
waar heftig op gereageerd werd. 
‘Dat heeft geleid tot het opnieuw 
opzetten van het proces dat be-
gin 2020 werd opgestart. In de 
gemeenteraad van juni werd be-
sloten de inwoners duidelijk te 
betrekken door meedenken en 
meewerken en het project ge-
biedsgericht aan te pakken. We 
hebben de bewoners gevraagd om 
zelf met hun inbreng te komen en 
advies te geven. Dat hebben we 
ook aan stakeholders gevraagd. 
Het heeft geleid tot 55 mooie ad-
viezen over hoe om te gaan met 
het wonen in De Bilt. We heb-
ben ook een digitale kansenkaart 
opgezet. Er is een inwonerpanel 
ingezet dat een doorsnede van 
de inwoners weergeeft en waar-
aan gevraagd is wat zij belangrijk 
vinden. Daarvan geeft 80% aan de 
woonopgave van De Bilt heel be-
langrijk te vinden, waarbij groen 
een belangrijk aspect is.’  

Veel kennis
‘De adviezen worden zorgvuldig 
geanalyseerd evenals de kansen-
kaarten en het inwonerpanel. Dat 
doen we ook met eerdere inbreng. 
Al het materiaal wat er ligt wordt 
geordend door een redactieteam 
dat bestaat uit inwoners. Op deze 
manier willen we komen tot een 
hopelijk gedragen advies van, voor 

en door inwoners. Inclusief kansen 
voor nieuwe woningbouw en loca-
ties als bouwsteen voor het nieuwe 
woonbeleid. Er zijn spelregels op-
gesteld. Iedereen die een advies in-
dient wordt gehoord. Het eindoor-
deel is aan de gemeenteraad. Het 
betekent dat de inwoners nu aan zet 
zijn’, aldus Simone Diegenbach. Zij 
noemt het proces een stapje in een 
zoekproces hoe dit met de inwoners 
samen opgezet kan worden. ‘De 55 
adviezen laten zien dat de inwo-
ners een grote betrokkenheid heb-
ben.’ Simone doet vaker dit soort 
processen, maar zoals hier heeft ze 
nog nooit meegemaakt. ‘Als ik de 
inhoud zie zit er heel veel kennis in. 
Daarnaast zijn er 1400 reacties van 
de kansenkaart. Niet alleen over lo-
caties maar ook reacties op locaties 
en dan is er nog het inwonerpanel. 
Qua opbrengst heel veel en tegelij-
kertijd een warboel. Daar gaan we 
voorzichtig proberen draden uit te 
trekken. De een loopt dood en de 
ander zit te veel in de knoop en een 
derde blijkt opeens een rode lijn te 
zijn waar we mee aan de gang gaan. 
Het gaat ook over de identiteit van 
een dorp of wijk. Die zijn niet altijd 
behoudend. 
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DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

  
 BEGIN 
VAN DE 
  LENTE!

   HEBT U AL EEN  
GOEDE ZONNEBRIL?  

Raadsavond project 
Samen Werken aan Wonen 

door Guus Geebel

Dinsdag 17 maart werd onder voorzitterschap van Henk Zandvliet (GroenLinks) een digitale 
openbare informatieve avond gehouden over het project Samen Werken aan Wonen. 

In dit project wordt samen met inwoners invulling gegeven aan de woonopgave 
van de gemeente De Bilt. De gemeenteraad gaf daarvoor in juni 2020 

als uitgangspunt meedenken tot meewerken mee. 

In het project is dit uitgewerkt tot 
een gebiedsgericht participatietra-
ject. Daarbij zijn inwoners aan zet 
om advies te geven over de woon-
opgave. Dit is een nieuwe manier 
van werken voor de gemeente De 
Bilt. Het gaat daarbij niet alleen om 
locaties, maar ook over voor welke 

doelgroep er gebouwd moet wor-
den, het type woningen en hoe de 
omgeving van die woningen er dan 
uit moet zien. Er werd een inkijk 
gegeven in het participatieproces, 
de eerste resultaten en het verdere 
verloop van dit proces. 

Betrokkenheid
De avond werd ingeleid door 
wethouder Dolf Smolenaers. Hij 
verwelkomde de raads- en com-
missieleden en de geïnteresseerde 
inwoners. ‘Ik ben verantwoorde-
lijk voor het zoveel mogelijk op-
lossen van het probleem van de 

Biltse woningzoekende. We vra-
gen aan projectontwikkelaars om 
een bijdrage te leveren om meer 
goedkopere betaalbare woningen 
te bouwen. Daarnaast bouwen we 
op gemeentelijke locaties steeds 
meer goedkope midden huur en 
sociale huur. De nieuwe locaties 
hebben veel losgemaakt. Er was 
ontevredenheid en boosheid over 
het proces en dat begrijp ik. Daar-

na is een nieuw proces op gang 
gekomen met een betrokkenheid 
waar ik ontzettend blij mee ben 
want we hebben nieuwe locaties 
heel hard nodig. Wij hebben onze 
inwoners om hulp gevraagd bij 
het vinden van nieuwe woning-
bouwlocaties en input voor het 

woonbeleid.’ Smolenaers vertelt 
hoe het proces op basis van een 
motie in de gemeenteraad tot 
stand kwam. 

Opzet
Projectleider Simone Diegenbach 
houdt vervolgens een presentatie. 
Zij gaat in op het eerdere proces 
dat heeft plaatsgevonden waarbij 
locaties werden aangewezen en 

Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Alles valt of staat met hoe we met het 
resultaat omgaan als raad en als college.’

In goed overleg met de gemeente is in Westbroek een kleinschalig bouwproject vlot getrokken.

Lees verder op pagina 5

Chaos op Vinkenplein

De oplevering van het appartementencomplex aan het Vinkenplein in 
Bilthoven is met zo’n halfjaar vertraagd. Door ondeugdelijk metselwerk 
moeten alle muren worden gesloopt en met nieuwe stenen opnieuw 
worden opgebouwd. [foto Guus Geebel]
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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

28/03 • 10.30u - Mevr. ds. 
Marjolein Cevaal - Erbrink

29/03 • 19.30u - Mevr. 
Lummy Blömer - Snijder

30/03 • 19.30u - Mevr. ds. Louise Blok
31/03 • 19.30u - Mevr. ds. 

Koosje Vos - Butijn 
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/03 • 09.30u - Ds. J.A.J. Pater

28/03 • 18.00u - Ds. P.M. van ‘t Hof

Woudkapel
28/03 • 10.30u - Ontmoeten met 

Hilde Debacker
Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

28/03 • 14.00u - de heer 
Jan Derk de Bruin  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
28/03 • 10.30u - Gebedsviering 
A. v.d. Boogaard en A. Veldhuis 

Vieringen zijn online, zonder 
kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

28/03 • 10.00u - Ds. K. van Meijeren
29/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo
30/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo
31/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo

Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

28/03 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
28/03 • 10.00u - Eucharistieviering 

F. Zwarts
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28/03 • 10.00u - spreker Jeffry Rampen

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
28/03 • 15.30u - Ds. G.H. Vlijm

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

28/03 • 10.00u - Kandidaat M.S. Roos
28/03 • 18.00u - Ds. W.M. van de Linden

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/03 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

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

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
28/03 • 18.30u - Proponent 

H.J. Teeuwissen
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

28/03 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
28/03 • 09.30 uur - 

Ds. Rene van den Beld 
28/03 • 17.00 uur - Tom Wevers

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

St. Maartenskerk
28/03 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/03 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
28/03 • 18.30u - Ds. G.J. Lakerveld

PKN - Herv. Kerk
28/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

28/03 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer

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).

Een vlinder kan niet terug in zijn cocon
HERMAN FIOLET

Er is een tijd voor de winter en voor de zomer. 
Er is een tijd voor de herfst en voor de lente. 
Voor alle seizoenen in het leven is er een tijd…

VRIJ NAAR BIJBELBOEK PREDIKER (O.T.) DOOR MARGREET

In het bijzijn van haar gezin, is in alle vertrouwen overleden 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma. 
Wij koesteren de warme en mooie herinneringen aan haar.

Margaretha Janny Eleonora
van Baarsen-van Nederpelt

‘s-Gravenhage Maartensdijk
2 november 1941 18 maart 2021

 Cor van Baarsen

 Martijn van Baarsen & Gabriëlle Sogelée
 Lex

 Michiel van Baarsen & Suzanne Kemper
 Rens, Rosa, Sil

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 27 maart 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 plaat-
sen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde 
plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 27 maart 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.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

KBH gaat door
Ook in deze stille tijd klinkt muziek bij de Koninklijke Biltse Harmo-
nie. Samen bij elkaar komen om te musiceren zit er echter nog niet in. 
Om toch muzikaal actief, gemotiveerd en betrokken te blijven bij deze 
vereniging zijn de leden een leuk project gestart. 

Met het toepasselijke nummer ‘We zullen doorgaan’ is er een samen-
speelvideo gemaakt om te laten zien en horen hoe de KBH verbon-
den is en om de Nederlandse cultuursector een hart onder de riem te 
steken. De enthousiaste Bart van Gerwen - Windmeewerken.nl -, ook 
wel bekend als de Baron van Boetzelaer, neemt met een speciaal ge-
schreven tekst de zang voor zijn rekening. Deze bijzondere productie 
is te zien en te beluisteren op website biltseharmonie.nl, regiotvdebilt.
nl en op vierklank.nl.

En ook die dag 
was jij
toen ik 
bos 
noch bomen 
zag
met hoofd en hart erbij

Wim Hoebink

We hadden het zo goed, tot en met die laatste jaren in Bilthoven. 
Met intens verdriet maar ook met grote dankbaarheid nemen 
wij afscheid van onze lieve, altijd opgewekte en inspirerende 
Patty.

Patricia Hoebink - van Thiel
Eindhoven, 15 juli 1930 – Bilthoven, 10 maart 2021

echtgenote van Wim Hoebink

Liefhebbende moeder, grootmoeder en schoonmoeder van 
Emeliet, Ben, Tawan, Willem, Michel, Enass

We danken de medewerk(st)ers van afdeling Arcade 2 van Huize 
het Oosten voor hun betrokkenheid en liefdevolle zorg. 

Patty is te ruste gelegd op de begraafplaats van Groenekan. De 
uitvaart heeft, vanwege de pandemie, plaatsgevonden in kleine 
kring. 

Correspondentie: Wim Hoebink, p/a TAP Uitvaartcentrum
Soestdijkseweg Zuid 265, 3721 AE Bilthoven.

Voorjaar op komst

Het voorjaar dient zich nu toch heel voorzichtig aan getuige dit veld 
met narcissen in bloei langs de Biltse Rading. [Frans Poot]



Nieuwe overeenkomst 
huishoudelijke 
ondersteuning

Op dinsdag 16 maart tekenden wethouders Jocko Rensen (Bun-
nik) en Anne Brommersma (De Bilt) met tien zorgaanbieders een 
overeenkomst voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning. 
Het gaat om hulp aan inwoners uit deze gemeenten, die deze onder-
steuning écht nodig hebben. 

Als de eigen kracht, het sociale netwerk en algemeen toegankelijke voor-
zieningen en hulp niet toereikend zijn, dan kunnen inwoners advies of 
hulp vragen bij de gemeente. Een consulent onderzoekt namens de ge-
meente de situatie en kan zorgen voor persoonlijke hulp als dat nodig is.

Voordien
In de gemeente De Bilt werd deze hulp tot 1 april 2021 aangeboden door 
1 aanbieder namelijk door de stichting De Bilthuysen. Het was al ge-
ruime tijd bekend dat deze stichting er per 1 april 2021 mee zou stoppen 
om deze vorm van hulp nog te verlenen. 

Toekomstgericht
Het is voor het eerst dat de gemeenten Bunnik en De Bilt hiervoor samen 
een overeenkomst afsluiten. Voor zowel gemeenten als aanbieders zorgt 
de samenwerking voor een efficiëntieslag in kwaliteit en administratie. 
De aanbieders leveren hun diensten voor beide gemeenten, onder dezelf-
de voorwaarden.
‘Hiermee zetten we samen met de aanbieders een belangrijke stap in de 
levering van toekomstgerichte huishoudelijke ondersteuning’, aldus wet-
houder Jocko Rensen. ‘We gaan hiermee voor kwaliteit en continuïteit 
die aansluit op de daadwerkelijke behoefte van onze inwoners’. Wethou-
der Anne Brommersma vult aan: ‘En we zijn hierdoor beter in staat om 
samen de kosten voor huishoudelijke ondersteuning beheersbaar te hou-
den. Voor de inwoners van de gemeente De Bilt betekent het bovendien 
dat er nu ook keuze is uit meerdere aanbieders’.

Inwerkingtreding
In de gemeente De Bilt treedt de overeenkomst per 1 april in werking. 
Cliënten behouden daar hun vaste hulp als deze bereid is over te stappen 
naar een van de nieuwe aanbieders, of kunnen een andere voorkeur voor 
een aanbieder aangeven. Voor de gemeente Bunnik treedt de overeen-
komst per 1 januari 2022 in werking, omdat de huidige contracten met de 
aanbieders nog doorlopen tot die datum. Veel aanbieders die nu in Bunnik 
hun diensten leveren blijven dat ook na 1 januari 2022 doen.                [RK]

Wethouder Anne Brommersma 
ondertekent de overeenkomst.
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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

Ook achter gesloten 
deuren is er activiteit!

Blijf uw lokale 
ondernemers steunen.

GEEF DE BILT 
REFERENDUM

Inspraak werkt 
onvoldoende, 
burgers voelen 

zich niet gehoord!
Hoogbouw, windmolens, 

zonneparken:
burgers willen het niet! 

Gemeenteraad: stem 
morgen voor het

voorstel van Forza!

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

advertentie

Plannen voor huizen in Groenekan
door Henk van de Bunt

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan is het voormalige schoolgebouw ‘t. Nijepoortje’ 
gelegen. De gemeente De Bilt werkt een plan uit om dit gebouw te slopen en hier maximaal vier 

woningen en een kleinschalige bedrijfsopslag te realiseren en de tuinen van de aangrenzende 
woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12 uit te breiden. Ook wordt het openbaar gebied 
heringericht ten behoeve van de nodige verkeer- en groenvoorzieningen. De Projectleider 

van het team Projecten Fysieke Leefomgeving geeft op ons verzoek een toelichting: 

‘Er is door de gemeenteraad in haar 
vergadering van 26 mei 2016 be-
sloten tot vaststelling van de ‘Uit-
gangspuntennotitie gemeentelijke 
herontwikkelingslocaties’. De lo-
catie Groenekanseweg 32 in Groe-
nekan is één van de gemeentelijke 
herontwikkelingslocaties’. De loca-
tie kwam vrij voor herontwikkeling 
nadat de basisschool De Nijepoort 
in 2018 verhuisde naar de nieuw-
bouwlocatie aan de Versteeglaan. 
Er is gezocht naar een nieuwe pas-
sende invulling van de locatie. ‘In 
dit kader daarvan is het voornemen 
ontstaan op deze locatie maximaal 
4 woningen te realiseren en een 
kleinschalig bedrijfsopslag. Er was 

ook de wens van omwonenden de 
tuinen te verruimen van de wonin-
gen gelegen aan de Oranjelaan 4A 
t/m 12’.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
ligt nu vanaf 18 maart 2021 tot en 
met 28 april 2021, zoals ook aan-
gekondigd in De Vierklank van 
17 maart (pagina 8) gedurende zes 
weken voor een ieder open voor 
inspraak en wordt ook vrijgegeven 
voor het wettelijk vooroverleg: ‘Dat 
is een toets van het plan door bestuur-
lijke partners, die een belang hebben 
bij het plan, zoals Rijkswaterstaat, 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijn-

landen, ProRail, provincie Utrecht’. 
Tevens organiseert de Gemeente De 
Bilt in deze periode een (digitale) 
informatiebijeenkomst op woensdag 
14 april, 19.30u. ‘Verdere informa-
tie volgt’, waarin het plan wordt 
toegelicht. Geïnteresseerden hebben 
voordien de tijd om het voorontwerp 
zorgvuldig door te nemen en zich in 
te lezen. Dat kan via www.ruimte-
lijkeplannen.nl of door stukken op 
gemeentehuis in te zien. Reacties uit 
inspraak worden eventueel verwerkt 
in het ontwerpbestemmingsplan. Dit 
plan ligt vervolgens opnieuw 6 we-
ken ter inzage waarop een ieder een 
formele zienswijze kan indienen.

Op het terrein van de basisschool gaat gebouwd worden.
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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

Pasta 
met lamsvlees-rucola en 
groenten

€ 1,75
100 gram

Vega groenterisotto
met voorjaars groenten

€ 1,49
100 gram

Kip
in dragonsaus

€ 1,49
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 maart.

Tagliatelle
met zalm groenten en mosterdsaus

€ 1,59
100 gram

Extra malse 
krop sla

€ 0,89
Nu

Sap…sap…sap…
Perssinaasappels

€ 1,98
Nu 2 kilo 

Alle rauwkost salades 
en stamppotten
 100 gram € 0,90

(er zijn weer raapstelen)

Mooie verse
bospeen  

Per bos €1,39
Voorjaars kriebels…..

Er zijn weer Hollandse 
kasbonen, bloemkool, 

asperges, rabarber 
lambada aardbeien en 

nog veel meer lekkers….!!!

Notenafdeling: 
Pecan Goodies of 
Amarena Kersen
 
Nu 2 bakken € 7,98

29
03

30
03

31
03

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

voorgerechten en 
hoofdgerechten Charlotte taart

Nu € 15,95

Bananen brood
Nu € 4,49
Gluten en suikervrij € 5,49

Desem 
donker volkoren
Nu € 2,99
Proef ons.....
Paasbrood
Zo lekker.....

Nu € 9,95

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

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

Tarocco bloedsinaas-
appels uit Sicilië

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

sinaasappels, voornamelijk 
vanwege de vruchtbare grond

rondom de Etna….
Kom proeven…!!!!

Vers van de traiteur

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 25 maart
t/m woensdag 31 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Beenham van 't huis
Zeeuws spek

Ham-asperge salade
Filet Americain
Kip kerrie salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kip in piri piri

Kipfilet
naturel of gemarineerd 

Filetlapje
naturel of Grieks 

500
GRAM

Duitse braadworst

Vrijdag en zaterdag voordeel

6.98

Varkenshaassleetje

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

100
GRAM 1.25

100
GRAM

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.98

BOEREN
AMBACHT KAAS

500
GRAM 6.98

KAAS

Runderschnitzels
Kipschnitzels
Varkensschnitzels

4 + 1
GRATIS

GEHAKT BROODJES

LOEMPIA

4+ 1
GRATIS

4+ 1
GRATIS

2.40

1
KG 11.98

KLEINE 
VARKENSHAASJES

3
VOOR 5.-

3
VOOR 5.-



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Uitstel is geen afstel

Een groot aantal inwoners van de gemeente De Bilt is fel gekant te-
gen het plaatsen van windmolens van 240 meter hoogte en vindt dat de 
communicatie met de inwoners veel te laat en zeer gebrekkig is opge-
start. Met name is door het College te weinig rekening gehouden met de 
blijvende schade ten aanzien van gezondheid, natuur, fauna, horizon-
vervuiling en de waardevermindering van hun woningen.

Dit is wethouder Anne Brommersma in diverse zoom-vergaderingen 
duidelijk geworden. Eén van de deelnemers in de laatste zoom-verga-
dering stelde derhalve voor de besluitvorming van deze ingrijpende be-
slissingen uit te stellen. Maar dit was volgens de wethouder niet moge-
lijk in verband met afspraken met de ResU16 (16 Utrechtse gemeentes).

Maar nu in de Gemeente De Bilt (en ook in andere gemeentes) de weer-
stand tegen windmolens steeds heftiger wordt en de plannen voor het 
plaatsen van windmolens nog maar weinig draagvlak bij de betrokken 
bevolking heeft, is de beslis-
singsdatum van 1 juli 2021 ver-
schoven naar 1 oktober 2021, 
onder het motto van meer parti-
cipatie? Of om alsnog de plan-
nen te realiseren in de hoop dat 
de weerstand zal verslappen, ter-
wijl de wethouder in de diverse 
zoom-vergaderingen toch duide-
lijk moet zijn geworden, dat voor 
deze plannen geen draagvlak is?

Ik hoop dat de door de inwoners 
gekozen Gemeenteraad voor 
deze bijzondere gebieden een 
niet omkeerbare, verstandige be-
slissing neemt.

Hans Floor, Hollandsche Rading

Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart staken de bewoners van Drakensteyn in Maartensdijk de handen uit de 

mouwen; een zwerfafvalvrije straat was het doel. Uiteindelijk deden zo’n 22 buurtgenoten mee, 
van jong tot oud. Naast de eigen straat werd ook nog het park onderhanden 

genomen en de straten en speeltuintjes in de buurt. 

Dit resulteerde na een wandeling 
van een half uur in een behoorlijke 
berg afval. Zo’n 9 vuilniszakken 
werden gevuld. Daarnaast werden 
er een slee, een houten veilingkist-
je, planken, een schilderij en een 
plastic buis gevonden. 

Na in het zonnetje een kop kof-
fie, thee of limonade gedronken te 
hebben, met wat lekkers verzorgd 
door weer andere buren, werden de 
kliko’s gevuld.  
     (Dineke van Renswoude)
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advertentie

Niet alleen groen en landschap 
maar ook hoe erop doorgewerkt 
kan worden en hoe aansluitend 
op de identiteit woningen kunnen 
worden gebouwd.’

Ontsluiting
In het tweede deel van de presen-
tatie geeft Simone Diegenbach 
per kern een toelichting. Zij geeft 
aan dat er nog wel wat te winnen 
is aan vertrouwen. ‘Alle kernen 
zijn met adviezen gekomen en die 
bespreken we nu in het redactie-
team. In Bilthoven Noord hebben 
de bewonersverenigingen een en-
quête uitgezet waar 175 reacties 
op zijn gekomen en waar een ad-
vies uit gedistilleerd is. Branden-
burg kwam met 7 adviezen. Een 
behoorlijke inbreng, ook veel lo-
caties. Het gaat daar ook over een 
goede ontsluiting. Centrum en 
Overbosch levert 2 adviezen met 
verschillende locaties die nog wor-
den besproken. De Bilt kwam met 
vijf adviezen. 

Ook veel reacties op de kansen-
kaart en verschillende locaties 
waarover we met elkaar in gesprek 
gaan. De Leijen komt met een ad-
vies van Wijkraad De Leijen en 
over locaties rond het station. Ook 
hier komt bereikbaarheid heel na-
drukkelijk aan de orde.’

Adviezen
‘In Groenekan is een werkgroep 
aan de gang gegaan met een mi-
nivisie Groenekan waar ook echt 
wordt gekeken naar kansen. Er ligt 
een visie van Groenekans Land-
schap met veel respect voor be-
houd van het landschap. Verder 
adviezen van twee individuele in-
woners. Op de kansenkaart is een 
beperkt aantal locaties binnen en 
buiten de rode contour ingevuld. 
Hollandsche Rading levert twee 
adviezen. De bewonersgroep Sa-
men werken aan wonen Holland-
sche Rading heeft als belangrijk-
ste uitgangspunt de identiteit en 
het karakter van het dorp waarop 
voortgebouwd zou moeten wor-
den. Ook een individuele inwoner 
heeft een advies ingediend. Op de 
kansenkaart heel veel locaties en 
nieuwe locaties.’ 

Integraliteit
Voor Maartensdijk was onze eer-
ste zorg of we hier wel een advies 
zouden krijgen van de inwoners, 
omdat uitbreiding buiten de rode 
contour als een wolk boven hun 
hoofd hing. Maar er waren juist 
veel adviezen. Zeven adviezen, 
twee van individuele inwoners en 
vijf van allerlei organisaties. Op 
de kansenkaart heel veel locaties 
voor herontwikkeling binnen de 
rode contour. Westbroek kwam 
met één advies van de Dorpsraad 
Westbroek. Best veel locaties 
rond de dorpskern. Soms gekop-
peld aan het uitplaatsen van be-
drijven.’ Voor de hele gemeente 
zijn ook adviezen binnengeko-
men. Een advies van het kennis-
team benadrukt vooral de integra-
liteit. Vijf individuele adviezen 
met verschillende inhoud en ook 
veel stakeholders hebben gerea-
geerd, zoals de adviesraad sociaal 
domein en Steunpunt vluchtelin-
gen. Voor hen is de strekking ga 
snel aan de slag. Bouw, vooral 
voor de starters op de woning-
markt, voor jongeren en zorg dat 
senioren door kunnen stromen 
en dat er ook voor hen geschikte 
woonruimte komt waar ze langer 
kunnen blijven wonen of waar ze 
de nodige zorg kunnen ontvan-
gen. Alle adviezen zijn ongecen-
sureerd op de website geplaatst.’ 

Sprekers
Na de presentatie kwam nog een 
aantal deelnemers aan het woord. 
Anne-Kim Copijn vertelt over het 
advies van Groenekan. Herman 
Verschuren is lid van het redactie-
team en kwam bij het project door 
zijn initiatief voor een Knarren-
hof. Petra den Dulk is lid van het 
redactieteam en ziet het herstel-
len van het vertrouwen als rode 
draad. Zij hoopt dat ook gekeken 
wordt naar de identiteit van de 
gemeente en de woningbehoefte 
die er werkelijk is. Zij mist een 
wethouder ruimtelijke ordening. 
Hilde de Wit heeft zich aange-
sloten vanuit haar zoektocht als 
starter op de woningmarkt. ‘Wij 
zijn een groep starters die samen 
met onze ouders een betaalbare 
werk- woonwijk willen ontwikke-
len.’ Zij constateert dat de ruimte 
schaars is maar ziet ook heel veel 

mogelijkheden. Geld zou in de 
gemeente niet moeten regeren 
maar de focus moet liggen op 
hoge leefkwaliteit zowel nu als in 
de toekomst.’ Marina Laméris is 
lid van de bewonersgroep Samen 
werken aan wonen Hollandsche 
Rading, het redactieteam en het 
kennisteam. ‘Het doel is om meer 
mensen een dak boven hun hoofd 
te geven zonder het verlies van 
leefkwaliteit voor iedereen.’ Ze 
noemt de zoektocht naar locaties 
niet een startpunt maar een moge-
lijke uitkomst. ‘Bouwen in bos of 
weiland is de laatste optie die we 
pas moeten inzetten als het wa-
ter ons aan de lippen staat en alle 
andere opties zijn uitgeput.’ Jan 
Dijkkamp uit Maartensdijk is lid 
van het redactieteam heeft zich in 
het verleden beziggehouden met 
gebiedsontwikkeling. Voor hem is 
de samenhang van het gebied be-
langrijk. Als rode draad ziet hij dat 
heel veel plannen binnen de rode 
contour gepland zijn. Daar wil hij 
goed naar kijken. Hij vraagt de 
raad nadrukkelijk te zorgen voor 
een zorgvuldige terugkoppeling.

Slotwoord
Wethouder Dolf Smolenaers zegt 
in zijn slotwoord dat het mooi om 
te zien is dat er zeer hard is ge-
werkt. ‘Het is voor De Bilt echt 
een nieuwe manier van werken. 
Dat moeten we door gaan zetten. 
Het is natuurlijk niet zo dat alles 
tot eenstemmigheid gaat leiden. 
Alles valt of staat met hoe we met 
het resultaat omgaan als raad en 
als college. We kunnen participa-
tie echt een succes maken als we 
serieus omgaan met de opbrengst. 
De uitkomst in juni is ook niet 
het eindpunt. We moeten er actief 
mee aan de slag. Mijn verwach-
ting is dat we bij enkele locaties 
snel verder kunnen. Veel input 
moet zijn plek krijgen in beleids-
stukken. Er zullen ook locaties 
worden aangedragen waar we niet 
meteen wat mee kunnen. We zijn 
er dus nog niet, maar ik zie wel 
mensen die hard werken en ener-
gie hebben. Mensen die een posi-
tieve energie brengen en ik denk 
dat wij met elkaar tot een mooi 
eindresultaat kunnen komen.’

Vervolg van pagina 1 Wereldwinkel helpt 
Voedselbank

Omdat door de Coronapandemie ook de omzet van Fairtrade pro-
ducten is gedaald bij Wereldwinkels heeft groothandel Fairtrade 
Original nu een voorraad producten waarbij de uiterste houdbaar-
heidsdatum (einde 2021) goed in de gaten gehouden moet worden.

Om hierop in te spelen heeft de Fairtrade en Duurzame Cadeaushop aan 
de Hessenweg 168 in De Bilt het aanbod van Fairtrade Original aange-
nomen om tegen een scherpe prijs een partij rijst, thee en vruchten in 
blik ter waarde van 2.000 euro van hen af te nemen en dat vervolgens 
te schenken aan De Voedselbank De Bilt. Een actie dus met alleen maar 
winnaars want de Voedselbank wordt zo extra bevoorraad, verspilling 
wordt tegengegaan en de producenten van Fairtrade producten hebben 
niet voor niets geproduceerd. 

Winkelen in de Wereldwinkel is ook weer mogelijk via info@werel-
dinkeldebilt.nl, 030-2342472)of (whats-)app 06 11497102 voor een af-
spraak om 30 minuten te shoppen.              (Aad van der Meer)

De fairtrade producten worden bij de Voedselbank in De Bilt 
aangeleverd.

Buurtgenoten hebben een behoor-
lijke berg afval verzameld.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

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

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Zeer smaakvol en puur natuur, als lapje, maar kan ook
super aan een stuk gebakken worden....
Om lekker krokant te bakken. 500 gram 5,75

CARPACCIO TAARTJES
Met o.a. gemalen biefstuk, kruiden melange,
pijnboompitjes, oude kaasschilfers & kappertjes. 
Om kort en fel rosé te bakken 100 gram 1,85

GEHAKT GORDONBLEU
Met o.a. gekruid gehakt, gevuld met ham & kaas,
Omwikkeld met paneermeel voor een krokant laagje
Ca. 12 minuten zachtjes bakken 3 stuks 4,50

KIPKARBONADE
Lekker mals en met een klein botje erin; met pesto-olie
gemarineerd & gekruid: Top combinatie!!
Ca. 20 - 25 min. braden in royaal boter 500 gram 3,75

RUNDER RIBLAPJES
Lekker lokaal van de Utrechtse Heuvelrug; grof van 
structuur en iets doorregen: Oma's draadjes vlees!
Krokant aanbakken, dan ca. 2½ - 3 uur stoven500 gram 7,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Voorjaars tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 22 maart t/m zaterdag 27 maart. 

Zetfouten voorbehouden.

INDISCH GEHAKT
Lekker gekruid. Om zelf ballen of burgers te maken 500 gram 5,50
RUNDERENTRECOTE
Heerlijk mals! om te bakken als biefstuk 100 gram 2,55

KIP GORDONBLEU
Pure malse kipfilet gevuld met kaas & kip-ham. Lekker
rondom gepaneerd; zonder stokje!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca 14 - 16 min. 100 gram 1,60

Loon- en grondverzetbedrijf
R. van Amerongen

Voor meer info:
Loon- en grondverzetbedrijf R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB Maartensdijk
Telefoon: 06-53353180

Email: loonbedrijfvanamerongen@gmail.com

Voor al u grondwerkzaamheden,
cultuurtechnische werken, tuinaanleg

en agrarisch loonwerk.

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.

Ons energie- en warmtegebruik legt een 

grote tol op het klimaat. Dat kan beter en 

het begint bij goed isoleren. Dat zorgt niet 

alleen voor minder CO2-uitstoot en lagere 

energiekosten, maar ook voor minder tocht 

en kou. Wel zo comfortabel. De kosten voor 

isolatie kun je verlagen door gebruik te 

maken van subsidies voor woningisolatie. 

Veel besparing
Een slecht geïsoleerd huis kost per jaar 

ongeveer vier keer zoveel aan gas als een 

goed geïsoleerde woning. Van slechte naar 

goede isolatie kan wel € 1.900 per jaar 

schelen aan energiekosten. Ook in een 

matig geïsoleerd huis valt nog veel te win-

nen als je de isolatie van dak, vloer, muren 

en ramen verbetert (bron: Milieu Centraal). 

Op donderdagavond 1 april nemen BENG! 

energieambassadeurs Elmer en Harm je 

tijdens een online informatieavond in drie 

stappen mee op weg naar meer comfort 

een lagere energierekening.

Stap 1: Isolatie 
•  Gevel - spouwmuren, binnen- en 

buitenmuren

•  Vloer - verschillende constructies en 

methoden

•  Dak - schuine daken, platte daken, 

groene daken

•  Kozijnen en ramen - koudeval, HR++ en 

verschillende soorten kozijnen 

Stap 2: Ventileren
Alles over het (grote!) belang van goed 

ventileren.

Stap 3: Zonne-energie
•  Zonnepanelen 

- hoeveel bespaar je en waar begin je? 

•  De zonneboiler  

- hoe werkt het en wat levert het op?

Aanmelden
Ook aan de slag met 

energiebesparing? Kom dan naar de 

online informatieavond op donderdag 1 

april. Tijd: van 19.30 uur - 21.00 uur. Meld 

je voor 30 maart aan door een e-mail te 

sturen naar infoavond@beng2030.nl. 

Hierna ontvang je de Zoom-link. Tot dan!

BENG! is de onafhankelijke energie-

coöperatie van en voor inwoners van de 

gemeente De Bilt. Kijk op www.beng2030.

nl voor andere avonden en activiteiten.

Ook als inwoner van de gemeente De Bilt kun je bijdragen aan een beter milieu. Hoe? Door te starten 

in je eigen woning. Goed voor het milieu en voor je portemonnee.

Gratis informatieavond op donderdag 1 april

In drie stappen naar
een lagere energierekening

advertorial

PISTACHE 
LIMOENSLOF

BROODHAANTJES

nu 
€ 9,95

lekker om alvast 
te proberen

Voor Palmpasen hebben 
we natuurlijk weer onze 

lekker om alvast 
te proberen

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

Leerling kappers opgelet!!!

Wij zoeken een 1e of 2e jaars leerling  BBL of BOL.
Zoek jij een fijne werkplek in een klein team, waar je 
goede begeleiding en training krijgt?

Dan ben je van ♥ welkom!
Kom je met ons kennis maken?

www.hairdesque.nl | 0346 213 711
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Wijkvereniging Centrum II 
aan de schoonmaak

door Guus Geebel

Zaterdag 20 maart was het landelijke Opschoondag met als motto ‘Word weer verliefd op je 
buurt’. Wijkvereniging Centrum II in Bilthoven ging met veel bewoners en hun kinderen 

aan de slag om daarbij hun eigen motto waar te maken. Samen voor de wijk: 
ontmoeten, bewegen, natuur, samenspraak.

Marjon van Delft is voorzitter van 
de vereniging. ‘We werken als een 
team waarin de taken niet strak 
vastgelegd zijn. We zijn vooral met 
de gemeente en de Julianaschool 
aan de gang gegaan met het maken 
van een nieuw ontwerp voor een 
speeltuin. Vandaag geven we met 
de bewoners invulling aan de nati-
onale Opschoondag, maar het is de 
bedoeling dat we vaker met elkaar 
aan de gang gaan, ook om elkaar 
beter te leren kennen. Er wordt nu 
gewerkt aan het realiseren van een 
speeltuin. Eind maart is er weer 

een ontmoeting via zoom om het 
ontwerp goed te keuren. Er wordt 
misschien ook een pannakooi ge-
plaatst. Inmiddels hebben we van 
de gemeente gehoord dat er een 
wijkoverstijgende speeltuin gaat 
komen.’ Marjon roept inwoners 
van Centrum II op om zich aan te 
sluiten bij de vereniging of in te 
schrijven voor de nieuwsbrief. In-
formatie: www.centrum2.nl

Ontmoetingsplaats
De wijk Centrum II ontstond zo’n 
vijftig jaar geleden en er kwamen 

toen tegelijkertijd veel jonge ge-
zinnen wonen. Nu woont er een 
bredere afspiegeling van alle leef-
tijden, jonge gezinnen, gezinnen 
met grotere kinderen en ouders 
waarvan de kinderen het huis uit 
zijn. Het is een groene wijk in oud 
bos- en duingebied, met een open 
structuur rond kleine pleintjes. 
Deze pleintjes zijn vooral speelter-
rein voor kinderen en niet geschikt 
om als bewoner elkaar te ontmoe-
ten. De inrichting is verouderd 
en de speelterreinen voldoen niet 
meer aan de eisen en kenmerken 
van deze tijd. Voor ouderen nodigt 
de inrichting niet uit tot ontmoe-
ten. 

Vereniging
‘Een groeiend aantal nieuwe bewo-
ners wil hier iets aan doen. Na een 
inventarisatie bij kinderen, bewo-
ners, de gemeente, SSW en andere 
wijkverenigingen in de gemeente 
besloten we een wijkvereniging op 
te richten. Met een wijkvereniging 
is het mogelijk om op een gestruc-
tureerde manier activiteiten voor 
de wijk te organiseren, een vol-
waardige gesprekspartner te zijn 
richting gemeente en andere orga-
nisaties en om bijvoorbeeld fond-
sen te werven om de speelplekken 
te moderniseren.’Bewoners staan met hun kinderen klaar om de wijk Centrum II een 

opknapbeurt te geven.

Voorzitter Marjon van Delft vertelt waar de vereniging mee bezig is.

Achtste lustrum Emmaus Bilthoven
door Guus Geebel

Maandag 15 maart was het veertig jaar geleden dat Jan en Liesbeth Wilken aan de Julianalaan 
in Bilthoven Emmaus Bilthoven openden. Inmiddels is de kringloopwinkel een begrip in de 

regio en volgens sommigen het best lopende bedrijf van Bilthoven. 

Emmaus Bilthoven is een vereni-
ging met ruim 60 leden en is on-
derdeel van de internationale Em-
mausbeweging. De winkel draait 
vooral op vrijwilligers. Er werken 
vier vaste medewerkers. Een groot 
deel van de opbrengsten van de 
winkel gaat naar kleinschalige pro-
jecten in de hele wereld. Die dragen 
vooral bij om armoede te bestrijden 
door scholing, gezondheidszorg en 
aandacht voor kwetsbare meisjes 

en vrouwen. Emmaus draagt ook 
bij aan projecten en initiatieven in 
de eigen lokale omgeving. 

Abbé Pierre 
Emmaus is een wereldwijde bewe-
ging die mensen die het meest lijden 
ondersteunt. De Emmausbeweging 
werd in 1949 opgericht door Abbé 
Pierre, een Franse priester die zich 
inzette voor armen en daklozen. Hij 
werd in 1931 tot priester gewijd. Tij-

dens de Tweede Wereldoorlog zat 
Abbé Pierre in het verzet waarvoor 
hij het Verzetskruis ontving. Hij was 
van 1945 tot 1951 lid van het Franse 
parlement en investeerde zijn inko-
men in de huisvesting van slachtof-
fers van de woningnood in Parijs. 
Bij de verkiezing van de Grootste 
Fransman ooit werd hij derde. Abbé 
Pierre overleed in 2007 op 94-jarige 
leeftijd in Parijs.

Corona
Als gevolg van de Corona-maat-
regelen is de omzet van Emmaus 
Bilthoven vorig jaar dertig procent 
minder geweest. Ook dit jaar wordt 
een flinke daling van de omzet ver-
wacht. Daardoor kunnen in 2021 
maar heel beperkt goede doelen 
gesteund worden. Ook de viering 
van het achtste lustrum kan nu niet 
plaatsvinden. Die is nu uitgesteld tot 
na de zomer. Om toch stil te staan 
bij het veertigjarig jubileum roept 
Emmaus Bilthoven klanten op om 
via crowdfunding een steentje bij 
te dragen aan het ondersteunen van 
de verschillende projecten. Meer 
informatie over Emmaus Bilthoven 
www.emmaus-debilt-bilthoven.nl/
bilthoven

Voorzitter Loes Steensma en bestuurslid Yvette Gumbs (r) van Emmaus 
Bilthoven.

Voedselbankvrijwilliger 
wordt ondernemer

In het kader van 10 jaar Voedselbank De Bilt worden (vroegere) 
vrijwilligers in het zonnetje gezet; dit keer is er een actuele gelegen-
heid, omdat Moris Zakko, die in de jaren 2015 - 2016 vrijwilliger 
bij De Voedselbank was, op donderdag 18 maart zijn nieuwe super-
markt Moris aan de Hessenweg in de Bilt opende.

Moris Zakko kwam met zijn gezin met 2 kinderen (toen 2,5 en 3,5 jaar) in 
augustus 2013 naar Nederland als vluchtelingen uit Syrië. Moris bedreef 
in Syrië al 15 jaar een winkel voor kinderkleding. Na het doorlopen van 
de procedures om zich in Nederland te mogen vestigen, volgde Moris 
verschillende opleidingen, o.a. voor gastheer en magazijnbeheer en een 
cursus ondernemer.

Om zijn integratie in de Nederlandse maatschappij te bevorderen, heeft 
hij zich vanaf het begin als vrijwilliger ingezet. Eerst bij de Wereldwinkel 
en dan vanaf 2015 bij de Voedselbank De Bilt, waar hij in verschillende 
functies actief is geweest. Na de cursus ondernemerschap, doorliep hij 
verschillende stages bij supermarkten en een slagerij, maar kon daarna 
toch niet direct een baan in deze richting vinden. Vandaar dat hij enige 
jaren op een PostNL busje pakketten heeft bezorgd.

Maar zijn hart ging toch uit naar zelfstandig ondernemerschap. Met een 
partner uit Duitsland kon hij de financiën voor een supermarkt rond 
krijgen en kwam de locatie van de Intertoys aan de Hessenweg ter be-
schikking. Met zijn supermarkt Moris richt hij zich op producten uit het 
Midden-Oosten, Suriname en Indië, maar uiteraard ook op Nederlandse. 
De Voedselbank is er trots op, dat zijn voormalige vrijwilliger tot zelf-
standig ondernemer kon uitgroeien.                     (Bas van Nooten)

Moris Zakko heeft de deuren van zijn supermarkt aan de Hessenweg 
geopend.

Veel kaartjes 
voor Reinaerde

Onlangs vroeg Samen voor De 
Bilt kaartjes te sturen aan cliënten 
van Reinaerde, omdat zij binnen 
moesten blijven vanwege corona-
besmetting. Op die oproep werd 
veel gereageerd: Cliënten en me-
dewerkers hebben in totaal ruim 
200 kaartjes ontvangen. 
         (Judith Boezewinkel)
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Merellaan 2 | 3738 EE Maartensdijk
Mob. 06 - 31 78 67 31 | info@copierhovenier.nl
www.copierhovenier.nl

Groene topper 
gezocht 

Copier Hovenier is een jong bedrijf voor aanleg en onderhoud van tuinen. 
Wij werken voor zowel particulieren als bedrijven. 

Help jij mee? 
Herken jij jezelf in ;
 Je houdt van aanpakken,  
 Je bent klantgericht, 
 Je hebt een afgeronde hoveniersopleiding MBO-niveau 2 of 3,
 Je kunt goed in teamverband functioneren,
 Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit,
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B(E),

Dan zoeken wij jou en bieden; 
 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao,
 Prettige werksfeer,
 Afwisselend werk,
 Doorgroeimogelijkheden,

Ben jij degene die wij zoeken?
Solliciteer dan naar deze functie! Stuur je motivatie en CV per mail 
of bel naar: 06 - 31 78 67 31

5
EURO

10
EUROEURO
EURO

15
EURO

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Wilt u geheel vrijblijvend een 
shopafspraak maken? Bel 0346-211711
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SUPER SALE
De hele wintercollectie voor 
dames, heren en baby’s NU

Rekitchen • Pr. Christinastraat 3 • 3615 AE  WESTBROEK
Tel. 0346-281209  • info@rekitchen.nl  • www.rekitchen.nl

REKITCHEN ZOEKTREKITCHEN ZOEKT EEN EENREKITCHEN ZOEKT EEN

ONDERDEEL VAN VINK WITGOED BV

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V

MET GEVOEL VOOR TECHNIEK

Het is druk bij Rekitchen. Daar zijn we blij mee. 
Om ons serviceniveau op peil te houden, zijn we 
op zoek naar een vrouw of een man die feeling 
heeft voor keukentechniek en dienstverlening. 
Iemand die zich thuisvoelt in een dynamisch, 
modern keukenbedrijf waar we de vertrouwde 
keuken van de klant weer als nieuw maken!

Mail je sollicitatie aan de heer Ruth Nagel:  
ruth@rekitchen.nl. Kijk voor meer informatie 
over de vacature op www.rekitchen.nl/vacature

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

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Wij zoeken:
Hovenier tuinaanleg

en Hovenier tuinonderhoud

We realiseren kwalitatieve projecten in het groen bij 
voornamelijk particuliere klanten. Met een team van circa 
10 vakmensen maken wij dagelijks bijzondere projecten, 
wij zoeken dus echte teamspelers! Voor bestaande en 
nieuwe projecten hebben we deze openstaande functies.

Heb jij onderstaande competenties en wil je meer 
informatie over de vacatures? Stuur dan een mail naar: 
info@tuinenboomspecialisten.nl

•  Vakbekwaam met ervaring
•  Professionele houding, goed communiceren en grote 

klantvriendelijkheid
•  Proactief, meedenken en een eigen initiatief
•  Hard en vrolijk werken (zweetdruppels met glimlach)
•  Zorgvuldig, netjes en doordacht
•  Je collega’s helpen, veel leren, creatief zijn en kwaliteit 

leveren
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit
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BEKENDMAKINGEN
week 12 ¾  24 maart 2021

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
wijzigingsplan: Wijzigingsplan Bunnikseweg 
13 te De Bilt. 

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Bunnik-
seweg 13 te De Bilt. 
 
Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een correctie. Bij het vaststel-
len van het bestemmingsplan “Buitenge-
bied-Zuid” is deze woning ten onrechte als 

bedrijfswoning bestemd. Met voorliggend 
wijzigingsplan wordt dit gecorrigeerd naar 
een woonbestemming. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Bunnikseweg 13 
te De Bilt met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage. Van 
donderdag 25 maart tot en met woensdag 5 
mei 2021. U kunt de stukken online inzien 
op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.20006WP0020-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een belanghebbende schriftelijk of monde-

ling zienswijzen over het ontwerpwijzigings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon. Het is niet moge-
lijk via e-mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college van burge-
meester en wethouders van gemeente De 
Bilt te nemen besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen kun-

nen aanleiding geven tot aanpassingen. Het 
ontwerpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met Hugo 
Bartelink van de gemeente De Bilt via  
h.bartelink@debilt.nl of telefoonnummer 
(030) 2289602.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Bunnikseweg 13 te De Bilt

Leden blijven SVM trouw
door Kees Diepeveen

De contributie voor dit seizoen is geïnd. Daar is het bestuur van voetbalvereniging SVM uit 
Maartensdijk heel blij mee. Ook het ledental vertoont geen grotere schommelingen dan 
voorgaande jaren. Daar heeft corona tot op heden geen invloed op gehad. Het bestuur 

prijst zich gelukkig dat voor dit seizoen op deze inkomstenbron geen verliezen 
zijn te noteren. Maar het gemis van kantine-inkomsten hakt er wel zwaar in.

Voorzitter Frans van der Tol en 
penningmeester Nol van Noort 
van de Maartensdijkse vereniging 
zijn er best trots op dat het ledental 
gelijk is gebleven en iedereen zijn 
contributie heeft betaald. Frans 
van der Tol: ‘Wij rekenen op de 
solidariteit van onze seniorleden 
maar hebben toch ook wel onze 
zorgen. Voor zover wij weten blij-
ven de twee selectieteams in tact 
maar van de lagere seniorenteams 
weten we niet wat die spelers in 
het nieuwe seizoen gaan doen. 
Ook daar hopen we dat de binding 
met de vereniging sterk is. Bij de 
jongste jeugd - de kabouters - heb-
ben we al wel wat nieuwe aanwas. 
Daar is het voordeel dat de jeugd 
gewoon kan trainen’. 

App-groepen
Via mailcontact, website en de di-
verse app-groepen blijft het con-
tact binnen de vereniging gewaar-
borgd. Ook binnen het bestuur. 
Nol van Noort: ‘Afgelopen week 
hebben we voor het eerst een di-
gitaal overleg gehad via Teams. 
Was nodig ondanks dat er niet zo 
veel gebeurt binnen de vereniging. 
Maar het is wel wennen. Geluk-
kig hebben we aankomende week 
weer een normaal overleg, natuur-
lijk volgens de richtlijnen van het 
RIVM. We kijken er naar uit om 
elkaar weer recht in de ogen te 
kunnen kijken’.

Onderhoud
Een belangrijk agendapunt op dit 
overleg betreft natuurlijk de finan-

ciën. Nol van Noort: ‘Onze groot-
ste inkomstenbron is de kantine. 
Daar gebeurt nu niets, dus geen 
inkomsten. Daardoor hebben we 
onze plannen in de ijskast gezet 
en hebben in de ‘voetballoze’ pe-
riode’ alleen het hoog nodige on-
derhoud op ons complex verricht’. 
Frans van der Tol: ‘Zo waren we 
van plan om een voorraadruimte 
bij de keuken aan te bouwen voor 
onze drankenvoorraad en een aan-
tal vriezers. Vervolgens wilden we 
tegelijk het terras aanpassen. Dit 
schuiven we nu maar door. Maar 
een groot aantal kosten gaat wel 
door ook al zullen die minder zijn 
dan vorige jaren’. Nol van Noort: 
‘Als voorbeeld kan ik noemen de 
jaarafrekeningen voor energie en 
water maar ook de afdrachten aan 
de KNVB. Per slot van rekening 
moet daar een professionele orga-
nisatie in stand gehouden worden. 
Gelukkig hebben onze leveran-
ciers en partners oog voor de hui-
dige situatie waarin we verkeren 
en steunen de vereniging waar het 
kan’. 

Subsidies
Voetbalverenigingen kunnen bij 
het Rijk diverse subsidies aanvra-
gen om de vaste lasten enigszins te 
compenseren. Nol van Noort: ‘Zo 
is er bijvoorbeeld een regeling die 
het trainershonorarium compen-
seert in de vorm van een subsidie. 
Ook kunnen we gebruik maken 
van een subsidie die omzetverlies 
in de kantine voor een deel ver-
goedt en bestaat er een tegemoet-

koming voor de vaste lasten die 
de vereniging heeft. Dat helpt de 
verenigingen zeker en daar zijn we 
blij mee. Wat ook enorm geholpen 
heeft is de huurcompensatie, die 
het rijk via de gemeente aan sport-
verenigingen heeft verstrekt’. 

Leeftijdsopbouw
Op 4 maart trad bij SVM voor het 
eerst de nieuwe coronamaatregel 
in werking dat jongeren tot 27 jaar 
weer mochten trainen. Er waren 18 
spelers van de twee selectieteams 
aanwezig. Frans van der Tol: ’Nu 
kon je mooi zien hoe de leeftijds-
opbouw in beide selectieteams is. 
De spelers die 27 jaar of ouder zijn 
mochten niet trainen en daar hou-
den we ons strak aan. Deze spelers 
moeten zichzelf fit houden. Ik heb 
ze wel zien hardlopen, wandelen 
en fietsen in het dorp. Nu maar ho-
pen dat de conditionele verschil-
len niet al te groot zijn wanneer 
de teams weer volledig kunnen 
trainen’. 

Conclusie van het verhaal is dat 
SVM zeker niet zal omvallen. 
Subsidies, huurcompensatie, leve-
ranciers, die oog hebben voor de 
situatie, de voor dit seizoen be-
taalde contributies en de hand op 
de knip, zorgen er voor dat de club 
blijft bestaan en vol verlangen uit-
kijkt naar een hopelijk zorgenvrij 
nieuw voetbalseizoen. Hoewel het 
toch nog wel spannend is of alle 
seniorleden ook volgend seizoen 
bij SVM aan de start zullen ver-
schijnen. 

Voorzitter Frans van der Tol (l) en penningmeester Nol van Noort snakken 
naar betere tijden maar hebben het volste vertrouwen in de toekomst van 
de vereniging.

Tafeltennisvereniging 
Iduna speelt buiten

Sporten in verenigingsverband is lastig tijdens Corona. Vooral bin-
nen-sporters kunnen niet wachten tot het weer mag. Iemand uit de 
ledenkring van Iduna tipte om gewoon buiten te gaan tafeltennis-
sen; bekend van de zomer op de camping. Maar in de winter met 
wind, kou en regen gaat dat eigenlijk niet. 

De tent die Het Nieuwe Lyceum op de binnenplaats had opgezet bood 
uitkomst. Normaal gebruikt op dinsdagavond Iduna daar de gymzaal. 
De spelers waren gelijk enthousiast over het idee. Korte broeken wer-
den vervangen door lange broeken en hoodies.      (Jan Willem Wieltink)

De eerste wintertraining buiten bevalt prima.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 april 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

KIES & MIX FRUIT
Witte of rode pitloze druiven bak 500 gram, 
Mango per stuk, conference peren bak 1 kilo of 
perssinaasappelen net 1,5 kilo

2 VOOR

3,-

BIEFSTUK 
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

2e
HALVE
PRIJS*

DE RUIJTER, HEINZ 
SANDWICHSPREAD, LOTUS 
SPECULOOSPASTA OF HERO 
JAM OF APPELSTROOP 
M.u.v. mini verpakkingen  
2 verpakkingen à 200-720 gram

VARKENSHAAS CULINAIR 
Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

499
Kiloprijs 9,98

JUMBO CALINDA 
AARDBEIEN 
Bakje 400 gram

199

HERTOG IJSSALON
2 bakken à 900 ml

a5,92 - a8,78

2 VOOR

5.–

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO CARPACCIO 
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling
2 verpakkingen circa 120-143 gram

VOORJAARSWIJNEN 
Villebois Petit Sauvignon, Signe Bourgogne
Chardonnay, Mezzacorona Pinot Grigio Riserva,
Winzer Krems Gruner Veltliner, Freixenet Cava
Cordon Negra Brut, Mezzacorona Rose,
Terre di Faiano Primitivo of Trentham
Estate Pinot Noir
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

a17,97 - a25,62

3 VOOR

15.–

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31



Nootjes
De Vierklank 11 24 maart 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Blijf fit in Coronatijd! Pak 
wekelijks een ommetje om 
De Vierklank te bezorgen, 
haal een FRISSE NEUS 
en krijg maandelijks een 
leuk bedrag op je bankre-
kening bijgeschreven. Voor 
Bilthoven zijn we op zoek 
naar een bezorger voor 
een kleine wijk Bachlaan, 
Handellaan, Mozartlaan, 
Schubertlaan, Wagnerlaan. 
€8,68 per week. Liever een 
andere wijk, laat het weten. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag. Bijvoorbeeld: 
Lassuslaan, Strausslaan, 
Sweelincklaan 62-115, 
Verhulstlaan 150 kranten 
worden bij je thuis aangele-
verd. €7,40/week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Plutolaan en Steenen 
Camer BLIJ, Woon je in de 
buurt en overweeg je een 
krantenwijk. Wij zijn per 
direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient € 5,16 per week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

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

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

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

Beste klant. Ik bied u 
mijn all-round diensten 
aan in alle voorkomen-
de schoonmaak- en/of 
OPRUIMwerkzaamheden, 
waarin ik ruime ervaring 
heb. In en om uw huis, tuin, 
garage etc. Dit alles tegen 
een scherpe prijs! Tel:06-
17774664

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

Te koop aangeboden
3 DVD's Harry Potter (2 nog 
in verpakking), Half-blood 
prince, De steen der wijzen 
en De geheime kamer per 
stuk €4,- of 3 voor €10,-. Tel. 
06-30693144

11 boeken van Jan Siebelink. 
o.a. Knielen op een bed vio-
len €10,-. Tel. 06-14040516

3 Boeken van Aad van 
den Heuvel €2,-. Tel: 
06-14040516

2 Boeken van Mario Puzo, 
De Siciliaan en Omerta €2,-. 
Tel. 06-14040516

Bed 80x190cm metaal met 
onderschuif bed, geheel com-
pleet met matrassen, dekbed-
den, kussens enz. €49,-. Tel. 
035-5771587

Cartridges 350XL zwart 
en 351XL kleur HP nieuw 
ivm aanschaf nieuwe printer 
€25,-. Tel. 06-16613197

Nieuwe Eglo buitenlamp 
(Laterna 4) kleur Groen 
max 1x60 Watt €17,50. Tel. 
06-15144138

Fikszo Aluminium deur-rol-
hor Deluxe nieuw in doos 
wit, hoog 215 bij 105 breed 
€25,-. Tel. 06-15144138

Boek Haruki Murakami 
- Norwegian wood 
(Nederlands), €4,- , Tel. 
06-30693144

2x Kinderzitverhoger (15-
36kg) €10,00 per stuk. Tel. 
035-6241475

Houten Vloerpuzzel 
Dinosauris (84x60) 96 stuk-
jes €10,00. Tel. 035-6241475

S t e a m - g r i l l 
(vlees,vis,groenten) nieuw 
€7,50. Tel. 035-6241475

Doos vol met blikken, een 
verzameling. Zien er nog 
netjes uit. €15,-. Tel. 0346-
243758

Boek over Rolls Royce auto's 
met kleurrijke foto's. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Nieuw boek over meubels 
restaureren, uitgegeven door 
Cantecleer. €25,-. Tel. 0346-
243758

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 

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

• Nieuws • Agenda • Informatie

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen. Hedra (klimop) 80-100 
cm €2,25. 2.00+ cm €5,50. Portugese Laulier 40-50 cm €3,50. 
Rododendron vol knop maat 60-70 Ø €24,50.

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

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

Brenda van Dijk, medisch pedicure ! Gefeliciteerd
met het behalen van je diploma. Bel haar voor het maken van 
een afspraak. 06-47596592  Ze hoeft nu niet meer te leren 
voorlopig, dus ze kan uw voeten verzorgen. Heel veel succes 
van je collega, Tiny de Groot.

Mooie vakantiebungalow wifi
Rust, Ruimte en natuur, fijne wandelomgeving
Nog enkele weken vrij: apr-mei-sept.
www.twentehuisjes.nl
familie. meinders@yahoo.com
Denekamp 054-1626578/06-39609666

Tellers hadden heel wat te stellen
met de enorme kieslijsten vellen
ze waren veel later klaar
en het is daarom niet raar
dat ze de uitslag pas laat door konden bellen

Guus Geebel

Limerick

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

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 8 Traag onderzoek 

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van Dudok 
voor de architectuur in Heuvellust, blijkt boekhandelaar Wieke 
van Beek verdwenen. Vanaf het dak klinkt ijselijk gegil. Kees-
Jan van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat 

samen met boekverkoopster Maaike op onderzoek uit. Dan ont-
dekt Maaike de tas van Wieke en wordt de politie ingeschakeld.

Prinsen trok een plastic zak tevoorschijn en liep naar de tas 
die mogelijk van Wieke was. Kees-Jan zag hoe de politieman 
geroutineerd een paar handschoenen aantrok voordat hij de tas 
in de plastic zak deed. Intussen voelde hij voor de zoveelste 
keer zijn telefoon trillen. Waarschijnlijk was het Charlotte, die 
terug was van haar vriendinnenavond en zich verbaasde over 
het feit dat hij nog steeds niet thuis was. Hij voelde zich opeens 
doodmoe. ‘Over een half uurtje ben ik thuis,’ zei Kees-Jan. ‘We 
zijn hier nog even bezig. Wieke is verdwenen.’ 
‘Dat verbaast me niets,’ zei Charlotte en verbrak de verbinding. 
Hij vond het een vreemde opmerking, maar dacht er verder niet 
over na.  
De adrenaline die hem het dak op had gedreven, leek na het te-
lefoontje met Charlotte op slag verdwenen. De rechercheur liep 
alweer terug naar de deur van de binnentrap. Kees-Jan volgde 

hem op de hielen. Hij bleef in de buurt toen Prinsen de mensen 
die nog in de boekhandel waren enkele vragen stelde. Niemand 
wist meer te vertellen dan de plotselinge verdwijning van Wie-
ke en de ijselijke gillen. Prinsen noteerde, belde met collega’s 
bij een landelijke opsporingsdienst en vertrok. Bij het afscheid 
zei hij nog tegen Kees-Jan: ‘Doe verstandig en bemoei je er 
niet mee. Politiewerk is onze zaak.’ ‘Als je me maar belt als je 
meer weet,’ reageerde Kees-Jan. ‘Ik beloof niets,’ zei Prinsen 
en vertrok. 
Maaike was intussen in tranen. Kees-Jan deed een mislukte 
poging haar te troosten en besloot eindelijk naar huis te gaan. 
Toen hij nog een keer omkeek, zag hij dat kunsthistorica Joke 
van Lunteren zijn troostende rol had overgenomen. Ze stond 
met een arm om Maaike heen geslagen en leek de jonge boek-
verkoopster bemoedigend toe te spreken. In de hand om de 
schouder van Maaike stak nog steeds haar vulpen voor de mis-
lukte signeersessie. 
De volgende dag deed Kees-Jan met frisse tegenzin de dagelijk-
se dingen. Zich er niet mee bemoeien, dat was gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Gebeurde er eindelijk eens iets bijzonders 
in het dorp, moest hij zich afzijdig houden. Dat was niets voor 
hem. Hij maakte ruzie met zijn jongere collega Inge over een 
post op de Facebookpagina van de krant en probeerde daarna 
tevergeefs zo goed mogelijk samen te werken. Zijn gedachten 
waren voortdurend bij Wieke. Die tas op het dak zat hem niet 
lekker. Hij belde enkele keren met de politie, maar kreeg steeds 
hetzelfde antwoord. De politie zat met enkele rechercheurs op 
de zaak, zoals dat heette, maar het schoot allemaal niet op. Hij 
kon ook niet even het bureau binnenlopen om naar nieuws te 
hengelen. Vroeger kreeg hij nog wel eens tips, maar sinds het 
bureau naar de stad was verhuisd en Heuvellust geen eigen po-
litiepost had, sprak hij nog maar weinig politiemensen. 

(Wordt vervolgd)



Smaak belofte
Net omgespit, ligt de groentetuin er weer prachtig bij. Het jaarlijks te-
rugkerend festijn van mest opbrengen gebeurde nog in de winterkou. 
Alle onkruid verdween samen met de koeienmest, één spa diep onder de 
grond. Oude stengels van gulden roede en herfstasters uit de bloementuin 
met wat riet van het dak werden mee gespit ter verrijking van de bodem. 
Voorheen als los zand werd dit deel van onze tuin tot een luchtig en hu-
musrijk geheel met heel veel bodemleven. De grond houdt daardoor wa-
ter en plantenvoedsel goed vast, dus in de zomer hoeven we niet veel te 
gieten. De bodemstructuur is kruimelig en iedere schep bevat een fl inke 
hoeveelheid regenwormen. Een fi jne tuin om in te werken.

De eerste rabarberplanten steken hun kop al boven de grond. Rabarber 
is één van de gemakkelijkste gewassen om te telen en groeit in alle 
grondsoorten, ook in de schaduw. In het najaar sterft de plant af en de 
massieve wortelstok schuilt in de grond totdat zich in het voorjaar op-
nieuw knoppen vormen. Uit deze ‘neuzen’ ontwikkelen zich nu kreuke-
lig de nieuwe bladeren aan stevige stelen. Ik verheug me al op de oogst.

Een ware smaaksensatie is puur 
rabarber-sap, geperst uit de diep-
rode frambozenrabarberstelen, 
alcoholvrij. Kort gekookt met 
wat suiker zijn de rode bladstelen 
overheerlijk als groente, maar ook 
in gebak of nagerecht smakelijk 
friszoet. Hoewel rijk aan oxaal-
zuur, wat zich bindt aan calcium 
in ons lichaam, is rabarber gezond 
vanwege de antioxidanten. Daar-
naast zou het hoge gehalte aan 
vitamine K juist een positief ef-
fect hebben op de botten. Fijn om 
van uit te delen. Van april tot eind 
juni zijn de dikke stelen rijkelijk 
te plukken. Een boeket rabarber-
stelen met blad is een decoratief 
cadeau en valt overal in de smaak.
                 (Karien Scholten)

In haiku: 
Jong, kreukelig blad
In een net gespitte tuin
Een smaak belofte 
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Zo zou De Bilt de Tweede Kamer 
hebben gekozen

door Guus Geebel

De gemeente De Bilt had bij de 
Tweede Kamerverkiezingen op 17 
maart een opkomstpercentage van 
86,2 procent. In 2017 was dat 87,7 
procent. Het stemmen was door de 
coronamaatregelen anders dan ge-
woonlijk. Er kon dit keer op drie 
dagen gestemd worden en 70-plus-
sers konden per brief hun stem uit-

brengen. Er werden in de gemeen-
te De Bilt 28.426 geldige stemmen 
uitgebracht. 

Als de inwoners van de gemeente 
De Bilt de Tweede Kamer gekozen 
zouden hebben zou de Kamer er 
uitzien als in bijgaand overzicht. 
Voor deze berekening is het aantal 

stemmen gebruikt van partijen die 
nu gekozen zijn. De Bitse kiezers 
hadden de VVD dan 37 zetels be-
zorgd, waarmee de partij ook dan 
weer de grootste geworden zou 
zijn. De PvdA kwam net als lan-
delijk uit op 9 zetels. De PVV zou 
hier 10 zetels hebben gekregen 
landelijk 17 en het CDA 11 zetels 
en landelijk 15. D66 kreeg lande-
lijk 24 zetels en hier 32. Groen-
Links landelijk 8 en hier 11 zetels. 
De ChristenUnie landelijk en hier 
5 zetels. De SGP kreeg landelijk 3 
zetels en hier 4. De SP landelijk 9 
zetels en hier 6. De Partij voor de 
Dieren landelijk 6 zetels en hier 8. 
50 Plus landelijk en hier 1 zetel. 
DENK landelijk 3 zetels en hier 
2. Forum voor Democratie lande-
lijk 8 zetels en hier 5. BIJ1 zowel 
landelijk als hier 1 zetel en JA21 
landelijk en hier 3 zetels. Volt 
landelijk 3 zetels en hier 5. BBB 
(BoerBurgerBeweging) landelijk 1 
zetel en hier 0.

Partij Tweede Kamer Stemmen De Bilt De Bilt
VVD 34 6859 37
PVV 17 1806 10
CDA 15 2271 11
D66 24 5898 32
GroenLinks 8 1973 11
SP 9 1147 6
PvdA 9 1594 9
ChristenUnie 5 1020 5
Partij voor de Dieren 6 1514 8
50 Plus 1 203 1
SGP 3 773 4
DENK 3 305 2
Forum voor Democratie 8 876 5
BIJ1 1 155 1
JA21 3 553 3
Volt 3 967 5
BBB 1 90 0

150 150

Keuze was er te kust en te keur. 

Wethouder Madeleine Bakker bezocht op de verkiezingsdag het stembureau 
in de Centrumkerk in Bilthoven om de vrijwilligers te bedanken. Naast 
haar vrijwilliger Rosemarie Becker (r). 

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

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
24-3

Do.
25-3

Vr.
26-3

Za.
27-3

Zo.
28-3

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

Kalfsgehakt 
in korstdeeg, 

tomatensaus en friet 
(€ 15,00)

Heilbotfilet, 
Pernodsaus en friet

Gratin van zoete 
aardappel en 
kaasjalapeños

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Bosvruchtentaart met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Geef bloembollen een tweede kans
Natuurlijk! Maartensdijk bestaat uit een groep actieve Maartensdijkers met als doel de 

biodiversiteit te vergroten. Daarnaast wil de werkgroep dorpsgenoten laten ervaren hoe 
mooi onze woonomgeving is en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Onlangs 

startte de werkgroep de actie ‘Geef uitgebloeide bloembollen een tweede kans’.

Het hoort echt bij het Nederlandse 
klimaat, het meegaan met de sei-
zoenen. Zo gaat het in veel huiska-
mers. Aan het begin van het nieuwe 

jaar worden in tuincentra en bij de 
bloemisten massaal bloembollen in 
pot aangeboden. In de warme huis-
kamers komen ze vervolgens snel 
tot bloei en zijn echter ook weer 
snel uitgebloeid. Wanneer de bloe-
men zijn uitgebloeid verdwijnen ze 
vaak in de groencontainer. ‘Dat is 
jammer, want de bolletjes kunnen 
het jaar erop weer voor een fl eurige 
omgeving zorgen’, meldt de werk-
groep.

Kans
Om de bollen een tweede kans te 
geven heeft de werkgroep op diver-
se plekken in Maartensdijk emmers 
geplaatst. In deze emmers kunnen 
uitgebloeide bollen worden achter-
gelaten. Na het inleveren zullen de 
bollen worden gedroogd op Zorg-
boerderij Nieuw Toutenburg. In het 
najaar zullen de gedroogde bollen 
verspreid over het dorp weer wor-
den gepoot. Komend voorjaar en 
hopelijk vele jaren daarna zullen de 

bollen dan weer zorgen voor fl eu-
rige bermen en boomspiegels. 

Omgeving
Door zo uitgebloeide bloembollen 
een tweede kans te geven kan de 
woonomgeving weer extra worden 
opgefl eurd. Uitgebloeide bloem-
bollen kunnen ingeleverd worden 
bij: Obs. Wereldkidz Kievit, Martin 
Luther Kingschool, School met de 
Bijbel, Zorgboerderij Nieuw Tou-
tenburg, Aeres VMBO Maartens-
dijk en de Koffi eruimte van Dijck-
state. De actie loopt gedurende de 
maanden maart en april. 

De eerste uitgebloeide bollen zijn 
al ingeleverd. Wie mooie plekjes in 
Maartensdijk weet die wel wat bol-
letjes kunnen gebruiken kan mailen 
naar natuurlijkmaartensdijk@out-
look.com of een berichtje achter-
laten op Facebook pagina: Natuur-
lijk! Maartensdijk.

Natuurlijk Maartensdijk maakt zich 
hard voor een tweede leven voor de 
bloembol.
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