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IJsbaan en groenadoptie

9

Op de vijver aan de Talinglaan in Bilthoven werd vorige week door jong en oud geschaatst.
Maar hoeveel van de schaatsers zouden geweten hebben dat ze daadwerkelijk op
een échte, bijna 100 jaar oude schaatsbaan stonden? Ewout van Wijk
dook in de geschiedenis van deze vijver.
Op deze plaats is omstreeks 1924
een natuurijsbaan aangelegd; dus
bijna een eeuw geleden. In de
Utrechtse Courant van 20 november 1925 wordt al vermeld dat de
ijsbaan open is. Wanneer je goed
kijkt dan zie je dat het inderdaad
een ijsbaan is, onder andere aan
de vorm. Het was een ﬂinke, langwerpige ijsbaan. Op oude landkaarten van de gemeente De Bilt
is het ook te zien, bijvoorbeeld op
een topograﬁsche kaart uit de 40er jaren. Hierop zie je duidelijk

de ijsbaan, tennisbanen en ook
het eerste buitenzwembad. Voor
zover we hebben kunnen achterhalen ligt hier mogelijk de eerste
ijsbaan van De Bilt. IJsbaan Het
Biltsche Meertje aan de Visserssteeg is bijvoorbeeld van 1967,
een stuk jonger.
Dr. Melchior
De geschiedenis van de schaatsbaan langs de Talinglaan lijkt
verbonden met die van de Biltse
zwembaden. In 1924 - dus vrij-

wel tegelijk met de aanleg van de
schaatsbaan - werd besloten tot het
graven van een opluchtzwembad
ten zuiden van de spoorlijn; dit
werd het Openluchtbad Brandenburg, dat pal naast de schaatsbaan
lag. De drijvende kracht hierachter
was de beroemde gemeente-arts
Dr. H.W. Melchior, die vond dat
mensen - net als nu - meer moesten
bewegen. Het buitenbad heeft er
tot 1990 gelegen, veel mensen we- De schaatsbaan aan de Talinglaan is bijna een eeuw oud.
ten dit nog. Toen kwam het Combi-bad Brandenburg, nu staat er het nieuwe Zwembad Brandenburg, de gen de bomen bijna plat in het
schaatsbaan is echter altijd geble- water. Hier moet nodig gesnoeid
ven. Deze oude dame heeft gedul- worden, gelukkig staan ook hierdig de tand des tijds doorstaan, voor de buurtbewoners klaar’.
hoewel ze op dit moment wel wat
onderhoud kan gebruiken.
Geschiedenis
‘De ijsbaan is een belangrijk stuk
Schoonmaak
geschiedenis, zowel van Tuindorp
Marlies de Penning, initiatief- als van de gemeente De Bilt, daar
neemster van de recente schoon- moet je zuinig op zijn. We zijn met
maakactie van de groenstrook aan de buurt een traject gestart voor
de Talinglaan: ‘Hier in de buurt groenadoptie. Dit houdt in dat we
kennen we de unieke geschiedenis een deel van het groenonderhoud
van de vijver. Helaas heeft deze van de groenstrook en de vijver
jarenlang als overstroombekken overnemen van de gemeente. Op
voor het riool en de waterafvoer dit moment maait de gemeente 1x
van de Talinglaan gediend, niet per jaar de berm langs de straat,
heel fris. Hier is door het nieuwe dat is het wel zo’n beetje. Groenriool verandering in gekomen, de adoptie is al op meerdere plaatsen
waterkwaliteit is ondertussen veel in de gemeente De Bilt met succes
beter. Wel zagen we dat de schaats- gedaan, het zorgt voor een mooivijver aandacht nodig heeft. Het ere buurt en beter contact tussen
belangrijkste zijn bomen die door buurtgenoten. Daar gaan we in
achterstallig onderhoud te ver in Tuindorp ook voor’.
de vijver zijn gaan hangen. Vooral
aan de kant van het nieuwe zwemadvertentie
bad is dit een probleem, daar ligadvertentie

Op deze luchtfoto uit 1932 is de ijsbaan naast de tennisbanen en het buitenzwembad goed te herkennen.

De lente is aangebroken
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WIJNEN
&
GEDISTILLEERD
DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

Dag en nacht bereikbaar:
0346 - 210 700

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6 - 1 0 2 7 5 5 8 5 (dag en nacht bereikbaar) .
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
07/03 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl
Pr. Gem. Zuiderkapel
07/03 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse
07/03 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
10/03 • 14.30u - Drs. G.A. van Ginkel
10/03 • 18.30u - Ds. J.J. ten Brinke
Woudkapel
07/03 • 10.30u - Live Stream
ds. Pieter Lootsma
Zie www.woudkapel.nl
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Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
Tot nader bericht geen diensten.
De Bilt
Protestante Wijkgemeente
Dorpskerk
07/03 • 10.00u - Ds. W.G. van den Top
10/03 • 19.30u - Ds. D. de Bree
Alles alleen online

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

ontwerp+print+druk

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

En nu, wat verwacht ik, o Heere?
Mijn hoop, die is op U.
Psalm 39: 8

weduwnaar sinds 2014 van Hendrika Clara Margaretha van der Grift
voordien weduwnaar sinds 1996 van Adriana van Zijtveld

Geboren: 24 september 1928
te Achttienhoven

Overleden: 28 februari 2021
te Achttienhoven

André Sierink
Echtgenoot van Ria Sierink - Korff
* Zwartsluis,
22 november 1934

† De Bilt,
20 februari 2021
Marja

Adriaan Ϯ - Bep en Steven
Rika en Wim, Jan en Liesbeth
Freek en Wenny, Gabrielle en Ronald
Rebecca en Jelmer, Stephanie en
Derkco

Ellen
Femke
Max en Rachèl
Thijs en Melany
Duuk en Gita
Sam en Kim
Julia en Bob

Johan en Geertrui
Cor, Janneke en Machiel
Hans en Marieke, Cora en Jochem
Adriaan en Jenneke, Gerda en
Marcel
Klaas

Martin
Duuk en Maranna
Sophie en Timo
Boris en Laura

Johanna Ϯ - Wim en Netty
Marco en Marieke, Hanneke en
Gert-Jan
Wiebe en Rosanne
Willy en Cor
Arie en Anneke, Anneke en Martijn
Wendy en Gerrit, Carolien
Adrie en Sjaak
Andrea en John, Anita en Lennard
Marga en Martijn, Bianca en Marco

Judith en Hans
Elise
Jibbe en Kirina
Correspondentieadres
Zorgvilla Steinenburgh
T.a.v. mevrouw R. Sierink - Korff, app 9
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt
Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

en achterkleinkinderen

Dr. Welfferweg 118
3615 AR Achttienhoven.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen D.V. zaterdag 6 maart om 10.00
uur tot 10.30 uur in de Hervormde kerk, Kerkdijk 12 te Westbroek,
via de ingang onder de toren.

Tot ons grote verdriet is dinsdag 2 maart onverwachts overleden onze
lieve vrouw, moeder en oma

Gerda Cornelia Veenstra-van Beuzekom
Henk Veenstra

Aansluitend zal de rouwdienst om 11.00 uur in besloten kring worden
gehouden, en is live mee te beleven via www.kvanasselt.nl/lam/
De begrafenis zal, aansluitend aan de rouwdienst, eveneens in
besloten kring plaatsvinden te Westbroek.
Geen bloemen

Spoorlaan 19
3739 KA Hollandsche Rading

Wij willen graag de medewerkers van “ Wijkzorg De Bilthuysen”
afdeling Maartensdijk, de vrijwilligers van N.P.V. en in het bijzonder
gezelschapsdame Malalay heel erg bedanken voor de liefdevolle
verzorging die zij aan Pa, Opa en Superopa Lam gegeven hebben.

St. Maartenskerk
07/03 • 10.30u - Open huis- c.q.
gebedsviering Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

PKN - Herv. Kerk
07/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
07/03 • 18.30u - Ds. G.M. Bijkerk
10/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Openbaring 2:17

Cornelis Lam

Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
07/03 • 10.00u - Ds. G. Meuleman
07/03 • 18.00u - Kandidaat
C.A. van den Brink
10/03 • 14.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
10/03 • 18.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
07/03 • 10.00u - Dhr. R. Koelewijn
07/03 • 18.30u - Dhr. J. Schep
10/03 • 18.30u - Ds. T. A. Vizee

“Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een
nieuwe naam, welke niemand kent, dan die hem ontvangt”

Na een rijk gezegend leven is van ons heengegaan, in de hope des
eeuwigen levens, onze geliefde vader, opa en super opa

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
07/03 • 15.30u - Prop. J.A. de Kruif
10/03 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel

PKN - Ontmoetingskerk
07/03 • 09.30 uur - Niet bekend
Online-Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading alleen te volgen
via kerkdienstgemist.nl.

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Uw lokale
Parel Promotie
drukwerkspecialist

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
07/03 • 10.00u - Herstart Erediensten

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/03 • 10.00u +18.30u Ds. A.J. Speksnijder
10/03 • 10.00u +19.00u Ds. A.J. Speksnijder

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

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel
naar uw wensen verzorgen.

R.K. St. Michaelkerk
07/03 • 10.30u - Gebiedsviering
J. van Gaans en A. van Gaans
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
07/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
07/03 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp
07/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
Besloten karakter en digitaal via
kerkomroep.nl.

voor Maartensdijk en Omstreken

ontwerp+print+druk

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
07/03 • 10.00u - Mevr.
Ds. Arrie van Veen
Alleen online

Hollandsche Rading
PKN - Kapel
07/03 • 09.30 uur – OnlineSamendienst in en met
Ontmoetingskerk in Maartensdijk,
alleen te volgen via kerkdienstgemist.
nl.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Parel Promotie

Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
07/03 • 14.00u - de heer
Peter Kerkhove
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
07/03 • 10.30u - Pastor
Gerard Weersink
Vieringen zijn online, zonder
kerkgangers.
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Overlijden melden?

Voor een waardige begrafenis met
aandacht voor persoonlijke wensen
en een eerlijk tarief
Wij verzorgen alleen begrafenissen

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
|

URNENGRAVEN

|

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

URNENMUUR

0346 - 28 17 11

Voorheen

Familie Lam

GRAVEN

Hinco en Linda
Rens
Maryke en Martijn
Liliam en Jouke
Madelon
Chiara, Anniek, Timo, Hedwig, Fosse

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar

www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Bezoek onze nieuwe vestiging Adres:
Dorpsweg 76/78 in Maartensdijk
kvanasselt.nl
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

De Vierklank
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Connie Brouwer lijstrekker
ChristenUnie bij
gemeenteraadsverkiezingen
door Guus Geebel
De algemene ledenvergadering van de ChristenUnie De Bilt stelde op 22 februari de top van de
kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Die verkiezingen zijn op 16 maart 2022.
Als lijsttrekker werd Connie Brouwer gekozen, die nu nog onder de naam Fractie
Brouwer in de raad zit. Gemeenteraadslid Theo Aalbers werd door
de leden op de tweede plaats van de lijst gezet.
Connie Brouwer werd in 2014 gekozen voor de fractie van Beter De
Bilt. In 2018 werd zij herkozen en in
juni van dat jaar verliet zij de fractie en ging verder als Fractie Brouwer. De afgelopen jaren werkte zij
veel samen met Theo Aalbers. Zij
constateerde dat haar gedachtegoed
op veel terreinen heel goed past bij
de christelijksociale politiek van
de ChristenUnie. Zij noemt de samenwerking met Theo Aalbers,
commissielid Otto Oussoren en de
steunfractie heel plezierig. Connie
is christen en voelt zich aangetrokken tot de ChristenUnie omdat de
mensen er heel positief inzitten.
‘Samen opkomen voor kwetsbaren
en zorgen dat iedereen mee kan
doen. In samenwerking naar een
hoopvolle toekomst. Ik ben in een
warm bad terecht gekomen.’
Werk
Connie Brouwer is geboren en getogen in Friesland. Zij is een schipperskind en haar ouders kozen ervoor haar niet naar een internaat
te laten gaan, maar onder te brengen bij familie en een pleeggezin.
Zij woont nu zo’n twaalf jaar in
de gemeente en werkt als verenigingsmanager in Naarden bij een
bureau dat landelijk (patiënten-)

verenigingen, stichtingen en brancheorganisaties ondersteunt. Haar
portefeuille is Zorg & Welzijn. Het
bureau houdt zich ook bezig met
onder meer Warmte & Klimaat
en Veiligheid. ‘Wij ondersteunen
brancheorganisaties op het gebied
van financiële en secretariële werkzaamheden en beleidzaken. De verenigingsmanager ondersteunt met
name de beleidzaken.’ Daarvoor
werkte Connie bij het RIVM. Eerst
als geneesmiddelenbeoordelaar en
daarna in diverse managementfuncties.
Lokale politiek
‘Ik raakte in oktober 2013 betrokken bij de lokale politiek door aan
te haken bij praatsessies over allerlei onderwerpen. Met Ebbe Rost
van Tonningen zat ik aan bij een
duurzaamheidstafel om te strijden
voor een duurzame wereld.’ De interesse voor lokale politiek kreeg ik
vooral na het volgen van een cursus
die ik van mijn toenmalige werkgever RIVM kreeg aangeboden. Die
werd georganiseerd door de NSOB,
school voor Openbaar Bestuur. Eigenlijk ontdekte ik toen pas goed
dat er ook lokaal bestuurd werd.
Daar wilde ik me best actief voor
inzetten en zo kwam ik in de ge-

meentepolitiek terecht. Het gedachtegoed van de ChristenUnie spreekt
me erg aan. ‘Sociaal domein, rentmeesterschap en mensen met een
kleine beurs. Opkomen voor de
zwakkeren in de samenleving. Eigenlijk vind ik dat een vervelende
term, maar het wordt zo gebruikt.
Het gaat in ieder geval om mensen
die niet zo goed voor zichzelf op
kunnen komen, of in een kwetsbare
positie zitten omdat ze in armoede
leven, of niet goed de weg weten
te vinden in de hedendaagse maatschappij. Die wil ik graag helpen
en daar staat de ChristenUnie ook
voor.’

Connie Brouwer wil met veel energie het gedachtegoed van de
ChristenUnie uitdragen.

toegankelijkheid zegt zij: ‘Dat is maat meer gehanteerd moet worniet alleen het bereikbaar zijn van den. ‘Dat hoort bij een inclusieve
gebouwen door drempels weg te samenleving, dus zorgen dat de
halen, maar ook toegankelijkheid inwoner meer gehoord wordt.’ De
voor mensen die minder goed mee gemeenteraadsverkiezingen
zijn
kunnen komen in de maatschappij. pas over een jaar. Connie zet zich
Gemeenteraad
Het wordt voor veel mensen steeds nu eerst in voor de campagne van
De woningsituatie in Nederland ingewikkelder. Je ziet wat de gevol- de ChristenUnie bij de Tweede Kanoemt Connie heel pittig en zij gen kunnen zijn als je naar de toe- merverkiezingen. ‘Daarna wordt
vindt dat we meer aandacht moe- slagenaffaire kijkt.’
met een vrij grote groep gewerkt
ten geven aan doorstroming. ‘Waar
aan het verkiezingsprogramma
voor mij de ChristenUnie het ver- Vervolg
voor de gemeenteraad. In het najaar
schil maakt, zijn vooral de sociale Connie maakt zich daar zorgen stelt de ledenvergadering de definiaspecten. Omzien naar elkaar en de over en vindt dat de menselijke tieve kieslijst vast.’
menselijke maat. Ook de uitstraling van integriteit. De partij staat
voor een groene economie. Woningen goed isoleren waardoor minder
energie wordt verbruik en zonnepa- Mede naar aanleiding van artikelen in De Vierklank over dit ondernelen op daken, voordat je overal werp stuurde ik naar de gemeente De Bilt het volgende:
met zonnepanelenvelden en windmolens aan de gang gaat.’ Over Mijne heren,

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

advertentie

Inzake de energiediscussie in onze gemeente schreef ik geruime tijd
geleden een artikeltje; het betrof de giga-windmolen, die bij Rotterdam
ergens op de Maasvlakte werd geplaatst. Afgezien van de energie, benodigd voor staalproductie van pyloon, turbinehuis en reductiekast en
het niet of zeer moeilijk te recyclen wiekmateriaal ging dit artikel over
de opbrengst.
Uit de gegevens welke werden verstrekt zou deze molen, ca 240 m
hoog, een vermogen leveren van 13 megawatt. Ik rekende dit eens na
en afgerond klopt dit. Het vervelende is echter dat het rendement niet
mee gerekend werd. De wet van de thermodynamica zegt dat bij deze
energieomzetting een rendement van ca 50% slechts haalbaar is. (denk
hierbij dat je achter de turbine geen vacuüm of stilstaande lucht kunt
realiseren).

‘Wij staan altijd voor u klaar.’
Nadia en Sanne van Tap DELA

Ik denk dat het goed is dat u zich dit goed realiseert, alvorens - nog
naast het probleem van, horizonvervuiling, geluid en de slagschaduw u besluiten neemt om dergelijke windturbines in onze gemeente neer te
zetten. Eindconclusie ‘bezint eer u begint’.
Ir. T.F.H.Werners, Bilthoven

Veel mensen met een flinke bos haren
konden een tijdje de kapper uitsparen
maar die staat nu weer klaar
met een tondeuse en schaar
om vakkundig de haarklus te klaren

Limerick

Guus Geebel
advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE
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

www

Alleen donderdag

Nu kan het nog…..!!!

De allerlekkerste
Tarocco bloedsinaasappels uit Sicilië

Alle rauwkost salades
en stamppotten

€ 0,90

100 gram

Spinazie

Kom proeven…!!!!
Van onze bakker

Desem

Spelt-walnoten brood

€ 3,49

Nu

Notenafdeling:
Studenten haver
Of Soja broad beans

Maartensdijkertje

Desem-rozijnenbrood

€ 6,98

€ 3,49

Nu

€ 1,49

Zak 300 gram

Ze hebben het hoogste vitamine C- en kaliumgehalte van alle
sinaasappels, voornamelijk
vanwege de vruchtbare grond
rondom de Etna….

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

Nu 2 bakken

Vers gewassen

Roerbakgroente
Suprieur

€ 2,99

400 gram

Van onze patissier

Vers van de traiteur
Varkenshaas

€ 1,49

Zuurkoolschotel

met worst-gehakt en jachtsaus

100 gram

€ 1,25

Snijbonengehaktschotel
08
03

09
03

100 gram

10
03

€ 1,49
€ 15,95 Pasta
met gevulde kip en groenten
100 gram

Onze bekende

€ 0,99

Vers gesneden

Boterkoek
Nu

100 gram

groenteschotel

Mangochocoladeaart
Nu

€ 1,75

in Irish Whiskeysaus
En een aardappel-

€ 2,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 maart.

Bietjes

400 gram

€ 0,89

Hollandse

komkommer

Nu

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

Reclame geldig vanaf
donderdag 4 maart
t/m woensdag 10 maart

DONDERDAG

VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren

Livar speklapjes

voor
maar

100
GRAM

0.

99

naturel of gekruid

Australische sucade

(minimaal 10 soorten)

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Kip in braadzak

4+1

GRATIS

500
GRAM
1
KILO

9.

98

10.-

Gegrilde kippenpoten

4
VOOR

5.-

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:

Verse hamburgers

5
VOOR

6.-

DIKKE RIBLAP
OF HACHEEVLEES

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

1
KG

11.98

Vrijdag en zaterdag voordeel
GRILLWORST +
LEVERWORST
KIP TORTILLA'S +
GEHAKTWRAPS

SAMEN
VOOR
2
VOOR

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

VLEESWAREN TRIO

Gebakken boterhamworst
Huisgemaakte beenham
x 100
Gebraden rosbief 3GRAM

5.98

SALADE TRIO

Filet Americain
Grillworst salade
Pulled chicken

3 x 100
GRAM

4.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

6.50

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg. | 6.48
1 Kg. | 7.48
1 Kg. | 7.48

KAAS

8.7.-

STOMPETOREN EXTRA BELEGEN

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

500
GRAM

Volg ons ook via

6.25
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HiStories 2021 op de fiets
door Henk van de Bunt
Het Muziektheater festival HiStories gaat in april op een alternatieve manier door. Op de fiets
langs vijf unieke historische locaties kan ter plekke genoten worden van de korte theatrale
scenes via de smartphone op een moment in het voorjaar wanneer het uitkomt.
De vijf locaties dit jaar zijn: De
Hoeve (Asperge Kwekerij aan de
Soestdijkseweg Zuid 152 in Bilthoven), Het verloren Kerkhof (bij de
tegenwoordige Eijckensteinselaan,
op de grens van Maartensdijk en
Bilthoven), Jacoba’s Eiland (Kastanjelaan 1 in Groenekan bij Eugène
en Christien Broecheler), Immanu-

elkerk (Soestdijkseweg Zuid 49, De ansers La Zapada, allen uit eigen
Bilt) en Molen Geesina aan de Rui- regio. Dit jaar zijn er geen live optregenhoeksedijk 32 te Groenekan.
dens op de locaties maar zo kan deze
tour op een interactieve manier toch
Scenes
beleefd worden en kunnen nieuwe
De theatrale scenes zijn gemaakt historische ontdekkingen in de eigen
door onder andere theatergroepen gemeente worden gedaan.
BO!NK en het KunstenHuis, muzikanten Bart van Gerwen en tangod- Fietstour
Vanaf zaterdag 10 april is de fietstour online beschikbaar. De kaartverkoop start deze week. Met een
ticket wordt een persoonlijke link
ontvangen voor toegang tot de fietsroute en de scenes. De tour kan op
een eigen gekozen moment in de
lente worden gefietst, waarbij de dan
geldende coronamaatregelen dienen
te worden gerespecteerd.

De Immanuelkerk is een van de locaties van HiStories

Regen
Wanneer men op een regenachtige
dag niet wil fietsen kunnen ook
thuis, online, alle scenes achter elkaar worden gezien. Deze film is
ook voor de mensen die niet in de

Het houten huis op Kastanjelaan 1 te Groenekan dat later een stenen
huis werd met de naam ‘Het eiland’. In de tuin stond een prieel, een zgn.
wees, deels betrokken bij de geschiedenis van verzetsheldin Jacoba van
Tongeren. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
mogelijkheid zijn om de tour te fiet- van na te genieten. Kijk voor meer
sen en natuurlijk om na afloop ook informatie en tickets op www.weesnog eens rustig thuis op de bank er- huisvandekunst.nl.

Ontluikende lente op
Oostbroek
Waar vorige week nog sneeuw lag kleurden deze week opnieuw de
bosgronden wit rond het Biltse landgoed Oostbroek, dat landelijke
bekendheid geniet om zijn sneeuwklokjes. Met name het gewone
sneeuwklokje en het dubbele sneeuwklokje steken hier als voorboden van de lente massaal de kop op.

Veel weerstand tijdens
extra participatieavond
duurzame energieopwekking
Vooral over de mogelijke komst van windmolens zijn de inwoners van de gemeente de Bilt niet te
spreken. Zo zijn ze boos over de beperkte afstand tussen woningen en windmolens: die hoeft slechts
300 meter te zijn, terwijl de turbines zelf maar liefst 240 meter hoog worden. Wethouder Anne
Brommersma benadrukte dat de gemeenteraad pas in april een besluit neemt over de komst
van de windmolens en bij welke kansrijke locaties eventueel nader onderzoek plaatsvindt.
het onderzoek zijn er in totaal vijf Deelsessies
Daarna konden inwoners verschil‘meest kansrijke’ locaties.
lende deelsessies over zonnevelden
of windmolens volgen waarbij ze al
Vragen
Vervolgens gaf een onderzoeker hun vragen kwijt konden. Tijdens
antwoord op de vele vragen die het laatste gedeelte van de avond
leefden. Verschillende inwoners kwam de virtuele groep weer bijeen
zijn bijvoorbeeld bezorgd over en konden ze al hun vragen stellen
laagfrequent geluid van windmo- aan wethouder Anne Brommersma.
lens: ‘je hoort het niet, maar het Eerder konden inwoners al middels
zou wel slecht zijn voor de gezond- een enquête aangeven wat ze vinheid’. Ook ontstond er ophef over den van zonnevelden en windmohet feit dat zonnedaken op particu- lens in hun leefomgeving.
liere woningen niet meetellen bij
het behalen van energiedoelen van Verduurzamen
de gemeente.
Het verduurzamen door de gemeente is onderdeel van een groter plan:
het klimaatakkoord. In 2030 moet
de CO2-uitstoot met 50 procent zijn
verminderd, in 2050 met 95 procent. Bovendien is het de bedoeling
dat Nederland in 2050 aardgasvrij
is. Om dit te bereiken is Nederland
opgedeeld in 30 energieregio’s die
allemaal hun eigen keuzes moeten
maken op het gebied van duurzame
energie.
Ook tijdens de landelijke verkiezingen van 17 maart is duurzaamheid een belangrijk thema. Zo is er
een aantal partijen voorstander van
kernenergie, terwijl andere partijen
daar op tegen zijn. Met alleen de
bouw van kerncentrales kan overigens het klimaatdoel in 2030 niet
behaald worden en zullen er nog
steeds andere vormen van duurzame energie nodig zijn.
Inwoners van De Bilt willen in ieder geval geen windmolen in hun 			
(Marc Benschop)
achtertuin.
De extra participatieavond op 22
februari was bedoeld om bloot te
leggen wat de zorgen zijn van inwoners als het gaat om de komst
van windmolens en zonnevelden.
Ook wil de gemeente kijken hoeveel draagvlak er is voor de mogelijke plannen. Tijdens het eerste
deel van de avond werd door de
gemeente informatie gegeven over
de klimaatdoelen en werd een uitgevoerd onderzoek toegelicht. Dat
onderzoek moest de mogelijkheden van windenergie en daarvoor
kansrijke locaties binnen gemeente
De Bilt in kaart brengen. Volgens

Ontluikende sneeuwklokjes in de voorjaarszon.
Het sneeuwklokje staat door zijn lenteboodschap symbool voor hoop in
tegenspoed. Het bevat geneeskrachtige stoffen, maar is tegelijkertijd giftig: misschien heeft het op iedereen het effect wat hem of haar toekomt.
Net zoals hij wit lijkt, maar eigenlijk slechts het licht weerkaatst…
De Latijnse naam voor sneeuwklokje is Galanthus nivalis. De geslachtsnaam ‘Galanthus’ betekent melkbloem, terwijl de soortaanduiding ‘nivalis’ afgeleid is van het Latijns ‘nix’, wat ‘sneeuw’ betekent.
De verklaring voor de Nederlandse naam heeft zijn oorsprong echter
in een legende: Eva had het koud toen zij het Paradijs moest verlaten,
en toen het ook nog begon te sneeuwen was ze de wanhoop nabij.
Plotseling stond er een engel
voor haar, ze hield een sneeuwadvertentie
vlok in haar hand.
Voor de ogen van Eva smolt
de vlok en veranderde in een
sneeuwklokje. De engel sprak:
‘Kijk goed naar de vorm van deze
bloem: ze luidt de winter uit.’
Ging alles maar zo gemakkelijk
als het ontstaan van deze naam,
zou je wensen. De Provincie
Utrecht is namelijk voornemens
om een tramlijn van Utrecht
naar Zeist door dit landschap
aan te leggen, precies op de plek
van deze sneeuwklokjes: nu zijn
zij het die troost en redding behoeven.
		
(Peter Schlamilch)

Maertensplein 16
3738 GK Maartensdijk
Tel. 0346-211711

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties
Beveiliging

Wij zijn op
afspraak weer open!

VOLOP
NIEUWE COLLECTIE

70%

LENTEBROOD!

Rozijnenbrood gevuld met kersen
en banketbakkersroom

Telefooninstallaties
Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl
Workshop Positief Opvoeden

Op de hele na
jaar/
winter collect
ie

ER IS WEER

Kinderen doen het beter als zij zich beter voelen. We
doen allemaal ons best om onze kinderen zo goed mogelijk op te voeden, maar het is soms best lastig. Het is heel
normaal dat je af en toe worstelt hoe je het beste om kunt
gaan met ruzie, gezeur, scherm strijd en niet luisterende
kinderen. Leer op een positieve manier omgaan met dit
soort lastige momenten tijdens de Zoom Workshop op 8
maart om 20.00 uur. Aanmelden en meer informatie zie
de website: debilt.ouderslokaal.nl / agenda 08-03

nu €

5,25

Nieuw

ABRIKOZEN WALNOTEN
CAKETAARTJE
nu €

7,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

KORTING

Wilt u geheel vrijblijvend een
shopafspraak maken? Bel 0346-211711

Lieve mensen,
Heel veel dank voor uw geduld,
medeleven en support afgelopen
tijd. Eindelijk mag op 3 maart
onze deur weer open!
Wij hebben tijdelijk verruimde
openingstijden van maandag
t/m vrijdag van 8.00 - 20.30 uur
en zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Wij kijken er naar uit
om u weer te zien!

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

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

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail

LET OP!!!
• Maak telefonisch
uw afspraak.
• Kom alleen,
indien mogelijk.
• Desinfecteer uw handen buiten voor u
binnen komt.
• Wij zijn verplicht een triageformulier te
gebruiken voor iedere klant.
• Volledig afsluitbaar mondkapje verplicht
voor kapper en klant.
• Wanneer u te vroeg bent, mag u buiten
even wachten op onze bank.
• Neem een tas mee om uw jas op te
bergen.
• Desinfecteer uw handen voor het
pinnen.
• Wij zullen extra ventileren, dus neem
evt een vest mee.

Een weekje later

EN UW WENSEN

■ 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)

De rood witte linten herinneren nog aan sneeuw, ijs en schaatsen, maar de zwanen dobberen weer rustig
in het water van het Van Boetzelaerspark met zicht onder de brug door naar Sandwijck.
(foto Gert de Lange)
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Klumper verhuisde aan de
Julianalaan
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe centrum
wordt verwacht in mei 2021. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan de
volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan
is in de laatste jaren op de schop gegaan.
Waar deed Bilthoven boodschappen, ver voordat de Kwinkelier
werd geopend en de groenteboer en
de slager nog waren gevestigd naast
de kruidenier? Het Online Museum
- in de persoon van redacteur Veroniek Clerx - zoekt de weg terug
en werkt aan een rondleiding. Deze
keer aandacht voor Klumper Kaas
en Delicatessen aan de Julianalaan,
die zich rond en na de oorlogsjaren
in de vorige eeuw ontwikkelde tot
een middenstandskwartier.
Melkfabriek
We ontmoeten Gea Klumper: ‘Op
de foto bij dit artikel sta ik met mijn
ouders en grootouders. Het zal rond
1940 zijn. We hadden toen een winkel aan de Julianalaan op de plek
waar nu de Xenos is gevestigd. Wij
waren het enige gezin aan de laan
met een tuin voor de deur. Ik ben
altijd enig kind gebleven’. De vader
van Gea Klumper was boekhouder
bij de Utrechtse Melkfabriek UMI
aan de Vleutenseweg. De melk
werd afgeleverd in het magazijn
achter de woning en van daaruit
gingen negen melkventers langs de
deuren in de omtrek. Haar moeder
verzorgde de winkel. Ze verkocht
er melk, boter, eieren en uitsluitend
jonge kaas. Al die verschillende
soorten, dat is later pas gekomen,
vertelt Gea, die nu 85 jaar is.
Oorlog
‘Na de oorlog kreeg mijn vader zijn
ontslag als boekhouder. Hij mocht
bij de fabriek blijven als melkventer, maar daar had hij geen zin in.
Melk verkopen vond hij goed, maar
dan als eigen baas. In 1947 konden
we de huidige zaak betrekken. Die
was eigendom geweest van een
NSB-er, maar die zat in de gevangenis. Zijn zoon wilde ons de winkel wel overdoen, op voorwaarde
dat het gehele pand erbij werd gekocht. En zo gebeurde het’.
Klanten
Gea’s moeder was erin geslaagd om
vanuit de Umi-winkel meteen ‘honderd klanten mee te nemen’. Helaas
overleed haar vader al in 1953 en

De foto (met en grootouders) voor de winkel aan de Julianalaan op
de plek waar nu de Xenos is gevestigd. (foto: collectie familie TonenKlumper)
catessen, is niet te vergelijken met alle slaapkamers en de badkamer
de boter, melk, kaas en eieren waar tot een grote woonetage. Nu woon
haar grootmoeder ooit mee begon. ik alweer 35 jaar tot volle tevredenheid boven de winkel. Wat de toeRoots
komst brengt dat weet ik niet. Er
Gea Tonen-Klumper met dochter Marja voor het huidige pand aan de Gea keerde terug naar haar komt waarschijnlijk geen opvolger
Julianalaan 28.
roots:’Toen mijn man overleed wil- want mijn kleinzoon is niet geïnde ik weer naar de Julianalaan. Ik teresseerd’. De zaak bestaat nu 73
moesten moeder en dochter het sa- Kalverstraat
heb de gehele bovenverdieping la- jaar. Zal Klumper het jubileum van
men klaren. ‘In die tijd leerde ik Gea trouwde en eind jaren vijftig ten verbouwen door een aannemer 75 jaar gaan halen? ‘Ik dénk het
mijn latere man leren kennen en nam ze de winkel van haar moeder uit Maartensdijk. Die veranderde wel’, zegt Gea met nadruk.
hij kwam als melkventer bij mijn over. In 1960 werd oudste dochter
moeder werken. Dat was nog even Marja geboren. Mijn moeder ging
wennen, want hij had weinig er- in een aparte ruimte naast de winkel
varing met het werk’. Zo kon het wonen. Het raam aan de straatkant.
gebeuren dat Gea’s aanstaande Op een goed moment kwam er een
verloofde een andere betekenis man in de winkel die zei: ‘dat is
gaf aan het woord ‘maat’ (hoeveel- een dure kamer. In de Kalverstraat
heid) dan de klant (melkkan). En zijn ook geen huiskamers’. Die opkon een simpel zinnetje als: ‘Ik merking had ik goed in mijn oren
geef u de maat terug’, leiden tot geknoopt. Het was de tijd dat de suverwikkelingen aan de voordeur.
permarkt opkwam. We hadden zeker de ruimte voor zo’n uitbreiding.
Kantkoek
Maar we hadden geen behoefte aan
Wat kan ze zich nog meer leven- een grote winkel met veel persodig herinneren? ’Dat we kantkoek neel. Dus we besloten te verhuizen
haalden bij de Verkadewinkel van en de voormalige woonruimte van
Veldhuizen en ook dat Ciska Ra- mijn moeder te verhuren als winvenhorst van de speelgoedwinkel kelpand.
verderop mijn vriendin was. Dat
mensen slagroom kwamen halen Delicatessen
voor over de aardbeien, ook op Het echtpaar Tonen-Klumper
zondag, want niemand had een woonde vervolgens acht jaar aan
koelkast thuis. Iets anders wat die- de Valklaan. In 1978 begon dochter
pe indruk heeft gemaakt was, dat Marja in de winkel. Haar vader, hij
het zusje van Dirk Kortleve, Jean- overleed in 1982, had gewild dat ze Stichting Mens en zijn Natuur doneerde een subsidie voor het inrichnette over het stoepje struikelde in de zaak kwam. Sinds 25 jaar is ten van twee gastenkamers bij Stichting Het Bezinningshuis in Holen recht door onze huiskamerruit Marja eigenaar en runt de winkel. landsche Rading. Op de foto Joanna Penning (Samen voor De Bilt) en
viel’.
Soms springt haar man bij. Het Robin Zuidam (Bezinningshuis).
brede assortiment, Kaas en Deli-

Subsidie voor
Bezinningshuis

week 09 ¾ 3 maart 2021

BEKENDMAKINGEN
Besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning
De gemeente heeft op 3 maart 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning
onderdeel milieu gedeeltelijk in te trekken
die is afgegeven aan Ford dealer Van Woudenberg B.V. op het adres Dorpsweg 134,
3738 CJ in Maartensdijk. De intrekking is
geregistreerd
onder
zaaknummer
Z/20/173656. De ingetrokken vergunning
betreft de opslag en verkoop van LPG op dit
adres.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-

gen ter inzage op het gemeentehuis. Voor
meer informatie over de procedure kunt u
contact opnemen via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 022 50 00.
Procedure
Belanghebbende kunnen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) binnen zes weken na de publicatiedatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Bodemzaken,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Uw beroepschrift moet door u worden ondertekend en moet volgens artikel 6:5 Awb
ten minste bevatten:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
d. de gronden van uw beroep.
Als een beroepschrift aanhangig is, kan de
indiener daarvan bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen,

wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit zou vereisen. Dit kan
op hetzelfde adres o.v.v. Voorlopige voorzieningen.
Degene die beroep instelt, respectievelijk
een verzoek om een voorlopige voorziening
doet, is een griffierecht verschuldigd. De
griffie van genoemde rechtbank kan informatie verstrekken over de hoogte van het
griffierecht en de wijze van betaling.

advertorial

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager

Gratis informatieavond op 10 maart

Hitte en wateroverlast:
wat kun jij doen?
Hevige hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast in onze tuinen, ook in de dorpen binnen de
gemeente De Bilt. Hoe kun je dat voorkomen? Op woensdag 10 maart organiseert BENG! een online
informatieavond over het water -en droogtebestendig maken van huis en tuin. Ingewikkeld? Niet echt.

Water in de tuin is essentieel voor planten
en dieren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer
periodes van droogte gevolgd door zware
hoosbuien. Hoe los je dit overschot of
tekort aan water in de tuin en op straat op?
Tijdens de avond laat BENG! samen met de
Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
praktische oplossingen zien, waar iedereen
direct mee aan de slag kan. Hoe houd je
bijvoorbeeld water vast, zodat je overlast
voorkomt?
Ook laten de experts zien hoe je er voor
zorgt dat juist in periodes van droogte en
hitte, de omgeving niet teveel opwarmt.
Bijvoorbeeld met planten die goed tegen
droogte kunnen.

Wie gingen je al voor?
Binnen de gemeente zijn al goede voorbeelden te vinden van inwoners die klimaatproof bezig zijn. Tristan van der Geest
uit De Bilt is zo iemand. Hij heeft een groen
dak, een natuurlijke buffer voor regenwater. Omdat hij dat combineert met zonnepanelen, wekt hij ook nog eens duurzame
energie op. Tijdens de avond zal Tristan
meer vertellen over zo’n sedum (groen!)
dak bijdraagt aan het rendement van
zonnepanelen.
De informatieavond is gratis voor alle
bewoners van Maartensdijk, Groenekan,
Bilthoven, De Bilt, Westbroek en Hollandsche Rading. Na afloop is er genoeg tijd om
vragen te stellen.

Aanmelden
Wil jij jouw tuin, dak, balkon of
straat inrichten op een klimaatbestendige manier? Meld je dan voor 8
maart aan door een mail te sturen naar
infoavond@beng2030.nl. Hierna ontvang je de Zoom-link. Tijd: van 19.3020:30. Tot dan!
BENG! is de onafhankelijke energiecoöperatie van en voor inwoners van
De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor
andere avonden en activiteiten.

VARKENSHAAS OVENSLEETJE

Malse gemarineerde stukken varkenshaas met
roombrie en Parmaham; heerlijke combinatie!!
Ca. 20 tot 25 min. in de oven op 150°C.
100 gram

1,95

BIEFSTUK WOKREEPJES

Met o.a. fijn gesneden gemarineerde biefstukreepjes
met sugarsnaps. prei ringetjes, heerlijk bij rijst en pasta.
Kort en stevig roerbakken in grote pan.
100 gram

1,85

KIPDIJ BONBON

Ovenschaaltje gevuld met gemarineerde kipdijfilet
omwikkeld met pancetta, gevuld met roomkaas..
Ca. 30 min in de oven op 160°C.
100 gram

1,50

RUNDER BIEFROLLADE

De bijna biefstuk rollade; super mals en heerlijk gekruid.
Ook lekker koud op de boterham of bij de borrel..
Ca. 25 tot 30 min. in de oven op 150°C.
100 gram

1,95

PURE RIBEYE

Lang gerijpt en 100% gras gevoerd, super smaakvol!
Alléén zout en peper toevoegen voor de pure smaak!
Kort en fel aanbakken en rosé afbakken.
100 gram

3,75

THAISE KIPWOKBLOKJES

Heerlijke gemarineerde blokken kipfilet met stukjes
paprika en courgette, lekker bij pasta en rijst!!
kort en fel roerbakken in de wok of grote pan. 100 gram

DINGEN:
ZONNIGE AANBIE
ORSTJES
NGELSE Wrge
RUNDER E
envrij!
lekker gekruid, alle
Puur Black Angus,
BURGERSkruiden....
ENTRECOsuTpeEr vle
es en heerlijke
Top combinatie,

1,35

100 gram

1,75

3 stuks

4,20

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
Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 1 maart t/m zaterdag 6 maart.
Zetfouten voorbehouden.

Bij aankoop
van een Weleda
granaatappel creme
een granaatappel
handcreme cadeau.
Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?
Mail naar info@vierklank.nl

MENS is ook…
ACTIVITEITEN MANTELZORG

Steunpunt Mantelzorg biedt een gevarieerd programma, dat aansluit bij
de verschillende soorten vragen van mantelzorgers. Alle activiteiten zijn
gratis. Iedereen kan makkelijk en veilig online vanuit huis meedoen. Dit
voorjaar is er een online ondersteuningsaanbod met een workshop, een
Webinar en twee Mantelzorgcafé ’s. Op deze manier kan het Steunpunt
toch informeren en ondersteunen.
Kijk op www.mensdebilt.nl onder Mantelzorg. Of vraag de folder aan:
mantelzorg@mensdebilt.nl of 06-13071129.
SAMEN LEUKE DINGEN DOEN
Op onze website, www.mensdebilt.nl (blauwe button), staat het
Samen Leuke Dingen Doen prikbord nu ook digitaal. In de categorieën
Bewegen, Creatief, Culinair, Cultureel, Spel en Overige vindt u oproepjes. Kijk snel of er iets voor u bij staat. Meer informatie: w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl of 06-47296337.
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Ingezonden mededeling

SamenInGeld goed en duurzaam
op pad met 200e project!
Anderhalf jaar geleden maakten
we melding van het 100e project.
“Daarna is het heel snel gegaan,”
aldus Gijs van de Woude en Luuck
Kalverda, beiden initiatiefnemers
van SamenInGeld. “We kijken terug op een turbulente en succesvolle
periode. Niet voor niets, want op dit
moment is de spaarrente rond 0%
en beleggen nog steeds een riskante
aangelegenheid. De rente bij SamenInGeld is tegelijkertijd tussen de
5,25 en 7,5% afhankelijk van het
gekozen (sowieso lage) risico! Voor
deze tijd eigenlijk ongekend hoog.”
Het roer moest om!
“Zes en een half jaar geleden zijn wij
met z’n tweeën begonnen met een
nieuwe vorm van crowdfunding,”
vervolgt het duo. “Met enerzijds de
toen ook al lage spaarrente en het risico van beleggen én anderzijds het
feit dat de banken zo streng werden
dat hypothecaire leningen voor veel
projecten onmogelijk bleken te zijn,
was het voor ons tijd voor verandering: het roer moest om!” SamenInGeld financiert vastgoedprojecten
vanuit crowdfunding. De projecten
variëren van enkele tienduizenden
euro’s tot projecten tot een nader
vast te stellen bedrag met een looptijd van 1 tot maximaal 5 jaar.

de vele projecten én investeerders.
Bovendien zoeken we opnieuw
medewerkers op onze administratie
die projecten begeleiden en offertes
kunnen maken. Voor diegenen die
op zoek zijn naar een dynamische
baan in de financiële dienstverlening een uitgelezen kans om mee te
bouwen aan het succes van SamenInGeld!”

het feit dat wij uitsluitend investeren in solide vastgoedprojecten
voor verhuur en bovendien tijdens
de gehele looptijd hoge eisen stellen. We zijn in sommige opzichten
zelfs strenger dan de banken! Dus
geen default, ofwel achterstand in
uitbetalingen en projecten waar
investeerders financiële schade bij
oplopen!”

Snel uitverkocht
“Veel projecten die wij starten zijn
binnen enkele uren volledig gefinancierd ofwel: snel uitverkocht,” aldus
Gijs en Luuck. “Het kost warempel
moeite om er momenteel tussen te
komen. Gelukkig krijgen we steeds
vaker aanvragen voor financiering
en worden de projecten ook groter,
waardoor de investeerder steeds
meer mogelijkheden krijgt om in te
stappen.”

Instappen vanaf 250 euro
“Wij zijn er ook voor de kleine
spaarder”, vervolgt Luuck. “Vanaf
250 euro kan men instappen op
een door hem of haar gekozen
project(en). Ook kan men kiezen
uit vier risiconiveaus of zelfs het
geld verdelen over deze risicoschijven en eventueel over verschillende projecten. Het moge
duidelijk zijn, hoe hoger het risico, hoe hoger de rente, maar door
deze spreidingsmogelijkheden én
omdat men investeert in vastgoed
blijft het risico laag. De looptijd
van de projecten is vijf jaar, maar
er zijn ook kortere projecten van
2 en 3 jaar. Bovendien krijgen
wij het investeringsgeld van onze
klanten nooit in onze handen. Dit
gaat uitsluitend via de notaris. Uitbetalingen van rente en aflossing
gaan via een door DNB goedgekeurde organisatie. Veiliger kunnen wij het niet maken.”

Zowel eenvoudig als geniaal
De formule is even eenvoudig als
geniaal. Niet voor niets haalde SamenInGeld in de afgelopen zes en
een half jaar voor 35 miljoen euro
op met een laag risicoprofiel. “Dat
risico is overigens in Nederland sowieso erg laag”, vervolgen zij. “De
hypotheekverstrekker staat in Nederland op nummer één als het gaat
om schadeloosstelling bij een moWaardering en groei
gelijk debacle en er is altijd nog het
“Dit natuurlijk op zo’n veilig moge- vastgoed zelf.
lijke manier voor de investeerders
én onder toezicht van de financiële Solide vastgoedprojecten
waakhond AFM,” vervolgen Gijs en “Gelukkig hebben wij niet meegeLuuck. “Er is inmiddels grote waar- maakt dat er iets misging,” vertelt
dering voor ons initiatief getuige Gijs “Dat is vooral te danken aan
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ASM International
begon in Bilthoven
In de afgelopen eeuw zijn verschillende belangrijke bedrijven
ontstaan in de gemeente De Bilt. Ook Bilthoven heeft een ‘Silicon
Valley’ gekend. Op het gebied van de halfgeleiderindustrie begon
Arthur del Prado in 1964 aan de Obrechtlaan een eigen onderneming, verhuisde met zijn bedrijf een paar keer binnen de gemeentegrenzen en werd uiteindelijk wereldspeler. Jacques Reijniers
vertelt in het maartnummer van de Biltse Grift de interessante
geschiedenis van deze ondernemer in Advanced Semiconductor
Materials (ASM).
Begin mei worden de oorlogsjaren herdacht. Ook in onze gemeente.
Maar wát gebeurde er allemaal en wáár precies? Soms zijn, driekwart
eeuw later, nog sporen zichtbaar. Als men het weet, komt de geschiedenis tot leven. Bernard Schut ging op zoek en neemt de lezer mee op
een imaginaire wandeling, kris kras door het Bilthoven van de oorlogsjaren en vertelt over sporen uit die tijd.
Abe Postema is in zijn vaste rubriek ook altijd op zoek naar sporen
uit het verleden. Ditmaal stuitte hij op een lieflijke foto van een bosweg en zocht hij uit waar dat kon zijn. Op de diverse lommerrijke
toegangswegen van Bilthoven moest tol worden betaald. Kees Floor
verdiepte zich er in en vertelt ons ditmaal over de tol bij de ‘Vuursche
Steeg’.
Het RIVM, dat momenteel vrijwel dagelijks in beeld is, wordt door
Wim Krommenhoek op geheel andere wijze belicht. Op zijn tocht
langs de kunst in De Bilt neemt hij ditmaal een kijkje bij de beelden
die op het RIVM-terrein zijn te vinden.
Als we de geschiedenis niet vastleggen, raakt deze al gauw in vergetelheid. Oud voorzitter van de Historische Kring, Leo van Vlodorp is
zich daarvan als geen ander bewust. Hij schreef de Kroniek van 2020
van De Bilt.
Dit alles is te lezen in de maart-uitgave van De Biltse Grift, die rond 5
maart verkrijgbaar zal zijn in Bilthoven bij de Bilthovense Boekhandel en Bruna en in De Bilt bij The Read Shop. (H.A. L’Honoré Naber)

Voor meer informatie gaat u naar
www.sameningeld.nl. Hier staat
alles vermeld over investeringen
en de behaalde rendementen.

Tol bij de Vuursche Steeg. [archieffoto Vierklank]

Het team van SamenInGeld voor hun kantoor op Larenstein met de volledige elektrische vloot, waarmee ze
aangeven dat duurzaamheid voor hen ook een belangrijk aspect is! (foto: Hans Lebbe)

Nieuw bij DA
Drogisterij & Parfumerie van Rossum
door Kees Diepeveen
Vanaf 5 maart komt schoonheidsspecialiste Esmee Schipper het team van Drogisterij &
Parfumerie van Rossum uit Maartensdijk versterken. Zij neemt de plaats in van
Manon van Rooyen, die in oktober 2020 is vertrokken.
Esmee gaat op maandag en vrijdag
werken en om de vier weken op zaterdag evenals collega Karin de Koning,
die tevens op dinsdag en woensdag
en om de donderdag werkt.

standaardbehandelingen als gezicht- en lichaamsmassage, heeft
zij de specialisatie zwangerschapsmassage en gel-lakbehandeling
voor op de nagels. Ook nieuw is
de bindweefselmassage, die tot op
Ervaring
heden niet werd aangeboden; deze
Esmee heeft ruim 11 jaar ervaring is er op gericht de huid op een naals schoonheidsspecialiste. Los van tuurlijke manier te verbeteren en

te verjongen en te zorgen voor een
verbetering van de doorbloeding in
de huid.
Alle behandelingen worden uitgevoerd volgens het protocol van het
RIVM. Afspraken kunnen vanaf
heden worden gemaakt.
Schoonheidsspecialiste Esmee Schipper versterkt het team van Van Rossum.

JUMBO
SNELFILTERMALING
OF KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36-56 stuks
of 250-500 gram

11
+

MONTAIGNAN WIJNEN

RIBLAPPEN

Land van herkomst: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

Per 500 gram

2 HALEN*
1 BETALEN

GRATIS*

3

a5,45

99
Kiloprijs 7,98

Geen 18, geen alcohol

RUNDERGEHAKT OF
BIOLOGISCH RUNDERGEHAKT
2 schalen rundergehakt à 500 gram of
biologisch rundergehakt à 300 gram
a6,38 - a7,38

2 VOOR

5.–

KIES & MIX FRUIT

Kanzi verpakt 1 kilo, mandarijnen net 1 kilo,
Zespri kiwi’s verpakt 3 stuks, witte druiven 500 gram
of blauwe bessen bak 125 gram

3 VOOR

4

99

OPTIMEL DRINKYOGHURT

GOUDEERLIJK BOLLEN

JUMBO TOILETPAPIER

Uit de koeling
3 pakken à 1 liter

Alle soorten
Zak met 4, 6 of 8 stuks

Pak 16 rollen 4-laags of
20 rollen 3-laags papier

1

4

a3,54 - a4,29

3 VOOR

3.–

a1,85 - a1,89

49

a5,61 - a5,86

99

Geldig t/m di 23 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle
combinaties mogelijk.

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Over natuurontwikkeling
Boerenland in boerenhand

Deze winter reden in de vroege ochtend grote vrachtcombinaties over de weg door Wesbroek.
De geluiden horen bij het dorp en een aantal dorpsbewoners neemt zelf deel aan de uittocht.
Ver weg in de polder werd al volop gewerkt. Lampen straalden over het werkgebied van
talloze kranen in dienst van natuurherstel, gefinancierd door het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Grote machines schrapen de voedselrijke toplaag van het boerenland
af, waar vele generaties veehouders zich hebben ingespannen om
de arme veengrond vruchtbaar te
maken. Land met een geschiedenis
dus. Een deel van het gebied werd
gevormd door turfwinning, waaruit
moeras met trekgaten en legakkers
is ontstaan, de Zodden. De aanvoer
van schoon water via kwel uit de
ondergrond, staat er garant voor
een rijkdom aan zeldzame plantensoorten.

kwaliteit was vanwege het zuivere
kwelwater landelijk gezien heel
bijzonder. Een gebied om te koesteren. Men concludeerde bovendien
dat de hoge grondwaterstand het
gebied minder geschikt zou maken
voor het moderne boerenbedrijf. In
die lijn stelde de Stichting Stichtse
Milieufederatie: ‘Omdat de aanvoer
van kwelwater uit het noordelijk
deel van de polders van levensbelang is voor de instandhouding van
de waardevolle trilvenen, wordt het
noodzakelijk geacht de hele polder
Westbroek als reservaatgebied te
Omslag
beschouwen. Er wordt ruimte geboIn Nederland kwam in de zeven- den voor grondverwerving en een
tiger jaren een omslagpunt in de toekomstig optimaal beheer’. Het
melkveehouderij, met grote gevol- plan ‘Noorderpark’ ontstond.

veehouder aan de Kerkdijk, doen
hun beklag: ‘We worden in onze
vrijheid beperkt. Al vele generaties lang wonen en werken wij hier
en er is nog niets veranderd aan
het landschap. Wij hebben nooit
iets vernield en zullen dat ook niet
doen’. Gijs Baas vervolgt: ‘Die
natuuronderzoekers doen zomaar,
ongevraagd metingen op mijn land.
Als je er als eigenaar op afstapt
wordt je aangekeken met een blik
van ‘wat moet jij hier’. Gijs Baas
was niet van plan zijn bedrijf te verlaten. ‘Ik blijf’.

naar de Kooijdijk, maar de familiegrond aan de Kerkdijk houden
hij en zijn zussen in eigen beheer.
De oude boerderij ‘Rundervreugd’
is een gemeentelijk monument. Al
negen generaties Baas hebben de
grond aan de Kerkdijk bewerkt.
Herverdeling
Nooit intensief, maar met eerbied
De oplossing werd gezocht in ruil- voor de natuur. Petra en Truus
verkaveling. De polder werd op z’n Baas vertellen, hoe zij met liefde
en respect voor de natuur zijn
groot gebracht. Zij herinneren zich
de visdiefjes die nestelden in de
waterplas langs het pad achter de
boerderij. ‘In het voorjaar vielen
zij ons aan als we achter op de kar
mee gingen melken. Een bijzonderheid in die tijd waren de wilde
ganzen. Onze ouders riepen ons
naar buiten om ze in V-formatie te
zien overvliegen. Toen een zeldzaamheid, maar nu vliegt iedere
ochtend het hele alfabet tegelijk
over’.

Een historische foto van de biologische melkkoeien van Co Baas in de polder Westbroek.
gen voor het landschap. Mechanisatie en schaalvergroting vergden
hoge investeringen en deden veel
kleine bedrijven met minder dan
12 koeien de das om. Onrendabele
hooilanden, rijk aan biodiversiteit,
werden opgekocht door natuurorganisaties. Zij kwamen op voor het
behoud van natuur, landschap en
milieu. Ook in Westbroek. Van hoger hand werden de landerijen hier
gewogen. Het waren geen doorsnee
landbouwgronden. De bodem-

Verzet
Landeigenaren, veelal boeren, waren geschokt. Er ontstond verzet
tegen de reservaatplannen. Protestborden langs de weg lieten geen
twijfel: ‘Boerenland in Boerenhand’. Het tijdschrift Nieuwe Revu
wijdt er in 1982 een artikel aan:
‘De plannen voor het recreatiegebied Noorderpark vormen al 14 jaar
een constante bedreiging voor zo’n
40 boeren’. De buren Gijs Baas en
Dirk Grootendorst, beiden melk-

Ruimte in de nieuwe polder zonder koeien met de laatste
doorloopmelkwagen van Westbroek als herinnering aan een agrarisch
verleden.

Natuurbeheer
Co, Petra en Truus groeiden op
met de passie van hun vader: ‘Op
de boerderij zijn leven en werk
sterk met elkaar verbonden. Een
boer verhuist niet zo snel. Maar

jaar geduurd en in die tijd was het
af en toe flink behelpen! Heen en
weer rijden met dieren, met melk
en met voer. Het toeval wil dat,
terwijl Co met zijn trekker hooi
ging brengen in het land, langs het
Bert Bospad een aardkundig monument werd onthuld. Men wees
op Co: ‘Kijk daar die boer, met
zijn giertank vol fosfaten de natuur
verpesten…’ Vervolgens werden
er complimenten uitgedeeld aan de
nieuwe beheerders. Maar, agrarische natuur is geen tegenstelling,
we moeten elkaar versterken! Het
aardkundig monument had ook
opgedragen kunnen worden aan de
boeren die het gebied eeuwen lang
beheerd hebben…’
Truus, Co en Petra zijn alle drie
actief lid van de Agrarische Natuur
Vereniging Noorderpark, een samenwerkingsverband van boeren
en burgers. De vereniging heeft informatieborden geplaatst waarop
het verhaal achter het landschap
te lezen is. Een manier om boeren
én burgers samen te betrekken bij
de natuur en het milieu in de eigen
omgeving.

kop gezet. Boeren kregen hun weilanden dicht bij het bedrijf, er werden nieuwe boerderijen gebouwd
en bedrijven verhuisden, soms ver
weg. Boerderijen in het dorp kwamen in vreemde handen en er werd
land vrij gemaakt voor de natuur.
Maar de herindeling kon niet voorkomen dat, van de 40 boeren van
toen, er nu nog maar een paar over
zijn. Co Baas, de zoon van Gijs, is
daar één van. Hij is met zijn biologische melkveehouderij verhuisd

Vogeltrek komt op gang

Boerenverzet in Boerenland.

ons land is verstrengeld met het
land van Staatsbosbeheer. De waterstand gaat omhoog. Afdammen
was niet mogelijk. Niet meewerken
betekende onteigenen. Het werd
een hele puzzel. We besloten tot
verplaatsen van de melkveehouderij naar de Kooijdijk. Deze boerderij kreeg de naam ‘Streekboerderij
Rundervreugd’. Daarnaast zijn we
lid geworden van Part-Ner, een
Collectief van Particuliere Natuurbeheerders. Zodoende kunnen we
de familiegrond, nu deel van het
reservaat, zelf beheren in de lijn
van Natura 2000. Net als Staatsbosbeheer hebben we de voedselrijke toplaag laten afplaggen, natuurvriendelijke oevers aangelegd
Toen maandag 22 februari om 17.30 uur de zon gedeeltelijk verduisterd werd door woestijnzand kwam de en aanpassingen aan het waterbevogeltrek door het mooie weer op gang richting noorden. De voorspelde rode zonsondergang (om 18.09 uur) heer laten uitvoeren. Maar voordat
bleef uit door de lage bewolking. (foto Eugène Jansen)
het zover was… het heeft wel 7

Er is veel veranderd in de polder Westbroek, ook bij de familie
Baas. Maar de hoge bomen, herkenningspunten in de polder, zijn
gebleven, evenals de doorloopwagen. Herinnering aan de mensen
die deze polder in de afgelopen
eeuwen vorm hebben gegeven.
		
(Karien Scholten)
Mocht u meer willen lezen over geschiedenis van de polders die het
Noorderpark vormden, dan kunt
u terecht bij de Historische Vereniging Maartensdijk. Op de website zoeken onder: stmaerten.nl/
noorderpark. Aan het eind van het
jaar verschijnt er een uitgebreide
terugblik op de landinrichting.
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VERKIEZINGSNIEUWS
Tweede Kamerverkiezing 2021

Waar kan ik stemmen?

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Die verloopt gezien de coronapandemie iets anders dan u gewend bent. We stellen alles in het werk om
ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dat doen we onder andere door alle
stembureaus volgens strikte richtlijnen in te richten.

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur
tot 21.00 uur. Let op! Vanwege de coronamaatregelen zijn de stembureaus mogelijk
op een andere locatie dan u gewend was. Zo
zijn er dit jaar geen stembureaus ingericht in
verzorgingshuizen. Speciaal voor de bewoners van deze verzorgingshuizen maken we
gebruik van mobiele stembureaus.
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kan in
gemeente De Bilt bij vier stemlokalen vervroegd worden gestemd. Deze dagen zijn
bedoeld voor mensen die tot een risicogroep
behoren.

Ook openen we op 15 en 16 maart een aantal stembureaus waar u alvast uw stem kunt
uitbrengen. Liever niet naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders machtigen
om te gaan stemmen. Kiezers van 70 jaar en
ouder krijgen daarnaast de mogelijkheid om
vanaf 10 maart per brief te stemmen.
www.debilt.nl/verkiezingen
Kijk voor uitgebreide en de meest actuele
informatie over stemmen voor de Tweede
Kamerverkiezing als inwoner van de gemeente De Bilt op:
www.debilt.nl/verkiezingen.
Voorzorgmaatregelen
Naast de uitgebreide mogelijkheden om uw
stem uit te brengen zijn er extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Voorheen kon u bijvoorbeeld stemmen in een aantal verzorgingshuizen. Hiervoor worden nu stemlokalen
elders in de buurt ingericht, waaronder units
bij het NS-station in Bilthoven. Bewoners van
de verzorgingshuizen kunnen deze keer in
een mobiel stembureau voor hun deur hun
stem kunnen uitbrengen. Ook op de stembureaus zelf zijn extra maatregelen getroffen.
Denk hierbij aan hygiënemaatregelen en het
goed afstand kunnen houden. Ook worden
er extra mensen ingezet om de veiligheid te
waarborgen.
Gezondheidscheck
Dit jaar moet u op de dag dat u gaat stemmen vooraf een gezondheidscheck doen.
Deze check bestaat uit enkele vragen over
het coronavirus. U hebt de gezondheidscheck
bij uw stempas ontvangen. Kunt u alle vragen met ‘nee’ beantwoorden? Dan mag u
naar het stemlokaal. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan vragen
wij u gevraagd om niet te gaan stemmen in
het stemlokaal. U kunt iemand machtigen.

Stemmen in een andere gemeente met
kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met
de kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor
de Tweede Kamer binnen heel Nederland
Basisregels en drukte
Controle over het coronavirus krijgen we
alleen als iedereen zich aan de volgende
basisregels houdt: thuiswerken, hygiëneregels, regels voor afstand houden, het
vermijden van drukte en het dragen van
een mondkapje. Deze regels gelden óók
bij deze verkiezingen. Vergeet daarom uw
mondkapje niet als u naar het stembureau gaat, doe de gezondheidscheck en
kijk eventueel voor u naar het stembureau gaat of het er druk is via:
www.verkiezinginbeeld.nl.
Wie mag stemmen?
Dat is geregeld in de Kieswet. U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing als u:
• op de dag van de verkiezing, 17 maart
2021, 18 jaar of ouder bent,
• de Nederlandse nationaliteit heeft (peildatum: 1 februari 2021),
• staat ingeschreven in de basisregistratie
personen (BRP; peildatum: 1 februari
2021) en
• niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
Hoe stem ik?
Als u mag stemmen hebt u eind februari per
post uw stempas ontvangen. Op uw stempas
staat geen adres meer van het dichtstbijzijnde stembureau. Met uw stempas én identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen
de gemeente De Bilt stemmen.
Op wie kan ik stemmen?
De komende verkiezing stemt u voor de leden van de Tweede Kamer. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke
partijen. U kunt de lijst vanaf begin maart
inzien via de website van de gemeente. De
kandidatenlijsten worden begin maart ook
huis-aan-huis verspreid.

Briefstemmen als u 70 jaar of ouder bent
Stemmen per brief geeft mensen vanaf 70 jaar de mogelijkheid om zelf een stem
uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een
volmacht te geven.
Als u 70 jaar of ouder bent hebt u, in plaats van een stempas, een zogenaamde stempluspas
toegestuurd gekregen. U ontvangt dan later een envelop met een briefstembiljet en een antwoordenvelop. Het briefstembiljet kan uiterlijk 16 maart worden opgestuurd in de antwoordenvelop of afgegeven worden bij een afgiftepunt in de gemeente.
Levert u uw briefstem liever persoonlijk in? Dan kunt u terecht bij één van de volgende afgiftepunten op de aangegeven momenten:
•
•
•
•
•
•

10 maart (09.00-17.00 uur): Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2, Westbroek
11 maart (09.00-17.00 uur): De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan
12 maart (09.00-17.00 uur): Dorpshuis, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading
15 maart (09.00-17.00 uur): Dorpshuis de Vierstee, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
16 maart (09.00-17.00 uur): H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
10 t/m 16 maart (09.00-17.00 uur) en 17 maart (07.30-21.00 uur) Gemeentehuis Jagtlust,
Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven

stemmen. U gaat met uw kiezerspas en uw
identiteitsdocument naar het stembureau
van uw keuze binnen Nederland. U ontvangt
geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.
Schriftelijke aanvraag
Op onze website vindt u hiervoor een aanvraagformulier. Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 vóór
17.00 uur bij de gemeente in bezit zijn. U
krijgt de kiezerspas uiterlijk - zeker als u
deze op vrijdag 12 maart aanvraagt - in de
week van de verkiezingen thuisgestuurd.
Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00
uur gedaan worden. U maakt hiervoor een
afspraak. Op vertoon van uw stempas en
identiteitsbewijs ontvangt u dan direct uw
kiezerspas.

Toegankelijkheid
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen. U kunt aan een verlaagde tafel uw stem uitbrengen. Overal is een leesloep aanwezig. Een gesproken kandidatenlijst komt beschikbaar op www.debilt.nl/verkiezingen en op het stembureau op het gemeentehuis is een braille kandidatenlijst beschikbaar. Het kan zijn dat er bij het stembureau
toch nog kleine ongemakken zijn, zoals bijvoorbeeld een deurdranger. Er is een gastheer/
gastvrouw aanwezig die u graag helpt.

Stemmen op 15, 16 en 17 maart
Bilthoven:
Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173
Units bij station NS, Parkeerterrein aan de Soestdijkseweg Zuid
De Bilt:
HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4
Maartensdijk:
Dorpshuis De Vierstee, Nachtegaallaan 30
Stemmen op 17 maart
Bilthoven:
Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173
VvSo WVT*, Talinglaan 10
Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34
De Woudkapel, Beethovenlaan 21
Centrumkerk, Julianalaan 42
OLV kerk*, Gregoriuslaan 8
Voormalig pand van de Lidl, Neptunuslaan 13
Units bij station NS, Parkeerterrein aan de Soestdijkseweg Zuid
Kees Boekehal**, Kees Boekelaan 18
Units De Leyen, Grasveld aan de Berlagelaan
De Bilt:
RK Michaelkerk, Kerklaan 31
Gebouw van het Rode Kruis, Sint Laurensweg 13
HF Witte Centrum**, Henri Dunanplein 4
MENS Servicecentrum De Bilt, Molenkamp 60
Maartensdijk:
Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26
Dorpshuis De Vierstee*, Nachtegaallaan 30
Groenekan:
De Groene Daan, Grothelaan 3
Hollandsche Rading: Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 57
Westbroek:
Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2

* 2 stembureaus op 1 locatie / ** 3 stembureaus op 1 locatie

Iemand anders laten stemmen
(stemmen bij volmacht)
Als u niet zelf kunt gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u
een andere kiezer hiervoor machtigen. Er
zijn twee mogelijkheden:
1. U geeft een onderhandse volmacht; dit is
een volmacht aan iemand die ook in de
gemeente De Bilt kiezer is. In dat geval
vult u de achterzijde van de stempas in,
ondertekent u beiden en geeft u diegene
een kopie van uw legitimatie mee. Die legitimatie mag op de dag van de stemming
maximaal 5 jaar verlopen zijn. De kopie
mag ook op een smartphone of tablet
staan.
2. Wilt u een kiezer machtigen die buiten de
gemeente De Bilt woont? Dan is een
schriftelijk volmacht nodig. U vult hiervoor
samen met de gemachtigde een formulier
in en stuurt dit op of mailt het naar de
afdeling Burgerzaken. Het verzoek moet
uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur zijn
ontvangen. Formulier en adresgegevens
vindt u op www.debilt.nl/verkiezingen.

De persoon die wordt gemachtigd, kan de
volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met
zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Meer informatie
Meer informatie over stemmen voor de
Tweede Kamerverkiezing als inwoner van
de gemeente De Bilt vindt u op
www.debilt.nl/verkiezingen. Vindt u daar
niet het antwoord op uw vraag of hebt u
aanvullende vragen? Wilt u bijvoorbeeld
weten wat u kunt doen als u uw stempas
kwijt bent of niet hebt ontvangen? Bel
(030) 228 94 11 (maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 13.00 uur), of neem per e-mail
contact op via verkiezingen@debilt.nl.

De Vierklank
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De Vierstee wordt leslokaal
door Henk van de Bunt
Het voortgezet onderwijs is weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 1 maart.
De belangrijkste maatregel, 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen onderling,
betekent dat niet alle leerlingen tegelijk op school aanwezig kunnen zijn en er
in de praktijk dus sprake zal zijn van een gedeeltelijke heropening.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen
minimaal 1 dag per week fysiek
onderwijs kunnen volgen. Dat heeft
natuurlijk organisatorische gevolgen en daarom hebben scholen de
eerste week van maart de ruimte
om roosters aan te passen aan de
maatregelen.

den we de coronaregels in acht; dat
betekent 1,5 meter afstand, looproutes en hygiënemaatregelen. Dit
lukt niet altijd met de ruimte en
de grootte van de groepen. Veelal
zullen we in halve groepen gaan
werken. Gelukkig mogen leerlingen, net als in het basisonderwijs,
in duo’s werken, waardoor we iets
Gemist
meer leerlingen in een lokaal kwijt
‘We zijn heel erg blij dat onze leer- kunnen’.
lingen weer een deel van de week
naar school mogen’, zegt Gerda Bilthoven
Casteel, directeur van Aeres VMBO In Bilthoven is dit probleem niet
Maartensdijk en Aeres MAVO Bilt- zo groot. Hier hebben we, zeker
hoven. ‘We hebben ze gemist en zij als we de gymzaal gaan inzetten,
hun klasgenoten en ons, dat weten waarschijnlijk voldoende ruimte
we zeker. De afgelopen weken heb- om in hele klassen te gaan werken.
ben we op beide locaties de vierde- In ons gebouw aan de Dierenriem
klas-leerlingen, de eindexamenkan- in Maartensdijk ligt dit anders, daar
didaten, les gegeven op locatie. Dit is de verbouwing gestart en kunblijven we natuurlijk doorzetten. nen we alleen de eerste verdieping
Daarnaast zullen de leerlingen uit en de buitenruimten gebruiken om
het eerste, tweede en derde leerjaar lessen te geven. Daarom zullen we
ook minimaal 1 dag per week op uitwijken naar o.a. De Vierstee en
school les krijgen’.
krijgen groepen uit Maartensdijk
les in onze school in Bilthoven.
Regels
‘Het rooster hiervoor is een hele Vierstee
puzzel. Want naast de lesdagen op ‘De Vierstee en misschien andere
school moet er ook nog digitaal les locaties in het dorp hebben we hard
gevolgd worden. Van leerlingen en nodig omdat we ook een groep van
docenten vraagt dit veel schakelen. ongeveer 50 leerlingen opvangen
Tijdens de dagen op school hou- die thuis niet aan werken en leren

toekomen. Niet iedere thuissituatie
of leerling zelf is opgewassen tegen
de opdracht om vanuit huis onderwijs te volgen. Op de dagen waarop
deze leerlingen fysiek geen lessen
volgen blijven we deze opvang bieden’.
Puzzel
‘We zijn hard aan het werk met
deze roosterpuzzel: examenkandidaten, opvanggroepen, praktijklessen en minimaal een dag in de week
voor de leerjaren 1,2 en 3, op verschillende locaties: alle leerlingen
krijgen een plek. Natuurlijk willen
we zo snel mogelijk al onze leerlingen op school hebben en de lessen
weer hervatten. We hebben alleen
even tijd nodig. Uiterlijk maandag
8 maart draaien we met het volledige nieuwe rooster, vanaf 3 maart
zullen we de praktijklessen, mentoractiviteiten en waar mogelijk
theorielessen weer oppakken. Het
digitale onderwijs blijft gewoon
doorgaan’.
Locaties
Een hele klus, maar we hebben er
alle vertrouwen in dat het gaat lukken en we de leerlingen met veel
plezier en inzet onderwijs kunnen
bieden. Zoals het er nu naar uitziet

De toneelzaal van De Vierstee is alvast leeg geruimd om plaats te maken voor stoelen en tafels.

Ook de Werkplaats VO begint weer
door Walter Eijndhoven
Vanaf woensdag zullen de werkers
van alle leerjaren deels op school
worden ontvangen. Rector Jeroen
Croes licht toe: ‘De lesgroepen en
klassen blijven intact en gebruiken
de grote domeinruimtes om met
voldoende onderlinge afstand les
te kunnen geven. Omdat we daardoor minder werkers tegelijk in het
gebouw kunnen hebben zullen de
werkers ongeveer één-derde van
de tijd op school kunnen zijn. De
overige lessen blijven online. Alle
lessen worden dus gegeven.’
De examenklassen krijgen alle
lessen op school. In het gebouw
zijn looproutes gemaakt en er zijn
extra ingangen open, zodat er niet
teveel gedrang ontstaat. Bij het
verplaatsen in het gebouw zijn De deuren van de Werkplaats in Bilthoven gaan vandaag weer open voor
mondkapjes verplicht.
de leerlingen.

Het handenarbeidlokaal wordt deze week nog ingericht als klaslokaal.
zal het hel schooljaar in het teken
van corona staan. De Aeres locaties
in Bilthoven en Maartensdijk pakken dit stap voor stap op. In maart
richten we ons op een sluitend rooster en de aanmelding van nieuwe
leerlingen, de maanden april en

mei op de examens en na mei op de
tweede fase van de verbouwing en
het nieuwe schooljaar. In september
2021 starten we met ons allen met
een breed VMBO in het vernieuwde schoolgebouw’.

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

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 6 Naar het dak
Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van de architect
Dudok voor het dorp Heuvellust is boekhandelaar Wieke van Beek
plotseling verdwenen... Niemand weet waar ze is, maar dan klinkt
er een ijselijke gil. Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de
Heuvelkoerier, gaat op onderzoek uit....
Opeens klonk er een voor de derde keer een harde gil. ‘Het komt van
het dak, ik weet het zeker! Ik ga kijken,’ zei Maaike met een resoluutheid die niet bij haar tengere postuur paste.
‘En ik ga met je mee,’ reageerde Kees-Jan meteen. ‘En jullie blijven
hier.’ Als het eropaan kwam, kon hij best besluitvaardig zijn. Bovendien begon zijn journalistenbloed sneller te stromen. Hij had geen idee
wat er precies aan de hand was, maar er kon altijd een goed verhaal
in zitten. En áls er een verhaal was, wilde hij het wel alléén en ieder
geval als eerste. Een mooie manier om de Heuvelkoerier eens goed op
de kaart te zetten.
Ringbaard, Partij van de Vooruitgang en de andere aanwezigen keken
verbaasd toe. ‘Waarom mogen wij niet mee?’ sputterde Ringbaard.
‘Omdat het een smalle binnentrap is en Maaike en ik het heel goed
samen afkunnen. Bovendien zijn er nog boeken te koop. Letten jullie
een beetje op? Doe het voor Wieke!’
Kees-Jan liep snel weg, Maaike achterna die door een deur aan de
zijkant was verdwenen. Op de smalle wenteltrap haalde hij haar in.
‘De deur naar het trappenhuis stond open. Dat gebeurt anders nooit!
Er moet iemand over die trap naar boven zijn gegaan.’ Maaike klonk
zowel geschrokken als verontwaardigd.
‘Misschien al eerder vandaag,’ probeerde hij voorzichtig. ‘Nee, dan
zou iemand in de winkel dat gemerkt hebben. We controleren voor een
boekpresentatie altijd of alle deuren aan de zijkant op slot zijn. Er is al
eens iemand op zoek naar het toilet bijna in de kelder gevallen.’
‘Loop nou maar door,’ vond Kees-Jan. ‘We moeten weten wat er op
het dak aan de hand is.’
‘Ik durf eigenlijk niet zo goed,’ bekende Maaike. ‘Je weet nooit wat je
daar vindt. Het leek wel of ik Wieke hoorde gillen.’
Met haar fantasie was niets mis, stelde hij vast. ‘Ach, het is vast een of
ander beest. Een krolse kat of zo. Jij maakt er meteen een thriller van.
Je zou een boek moeten schrijven.’
‘Ik lees ze liever,’ zei Maaike bijdehand. ‘Ga jij nu maar kijken, ik
wacht hier wel.’ Ze duwde hem verder omhoog de trap op. Kees-Jan
deed zich dapperder voor dan hij was en liep langzaam de laatste
treden naar het platte dak.
Er waren nauwelijks wolken en het dak werd spookachtig verlicht
door de maan. Op het eerste gezicht was er niets bijzonders te zien. De
donkere schaduwen van schoorstenen waren wel wat luguber, er lagen
wat afgebrokkelde stenen en er stond een muurtje dat wit was uitgeslagen van de vogelpoep. Meer zag hij niet. Geen sporen van menselijke
aanwezigheid, geen Wieke. ‘Kom maar boven!’ riep hij tegen Maaike.
‘Of ga maar weer naar beneden. Er is hier niets bijzonders.’
(Wordt vervolgd)

De Vierklank

Nootjes
Te koop aangeboden
2 klassieke FAUTEUILS
met goede zit en in goede
staat, kleur taupe met een
ecru print. 50 euro per stuk.
Tel. 06-54301291
Philips mini system inclusief
CD speler en casettedecks
€35,-. Tel. 030-2284235
Dichter bij de natuur 2
boeken over bos, heide
en water. Samen €2,-. Tel.
06-14040516
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op een tijdstip dat ú schikt.
Ook meehelpen de best gelezen krant van De Bilt nóg
beter te verspreiden? Bel
0346 211992.

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaamheden 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.

Personeel aangeboden

5 Boeken van Ernst Wiechert
TUINMAN heeft nog tijd.
€2,-. Tel. 06-14040516
Voor al uw snoeiwerk, fatDe Joden in hun land €2,-. soeneren, voorjaarsbeurt,
Tel. 06-14040516
bestraten enz. Alles is
Schaatsen lage noren merk bespreekbaar. Altijd vrijViking, maat 40 in goede blijvende prijsopgave. Tel.
staat, voor €20,-. Tel. 06-50660689 www.hoereetuinen.nl
06-44600230
Schaatsen lage noren maat H O V E N I E R S B E D R I J F
39 gratis af te halen. Tel. Soestdijk
Veel kortingen op groen en
06-44600230
alle vuilafvoer. Tevens ook,
Twee dekbedhoezen voor hoge drukreiniging, schuthet peuterbed. Nooit ting plaatsen, gras leggen,
gebruikt,veelkleurig.€10,- bestratingen, grond en graafTel. 06-42448590
werk, goten reinigen enz.
Ravensburger
Nijntje Alles in en om de tuin is
Puzzel, 4-6-9-12 stukjes. mogelijk. Bel vrijblijvend:
0649377634
€5,- Tel. 06-42448590

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

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.)

Mooie vakantiebungalow WIFI
Rust, ruimte en fijne wandelstreek.
Goede fietsomgeving (huur fietsen)
Hier geniet u van een fijne vakantie.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp 0541-626578/06-3960966

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.

Pedicure Janet de lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003
Tuinvreugde is de ecologische hovenier. Voor onderhoud,
ontwerp, aanleg of advies kijkt u op www.tuinvreugde.nl,
voor een gratis kennismaking belt u Marcel: 06 21290891.

Cursussen/ trainingen

Adverteren met een Nootje

* 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

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool,
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen.
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument.
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-franMEUBELSTOFFEERDERIJ
Ovale klassieke eettafel in
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello
Kwarten
rozenhout (cognackleurig)
met kolomvoet. Tafelblad Uw bank of stoelen weer als
130 x 115 cm, 50 euro, Tel. nieuw!
Groenekan
De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Oude Brandenburgerweg 4a
06-54301291
Uw lokale
Bilthoven, tel. 030 2600088
Maartensdijk
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
drukwerkspecialist
Set van vier klassieke eetWestbroek
Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Diversen
kamerstoelen in rozenhout
r
voo
E-mail
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)
Maar ook
(cognackleurig). Leren zitOud ijzer- en metaalafval Parel Promotie
e
uw
ting. Als set 50 euro, Tel.
nie
een
COCK ROSE- Maartensdijk.
Naam ............................................................................................................................................
06 - 54301291
website
Tel. 06-54967985
Ikea Bureaustoe,zwart met
Adres ............................................................................................................................................
of restyle!
Boerderij `FORTZICHT`. 0346 211215
bordeaux rode bekleding.
gs.
De locatie voor een ver- info@parelpromotie.nl Kom eens lan
PC/Plaats ...........................................................................Tel ......................................................
Instelbaar, de draaibare voet
gadering, training, fami- www.parelpromotie.nl
heeft 5 wielen. In prima
liebijeenkomst, of curstaat, €25,-. Tel. 0346sus! Voordorpsedijk 35,
213121
Groenekan. Tel. 030Samsung Full HD LCD 2710913, westeneng@boerTelevisie, zwart. Type derijfortzicht.nl
LC32 C650, 32 inch/80
AUTO wassen aan huis?
Om mijn horizon wat te verbreden heb ik in plaats van een wan- Ik zie het aan haar maar stel haar gerust met dat iedereen dat kan
cm. Met afstandbediening
Voor maar €9,95!
deling een flinke fietstocht gemaakt. Je ziet dan toch weer andere overkomen. ‘Wees blij dat u van een heleboel ellende bespaard
en
gebruiksaanwijzing.
Bel of app Janno van dingen, maar ik vond het na een lange tijd niet gefietst te hebben bent gebleven, want denk maar eens wat er allemaal gedaan had
In prima staat, €40,-. Tel.
Leeuwen 06-82647295.
toch wel wat vermoeiend. Misschien kwam dat ook wel van voor- moeten worden. Aangifte doen, pas blokkeren en misschien nog
0346-213121
Adullam TUINACTIE pot- jaarsmoeheid. Het voorjaar was tenslotte dit jaar al heel vroeg be- wel een heleboel andere dingen. Nee hoor, u hoeft zich nergens
3 CD's van Schlager gold
grond/tuinturf/korrelmest gonnen. Bij het bankje aangekomen zie een vrouw zitten met een voor te schamen’, zeg ik om haar gerust te stellen. Ze kijkt me
Duitse muziek verzamel
bestellen voor 9 maart op boodschappentrolley naast zich. Ze ziet er een beetje verward uit opgelucht aan en er verschijnt zowaar een glimlach op haar ge€6,50. Tel. 0346-243758
a d u l l a m . m a a r t e n s d i j k @ en begint als ik ben gaan zitten meteen tegen me te praten. ‘Och, zicht. ‘Mijn man zal me wel uitlachen als hem vertel wat me is
Dubbel CD van Corry gmail.com. Voor info: addu- wat voel ik me opgelaten’, zegt ze. Verbaasd kijk ik haar aan. Er overkomen. Ik kan het natuurlijk voor me houden, maar dat doe
Konings. De grootste suc- lamzorg.nl/comites/comite- moet beslist iets ergs gebeurd zijn. Ze zucht nog eens diep en ver- ik niet. Hij zal wel weer zeggen je had zus en je had zo moeten
cessen zijn de mooiste hits. maartensdijk/activiteitenka- telt me dan wat haar zojuist is overkomen. ‘Ik heb boodschappen doen maar dan herinner ik hem wel weer aan de keer dat hij de
€6,50. Tel. 0346-243758
lender
gedaan in de supermarkt en toen ik bij de kassa met mijn pinpas auto kwijt was omdat hij niet meer wist waar hij die geparkeerd
wilde betalen zat die niet op de plek waar ik ‘m altijd doe. Ik ben had. Ik vertel het hem gewoon en zeggen
Schellekoord borduurpakket PIANOLES aan huis
van boerderijen. Telpatroon. gediplomeerd
ervaren daar altijd heel secuur in, maar de pas zat niet in het zijvakje van dat we nu quitte staan. Ik ben in
de tas. Ik dacht meteen, die is gerold, want dat hoor je wel eens. ieder geval blij dat ik het pasje
€17,50. Tel. 0346-243758
docente
De caissière zag dat ik helemaal van streek was en riep de chef niet kwijt geweest ben en verInfo: 06-13715245
Personeel gevraagd
erbij. Hij nam mij mee naar zijn kantoor waar ik een kop koffie geet nooit meer waar ik het
Te
huur:
ruime kreeg om een beetje bij te komen. Hij riep nog om dat mensen op opberg.’ Minder opgewonden
Fitte vutters en AOW-ers G A R A G E B O X / o p s l a g gezocht als invalkrachten ruimte centrum Bilthoven. moesten passen omdat er waarschijnlijk een zakkenroller actief dan toen ik haar aantrof gaat
voor het huis-aan-huis ver- €130,00 p/m Tel. na was. Hij had denk ik eerder met dat bijltje gehakt en vertelde wat ze naar huis.
spreiden van De Vierklank. 17.00 uur 035-6560764 / ik allemaal moest doen. In ieder geval de pas blokkeren. Hij vroeg
ook nog of ik wilde dat iemand van de winkel me naar huis zou Maerten
Een gezond en gezellig 06-24760212
begeleiden. Ik was zo overstuur dat ik in huilen uitbarstte. Ik wilde
rondje buiten op woensdag
daarom een papieren zakdoekje uit mijn tas halen en toen zag ik
de pot crème die ik bij de drogist gekocht had. Toen dacht ik, daar
• Nieuws
heb ik ook met mijn pas betaald en misschien is het daar gebeurd.
• Agenda
Ik kon me dat niet voorstellen want er was verder niemand. Op• Informatie
eens bedacht ik dat ik daar het pasje misschien in mijn jaszak geAnaloog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
stopt heb, en ja hoor, het zat gewoon in mijn jaszak. Dat doe ik
nooit maar omdat ik die pot in een apart vakje van de tas wilde
doen ging het pasje mijn jaszak in. Ik schaamde me dood, maar de
chef kon er wel om lachen. Maar ik voelde me vreselijk opgelaten
en een beetje schuldig dat ik voor zoveel ongemak had gezorgd.’

2
3
4
5

ontwerp+print+druk

Op ’t bankje
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Leerlingen voortgezet onderwijs
weer naar school
door Walter Eijndhoven
Vanaf maandag 1 maart mogen leerlingen van het voortgezet onderwijs weer naar school. Deze
heuglijke mededeling deed het kabinet, tijdens de persconferentie op dinsdag 23 februari.
Ook scholen in gemeente De Bilt mogen hun deuren eindelijk weer openen. Niet
alleen fijn voor de leerlingen, maar zeker ook voor de docenten.
‘Met deze mededeling waren wij
heel blij’, vertelt Philip Wind, rector van Het Nieuwe Lyceum (HNL)
in Bilthoven. ‘Voor de voorjaarsvakantie rekenden wij al op opening
van de school, dus wij deden in
de week vooraf al enig voorwerk.
Hoewel de minimale eis is om één

extra klasruimte’. In de pauze kunnen leerlingen hun tijd dan samen
doorbrengen in de binnentuin in
plaats van in de centrale hal. ‘Wij
hebben onze binnentuin speciaal
laten overkappen, zodat leerlingen
niet buiten in de regen hoeven te
pauzeren’, vertelt Wind.

eventueel aangepast. ‘Onze leerlingen kunnen het rooster vinden
in de app-store. Een icoontje in de
app toont aan wanneer de leerling
digitaal thuisonderwijs heeft of op
school moet zijn. Heel handig’.
De school houdt zich aan alle coronaregels, toch kan een leerling
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Jeugdvoetbaldag SVM
met enthousiasme
ontvangen
door Kees Diepeveen
Op vrijdag 26 februari onder een stralend zonnetje hebben 40
enthousiaste jeugdleden van SVM uit Maartensdijk een heerlijke
voetbaldag gehad. De kinderen waren van 10.00 tot 16.00 uur enthousiast met allerlei voetbalvormen bezig onder leiding van Dennis Voolstra van de Utrechtse Voetbalschool, samen met trainers
van SVM.
‘Het accent van deze voetbaldag ligt vooral op technische trainingen’
aldus Dennis Voolstra, ‘waarbij we ons richten op de leeftijdsklasse van
de deelnemende jeugd. In allerlei trainingsvormen leren we de kinderen
om baas te worden over de bal. Daar gebruiken we simpele technische
vormen voor en doen veel in circuitvorm zodat de kinderen iedere keer
met een ander facet van de techniek kennis maken’.
Plezier
Het plezier en enthousiasme straalt er vanaf. ‘Door de lange dag voor
de kinderen moeten we goed doseren’ aldus Dennis. ‘Vooral de jongste
spelertjes van 5 t/m 7 jaar hebben af en toe moeite om hun concentratie
te bewaren. Het is voor deze kinderen een lange en intensieve dag en
dat zijn ze niet gewend . Met ontspanningsmomenten zorgen we voor
een goede inspannings- en rustbalans’.
Aan het eind van de voetbaldag spelen de kinderen met hun laatste
energie nog een partij tegen de trainers en gaan na afloop trots en voldaan naar huis met een voetbalshirt van de Utrechtse Voetbalschool.

In de centrale hal is een extra klasruimte gemaakt.
dag per week op school te zijn, kiest
onze school ervoor om alle leerlingen gemiddeld 2,5 dag per week op
school te laten komen’. Een heel
gepuzzel, om zo’n 1100 leerlingen
lessen te laten volgen, met alle coronaregels in het achterhoofd.
Binnentuin
Natuurlijk houdt de school zich
aan alle regels die gelden om het
risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid
van iedereen zoveel mogelijk te
waarborgen. Wind: ‘Wij kunnen
niet alle leerlingen op school de
lessen laten volgen, daarom huren
wij ook ruimte bij Sportcentrum
Kees, het sportcentrum van de achterburen. En in de centrale hal van
onze school creëren wij ook een

Bewegingen
Dankzij alle coronaregels neemt
het aantal bewegingen van en naar
de klaslokalen wel toe. Docenten
en leerlingen lopen vaker heen en
weer tussen beide gebouwen, om
het risico op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Wind: ‘Om
de tijd zoveel mogelijk te beperken
staat het hek tussen beide gebouwen overdag open, zodat leerlingen
via de binnentuin en de brugklasvleugel snel heen en weer kunnen
lopen’.
Rooster
Natuurlijk is niet te voorzien of alles direct goed verloopt, daarom
kiest de school voor een rooster
van twee weken. Daarna volgt
een evaluatie en wordt het rooster

of docent positief worden getest
op corona. ‘Via de GGD vindt dan
direct bron- en contactonderzoek
plaats’, legt Wind uit. ‘Alle medeleerlingen en/of collega’s gaan
direct in quarantaine en volgen (of
geven) thuisonderwijs. Vanaf vijf
dagen na de laatste blootstelling
kunnen zij zich laten testen met
een PCR-test. Als deze negatief
is, wordt de quarantaine opgeheven. In de week van 8 maart doen
wij een bericht uit over onze plannen vanaf maandag 15 maart. Wij
hopen dat alles goed verloopt en
hopen onze leerlingen volgende
week weer te zien. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor
de docenten, want ook voor hen
was dit weer een heel lastige tijd’.

40 enthousiaste jeugdleden van SVM uit Maartensdijk genoten van een
lange trainingsdag.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Spelplezier op de skatebaan

Na amper een week met ijs- en sneeuwplezier genoten de kinderen in het warme voorjaarsweer alweer van het
skaten en steppen op de skatebaan aan de Biltse Rading. (foto Frans Poot)

‘Wat een armoede in de gemeente De Bilt. En dan zorgen over de rattenplaag’! (K Wildschut - De Bilt)
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Waterschap is een Levend
Monument
door Henk van de Bunt
In 2022 bestaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 900 jaar. Dat is een
hele tijd geschiedenis, die zich onder meer ook in de Biltse streken heeft afgespeeld.
De huidige kernen De Bilt, Maartensdijk, Hollandsche Rading en
Westbroek hebben zich aan het
water onttrokken vanaf dezelfde
periode, dat de Utrechtse Bisschop
Godebald de Kromme Rijn bij het
zuidelijker gelegen Wijk bij Duurstede afdamde. ‘Het formele begin
van de waterschappen in het Sticht
ligt in 1322/1323’, schrijft historicus Anne Doedens in zijn Canon
van het Utrechtse verleden (2013)
in het hoofdstuk ‘Strijd tegen het
water’.
Festiviteiten
Met het oog op de festiviteiten, maar
vooral door de fraaie historische
aanleiding besloten de redacties
van Online Museum De Bilt en RegioTV De Bilt om het Waterschap
uit te nodigen voor een aflevering
in de serie Levende Monumenten;
een reportageserie, die al een kleine
twee jaar met veel plezier en met
succes wordt geproduceerd en gaat
over instanties, locaties, gebouwen
en personen, die kunnen bogen op
een rijke lokale historie.
Aandacht
Redacteur Veroniek Clerx: ‘Het
HDSR is zo’n instantie en de historische sporen van dit samengestelde Waterschap zijn hier lokaal
op veel plaatsen terug te vinden.
Zoals gebruikelijk gaat de serie in
op verleden, heden en toekomst
en met het oog op dat laatste willen we ook aandacht besteden aan
het waterpeil en de aanpak van de
klimaat- en droogteproblematiek,
die het Veenweidegebied in onze
gemeente in voorjaar en zomer
kan teisteren. Kortom; Levende
Monumenten was al op voorhand
van plan om het HDSR te ondersteunen bij de publieke bewustwording van de waterwerken en
het watergebruik toen en nu en wij
zijn blij met de positieve respons
op ons verzoek hiertoe.

Verbinden
Arie-Jan Ditewig is waarnemend
voorzitter van het Online Museum: ‘Wij zouden het jammer
hebben gevonden wanneer op het
vlak van ‘bewustwording, verbinden, profileren, meedoen en
leren’, de gemeente De Bilt geen
prioriteit bij het HDSR zou hebben gehad. Dit zijn nu juist de
thema’s waarvoor, naar verluidt in
de media, HDSR vele euro’s aan
herdenkingsgeld heeft gespaard
uit de waterschapsbelasting. Die
wordt ook door de inwoners van
de gemeente De Bilt betaald. De
reportageserie Levende Monumenten komt tot stand door allemaal vrijwilligers en kost geen
rode cent. Free publicity kortom.
We zijn blij dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Elders
Verspreid door de gemeente De
Bilt zijn er tal van beheersactiviteiten van het HDSR in het heden
en verleden. Al in een ‘Kiek nou
toch ’s effe an…’ van maart 2009
bespreekt Koos Kolenbrander de
veelal persoonlijke beleving van
sluis- c.q. schutwachters van weleer. In juli 2016 schrijft Joyce
Reimus in haar bijdrage ‘Mooi
Maartensdijk langs de Dorpsweg’
(DeBiltinBeeld.nl) als onderschrift
bij een foto: ‘In de sloot bij de
Dorpsweg, onder meer tegenover
de Hervormde kerk, liggen nog
enkele 19de-eeuwse stuwtjes. Het
zijn zogeheten valschutten met
metalen juk, voorzien van handwiel en houten schotdeur’. Kees
Floor inventariseert in het Tijdschrift van de Historische Vereni-

In de sloot bij de Dorpsweg tegenover het Hervormde kerkgebouw, ligt
dit stuwtje.
drie sluisjes, waarvan twee in eigendom; de sluisjes in Beukenburg
en aan de Groenekanseweg. In het
kader van de herinrichting van het
Noorderpark werden deze twee
sluisjes, omdat ze in een hoofdwatergang liggen inmiddels toebedeeld aan het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden. Dat is ook
verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.
Waterschap
Diederik van der Molen uit Bilthoven is namens de partij Water
Natuurlijk lid van het Algemeen
Bestuur. De Kamer van Koophandel heeft Gert-Jan Weierink
uit Maartensdijk twee jaren gele-

den benoemd op voordracht van
de kiescommissie om namens de
ondernemers voor de fractie economie plaats te nemen in het AB.
In een reactie zegt Van der Molen:
‘De bedoeling van het jubileum is
dat het waterschap met inwoners
en organisaties in contact treedt, de
werkzaamheden laat zien en tegelijkertijd informatie ophaalt uit de
omgeving’. Weierink (ook lid van
de klankbordgroep van het 900-jarig jubileum), is het daarmee eens
en heeft contact opgenomen met
het Waterschap. Inmiddels heeft
de redactie van Levende Monumenten afspraken kunnen maken
met Dijkgraaf Jeroen Haan voor
opnames en een interview.

Kiemkracht

In de diverse waterlopen van de voormalige gemeente Maartensdijk
bevinden zich staande schuifstuwen uit de periode 1850-1900, gebouwd
voor het Waterschap Maartensdijk.
de moeite neemt om in onze regio
wat blauw/groene transparantie te
willen scheppen. Met het oog op
de water-bewust-wording’.

ging Maartensdijk (mei 2018) de
‘Maartensdijkse schutten’ en behandelt de ‘Maartensdijkse minipoldertopdrie’. Stichting Groenekans Landschap beheerde vroeger

In een kast in de gang, in een verloren hoekje achter de uienmand, lag
een aardappel verscholen, in stilte verlangend naar het voorjaar. Te
warm voor een winterslaap had ‘ie al z’n energie gebruikt om uitlopers
te maken. Wat overbleef was een gerimpelde knol vol vitaliteit in de
complexiteit van korte, jonge loten, grillig en mooi.
Terwijl stengels en bessen van de aardappel giftig zijn, zit de knol bomvol energie. Die energievoorraad, in de vorm van zetmeel, maakt de
aardappel tot populaire voedselbron, hoog genoteerd in onze voedingswaardetabel. Smakelijk gekookt en met een hoog gehalte aan vitamine
C en vitamine B6, al vroeg gewaardeerd door de Inca’s in het Andes
gebergte. In het westen waren aardappeleters aanvankelijk vooral de
allerarmsten. Vincent van Gogh wist hen zo beeldend op doek te zetten.
Met de aardappelige kleuren en knokige vormen in zijn schilderij toont
hij het zware leven van de landarbeider, aan een zo eerlijk verdiende
maaltijd. Leven uit kiemkracht.
Deze specifieke aardappel was heel gewoon gaan ontkiemen omdat ‘ie
niet opgegeten werd. Het stelt ‘m
in staat een familie te stichten,
advertentie
zodra hij buiten in de moestuin de
Groenekanseweg 168, Groenekan
kans krijgt.
(Karien Scholten)

“Wat schaft de pot?”
Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
3-3
Do.
4-3
Vr.
5-3
Za.
6-3
Zo.
7-3

Saté van varkenshaas
met atjar, kroepoek
en friet

€ 11,50

Spareribs,
knoflooksaus en friet
(€ 15,00)

Bezorgen
+ € 2,50
Gebakken scholfilet,
per
kappertjessaus en friet bestelling
Gevulde paprika,
pastasalade en friet

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

In haiku:

Gert-Jan Weierink en Arie-Jan Ditewig (r) bij de in december jl. door het Hoogheemraadschap (waterschap)
De Stichtse Rijnlanden geplaatste stuw tegenover Dorpsweg 264 in Maartensdijk in de Praamgracht.

Vanuit het donker
Uitlopen op de lente
Leven uit kiemkracht

Toetje van de week:
Cheesecake met slagroom € 5,00
Flesje huiswijn: € 12,50
Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

