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LUW voelt zich niet gehoord
door Henk van de Bunt

Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg (LUW) in De Bilt behartigt de belangen van
alle omwonenden van de Utrechtseweg in De Bilt tussen het viaduct van de A27
en de Universiteitsweg. LUW noemt zich geen actiegroep: Wij zijn
een (pro-)actieve, meedenkende en -pratende vereniging’.
De Utrechtseweg is een provinciale
weg. Voor bewoners is vooral de
veiligheid, de drukte op de weg en
de kwaliteit van de leefomgeving
belangrijk. Daarnaast is de directe
omgeving ook rijk aan natuur- en
cultuurhistorische waarden. LUW
wil dat gemeente en provincie bij
ontwikkelingen langs en van de
weg rekening houden met al die
verschillende belangen.
Megalomaan
Met LUW-voorzitter Arthur Uijterwijk en secretaris Jaklien van
Middelaar spreken wij over de
plannen voor woningbouw op het
voormalige Hessingterrein aan de
Utrechtseweg in De Bilt. ‘LUW is
niet tegen woningbouw op het terrein, maar wij maken ons ernstig
zorgen over de nadelige impact
die de omvang van het bouwplan
onherroepelijk zal gaan hebben
op het prachtige maar ook kwetsbare natuurgebied tussen De Bilt
en Utrecht. LUW is daarom tegen
bouw buiten de vastgestelde ‘rode
contour’. Het argument van de ontwikkelaar is dat zonder de bouw
van 38 woningen in het NNN gebied er geen ‘businesscase’ is voor
deze ontwikkeling. LUW heeft alternatieve plannen geboden voor
dit megalomane plan, die passend
zijn binnen de rode contour, recht
doen aan de HNW en de werking
van de faunapassage onder de N237
zoveel als mogelijk intact houdt.
Zowel de gemeente als de ontwikkelaar heeft nimmer belangstelling

getoond, noch blijk gegeven van
deze plannen, door het plan te wijzigen. De berekeningen van LUW
geven aan dat er best prima een
ontwikkeling mogelijk is binnen de
rode contour’.
WOB
LUW vraagt zich af waarom er
nauwelijks inhoudelijk gereageerd
wordt op uitgebreide zienswijzen
van LUW en anderen? ‘Op de vele
ingediende en kritische zienswijzen n.a.v. de tervisielegging van het
ontwerp bestemmingsplan volgde
en oorverdovende stilte van de
zijde van de gemeente. Vervolgens
zijn de vele argumenten op één
hoop gegooid, gerubriceerd en als
een slap aftreksel van de vele opinies in een inhoudsloze zienswijzennota opgenomen. Die nota werd
aan de gemeenteraadsleden teruggekoppeld. De indieners van zienswijzen zelf kregen geen directe reactie. De door LUW alsmede door
vele andere belangengroeperingen
en particulieren opgevraagde informatie (in het kader van de WOB)
is tot op heden niet verstrekt. Zo
blijft o.a. beantwoording van essentiële vragen over de ondoorzichtige grondtransactie (compensatie in NNN gebied via aankoop
landbouwgrond in de Voorveldse
polder) achterwege’.

impact die met name het bouwen
buiten de rode contour heeft en wat
onherstelbaar is. Naar onze mening
kan en mag besluitvorming niet
plaatsvinden in de gemeenteraad
op deze basis. De wijze waarop de
gemeente met dit dossier omgaat,
geeft een onveilig gevoel van niet
erkend of gehoord te worden als
het ergens over gaat. En dat met de
verkiezingen voor de deur, maakt
de gemeente echt een slechte beurt.

Provincie
Volgens LUW steunt de provincie
Utrecht deze ontwikkeling: ‘Zelfs
toen de HR een uitspraak deed in
een andere zaak (Didam) waarbij
werd gesteld dat grondverkoop niet
meer onderhands met één partij
mag worden gedaan, maar dat dit
transparant openbaar gemaakt moet
worden, zodat alle mogelijke gegadigden mee kunnen dingen, heeft
de provincie met een juridische truc
de verkoop teruggetrokken en dit
veranderd in een beheersovereenkomst, die erop neer komt dat een
stuk grasland aan de overkant van
de N237 het label ‘natuur’ krijgt
voor 10 jaar en dat Verwelius een
vergoeding hiervoor betaalt. Mooie
deal als je daarvoor de ruimte krijgt
om 38 woningen extra te bouwen
in de natuur in deze woningmarkt.
Maar het meest verbaast ons dat
de provincie, met de gedeputeerde
Besloten
voorop, hier zo gemakkelijk dit
Uijterwijk vervolgt: ‘De gemeen- soort constructies faciliteert.
teraadsleden worden (indirect ook
door de ontwikkelaar) voorgelicht, Daarnaast wordt door de (te) grootdonderdag 20 januari zelfs in een schalige omvang van het bouwplan
besloten vergadering waar geen de bestaande wereld-erfgoed-status
democratische controle op zit. Ons van de NHW (Nieuwe Hollandse
vermoeden is dat gemeenteraads- Waterlinie) onnodig in gevaar geleden in zeer onvoldoende mate bracht. Er zijn helaas voldoende
voorzien zijn van alle beschikbare voorbeelden wereldwijd bekend
en relevante informatie over de van locaties die hun status inmid-

LUW-voorzitter Arthur Uijterwijk en secretaris Jaklien van Middelaar
voor het hek met daarachter het prachtige maar ook kwetsbare
natuurgebied.
dels hebben verloren. Er is in de
afgelopen jaren in Nederland veel
tijd, energie en geld door veel partijen gestoken in het verkrijgen
van de werelderfgoed status. Het
is te gek voor woorden wanneer
het belang van een projectontwikkelaar belangrijker is dan de werelderfgoed status. Waarom is er geen
Heritage Impact Assessment (HIA)
gedaan? Dit is zeer relevant in dit
dossier. Wij willen dat er alsnog op
korte termijn een HIA wordt gedaan en dat verdere besluitvorming
tot nader order wordt uitgesteld’.
Aangifte
Volgens LUW gaan er de laatste tijd
stemmen op om de natuur een stem
te geven in besluitvorming: ‘Dit
idee zie je ook terug komen in klimaatzaken (Shell vs milieudefensie
- Urgenda). Je zou de vraag kunnen
stellen of de natuur in dit geval tegen de ontwikkeling van Verwelius
niet aangifte zou kunnen doen van
geweld tegen de natuur, gedreven
door uitsluitend economische belangen, zoveel impact te hebben op
het achterliggende natuurgebied en
de werking van de faunapassage.
De ontwikkelaar zal zeggen dat

ze maatregelen hier tegen nemen.
Maar de komst van bewoners in
dat gebied met huisdieren, kinderen
die gaan spelen in het achtergebied
en zomerse tuinfeestjes, iedereen
gegund, maar niet op die plek. Het
is het laatste stuk groen tussen De
Bilt en Utrecht en dat heeft waarde wat minder uit te drukken is in
euro’s en aantallen woningen. De
gemeente zal zeggen dat zij een opgave hebben om woningen te bouwen om de vraag naar woningen
in De Bilt te ledigen. Maar deze
woningen volgens dit plan, zeker
de 38 die nu voorzien zijn in het
NNN gebied, zullen gewild zijn bij
mensen uit Utrecht en andere plekken in de randstad en zullen - naar
verwachting - niet onder de 700k
worden verkocht, als het niet veel
meer is. Dat zijn niet de woningen
voor woningzoekenden uit De Bilt.
Dus daar snappen wij de gemeente
De Bilt ook niet. Wij kunnen ons
niet voorstellen dat daar geen alternatieve plannen voor ontwikkeld
kunnen worden. Maar goed, communiceren met de gemeente is zeer
eenzijdig: wij stellen vragen en geven suggesties, antwoorden komen
er al 10 jaar niet’.
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KOM NAAR ONZE
GLOEDNIEUWE JUMBO
VANAF WOENSDAG
9 FEBRUARI OM 9.00 UUR

Hoe lang is deze aanblik vanuit Utrecht van het deels bebouwde - de
oppervlakte van de oorspronkelijke gebouwen beslaat circa 10.000 m2 en deels verharde terrein er nog.

Bilthoven, Neptunuslaan 13

De Vierklank

Bilthoven
Pr. Centrumkerk
30/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Kerkdienst alleen online te volgen
Pr. Gem. Zuiderkapel
30/01 • 09.30u - Ds. L. Schaafsma
30/01 • 15.30u - Ds. G.F. Willemsen
Woudkapel
30/01 • 10.30u OntMoeten met Jan Oegema
Alleen met livestream te volgen
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
30/01 • 13.00u - de heer Jan Blokker
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
30/01 • 10.30u - Communieviering met
Martin Meijer een Hyleco Nauta
Viering alleen online te volgen
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
30/01 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn
besloten bijeenkomsten.
De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
30/01 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Onlinedienst
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
30/01 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum
R.K. St. Michaelkerk
30/01 • 10.00u - 09.00u Eucharistieviering met M. Meneses
Reserveren via marthamaria.nl
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
30/01 • 10.00 uur - spreker de heer Fred
Rhijnsburger
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
30/01 • 15.30u - Ds. M. Baan
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
30/01 • 10.00u Kandidaat C.A. van den Brink
30/01 • 18.30u - Ds. L. Treur
Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog geen diensten
en vieringen meer vanwege de
coronapandemie
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
30/01 • 09.30u - Kapel gesloten.
Online Oecumenische Viering om 10.30u
in St. Maartenskerk Maartensdijk
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
30/01 • 10.00u - ds. G. Wassinkmaat
30/01 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
30/01 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder
30/01 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder
30/01 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder
PKN - Ontmoetingskerk
30/01 • 09.30u - Gesloten
Online Oecumenische Viering om 10.30u
in St. Maartenskerk Maartensdijk
St. Maartenskerk
30/01 • 10.30u Online Oecumenische Viering
In januari 2022 is reserveren voor de
vieringen verplicht
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
30/01 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn
30/01 • 15.30u - Ds. J.H. Bieuwenga
PKN - Herv. Kerk
30/01 • 10.00u - Ds. A.D. Goyert
30/01 • 15.30u - Ds. G. Wassinkmaat
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging
voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren
Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten
Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

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

Agendapunten digitaal
Op www.vierklank.nl kunt u
agendapunten direct online invoeren waarna het bericht tevens de
weg naar de papieren versie van
de krant vindt. Op de homepage
van de krant treft u onder het blok
agenda de vetgedrukte tekst ‘klik
hier om een activiteit te melden!’
aan. Nadat u zich een eerste keer
op eenvoudige wijze heeft geregistreerd kunt u direct uw activiteit melden. Deze berichten vallen
onder eindredactie van de krant en
kunnen, zonder opgaaf van reden,
geweigerd worden voor publicatie. De gepubliceerde berichten
worden overzichtelijk op datum
getoond. Zo ziet u in één oogopslag waar er de aankomende tijd
iets te beleven valt.
VonBilthoven
zoekt versterking
Het a-capella octet uit Bilthoven
- vier vrouwen en momenteel drie
mannen - heeft de naam haar
publiek in een rustige, welhaast
meditatieve toestand te brengen
door de eigen-wijze-vertolking
van haar nummers. Het octet VonBilthoven zoekt een nieuwe tenor
om het octet weer te completeren.
Er wordt iedere dinsdagavond
gezongen vanaf 19.45 uur. Neem
voor informatie contact op met
Jan Vermeer,tel: 06 51056836 of
jan@vermeer.nu.
Launch your Future
Gedurende 4 maanden kun je, gratis, 1 dagdeel in de week deelnemen aan trainingen en workshops
gericht op motivatie, inspiratie
en persoonlijke ontwikkeling.
Geschikt voor deelnemers tussen
de 16 en 30 jaar die op zoek zijn
naar hun talenten, kansen creëren,

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

werken aan je toekomst, structuur,
samenwerken en het leuk vinden om nieuwe mensen te leren
kennen. Meedoen is gratis. De
volgende groep, max 10 personenen, start eind februari 2022. Voor
meer informatie en aanmelden:
Astrid Kloosterziel (06 47693237
of a.kloosterziel@mensdebilt.nl).

Kwaliteit is standaard . g!
Meedenken doen we graa
Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Kon. Wilhelminaweg 461 • 3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Verlaag je gasverbruik
De verwarming van ons huis is
de grootste kostenpost voor energie. Energiecoöperatie BENG!
biedt bespaartips en advies tijdens
een online informatieavond op
woensdag 2 februari. De deelnemers krijgen inzicht in gasverbruik, waar en hoe kun je besparen. Ze horen hoe de cv werkt en
of dat beter kan. En ook: is een
hybride warmtepomp een goed
idee? Met de praktische adviezen
kan iedereen zelf aan de slag om
het eigen gasverbruik te verlagen.
Voor lagere kosten en voor minder uitstoot van CO2. Deelname
aan deze avonden, van 19.30 tot
21.00 uur, is kosteloos. Aanmelden kan via de website www.
bengdebilt.nl, zie de agenda.
Werkochtend
Van Boetzelaerpark
Zaterdag 29 januari is weer de
maandelijkse werkochtend, zoals
gebruikelijk van 9.30 - 12.30 uur.
De start is met koffie en er is
ook een tussentijdse pauze. S.v.p.
vooraf aanmelden via info@vriendenboetzelaerpark.nl of op andere
wijze. Iedereen wordt verzocht
eigen handschoenen mee te nemen.

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Passend, waardig en correct.
Nabestaande over Kees van Asselt
Wij vinden het een eervolle opdracht om ervoor te zorgen dat alles
rondom de begrafenis precies verloopt zoals u dat wenst.
Lees de ervaringen op:

kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Ga naar

kvanasselt.nl

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden,
na een liefdevolle verzorging in De Rinnebeek,
van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder

Maria Lammertink - Visman
Riet
Soestdijk, 30 mei 1935

De Bilt, 16 januari 2022
Jan
Henk
Joey
Jessy en Hennie
Jayson, Justin, Cynthia
Mickey (in liefdevolle herinnering)
Marieke en Nico
Rianne
Dennis

De spreektijd die raadsleden krijgen
kunnen ze beter maar niet overstijgen
wie de tijd goed begroot
komt echt niet in nood
want die weet dat je anders moet zwijgen

Limerick

Guus Geebel

Uw lokale drukwerkspecialist

Correspondentieadres:
Jan van Eijcklaan 13
3723 BC Bilthoven
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma is overleden

Amsterdam, 21 november 1924

Dicky Flipse - Snijders

Amersfoort, 14 januari 2022

Weduwe van Jan Flipse
Kinderen

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Drukwerk
Voor traditioneel en
bijzonder familiedrukwerk
kunt u op ons rekenen.

Correspondentie: Drent Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Flipse, Laantje zonder Eind 5, 3701 BT Zeist
De begrafenis heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

www.parelpromotie.nl

De Vierklank
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Extra raadsvergadering
over Utrechtseweg 241
door Guus Geebel
Op verzoek van meer dan een vijfde van de gemeenteraadsleden vond op 20 januari een grotendeels
besloten gemeenteraadsvergadering plaats over de ontwikkeling van Utrechtseweg 341 in
De Bilt. Het verzoek om het houden van een interpellatiedebat over verplaatsing van
de psychiatrische kliniek Fivoor naar Berg en Bosch in Bilthoven te houden,
werd door de aanvrager Peter Schlamilch (Forza De Bilt) nu ingetrokken
om weer op de agenda van 27 januari te worden opgevoerd.
Een verzoek van de VVD-fractie
ingediend door Henric de Jong
Schouwenburg om het agendapunt
ontwikkeling van Utrechtseweg
341 in De Bilt nu af te voeren werd
met 5 stemmen voor en 22 tegen
verworpen. De raad kreeg de opgelegde verplichting tot geheimhouding voorgelegd om de gemeentelijke indicatieve ﬁnanciële raming
ontwikkeling Utrechtseweg 341 te
bekrachtigen en die geheimhouding
niet eerder op te heffen dan na de
feitelijke realisatie van het project.
Forza De Bilt diende twee amendementen in, het eerste om de raming
korter geheim te verklaren en het
tweede om de raming 1 maand geheim te verklaren. Ook dient Forza
twee moties in. De eerste om de
uitkomst van de berekening openbaar te maken en de tweede om een
nieuwe raming van de winst van
Verwelius te maken.

dementen en moties wil zij een
stapje terugzetten om te kijken waar
het om gaat. ‘Als ik het allemaal op
een rijtje zet, hebben we het hierover naar aanleiding van een vraag
aan het college over een ﬁnanciële
raming die is opgesteld. ‘Die mag u
natuurlijk hebben, met het verzoek
daar geheimhouding op te leggen.
Dat is de kern van het verhaal. De
ingediende amendementen gaan
over de duur van de geheimhouding. De ingediende moties zeggen
maak de uitkomst openbaar maar
de berekening niet en maak nog een
nieuwe berekening. Het zijn onderwerpen die door elkaar lopen.’ Over
de termijn van de gevraagde geheimhouding zegt de wethouder dat
in de openbare beantwoording van
vragen is toegelicht waarom het
college hecht aan geheimhouding.
Het college is evenals de raad van
mening dat wat openbaar kan ook
openbaar moet zijn. De gevraagde
Toelichting
geheimhouding doen we niet in het
Voordat wethouder Madeleine Bak- belang van het college of een ontker ingaat op de ingediende amen- wikkelaar, maar in het belang van

De plek langs de Utrechtseweg in De Bilt waar het allemaal om gaat.
de gemeente, de raad en het college
gezamenlijk.’
baar te maken werd met 4 stem- van de vergadering in stemming
men voor en 23 tegen verworpen. gebracht. Het voorstel werd met 25
Ontraden
De motie om een nieuwe raming stemmen voor en 2 tegen aangenoOver de termijn van de gevraagde van de winst van Verwelius te ma- men. De vergadering werd daarna
geheimhouding zegt wethouder ken werd niet in het openbare deel achter gesloten deuren voortgezet.
Bakker: ‘In de openbare beantwoording is aangegeven waarom
we de geheimhouding vragen en
dat we het belangrijk vinden dat
de systematiek en de wijze waarop
niet openbaar wordt gemaakt. Dat
is een langduriger belang, totdat je
als gemeente andere methodes gaat
toepassen of dat er andere marktontwikkelingen zijn. Dan ga je het
aanpassen. Hier ligt een methode
waarbij je op basis van wat wij als
gemeente gevraagd hebben een raming is gemaakt die inzicht geeft in
hoe wij ernaar kijken. Daar vragen
wij geheimhouding op te leggen.’
Maandag 24 januari onthulde burgemeester Potters nieuwe egeltjesborden
De wethouder ontraadt de amende- in De Bilt. Vorig jaar zijn diverse egels doodgereden. Bewoners steken
menten en de moties. Beide amen- hier nu een stokje voor. De egel is opgenomen in de Nederlandse Faunadementen krijgen alleen steun van en Florawet en is daarom een beschermde soort. Om het verkeer te
Forza. De motie die vraagt om de waarschuwen voor overstekende egels staan op Park Arenberg en directe
uitkomst van de berekening open- omgeving nu drie egeltjesborden.

Veilig oversteken
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advertentie

Martin uit Zeist

Stem lijst 6

Op een middag in december krijg ik telefoon.
Het is een medewerker van het hospice in Vleuten. Of ik
langs wil komen om de uitvaart van Martin met hem zelf te
bespreken. De dag erna loop ik het hospice binnen. Ik ontmoet
de verpeegkundige die ik aan de telefoon had. ‘We zijn nog even
met Martin bezig’, zegt ze. ‘Hij is wat nerveus voor je komst’.
Ik herken dat. Mijn aanwezigheid roept dat op: het overlijden
komt dan ineens heel dichtbij. Vijf minuten later loop ik de kamer
binnen en stel ik me aan Martin voor.
Martin ligt op bed. Hij kan niet
zitten of lopen. Een half jaar
geleden werd bij hem een
kwaadaardige tumor ontdekt
en nu ligt hij hier in het hospice.
Hij is uitbehandeld. Martin
komt meteen ter zake: ‘ik wil
een standaard crematie, in
aanwezigheid van mijn nicht uit
Amsterdam.’
Ik luister, schrijf mee en vraag
naar zijn achtergrond. Martin,
geboren in Amsterdam, gaat
werken bij de Nederlandse
bank. Zo komt hij vanuit
Amsterdam terecht in Bussum
en uiteindelijk in Zeist. Martin
is nooit gehuwd geweest en
heeft geen auto. Zijn ouders en
broer overlijden en in de kleine,
overgebleven familie is nog
een nicht en een neef. Ik kijk de
kamer rond. Op zijn nachtkastje
staat een foto van zijn ouders.
Martin wil aanvankelijk alleen
zijn uitvaart bespreken en voelt

zich duidelijk ongemakkelijk.
Maar na een kwartiertje
verloopt het gesprek wat
gemakkelijker, omdat wij
spreken over zijn muziek naar
aanleiding van de stapel CD’s.
Martin spreekt bevlogen over
orgelmuziek van Händel en de
muziek op zijn jazz-CD van Oscar
Peterson. Ook blijkt dat Martin
regelmatig meedeed met het
radiospelletje ‘Nootschieten’
op Radio 4 en dat hij graag
naar televisieprogramma’s als
‘Ontdek je plekje’ en ‘Tussen
kunst en kitsch’ keek. Martin
geniet van het speciale bier
uit zijn favoriete café in Zeist.
‘Eens per week mag ik een
biertje drinken’, zegt hij. Ik
moet in de koelkast kijken, daar
staat het flesje klaar, als enige
item, overigens. Martins ogen
glimmen.
Een ‘standaard crematie’ met
koffie en cake, dus. Martin
geeft mij een lijstje met
w w w.koopgeersing.nl

namen voor een rouwkaart,
waarop zijn pianostemmer, zijn
acupuncturist, de caféhouder,
zijn neef en nicht en de namen
van de verpleegkundigen uit
het hospice staan. Ik vat ons
gesprek samen, neem afscheid
en beloof Martin nog een keer
terug te komen om samen een
biertje te drinken op zijn leven.
Ik neem me voor een aflevering
van ‘Ontdek je plekje’ mee te
nemen op mijn iPad, om samen
te bekijken.
Een week later word ik gebeld
door het hospice: Martin is
overleden.
Ik zal hem niet vergeten, noch
het mooie gesprek aan zijn bed.
Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Maakt u de keuze voor eerlijke,
transparante politiek op 16 maart?
Kiest u openheid, of gaan we eindeloos
door met schimmige achterkamertjes?
Onze dorpen worden steeds voller en drukker,
de schulden stijgen en overname dreigt.
Rechtse partijen willen overal hoogbouw, meer
industrie en bouwen in het groen. Forza niet.
Linkse partijen willen de hele wereld redden,
maar dat past nu eenmaal niet, ook omdat ze ook
windmolens en zonnevelden willen. Forza niet.

Forza is niet links of rechts: we zijn lokaal!
Geen carrièrepolitici, maar betrokken burgers.
Het belang van onze inwoners staat voorop:
open, heldere politiek door burgers, voor burgers.

Forza wil onze leefomgeving dorps houden:
geen hoogbouw, maar bouwen voor eigen behoefte.
Schapenweide draaien we terug: wordt 100% woningen.
We willen het groen houden: we beschermen niet alleen
onze bossen en weilanden, maar ook het groen in de
dorpen: niet bouwen in onze plantsoenen!
We willen het veiliger: geen TBS-kliniek, veel meer en
strenger handhaven en meer verkeersveiligheid.

Doet u mee? forzadebilt.nl

www

Alleen donderdag

Ze zijn er weer…

Alle stamppotten
en rauwkost salades
100 gram

Soepgroente (fijn of grof)

van Sicilië

€ 0,99

Zak 250 gram

Boordevol Vitamine C!

Van onze patissier

Van onze bakker

Van onze notenafdeling:

Lekker en gezond
Cranberry-mix Ongezouten

Rustiek meergranen
bol

Chocolade Vanille - Frambozen taart

Nu

Nu

€ 3,49

Maartensdijkertje

€ 4,49

Nu

€ 18,95
€ 3,99

Per bakje

100 gram

Ravioli met gevogelte,
31
01

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 januari.

€ 1,75
100 gram

€ 2,49

champagnesaus en groente

100 gram

01
02

02
02

VERS VAN DE TRAITEUR

€ 1,79

Hongaarse Rundergoulash

100 gram

met groenterijst

€ 0,99

Vers gesneden

Borrel stengels

€ 3,49

Coque au Vin met garnituur
Hertengoulash met garnituur

€ 0,99

Per bakje

€ 1,59

NOG EEN KEER...

Hagelwitte
Champignons

Donderdag, vrijdag en
zaterdag hebben we
weer een groot assortiment met luxe voorgerechten en culinaire
hoofdgerechten.

Per bakje

Vers gesneden

Tarocco sinaasappels en
Mandared Mandarijnen

€ 0,99

Vers van de traiteur

Bietjes

400 gram

Uit eigen keuken...

€ 2,49

Verse appelmoes

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

DONDERDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*

0.99

vraag naar de voorwaarden

*

1 KILO

SHOARMA

WEEKVOORDEEL

MAANDAG & DINSDAG

9.-

4 HAMBURGERS

SAMEN VOOR

4 BOOMSTAMMETJES
4 VARKENS VERSE WORST

VRIJDAG & ZATERDAG

12.50

WOENSDAG
WOENSDAG GEHAKTDAG

MALSE WAGYU
BURGERS
KIP OF VARKENSHAAS
ROERBAK
GEHAKTSTAVEN

KALFSSCHNITZELS

3 VOOR

10.-

3+1

ARGENTIJNSE BIEFSTUKJES

GRATIS

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg | 8.50
1 Kg | 9.50
1 Kg | 9.50

100 GRAM

1.30

5 VOOR

6.-

100 GRAM

4.

25

ONZE SPECIALITEITEN
VLEESWAREN TRIO
Gebraden Rosbief
Gegrilde Kiprollade
Ambachtelijke Beenham

KAAS
3 X 100
GRAM

5.98

STOMPETOREN EXTRA
BELEGEN
DIVERSE SOORTEN BRIE

SALADE TRIO

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

Filet Americain
Pittige Kip salade
Sellerie salade

3 X 100
GRAM

4.98

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 januari t/m woensdag 2 februari

500 GRAM

6.98

100 GRAM

1.75
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Wethouder Anne Brommersma
niet beschikbaar voor nieuw college
door Guus Geebel
Anne Brommersma besluit na twaalf jaar politiek actief in de gemeente De Bilt te zijn geweest
dat het tijd is voor iemand anders. Anne werd op 27 april 2010 geïnstalleerd als raadslid
voor de fractie GroenLinks&PvdA. Het jaar daarop werd zij fractievoorzitter. In 2014
en 2018 werd zij benoemd tot wethouder. Bij de komende verkiezingen in maart is
zij lijstduwer voor GroenLinks. Zij is zeer vereerd met deze ere-plek.
Anne Brommersma heeft als wethouder in het college van B en W de
portefeuille: Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Werk en inkomen,
Maatschappelijke ondersteuning
en welzijn, Natuur- en milieu, Coördinatie beheer openbare ruimte,
Verkeer en Mobiliteit, Recreatie en
Toerisme, en is gebiedswethouder
voor de dorpskern De Bilt. Anne
komt uit Utrecht en woont sinds
2006 in Bilthoven, waar ze het geweldig wonen vindt. Lang geleden
werd ze actief in de PPR die opging
in GroenLinks. Ze was fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraad. Daar stopte ze mee vanwege
een baan en kinderen, maar nadat
die de deur uit waren kon ze zich
weer inzetten voor GroenLinks.
Voordat Anne op 13 mei 2014 wethouder in De Bilt werd, werkte zij
bij de gemeente Amersfoort als
hoofd van de afdeling Veiligheid en
Wijken.
Wethouder
GroenLinks en de PvdA deden in
2014 weer apart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en Anne
Brommersma was lijstduwer van
GroenLinks. Zij kreeg best veel
voorkeursstemmen maar werd niet
gekozen. Bij haar vertrek uit de
raad ontving zij van burgemeester
Arjen Gerritsen de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt. Toen
GroenLinks toetrad tot een coalitie met D66, VVD en CDA werd
Anne Brommersma de kandidaat
van die partij voor het college van
B en W. Op 13 mei 2014 werd zij
geïnstalleerd als wethouder. Bij de
verkiezingen van 2018 was Anne
Brommersma lijsttrekker. GroenLinks behaalde 4 zetels en werd de
tweede partij in de gemeente De
Bilt. Nadat de VVD, GroenLinks,
D66 en het CDA een coalitieakkoord hadden ondertekend werden
de wethouders die het uit gingen
voeren tijdens de gemeenteraads-

vergadering op 28 juni 2018 geïn- over hoe dat is gegaan. Je ziet bij
stalleerd. Anne Brommersma werd andere gemeenten waar ze dat nu
weer wethouder.
pas gaan invoeren dat er veel gedoe
is. Dan denk ik dat hebben wij al
Duurzaamheid
gehad en onze inwoners doen het
‘Als je vraagt waar ben je tevreden vooral heel goed. De Bilt is best
over en waar ben je trots op over een goed voorbeeld hoe je afvalwat heb je bereikt, dan ben ik heel scheiding kunt doen.’
blij dat het gelukt is dat onze raad
heeft vastgelegd dat we in 2050 Inclusie
helemaal onze energie gaan op- Anne Brommersma noemt ook
wekken en dat we iedere tien jaar het inclusiebeleid dat inhoudt dat
een derde daarvan gaan opwek- iedereen mee moet kunnen doen.
ken. Dat betekent dat we in 2030 ‘Dat gaat onder meer over mensen
een derde van onze energie moeten met een beperking, maar ook de
gaan opwekken en dat is inmiddels lhbti-gemeenschap.’ Ze vertelt dat
nog maar acht jaar. We hebben al nog niet zo lang geleden pluimen
veel zonnepanelen op daken lig- werden uitgereikt aan mensen die
gen. Dat zijn hele mooie ontwik- zich hebben ingezet voor de toekelingen.’ Ze noemt onder meer gankelijkheid in de gemeente. Zij
de 3000 zonnepanelen op het oude kreeg zelf ook een pluim uitgereikt
RIVM-gebouw en de 1000 panelen die nu op haar kamer staat te prondie bij de waterzuivering liggen. ken. ‘Dat was voor de blauwe tegels
‘Maar als we alle daken vol zouden met de tekst ‘Houd de lijn vrij!’ bij
leggen is het toch pas 40 procent blindengeleidestroken en de aanvan de energie die wij gebruiken. pak van plekken waar rolstoelgeDus we moeten ook op het land bruikers moeilijk konden komen.
gaan opwekken. Anne Brommer- Toegankelijkheid voor mensen met
sma vindt dat de inwoners erg voor een beperking is voor ons ook heel
duurzaamheid zijn, maar ze is wel belangrijk.’
wat teleurgesteld dat veel inwoners
vinden dat het niet in hun eigen Zorg
omgeving moet gebeuren. Zij had In 2015 kwamen de decentralisaties
gehoopt dat we verder zouden zijn en kregen wij de Wmo en de Jeugdop dit moment. ‘Dit jaar gaat het zorg erbij. ‘Ik ben er trots op dat het
onderzoek naar windmolens langs ons gelukt is dat nagenoeg naadde A28 plaatsvinden. Lukt dat niet loos te laten verlopen. We hebben
dan moeten we op een andere ma- grote financiële problemen, zoals
nier opwekken. Dan heb je het over overal in het land, en ik ben er blij
zonnevelden of windmolens op een mee dat hier de zorg voor de meest
andere plek.’
kwetsbare mensen toegankelijk
blijft. Dat betekent dat we de menAfvalinzameling
sen die het zelf kunnen regelen of
‘Onze inwoners scheiden het af- zelf kunnen betalen erg stimuleren
val heel goed en daarom stijgen om dat ook zelf te doen.’ Zij hoopt
de tarieven in onze gemeente veel zeer dat het abonnementstarief
minder dan in andere gemeenten. wordt afgeschaft. Wij hebben als
Daar hebben we heel veel energie een van de weinigen nog een miingestoken. Mensen moesten er in nimabeleid. Dat wilde ik ondanks
het begin erg aan wennen, maar al alle bezuinigen overeind houden
heel snel ging iedereen netjes afval en dat is gelukt. Ik ben ook van bescheiden.’ Anne is heel tevreden heer Openbare Ruimte en er staan

Anne Brommersma kijkt tevreden terug op acht jaar wethouderschap.
tegenwoordig overal bloemen. Ons
hele groenbeheer is tegenwoordig
gericht op biodiversiteit voor onder meer bijen en insecten. Het ziet
er echt anders uit dan toen ik acht
jaar geleden wethouder werd en dat
vind ik leuk.’
Coronatijd
Corona heeft tot heel veel minder
leuke ervaringen geleid. ‘De vergaderingen gingen gewoon door
en inmiddels ben ik eraan gewend
om via het scherm te vergaderen,
maar al die leuke dingen die wegvielen heb ik gemist. Op bezoek
gaan bij mensen die een 60-jarig
of 65-jarig huwelijksjubileum hadden mocht lang niet. Openingen en
andere gebeurtenissen met publiek
konden niet worden gehouden. Het
wijkspreekuur ging ook digitaal
door en het werkte wel, maar ik heb
het fysieke contact gemist. Dat je
elkaar in de ogen kunt kijken.’ Zij
noemt speciaal de Dag van de Mantelzorg. ‘Daar heb ik verschillende
keren een verhaal gehouden of de
mantelzorgwaardering uitgereikt.
Daar waren altijd zulke mooie verhalen van mantelzorgers. Dat ging
ook een aantal keren niet door en
dat heb ik erg gemist.’

Werkdruk
Na het terugtreden van VVD-wethouder André Landwehr afgelopen
zomer ging het college met drie
wethouders verder. ‘We hebben
zijn portefeuille verdeeld en dat betekent extra werk. Wethouder zijn
is gewoon heel hard werken, maar
dat weet je als je eraan begint en dat
heb ik nooit een probleem gevonden. Ik vind het nog steeds eervol
dat ik wethouder van deze gemeente mag zijn.’
Anne Brommersma is 62 en vind
de lokale overheid een heel belangrijke bestuurslaag. ‘Ik ben me aan
het oriënteren want ik zou graag als
ambtenaar nog bij de lokale overheid willen werken. Ik heb nog
nooit acht jaar in eenzelfde baan
gezeten, dus dat ik dit nu acht jaar
heb gedaan is bijzonder. Ik heb het
acht jaar met ontzettend veel plezier gedaan en ik doe het nog steeds
met plezier, maar het is ook mooi
om nog één keer een switch te maken. Ik heb met heel veel plezier samengewerkt met de gemeenteraad,
gemeenteambtenaren en inwoners.
Als ik terugkijk en zeg wat had ik
willen bereiken en wat niet gelukt
is, dan had ik met duurzaamheid
verder willen zijn.’

advertentie

‘In vertrouwen verder’
Het aantal personenauto’s groeit. Ook in jouw wijk
en voor uw stoep. Dat is een feit. Ronkende files en
sluipverkeer, dwars door de bebouwde kom. Verkeer!
Volgens de SGP hoog tijd om knelpunten aan te pakken.

De SGP wil:
dat bij woningbouw altijd sprake is van een goede
verkeersafwikkeling
files vermijden door de aanleg van een randweg bij De Bilt,
om vekeersknelpunten bij bijvoorbeeld de Groenekanseweg
en Bilthoven Centrum op te lossen
een goed onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden
zodat inwoners daarvan veilig gebruik kunnen maken

Meer over verkeer
en de SGP in De Bilt?
Zie www.sgpdebilt.nl

De wethouder kreeg van Yvonne Wesseling een echte pluim voor haar inzet voor een toegankelijke gemeente.

14/15/16 maart 2022

STEM

MENS is ook…
MANTELZORG ENQUÊTE DE BILT:
JIJ BENT BELANGRIJK!
Zorg jij intensief voor een naaste? Je partner, ouders, kind of andere dierbare?
Dan ben je mantelzorger. Vaak gaat dat prima en soms kan het zwaar zijn.
Hoe houd jij het vol, wat heb jij nodig en waar kun je hulp bij gebruiken?
Laat het weten door mee te doen aan de enquête voor alle mantelzorgers
in Gemeente De Bilt. Je kunt hem tot 7 februari online invullen via www.
mensdebilt.nl. Onder de deelnemers verloten we een aantal leuke attenties.
Steunpunt Mantelzorg is er om alle mantelzorgers in Gemeente De Bilt te
ondersteunen. Met informatie en advies, activiteiten, ontmoeting met andere
mantelzorgers en individuele ondersteuning. Jouw antwoorden helpen ons
om jou en andere mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Doe je
mee?

Markt Samen Leuke
Dingen Doen

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
KAISERBROODJE

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties
Beveiliging

3+1

Telefooninstallaties

GRATIS

Computernetwerken

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

ONZE BEKENDE
SKISLOF IS ER WEER

Gevuld met Zwitserse room,
kersen en een lekkere schuimlaag

Nu

€ 9,95

Mens De Bilt organiseerde zaterdag weer een ontmoetingsmarkt in het
eigen servicecentrum aan de Molenkamp in De Bilt. Bezoekers konden
afspraken maken met andere belangstellenden om samen iets te ondernemen.
Er waren meerdere tafels bezet, waarvan de tafels creatief en culinair de meeste bezoekers trokken. Ook konden er afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld samen te bewegen, een spel te spelen of iets te ondernemen op cultureel
gebied. Juist in deze tijd van beperkingen is deze markt voor menigeen een
mogelijkheid het leven meer kleur te geven.
(Frans Poot)

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

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

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •
• computernetwerken •

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Aan de tafel Culinair worden afspraken gemaakt om bijvoorbeeld samen te
koken of ergens te gaan eten.

Uitzending
Kapper Hans gemist
Gé Veldhuijzen uit Maartensdijk vindt het jammer dat waarschijnlijk weinigen de tv-uitzending, waarin de Maartensdijkse dorpskapper Hans Stevens
vertelde over zijn knipactiviteiten in Soesterberg, hebben gezien. ‘Het betreft
een aﬂevering van de serie ‘Koude Oorlog’ van 24-12-2021. In deze aﬂevering komt bij ongeveer de 38ste (van de 51 minuten durende uitzending)
minuut een uitgebreide reportage aan de orde over kapper Hans Stevens, die
destijds in Soesterberg bij de vliegbasis Amerikaanse militairen moest leren
knippen. Op internet is deze aﬂevering uitstekend en gratis terug te kijken via
NPO start.’ Volgens Gé zowel een mooi historisch als persoonlijk document.

Bij Aeres VMBO Maartensdijk:

De Atelierklas!
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
Heb jij een vmbo-advies? Ben je creatief en graag praktisch bezig? Dan is de Atelierklas
misschien wel iets voor jou! Naast de normale vmbo-vakken krijg je in deze klas les in
kunst & design en volg je creatieve workshops. Van fotografie tot 3D productontwerp.
De Atelierklas is voor creatieve leerlingen die graag iets bedenken en willen maken.
Open dag
vrijdag 28 januari 2022 van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 29 januari 2022 van 10.00 - 13.00 uur
Meeloopmiddag groep 7/8, 15 februari 2022

Meeloopmiddag Atelierklas
dinsdag 8 maart 2022. Ook voor
de Paardenklas, Outdoorklas en
Food & Cookingklas

Kijk op de website voor actuele informatie.

Facebook “f ” Logo

De uitzending is in Maartensdijk opgenomen. [foto Henk van de Bunt]

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Dierenriem 2, Maartensdijk
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Binnenlands Bestuur nieuwsgierig
naar SP-demonstratie
Donderdagavond 20 januari demonstreerde een aantal kernleden van SP De Bilt voor het
gemeentehuis van De Bilt met een paar spandoeken over democratie en transparantie. Deze
actie is in de media gepubliceerd en leidde tot vragen van Wouter Boonstra van het blad van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten ‘Binnenlands Bestuur’.
Zij vroegen allereerst naar het
waarom van deze demonstratie.
Fractievoorzitter Menno Boer antwoordde: ‘De gemeente maakt er
een gewoonte van om op ‘moeilijke’ onderwerpen systematisch
bovenop de informatie te blijven
zitten. Inwoners die meer willen
weten wat de motivatie is voor
belangrijke besluiten die hen raken worden afgepoeierd of krijgen
een gedeelte van de aanwezige informatie. Informatieverstrekking
gebeurt pas als er al een opstand
ontstaan is door die gebrekkige informatieverstrekking’.

Communicatie
Op de vraag of het zo erg is in De
Bilt en waar dat uit blijkt zegt Menno Boer: ‘Voor de gemeente De
Bilt bestaat (helaas) communicatie
alleen uit zenden. Informatie komt
nauwelijks los, ook als geïnteresseerden om een toelichting vragen.
Raadsleden krijgen op informatieverzoeken geen of incomplete informatie. Ik heb als raadslid al eens
een WOB verzoek moeten doen om
informatie te krijgen. De actieve informatievoorziening is momenteel
een farce’.

Onderzoek
Uit het onlangs verschenen onderzoek (2021) naar de tevredenheid
van inwoners over de gemeente en
het leven in hun woonkern, zeggen
de cijfers over hoe de communicatie
verloopt tussen gemeente en inwoners genoeg. Op pagina 24 van dit
rapport valt af te lezen hoe doof de
gemeente is voor haar eigen inwoners. Een citaat: ‘Bijna een vijfde is
van mening dat de gemeente luistert naar de mening van de burgers
(18%) en een zesde dat de gemeente doet wat ze zegt (17%) en hen
goed vertegenwoordigt (16%). Zie
de website van gemeente De Bilt,
Raadsinformatie, documenten, Rapportage Inwoners 2021, pagina 24.

Demonstratie
Menno Boer is straks opnieuw lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: ‘De demonstratie was bedoeld als signaal om
gemeentebesturen in het algemeen
- maar dat in De Bilt in het bijzonder - er op te wijzen dat democratie
niet kan bestaan zonder transparantie. Er moet veel veranderen om het
vertrouwen, dat nu volledig weg is
bij inwoners van onze gemeente, te
herstellen. Daar is een fundamentele mentaliteitsverandering voor
Menno Boer voert de SP-lijst in maart 2022 weer aan. [foto Henk van de Bunt] nodig’. [HvdB]

Holocaust Memorial Day

26 januari 2022

D66 De Bilt wil door
met Donja en Dolf
Zondagmiddag heeft D66 De Bilt het verkiezingsprogramma en
de kandidatenlijst gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. Dat Donja Hoevers lijsttrekker wordt, was
reeds eerder bekend gemaakt. Huidig wethouder Dolf Smolenaers zou graag aanblijven en is daarom ook verkiesbaar. In
totaal staan er 25 bekende namen op uit verschillende kernen.
Donja Hoevers: ‘Het is een sterke lijst geworden, klaar om het progressieve en optimistische geluid van D66 te laten horen. De afgelopen
jaren heeft de D66 wethouder een groot aantal woningbouwprojecten
gestart en de gemeentelijke financiën op orde gebracht. Dolf Smolenaers: Het fundament is gelegd, ik zou nu graag letterlijk verder gaan
met bouwen aan onze gemeente’.

HvdB Donja Hoevers en Dolf Smolenaers willen voor D66 nog weer
vier jaar verder. [foto Henk van de Bunt]

Transparant
Donderdag 20 januari was de gemeenteraadsvergadering - deels achter
gesloten deuren - over de financiële kant van de mogelijke nieuwbouw
van een luxe wijk op het voormalige Hessingterrein, Utrechtseweg 341.
SP De Bilt verwelkomde college- en raadsleden met twee spandoeken
over transparantie en democratie.
De strijd tussen het college en de raad gaat over een strook die belangrijk is voor de natuur, waar nog recent een faunapassage is gemaakt.

door Henk van de Bunt
Op Holocaust Memorial Day worden wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust
herdacht. Deze herdenkingsdag is in 2005 door de Verenigde Naties uitgeroepen
en vindt sindsdien jaarlijks plaats op 27 januari. Ook in gemeente De Bilt.
Het is inmiddels 77 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.

Kaartjes en kaarsjes
Op donderdag 27 januari kunnen
belangstellenden vanaf 13.00 tot
17.00 uur een herdenkingskaartje
ophangen met een eigen tekst of
wens op de borden bij het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Kaartjes
zijn aanwezig. Ook kunnen steentjes
neergelegd worden op het bordes.
Om 18.00 uur begint de ceremonie
waarbij door een kind uit de derde

generatie een brandende kaars aan
de burgemeester zal worden aangereikt, waarmede hij zes grote kaarsen (symbool van een zestal kampen
en de vele anderen ) zal aansteken.
Daarna zal chazan, Tom Fürstenberg,
de voor deze herdenking bestemde
gebeden zingen. Na afloop van de
ceremonie zullen de bodes kaarsjes,
op batterijen brandend, neerzetten op
de traptreden van het bordes.

SP De Bilt strijdt voor een open communicatie vanuit het
gemeentebestuur naar de gemeenteraad en de inwoners. (foto Ron van
den Eijnden)

Fitty

Een foto van Guus Geebel uit 2020 van de ceremonie, nadat de kaarsjes geplaatst waren.

Merelmannetjes kunnen een behoorlijk robbertje vechten en komen niet altijd ongeschonden uit
de strijd. (lees meer op pag. 12)

advertentie

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!
TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
Malse magere, met een klein beentje erin! Heerlijk te
stoven met een scheutje witte wijn en spekblokjes.
Ca. 75 tot 90 min. zachtjes stoven
100 gram

1,39

BLACK ANGUS RIBLAPPEN

De gewaardeerde en super smaakvolle graan gevoerde
stooflappen. Iets grove structuur en een klein vetje erin.
Krokant aanbakken en ca. 1½ tot 2 uur stoven 100 gram

1,99

KIP KARBONADE

Bij Aeres VMBO Maartensdijk:

Lekker uit de oven en uit de braadpan, met een klein
beentje erin, wordt niet droog; naturel of gemarineerd!
Ca. 25 min. op 150°C in de oven of de pan
500 gram

De Outdoorklas!

De SMUL KIP

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

BLACK PEPER BEEFSCHNITZEL

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op sport- en/of outdoor activiteiten en wil je het liefst
alles daarover leren? Dan is de Outdoorklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor
jou! Naast de gewone vmbo-vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde ben je
actief bezig met outdoor en sport.

Meeloopmiddag Outdoorklas
dinsdag 8 maart 2022. Ook voor
de Paardenklas, Atelierklas en
Food & Cookingklas

Kijk op de website voor actuele informatie.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Dierenriem 2, Maartensdijk

Nostalgie: kinderen op klompen
Ze zijn vrijwel uit het straatbeeld verdwenen, de kinderen die op klompen over de keien
klossen. Op de onderstaande foto zien we kinderen met klompen bij de ereboog
die in 1920 in Groenekan werd opgericht bij het vijfentwintigjarige
ambtsjubileum van burgemeester E. Quarles van Ufford.
Wanneer ze ontstaan zijn, is onbekend. Al in de oudheid liepen
er mensen op houten zolen met
een leren band. De oudste volledig houten klompen die we hebben, komen uit de twaalfde en
de dertiende eeuw. Er is uit die
tijd maar weinig bewaard, want
afgedragen klompen werden niet

Foto uit het Utrechts Archief.

Super mals en zeer smaakvolle combi! Dunne biefstuk
met een heerlijke milde black peper marinade...
totaal ca. 1½ tot 2 minuten fel bakken
100 gram

8,95

2,15

GEPANEERDE SCHNITZELS

Grote malse gepaneerde varkensschnitzels, lekker na
het bakken een paar druppels citroen erop...
Zachtjes braden in ruim boter; 6 tot 8 min.
4 stuks

Open dag
vrijdag 28 januari 2022 van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 29 januari 2022 van 10.00 - 13.00 uur
Meeloopmiddag groep 7/8, 15 februari 2022

Uit gebeende kip, super gekruid, helemaal compleet in
ovenfolie, kan zo op't rooster en even geduld....
Op 200°C ca. 60 min; flapje naar boven....
per stuk

3,75

WINTER SALE!!
HAZENPEPenEte,Rkruiden; alleen opwarmen
Met veel vlees, gro
S
PROCUREUR LAPJE
nslapjes; puur
Malse sappige varke

natuur

7,00

100 gram

2,05

500 gram

4,95

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl
Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 24 januari t/m zaterdag 29 januari.
Zetfouten voorbehouden.

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

Gastenverblijf in het voorhuis van onze boerderij
bewaard maar in het haardvuur handig en ook sommige amvoor max. 6-personen.
gegooid.
bachtslieden zoals stratenmaJopie’s
meer info kijk op de website:
kers gebruikten ze graag. Ze
wonen Voor
www.jopieswonen.nl of bel 06 30405694.
Stevig
waren stevig en goedkoop en
De echte klompen kon je vooral bijzonder handig op de drassige
Webshop: webshop.jopieswonen.nl | Geopend: Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
aantreffen in West-Europa. Ze Nederlandse grond. Als de boeJoke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl
werden gemaakt van populie- ren in de winter niet op het land
renhout of wilgenhout. Op een konden werken, vervaardigden
boerderij waren klompen heel ze zelf hun klompen. Het beroep van klompenmaker ontwikkelde zich klomp nog heel populair. Tijdens de
vooral in de negentiende eeuw.
Tweede Wereldoorlog nam het gebruik zelfs toe doordat de toevoer
Lopen
van leer voor leren schoenen vastHet was niet zo eenvoudig om op liep. Na de oorlog kwam de trek
klompen te lopen; je moest het le- naar de grote stad echt op dreef. De
ren. Als je niet je tenen krom hield klomp werd gezien als boers en arbij het optillen van je voet, raakte je moedig en met het toenemen van de
je klomp kwijt. Het lopen op klom- welvaart werd het houten schoeisel
pen leidde wel tot veel slijtage van verdrongen door het leren, of in het
je sokken; moeder zat iedere avond geval van kinderen door sportschoesokken te stoppen. Op zondag droeg nen.
je gelakte of beschilderde klompen Bij toeristen zijn klompen nog in trek
als symbool van Nederland, maar die
naar de kerk.
Wanner een klomp kapot ging (‘nu dragen ze niet. Alleen boeren dragen
barst mijn klomp!’), kon je de barst bij hun werk nog wel klompen als ze
repareren met een krammetje of een niet de voorkeur geven aan rubber
stukje ijzerdraad.
laarzen of veiligheidsschoeisel. Het
geluid van kinderen met klossende
Terugloop
klompen op de keien is langzaam
De schoenindustrie maakte vanaf weggestorven.
1900 leren schoenen voor veel mensen bereikbaar, maar in de eerste (Dick Berents op onlinemuseumdehelft van de twintigste eeuw was de bilt.nl)
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Groter Dassenbosje
in het Noorderpark
In mei 2015 heeft Landgoed Eyckenstein het Dassenbosje in het Noorderpark waarin de oudste
dassenbucht in de provincie Utrecht gelegen is in beheer gekregen. Om deze dassenburcht een gezonde
en zekere toekomst te geven, streeft de familie Van Boetzelaer ernaar om ook de gronden ten oosten en
noorden van dit bosje om te vormen naar open bos. Dit draagt bij aan foerageer-mogelijkheden
voor de dassen en versterkt de natuurverbinding met de aangrenzende natuur in Noord Holland.
Landgoed Eyckenstein heeft het
‘bosje’ met de oudste nog bestaande dassenburcht in de Provincie
Utrecht in 2015 verworven. Het
maakte deel uit van een boerderij
met landerijen. De landerijen liggen ten noorden van de Achterweteringseweg (van Maartensdijk
richting Westbroek) en grenzen aan
andere boerderijen, behorend bij
het landgoed. Jarenlang heeft deze
dassenburcht in de tweede helft
van de vorige eeuw een eenzaam
bestaan in de omgeving geleid, ter-

wijl niemand behalve enkele ingewijden van het bestaan ervan wist.
Dat komt doordat de burcht zeer
geïsoleerd ligt. Het bos van 3,5 ha
groot is alleen via de omliggende
weilanden te bereiken.
Door de aankoop wilde men het
voortbestaan van deze dassenburcht
met een bijzondere geschiedenis
voor de toekomst veilig te stellen.
Met name door de aanleg van dassentunnels en ecoducten over de
hele Utrechtse Heuvelrug heeft de
das zich vanuit deze dassenburcht

weer over de hele Heuvelrug kunnen verspreiden.
Start
Oot Verharen-van Erp van Samen
voor Hollandsche Rading vertelt:
‘Op 17 Januari zijn de werkzaamheden ‘Uitbreiding Dassenbosje’
gestart. Op een gebied van 8,3 ha
worden bijna 14.000 bomen en
struiken aangeplant om een deel
van de bomenkap ten behoeve
van de verbreding van de A27 te
compenseren. De werkzaamheden
zullen zo’n twee maanden duren.
Het plan is door Rijkswaterstaat
en Landgoed Eyckenstein in samenwerking met de gemeente en
provincie tot stand gekomen. Aanvankelijk was het plan om in het
najaar van 2020 deze uitbreiding te
realiseren, maar uitsluitsel over de
benodigde vergunningen en schaarste van beschikbaar plantmateriaal
hebben tot een vertraging van ruim
een jaar geleid’.

Locatie
‘De locatie waar het bosplantsoen
te Hollandsche Rading West wordt
aangelegd, ligt aansluitend op het
Op deze foto, genomen vanaf de Tolakkerweg, is duidelijk te zien dat de reeds bestaande Dassenbosje (lokaal bekend en naar verluidt het
aanplant doorloopt tot het bestaande bosje.

Langs het nieuwe bos wordt aan de oostzijde een wandelpad aangelegd.
oudste dassenbos in de provincie).
Het betreft percelen die direct ten
oosten en noorden van het Dassenbosje, in het verlengde van de
Schaapsdrift liggen. Hier is de
laatste jaren veelal mais geteeld.
In plaats van mais wordt nu een
gemengd bos gecreëerd. Daarbij is
aansluiting gezocht bij de ondergrond en aanwezige beplanting. Er
komt een mix van regulier inheems
bos en vruchtdragend bos. Denk
daarbij aan wilde kers, wilde appel, wilde peer etc. Aan de randen
van het nieuwe bos wordt een zgn.
mantelzoomvegetatie aangebracht;
die zone is aantrekkelijk voor o.m.
libellen, vlinders en hommels, die
van warme en beschutte plekken
houden’.

te betreden. Langs het nieuwe bos
wordt aan de oostzijde een wandelpad aangelegd. Tussen het onverharde wandelpad en het bos zal
een hek staan. Er is besloten het gebied (binnen het hek en buiten het
wandelpad) niet te ontsluiten voor
recreatie. Bij Schaapsdrift zal een
bankje worden geplaatst met een
informatiebord, om vanuit daar het
gebied te bekijken.

Inmiddels is ook het eerste deel van
een hek rond het perceel geplaatst
van 1,80 m hoog en er komen korte
dassentunnels onder het hek door
(geen openingen). Dit is noodzakelijk om de reeën weg te houden van
de jonge aanplant. Voor de migratie van dassen en klein wild komen
er openingen in het hekwerk. Over
Bescherming
aan aantal jaren zal dit hoge hek
‘Voor de bescherming van onder vervangen worden door een laag
andere de dassen is het niet ge- hek om de honden uit het gebied te
wenst om met honden het gebied weren’. [HvdB]

Vooralsnog geen kroon op het werk
door Henk van de Bunt
Eindjaren dertig bouwde de voormalige gemeente Maartensdijk op een beeldbepalende
plaats bij de ingang van het dorp Maartensdijk - in traditionalistische stijl een karakteristieke brandweerkazerne en politiebureau met dienstwoning.
De kazerne werd jaren later een rijksmonument.
Dat blijkt uit de ‘Beschrijving van
het rijksmonument’: ‘In 1940 door
architect Ch.L. Quéré in traditionalistische stijl ontworpen brandweerkazerne. Het gebouw is deels
vrijstaand, deels vast-gebouwd aan
een dienstwoning die buiten de bescherming valt. De kazerne is uitgevoerd met een toren ten behoeve
van het drogen van de slangen.
Door de landelijke ligging is de toren één van de herkenningspunten
binnen de gemeente’.
Slangen
Net als alle kazernes tot in de jaren zestig werd de Maartensdijkse
kazerne uitgerust met een slangentoren. Deze diende er voor om de

toen nog canvasbrandweerslangen
hangend te drogen. In Westbroek
gebeurde dat in een zijkapel van de
toren van de Nederlands Hervormde
kerk. Als kers op de taart werd de
slangentoren bekroond met een koperen dak, waarin op karakteristieke
wijze de sirene was geïntegreerd.
Een aantal jaren geleden waaide het
dak van de slangentoren los. Om ongelukken te voorkomen werd dit koperen dak verwijderd en opgeslagen.
Nieuwbouw
Voor het nieuwe bos-brandweerblusvoertuig waren de bestaande
deuropeningen te laag. Er werd in
overleg tussen de VRU en de eigenaar - de gemeente De Bilt - een

Beeldbepalend; ook na de restauratie.

plan opgesteld voor een moderne
nieuwbouw naast de kazerne en
restauratie van de kazerne en slangentoren. Naast de karakteristieke
brandweerkazerne verscheen er een
moderne garage waarin de blusvoertuigen volgens de geldende
richtlijnen gestald kunnen worden.
Restauratie
Douwe Tijsma onderzocht de zaak.
De voormalig gemeentelijk medewerker vertelt: ‘De kazerne met
slangentoren werd gerestaureerd,
waarbij er een steiger verscheen om
de toren. De karakteristieke ventilatieopeningen werden in oude staat
teruggebracht en de toren werd opnieuw gevoegd. Na verwijdering
van de steigers was er nog steeds
een monumentale toren nu bekroond
door een tuttig bitumen tentdakje.
De toren is volgens de monumentenbeschrijving de blikvanger in
de landelijke omgeving. Van deze
blikvanger is echter die koperen
kroon verdwenen. De vraag wanneer het monumentale koperen dak
weer op de toren zou komen werd
na lang doorvragen beantwoord
met ‘het monumentale koperen dak
is er niet meer’. De aansluitende
vraag of er een nu een koperen replica op gaat komen kon niet door
de gemeente beantwoord worden’.

De brandweerkazerne voor de restauratie. (uit de digitale verzameling
van Rienk Miedema)
Handhaving
Tijsma vervolgt: ‘Volgens de monumentenwet is het verboden zonder vergunning een monument aan
te tasten. De vraag over handhaving wordt nu toch wel actueel.
Gaat de gemeente De Bilt het goe-

de voorbeeld naar andere monumenteigenaren geven en zich zelf
handhaven? Hoe kan de gemeente
De Bilt een complete torenbekroning kwijt raken? Komt er een
nieuwe passende koperen bekroning van de toren?

advertentie

HET JUISTE ADRES VOOR:
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
d op
Ook onderhou
sis!
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m
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Renovatie
Boomverzorging

Dr. Engelhardlaan 12 | 3734 VB Den Dolder | 06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com | www.oppenmeertuinen.nl

De Vierklank

Nootjes
Te koop aangeboden
Dvd film 'The kite runner' gebaseerd op boek
'De Vliegeraar €5,-. Tel.
06-30693144
Koperen kandelaar voor aan
de muur voor een dunne
kaars. Hoogte 24cm €1,-. Tel.
06-14040516
Verhalen over taal, 150
jaar van Dale €1,-. Tel.
06-14040516
Een Venetiaans geheim
van Ian Caldwell en Dustin
Thomassen €1,-. Tel.
06-14040516
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contact met ons op. Gilde Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
Personeel, tel. 030-6338672 Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijof info@gildepersoneel.nl
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
Wie maakt de bewoners
0346-212787
van de Bilthovenseweg,
Burgemeester de Withstr, Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Ds.Sanderuslaan, Kerksteeg, Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
Zorgvliet BLIJ, Woon je auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
in de buurt en overweeg je Tel. 06- 50897262
een krantenwijk. Wij zijn
per direct op zoek naar een
Cursussen
bezorger die wekelijks daar
de krant wil bezorgen. Je ver- Bridgecursus voor Beginners
dient €7,28 per week. Meld je Bij een voldoend aantal aanmeldingen start op maandag
aan via info@vierklank.nl of 14 februari 2022 bij Bridgeopleiding Koetsiersbridge een
bel 0346-211992
beginnerscursus bridge (van 12 avonden), gegeven door
Wij zoeken een flexi- Henk van de Bunt. De overige (maandag-)avonden zijn op
bele
INTERIEUR- 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11, 25 april en 2
VERZORGSTER. Maandag, en 9 mei. Op 16, 23 en 30 mei alsmede op 13, 20, en 27 juni
woensdag en vrijdag 3uur pd. zijn nog 6 oefenavonden gepland. Maximaal 12 deelnemers;
Omgeving Westbroek. Tel. kosten € 85,- p.p. . Belangstelling kan tot en met 8 februari
worden aangegeven via bridgeopleiding@ziggo.nl.
06-30028693

Fietsendrager geschikt voor Personeel aangeboden
2 fietsen merk Condor €50,-.
Dakkoffer 500 liter €50,-. Tel. TUINMAN heeft nog tijd.
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe06-21461125
neren, voorjaarsbeurt, bestraGebakstel 50 jaar oud in
ten enz. Alles is bespreekbaar.
goede staat €15,-. Tel. 0346Altijd vrijblijvende prijsop211742
gave. Tel. 06-50660689 www.
Gratis af te halen: Wieg incl. hoeree-tuinen.nl
Hemeltje, Bekleding, Matras,
Pijnlijke voeten? (Medisch)
Dekbedje en Lakens. Info:
PEDICURE aan huis. Bel
06-55701549
voor een afspraak. MP Ingrid
X stalen, lage noren, mt 38/39, Kaptijn 06-29574696
prijs €20,-. Tel 06-53441095 Tevens behandeling in de
Koperwiek weer mogelijk.
Samsung Led TV 32 inch,
met
afstandsbediening, HOVENIER voor al uw
kleur zwart. €45,-. Tel. T u i n w e r k z a a m h e d e n
Seizoensbeurt, hogedrukrei06-10706741
niging, schuttingen, bestraSilver Crest Radio en
ting Bel vrijbl. 06-49377634
Platenspeler in combinatie met afstandsbediening, Rommers SCHILDER- en
z.g.a.n. €45,-. Tel. 06- Klusbedrijf voor al uw schilderwerk, houtreparaties enz.
10706741
Tel. 06-21909500

Personeel gevraagd
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A a n g e b o d e n
ZATERDAGHULP voor in
en rondom de tuin. Ik ben
Sander 16 jaar en kan onderhoud plegen in uw tuin zoals
snoeien en andere werkzaamheden. Tel. 06-34144496

Zin in VASTE VERDIENSTE
en een hoop waardering.
Ga dan De Vierklank bezorgen op woensdag bijv op de
Frederick G. Hopkinsweg,
Marie Curieweg, Otto
Hahnweg, Ralph Bucheweg
en Robert Kochweg €3,20/
Diversen
week. Meld je aan via info@
vierklank.nl of bel 0346- Oud ijzer- en metaalafval
COCK ROSE- Maartensdijk.
211992
Tel. 06-54967985
HERINTREDERS, schoolverlaters, parttimers, stu- Denekamp mooie VAK.
denten, zzp’ers op zoek naar BUNGALOWS
leuke bijverdienste dicht- Goede fiets/wandel omgeving
bij? Neem contact op; Gilde www.twentehuisjes.nl
Personeel, tel. 030-6338672 familie.meinders@yahoo.com
info: 0541-626578/0639609666
of info@gildepersoneel.nl
M A G A Z I J N - De AED-levering door de
MEDEWERKERS gezocht. Hartstichting is vertraagd
Leuke verdienste, werk in de door gebrek aan chips bij
gemeente. Interesse? Neem Philips. Jos en Christien.
• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

Appartementencomplex voor Senioren
in De Bilt zoekt:

Een voltijdshuismeester.
Liefs in bezit van E.H.B.O en Reanimatie
(of bereid dit te halen)
Evt. woning beschikbaar.
Sollicitatie naar thijs.fonville@casema.nl

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.

Wij zijn
leverancier
van o.a.
Family Cards,
Belarto
en Buromac.

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

1
2
3
4

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!
Kom gerust langs om te kijken of
neem de boeken mee naar huis en
bepaal je keuze daar op je gemak.

5
Groenekan
Maartensdijk
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Op ’t bankje
In de winter zie je niet zoveel mensen een ommetje maken.
Hondenbezitters zie je altijd want honden moeten nu eenmaal
altijd worden uitgelaten. Wie er wel op uit gaat heeft in deze
tijd meestal niet de behoefte om op het bankje te komen zitten.
Hondenuitlaters zijn meestal geen bankzitters en ook hun viervoeter wil vaak wel weer gauw naar huis als het koud is. Ik ben
natuurlijk een doorzetter en kan het na een zelf uitlaatronde niet
laten even te gaan zitten. Al gauw zie ik een zwaar opgemaakte
vrouw met grijsblond opgestoken haar met een poedeltje aan komen lopen. Ze loopt op hoge hakken en het poedeltje, dat bijna
dezelfde kleur heeft als het haar van de vrouw, loopt er parmantig naast. Het poedeltje is waarschijnlijk nog niet zo lang geleden getrimd en door de manier waarop de pootjes geschoren zijn
lijkt het net of poedel ook op hoge hakken loopt. Het is een heel
koddig gezicht. Ze houdt haar hondje stevig aan de lijn, want ze
wil natuurlijk niet met haar hoge hakken op het gras. Je kan aan
alles zien dat de twee het heel goed met elkaar hebben getroffen. De vrouw groet me nog wel in het voorbijgaan, maar ze
komt niet zitten. Je hoort wel eens dat baasjes op hun hond gaan
lijken en dat is hier dus duidelijk het geval. Even later komt een
wat oudere man wat voorovergebogen aan schuifelen. Zijn hond
loopt in hetzelfde tempo los naast hem. Ik weet niet wat voor ras
het is, maar het dier oogt als een goeie lobbes, voor wie het allemaal niet meer zo gehaast hoeft. ‘Zullen we even gaan zitten,
Oscar’, zegt de man tegen de hond als ze bij het bankje komen.
Ik zou helemaal niet gek hebben opgekeken als de hond gezegd
zou hebben: ‘Dat is goed baas.’ Het beest is vrij groot en komt
meteen aan me snuffelen. ‘Hij doet niets hoor’, zegt de man en ik
hoor de hond denken: ‘Waarom zou ik wat doen, ik vind het wel
best zo.’ Hij gaat voor zijn baas liggen. Ook dit keer lijken hond
en baas weer heel veel op elkaar. Ze hebben allebei hangwangen
en stralen dezelfde rust uit. ‘Het is een hele lieve hond’, zegt de
man overbodig. ‘Ik ben heel gelukkig met hem. Hij heeft me een
beetje geholpen over het verdriet heen te komen toen mijn vrouw
is overleden. Als ik hem niet had gehad zou ik het niet geweten

hebben.’ Zwijgend kijkt hij voor zich uit en de hond kijkt meteen
ook in dezelfde richting. ‘Oscar is al veertien jaar, maar ik hoop
hem nog een tijdje te mogen hebben. Hij is heel waaks en hoort
alles. ’s Morgens komt hij me met een lik op mijn gezicht wakker maken en als hij naar buiten wil komt hij met de riem naar
me toe, hoewel hij altijd losloopt, hè Oscar.’ De hond spitst zijn
oren bij het horen van zijn naam en lijkt het te bevestigen. De
man vertelt dat zijn kleinkinderen ook allemaal gek op hem zijn
en hem ook af en toe uitlaten. ‘Ze kennen hem allemaal al hun
hele leven, maar kinderen zijn veel levendiger en willen nog wel
eens met hem rennen. Maar dat vindt hij maar niets en dan geeft
hij aan dat hij weer naar huis wil. We zijn tenslotte allebei oude
mannetjes’, zegt hij lachend. Oscar vindt het wel weer genoeg en
neemt door op te staan het initiatief om weer
verder te gaan. ‘We moeten weer’,
zegt de man en dan gaan ze in
hetzelfde tempo verder.
Maerten
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Spel is de beste vorm van leren
door Henk van de Bunt
Leren met behulp van nagebootste omstandigheden is één van de meest effectieve manieren die
er is. Vroeg of laat krijgen de meeste mensen er mee te maken, of het nu gaat om het basis- of
voortgezet onderwijs, een studie of een bedrijfs- of ontwikkeltraining.
‘Maar er is weinig over geschreven
en er is nog veel minder bekend
over het rendement van simulatiegebaseerd leren. Ik ontdekte hoe
mijn oorspronkelijke vakgebied,
dat van het theater, bij kan dragen
aan de effectiviteit van simulaties
binnen leer- en veranderprocessen’,
aldus Timon Blok, die er een boek
over schreef.
Theatermaker Timon Blok was jarenlang artistiek leider van Theater
in ‘t Groen, het theatergezelschap
dat zorgde voor spectaculaire en
spraakmakende locatietheatervoorstellingen in de gemeente De Bilt,
zoals ‘Een midzomernachtdroom’,
‘Don Quichot’ en ‘Marieke uit Nijmegen’. Daarnaast werkte hij sinds
zijn afstuderen aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht als acteur
in een breed scala aan communicatietrainingen, gaf les, schreef
toneelstukken en behaalde in 2019
zijn mastergraad in het ontwikkelen
van serious games: games die worden ingezet binnen trainingen en
opleidingen.
Verwantschap
‘Tijdens mijn masteropleiding Serious Games ontdekte ik de verwantschap tussen theater en educatieve,
‘serious’ games. Beiden zijn gebaseerd op immersie: de toeschouwer
of gebruiker helemaal laten opgaan
in het verhaal, in de fictie. En beiden hebben in zekere zin een educatief doel. Bij Theater in ‘t Groen
maakte ik voorstellingen waarbij ik
met behulp van klassieke verhalen
hedendaagse problematiek zichtbaar wilde maken. Niet om met een
opgeheven vingertje te zeggen hoe
het zit, maar om mensen te laten
nadenken over maatschappelijke
thema’s. Serious games hebben
ook een leerdoel. En ze maken allebei gebruik van dramaturgische
principes: spanningsopbouw, con-

flicten, geloofwaardigheid’. Tegelijkertijd was Timon nog steeds
actief als trainingsacteur en raakte
hij er steeds meer van overtuigd
dat rollenspelen en andere vormen
van simulatie-gebaseerd leren veel
effectiever konden worden ingezet
dan nu het geval is.
Onderzoek
‘Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van simulatiegebaseerd leren, terwijl er elk jaar
alleen al in Nederland duizenden en
duizenden trainingen met behulp
van simulaties plaatsvinden. Daarbij kun je denken aan rollenspelen,
maar ook aan vliegtuigsimulatoren,
rampenoefeningen, chirurgie, revalidatie, therapie en zelfs bedrijfskunde. Simulatie-gebaseerd leren
is een immens gebied, wat gaat
van virtual reality tot aan escaperooms en van trainingen ‘Omgaan
met agressie’ tot aan teambuilding.
Onder simulatie-gebaseerd leren
versta ik elke vorm van leren binnen een nagebootste omgeving. En
die nabootsing kan heel letterlijk en
realistisch zijn, maar ook abstract.
Denk maar aan een schaakbord wat
een nabootsing is van een slagveld,
of een spel als Monolopy wat ooit
als serious game is bedoeld om
mensen te waarschuwen voor de risico’s van het kapitalisme’.
Boek
Uiteindelijk besloot Blok om een
boek te schrijven over de vraag hoe
simulatie-gebaseerd leren ‘beter en
effectiever’ kon. ‘Ik maakte mee
hoe deelnemers aan een training letterlijk moesten overgeven als er een
acteur binnenkwam. Dat is niet echt
een goede basis om te gaan leren’.
Zijn onderzoek bracht hem naar de
meest uiteenlopende gebieden. Hij
verdiepte zich in leer- en motivatietheorieën, interviewde een groot
aantal deskundigen en dook in de

Lezersactie
Van het boek ‘De veilige speeltuin’
is voor lezers van De Vierklank is
een aantal exemplaren beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking
te komen stuurt u een mail naar
info@vierklank.nl met in het onderwerp Speeltuin. De exemplaren
worden onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.
geschiedenis van storytelling. In
zijn boek verbindt hij Grieks theater met veranderprocessen, duikt in
de geschiedenis van assessments en
onderzoekt welke theorieën simulatie-gebaseerd leren ondersteunen.
‘Elk kind leert spelenderwijs uit
een aangeboren nieuwsgierigheid.
Als we dat reservoir aanboren is
veranderen ineens niet meer eng’.
Kracht
De kracht van simulatie-gebaseerd
leren is voor een groot gedeelte
gebaseerd op het principe van
veiligheid. Simulaties bieden een
beschutte, veilige plek om te experimenteren, om fouten te maken, om te onderzoeken wat werkt
en wat niet. ‘Je wil niet dat een
piloot tijdens een vlucht met een
onverwachte situatie wordt geconfronteerd waar hij of zij niet op is
voorbereid. De honderden uren,
die hij in een flight-simulator doorbrengt zijn bedoeld om de vele
routines, drills en procedures erin
te stampen, maar ook om ervoor
te zorgen dat een piloot niet in paniek raakt als er vervelende dingen
gebeuren. Hetzelfde geldt voor een
arts die een slechtnieuwsgesprek
moet brengen, een rechercheur die
een terreurverdachte ondervraagt
of een manager die onder druk de
juiste beslissingen moet nemen.
Soms kan iemand terugvallen op
regels en procedures, maar juist in
onze huidige maatschappij wordt

Westbroekse shorttracker
naar Olympische Spelen
De 21-jarige Bram Steenaart uit Westbroek heeft een plekje weten te
bemachtigen in de Olympische shorttrackploeg. De Westbroeker kreeg
vorige week maandag te horen dat hij mee mag naar Bejing.
Steenaart won 2 weken geleden
de 1000 meter op het Nederlands
kampioenschap en vergrootte daarmee zijn kansen om mee te gaan al
was het tot het laatste moment heel
spannend. Hij werd uiteindelijk
derde in het eindklassement.
Eind augustus brak hij zijn enkel
op een trainingskamp; dus leek
zijn Olympische droom in duigen
te vallen. Maar na een ijzersterke
comeback mag hij zich opmaken
voor de reserve rol op de Olympische spelen. Steenaart is blij dat hij
toch mag gaan: ‘4 maanden geleden
nog in het gips, nu als reserve naar
de Spelen! Toch best wel zin in’,
schrijft de topsporter op Instagram.
(Dirk Steenaart) Bram Steenaart reist af naar Beiing.

26 januari 2022
een steeds groter beroep gedaan
op autonomie, zelfstandigheid en
afweging van belangen. Simulatiegebaseerd leren helpt mensen om
te oefenen met allerlei scenario’s.
Het is inmiddels bewezen dat mensen die veel oefenen met simulaties
meer zelfvertrouwen hebben en
beter in staat zijn complexe problemen op een goede manier op te
lossen.’
Ontdekking
Een van de grootste ontdekkingen
die Blok deed, was dat simulatiegebaseerd leren niet alleen geschikt
is voor het aanleren van vaardigheden en technieken, maar dat het ook
een dieper niveau kan raken. Simulaties - onder andere met behulp
van virtual-reality - kunnen daders
laten ervaren wat de effecten van
hun gedrag op slachtoffers zijn, iets
wat wordt toegepast bij de behandeling van daders van huiselijk geweld. Er zijn simulatie-gebaseerde
trainingen ontwikkeld die jongeren
leren om signalen van depressiviteit en mogelijke suïcide in hun
omgeving te herkennen en hier adequaat mee om te gaan. Blok: ‘Hier
beginnen simulaties en theater elkaar te raken. Theater is gebaseerd
op herkenning en inleving: ‘ik snap
waarom jij op een bepaalde manier
reageert en ik kan daar begrip voor
opbrengen’.
Simulaties kunnen daar een laag
aan toevoegen: ‘als ik snap waarom jij je op een bepaalde manier
gedraagt dan kan ik mijn gedrag
daar op aanpassen.’ Juist in een tijd
van polarisatie - iets wat we helaas
veelvuldig om ons heen zien - kunnen dit soort werkvormen ons leren
met meer empathie en compassie
naar de ander te kijken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar een
fractie gebruiken van de mogelijkheden die simulatie-gebaseerd leren biedt’.

Timon Blok: ‘Als rollenspelacteur
merkte ik vaak hoe weinig effectief
trainingen waren. In De veilige
speeltuin probeer ik wat praktische
tips te geven’.
Kaf
In zijn boek kijkt Timon Blok ook
kritisch naar de kwaliteit van het
huidige gebruik van simulaties: ‘Er
zit helaas nog veel kaf tussen het
koren. Als rollenspelacteur merkte
ik vaak hoe weinig effectief trainingen waren: er was bijvoorbeeld
nauwelijks nagedacht over concrete
leerdoelen of over de vraag welke
situaties er eigenlijk moesten worden nagebootst. Een Amerikaans
hoogleraar schat in dat bijna 80%
van de bedrijfstrainingen niet of
nauwelijks effect hebben. Ik denk
dat dat voor veel trainingen waarbij simulaties worden gebruikt hetzelfde geldt. Ik heb geprobeerd om
een aantal praktische tips te geven
hoe je simulatie-gebaseerd leren
effectiever kunt inzetten in diverse
leeromgevingen. Simulatie-gebaseerd leren is bewezen effectief
maar maak er wel goed gebruik
van. Mijn boek ‘De Veilige Speeltuin’ is bedoeld om mensen daar
een handje bij te helpen’. Het boek
is te bestellen bij De Bilthovense
Boekhandel.

Op wereldreis
met de bevers
De bevers van scoutinggroep Ben Labre gaan op
wereldreis. Zaterdag 22 januari hebben ze hiervoor
hun paspoort ingevuld en een eigen vliegtuig gemaakt.
De bevers vormen de jongste speltak van scoutinggroep Ben Labre.
Ze beleven elke week een avontuur met een van de personages uit het
fantasiedorpje Hotsjietonia. Sterre Stroom is daar een van. Zij houdt
heel veel van reizen en neemt de bevers de komende weken mee naar
verschillende landen om daar allerlei leuke spelletjes te doen, lokale
gerechten te proeven, en nationale feesten mee te vieren.
Meegaan
Ben jij tussen de 5 en 7 jaar oud en vind je het leuk om samen met andere kinderen allerlei afwisselende activiteiten te doen zoals speurtochten, knutselen, bosspellen en lekkere dingen bakken? Sluit je dan eens
aan bij deze wereldreis. De avonturen vinden op zaterdagochtend van
9.30 uur tot 11.30 uur plaats in en om het eigen gebouw van scoutinggroep Ben Labre. Aanmelden kan
via info@benlabre.nl.
Ben je ouder en ben je nieuwsgierig wat scoutinggroep Ben Labre
jou voor leuke avonturen te bieden
heeft? Kom dan eens kijken bij de
welpen (7-11 jaar), de verkenners
(11-15 jaar) of de rowans (15-18
jaar). Alle speltakken zijn voor zowel jongens als meiden. Vanaf 18
jaar kun je leiding worden of lid
worden van de stam. Info op www.
benlabre.nl.
De bevers gaan op reis.
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Klein Keukenhof in Maartensdijk
door Kees Diepeveen
In het voorjaar zullen de grasvelden rond de dierenweide in Maartensdijk veranderen in
een Klein Keukenhof. Een sponsor heeft 60.000 bloembollen geschonken aan de werkgroep
Natuurlijk! Maartensdijk. Zaterdag 22 januari hebben ruim 35 vrijwilligers de bloembollen
geplant in allerlei verschillende vormen en creaties.
De werkgroep was blij verrast met
de donatie van een sponsor die de
partij bloembollen beschikbaar
stelde. De gedachte was dat het
om enkele honderden bollen ging
maar al gauw werd duidelijk dat het
er 60.000 waren. Een enorme klus
om deze bollen te gaan poten in de
grasvelden rondom de dierenweide.
Werkgroep Natuurlijk! Maartensdijk, Stichting Dierenweide Maartensdijk en de plaatselijke Scouting
hebben de handen ineen geslagen
en vrijwilligers gemobiliseerd om
dit enorme aantal bollen te poten.
Maar liefst 35 vrijwilligers zijn aan
de slag gegaan. Om 14.00 uur zaten
alle bollen in de grond.

planten, kan dit nog wel. De bollen
zullen twee tot drie weken later in
bloei komen dan bollen die in het
najaar gepoot zijn. Het zijn biologische bollen die gedurende 10 jaar
zullen opkomen’.

een heel sorteerproces plaatsgevonden. De deelnemers van zorgboerderij ‘Nieuw Toutenburg’ zijn
druk in de weer geweest om alle
bollen uit de zakjes te halen en te
sorteren in grote bakken. Dat was Leden van de Scouting zijn bezig om met narcissenbollen een smiley in
een enorme klus, maar het is ge- het grasveld te poten.
Groene Long
lukt. Zo konden de bakken worden
‘We zijn enorm blij met het grote verspreid over alle plekken waar
aantal vrijwilligers dat is gekomen de bollen gepoot moesten worden.
om deze gigantische klus te klaren. De bollen zijn niet in een traditioTegelijkertijd zijn we heel blij dat neel patroon gepoot maar in allerDe winterse polder oogt kaal en kil, zonder veel geuren en
we weer met een groep mensen aan lei verschillende figuren als harten,
kleuren. Totdat, tijdens een heldere nacht, de vorst er zijn
de slag kunnen om Maartensdijk zeskantige creaties, rondjes en een
mantel overheen legt. Die ochtend wordt het landschap
weer een beetje mooier te maken. grote smiley. Ook het jaartal 2022
gekleurd door de kou. De hemel, met de opkomende zon,
De sponsor had het idee dat we alle en het woord Lente zullen dit voorkleurt oranje - roze, gespiegeld in de waterplas.
bollen in een aantal kuilen zouden jaar te zien zijn. De grond bleek te
gooien maar de werkgroep Natuur- hard om met de schop de grotere Het veld is wit-bedekt met rijp. Gras, dode stengels en overblijvende
lijk! Maartensdijk en ons bestuur figuren te kunnen poten. Door een kruiden zijn bedekt met een dun laagje ijs. Een fraai laagje ijskristallen
Bloemenpracht
zagen kansen om de omgeving van tractor met eg zijn sleuven getrok- accentueert het alledaagse. Verrassend ontwaken.
Het zal een prachtig gezicht zijn de dierenweide in het voorjaar ge- ken om de bollen voor de grote fiwanneer de bollen in de lente opko- durende 10 jaar om te toveren in guren makkelijker te kunnen poten. Onder de microscoop tonen ijskristallen zich wonderschoon en fragiel.
men. ‘De bloemenpracht van nar- een prachtig gekleurde ‘Groene
In uiteenlopende vormen, zeszijdig opgebouwd, hechten ze eenvoudig
cissen, krokussen, blauwe druifjes, Long’, zoals dit gebied ook wel Uiteindelijk hebben alle vrijwilli- aan elkaar. Met kwetsbare uitsteeksels of dendrieten verbinden zij zich
sneeuwklokjes, tulpen en anemo- wordt aangeduid’. De werkgroep gers - waaronder ook jonge gezin- tot een sterke, isolatiedeken over het leven in de vrieskou. Aaneengenen zullen de omgeving van de die- verwacht dat buiten het vrolijk aan- nen met kinderen - er voor gezorgd sloten vormen ijskristallen niet alleen een beschermende laag, maar
renweide doen lijken op een Klein zien ook de biodiversiteit enorm dat na uren werken de klus is ge- organiseren ook de ijsvloer of de sneeuwpiste voor vermaak en winter
Keukenhof’, aldus Edwin Plug gestimuleerd zal worden.
klaard. In de aankomende 10 jaar spelen. Verlangend voel ik de bevroren ondergrond knisperen onder
bestuurslid van de stichting Diezal de Keukenhof concurrentie krij- mijn voeten.
renweide. ‘Ondanks dat het relatief Smiley
gen van Klein Keukenhof in Maarlaat in het seizoen is om de bollen te Voorafgaand aan het poten heeft tensdijk.
Die ijskoude, tere kunstwerken
van de natuur spreken sterk tot
de verbeelding. Talloze afbeeldingen van ijskristallen onthullen
het grote genoegen van de fotograaf in een speurtocht naar de
juiste lichtinval, het vangen van
Een van mijn favoriete vogels is toch wel de merel. Je kent ‘m vast wel. De mannetjes
de fonkeling, de schittering in het
in hun zwarte verenpak en een oranje snavel, terwijl de vrouwtjes bruin zijn.
landschap. IJzige kunst prikkelt
Haar licht gevlekte vogelborst verraadt dat de merel familie van de lijster is.
schilders en beeldhouwers in hun
De merel is een vrolijke fluiter, die netje het vrouwtje in de gaten houweergave van het breekbare. Het
je ongetwijfeld vaak gehoord hebt. den om te voorkomen dat ze door
inspireerde de taxichauffeur om
De zang is zeer melodieus en on- andere mannetjes wordt geschaakt.
haar autoruiten te versieren met
derscheidend van alle andere vo- Dit is fijn voor het vrouwtje, want
uitgesneden ijskristallen. Ook zij
gels. Bij onraad, bijvoorbeeld bij zo heeft haar mannetje geen tijd
verfraait daarmee het alledaagse.
een kat in de buurt, slaat de merel om vreemd te gaan! Merels kun(Karien Scholten)
onmiddellijk alarm. En ook dat is nen gedurende het broedseizoen
een onmiskenbaar geluid. De ooit maximaal drie legsels hebben met
In haiku:
zo schuwe bosvogel is in de afge- doorgaans vier tot zes lichtblauwe ving, met als gevolg minder voed- Winterse vrieskou
lopen decennia een algemeen voor- eitjes. Eitjes die niet worden uitge- selaanbod en broedplaatsen? Sovon, Verfraait het alledaagse
komende vogel in parken en tuinen broed worden zonder pardon uit het een organisatie die de ontwikkelin- Met ijskristallen
geworden.
nest gekieperd.
gen van alle in het wild voorkomende vogelsoorten in Nederland op de
advertentie
Vechtersbazen
Jaar van de merel
voet volgt, is daarom op 1 januari
Groenekanseweg 168, Groenekan
Het is dan ook nauwelijks te gelo- Dit jaar is uitgeroepen tot het ‘jaar jongstleden gestart met onderzoek
ven, dat de melodieuze zangers nog van de merel’. Wat een eer, zul je naar de drastische afname van het
wel eens een knokpartijtje willen misschien denken, maar dit is niet aantal merels in ons land.
Bij het ter perse gaan van de
aangaan. Het zijn vooral de heren zonder reden. Het gaat namelijk
krant was nog niet bekend
“Wat schaft de pot?”
die ten strijde trekken om het ter- helemaal niet goed met de zangvo- Meehelpen
wanneer de horeca de deuren
ritorium te verdedigen. Dit doen ze gel. Sinds 2016 is er sprake van een Hoe leuk is het dat je kunt meehelweer mag openen.
Afhalen bij Naast de Buren
soms zo fel, dat ze elkaar dodelijk afname van maar liefst zo’n 30 pro- pen met het onderzoek? Het kost
woensdag t/m zondag
verwonden. Ook kunnen ze, blind cent. De oorzaak hiervan laat zich weinig moeite om een paar keer per Bij Naast de Buren wordt er ook
tussen 17.00 - 19.00 uur.
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.
van woede, tegen een raam of auto raden. Ligt het aan de uitbraak van week even naar buiten te kijken. tijdens de lock-down gekookt.
vliegen. Maar ook de dames schu- het usutuvirus dat een aantal jaar Daar tel je de merels in je tuin, op je Het ‘Wat schaft de pot’-menu is
Kipsaté met atjar,
Woe.
wen een girls fight niet, ze houden geleden zijn intrede heeft gedaan balkon of in het plantsoen waar je op daar van woensdag t/m zondag
kroepoek en friet
26-1
hun soortgenoten graag op afstand. in ons land? Dit virus lijkt over zijn uitkijkt. Op de website van Sovon af te halen om thuis op te smikDo. Betuwse beenham met Afhalen:
€ 13,50
hoogtepunt heen te zijn, want in noteer je het maximum aantal me- kelen.
27-1
mosterdsaus en friet
Voortplanting
2021 zijn er geen meldingen meer rels dat je in één week tegelijkertijd
Vr.
Gebakken roodbaars
28-1
Merelkoppeltjes blijven doorgaans geweest van besmette merels. Of is hebt gezien. Je vinkt aan wat ze aten. Mochten de deuren deze week
met Hollandaisesaus
Extra
Za.
één of twee broedseizoenen bij el- er misschien sprake van een afname Trof je ze aan in de sierappelboom weer open mogen, dan bent u
en friet
friet:
29-1
€ 3,00
kaar. Na de paring blijft het man- van groen in de bebouwde omge- of waren ze aan het wroeten in het natuurlijk van harte welkom om
Groentenloempia`s
Zo.
gazon? Lieten ze de lijsterbes deze in het restaurant aan te schuiven
met Chinese noedels
30-1
Tuinvogeltelling 2022
week links liggen? Je hoeft slechts voor het weekmenu of om een
Vind je het leuk(er) om ook andere vogels te tellen, dan kun je meedoen eenmalig aan te geven welke voed- keuze te maken uit de nieuwe
Alle gerechten worden vergezeld door sla.
aan de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling op 28, 29 en 30 januari. selbronnen voor de merel bij jou kaart.
Toetje van de week:
Ieder jaar doen hier enorme aantallen tellers aan mee. Zo krijgen de Vo- buiten aanwezig zijn, zoals gazon,
Noten-carameltaart met slagroom € 5,50
gelbescherming en Sovon een goed beeld van aantallen en verspreiding verschillende soorten besdragende
van de merels en andere vogels door de jaren heen.
heesters of fruitbomen.
Flesje huiswijn: € 12,50
Meer informatie vind je op www.jaarvandemerel.nl en https://www.
Bestellen via: info@naastdeburen.nl
vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling.
Jacqueline van Dam, Boswachter
of telefonisch 06-12368755.
Publiek Utrechts Landschap

IJskristallen

Merelpopulatie loopt terug

Aan tafel

