN.
OOK VOOR HUUR VAN EEN VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE, TUINFREES, ETC. BIJ ONS MOGELIJK. VOOR MEER ACTIES, BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES*
ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR
HSE 42

VAN € 129 NU TIJDELIJK VOOR 

€ 99

ACCU HEGGENSCHAAR
HSA 56

€ 159
MET ACCU EN LADER VAN € 317
NU VOOR € 269,00

ACCU GRASMAAIER
RMA235
met eco modus

€ 199
MET ACCU EN LADER
VAN € 397 NU VOOR € 329,00

*acties zijn geldig t/m 30 juni 2021

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

APPELKOEKEN of
APPELRONDO’S  

CHIA POMPOEN-
BROODJE

Per stuk
€ 1,25

Nu
€ 2,25

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

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

Openingstijden:
MA: 13.00 - 18.00 uur | DI t/m DO: 9.00 - 18.00 uur | VR: 8.30 - 18.00 uur | ZA: 8.30 - 17.00 uur

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

TOT 50%
KORTING

op geselecteerde 

artikelen
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Dr. Mientjes stopt met 
huisartsenpraktijk

door Walter Eijndhoven

Na 22 jaar huisarts te zijn geweest in Westbroek, stopt dr. Gerard Mientjes op woensdag 30 juni met 
zijn praktijk aan de Kerkdijk. Huisartsen Hilda Boersma, Jeroen van Duijn en Marlies Huijsmans 

stoomden zich al klaar en nemen vanaf donderdag 1 juli de taken over van Mientjes.

De naam dr. Mientjes is alom be-
kend in Westbroek. Toch heeft hij 
hier niet zijn hele werkzame le-
ven doorgebracht als huisarts. ‘Na 
mijn opleiding mavo-3, havo en 
atheneum stroomde ik door naar 
de Universiteit van Amsterdam om 
geneeskunde te studeren’, vertelt 
Mientjes. ‘Na mijn studie en pro-
motieonderzoek ging ik aan het 
werk als epidemioloog bij de GGD 
in Amsterdam. Een leuke baan, 
maar niet ééntje voor het leven’.
Heel toevallig solliciteerde de 
echtgenote van Mientjes op een 
baan als psychologe bij De Werk-
plaats in Bilthoven. Mientjes: ‘Ja, 
dat was zeker toevallig, want in 
Westbroek zocht men op dat mo-
ment een huisarts. Via via sollici-
teerde ik op die functie en werd ik 

aangenomen. Zo kregen wij beiden 
een nieuwe baan binnen dezelfde 
gemeente’.

Vertrek
22 jaar lang werkte Mientjes als 
huisarts in Westbroek. Een baan 
waarbij hij lief en leed deelde met 
vele dorpsbewoners, maar nu acht 
hij de tijd rijp om te vertrekken. 
Zijn opvolgers staan al te trappe-
len van ongeduld om de praktijk 
over te nemen. ‘Met een gerust 
hart kan ik deze aan hen overla-
ten. Ik heb het volste vertrouwen 
in hen’, vertelt Mientjes. ‘Voor mij 
breekt nu een nieuwe tijd aan. In 
verband met corona neem ik geen 
officieel afscheid van mijn patiën-
ten, wel zal ik nog enkelen van hen 
thuis bezoeken. Daarna ga ik op 

vakantie, wandelen in Frankrijk en 
zeilen op de Wadden. Na de vakan-
tie ga ik zeker weer wat werken en 
invallen.

Belasten
‘Tenslotte moet mij nog iets van 
het hart. Binnen de geneeskunde 
streven wij om de administratieve 
lasten te verlagen, zorgmedewer-
kers weer met zorg bezig te laten 
zijn. Het is dan ook erg storend dat 
de gemeente ons dwingt kentekens 
van patiënten door te geven, om 
te voorkomen, dat zij een bekeu-
ring krijgen op de afsluiting Kors-
sesteeg. Patiënten moeten zonder 
hindernissen hun huisarts kunnen 
bezoeken. Ik hoop dat de gemeente 
dit gaat veranderen. Ook in verband 
met de privacy’.

Dr. Mientjes stopt als huisarts. 

Bastionweg krijgt nieuwe look
De gemeente Utrecht is voornemens de Bastionweg opnieuw te gaan inrichten o.a. met als doel 

om de weg rustiger en verkeersveiliger te maken. Volgens de gemeente 
is dit de wens van de bewoners. 

Op deze weg wordt veel gewandeld 
en gefietst. Ook gebruiken fietsers 
en automobilisten het zuidelijk deel 
van de Bastionweg van en naar de 
Voordorpsedijk. En fietsers van en 
naar de wijk Voordorp. Op het noor-
delijke deel rijdt ook sluipverkeer 
dat zorgt voor extra drukte. Er was 
een online informatieavond op dins-
dag 8 juni

Plannen
De gemeente Utrecht wil van de Bas-
tionweg een fietsstraat maken, waar 
de auto te gast is, met rood asfalt en 
een voetpad ernaast. Dit maakt het 
voor fietsers en voetgangers veiliger 
en prettiger om de Bastionweg te 
gebruiken. De maximumsnelheid op 
de Bastionweg wordt van 50 naar 30 
kilometer per uur teruggebracht.
Men heeft het voornemen een knip 

in de weg maken aan de noordkant 
van de Bastionweg, vlak voor de 
aansluiting met de Einthovendreef 
Zuid. Dan kan de weg niet meer 
worden gebruikt als sluiproute. De 
voorrangsregeling op het kruispunt 
naast de spoorwegovergang wordt 
aangepast; verkeer van en naar de 
Voordorpsedijk krijgt voorrang. De 
inrichting van het kruispunt zal een 
beetje worden aangepast. De werk-
zaamheden zullen worden gecombi-
neerd met het groot onderhoud aan 
de Bastionweg.

Ontsluitingsweg
Tonny Groen (vereniging Groe-
nekan) attendeerde op dit bericht: 
‘Als dit doorgaat komt er een einde 
aan een van de oudste ontsluitings-
wegen van Groenekan (langs fort 
Blauwkapel) Let op: in de prille 
plannen is ook een knip opgenomen 
waardoor gemotoriseerd verkeer 
geen gebruik meer kan maken van 
deze route  van en naar Utrecht’.  
     [HvdB]De Bastionweg loopt rond fort Blauwkapel naar de Voordorpsedijk. (foto 

gemeente Utrecht)

Zero emissie 
stratenmaker

J. Veldhuizen BV: 100% 
elektrisch vervoeren en werken 

Aannemersbedrijf J. Veldhuizen BV uit Westbroek heeft duurzaamheid 
ver doorgevoerd met een nieuwe, volledig elektrische Toyota Proace. 
Deze bestelwagen wordt ingezet in combinatie met een lichtgewicht 
aanhangwagen van Veldhuizen Wagenbouw, met daarop een eveneens 
elektrische Knikmops. Om dat mogelijk te maken verruimde Veldhuizen 
Wagenbouw het trekgewicht van de Toyota Proace naar 3.125 kilo.
Aannemingsbedrijf J. Veldhuizen B.V. richt zich op bestratingswerk-
zaamheden voor bedrijven en lokale overheden. Steeds vaker wordt er 
in aanbestedingen geëist dat er ‘zero emissie’ gewerkt moet worden en 
daarvoor heeft het bedrijf onder meer geïnvesteerd in elektrische machi-
nes zoals trilplaten en een Knikmops E 130 mini shovel. Voor het ver-
voer van die machines bood naamgenoot , maar geen familie, Veldhuizen 
Wagenbouw uit Groenekan een praktische oplossing in de vorm van het 
aanpassen van een volledig elektrische Toyota Proace bestelwagen.
De Toyota Proace heeft af fabriek een actieradius van 220 kilometer en 
een maximaal aanhangwagengewicht van 1000 kilo. Om de bestelwagen 
geschikt te maken voor de inzet met een zwaardere aanhangwagen werd 
er een nieuwe trekhaak ontwikkeld, die is goedgekeurd voor 3.125 kilo-
gram. De zwaardere inzet heeft uiteraard consequenties voor de actiera-
dius, maar aangezien aannemingsbedrijf J. Veldhuizen B.V. werkt in een 
straal van 75 kilometer is dat geen probleem. 
De lichtgewicht tandemas aanhangwagen werd speciaal voor dit doel 
ontwikkeld. Met een eigen gewicht van slechts 530 kilo resteert er een 
netto laadvermogen van 2.600 kg. De volledig elektrische Knikmops E 
130 weegt 1.900 kilo, waardoor er voldoende laadvermogen overblijft 
voor gereedschappen, palletvorken, een stenenklem en een elektrische 
stamper. De aanhangwagen is uitgevoerd met in de breedte verstelbare 
oprijplaten waardoor deze voor meerdere machines geschikt is. Door de 
afgeschuinde vloer aan de achterzijde is de oprijhoek optimaal voor zelf 
rijdende machines. 
Naast de elektrische Toyota en de E-Knikmops heeft J. Veldhuizen ook 
een volledig elektrische 17,5 tons mobiele kraan besteld. Daarmee breidt 
het bedrijf de zero emissie services nog verder uit voor klanten die bereid 
zijn om wat extra te betalen voor duurzame oplossingen voor bestratings-
werken.

Veldhuizen Wagenbouw maakt zero emissie transport mogelijk voor het 
Westbroekse aannemersbedrijf.

ingezonden mededeling

Uitreiking Chapeaupenning 
Wethouder Madeleine Bakker reik-
te op 21 juni de Chapeaupenning 
uit aan de heer Maas J. van Apel-
doorn. Maas van Apeldoorn is bui-
tengewoon ambtenaar van de bur-
gerlijke stand; oorspronkelijk in 
Maartensdijk. Hij werd bij de ge-
meentelijke samenvoeging in 2001 
benoemd in de nieuw gevormde 
gemeente De Bilt. Hij is beëdigd 
op 16 april 1997; in de 24 jaar, dat 
hij werkzaam was als trouwambte-
naar heeft hij 714 bruidsparen in 
de echt verbonden. Het laatste hu-
welijk heeft de heer van Apeldoorn 
voltrokken in 2020.

Nu de zomer echt is begonnen
zie je vanuit luchtballonnen
mensen weer in de tuin
en wat worden ze bruin
want het is de tijd om te zonnen

Guus Geebel Limerick
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In Zorgvilla Steinenburgh bieden we warme
en liefdevolle zorg en begeleiding aan
mensen met geheugenproblematiek. We
hebben een vast team van enthousiaste en
gemotiveerde collega`s. Wij zijn er voor
onze bewoners en volgen hun wensen. Met
elkaar zetten we ons met hart en ziel in om
bewoners zich thuis te laten voelen en
plezier en betekenis te geven de dag.

Wil jij dit ook? We zijn op zoek
Verpleegkundigen en Verzorgende-IG.

Neem contact op met de locatiemanager
Charlotte Schraauwers via
telefoon: 030 - 200 49 50 of
e-mail: info@zorgvillasteinenburgh.nl
https://www.claris-zorggroep.nl/

Werken in een vast team
mogelijkheid voor
persoonlijke ontwikkeling

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

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

KIP GAMBA'S
Kippenhaasje omwikkeld met ontbijtspek en met onze
honingmosterd marinade afgetopt! Heerlijke combi!!
Ca. 8 tot 10 min. bakken op de BBQ of de pan100 gram 1,75

KUIKENPOTEN
Super kwaliteit; antibiotica vrij en zonder toevoegingen!
Dagvers, heerlijk voor in de oven, de pan; mag met de
hand gegeten worden; ca 50 min. op 150°C 500 gram 2,95

MINI LAMS BOUTJES
Om lekker kort en fel te bakken; puur natuur en met 
onze inmiddels klassieke mediterrane marinade..
Mag kort rosé gebakken worden; 3 tot 4 min. 100 gram 2,95

AARDAPPEL SALADE
De originele, naar Duits recept met een heel klein fris
uitje en bieslook erdoor; heerlijk fris en super voor bij 
de maaltijd en natuurlijk voor bij de BBQ!! 500 gram 3,95

SHORT RIBS
Voor de experts! Runder stoofstuk met been; op 110°C
garen tot een kern van 95°C en dan even laten rusten.
Zeer smaakvolle rakker; kan ook sousvide... 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zomerse adviezen:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 21 juni t/m zaterdag 26 juni.

Zetfouten voorbehouden.

BOSCHE BOLLEN
Super lekkernij: gekruid gehakt omwikkeld met uitjes 100 gram 1,25
RUNDER MEGABURGERS
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug! 3 stuks 4,35

CHORIZO WORSTJES
De originele Spaanse!! Een topper voor de BBQ; milde
chorizo smaak en grove structuur, echte smaakmaker!!
Kort braden; ca. 5 tot 7 minuten.. 100 gram 1,65

VASTE
PLANTEN

Niet te 
tellen, 
zóveel

Niet te 
tellen, 
zóveel

Alle vaste planten uit het basis-alfabet én het EXTRA alfabet. 

Vierkante potmaat 9 x 9 cm én 11 x 11 cm,

Geldig t/m dinsdag 29 juni

Kassa-
korting ...25%

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl

PLANTEN
Vaste planten tellen bij 
‘t Vaarderhoogt? Niet 
aan beginnen, want we 
hebben er on(voors)telbaar veel. Van Astrantia Major via Lobelia 
tot Zigadenus.  U vindt ze achter op ons terrein onder de borden 
‘Basis alfabet’ en ‘Extra alfabet”.

Zondags gesloten, 

v.a. 19 september zijn we zondags weer open. 

Webshop.vaarderhoogt.nl 7 dagen per week open

Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl

Webshop nu geopend | Afhalen op afspraak is mogelijk.

Jopie’s 
wonen

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, woonaccessoires en cadeau’s.

Verkooppunt Maison Mansion krijtverf  en toebehoren.

Voor meer info of  de laatste nieuwtjes kijk op 
Facebook: Jopie’s Wonen.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

ZOMERPROGRAMMA 2021

VOOR INWONERS, DOOR INWONERS
Ook dit jaar faciliteert MENS De Bilt weer een gevarieerd aanbod aan  
activiteiten en workshops voor iedereen die in de zomer thuis is. Creatieve 
workshops, sportieve activiteiten, maar ook zingeving. Kijk voor een 
overzicht op www.mensdebilt.nl (blauwe button) of kom een flyer 
halen bij onze servicecentra. Heb je interesse, meld je dan vooraf aan: 
030-7440595 of servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl. Vol=vol. 
Wij wensen iedereen een mooie zomer toe en veel plezier met het 
Zomerprogramma. 

HET MELDPUNT
Vanaf maandag 5 juli kunt u weer bellen als u een chauffeur nodig heeft 
voor uw afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis. Van maandag 
t/m vrijdag van 14.00 - 17.00 uur zitten de telefonistes voor u klaar,  
030-228 77 99, meldpunt@mensdebilt.nl.

MENS is ook…

Montessorischool Bilthoven zoekt een conciërge
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan waarbij je jouw technische kwaliteiten 
in kunt zetten? Montessorischool Bilthoven zoekt een handige conciërge die 24 uur 
per week technische werkzaamheden kan uitvoeren. De 24 uur is op te delen in 5 
ochtenden of 3 volledige dagen. Ook 65 plussers worden uitgenodigd te solliciteren.

Als conciërge ga jij je voornamelijk bezighouden met de volgende werkzaamheden:
-  Toezicht op een nette en opgeruimde omgeving, zowel binnen als buiten;
-  Beheer en uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
-  Signaleren en rapporteren van groot onderhoud en opdracht geven tot uitvoering;
-  Lichte schoonmaakwerkzaamheden;
-  Verrichten van kopieerwerkzaamheden.

Mail uw sollicitatiebrief met cv naar directeur@montessoribilthoven.nl

Montessorischool Bilthoven  |  Rembrandtplein 1  |  3723 CH Bilthoven  |  T 030 228 08 18
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Nootjes
De Vierklank 10 23 juni 2021

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

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA K A N T I E W E R K E R S 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Gezocht iemand die een 
paar uur per week wil 
SCHOONMAKEN, strijken 
etc. in Westbroek meer info 
bij Corine 06-47165196.

Gevraagd in appartemen-
ten complex huishoudelijk 
HULP voor 2 ochtenden ( 8 
uur per week). Wilt u werken 
in een leuk team?. Belt u dan 
0651321764.

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

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

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

Zelfstandig werkend 
SCHILDER zoekt binnen- en 
buitenwerk, goed werk nette 
prijs. Tel. 06-21909500

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

Wie wil tijdens onze vakantie 
eind sept op onze HOND 
passen bij u thuis. Info 
06-28123200

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

VERLOREN ca 28-05 
sleutelbos Maertensplein 
Maartensdijk 2 huissleutels + 
1 autosleutel
+ zakmesjes waarvan 1 
met opschrift W.v.Beek / 
0630375521

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
2 vouw-/campingbedden, 2x 
matras+overtrek en dekbed-
den. €20,- per bed incl. toe-
beh. Tel. 06-12062940

Modern houten bureau, in 
hoogte verstelbaar, nieuw 
€50,-. Tel. 06-19691119

Kampeerartikelen voor begin-
ner; borden, bekers, nieuw 
bestek, pannetjes en vele 
andere artikelen. In grote 
doos, één koop €35,-. Tel. 
0346-213501

Camping gaslamp met gas-
tankje 2x gebruikt €12,50. 
Tel. 0346-213501

Laag model damesfiets 3 ver-
snellingen €50,-. Tel. 0346-
214559

Beschuitbus van de fabeltjes-
krant, ziet er nog netjes uit, 
lichte roest binnenkant. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Voetbal Holland mega span-
doek nieuw 74 x 340 cm €10,-
. Tel. 0346-243758

Grote Ned. vlag 180 x 300 
cm, nieuw in verpakking 
€8,0. Tel. 0346-243758

HP Cartridge 301 kleuren in 
ongeopende originele ver-
pakking met 2 aangebroken 
cartridges 301 (zwart-wit en 
kleur). Samen voor €15,-. Tel. 
06-30654159

Antieke gietijzeren babyweeg-
schaal, €2,50. Foto beschik-
baar. Tel. 06-10121407

Fietsmandje voor aan het 
stuur, prijs €6. Hondenfohn , 
prijs €10,- Tel 06 53441095

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Kamperfoeliestraat, 
Meidoornpad, Tuinstraat en 
de Witte Swaen €6,-/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners 
van de Buys Ballotweg, 
Cumulusweg, Eurusweg 
(Medische ruimte), Hessenhof 
en Looydijk (121-170) BLIJ, 
Woon je in de buurt en over-
weeg je een krantenwijk. Wij 
zijn per direct op zoek naar 
een bezorger die wekelijks 
daar de krant wil bezorgen. 
Je verdient €6,16 per week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

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

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

Op ’t bankje
Erg vrolijk kijkt de man niet die op de hoek het bankje zit, maar 
ik ga er toch maar bijzitten. Het lijkt erop dat hij met zijn ge-
dachten ergens anders is en mijn groet wordt nauwelijks beant-
woord. Als hij niets wil zeggen is het wat mij betreft ook geen 
punt. Het is eindelijk wat aangenamer weer geworden, dus ik 
geniet toch wel van de lentezon. Na enige tijd begint hij toch 
te praten. ‘Ik ben er maar even uitgegaan om een oude vriendin 
van mijn vrouw te ontlopen’, begint hij. Dan vertelt hij dat zijn 
vrouw enige tijd geleden vrij plotseling is overleden en hij voor 
allerlei dingen kwam te staan waar hij zich voorheen nooit mee 
bemoeid had. ‘Wilma was een uitstekende huisvrouw en kon 
heerlijk koken. Ook de administratie deed zij helemaal alleen, 
daar bemoeide ik me nooit mee. Nu ze er niet meer is merk je 
pas hoe afhankelijk je bent. Bij de begrafenis en de eerste tijd 
daarna kreeg ik veel aandacht en hulp. Vooral de kinderen heb-
ben mij heel goed opgevangen. Je leeft die eerste tijd ook in 
een roes. Er moet zoveel geregeld worden. Daar heb ik nooit bij 
stilgestaan. Ik heb altijd gedacht dat Wilma me wel zou over-
leven en zij zou zich wel gered hebben. Ik kan inmiddels wel 
al een eenvoudig potje koken en gelukkig heb ik voor het huis-
houden iedere week een hulp. Maar ja, die vriendin van mijn 
vrouw, die Vera, die benauwd me een beetje. Het is een prima 
mens en bij het overlijden van mijn vrouw heeft ze heel veel 
gedaan, maar ik voel dat ze me een beetje aan het inpalmen is 
en daar heb ik geen zin in.’ Hij kijkt me wat hulpeloos aan. ‘Het 
begon met een kopje koffie bij elkaar drinken, toen belde ze 
om de haverklap op om te vragen of ik bij haar kwam eten. Ik 
wil haar ook niet kwetsen en botweg nee zeggen. Van de week 
vroeg ze of ik geen zin heb een weekje met haar op vakantie 
te gaan.’ Ik begrijp het probleem van de man wel een beetje, 
maar voor dit soort gevallen weet ik ook geen oplossing te be-
denken. Duidelijk is dat de man haar veel te opdringerig vindt. 
‘Ik betrap me erop dat ik smoesjes verzin en dat ligt eigenlijk 

helemaal niet in mijn aard. Zo ga ik volgende maand op het 
huis van mijn zoon en schoondochter in Brabant passen, maar 
tegen haar heb ik gezegd dat ik met ze mee op vakantie ga, uit 
angst dat ze vraagt of ze mee mag naar Brabant.’ Hij schudt 
zijn hoofd en vindt het zo te zien maar niets. ‘Ik vertelde vorige 
week dat ik zo graag weer eens de rode kool die Wilma altijd 
zo lekker klaarmaakte wilde eten. Nou de volgende dag stond 
ze voor de deur met een schaaltje rode kool, die natuurlijk heel 
anders smaakte. Ik zou het allemaal moeten waarderen, maar 
dit gaat me veel te snel. Ik begrijp het ook wel, haar man is 
een paar jaar geleden overleden en die heeft ze de laatste ja-
ren van zijn leven thuis verzorgd. Dat zorgzame zit er gewoon 
in.’ Ik raad de man toch aan er met haar 
over te praten, omdat zij er mis-
schien zelf geen erg in heeft. 
Ontlopen is de oplossing niet. 
De man knikt. ‘Misschien 
heeft u wel gelijk, maar ik 
heb even geen zin om haar 
te zien en ik ben nu eerst 
maar een gaan eind wande-
len.’ Hij stapt zo te zien een 
beetje opgelucht op om zijn 
wandeling te vervolgen.

Maerten

Varen door de Molenpolder

Vaar op woensdag 30 juni van 14.00 tot 16.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer door de Molen-
polder, een klein natuurgebied vlak boven Utrecht, 
en geniet van de rust en de stilte van de natuur. 
Met een fluisterboot ontdek je de rijke historie 
van dit oude veengebied. Speur samen met de gids 
naar de dieren en planten in dit gebied en loop 
onderweg een stukje op het "drijvend land". De 
tocht is vanwege de coronamaatregelen uitsluitend 
te boeken voor personen uit één huishouden. Kijk 
voor meer informatie, data en het boeken van een 
vaartocht op staatsbosbeheer.nl/varenvechtstreek.
 

Meer zelfvertrouwen voor je kind

Meer zelfvertrouwen voor je kind, wat kan je als 
ouder doen? Deze ZOOM workshop op 29 juni 
van 20.00 tot 21.30 uur is voor ouders van basis-
school kinderen. In de online workshop krijg je 
handvatten om je kind vol zelfvertrouwen op te 
voeden, je grenzen aan te geven, je kind meer los 
te laten en meer vanuit rust op te voeden. Waar-
door je kind meer verantwoordelijkheid krijgt en 
meer zelf gaat ontdekken. Dit alles heeft een posi-
tief effect op het zelfvertrouwen van je kind. Meer 
informatie en aanmelden zie de webstire: debilt.
ouderslokaal.nl

Een zee van bloemen

Nu de geel-zwart gestreepte rupsen van de St.-
Jacobsvlinders elkaar weer verdringen op het 
Jacobskruiskruid is de zomer echt begonnen. En 
ook de erop lijkende St -Jansvlinder is nu op 
zoek naar een waardplant. Door het uitgestelde 
maaibeheer wordt de tuin één zee van bloemen. 
Goed voor de bijbehorende insecten. Bekijk het 
op zaterdag 26 juni in de Moeras- en Stinzenplan-
tentuin in Westbroek, Kerkdijk 132 (tuiningang). 
Toegang vrij tussen 10.00 en 17.00 uur. 
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Walk to Fight Cancer 2021 
in De Bilt 

door Henk van de Bunt
 

Op zaterdag 10 juli organiseren diverse betrokken en enthousiaste vrijwilligers voor Stichting 
Fight cancer speciale wandelingen in steden en dorpen door heel Nederland. Zo wordt ook 

in De Bilt op 10 juli a.s. met medewerking van de buurtsportcoaches van MENS De Bilt 
en Bilts Heerlijk een Walk georganiseerd langs mooie plekjes in de gemeente. 

Walk to Fight Cancer is een wande-
ling met een lach en een traan, vol 
passie en sportiviteit. De opzet is 
kleinschalig en uiteraard worden de 
op dat moment geldende coronare-
gels in acht genomen. In 2020 is er 
tijdens de eerste editie van Walk to 
Fight Cancer op 10 locaties corona-
proof gewandeld en werd er binnen 
6 weken ruim 90.000 opgehaald. 

Afstanden
Inmiddels zijn er al 11 steden en 
dorpen aangehaakt en andere ge-
interesseerde locaties kunnen zich 
nog bij Fight cancer melden. De 
te wandelen afstanden (12,5 of 25 
km) gaan dwars door de natuur 
rondom de deelnemende plaats. 
Een intieme wandeling met maxi-
maal 250 deelnemers per locatie, 
die in kleine groepjes van start 
gaan. Deelnemers kunnen zich la-
ten sponsoren; zo hopen de organi-
satoren een groot bedrag aan dona-
ties op te halen voor baanbrekende 
kankeronderzoeken, die door Fight 
cancer worden geselecteerd.

 

De Bilt
Op 10 juli is de Walk in de gemeen-
te De Bilt. Buurtsportcoach Niels 
van Veelen licht toe: ‘De start en 
finish is bij gemeentehuis Jagtlust, 
waar de deelnemers worden ont-
vangen door de buurtsportcoaches 
en leden van Bilts Heerlijk, die de 
route hebben uitgezet. De deelne-
mers krijgen een mooi shirt en een 
goodiebag met lunch voor onder-

weg; tijdens de wandeling zijn er 
geen verkeersleiders, de wandeling 
wordt begeleid door middel van een 
app. Wel zijn er herkenningspunten, 
bij elke kilometer, die is afgelegd. 
De route gaat richting de Uithof en 
dan richting Zeist. Onderweg kan 
een ijsje worden genuttigd op kos-
ten van Mens De Bilt’. Aanmelden 
kan via www.fightcancer.nl.

Op een van de herkenningspunten (de Baronbrug): Joanne Ronhaar 
(Bilts Heerlijk) en buurtsportcoach Niels van Veelen. 

Scouting AMG 
organiseert Vossenjacht

Aan het einde van het scoutingseizoen loopt er op een zaterdagoch-
tend een aantal vreemd geklede mensen door Maartensdijk voor de 
jaarlijkse vossenjacht van scouting Agger Martini Groep (AMG). 
Hiervoor worden naast AMG-leden alle kinderen van 5 tot en met 
14 jaar uitgenodigd om mee te doen. 

Tijdens de vossenjacht zoeken de kinderen naar verklede mensen, die 
op het Maertensplein en de straten daaromheen lopen. Sommige vos-
sen zijn heel opvallend verkleed, maar soms vraag je je ook af of 
iemand nou een vos is of gewoon iemand die in een overall aan zijn 
auto aan het sleutelen is.

Alle kinderen uit Maartensdijk (en omgeving) die zin hebben om zater-
dag 26 juni op zoek te gaan naar ‘vossen’, kunnen zich om 10.00 uur 
melden bij het startpunt op het Maertensplein. De vossenjacht duurt een 
uur en voor iedere deelnemer is er een prijsje.

In september start een nieuwe bevergroep bij de AMG. De bevers zijn 
kinderen tussen de 5 en 7 jaar oud en komen elke zaterdag van 11.45 
tot en met 13.15 uur bij elkaar op het clubhuis voor spellen, knutselen 
en koken naast veel andere activiteiten. Info beversamg@gmail.com

De vossen van AMG weten zich ieder jaar weer mooi te vermommen.

DOS-seizoen zit er op
Zaterdag 12 juni was de slot-
dag bij DOS Westbroek voor de 
jeugdteams. Na een periode waar-
in de leden elkaar weinig zagen, 
werd het seizoen toch feestelijk 
afgesloten met een zeskamp met 
spelletjes zoals Spijkerbroek han-
gen, 4 op een rij, Twister, en nog 
veel meer. Het was heerlijk zonni-
ge dag, de kinderen hebben enorm 
hun best gedaan en allemaal een 
certificaat verdiend.  
                 (Lisa Rademakers)

Afsluiting van de dag met friet-tafels, lekkere snacks, een watergevecht, 
en natuurlijk, met een leuk potje korfbal!

Geslaagde Avondvierdaagse bij Nova
Korfbalvereniging Nova organiseerde vorige week een Avondvierdaagse Home Edition. Ruim 
60 jeugdleden en vriendjes en vriendinnetjes liepen vier avonden achter elkaar vijf kilometer. 

Dit deden zij onder begeleiding van een aantal enthousiaste ouders.

Direct na de eerste editie vorig 
jaar was de organisatie van Nova 
het erover eens dat 2021 ook een 
Avondvierdaagse moest krijgen. 
Dus werden er weer vier nieuwe 

routes uitgezet, begeleiders gezocht 
en groepjes gemaakt. Op zaterdag, 
de laatste dag, verzamelden alle kin-
deren zich na het lopen op het korf-
balveld om hun welverdiende me-

daille in ontvangst te nemen. Daarna 
konden de kinderen en ouders die 
gereserveerd hadden, genieten van 
een heerlijke snack op het 1,5 meter-
terras.            (Renske van Kempen)

Jeu de Boulers 
volledig gevaccineerd

De jeu de boules-groep van NOVA is als eerste groep binnen de ver-
eniging volledig gevaccineerd. Dit maakt het ook weer mogelijk om op 
een verantwoorde manier samen te komen, uiteraard nog wel met het 
volgen van de basisregels. 

Door de versoepelingen van 5 juni jl. is het ook weer mogelijk om na 
het jeu de boulen met elkaar van een drankje en een bitterbal te genie-
ten op het terras. Wie een keer wil meedoen, kan dit kenbaar maken via 
jeudeboules@kvnova.nl. 

De deelnemers bij gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. (foto Steven Bakker)

Uitslag Wedvluchten
De vogels van Postduivenvereniging De Bilt namen deel aan een wed-
strijdvlucht vanuit Pt. St. Maxence. De duiven van Ron Miltenburg 
werden 1 en 2, die van de Combinatie Steenbeek en Zoon werden 3 
en 7, die van Michel van Putten 4, van Peter van Bunnik 5, 6 en 9, van 
M.J.J. van Zelst 8 en die van E&K van Oostenbrugge 10.

Vanuit het Franse Vierzon keerden de vogels van Comb Steenbeek & 
Zn als 1, 2, 7, 9 en 10 weerom, die van Peter van Bunnik als 3de, van 
Ron Miltenburg 4 en 6 en van M.J..J. van Zelst als 5de en 8ste.



Duurzaam
Vele uren brachten we buiten door in de afgelopen coronamaanden. Bui-
ten ontmoeten, vergaderen en stoom afblazen ging gepaard met een na-
tuurbeleving. Duurzaam zou je zeggen. Maar wat we achter lieten was 
een berg afval, witte doekjes en mondkapjes. Duurzaam?

Buiten in de tuin, in het park, in de vrije natuur... Maar hoe vrij is onze na-
tuur eigenlijk? Al langere tijd maken mensen zich zorgen over de ongerepte 
natuur. Al in 1868 schreef botanist Frederik Hartsen: ‘Laat ons toch die 
veenen van Westbroek in eere houden en ze dikwerf bezoeken, zoolang ze 
nog vruchtbaar zijn. Wie weet, over een halve eeuw of vroeger behooren ze 
misschien tot de vaderlandsche geschiedenis. Dan is de adem der bescha-
ving over die streken heengegaan’. 

De Westbroekse Zodden zijn na re-
cent natuurherstel behouden voor 
de toekomstige generatie. Kosten 
nog moeite gespaard. Duurzaam 
zou je denken. Opgeruimd en 
overzichtelijk omlijsten spiksplin-
ternieuwe hekken met het logo 
van Staatsbosbeheer het natuurge-
bied. De ‘oude’, degelijke hekken 
werden verwrongen en afgevoerd, 
robuuste wielen reden het onlangs 
zo zorgvuldig ingezaaide pad weer 
helemaal kapot. Wandelaars strui-
kelen voorwaarts. Duurzaam? 
Duurzaamheid kent vele kanten, 
maar vooralsnog telt hier vooral 
het budget, het geld moet op.
Duurzaamheid, een actueel thema 
waarmee wij allen worstelen.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Hekken van de dam
Duurzaamheid kost meer dan geld
Struikelend voorwaarts
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advertentie

Martin Luther Kingschool viert 
alsnog 50-jarig bestaan

door Henk van de Bunt

In de week van 14 tot en met 18 september zou in 2020 het 50-jarig bestaan van de Martin 
Luther Kingschool in Maartensdijk worden gevierd. Door corona ging toen het merendeel 

van festiviteiten niet door. Nu - aan het einde van schooljaar 2020-2021 - wordt op 
bescheiden wijze aan dit jubileum alsnog aandacht geschonken. 

Bij het veertigjarig jubileum ver-
telt Marijke Drieenhuizen over 
de geschiedenis van de school: 
‘Een groeiende groep ouders wil 
in de jaren ‘67, ‘68, ‘69 naast de 
School met de Bijbel een school, 
die Christelijk onderwijs aanbiedt 
met ruimte en respect voor ander-
mans overtuiging en een reële ver-
antwoordelijkheid voor het onder-
wijs bij ouders met schoolgaande 
kinderen. Op 16 juni 1969 wordt 
de schoolvereniging door deze be-
trokken ouders opgericht en op 11 
augustus 1970 wordt de Martin Lu-
ther Kingschool officieel geopend 
als derde basisschool in Maartens-
dijk. Omdat de houten noodloka-
len aan de Pr. Marijkelaan nog niet 
gereed zijn wordt eerst ingetrok-
ken in de Gereformeerde Kerk aan 
de Kon. Julianalaan. Op 10 decem-
ber 1970 worden de noodlokalen 
in gebruik genomen en op tweede 
Paasdag 1974 brandt de school 
geheel af. De leerlingen worden 
verspreid opgevangen, een deel 
trekt in bij obs Kievitschool, de 
jongste leerlingen trekken in bij de 
kleuterschool aan de Pr. Bernard-
laan en de oudste leerlingen wor-
den ondergebracht in het landgoed 
Rustenhoven in Maartensdijk. 
Een nieuw scholencomplex wordt 
gebouwd en vanaf schooljaar 
1975/1976 betrekken leerkrachten 
en leerlingen het huidige pand’. 

Martin Luther King
‘De naam van de school is zeer 
bewust gekozen. Er is gevraagd 
aan de weduwe van Martin Luther 
King of de school zijn naam mocht 
dragen. Dit omdat hij een man was 
die door zijn manier van leven en 
door wat hij zei heeft laten zien 
dat de Bijbel zin geeft aan het le-
ven en dat iedereen voortdurend 
moet werken aan vrede en recht. 
Aad Doelman, de eerste directeur 
verwoordde dat destijds als volgt; 

‘Wij willen onze school graag zien 
als een plaats waar vaardigheden 
worden verkregen die de straks 
volwassen oud leerlingen mede in 
staat zullen stellen om een wereld 
te maken voor zichzelf, maar zeker 
ook voor anderen, waar vrede en 
recht steeds meer inhoud krijgen’. 
De school is dus destijds opgericht 
door een grote groep betrokken 
ouders. Nog steeds spelen ouders 
een belangrijke rol in het reilen en 
zeilen van de Martin Luther King-
school. Er zijn in iedere groep 
klassenouders die bijkomende za-
ken regelen voor de leerkrachten. 
Er zitten naast teamleden ook ou-
ders in de MR en er is een actieve 
oudervereniging die verschillende 
activiteiten organiseren die niet 
onder het normale lesprogramma 
vallen. 

Jaargroep
Juf Joyce van Beuningen is intern 
begeleider en leerkracht van 31 
leerlingen in groep 3: ‘In verband 
met de coronamaatregelen heb-
ben wij de festiviteiten uitgesteld 
tot het einde van het (jubileum-) 
schooljaar. Daarnaast zijn de ac-
tiviteiten kleinschaliger. Op don-
derdag 24 juni is er op de Martin 
Luther Kingschool een feestdag 
voor alle huidige leerlingen. Deze 
dag, waarbij onderwijswethouder 
Madeleine Bakker het startschot 
zal geven, zal in het teken staan 
van ´Oud Hollands’. Er wordt al 
een lange tijd hard gewerkt aan de 
voorbereidingen en het zal dan ook 
een gezellige feestelijke dag gaan 
worden met veel Oud Hollandse 
spellen. Onder normale omstan-
digheden zouden wij onze ouders 
hierbij betrekken en zouden de 
kinderen groeps-doorbroken dit 
feest vieren. Hoewel de corona-
maatregelen versoepeld worden 
kiezen wij toch voor de veilige 
weg. Het team pakt de organisatie 

zelf op en de kinderen vieren het 
feest binnen de eigen jaargroep’.

Speurtocht
Directeur Arjan Dam: Om ouders 
en anderen bij dit feest te betrek-
ken hebben wij ervoor gekozen om 
twee speurtochten te maken. Eén 
speurtocht is speciaal voor de leer-
lingen en één voor ouders en andere 
belangstellenden. Beide speurtoch-
ten voeren door het dorp langs di-
verse belangrijke plekken voor de 
school. Aan de tweede speurtocht 
wordt de laatste hand gelegd. Deze 
moet nog goedgekeurd worden en 
komt vervolgens beschikbaar via 
de app Geocaching Adventure Lab. 
De aanvraag daartoe is inmiddels 
ingediend. Op deze manier kun-
nen alle belangstellenden langdurig 
kennismaken met ons mooie dorp 
en de geschiedenis van de Martin 
Luther Kingschool. Geocaching is 
een buitensport en spel waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van een gps-
ontvanger of telefoon om ergens ter 
wereld een zogenoemde cache te 
vinden. Er is een variant beschik-
baar in de vorm van een speurtocht. 
Op onze website www.mlking-
schoolmaartensdijk.nl is meer in-
formatie te vinden over de speur-
tochten’. 

Motivatie
Na de feestdag van komende don-
derdag mogen de leerlingen genie-
ten van een extra lang weekend. Ze 
zijn vrijdag én maandag vrij. Het 
team gaat wij die dagen het nieuwe 
(52ste) schooljaar voorbereiden. 
Arjan Dam: ‘Belangrijkste wijzi-
ging is de vernieuwing van onze 
methodiek voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. Uit onderzoek weten 
we dat werken aan het welbevinden 
van leerlingen onder andere leidt 
tot betere leerprestaties, betere so-
ciale en emotionele vaardigheden 
en meer motivatie om te leren’. 

Op 13 september was de officiële opening van het huidige complex 
(archieffoto). 

Basisschoolgroep 3 met op de flanken Juf Joyce van Beuningen en Meester Arjan Dam.

IVN Bomengids 
Berg en Bosch 

IVN De Bilt e.o. heeft een nieuwe natuurgids aan haar reeks toege-
voegd: ‘Bomenwandeling Berg & Bosch’. 

Het terrein Berg en Bosch herbergt een rijk assortiment aan bomen en 
struiken. De bomen op de route zijn letterlijk ‘in kaart gebracht’. De be-
geleidende illustraties en teksten geven de lezer informatie die behulp-
zaam is om de soort te herkennen en te onderscheiden van gelijkende 
soorten. Ook is per soort veel te vinden over wetenswaardigheden van 
de boom of struik. De kaart van de wandeling helpt bij het lokaliseren en 
vinden van de soort. Ogen, neus en tastzintuigen heb je nodig om de soort 
op naam te kunnen brengen. 
De wandeling is in een halfuurtje te doen (ook voor rolstoelhouders), 
maar met het lezen van de tekst erbij ben je al snel een uur onderweg. Het 
bomengidsje is te verkrijgen bij de Bilthovense Boekhandel aan de Juli-
analaan en bij Café Restaurant De Kapel (Prof. Bronkhorstlaan, Biltho-
ven (gebouw 68).  Meer informatie bij Jaap Milius (j.milius@casema.nl). 

“Wat schaft de pot?”
Woe.
23-6
Do.
24-6
Vr.

25-6
Za.

26-6
Zo.

27-6

Indiase lamscurry 
met rijst

In knoflookboter 
gebakken mosselen

Mexicaanse
avocado-salade

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
30-6
Do.
1-7
Vr.
2-7
Za.
3-7
Zo.
4-7

Gebakken biefstuk 
met champignonsaus

Gebakken zalmfilet 
met Hollandaisesaus

Salade Niçoise 
(vegetarisch)

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Vanaf 1 juli stoppen we met bezorgen,
afhalen blijft wel mogelijk.

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