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Boer zoekt burger, 
burger zoekt boer

door Walter Eijndhoven 

Dinsdagavond 17 maart organiseert Biltsheerlijk een bijeenkomst over lokaal, gezond en eerlijk 
eten. Het inspiratiecafé vindt plaats in de oude Raadszaal van het gemeentehuis in Bilthoven. 
Hoe kunnen boeren en burgers meer samen optrekken? En wat is er bij de lokale boeren te 

koop? Deze en nog veel meer vragen komen gedurende de avond aan bod.

Eén van die Biltse bewoners die 
zich inzet voor een omslag naar 
een duurzaam landbouw- en voed-
selsysteem, is Willem Lageweg. 
Zijn liefde voor het boerenland 
kreeg hij van huis uit mee. ‘Mijn 
vader en beide grootvaders waren 
allen boer en actief in agrarische 
organisaties en coöperaties’, ver-
telt hij. ‘In de jaren ‘70 kwam het 
rapport “Grenzen aan de Groei” 

van de Club van Rome uit. Dit 
heeft mij aan het denken gezet 
over de toekomst van onze planeet 

en de mensheid. Het rapport heeft 
sindsdien en tot op de dag van van-
daag een prominente plaats in mijn 
boekenkast’. 

Pioniers
Na een lange loopbaan in de wereld 
van duurzaam en verantwoord on-
dernemen, werd Lageweg in 2016 
kwartiermaker van de Transitieco-
alitie Voedsel. Sinds vorig jaar is 

hij directeur van deze organisatie. 
Lageweg: ‘De Transitiecoalitie is 
een groep van ongeveer 200 onder-
nemers, boeren, wetenschappers, 
experts, gezondheidsorganisaties en 
NGO’s die streven naar een land-
bouw- en voedselsysteem dat duur-
zaam, transparant, gezond en eerlijk 
is. Als wij dichtbij huis blijven, bin-
nen onze eigen gemeente, zie ik dat 
diverse bedrijven goed op weg zijn. 
Ik kan zo een paar pioniers noemen: 
Sonne Copijn, boerderij De Bonte 
Parels, Bonbon Margot en Luuk 
Schouten van de tuinderij Eycken-
stein. Dat deze initiatieven vanuit 
de samenleving ontstaan, maakt mij 
optimistisch. Wij moeten het toch 
zelf en samen doen’. 

Kosten
Dankzij dit soort lokale activiteiten 
krijgt Lageweg veel inspiratie. Ook 
Biltsheerlijk draagt actief bij aan het 
verduurzamen van het voedselsys-
teem in gemeente De Bilt. Dit initi-
atief van inwoners wil lokaal de be-
schikbaarheid vergroten van gezond 
en milieuvriendelijk geproduceerd 
voedsel. Zij stimuleert dit soort 
activiteiten door het organiseren 
van bijeenkomsten, streekmarkten, 

fietsroutes langs lokale voedselpro-
ducenten en voedseleducatie voor 
de jeugd in het plukdoolhof. ‘Wij 
zijn zelf voor onze voedselproduc-
tie verantwoordelijk’, legt Lageweg 
uit. ‘Laat ik een voorbeeld noemen. 
De waarde van voedsel in Engeland 
komt op 120 miljard euro, per jaar, 
maar aan deze productie zijn ook 
hoge onzichtbare kosten verbonden. 
Deze komen uit op hetzelfde bedrag. 

Deze kosten komen op rekening van 
CO2 uitstoot, gezondheid, een te-
veel aan dierlijk vlees en het verlies 
aan biodiversiteit. Wij moeten dus 
echt naar deze verborgen kosten kij-
ken. Daarom moeten wij ook over 
op een ander stelsel’. 

Lokaal
Volgens Lageweg kan de burger 
hieraan zelf meewerken: koop lo-
kale producten, doe meer aan educa-
tie bijvoorbeeld met scholen naar de 
boerderij. Ook de gemeentelijke po-
litiek moet meer aandacht schenken 
aan lokale initiatieven. Lageweg: 
‘De lokale politiek is belangrijk. Zij 
kan veel meer doen: steun particu-
liere initiatieven, geef meer ruimte 
voor het verlenen van vergunningen 
of geef gratis ruimte voor de organi-
satie van een plaatselijke markt.
 
Dinsdagavond 17 maart zijn be-
langstellenden van harte welkom in 
de oude Raadszaal, Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven. Het program-
ma start om 19.30 uur, ontvangst met 
koffie en thee vanaf 19.00 uur. Graag 
aanmelden in verband met de cate-
ring. Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar info@biltsheerlijk.nl

Lageweg: ‘Als wij dichtbij huis blijven zie ik dat diverse bedrijven goed op weg zijn’.

Luuk Schouten van Tuinderij Eyckenstein wordt door Willem als 
pionier beschouwd.

Inloopspreekuur BghU 
bij de gemeente

Elk jaar moeten gemeentelijke belastingen en waterschapbelastin-
gen betaald worden. Eind februari of begin wordt de aanslag voor 
2020 met de nieuwe WOZ-waarde van de (huur-)woning van de 
BghU verstuurd.  
 
Dit jaar zullen medewerkers van de BghU op dinsdag 3 maart en dins-
dag 10 maart van 12.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn op het gemeen-
tehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
Op deze momenten kunt u zonder afspraak terecht met vragen over de 
aanslag gemeentelijke belastingen zoals de WOZ-waarde, de andere hef-
fingen, kwijtschelding, automatische incasso en het treffen van een beta-
lingsregeling. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u 
het aanslagbiljet en uw identiteitskaart of paspoort mee te nemen. 
 
Contact met BghU
BghU is voor vragen ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 
088-0640200 of kijk op bghu.nl. Informatie over wijzigingen in uw si-
tuatie, zoals een verhuizing of het verkopen van de woning vindt u ook 
op mijn BghU (www.bghu.nl). Inloggen kan met met DigiD. Vanaf 29 
februari kunt u hier het taxatieverslag bekijken. 
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sociaal pedagoog, werkte in het 

voortgezet speciaal onderwijs 

en had een eigen praktijk voor 

rouw- en verliesverwerking. Zij 

was vrijwilligster bij de vrijwillige 

palliatieve terminale thuiszorg 

en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was 

zij geïnteresseerd in het lezen en 

schrijven van gedichten. 

In deze bundel beschrijft zij in 

verzen de laatste vijf levensjaren 

van haar zusje, die overleed aan 

borstkanker. Tijdens die laatste 

levensfase heeft zij ervaren hoe 

ingrijpend en emotioneel dit ge-

beuren is, want met het verlies 

van een zusje, verlies je ook een 

deel van jezelf.
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Glinsteringen op de golven
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Edith van ArkelZelf een Boek uitgeven?
Edith van Arkel

Edith van Arkel (Haarlem, 1947) sociaal pedagoog, werkte in het voortgezet speciaal onderwijs en had een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking. Zij was vrijwilligster bij de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was zij geïnteresseerd in het lezen en schrijven van gedichten. In deze bundel beschrijft zij in verzen de laatste vijf levensjaren van haar zusje, die overleed aan borstkanker. Tijdens die laatste levensfase heeft zij ervaren hoe ingrijpend en emotioneel dit ge-beuren is, want met het verlies van een zusje, verlies je ook een deel van jezelf.
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Glinsteringen op de golven
Edith van Arkel
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? 
Dat vinden wij nou een leuke uitdaging! 
Scherp zicht, een uitstekend gehoor en een focus 
naar voren vormen de basis voor succes. 
De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. 
Wij gebruiken ze om, samen met u, een goed 
doordacht boek te ontwerpen en te maken.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

08/03 • 10.30u - Ds. C.H. Oechis

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/03 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

08/03 • 18.30u - Ds. J. van Dijk 
11/03 • 14.30u - Kerkelijk werker 

A.M.K. Peters, Biddag
11/03 • 19.30u - Ds. J. van Dijk, Biddag

Vrijz. gem. Woudkapel
08/03 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Annemarie Konijnenberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/03 • 10.00u - spreker Jaap de Vreugd

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
08/03 • 10.30u - Voorganger 

Astrid Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

08/03 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
08/03 • 16.30u - Dr. R.T. te Velde 

(beeldverbinding) 
11/03 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, Biddag

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

08/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
08/03 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

11/03 • 19.30u - Proponent P.J. Verhagen, 
Biddag

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

08/03 • 10.00u - Ds. R. van den Beld

R.K. St. Michaelkerk
08/03 • 11.00u - Eucharistieviering priester 

R. Vonhögen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
08/03 • 10.00u - Spreker Wim Hoogendijk 

11/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
08/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
11/03 • 10.00u - Ds. M. Baan, Biddag

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/03 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
08/03 • 18.30u - Ds. N.A. Donselaar 

11/03 • 14.00u - Ds. H. Juffer, Biddag
11/03 • 19.30u - Ds. R. Mulder, Biddag

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/03 • 11.00 uur - nog niet bekend

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Viering Heilig Avondmaal 

08/03 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
11/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, Biddag

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/03 • 10.00u + 18.30u - Leesdiensten 
11/03 • 10.00u - Kandidaat 

P.J.T. van den Herik, Biddag
11/03 • 19.30u - Ds. D. Heemskerk, Biddag

PKN - Ontmoetingskerk
08/03 • 09.30u - nog niet bekend 

St. Maartenskerk
08/03• 09.30u - Eucharistieviering priester 

R. Vonhögen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/03 • 10.00u - Ds. L. Steenwijk 
08/03 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

11/03 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee, Biddag

PKN - Herv. Kerk
08/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

08/03 • 18.30u - Ds. G. van Wijk
11/03 • 11.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Biddag
11/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Biddag

Openstelling tuin

Naast de sneeuwklokjes staan in 
de Moeras- en Stinzenplanten-
tuin nu ook veel andere stin-
zenplanten in bloei; zoals Hel-
leborus, lenteklokje, holwortel en 
cyclamen. De toegang is vrij op 
zaterdag 29 febr. van 10.00 tot 
17.00 u op Kerkdijk 132 (tui-
ningang) Westbroek. Parkeren 
uitsluitend aan de weilandkant 
tegenover de tuin.

Jantje Beton collecte

In de week van 2-7 maart wordt 
er door de welpen en scouts van 
scouting Agger Martini te Maar-
tensdijk gecollecteerd voor Jantje 
Beton; hét goede doel dat zich 
sinds 1968 samen met kinderen 
en jongeren inzet voor meer en 
uitdagender speelruimte en meer 
speelkansen.

Boekenmarkt afgeschreven 
bibliotheekboeken 

Vanaf maandag 2 maart tot en 
met zaterdag 7 maart is er een 
verkoop van afgeschreven biblio-
theekboeken tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek. Locatie 
is de hal van het Lichtruim, pla-
netenbaan 2 Bilthoven.

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Met mijn jarenlange ervaring denk ik graag. 
met u mee over locatie, catering en muziek. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden 
van mijn liefhebbende man, onze geliefde vader, 

schoonvader en unieke opa

Antony John Durston
~ Tony ~

Meriden Utrecht
9 januari 1944 21 februari 2020

 Jenny

  Sarah en Bart
  Samuel, Ewan

  Rebecca en Bill
  Harrison, Felicity, Nelson, Winston

  Emily en Pete
  Liberty, Dashiell

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden 
in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Correspondentie: Lindenlaan 16  - 3737 RD Groenekan

Begraaf mij niet in de aarde
zet mij niet in een urn

maar strooi mij uit in jullie hart
want daar wil ik bij jullie zijn

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn mooie leven, 
hebben wij afscheid genomen van 

Willem Brouwer
Wilnis, 23 juli 1938 Vleuten, 27 februari 2020

Ritty Stuijvenberg
kinderen en kleinkinderen

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers 
van het Johannes Hospitium te Vleuten 

voor hun zeer liefdevolle verzorging van Wim / Pa / Pé.

Op woensdag 4 maart is er gelegenheid om persoonlijk afscheid 
te nemen en te condoleren van 19.00-20.00 uur in Parochiecentrum 
‘De Mantel’ van Sint Maarten, Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 6 maart om 10.30 uur 
in de aula van crematorium Den en Rust te Bilthoven. 

Correspondentie: Mevrouw H.S.J. Stuijvenberg
p/a Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

Seniorenweb over wachtwoorden

Woensdag 4 maart, van 14.00 
tot 16.00 uur in Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2 een 
informatiemiddag over accounts 
en wachtwoorden. Voor aanmel-
ding en info ideacultuur.nl/seni-
orweb, of neem contact op met 
de bibliotheek via 085 822 2777.

Start muziekcursussen 

Woensdag 4 maart gaan de nieu-
we cursussen SuperKids en AMV 
Kids van de Koninklijke Biltse 
Harmonie van start. Kinderen uit 
groep 1 en 2 van de basisschool 
kunnen deelnemen aan Superkids 
en uit groep 3 t/m 5 aan AMV 
Kids. Aanvang 14.30 - 15.15 u. 
Deze wordt ook van 15.15 tot 
16.00 uur gegeven door muziek-
docente Joke Firet bij de Muziek-
school De Bilt in Het Lichtruim. 
Meer info en/of aanmelden: oplei-
dingen@biltseharmonie.nl. 

Buggy Walking 

Elke maandag in de even weken 
is er Buggy Walking in Bilthoven. 
Aanvang 10.00 tot 11.30 uur bij 
de Schaapskooi, Bilthoven. aanm. 
via servicecentrumdebilt@mens-
debilt.nl of tel. 030 7440595.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 6 maart wordt er gekla-
verjast in de kantine van SVM 
aan de Dierenriem, Maartensdijk. 
Aanvang 20.00 uur. Er is ook 
een loterij. Voor aanmelden en 
kosten: tel. 0346 212366 of 06 
51832063.

Verkoping Molen de Kraai 

Bij Molen de Kraai op de West-
broekse Molenweg 28 worden 
op 7 maart van 10.00 tot 16.00 
uur diverse spullen verkocht. De 
kringloop- en molenwinkel zijn 
deze dag uiteraard ook geopend.

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mezelf ooit ken, 
kent Gij mij 

Psalm 139

Van ons is heengegaan in rust en stilte onze moeder, 
groot- en overgrootmoeder

Jannetje van Oostrum – van der Grift
Sinds 22 februari 1995 weduwe van Pieter van Oostrum

Geboren te Odijk  Overleden te Maartensdijk
14 september 1925 27 februari 2020

 Zeist: Corrie van Oostrum 
  Gerwin 
  Micha en Yfke
   Karsten, Fyke en Sverre

 Pesse: Jannie van Oostrum

Correspondentieadres:
Maertensplein 1
3738 GJ Maartensdijk 

Vandaag 4 maart heeft de begrafenis plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Wat uw wensen ook zijn, 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

advertentie

Kerken geven vrijheid een stem
door Walter Eijndhoven 

Zondag 15 maart van 15.30 tot 16.30 uur vieren de Centrumkerk, de OLV-kerk en de 
Woudkapel uit Bilthoven en de Maria Christinakerk uit Den Dolder gezamenlijk 75 jaar 
bevrijding in Nederland. Elke kerk verzorgt een deel van het programma rond het thema 

“vrede en vrijheid”. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de bijeenkomst.

Vrijheid lijkt een vanzelfsprekend 
gegeven, maar uit verhalen van 
oud-verzetsstrijders, van kinderen 
van wie de ouders waren geïnter-
neerd of van hen die worden uitge-
zonden in het kader van internatio-
nale vredesmissies, zijn sporen van 
oorlog nog altijd dichtbij te vinden. 
Het programma van de vier ker-
ken laat een aantal van hen aan het 
woord, bestaande uit vier blokken, 
iedere kerk verzorgt één blok, van 
ieder ongeveer tien minuten.

Programma
‘Ons gevarieerde programma begint 
met een recent filminterview met 
Alijd Westerveer Slinkers- Mulder’, 
vertelt Nicole Buijtendijk van de 
OLV kerk. ‘Haar tijd in het verzet 
heeft altijd een rol gespeeld in haar 
leven. Helaas kan zij haar verhaal 
niet persoonlijk vertellen. Een aan-
tal weken geleden is zij overleden. 
Gelukkig hebben wij wel alles op 
film staan, zodat haar verhaal toch 
kan worden doorgegeven’. 

Familie
In het tweede blok vertelt Liesbeth 
de Vos over het boek dat zij schreef 
over haar familiegeschiedenis en 
hoe oorlog doorwerkt in volgende 
generaties. Ds Harold Oechies van 
de Centrumkerk: ‘De moeder van de 
schrijfster zat in een Jappenkamp ge-
vangen, waar zij altijd moest buigen 
voor Japanners. Jaren later is zij nog 
eens teruggekeerd naar Japan en wat 
bleek? Nu bogen de Japanners voor 
haar. Een heel bijzonder verhaal’. 

Onderduikers
Buijtendijk: ‘Weet je dat wij ooit 
een onderduiker hebben gehad op 
de zolder van de OLV- kerk in Bilt-
hoven? Helaas weten wij lang niet 
alles, maar hij schijnt in de buurt 
te zijn neergestort met zijn vlieg-
tuig en enige tijd te zijn onderge-
doken op zolder. Veel later, tijdens 
een opruiming op zolder vonden 
schoonmakers zijn kleding. Helaas 
is verder niets van de piloot bekend. 
Hierover gaat het derde blok’. Het 
laatste blok, verzorgd door de Ma-
ria Christinakerk in Den Dolder, 
wordt ingegaan op het uitzenden 
van militairen naar oorlogsgebie-
den. Wat betekent dit voor jezelf en 
voor de achterblijvers? 

Kinderdansgroep
Tussen de blokken door kan ie-
dereen genieten van zang, dans en 
muziek. Met op trompet Anita van 
Soest, Adriaan Plantinga achter 
de piano en dans door een kinder-
dansgroep. Na afloop is er nog een 
kaartenactie in samenwerking met 

Amnesty International. Belangstel-
lenden kunnen dan een kaart sturen 
aan een gewetensgevangene. Deze 
kaarten zijn door leerlingen van 
het basisonderwijs getekend. Daar-
naast verzorgt de Historische Kring 
De Bilt, samen met de Historische 
Vereniging Den Dolder een dubbel-
expositie over de jaren ‘40-’45. Een 
projectkoor onder leiding van Wim 
Brands, de cantor van de Centrum-
kerk, zingt populaire liederen uit de 
oorlog en van vandaag. 

Het koor zoekt nog meer zangers. 
Aanmelden kan bij Wim Brands: 
organist@pgbilthoven.nl. De repe-
titie vindt nog plaats op donderdag 
5 maart en 12 maart van 20.00 tot 
22.00 uur in de OLV-kerk aan de 
Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. De 
bijeenkomst vindt plaats op zondag 
15 maart, van 15.30 uur tot 16.30 
uur in de OLV-kerk, aan de Grego-
riuslaan 8 in Bilthoven. Na afloop is 
er nog gelegenheid voor een hapje 
en een drankje. 

Ds. Harold Oechies (r) en Nicole Buijtendijk organiseren ‘75 jaar bevrijding van Nederland’.

Rioolinspectie langs 
provinciale weg

Op woensdag 26 februari is gestart met het reinigen en inspecteren 
van de riolering in De Bilt. De werkzaamheden duren tot en met 27 
maart en kunnen buiten de spits enige verkeershinder geven van-
wege een rijbaanversmalling.

De rioolinspectie vindt plaats langs de Koningin Wilhelminaweg/To-
lakkerweg (N417) tussen de kruising met de Nieuwe Wetering (N234) 
in Maartensdijk en de provinciegrens met Noord-Holland. De werk-
zaamheden die op de rijbaan plaatsvinden, worden uitgevoerd buiten de 
spits, dus tussen 9.00 en 15.30 uur. Op die manier blijft de hinder voor 
het verkeer beperkt.

Meten is weten
De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. 
Deze worden gereinigd en geïnspecteerd. Doel van de inspectie is in-
zicht te krijgen in de technische staat van de riolering zodat een onder-
houdsplanning gemaakt kan worden voor de toekomst. De komende 
periode vindt ook langs andere provinciale wegen rioolinspectie plaats.

Maatregelen
Tijdens de werkzaamheden versmalt de aannemer ter plaatse de rij-
baan  er is dan één rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars zijn aan-
wezig om het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden te leiden. 
De reinigingswerkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich 
meebrengen. Alle aanliggende panden blijven tijdens de werkzaamhe-
den bereikbaar. Evenals het doorgaande verkeer, kan ook het openbaar 
vervoer gewoon doorgang vinden. Fietsers kunnen zonder hinder het 
fietspad/de parallelweg gebruiken.               (Clara van Foreest)

Gedurende 1 maand vindt rioolinspectie plaats. (foto Henk van de Bunt)

De laatste tijd blijft het maar waaien
en als fietser ga je dan wat zwaaien
heb je de wind in de rug
dan gaat het best vlug
maar wat langzaam als ie gaat draaien

Guus Geebel Limerick
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 maart.

…NIEUW…
Pistache exotic taart
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Rijk gevulde 
Heertjes
Nu 4 stuks € 4,95

Voorjaars pasta  
met kip 

€ 1,49
100 gram

Gesneden
Hollandse andijvie

€ 1,49
400 gram 

Heerlijke sappige
Elstar  Handappels

€ 1,59
Heel kilo

Desem landbrood
Met rogge meel

Nu €2,49
Alleen vrijdag en zaterdag

Roggewaartje 
Rijk gevuld met vruchten en noten 

Nu € 3,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Onze bekende
Tarocco 
bloedsinaasappels 

Grote of kleine
Uit Sicilië
Nu heel kilo € 2,49

Lekker voor de hand of 
voor de pers…!!
Uniek product

Mooie grote

Bloemkool 
Per stuk € 1,49
Denk aan de vitamientjes… 
Vers geperste
Sinaasappelssap
Liter fles € 2,99

09
03

10
03

11
03

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Kantonese kipschotel 
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Nieuw.. Er is weer…
Hollandse asperge-schotel

€ 1,99
100 gram

Witlof 
ham – kaas schotel 

€ 1,25
100 gram

Vers van de traiteur

Er zijn weer verse
Hollandse asperges 

van
Onze vaste teler…!!

Ook dit jaar schillen wij 
weer gratis uw asperges..

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 maart
t/m woensdag 11 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

Gebraden rosbief  
Gebraden beenham
Gebraden kipfilet

Filet Americain
Kipsaté salade
Beenham salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Speklappen
naturel of gekruid

Procureurlapjes

Kipshoarma

Runder cordonbleu

500
 GRAM 6.50

500
 GRAM

500
 GRAM 6.98

5
 VOOR 6.-Hamburgers

6.98

3 + 1
GRATIS

Alle vlugklaar
Hamburgers, rundervinken,
slavinken, gehaktstaven

4 + 1
GRATIS1

KILO 9.-

KIPDIJFILET

2
VOOR 7.-

2
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

Vrijdag en zaterdag voordeel

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN 

500
GRAM 6.25

OUDE UTRECHTSE 
KAAS 

8.75500
GRAM
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Elfde editie Gluren bij de Buren
door Walter Eijndhoven

In het weekend van zaterdag 7 maart en zondag 8 maart vindt alweer de elfde editie plaats van 
het evenement Gluren bij de Buren. Op beide dagen kunnen belangstellenden genieten 

van vele optredens van diverse musici, maar ook van zang, dans en toneel. 
Een gevarieerd programma met voor ieder wat wils. 

Vorig jaar kon niemand lekker glu-
ren bij de buren, dus werd het vol-
gens de Stichting Kunst en Cultuur 
hoog tijd weer eens wat vrijwilli-
gers te ronselen voor dit muzikale 
evenement. Die vrijwilligers wer-
den al snel gevonden. Ankie, An-
neke, Marieke en Rosine vonden 
nog wel een gaatje in hun agenda 
en besloten samen er iets moois van 
te maken.

Feest
Woensdag 11 september begonnen 
zij met de voorbereidingen voor 

het weekend Gluren bij de Buren. 
‘Bij onze eerste ontmoeting ken-
den wij elkaar niet’, vertelt Ankie, 
één van de vier vrijwilligers, ‘maar 
direct was er een klik tussen ons’. 
De drie andere dames waren het 
hier roerend mee eens. ‘Al die ke-
ren dat wij samenkwamen, was één 
groot feest’, vult Anneke haar col-
lega aan. ‘Natuurlijk moest er ook 
nog één en ander worden gedaan. 
Eénmaal in de maand kwamen wij 
samen en verdeelden wij de berg 
werk. Wie doet de PR, wie zoekt de 
adressen en telefoonnummers van 

musici, wie stelt zijn of haar huis 
beschikbaar voor een paar uurtjes?’

Optredens
Uiteindelijk ontstond een gevari-
eerd programma met veel zang, 
dans, muziek en toneel, op di-
verse particuliere adressen in De 
Bilt en Bilthoven en op één adres 
in Groenekan. Totaal openen 25 
adressen hun deuren om belang-
stellenden te ontvangen. De op-
tredens vinden plaats om 14.00, 
15.00 en 16.00 uur, met een duur 
van 20 minuten tot een half uur, 

Al maanden zijn Ankie, Rosine, Anneke en Marieke bezig met de organisatie.

Voorjaarsmarkt in 
D’Amandelboom 

Op zaterdag 21 maart begint de lente en is er van 10.00 tot 13.00 uur 
een gezellige Voorjaarsmarkt in zorgcentrum D’Amandelboom. De 
Markt Samen Leuke Dingen Doen van Mens De Bilt sluit hierbij 
aan van 10.00 tot 12.00 uur. Bezoeken kunnen dus gecombineerd 
worden. 

De vaste thema’s van Samen Leuke Dingen Doen zijn Bewegen, Cu-
linair, Cultureel, Spel spelen en Creatief. Mocht op deze dag niemand 
gevonden worden dan kan men een kaartje achter laten. De kaartjes 
gaan elke maand mee naar een andere locatie in de gemeente De Bilt, 
zodat de kans om alsnog iemand te ontmoeten wordt vergroot. 

Tevens kunnen op deze dag de appartementen van D’Amandelboom 
worden bekeken en kan er informatie over de zorg worden verkregen. 
Tijdens een Speeddate kan je informatie krijgen over werk- en oplei-
dingsmogelijkheden. Info: TBolks@accoladezorg.nl 06 12407745 of 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl 06 47296337 

Tina Bolks, coördinator vrijwilligers en welzijn d’Amandelboom en 
Wilma van Poelgeest, sociaal werker Mens De Bilt (r). 

Slim op pad met de smartphone 
SeniorWeb  besteedt aandacht aan digitale handigheidjes bij het 

fietsen en wandelen in de ‘Slim op pad’-maand. 

Er zijn allerlei apps beschikbaar 
voor de smartphone waardoor het 
nog leuker wordt om op pad kan 
gaan, zoals wandel- of fietsroutes, 
lunchmogelijkheden, toiletplek-
ken en GPS-locaties vastleggen. 
 
Bij de Digitale Cafés (in alle ves-

tigingen) is er de mogelijkheid 
om meer te ontdekken over bo-
vengenoemde slimmigheden en is 
een overzicht krijgen van handige 
apps voor onderweg. Bij het App 
Café (in Bibliotheek Bilthoven) 
worden in maart twee ‘op pad’-
apps behandeld: de Klompenpa-

den-app en Google Maps. 
 
De Digitale Cafés van de Biblio-
theek zijn elke dinsdag van 10.00 
tot 11.30 in Bilthoven en elke 
vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur in 
Maartensdijk. Aanmelden kan via 
085 822 2777.

Foto-expositie 
‘Oorlog in de provincie’ 

Woensdag 11 maart wordt de reizende foto-expositie Oorlog in de provincie – de Utrechtse 
50 foto’s in Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (Breukelen) geopend. De expositie 

maakt onderdeel uit van het landelijke 75 Jaar Vrijheid project De Tweede Wereldoorlog in 100 
foto’s. De foto’s zijn gekozen uit de collecties van musea, archieven en uit inzendingen van het 

publiek en geven een indrukwekkend beeld van de provincie Utrecht in oorlogstijd. 

De foto-expositie in Breukelen 
hoort bij het landelijke project De 
Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s. 
Een nationaal project in het kader 
van de lustrumviering 75 Jaar Vrij-
heid. In elke provincie is gezocht 
naar de vijftig meest aansprekende 
foto’s uit de Tweede Wereldoor-
log; in beeldbanken, bij historische 
kringen, musea, archieven en bij 
het publiek 
Ook het Regionaal Historisch Cen-
trum leverde foto’s uit eigen col-
lectie aan. De foto van de begrafe-
nisstoet voor verzetsstrijders die op 
5 mei 1945 sneuvelden (in Vinke-

veen) werd – mede door het intri-
gerende verhaal erachter – opgeno-
men in de Utrechtse 50 keuzes en 
expositie. Op 30 maart 2020 wordt, 
tijdens een nationale manifestatie, 
de keuze voor de landelijke ten-
toonstelling De Tweede Wereldoor-
log in 100 foto’s bekend gemaakt in 
de Tweede Kamer. www.in100fo-
tos.nl 

Archief
Het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen bewaart en beheert 
de archieven van de gemeente De 
Ronde Venen, Stichtse Vecht, De 

Bilt en Weesp. Daarnaast bezit het 
een grote verzameling historische 
archieven van particulieren, bedrij-
ven, verenigingen en kerken uit de 
hele streek. Op de studiezaal kan 
men terecht voor onderzoek en het 
inzien van de bibliotheek. www.rh-
cvechtenvenen.nl 

Praktische informatie 
De tentoonstelling is van 12 t/m 21 
maart 2020 - di t/m za  van 10.00 tot 
16.00 uur te bezoeken in Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Ve-
nen, Schepersweg 6E, Breukelen. 
Vrij toegankelijk. 

Deze foto van een begrafenisstoet voor verzetsstrijders is opgenomen in 
de expositie.

zodat er genoeg tijd overblijft om 
een volgend adres te bezoeken. 

Parkhuisje
Zaterdag 7 maart kan onder andere 
het Parkhuisje in het Van Boetze-
laerpark worden bezocht met di-
verse korte verhalen van voorna-
melijk Nederlandse schrijvers, met 
muzikale intermezzo´s, in het WVT 
gebouw speelt het saxofoonkwar-
tet FourTunes, in de Centrumkerk 
speelt De Tornado´s en natuurlijk 
op diverse particuliere adressen 
kan de geïnteresseerde luisteren 

naar gitaarmuziek, a capella of pi-
anomuziek en zang op muziek van 
Beethoven. Ook zondag kan de 
belangstellende weer terecht bij di-
verse adressen, waaronder bij ate-
lier Bonbon Margot, Galeri Mi, in 
de kelder van de Bilthovense Boek-
handel, de Schutsmantel en weer 
bij diverse particulieren. 
Het hele programma Gluren bij de 
Buren is te vinden op de website 
van de Stichting Kunst en Cultuur 
www.skc/debilt.nl: Via deze site 
is ook het volledige programma te 
downloaden. 

Bingo bij WVT

Vrijdag 6 maart is er Bingo bij 
WVT. er zijn leuke prijzen te 
winnen. Aanvang 19.30 tot 21.30 
uur bij de WVT, Talinglaan 
10, Bilthoven. Voor informatie 
bel 030-2284973 of zie kijk op 
www.vvsowvt.nl.

Repair Café bij WVT

Zaterdag 7 maart is er van 11.00 
tot 14.30 uur Repair Café bij 
de WVT aan de Talinglaan 10 
in Bilthoven. toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage welkom. 
Meer informatie op: repaircafe-
bilthoven.wordpress.com/
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

BILTHOVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Carien Moeijes van Erfrechtplan. 
Volgens haar kan het opstellen van een testament mensen veel 
familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Carien Moeijes. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Carien Moeijes verder. “Binnen de huidige generatie 
vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een kapitaal in 
geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen 
huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Carien Moeijes 
uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een �nancieel drama voor de achterblijvers kan 
leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstel-
ling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over 
de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe 
envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat 
uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Carien Moeijes kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Carien Moeijes ook. 
“Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten of dat 
de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een 
testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, 
dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. 
Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Carien Moeijes uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Carien Moeijes tot slot. “Laat staan 
het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.” 

Donderdag 26 maart om 19:30 uur geeft Carien Moeijes een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Theater Het Lichtruim
  Planetenplein 2
  3721 LH Bilthoven
Datum:  donderdag 26 maart 2020
Aanvang: 19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Carien Moeijes geeft 26 maart een heldere lezing bij Theater Het Lichtruim

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Fashion for every age

Rhodamine rood

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING • HAPJE EN DRANKJE
BIBA SIERADEN • MODE-PRESENTATIE • ZAZA’Z TASSEN

Trend Event

IN SAMENWERKING MET: 
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

WOENSDAGAVOND 1 APRIL
INLOOP 19.00 TOT 22.00 UUR

19.30 & 20.30 UUR MODEPRESENTATIES

Trend Event

MENS is ook…
NLdoet 13 en 14 maart: doet u mee?
Een dagje vrijwilligerswerk uitproberen? Dat kan tijdens het landelijke 
vrijwilligersevenement NLdoet. Kies een leuke klus bij u in de buurt! Er 
zijn nog veel klussen in de gemeente die vrijwilligers nodig hebben. 
Het gaat o.a. om tuinwerkzaamheden, opknappen van een ruimte, een 
verwenmiddag, meezingen, high tea, onderhoud etc. etc.

In de klussenladder op onze website ziet u waar nog extra handen nodig 
zijn. Doet u mee?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om mee te doen aan 
NLdoet? Als klusaanbieder of als (groep) vrijwilligers? 
Neem contact op met Naomi van der Meijden, n.vandermeijden@
mensdebilt.nl  of 06 1700 7462.

Vragen? 
Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161 www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

Nu  € 8,95

van € 2,90   

NU € 1,95

CHIA 
POMPOENBROODJE

WINTERSLOF
zwitserse room met kersen 
en 
gebrand 
schuim

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



Dementie en financiële 
(mis)handeling

  
Op dinsdag 10 maart is er een Alzheimer Café in het restaurant van 
woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is ‘De-
mentie en financiële (mis)han-
deling’. Wilfred Smit, Directeur 
Particulieren en Private Banking 
van Rabobank Rijn en Heuvel-
rug, zal speciaal ingaan op dit 
thema. Het programma begint 
om 20.00 uur en na afloop is er 
nog gelegenheid om even na te 
praten. De toegang is gratis. Voor 
info (ook vervoersvragen) kunt u 
contact opnemen met Alida Mel-
kert, tel.nr. 030-6562977.
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advertentie

Regio TV De Bilt sprak 
met Leila Weiss

Maandag 27 januari was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz 
door het Rode Leger werd bevrijd. Auschwitz is het internationale symbool van de Holocaust, 

waarbij 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma zijn vermoord en vernietigd. 
Het waren mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, 

gedeporteerd en vermoord om wat ze waren. 

In de gemeente De Bilt waren heel 
veel inwoners op 27 januari naar 
het gemeentehuis gekomen om de 
bevrijding van Auschwitz te her-
denken bij het tijdelijk monument 
Levenslicht in het gazon voor Jag-
tlust. Na een welkomstwoord door 
Annemiek Bovee hield burgemees-
ter Sjoerd Potters een toespraak. 

Selectie
Collega Guus Geebel schrijft in De 
Vierklank (week 5): ‘Indrukwek-
kend was de bijdrage van Leila 
Weiss namens Sinti en Roma. Zij 
vertelt dat ze met het verhaal dat ze 
hier houdt tegemoetkomt aan de be-
lofte die ze aan haar vader deed om 
door te geven wat er gebeurd is. ‘In 

de vroege ochtend van 16 mei 1944 
werden 578 zigeuners door Neder-
landse politieagenten van hun bed 
gelicht. Ze moesten op bevel van 
de Duitsers naar kamp Wester-
bork worden overgebracht. Op de 
Drentse heide aangekomen vond 
er een scheiding plaats.’ Er bleken 
fouten te zijn gemaakt waardoor 
333 mensen konden vertrekken. 
‘De 245 die waren overgebleven 
werden op grond van hun uiterlijk, 
zeden en gewoonten als zigeuner 
aangemerkt en moesten op 19 mei 
vertrekken. Zij kwamen terecht in 
het vernietigingskamp Auschwitz. 
In tegenstelling tot de Joden die 
meestal direct na aankomst wer-
den vergast, werden Sinti en Roma 
in een zigeunerlager geïnterneerd 
waar kinderen werden gebruikt als 
object voor de studie van dokter 
Mengele’.  

RegioTV De Bilt
RegioTV De Bilt bezocht me-
vrouw Weiss thuis om te praten 
over de familie van haar vader 
Hannes Weiss, de vervolging van 
de Roma en Sinti door de nazi’s 
en de gevolgen van de oorlog voor 
haar eigen jeugd en verdere leven. 
Zie www.regiotvdebilt.nl om deze 
opname te bekijken.    [HvdB]

Leila Weiss hield op 27 januari een indrukwekkende toespraak. [foto 
Guus Geebel]

Koffieconcert in Huize 
Gaudeamus

Zondag was de pianiste Vivianne Cheng te gast in Gaudeamus. 
Deze jonge vrouw was al eerder te gast in dit huis. De geboren Ame-
rikaanse woont sinds enkele jaren in Nederland en heeft inmiddels 
opgetreden op vele internationale podia. 

Zondag speelde zij composities van Scriabin, Rachmaninov, Haydn 
en Tchaikovsky. Scriabin (1871) was een vernieuwer in de tijd van de 
overgang van de laat-romantiek naar de moderne tijd. Rachmaninov 
(1873) was meer gecharmeerd van de romantiek. In haar vertolking van 
zijn ‘Variaties op een thema van Corelli’ viel haar bijzondere touché op. 

Haydn (1732) leefde in de tijd van de klassieken en liet een uitgebreid 
oeuvre na, waaronder vele composities voor piano. Als slot speelde zij 
het ‘Thema Origineel en Variaties in f’ van Tchaikovsky (1840). Een 
compositie met veel tempo wisselingen. Ook hier toonde Cheng haar 
bijzondere talent.

Het was een inspirerend concert, waarbij het talent van Vivianne Cheng, 
maar ook haar plezier in het spel goed hoorbaar en zichtbaar waren. 
Bovendien speelde zij alle werken zonder partituren. Zij maakte de vele 
lovende kritieken helemaal waar.           (Frans Poot)

Vivianne Cheng met de zojuist van voorzitter Hans Zwarts ontvangen 
bloemen.

Levende Monumenten 
Gerard de Wit van de St. Maartensparochie

In aflevering 11 van Levende Monumenten - op Regio TV De Bilt - staat de voormalig-pastor 
Gerard de Wit (91) van de St. Maartensparochie in Maartensdijk centraal.  

Nadat hij als priester achtereenvol-
gens in het onderwijs en het justi-
tiepastoraat had gewerkt, kwam 
hij aan het eind van zijn carrière 
in Maartensdijk: ‘Ik wist niet eens 
waar dat lag, vertelt hij in het ge-
sprek met Anne Doedens. Onder 

De Wit groeide in 20 jaar tijd een 
bloeiende parochie waarin samen-
werken en samen delen centraal 
staan. De zogeheten Kruiswegstatie 
in de kerk werd gemaakt door de 
Brabantse familie Potters en be-
taald door de parochianen. In Maar-

tensdijk bestaat deze uit 16 onder-
delen in plaats van de traditionele 
14. Want deze statie begint met de 
intocht in Jeruzalem en besluit op 
positieve wijze met de Verrijzenis. 
Kijk op www.regiotvdebilt .nl voor 
de opname.    [HvdB]

Op verzoek van toenmalig 
burgemeester Arjen Gerritsen 
onthulde pastor Gerard de Wit 
in juni 2014 bij zijn afscheid het 
‘Gerard de Witpad’. 



8

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Wij zijn jarig daarom trakteren wij!

Potviool (in diverse kleuren)
van 6,95 voor 4,95 per stuk

actie geldig vanaf donderdag 5 t/m zaterdag 7 maart

potmaat
Ø 27 cm

op=op

0

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

De poes Anne die vorige keer asieldier 
van de maand was heeft inmiddels
een nieuw thuis gevonden!

Dier van de maand:
kater Obi

Met zijn 17 jaar is Obi de nestor van ons dierentehuis 
maar hier hoort hij natuurlijk niet thuis. Hij is ontzettend 
lief, een echte hartendief! Obi houdt van knuffelen en 
aaien en iedereen laat zich dan ook door hem paaien.
Kom je bij hem op bezoek dan ben je verkocht. Iedereen 
raakt meteen aan hem verknocht. Hier kijken wij niet van 
op want hij is in één woord: TOP! Wil je hem bezoeken 
kom dan gauw. Wij beloven je, je krijgt geen berouw. Als 
hij dan wordt meegegeven heb je een kameraad voor 
het leven. Obi is 17 jaar oud en heeft blaasgruisdieet. 
Gezien zijn leeftijd zal het moelijker worden om hem 
geplaatst te krijgen.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: Kater
Leeftijd: 17 jaar
Kan met honden: Nee

Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

INDISCH GEHAKT
Lekker gekruid & gezouten. Alleen nog balletjes of een
burger van maken, maar ook heerlijk door een
ovengerechtje heen; u mag het zeggen!! 500 gram 4,95

GORDON SUISSE
Lekker gepaneerde varkensfilet met ham & kaas gevuld
Zachtjes braden in ruim boter; ca 8 tot 10 minuten.
Smakelijke combinatie met gesmolten kaas.... 100 gram 1,30

MINI LAMSBOUTJES
Voor de liefhebbers. Lekker voor u gemarineerd a la
Jamie Oliver; zeer smaakvol en heerlijk mals!
ca. 4 tot 6 min. bakken 100 gram 2,85

KIP DONUTS
Een echte kindervriend! Even kort bakken; ook erg
lekker op een broodje, of lauw warm aan stukjes door
uw eigen salade heen, kort langzaam bakken 3 stuks 3,00

KOKELETJES
Uit onze poeliershoek: rechtstreeks uit Frankrijk!
De originele Franse. ± 450 gram per stuk
ca. 25 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,10

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 maart t/m zaterdag 7 maart. 

Zetfouten voorbehouden.

JAPANSE WRAPS
± 25 min. op 160°C in de oven. lekker & makkelijk per wrap 2,98
SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Om kort & krokant te bakken

500 gram 5,75

RUNDERSUKADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug. Om zachtjes te stoven.
Heerlijk mals, fijn van draad en mooi mager!
ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 7,50

Dinsdagavond en donderdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wij hebben eindeloos 
veel mogelijkheden...

- Back to grey
- Cool blond
- Curlsys
- High / low lights
- Balayage
- Back to back color
-  Nieuwe coupe & 

color
-  Wenkbrauwen 

epileren / harsen/ 
verven

- Volume omvorming

Wat bij je past maakt je mooi!
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Frater Willibrordus Prijs
door Henk van de Bunt

Vaste luisteraars van het radioprogramma Vroege Vogels  kennen de inmiddels overleden frater 
Willibrordus Hilhorst uit De Bilt ongetwijfeld,. Hij was een vaste beller van het 

programma en stierf vorig jaar op 91-jarige leeftijd. 

De redactie van het BNNVARA-
programma heeft nu een prijs in 
het leven geroepen ‘om zijn liefde 
voor de natuur te eren’: de Frater 
Willibrordus Prijs. Hans Gartner uit 
Nes (gemeente Noardeast-Fryslân) 
heeft zondagochtend 23 februari 
de eerste Frater Willibrordus Prijs 
gewonnen; hij kreeg de onderschei-
ding voor zijn melding over distel-
vlinders. Aan het programma werd 
ook meegewerkt door boswachter 
Joris Hellevoort van het Utrechts 
Landschap. In het programma ver-
telt Joris ook veel over sneeuw-
klokjes aan verslaggever Merlijn 
Schneiders.

Fenolijn
De katholieke religieus belde weke-
lijks met de zogenoemde Fenolijn 

van het programma. Hij vertelde 
dan wat hij had waargenomen aan 
planten, dieren en vlinders. De Fen-
olijn is een afgeleide van het begrip 
fenologie, wat zoiets betekent als 
het bestuderen van jaarlijks terug-
kerende verschijnselen in de natuur. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld bloei, 
bladontwikkeling bij planten maar 
ook over ‘wanneer start de vogel-
trek’ en ‘wanneer verschijnen vlin-
ders en andere insecten’. 

Vogels
Frater Willibrordus werkte jaren-
lang als onderwijzer; hij overleed 
op 11 september 2019. Op de rouw-
kaart stond de tekst uit het Matthe-
usevangelie waar Jezus zegt: ‘Kijk 
naar de vogels van de hemel: ze 
zaaien niet en maaien niet en oog-

sten niet, je hemelse Vader voedt 
ze. Zijn jullie niet meer waard dan 
vogels?’ Zijn lichaam ligt begraven 
op het kloosterkerkhof in De Bilt.

Poppenkast
Frater Willibrordus was een groot 
vlinderliefhebber. Hij belde de fe-
nolijn vaak met waarnemingen van 
vlinders en had op Oostbroek zijn 
eigen ‘poppenkast’, die hij gebruik-
te om koninginnepages te kweken. 
Aan wandelaars op landgoed Oost-
broek liet hij maar al te graag de 
poppen en rupsen van de vlinder 
zien. Boswachter Joris Hellevoort 
van het Utrechts Landschap heeft 
de poppenkast van de frater overge-
nomen. En hij hoopt eigenlijk een 
opvolger te vinden, iemand die er 
weer mee aan de slag gaat. 

Joris Hellevoort op Oostbroek met de poppenkast van frater Willibrordus. 
((foto Yolanda Wubben)

‘Met frater Willibrordus uit De Bilt…’
De vlinderfrater van Oostbroek

door Rascha Ravestein

Ze noemen hem wel gekscherend 
‘de vlinderfrater’. Iedere zondag-
ochtend klinkt zijn prominente 
stem in het radioprogramma Vroe-
ge Vogels: ‘Met Frater Willibror-
dus uit de Bilt… Vandaag zag ik 
het eerste bruine zandoogje in het 
bos bij Bilthoven’. Een gesprek 
over zijn fraterleven en zijn liefde 
voor de natuur.

Hij wil graag afspreken bij de 
vlindertuin op Oostbroek, tien 
minuten fietsen van het Fraterhuis 
Sint-Jozef. Op deze prachtige tuin 
leidt de 86-jarige frater als vrijwil-
liger al jaren bezoekers rond. Hij 
troont me meteen mee naar zijn 
vlinderkast in de schuur. ‘Wat zie 
je daar?’ vraagt hij als een echte 
schoolmeester. ‘Een takje judas-
penning’ zeg ik braaf. ‘Heel goed’ 
prijst de frater. Aan het takje kle-
ven twee poppen van het oran-

jetipje. ‘Mijn lievelingsvlinder,’ 
glimt hij. ‘Ze legt maar één keer 
per jaar eitjes, meestal in april, 
verpopt zich in juli en tien maan-
den later komt er pas een vlinder 
uit. Dat is toch ongelooflijk?’ En-
thousiast laat hij foto’s zien van 
de gehakkelde aurelia, de kleine 
vuurvlinder en het dikkopje.

Vroege Vogels
Veel mensen kennen frater Willi-
brordus van het radioprogramma 
Vroege Vogels op zondagoch-
tend. Daar meldt hij iedere week 
welke vogel, plant of vlinder hij 
heeft waargenomen in de bossen 
en bermen in en rondom De Bilt. 
Hij doet het al dertien jaar. ‘Ik heb 
heel veel fans ondertussen. Als ik 
hier op Oostbroek ben, komen er 
regelmatig mensen op me af. ‘Ha, 
frater Willibrordus…’ Die horen 
aan mijn stem dat ik het ben, een 

echte schoolmeesterstem. Dat 
streelt mijn eergevoel.’

Met loepjes naar buiten
Frater Willibrordus komt ook uit 
het onderwijs. ‘Op dertienjarige 
leeftijd wist ik al dat ik les wilde 
geven en dat ik het klooster in 
wilde. Mijn vader hoopte nog dat 
ik zijn opvolger zou worden. Hij 
had een klein boerderijtje en was 
petroleumboer. Maar het werd de 
kweekschool in Zeist en een le-
ven bij de Fraters van Utrecht’ In 
1946 treedt hij in in het klooster. 
Hij geeft les op Katholieke jon-
gensscholen op de Vleutenseweg, 
de Minstraat en de Plompetoren-
gracht in Utrecht. ‘Ik vertelde al-
tijd al veel over de natuur in de 
klas. Met loepjes liet ik de kinde-
ren buiten naar schors, torretjes 
en bloemstampers kijken. En dat 
moesten ze dan noteren.’

Rascha Ravestein ontmoette Frater Willibrordus eind juli 2014; die ontmoeting werd in het volgende 
prachtig verwoord:

Pen
De pen in zijn luchtige, lichtblau-
we overhemd lijkt wel uit zijn on-
derwijsverleden te stammen. ‘Dit 
hemd kocht ik in Curaçao. Daar 
heb ik nog een jaar les gegeven, 
maar dat werd een compleet fi-
asco. Ik kon niet tegen de warmte 
en tegen de mentaliteit. Als die 
jongens in de klas wilden slapen, 
dan moest ik ze gewoon laten sla-
pen. Dat kon ik niet. Ik werd er 
echt ziek van en ben overspannen 
geraakt. Zo maak je ook wel eens 
een fout in je leven.’ 

Frater Jeroen 
Terug in Nederland, verhuist de 
frater naar het klooster in Borculo. 
Daar leert hij frater Jeroen kennen, 
die een wilde plantentuin aanlegt 
in de kloostertuin. ‘Met een bak-
kie achterop de fiets haalde hij 
allerlei zaden uit de berm. Ik ben 
hem gaan helpen en bouwde de 
plantentuin uit tot een vlindertuin. 
Daar is mijn passie voor vlinders 
ontstaan. Vlinderliefhebbers uit de 
hele Achterhoek wisten ons te vin-
den.’

Ekster in de kapel
Sinds vijf jaar woont Willibrordus 
in het Fraterhuis Sint Jozef aan de 
Schorteldoeksesteeg, het uiterste 
randje van De Bilt. Samen met der-
tig bejaarde fraters en een paar pas-
toors. ‘We bidden en eten samen 
en in de avond treffen we elkaar 
in de recreatiezaal om te kaarten, 
te lezen en te praten. Tenminste, 
iedereen die kán, want de meesten 
zijn al stokoud.’ Hij vertelt dat er 
net een ekster in de kapel gevlogen 
is. ‘Dat geeft wat reuring bij de fra-

ters. Dan zeggen ze al gauw: We 
moeten Willibrordus erbij halen.’ 
In de zestiger jaren verruilt hij zijn 
zwarte fratertoog voor burgerkle-
ding. Alleen een kruis van Taizé 
bungelt nog om zijn nek.’ Het is 
steeds soepeler geworden bij de 
fraters, maar ik ben altijd trouw 
gebleven aan mijn geloftes. Ik bof 
dat ik nooit verliefd geworden ben 
op een vrouw.’

Opvliegers
We maken nog een rondje over de 
vlindertuin. De warmte en het ge-
sprek vergen veel van hem. Een 
half jaar geleden is bij de frater 
prostaatkanker geconstateerd. ‘Ik 
schrok me rot,’ vertelt de frater. 
‘Ik had last van mijn benen, maar 
de dokter stuurde me naar de uro-
loog. Daar kwam uit dat ik deze 
ziekte heb.’ Ze spuiten hem in met 
vrouwelijke hormonen. ‘Ik krijg 
nu opvliegers,’ grinnikt hij. ‘En 
ik voelde me ontzettend moe en 
beroerd.’ Vandaar dat hij een tijd 
lang niet te horen was bij Vroege 
Vogels en al zijn vlinderlezingen 
heeft stopgezet. Gelukkig krijgt 
hij nu weer meer energie en trekt 
er op uit met zijn elektrische fiets. 
‘Ik leef van dag tot dag. Ik ben zo 
blij dat ik mijn vlinderhobby heb. 
‘Kijk’, wijst hij met zijn stok, ‘dat 
is een distelvlinder. Het is een trek-
vlinder, die helemaal uit Noord-
Afrika komt. Hij laat zich meevoe-
ren op de zuidoostelijke wind.’ Via 
de vlindertamtam heeft de frater 
gehoord dat er op een camping in 
Bunnik een oostelijke vos is gesig-
naleerd. Daar wil hij onmiddellijk 
naartoe. ‘Zo ben ik bezig, altijd de 
vlinders achterna.’Frater Willibrordus: ‘Mensen enthousiast maken voor de natuur vind ik het mooiste wat er is.’

Boekhandel zoekt 
rebelse verhalen 

Zaterdag 7 maart start de 85e editie van de Boekenweek en het 
thema dit jaar is ‘Rebellen en Dwarsdenkers’. In het kader van dit 
thema zoekt de Bilthovense Boekhandel rebelse verhalen.

Wat betreft het thema ‘Rebellen en Dwarsdenkers’ kan er ruim gedacht 
worden. Van de dromerige dwarsdenker, die veilig thuis afreist naar een 
andere wereld tot de rebel die zijn messcherpe pen als wapen gebruikt 
tegen de gevestigde orde. Balorig, dwars, opstandig, ongehoorzaam, 
revolutionair, tegendraads....iedereen heeft wel eens een rebelse kant 
(of meer) en wil haar of zijn mening, visie of ervaring van zich af-
schrijven. 

Alle rebelse verhalen kunnen t/m 31 maart met naamsvermelding van 
de auteur, pseudoniem of anoniem gestuurd worden naar info@biltho-
venseboekhandel.nl. De Bilthovense Boekhandel deelt de verhalen in 
de winkel e/o op social media en beloont het ‘mooiste’ verhaal met een 
boekenbon van 50 euro.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 26 februari t/m di 24 maart 2020

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

6,-
a7,50

MONA PUDDINGEN
2 bakken à 450 ml

a2,78- a3,38

2 VOOR

250

JUMBO WOK- OF 
ROERBAKGROENTEN
2 zakken à 400 gram

a3,70 - a5,52

2 VOOR

3,-

BEENHAM
Naturel, honing-mosterd, 
Amerikaans of Italiaans
Per 500 gram

a5,25

399
Kiloprijs 7,983

 3 VOOR

899
a11,10 - a13,62

SENSEO KOFFIEPADS
3 verpakkingen
à 36 pads

GRAND SUD WIJNEN
2 flessen à 1 liter
Land van herkomst: Frankrijk

a9,98

2 VOOR

799

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

799

Geen 18, geen alcohol

799

Geen 18, geen alcohol

99

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml
M.u.v. kruidentuintje

a6,21 - a7,17

3 VOOR

5,-

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net à 1 kilo,
blauwe bessen bakje à 125 gram,
Kanzi appels tas à 1 kilo of 
perssinaasappelen net à 2 kilo

 3 VOOR

499
a6,72 - a8,97



Nieuwe gemeentesecretaris 
in De Bilt

Roelof van Netten (54) wordt per 1 mei de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van 
de gemeente De Bilt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 

5 februari tot zijn aanstelling besloten. Momenteel is Van Netten 
gemeentesecretaris bij de gemeente Papendrecht.

Van Netten is sinds november 2015 
de eerste adviseur van het College 
en hoofd van de ambtelijke orga-
nisatie in het Zuid-Hollandse Pa-
pendrecht. Daarvoor was hij o.a. 
lange tijd werkzaam als secretaris 
bij Holland Rijnland, een samen-
werkingsorgaan van gemeenten in 
het hart van de Randstad. Eerder 
bekleedde hij diverse functies, zo-
als voorzitter, bestuurslid en raads-
lid. De regio Utrecht is hem ook 
niet onbekend: al vroeg in zijn car-
rière werkte hij als assistent secre-
taris voor Bestuur Regio Utrecht.

Uitdaging
Gemeente De Bilt is voor Van Net-
ten de ideale nieuwe uitdaging: 
‘De Bilt zet enerzijds sterk in op 
lokaal en gebiedsgericht werken en 
vervult anderzijds een belangrijke 
regionale rol. Ik kijk ernaar uit om 
die koers samen met de organisatie, 
College en raad te vervolgen en de 
regionale positie verder te verster-
ken. Uiteraard in samenhang met 
de fi nanciële uitdagingen waar de 
gemeente voor staat en met het be-
lang van de Biltse inwoners en or-
ganisaties voor ogen’. 

Welkom
Roelof van Net-
ten vervult vanaf 

1 mei zijn nieuwe functie in De Bilt. 
Hij volgt Erik Wietses op, die in ok-
tober 2019 zijn taken als gemeente-
secretaris/algemeen directeur neer-
legde. In de tussentijd is directielid 
Esselien de Leeuw-Bosch waarne-
mend gemeentesecretaris. 

‘We zijn blij met de komst van Roe-
lof van Netten’, aldus burgemeester 
Sjoerd Potters, die de nieuwe ge-
meentesecretaris van harte welkom 
heet namens het college. ‘We ver-
wachten in hem de innovatieve di-
recteur en verbinder te hebben ge-
vonden, waarmee we samen verder 
kunnen bouwen aan de toekomst 
van onze mooie gemeente’.
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BEKENDMAKINGEN
week 10 ¾  4 maart 2020

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op 18 februa-
ri 2020 het wijzigingsplan ongewijzigd heeft 
vastgesteld: Wijzigingsplan Koningin Wilhel-
minaweg 259 te Groenekan.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Koningin 
Wilhelminaweg 259 te Groenekan.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het planologisch vastleggen 
van het feitelijke bedrijfsgebruik en het ver-
ruimen van het bestaande bestemmingsvlak 
met 5 meter (oostelijk en zuidelijk) op het 
perceel. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ten opzichte van het 
ontwerpwijzigingsplan ongewijzigd vastge-
steld.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 5 maart 2020 ge-
durende zes weken ter inzage. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.17005WP0002-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 

173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld door een belanghebbende 
die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest tijdig zienswijzen bij het 
college van burgemeester en wethouders 
kenbaar te maken.
Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 5 maart 2020 tot en met woensdag 15 
april 2020 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.
Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het wijzigingsplan 

niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289411.

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Koningin Wilhelminaweg 259 te Groenekan

Bent u tussen de 57-67 jaar en vraagt u zichzelf het 
volgende af: “Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel 
bedraagt mijn pensioeninkomen? Wanneer kan ik het 
beste mijn lijfrente laten uitkeren? Is het verstandig 
om mijn hypotheek af te lossen?” 

Worstelen met deze vragen 
is niet echt wat u wilt. Maar 
het niet ti jdig beantwoor-
den van deze vragen kan 
nog veel vervelender zijn. 
Zoals fi nanciële zorgen of ie-
dere dag met pijn en moeite 
naar uw werk toe moeten, 
totdat u eindelijk met pen-
sioen kunt gaan, terwijl dit 
misschien helemaal niet 
hoeft . Wat u gaat helpen is 
een analyse van uw fi nanci-
ele situati e. 

Om daarmee een start te 
maken geeft  Jolanthe van 
den Berg van Zuiver Advies
meerdere informati eavon-
den. De avonden worden dit 
jaar in Bilthoven gehouden 
in Lokaal 68 op 10 maart, 7 
mei en 30 juni. Kunt u niet? 
U bent ook van harte wel-
kom in Houten of Doorn. 

Op deze avonden leert u wat 
u kunt doen om uw fi nanci-
ele situati e te opti maliseren 
en welke stappen u nu al 
kunt zett en om dit te realise-

ren. Daarnaast krijg u uitleg 
over onder andere lijfrentes, 
pensioen en hypotheken. 
Maar ook antwoord op vra-
gen over hoe u kunt schen-
ken aan uw kinderen, hoe u 
ze kunt helpen bij het kopen 
van een woning en ook het 
testament komt aan bod. 

Komt u ook? Meld u dan 
snel aan via info@zuiver-
advies.nl. U bent van harte 
welkom! De presentati e is 
van 19.30 tot 21.30 uur. De 
toegang is grati s. Plaatsen 
zijn beperkt beschikbaar.

advertorial

Jolanthe is onafh ankelijk fi nancieel planner (FFP), 
sinds 1992 werkzaam in de fi nanciële branche en 
eigenaar van Zuiver Advies. Zuiver Advies kenmerkt 
zich als één van de weinige advieskantoren in Neder-
land die écht volledig onafh ankelijk is, omdat ze geen 
fi nanciële producten verkoopt.

Infoavonden

“Pensioen, wat te doen?”

Gezocht: 
enthousiast personeel voor 
onze ambachtelijke slagerij.
Wij zijn een veelzijdig bedrijf en verkopen naast de 

traditionele vleesproducten ook 
verschillende delicatessen, zoals 
kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Ook maken we zelf veel maaltijden.

Wij zijn op zoek naar een 
verkoopmedewerker/ster 

(Zaterdaghulp, eventueel parttime)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, 
neem gerust contact op of kom eens langs…

Slagerij Ad van Eck 
Bilderdijklaan 110 • Bilthoven • 030-2282163

advertentie

Roelof van Netten wordt de nieuwe gemeentesecretaris 
van De Bilt.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Valess of Vivera
 Alle soorten 
 Van /2.55 - /3.59 

HOOGVLIET.COM
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5.-
3 NETTEN

2.-
3 STUKS

2.-
2 STUKS

10.-
3 STUKS

 Tijgerbrood 
 Alle soorten 
 Van /2.78

8.-
 PER PAK

2.-
 PER SCHAAL

Edet toiletpapier Comfort 
of Ultra Soft 
Alle pakken met 24 of 32 rollen
 Van /13.49

4.-
450 GRAM

Perssinaasappels, 
mandarijnen of citroenen
2 kilo perssinaasappels, 750 gram 
mandarijnen of 500 gram citroenen

7UP, Crystal Clear of Sisi
3 fl essen of pakken van 1.5 liter
 Van /4.17 - /5.37 

Sun vaatwastabletten 
 Alle pakken met 
20 - 39 stuks
Van /19.71 - /25.47 

Heineken tray 
Tray met 4 pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter
 Van /21.64

Calinda 
aardbeien  
Schaal van 400 gram
 Van /3.79

Koggelandse kaas
Alle stukken van de versafdeling
 Van /5.73 - /7.11

 Per kilo 
5.00 

 PER TRAY

12.-

Valess of Vivera
 Alle soorten 

1.-
PER STUK

STUNT



 De Vierklank 13 4 maart 2020

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Zo’n groot feest hebben we 
nooit meer gehad

door Koos Kolenbrander

Inmiddels is het 62 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting. Ieder jaar 
zijn er weer minder mensen,  die de bevrijding nog hebben meegemaakt.

De herinneringen van enkele 
80-plussers aan de bevrijding gaan 
over het gevoel van ‘weer met el-
kaar zijn’. ‘De eerste dagen na 5 
mei 1945 dansten we soms zomaar 
in grote kringen over straat. Tege-
lijkertijd wachtten we nog op de 
terugkeer van degenen die tijdens 
de bezetting waren weggevoerd 
voordat de bevrijding gevierd kon 
worden’.

Zaterdag 5 mei 1945 capituleerden 
de Duitsers. Op maandagmorgen 7 
mei reden de Engelse Polar Bears 
in Half Tracks vanuit Utrecht Maar-
tensdijk binnen. Half Tracks zijn 
licht gepantserde militaire voertui-
gen met achter rups- en voor lucht-
banden. Op het linker voorspatbord 
stond een ijsbeer afgebeeld. Dit was 
de mascotte van de Polar Bears, 
die tot de Second Britisch Army 
behoorden en toegevoegd waren 
aan het Canadese bevrijdingsleger. 
De Duitsers gaven zich zonder ge-
vechtshandelingen over en werden 

door de Engelsen ontwapend. Wa-
pens en munitie gingen naar een 
opslagdepot in Hilversum en de 
krijgsgevangen genomen Duitse 
militairen werden in de bossen ach-
ter Eyckenstein en de Lage Vuur-
sche bijeen gebracht. Als voorzorg 
tegen een mogelijke opstand onder 
de soldaten, mochten enkele Duit-
se officieren tijdelijk hun wapen 
nog bij zich houden. In de tweede 
week van mei namen de Canadezen 
de taak van de Engelsen in Maar-
tensdijk over. De Engelsen trokken 
weer verder richting Duitsland. 

Populair
De Canadezen waren populair bij 
de bevolking. Er kwam ruilhandel 
op gang. Vooral was er onder de 
Maartensdijkers veel belangstelling 
voor Canadese uniformkleding. 
‘Trees heeft een Canadees’ was de 
veelzeggende eerste regel van een 

spontaan ontstaan liedje. Ook de 
concerten in het dorp van de doe-
delzak spelende Schotse Hooglan-
ders die zich onder de Polar Bears 

bevonden, waren geliefd. De Ne-
derlanders, die tijdens de oorlogsja-
ren de kant van de bezetter hadden 
gekozen, werden door leden van de 
Binnenlandse strijdkrachten opge-
pakt en in afwachting van verdere 
berechting op fort Ruigenhoek in 
Groenekan vastgezet 

Bevrijdingsfeest
Tijdens de laatste dagen van de be-
zetting was de stemming onder de 
in het dorp ingekwartierde Duitse 
soldaten mat. Ze verlangden naar 
huis. Bij een gezin aan de Dorps-
weg was in de voorkamer een 
Funkstelle (radiozender) geves-
tigd. Eén van de Duitse soldaten 
luisterde ook naar Radio Oranje en 
schreef voor de bewoners van het 
huis berichten over de vorderingen 
van het geallieerde bevrijdingsleger 
op en gaf dit verstopt in de kolenkit 
door. Bij sommige families was er 

met de ingekwartierde Duitse mi-
litairen een zekere band ontstaan, 
zonder dat dit de tegengestelde be-
langen schaadde. Wanneer er een 
Engelse jager overkwam, mochten 
de kinderen van de Duitse soldaten 
niet over het erf rennen. Ze moes-
ten tegen de muur gaan staan om te 
voorkomen, dat ze geraakt zouden 
worden. 
Na de capitulatie liepen sommige 
Duitse soldaten met appelbloesem op 
hun pet. Soms zongen ze mee wan-
neer de eveneens in het huis verblij-
vende evacués het Wilhelmus zon-
gen. Op maandagmorgen 21 mei trok 
een grote stoet Duitse soldaten achter 
uit het dorp via de Dorpsweg en de 
Tolakkerweg richting Hilversum. In 
de stoet waren, hoewel de capitula-
tie een feit was, ook een aantal ge-
vorderde paarden met wagens. Later 
kon de eigenaar zijn paarden bij een 

verzamelpunt weer ophalen. Toen de 
Duitsers waren vertrokken, het dorp 
van de NSB-aanhang was gezuiverd 
en de tijdens de razzia’s opgepakte 
mannen weer thuis gekomen waren, 
kon het bevrijdingsfeest beginnen.
Herdenkingsboekje
Drukkerij Voordaan in Groenekan 
gaf in 1947 een herdenkingsboekje 
uit over de bevrijdingsfeesten in 
Maartensdijk en Groenekan. Aan 
de hand van de in het boekje af-
gedrukte foto’s krijgt men een in-
druk van de activiteiten tijdens het 
bevrijdingsfeest. In de kern Maar-
tensdijk werd feest gevierd op het 
weiland links naast de voormalige 
Dokterswoning aan de Dorpsweg 
23. Volksspelen zoals tonnetje ste-

De bevrijders - Engelse Polar Bears - reden op 7 mei 1945 met hun Half 
Tracks Maartensdijk binnen.

De familie van Zijtveld kijkt voor hun boerderij aan de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading naar de richting Hilversum wegtrekkende Duitse 
soldaten (foto: De Arbeiderspers).

ken - dit is met een vat water van 
een glijbaan naar beneden zien te 
komen - leverden veel plezier op. 
Ook werden er allegorische op-
tochten gehouden. Op een platte 
boeren wagen werden voorstellin-
gen uit de oorlogstijd uitgebeeld, 
zoals een huisgezin in bezettings-
tijd met een clandestiene radio en 
een noodkachel. Op een andere 
wagen trapt iemand vanuit zijn luie 

stoel een fietswiel, dat een dynamo 
aandrijft, in de rondte. Boven het 
tafereel staat op een spandoek: ‘Al 
trapten wij ons haast van kant, toch 
hadden we licht voor onze krant’. 
Het was een grote stoet wagens 
met allegorische voorstelling, 
voorafgegaan door de muziek, die 
door alle kernen van de voorma-
lige gemeente Maartensdijk reed. 
In Groenekan en Maartensdijk 
werden ook wedstrijden in ring-
rijden georganiseerd. Een groep 
jongeren in Maartensdijk die zich 
‘de grijpgroep’ noemde, liepen 
het dorp door op zoek naar de vij-
and. Ze sprongen in de wetering 
om een fout persoon aan de over-
kant te grijpen. Bakker Henk van 
Tongeren en huisschilder Evert 
Boshuis worden herinnerd als de 
gangmakers tijdens de feesten. De 
herwonnen vrijheid werd ook door 
de bewoners van sommige zijstra-
ten uitbundig gevierd. Op de Mo-
lenweg stond een grote met den-
nengroen versierde ereboog. Bij 
het astmacentrum op het terrein 
van het sanatorium Berg & Bosch 
werd het bekende houten ADO-
speelgoed gemaakt. Kinderen die 
vlak na de bevrijding jarig waren, 
kregen oranje geschilderd houten 
speelgoed.

Het gewone leven
Een poosje na de bevrijdingsroes 
moest het gewone leven weer op 
gang komen. Sommige schaarse 
producten waren nog zeker twee 
jaar alleen op de bon verkrijgbaar. 
Trouwen vlak na de bevrijding was 
vaak improviseren. Een jongen en 
een meisje, die in ondertrouw gin-
gen, mochten ieder maar 200 gulden 
van hun bankrekening opnemen. 

Om gebak te kunnen bestellen, 
moest je boter en suiker aan de bak-
ker leveren. Er moest kort na de be-
vrijding soms veel water bij de wijn, 
maar ieder feest had een oranje strik. 
Hoewel de bevrijdingsdag na 1945 
nog lange tijd jaarlijks in het dorp is 
gevierd, zegt Willem van Keulen Sr., 
als een van de geïnterviewden voor 
dit verhaal: ’Zo’n groot feest als het 
eerste bevrijdingsfeest hebben we 
nooit meer in het dorp gehad’.Wikkel van een pakje sigaretten 

dat tijdens de bezetting door de 
geallieerden werd gedropt.

Kort na de bevrijding de gemeenteambtenaren op de stoep van het 
gemeentehuis.

Allegorische voorstelling hoe het lichtprobleem werd opgelost (foto uit 
genoemd Herdenkingsboekje).

Volksspelen tijdens het bevrijdingsfeest in Maartensdijk (foto uit genoemd 
Herdenkingsboekje).

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. In De 
Vierklank van 29 april 2007 verhaalt Koos Kolenbrander de herinnerin-
gen van enkele -toen al - 80 plussers. In de aanloop naar het a.s. bevrij-
dingsjubileum herplaatsen wij graag die bijdrage.       Henk van de Bunt
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Te koop aangeboden 
Te koop HOEKHUIS met 
Garage € 449.000 kk in De 
Bilt tel. 0633695091

AANHANGWAGEN 750 kg 
bak 120 x 185 cm €200,-. Tel. 
06-29320877

Churchill schaaltje, diameter 
15cm €2,-.  Tel: 06-14040516

Arzberg schalen diame-
ter: 1x21cm. + 1x17cm. + 
3x15,5cm. samen €3,- .Tel: 
06-14040516

Boek Operaties Farao’s €1,-. 
Tel: 06-14040516

Gratis af te halen Bilthoven: 
Lundia kast ongeverfd hout, 
met open gedeelte, vitrine 
gedeelte, dicht gedeelte en 
ladenblok (4 lades), Maat 
200x180x30. Tel: 030-
2889081

Step met dikke banden € 35,-. 
Tel. 0633695091

3 koffers, goede staat. €5,-.  
Tel. 0346-212805

Bouwtekening van een bol-
derwagen Is nog nieuw, niet 
gebruikt. €10,-. Tel. 0346-
243758

Bouwtekening van een 
Cameleon poppenhuis. Is nog 
als nieuw. €10,-. Tel. 0346-
243758

Princess 3 in 1 function gour-
met-raclette-gril. BP afneemb.: 
plaat 1 x gebruikt. €17,50. Tel. 
06-29506849

z.g.a.n. zilveren sony klokra-
dio, 2 afloopstanden. €15,-. 
Tel. 06-29506849

Esoterische boeken vanaf € 
5,-. Tel 06 53441095

Babyfoon, merk Alecto, type 
dbx-89 Eco, z.g.a.n., inclu-
sief originele doos en boekje, 
€12,50,. Tel. 06-48782494

Werkbank voor kinderen, 
inclusief speelgoed gereed-
schap en draaibank, tweede-
hands, €7,50. Tel. 0648782494

Babybadje (zonder standaard), 
wit, merk Hema, z.g.a.n., € 
7,50. Tel. 0648782494

Camping/tuin  Cadax barbe-
cue (grillplaat)  gas. €15,-. 
Tel.0306331609

Draagbare  mini   camping-
wasmachine  230 V- 45 W. 
€15,-. Tel. 030 6331609

Nieuw Keyboard Farfisa met 
2 boeken + CD + standaard 
compleet van €249,- voor 
€50,-. Originele Monopoly 
(Clipper) zgan €10,-. Tel. 030-
2202996

Nw. blank houten meetlat met 
gekleurde beertjes 1,40 m €5,-. 

2 Cruyf pockets (nieuw) €5,-. 
p/s Tel. 030-2202996
Nw Carl ponshulp nog in ver-
pakking €8,-. Witte metalen 
kledingboy 108 cm € 5,-. Tel. 
030-2202996

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Floor Rolluiken zoekt een 
ROLLUIKMONTEUR, een 
constructiebankwerker en een 
assemblage medewerker. Wij 
geven graag nadere uitleg, dus 
reageer gerust en bel met 0346 
213426 voor meer informatie. 
Je kunt vragen naar Edwin.

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af en 
geeft advies, deze winter voor 
€30,00 per uur inclusief btw. 
06 53760310, degroenetuin-
man@xs4all.nl, www.groene-
tuinman.nl

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. tel: 0634892915

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

GEZOCHT,  speldje v.h. corps 
mariniers in Doorn. Voor mijn 
kleine broertje van 75,oud 
marinier. cbrekelmans@het-
net.nl

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Gemeente De Bilt 
Halfvrijstaande woning op prachtig perceel van 700m², gren-
zend aan weiland. Vraagprijs € 629.000,-k.k. T 030-2287611 
of kijk op www.burgersdijk.com

Op ’t bankje
De vrolijke gezichten van de twee meisjes die bij me zijn 
komen zitten maken ook mij blij. Lisa en Meike zijn vrien-
dinnen en zitten in dezelfde groep. Meike is pas jarig geweest 
en heeft een smartphone van haar vader gekregen. Nu kan ze 
met hem appen. Ze is elf geworden en is nu even oud als Lisa. 
Meike vertelt dat ze bij haar moeder woont en haar vader in 
Eindhoven. ‘Ze zijn gescheiden en hebben allebei een nieuwe 
relatie’, vertelt ze. ‘Mijn verjaardag heb ik bij mijn moeder 
thuis met vriendinnen gevierd. Onze vriendjes mochten ook 
komen. Lisa heeft verkering met Nick en ik met al een maand 
Sven.’ Ze zegt het op een toon alsof het een eeuwigheid is. 
‘Het was heel gezellig en mijn moeder had voor een verras-
sing gezorgd. Ze werkt bij de radio en had thuis een leuk 
programma gemaakt waar we allemaal wat in mochten doen. 
Ze leerde ons eerst hoe je een programma moet presenteren 
en iedereen vond het leuk. In een hoek van de kamer had ze 
een studiootje gemaakt met een autocue en een microfoon. 
De teksten die ze gemaakt had mochten we zelf presenteren 
en daar tussendoor zorgde ze voor muziek waar we allemaal 
gek op zijn. Mijn vriendje Sven had samen met mijn moeder 
in het geheim een hele mooie rap gemaakt. Daar wist ik niets 
van, maar iedereen was enthousiast. Mijn moeder had ook 
lekkere appeltaarten gebakken, want daar is ze heel goed in. 
Het weekend daarop vierde ik het bij mijn vader. Lisa mocht 
ook mee en we gingen met de trein. Mijn vader stond ons 
bij de trein op te wachten en thuis kreeg ik de smartphone.’ 
Zij tuurt weer een tijdje aandachtig op haar telefoon en zegt 
dan: ‘En nu ben ik al elf.’ Ze zegt het op een manier alsof 
ze vindt dat ze al aardig op leeftijd is gekomen. Lisa hoort 
het allemaal stil aan. Ze is wat rustiger, maar ik merk dat de 
vriendinnen het heel goed met elkaar kunnen vinden. ‘Elf is 
een priemgetal, twee eentjes’, zeg ik wijs, maar daar reageren 
ze niet op. Als er een bericht van Sven binnenkomt krijgt de 

telefoon weer alle aandacht en als Meike uitgeappt is vertelt 
ze wat over haar situatie thuis. ‘Mijn vader en moeder zijn 
gescheiden toen ik vijf was, maar ze hebben nooit ruzie ge-
maakt en dat is best fijn. We zijn ook al een paar keer met zijn 
allen op vakantie geweest naar Frankrijk. De ouders van de 
vriendin van mijn vader hebben daar een boerderijtje in een 
klein dorp. Van daaruit maken we dan tochtjes in de omge-
ving. De vriendin van mijn vader heet Wilma. Ze heeft ook 
een dochter die bijna net zo oud is als ik. Tessa heet ze en 
daar kan ik ook goed mee overweg. Ze praat met een zachte 
g. Maar ik mis Lisa wel hoor als ik met vakantie ben.’ Ze 
kijkt haar stralende vriendin daarbij lief aan. Lisa vertelt dat 
ze met haar vader en moeder en twee broers altijd in Friesland 
op vakantie gaat. ‘We hebben daar een boot en varen op de 
Friese meren. Dat is ook heel fijn, vooral als het mooi weer is 
en je lekker kunt zwemmen. Mijn vader is 
een Fries en als er ijs ligt wil hij 
daar altijd heen om te schaat-
sen. Naar schaatswedstrijden 
op de televisie kijkt hij ook 
altijd.’ Meike krijgt weer 
een appje binnen. Dit keer 
is het haar moeder. ‘Mama 
vraagt waar we blijven.’ Ze 
stappen meteen op. Meis-
jes van elf, denk ik, nog een 
heel leven te gaan.

Maerten 

Groene Daan

Maandag 9 maart komt de beheercommissie van 
De Groene Daan in openbare vergadering in 
Dorpshuis De Groene Daan, Groenekan om 20.00 
uur bijeen. Info bij secr. E.G. Verschuur - Bunte, 
tel. 0346 211435.

Zwart-wit bij Fotoclub Bilthoven

Maandag 9 maart zal de werkgroep Monochroom 
een clubavond van de FCB verzorgen. De leden 
van de werkgroep tonen onder leiding van Ab 
Weerman hun werk in zwart-wit. De avond, waar-
bij ook niet-leden welkom zijn wordt gehouden in 
HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Aanvang 20.00 uur.

Infoavond Pensioen

Dinsdag 10 maart om 19.30 uur kunt u naar de 
gratis informatieavond over hoe u het beste u pen-
sioen kunt aanpakken in Lokaal 68 te Bilthoven. 
De avond wordt verzorgd door Jolanthe van Zui-
ver Advies en er worden geen producten verkocht.

Vrouwen van Nu

11 maart heeft de vereniging Vrouwen van Nu 
Maartensdijk haar ledenavond met een lezing over 
de Maliebaan in Utrecht door de heer Rien Stein 
uit Maartensdijk. De avond begint om 19.30 uur 
en is in de Mantel naast de St Maartenskerk aan 
de Nachtegaallaan, Maartensdijk. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom op deze avond.
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zaterdag
7 maart

aanvang: 14.00 uur

FC DE BILT

AFC

advertentie

Aan de slag op Utrechtse 
buitenplaatsen tijdens NLdoet
Op 13 en 14 maart is het weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

Landschap Erfgoed Utrecht zet de Utrechtse buitenplaatsen tijdens 
deze landelijke vrijwilligersactie centraal. 

Want het behouden van dit erf-
goed voor toekomstige generaties 
is arbeidsintensief en kostbaar en 
eigenaren kunnen daarbij alle hulp 
gebruiken. Er zijn in de provincie 
Utrecht meerdere mogelijkheden 
om een dagje mee te helpen op het 
prachtige erfgoed. In De Bilt kun je 
op vrijdag bij Landgoed Vollenho-
ven en in Maartensdijk kun je op 
zaterdag de handen uit de mouwen 
steken bij Landgoed Eyckenstein. 

Zinksloot
Op Landgoed Eyckenstein ligt een 
historische sloot, een zogenaamde 
Zinksloot. Deze sloot van bijna 
vier kilometer lengte werd zo’n 
tweehonderd jaar geleden gegraven 
door Maurits Jacob Eyck van Zuy-
lichem. Over dit water voeren de 
schuiten om zand, veen en turf af 

te voeren en stadsmest aan te voe-
ren. De stadsmest (mensenpoep) 
werd gebruikt om de toen nog zeer 
schrale bodem te bemesten en zo de 
herbebossingen van die tijd te be-
vorderen. Langs de Zinksloot ligt 
een jaagpad, waarover de schuiten 
werden voortgetrokken. Aan dit 
verlaagde (verzonken) pad dank de 
Zinksloot zijn naam. De oostelijke 
oever van de Zinksloot is dichtge-
groeid met boomopslag, waardoor 
de sloot vanaf het pad niet meer 
goed zichtbaar is. Dus bij deze klus 
zijn extra handen meer dan wel-
kom. 

Vlotbrug
Op Landgoed Vollenhoven is al-
tijd wat te doen. Dit jaar hebben de 
eigenaren diverse klussen waar ze 
wel wat vrijwilligers bij kunnen ge-

bruiken. De vlotbrug is volledig ge-
restaureerd. Het enige wat nog mist 
is een mooie verflaag. Ook hebben 
ze hulp nodig bij het poetsen van de 
hekken en bruggen.
Een vlotbrug is een beweegbare 
brug, die opengaat door horizontaal 
te bewegen (zonder te draaien). De 
brug bestaat uit een op- en een af-
rit, die vanaf de wal naar een vlot 
leiden. Als de brug opengaat wordt 
dit vlot onder de op- en afrit getrok-
ken, of om een scharnierpunt op 
een landhoofd naar opzij wegge-
draaid, langs de oever, zodat er een 
doorgang wordt gecreëerd voor de 
scheepvaart. In sommige gevallen 
wordt als vlot een stalen ponton ge-
bruikt, vanwege de hogere stabili-
teit en draagvermogen, men spreekt 
dan van een pontonvlotbrug.

Aanmelden
In de provincie Utrecht zijn maar 
liefst 285 prachtige buitenplaatsen 
te vinden. Dit is het hoogste aantal 
buitenplaatsen bij elkaar in één pro-
vincie. Buitenplaatsen waren ooit 
de vakantieoorden van de gegoede 
burgerij. Ga op 13 en 14 maart een 
dagje de handen uit de mouwen ste-
ken en zorg ervoor dat deze unieke 
locaties behouden worden voor de 
toekomst. Er is maar beperkt plek, 
dus aanmelden is noodzakelijk. 
Kijk voor meer informatie over 
NLdoet locaties op Utrechtse bui-
tenplaatsen op www.landschaperf-
goedutrecht.nl/activiteiten.  
             (Willemijn van Hees)

De oostelijke oever van de Zinksloot is dichtgegroeid met boomopslag, 
waardoor de sloot vanaf het pad niet meer goed zichtbaar is. (foto Lex 
van Boetzelaer)

De restauratie van de vlotbrug is gereed. (foto Liline Haitsma Mulier)

Feestelijke werkochtend 
in Van Boetzelaerpark

De 50ste werkochtend in het Van Boetzelaerpark werd op zaterdag in het parkhuisje gevierd met 
koffie en een taart. Namens het College van Burgemeester en Wethouders sprak gebiedsmakelaar 

Caro Hollebeek haar waardering uit voor de inzet van - en de samenwerking met de Vrienden 
van het Van Boetzelaerpark. Zij bood de Vrienden als attentie een mooi snoeimes aan.

De Vrienden zijn als Vereniging ge-
start en in juli 2007 opgericht. Sinds 
februari 2015 bestaan ze als Stich-
ting Vrienden van het Van Boetze-
laerpark. Het doel van de Stichting 
is het park te onderhouden en zo 
mogelijk te verfraaien. In het ver-
leden zijn met behulp van fondsen 
verschillende grote projecten uitge-
voerd. Inmiddels is het parkhuisje 
gerenoveerd en ter plekke een vlon-
der gebouwd, de boomgaard aange-

legd en een speelplek voor kinderen 
gerealiseerd.

Werkochtenden
De werkochtenden vinden iedere 
laatste zaterdag van de maand 
plaats. Dan steken gemiddeld 15 
vrijwilligers de handen uit de mou-
wen. Tijdens de koffiepauze op die 
ochtenden in het parkhuisje is hun 
enthousiasme telkens weer merk-
baar. 

Projecten
Ben Verwiel, voorzitter van de 
Vrienden, bedankte de gemeente 
voor de attentie. Ook was hij blij 
met de goede samenwerking met 
de gemeente. Tot slot stond hij stil 
bij de het komende project ‘Herin-
richting van de entreepartij aan de 
Blauwkapelseweg’. In mei wordt 
dit project uitgevoerd en de feeste-
lijke opening staat in juni gepland. 
Voor informatie over de Stichting 
en de projecten zie www.vrienden-
boetzelaerpark.nl.          (Frans Poot)Blije en enthousiaste vrijwilligers voor het parkhuisje.

Banketbakkerij van Ingen schonk 
een feestelijke taart.

Het Westbroeks Open
Van 23 maart t/m 29 maart 2020 wordt op tennispark ‘het Kraaienveld’ 
(Burgemeester Huydecoperweg, Westbroek) het tweede Westbroeks 
Open georganiseerd. Tennissers vanaf 17 jaar uit de hele regio kunnen 
hiervoor inschrijven. Er wordt gespeeld op 2 kunstgrasbanen in de ca-
tegorieën 6 t/m 8 in de Heren- en Damesdubbel en Mix. 

Wie mee wil doen kan zich aanmelden via toernooi.nl t/m 13 maart. 
Voor de winnaars zijn er leuke prijzen. Toeschouwers en andere geïnte-
resseerden zijn van harte welkom tijdens het toernooi.

Hutten bouwen
KinderNatuurActiviteiten organiseert op Beerschoten, De Holle Bilt 6 
in De Bilt van 14.30 tot 16.30 uur activiteiten voor kinderen in en over 
de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Land-
schap en IVN De Bilt. Woensdag 11 maart worden er hutten gebouwd.

Tijdens deze middag leer je hoe je een hut bouwt waar je in kunt over-
leven als het regent en ook nog koud is. Deze middag leer je alles over 
het bouwen van een hut met natuurlijke materialen die je kunt vinden 
in het bos. Je leert wat de meest geschikte plek is om een jut te bouwen, 
maar ook hoe je een hut waterdicht krijgt als je geen zeil hebt om te 
gebruiken. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 maart 
kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Hutten bouwen op Beerschoten.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Nieuwe maandspecial: zie website!

Woe.
04-03
Do.

05-03
Vr.

06-03
Za.

07-03
Zo.

08-03

Gebakken kalfssteak 
met ui en spek

Gebakken kabeljauw 
met Hollandaisesaus

Indische nasi met 
wakame loempiaatjes

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
11-03
Do.

12-03
Vr.

13-03
Za.

14-03
Zo.

15-03

Gebakken
eendenborstfilet

met marmeladesaus

Gebakken snoekbaars 
met kreeftensaus

Gebakken camembert 
met groenten

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

RESERVEER EEN TAFEL
maartensdijk@heldenrestaurant.nl 
030 200 41 44 of 06 152 640 45

Wilt u op de hoogte blijven?
VOLG ONS OP INSTAGRAM OF FACEBOOK

 HELDENUTRECHT HELDEN-UTRECHT

Kon. Wilhelminaweg 126
3738MC Maartensdijk

LEKKER GENIETEN VAN GERECHTEN 
VAN OVER DE HELE WERELD? 

DAT KAN BIJ ONS! 
EEN ONBEPERKT DINER €29,95

advertentie

De Gigant van Sandwijck
In deze eerste afl evering over Biltse bomen neem ik u mee naar het rustige landgoed Sandwijck, 
direct gelegen naast het KNMI. Er zijn twee wandelroutes op dit buiten: de korte en de lange. 

Niet getreurd, beide routes voeren u langs de Gigant. Eigenwijs als ik ben loop ik de 
korte route tegen de wijzers van de klok in. Als de statige gebouwen zijn gepasseerd 

en het geluid van de Utrechtse weg afneemt kom ik bij een verstilde plek. 

Veel wandelaars zijn erg in zich 
zelf gekeerd en missen het spek-
takel. En juist nu, aan het einde 
van de winter, als alles nog steeds 
grauw en grijs is geeft deze boom 
energie. Als ik van een afstandje 
omhoog kijk, wordt ik gegrepen 
door het majesteitelijke voorkomen 
van deze boom. En dan te beden-
ken dat het niet eens de dikste en 
ook niet de hoogste boom is binnen 
onze gemeente. 

Waarom dan toch de bijnaam de Gi-
gant? Ik houd u niet langer in span-
ning, we hebben hier te maken met 
een boom die zijn sporen heeft ver-
diend. Zijn voorouders uit Noord-
Amerika behoren tot de grootste 
bomen ter wereld, de Sequoiaden-
dron giganteum, bij ons beter be-
kend als mammoetboom.
Zaden van deze ‘exoot’ werden 
pas in 1852 naar Europa gebracht 
en alle hier verblijvende weeshuis-
boompjes zijn dus net de crèche 
ontgroeit. Opgegroeid zonder ou-
ders noemt bestseller auteur Peter 
Wohlleben het straatjochies. Deze 
bomendromer gelooft, net als ik, 

dat bomen niet alleen moeten op-
groeien. Een boom hoort immers 
thuis in een bos. Bewust of onbe-
wust is daar op Sandwijck rekening 
mee gehouden. De dochter van de 
inmiddels overleden dendroloog 
Kees Marsman, die het koetshuis 
van Sandwijck bewoonde, heeft 
alweer een tijdje geleden een na-

komeling van de Gigant geplant. 
Direct naast het grote roze landhuis 
groeit deze jonge spruit zijn ouder 
achterna, alleen is ook maar alleen.

Terug naar de wandeling en de ver-
stilde plek in het bos van de baron. 
Of misschien beter, het bos van de 
barones. Je moet het weten. Strak 
naast het pad bij de mammoet-
boom, een beetje verstopt in de ro-
dodendrons staat een liefl ijk klein 
grafsteentje. Een herdenkingsmo-
nument voor Lucie. Een honden-
grafje? Navraag bij een oude tuin-
man van het landgoed leert ons dat 
Lucie de naam was van het geliefde 
paard van de barones. Ergens in de 
tweede helft van de 19e eeuw moet 
hier een gigantisch graf gegra-
ven zijn. Overmand door verdriet 
vraagt de barones aan de baron om 
hier naast het steentje een ‘state-
ment’ plaatsen voor haar geliefde 
viervoeter. Dat is goed gelukt. Hon-
derdvijftig jaar later groeit hier de 
gigant van De Bilt.

De 150 jaar oude Gigant van Sandwijck.

De laatste rustplaats van het paard van de barones.

Stinzenplantenwandeling op 
landgoed Sandwijck

IVN De Bilt organiseert in samenwerking met werkgroep Sandwijck op zondag 8 maart om 
11.00 uur vanaf het parkeerterrein van landgoed Sandwijck (Utrechtseweg 301, De Bilt)
een vroege voorjaarswandeling op landgoed Sandwijck met als thema Stinzenplanten. 

Stinzen is een verzamelnaam van 
een bijzondere groep verwilderde 
bloemen. Met hun kleurige bloe-
men vrolijken Stinzenplanten het 
(vroege) voorjaar op. 

Toen aan het einde van de 18de 
eeuw de aanleg van tuinen in de 
Engelse landschapsstijl een rage 
was, werden planten uit het buiten-
land naar Nederland gehaald om 
de tuinen nog mooier te maken. 
Om die redenen zijn deze planten 
vooral nog steeds terug vinden 
bij oude landgoederen, boerenho-
ven en pastorietuinen. Oftewel bij 
stenen huizen. ‘Stins’ is een Fries 
woord voor verstrekt stenen huis. 

Samen met IVN-natuurgidsen 
kunt u de stinzenplanten en vroe-
ge voorjaarsbloeiers bekijken die 
vanwege de zachte winter in de 

maand maart volop in bloei staan. 
Vanwege de kwetsbaarheid van het 
natuurgebied kunnen er maximaal 
20 mensen deelnemen aan de wan-
deling. Aanmelden kan tot vrij-

dag 6 maart 18.00 uur op website: 
www.ivn.nl. Deelname is gratis, 
honden zijn niet toegestaan. Info 
Jan Hoen 06 46960137.

De winterakoniet is een van de stinzenplanten van Sandwijck.

Niet-bestaande Vogels 
spotten in Bilthoven

In de kelder van de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1) zijn 
vanaf 7 maart ‘De Duitse Reiger en andere niet-bestaande Vogels 
van Europa’ te bewonderen. Het zijn werken uit de wondere vo-
gelwereld van beeldend kunstenaar en schrijver O.C. Hooymeijer. 

In Hooymeijers wondere vogelwereld draait alles om vogels uit de wer-
kelijkheid en de onwerkelijkheid. Een wereld waarin realiteit en fanta-
sie vaak niet meer te onderscheiden zijn en waar het motto geldt: ‘Het 
is niet waar, maar het had waar kunnen zijn’. 

Hooymeijer exposeert in KunstindeKelder diverse vogels uit zijn boek 
‘De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa’. De ex-
positie wordt zaterdag 7 maart om 16.00 uur geopend door schrijver 
Willem Hendrik Gispen. Op 12 maart, 20:00 uur komt Hooymeijer zelf 
naar de Bilthovense Boekhandel. Tijdens zijn lezing vertelt hij over het 
karakter, baltsgedrag, wetenschappelijke benaming, habitat, eetbaar- en 
smakelijkheid van de Duitse Reiger en andere niet-bestaande Vogels 
van Europa. Ook de bijbehorende ‘Volksvogelwijsheden’ komen uit-
gebreid aan bod. De expositie is gratis te bezoeken. Voor de lezing kan 
gereserveerd worden via info@bilthovenseboekhandel.nl.

Flinterdunne winter
Ook deze winter kan weer de boeken in met nieuwe warmterecords. IJs 
was ver te zoeken, enkel fl interdun op ondiep water. Schaatsverenigin-
gen en de elf-steden-commissie tellen hun leden en memoreren uit een 
ver vergleden tijd. Winterse stortbuien vulden de watertekorten aan. De 
groeikracht van het gras ontdooit het laatste ijs. In de heldere lucht na 
de storm maken twee kieviten opgewonden een baltsvlucht. Hun vette 
roep schalt over de polder. Lente...                 (Karien Scholten)

In haiku:
Flinterdunne kou
Winter van storm en regen
Kievit roept lente
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