
Gevolgen verbouwen 
zonder vergunning

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 6 mei 2017 kregen bewoners van de Herenweg in De Bilt een brief van de Biltse Albert Heijn 
(AH). Volgens de supermarkt was de verbreding van de uitrit aan de Herenwegzijde aanstaande. 

Deze uitrit zou tevens dienst doen als inrit. Uit vragen van omwonenden bleek dat 
de AH geen vergunning had aangevraagd voor de verbreding van deze uitrit 

en op eigen houtje de openbare weg wilde wijzigen.

Veel bewoners fronsten hierbij hun 
wenkbrauwen, temeer daar in het 
verleden de belofte was gedaan dat 
de uitrit smal zou blijven. ‘Eind mei 
2017 werd de Biltse gemeenteraad 
op de hoogte gesteld van de illegaal 
aangelegde uitrit. In het verslag van 
de Raadscommissie voor Openbare 
Ruimte had men al geconstateerd 
dat de uitrit was verbreed’, vertelt 
een omwonende oud-medewerker 
van de politie: ‘De Commissie 
nam contact op met AH voor over-

leg. Dit leidde uiteindelijk tot de 
aanvraag voor een vergunning. In 
oktober 2017 vraagt AH de vergun-
ning aan en in december verkreeg 
zij toestemming vanuit gemeente 
De Bilt’.

Bezwaar
Omwonenden waren het niet eens 
met de beslissing een vergunning 
te verlenen en tekenden bezwaar 
aan. Tijdens het gesprek met de 
onafhankelijke bezwaarcommissie 

lieten men weten, dat er een onvei-
lige verkeerssituatie zou ontstaan 
en overhandigden de bewoners een 
petitie waarin alle belanghebben-
den, bewoners/ bedrijven aan de 
Herenweg en twee bedrijven aan 
de Hessenweg, hun verontrusting 
uitspraken. Bij deze verzochten zij 
de gemeente de vergunning weer 
in te trekken.

Leidingen
In april 2018 vroeg Forza De Bilt 
of de uitrit bij AH correct wordt 
aangelegd, teneinde de verkeers-
veiligheid te bevorderen. ‘Het ant-
woord van de wethouder luidde, 
dat door ligging van kabels en lei-
dingen het niet goed mogelijk is 
het trottoir in het straatwerk door 
te trekken over de uitweg’, laat 
de oud-politiemedewerker weten. 
‘Het kan namelijk niet goed wor-
den gefundeerd en wordt kapotge-
reden’. Omwonenden waren het 
hiermee niet eens. ‘Volgens ons 
hebben kabels en leidingen juist 
minder te lijden als deze dieper in 

de grond liggen. Dus een verho-
ging heeft zeker zin. De in-uitrit 
heeft nu het karakter van een ge-
lijkwaardig kruispunt’.

Second Opinion
In september 2018 gaf de ‘advies-
commissie bezwaarschriften’ de 
omwonenden gelijk. Een maand 
later - in oktober - vroeg gemeente 
De Bilt een second opinion aan bij 
Royal Haskoning DHV (RH), uit-
gevoerd door een verkeerskundig 

ontwerper en een verkeerspsycho-
loog. Zij testten het gedrag van de 
diverse groepen verkeersdeelne-
mers. ‘Had hier ook niet een ver-
keerskundig rapport bij geleverd 
moeten worden’?, vragen omwo-
nenden zich af. ‘Eén van de opties 
is om van de Herenweg ook een 
éénrichtingsweg te maken, vanaf 
de Hessenweg tot de Dr. Schaep-
manweg’.

Voorkeur
Volgens RH is de voorkeursvari-
ant een verbetering van de huidige 
situatie, hoewel ook een aantal 
veiligheidsproblemen bij de voor-
keursvariant blijft bestaan. Veel 
omwonenden zijn het niet eens 
met deze conclusie. ‘Voor de uit-
rit aan de Herenwegzijde stoppen 
grote vrachtwagencombinaties om 
achteruit het dock van AH in te rij-
den. Al je van één uitrit een in-én 
uitrit maakt krijg je een verdubbe-
ling van het aantal verkeersbewe-
gingen en dit is naar onze mening 
onveilig’, laat men weten. ‘Ook 

Gratis vergroeningsadvies

Vrijwilligers van Steenbreek geven advies over het ontstenen van tuinen. 
Lees meer op pagina 3.
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In het rapport van RH staat niets vermeld over de blinde-geleide-strook en over de glas- en vuilniscontainers.

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

Leverbaar in diverse

formaten en met

de volgende opties:

•  Met frame

•  Met zoom

•  Met ringen

•  Wel of niet

winddoorlatend

Spandoeken Vanaf
€ 25
ex. BTW

twee onafhankelijke verkeers-
specialisten vinden deze situatie 
onveilig’. Het rapport geeft een 
goed inzicht over o.a. de laad- en 
losplek op de Looydijk, ter hoogte 
van de Hema. Hier wordt veelvul-
dig gebruik gemaakt door voertui-
gen, die deze plaats gebruiken om 
te parkeren en niet om te laden/
lossen. Bij chauffeurs wekt dit tot 
irritatie. Zij kunnen immers niet op 
deze plek laden/ lossen.

Veiligheid
‘In het rapport van RH staat niets 
vermeld over: de blinde-geleide-
strook, die loopt vanaf de ingang 
AH tot de uitrit, die een in- en uit-
rit moet worden. Visueel beperk-
ten en mindervaliden hebben ook 
recht op veiligheid. Ook is niets 
beschreven over de glas- en vuil-
niscontainers. De in-/uitrit van de 
bewoners boven de AH is niet be-
schreven. Het laad- en losdock van 

AH is niet beschreven, vanaf de 
uitrit rijden de vrachtwagens ach-
teruit langs de glas-/vuilniscontai-
ner het laad- en losdock in. 

Lees verder op pagina 3

advertentie
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/02 • 10.30u - Ds. B.L. Bos
23/02 • 19.30u - Taizédienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/02 • 09.30u - Ds. P. Vernooij
23/02 • 18.30u - Ds. J. Belder 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/02 • 10.30u - OntMoeten; Poezie en 

stilte met Jan Oegema
 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/02 • 10.00u - spreker Jan Pindus

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
23/02 • 10.30u - Voorganger Annelies 

van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

23/02 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
23/02 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

23/02 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt 
23/02 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

23/02 • 10.00u - Ds. G.M. Landman  

R.K. St. Michaelkerk
23/02 • 10.30u - Eucharistieviering, 

priester R. Vonhögen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
23/02 • 10.00u - Spreker Wierd Douglas 

26/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
23/02 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

23/02 • 10.00u - Kandidaat W.J. Korving
23/02 • 18.30u - Kandidaat W.J. Korving 

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/02 • 11.00 uur - Kapel gesloten; 
Samendienst om 09.30 uur in 

Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/02 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer 
23/02 • 18.30u - Ds. J. Domburg

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

23/02 • 10.00u + 18.30u - Ds. D. 
Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
23/02 • 09.30u - ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
22/02• 19.00u - Eucharistieviering Pastor 

Jozef Wissink
23/02• 10.30u - Eucharistieviering Pastor 

Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/02 • 10.00u - de heer J. Veldtrop 
23/02 • 18.30u - de C. Hoogendoorn 

PKN - Herv. Kerk
23/02 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 
23/02 • 18.30u - Proponent A. Borsje

Winteryoga bij Mama Lokaal

19 februari is het Yoga winter-
avontuur bij Mama Lokaal in 
het Lichtruim, Bilthoven. Aan-
vang 10.00 tot 11.30 uur. Meer 
info: debilt.ouderslokaal.nl

Open Coffee De Bilt

20 februari zal Simône Verlaan 
van ‘Weg naar Succes’ een mini 
workshop Personal Branding ver-
zorgen tijdens de maandelijkse 
Open Coffee bijeenkomst. De bij-
eenkomst is van 09.00 tot 11.00 
uur en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Locatie: P.C. Staalweg 90, 
Bilthoven. Voetje voor Voetje, 
andere Nederlandse Dansen

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 21 februari wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in 
Maartensdijk. Aanvang  20.00 
uur. Voor aanmelden: tel. 0346 
212366 of 06 51832063.

3 Guys 1 Night

22 februari zijn er tweedejaars-
studenten uit Den Bosch met 

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.

hun voorstelling 3 guys, 1 night 
in Theater Het Lichtruim te zien. 
Aanvang 20.00 uur. Voor meer 
informatie zie kunstenhuis.nl

Soefi bijeenkomst

23 februari verzorgt het Soefi 
Centrum Utrecht/Bilthoven een 
informele dienst in het Huize het 
Oosten, Jan Steenlaan 25, Bilt-
hoven. Aanvang 11.00 uur . Voor 
meer informatie zie soefi.nl

Taizéviering in Centrumkerk

23 februari is er een Taizéviering 
in de Centrumkerk op de Juli-
analan 42, Bilthoven. Wie mee 
wil zingen in het koor of wie 
mee wil doen met een instru-
ment is van harte welkom om 
18.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Geen school maar kunst

25 februari is er een kunstdag 
voor kinderen bij het Kunsten-
huis in het Lichtruim. Aanvang 
9.15 uur. Aanmelden via kun-
stenhuis.nl

Soefi-bijeenkomst

Het Soefi Centrum Biltho-
ven verzorgt in op woensdag 
26 februari bij De Woudka-
pel, Beethovenlaan 21, Biltho-
ven een meditatieavond. Deze 
avond is er ook een gezamenlijk 
gezongen meditatie met Indi-
aas harmonium door Marjolein 
Mabelis. Aanvang 20.00 uur.

Workshop Robokids

26 februari organiseert Biblio-
theek Idea Bilthoven de work-
shop Maak een wearable voor 
kinderen tussen de 10 en 14 jaar. 
Aanvang 10.30 uur. Inschrijven 
via ideacultuur.nl/robokids

‘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

Iet Wennekes 
topvrijwilliger (1939-2020)

Maandag jl. is Iet Wennekes begraven. Zij is bijna 81 jaar  
geworden. Ik kende Iet via de Honk- en Softbalvereniging  
Centrals, waar zij zeer actief is geweest, vooral bij voorganger 
FAK. Vorig jaar ben ik samen met haar bezig geweest, om een 
voorstel te maken voor een Koninklijke Onderscheiding. 

Toen werd mij pas echt duidelijk, wat zij allemaal heeft gedaan voor 
de club en de sport in De Bilt. Ze deed jaren de kantinedienst, ze reed 
met kinderen naar uitwedstrijden, ze ging zelf spelen, ze was coach, ze 
zat in het bestuur, ze was regionaal bestuurslid van de KNBSB. En ze 
zat in het eerste bestuur van Centrals. 

Daarna werd ze actief bij De Zonnebloem, deed jarenlang collecte-
werk voor sportgehandicapten en was ze een van de organisatoren van 
het Sportgala. In het wooncomplex waar ze de laatste jaren woonde 
was ze lid van de activiteitencommissie. Iet was enthousiast, betrok-
ken, met een grote inzet; van het schoonmaken tot het besturen, ze 
hield van aanpakken. Een voorbeeld voor velen.

Een Koninklijk lintje zat er niet meer in. We waren domweg te laat. 
De aanvraag had 20 jaar geleden al moeten gebeuren. Ze kreeg wel 
de hoogste onderscheiding van de Gemeente De Bilt, evenals van de 
KNBSB. En op het terrein van de HSV Centrals is er het Iet Wennekes 
Stadion, dat is het veld van de jongsten, de Bee-ballers. 

Het mooiste van Iet vond ik haar actieve, positieve instelling, een 
voorbeeld voor velen. 

Bertus Voortman,
Ex-voorzitter HSV Centrals

Film bij De Woudkapel

27 februari om 19.30 uur ver-
toont De Woudkapel de film 
‘Three identical strangers’. Het 
gaat over drie jonge mannen uit 
New York die toevallig ontdek-
ten een drieling te zijn. Kaart-
verkoop www.woudkapel.nl of 
aan de deur.

Vassilis Varvaresos   

Zondag 1 maart is de Griekse 
pianist Vassilis Varvaresos te 

zien in Theater Het Lichtruim, 
Bilthoven. Aanvang 15.00 uur. 
Voor meer informatie en kaart-
verkoop zie: www.kunstenhuis.
nl

Open Kerk     
 
De Centrumkerk, Julianalaan in 
Bilthoven is in de Veertigdagen-
tijd op zaterdag 29/2 van 11.00 
- 14.00 uur open. Mogelijkheid 
voor een gesprek, het branden 
van een kaarsje of stil te luiste-
ren naar muziek.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil

(Psalm 62 vers 2)

Heden is, in het volle vertrouwen in zijn Heer en Heiland, 
van ons heengegaan onze geliefde vader en opa

Dirk Grootendorst
Sinds 12 mei 2018 weduwnaar van Geertje Vliek

Westbroek 5 augustus 1931  Bilthoven 13 februari 2020

Wij zijn verdrietig om zijn heengaan, 
maar dankbaar voor wie hij voor ons is geweest.

 Maartensdijk:  Jan en Jannie
  Djoeke 
  DirkJan
 Westbroek:   Bertus en Siska
  Rick en Marjolein 
  Arjan en Kelly 
  Gerben
  Joëlle en Jan 
  Joletta en GertJan 
  Marieke 
  Carolien
 Westbroek:   Co en Rianne
  Jaco 
  Gertine
 Baarn:   Hannie
 Groenekan:   Margreet en Lambert
  Stijn 
  Maarten

Dinsdag 18 februari jl. heeft de begrafenis plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek. 

Correspondentieadres: Kerkdijk 160, 3615 BK 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

Evenals dat aan de zijkant van het 
laad- en losdock een hekwerk staat 
van 23 meter lang, waar officieel 
de vrachtwagens in behoren te rij-
den om te laden en te lossen, niet 
wordt gebruikt. Dat, ter hoogte van 
de uitrit Herenwegzijde, de weg 
zich in twee rijbanen splitst is niet 
beschreven. Als een combinatie 
lost bij Gall en Gall, of een com-
binatie moet wachten tot hij kan 
lossen, staat deze voor de glasbak-
ken opgesteld. Bestuurders die het 
parkeerterrein willen verlaten, heb-
ben dan onvoldoende ruimte om de 
weg op te rijden. Volgens alle om-
wonenden hadden deze punten in 
het rapport moeten staan. Waarom 
deze niet zijn beschreven is ons dan 
ook een raadsel of...’ laat de oud-
politiemedewerker weten.
‘Waarom heeft de gemeente geen 
advies gevraagd aan de verkeers-
specialisten van de politie?’, vraagt 
de oud-medewerker zich af. ‘Deze 

komen ook in het gemeentehuis, 
men heeft nu gemeenschapsgelden 
uitgegeven aan een extern bureau. 
De gemeente vertrouwt geheel op 
het externe rapport, helaas delen 

wij deze mening niet’. Eén van de 
overige bewoners laat weten: ‘Ons 
woongenot en de verkeersveilig-
heid tellen niet mee, het algemeen 
belang van AH staat bovenaan’. 

Vervolg van pagina 1

Het rapport geeft een goed inzicht over o.a. de laad- en losplek op de Looydijk, ter hoogte van de Hema.

Op het parkeerterrein van AH tweemaal dit bord; C04-R. 
Eenrichtingsweg; Rechts?

Vrijwilligerswerkgroep 
Steenbreek biedt tuinadvies 

Vooral in stedelijk gebied heeft klimaatverandering consequenties. 
Dit geldt zeker ook voor De Bilt. Te veel bestrating in tuinen zorgt 
voor problemen tijdens hoosbuien én bij aanhoudende droogte. 
Versteende tuinen bieden geen ruimte voor nuttige dieren. 

Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om 
de tuin te vergroenen en zo bij te dragen aan een klimaatbestendige, 
gezonde en groene leefomgeving. De vrijwilligers van de werkgroep 
Operatie Steenbreek De Bilt ondersteunen inwoners bij het vergroenen. 
De komende maanden wil de werkgroep aan de slag om tuinbezitters te 
adviseren om de verharding in de tuin te verminderen. De hoeveelheid 
maakt niet uit, elke m2 telt.

Advies
Als u een stenige tuin heeft die wel wat meer groen kan gebruiken en 
behoefte heeft aan advies over de mogelijkheden meldt u zich dan bij 
de werkgroep Steenbreek De Bilt. Dan kunt u samen met de vrijwil-
ligers aan de slag zodat u een goed vergroeningsplan kunt maken voor 
uw tuin.

Praktische info
Na aanmelding worden alle deelnemers ingedeeld in kleine groepen 
van mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Er wordt vervolgens een 
1e moment gekozen waarbij ieder elkaars tuin bezoekt en van de werk-
groep adviezen krijgt over de mogelijkheden. Daarna kunt u aan de slag 
met het maken van een plan om een (stukje van) uw tuin te ontstenen. 
Voor de uitvoering is er ook nog een subsidie beschikbaar. Aanmelden 
kan via de activiteiten op www.bilt.groei.nl onder steenbreek De Bilt.

Werkgroep Operatie Steenbreek De Bilt is een samenwerking van vrij-
willigers van Groei& Bloei afdeling De Bilt en IVN-afdeling De Bilt 
e.o. én de gemeente De Bilt. Zij hebben de handen ineengeslagen om 
Operatie Steenbreek onder de aandacht te brengen en bewoners daarbij 
te ondersteunen bij vergroenen.  (Joke Schreuder-Borkent)

Een vergroende tuin biedt ruimte aan welkome gasten.

Viooltjes voor 
het goede doel

Jaarlijks verkoopt Patioschool De Kleine Prins in De Bilt violen 
voor het goede doel. In een tijdsbestek van drie weken proberen de 
leerlingen van de school zoveel mogelijk viooltjes te verkopen aan 
familie, vrienden en bekenden. 

Dit jaar is de Vrienden van het WKZ als goed doel aan de violenac-
tie gekoppeld; een pedagogisch medewerker in het WKZ gaat met een 
knutselkar langs de ziekste kinderen zodat zij creatieve opdrachten 
kunnen doen.

Natuurlijk doen alle leerlingen van de school hun best om zoveel mo-
gelijk viooltjes te verkopen voor dit mooie, goede doel. De verkooppe-
riode startte 12 februari en loopt tot 3 maart. Op vrijdag 6 maart worden 
de viooltjes bezorgd door de leerlingen. Als er geen leerlingen ‘aan de 
deur’ komen, kunnen violen ook besteld worden via info@patioschool.
nl
De violen zijn te verkrijgen in de kleuren blauw, wit, geel of gemengd.
            (Aram Tonus)
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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

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 februari
t/m woensdag 26 februari

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 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gebraden rosbief
Gebraden spekrollade
Beenham

Filet Americain
Hammousse
Pulled Chicken

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Biefstukreepjes

Kiprollade

Ribkarbonade

Gehaktstaven

100
 GRAM 2.25

4 
VOOR 10.-

1
KILO

1
 KILO 11.50

Black Angus burgers

5
VOOR 5.-

1
KILO 11.99

Vrijdag en zaterdag voordeel

2
VOOR 7.-

12.50

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

ZACHTE ROOMBRIE 100
GRAM 1.50

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

250
GRAM 3.98

Gehakt cordonbleu, 
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS

KLEINE 
VARKENSHAASJES

KIP WRAPS OF 
GEHAKT TORTILLA'S

www

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 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari.

Onze heerlijke
Citroen-framboos 
taart
Nu € 15,95
Wat zijn ze lekker…
Gevulde koeken
Nu 4 stuks voor € 5,-

Alle lasagnes 
€ 1,25

100 gram

Heerlijke sappige
Conference handperen

€ 1,99
Heel kilo

Gewassen 
Spinazie

€ 1,25
Zak 300 gram

Desem Spelt- Brood
Nu € 2,99
Heeft u ze al geproefd
Worstenbroodjes  
(echt brabants recept)

Zak 4 stuks € 5,99

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

Hollandse

Komkommers 
Nu € 0,99

Roerbak groente
Suprieur

400 gram  € 2,99

24
02

25
02

26
02

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

KIP-PILAV 
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Kapucijnersschotel  
€ 1,39

100 gram

Thaise curry 
met zalm en scampi’s
en gevulde basmati rijst

€ 1,75
100 gram

Vers van de traiteur

Donderdag, 
vrijdag en zaterdag

Proeverijtje van
diverse smeersels
Op onze heerlijke

Italiaanse toastjes
Proef 

en laat u 
verrassen..!!!
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De Bilt in Wereldoorlog II
door Henk van de Bunt

‘Er zijn legio verhalen over de tweede wereldoorlog. Van grootse beschrijvingen van de 
dramatische gebeurtenissen op het wereldtoneel tot persoonlijke verhalen van 

wereldberoemde helden of slachtoffers. Een historische vereniging richt de aandacht 
echter op lokale dramatische gebeurtenissen en de persoonlijke ervaringen 

van dorpsgenoten, die soms ook slachtoffer of held blijken te zijn’.

Aldus de intro van de pagina van 
de website van de Historische 
Vereniging Maartensdijk (HVM), 
waar met ingang van 29 januari 
het dossier ’Maartensdijk (en De 
Bilt) in WO2’ online staat. Het 
‘dossier’ heeft betrekking op een 
inventarisatie van ruim 160 publi-
caties over de tweede wereldoor-
log in deze gemeente. Webmaster 
Jan Maasen vertelt: ‘In dit ‘dos-
sier’ willen wij toegang geven 
tot (bijna) alle verhalen, die in de 
huidige gemeente De Bilt wor-
den verteld, maar wij richten ons 
vooral op verhalen die in de oude 
gemeente Maartensdijk en haar 
kernen de ronde doen of vergeten 
zijn. Het zijn de verhalen, die te 
vinden zijn in artikelen in de loka-
le pers, in de periodieken van de 
lokale historische verenigingen 
en in een aantal boeken. Uiteraard 
zochten wij naar verhalen op het 
Onlinemuseum De Bilt (OMDB). 
Het overgrote deel van de verha-
len is rechtstreeks te lezen, door 
een link naar de oorspronkelijke 
aanbieder.

Rechtstreeks
Jan Maasen vervolgt: ‘Meer dan 
140 publicaties zijn afkomstig uit 
bladen respectievelijk de website, 
zoals daar zijn St. Maerten, De 
Biltse Grift, De Vierklank en het 
OnLine Museum De Bilt. Daar-
naast zijn 16 boeken opgenomen, 
die meerdere keren als referentie 
gebruikt zijn bij de artikelen. Bijna 
alle publicaties zijn met behulp van 
een hyperlink toegankelijk gemaakt 
vanuit een zoekbestand, waarin op 
trefwoord gefilterd kan worden. Dat 
betekent dat bijna alle publicaties 
vanuit de site van HVM direct on-
line te lezen zijn. Door deze directe 
links wordt de lezer naar de bronbe-
standen geleid en pronkt HVM niet 
met andermans veren. We hopen op 
deze manier geïnteresseerde lezers 
de kans te bieden gericht te zoeken 
naar personen of gebeurtenissen in 
deze gemeente’. 

Nieuwsbrief
Het dossier is volgens Maasen niet 
perfect: ‘De laatste twee jaargangen 
van De Biltse Grift staan niet on-

line. Bij De Vierklank ontbreken 
de jaargangen 1996 t.e.m. 2012 op 
de website en de Biltsche Courant 
viel helemaal af, omdat alleen de 
laatste jaargang online staat. Niet-
temin is het een mooi begin en we 
blijven er de komende maanden 
aan werken. Wellicht heeft iemand 
suggesties ter verbetering of zijn 
er fouten ingeslopen die gecorri-
geerd moeten worden. Ik houd me 
aanbevolen voor reacties’. Maasen 
vertelt nog dit dossier de komende 
maanden regelmatig onder de aan-
dacht van de leden van de HVM 
te willen brengen in een digitale 
nieuwsbrief: ‘Het idee is om ten-
minste vier nieuwsbrieven te pu-
bliceren, waarin telkens één van de 
publicatiebronnen (OMDB, Vier-
klank, DBG en St. Maerten) cen-
traal staat en waarin een artikel of 
onderwerp uit de publicaties door 
de ‘eigen’ bron kan worden aanbe-
volen’. Wie ook deze nieuwsbrief 
wil ontvangen kan een e-mail stu-
ren naar info@historischevereni-
gingmaartensdijk.nl of bellen met 
06 22274054. 

Dit bord stond in de Tweede Wereldoorlog bij de grens van de gemeente De 
Bilt aan de Utrechtseweg. Dergelijke bordjes zijn ook op ander plaatsen 
in de gemeente neergezet. (Foto RHC Vecht en Venen + Online Museum)

Aan de Keukentafel 
al een jaar een succes

door Henk van de Bunt

Na een lange tijd van voorbereiding, plannen maken, verbouwingsacties en een keer 
proefdraaien zetten donderdag 14 februari 2019 zo’n vijftig gasten zich aan de dis 

en was de officiële opening van het unieke pop-up restaurant 
‘Aan de Keukentafel’ in De Vierstee in Maartensdijk een feit.

Aan de Keukentafel is een sociale 
gebeurtenis, waar dorpsgenoten el-
kaar ontmoeten en gezellig met el-
kaar kletsen over van alles en nog 
wat. Aan de keukentafel heeft in-
middels al 1 jaar met veel inzet en 
plezier voor heel veel gasten een 
fantastisch 3-gangen menu op tafel 
gezet. 

Plaatje
Op 13 februari werd terug geke-

ken op een geslaagd jaar. Mieneke 
Verhoef vertelt: ‘Een hechte groep 
vrijwilligers organiseert iedere 2e 
donderdag van de maand in De 
Vierstee een diner voor alleen-
staanden, echtparen, jongeren en 
ouderen; kortom voor iedere Maar-
tensdijker die het gezellig vindt aan 
tafel te zitten met andere gasten en 
onder het genot van een diner en 
een drankje, gezellig een praatje 
te maken. Volgens de gasten is het 

iedere maand weer een verrassing 
wat er op tafel komt, ook al is het 
menu bekend. Er wordt smakelijk 
gegeten en gezellig gepraat’. 

De voglende ‘Aan de Keukentafel’ 
staat op donderdag 12 maart ge-
pland. Reserveren moet wel en kan 
via Vierstee.nl (info@vierstee.nl) 
of via Henny van der Heijden (tel. 
0614676160). 

Vrijwilligers Mieneke, Dirk, Bertien, Henny, Elke, Brigitte, Marianne en Irene (v.l.n.r.). Volledig verzorgd genieten

Beleef het volledig verzorgd genieten vanaf 
uw voordeur! 
Programma:
Info@hetuitburo.nl 
of 06-13166733

advertentie

Succesvolle pilot 
Logeerzorg krijgt 

uitbreiding
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid, vriend of buur. 
Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn 
mantelzorgers die hierdoor overbelast dreigen te raken. Om dit te 
voorkomen is er ‘logeerzorg’. Degene die zorg nodig heeft, kan dan 
tijdelijk ‘logeren’ in bijvoorbeeld een verpleeghuis. De mantelzor-
ger kan dan even op adem komen. 

Sinds mei vorig jaar hebben de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse 
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist bij wijze van proef deze logeer-
zorg aangeboden. Een groeiende groep inwoners maakte hier gebruik 
van. De gemeenten zijn trots dat ze de proef nu mogen uitbreiden, in 
samenwerking met het ministerie van VWS.

Regelmatig logeerzorg
De uitbreiding houdt in dat inwoners vanaf nu structurele logeerzorg 
kunnen krijgen. Structurele logeerzorg houdt in dat inwoners regelmá-
tig kunnen gaan logeren, bijvoorbeeld eens per maand of eens per kwar-
taal. Voorheen konden inwoners logeerzorg alleen per keer aanvragen. 
Die mogelijkheid blijft overigens gewoon bestaan. Structurele logeer-
zorg is een proef, waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) aan mee betaalt, die loopt tot 1 februari 2021. Tegen die 
tijd wordt bekeken of deze structurele logeerzorg kan worden voortge-
zet. 

Balans bewaken
Wethouder Brommersma: ‘Als mantelzorger weet ik zelf hoe lastig het 
kan zijn om de balans tussen werk, zorg en privé te bewaken. Het is 
bekend dat vooral het laatste, tijd voor de mantelzorger zelf, er nogal 
eens bij in schiet. Terwijl die momenten juist zo belangrijk zijn om de 
mantelzorg te kunnen volhouden. Met deze uitbreiding van logeerzorg 
hopen we onze inwoners en hun mantelzorgers nog beter te helpen om 
die goede balans te behouden.”
Annemieke van Veen, projectleider van de proef: ‘Mensen vinden het 
vaak lastig om tijd en ontspanning voor zichzelf in te plannen, omdat 
dit voelt als het ‘wegsturen’ van hun naaste. Ik gun het eenieder zo 
verschrikkelijk dat we het inzetten van logeerzorg gaan zien als wat het 
echt is: goed zorgen voor jezelf, zodat je ook goed kunt zorgen voor 
de ander. Wanneer je als mantelzorger uitvalt, is je naaste verder van 
huis’. ’

Aanvragen
De woonplaats van degene die mantelzorg krijgt, is bepalend. Het aan-
vragen van logeerzorg voor een inwoner van de gemeente De Bilt, kan 
bij Sociaal Team Mens De Bilt. Dat kan telefonisch via 030 7271557 
(op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur), of via de mail: sociaalteam@
mensdebilt.nl. Logeerzorg kost een inwoner maximaal 19 euro per vier 
weken (de ‘eigen bijdrage’). Degene voor wie wordt gezorgd, mag geen 
indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg hebben.
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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.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

NU € 6,95

van € 2,90   

NU € 2,25

Ons bekende FRIES 
SUIKERBROOD

APPELCAKETAARTJE 
luchtige cake met appelblokjes 
en 
amandelen

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

BEKENDMAKINGEN
week 8 ¾  19 februari 2020

De agrarische bedrijfswoning aan de Achter-
weteringseweg 30 in Maartensdijk wordt ver-
bouwd tot of herbouwd als burgerwoning. 
Daarnaast worden de bedrijfsgebouwen 
deels of geheel afgebroken en wordt daar-
voor in de plaats een extra burgerwoning ge-
bouwd. Deze ontwikkelingen passen niet bin-
nen het huidige bestemmingsplan. Het 
huidige bestemmingsplan kent echter een 
wijzigingsbevoegdheid om op deze locatie de 
bestemmingswijziging en de extra woning 
toe te staan. Van deze wijzigingsbevoegdheid 
is gebruik gemaakt. Het wijzigingsplan is ge-
toetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbe-
horend akoestisch onderzoek blijkt dat het 
geluidsniveau op de gevels van de nieuwe 
woningen, vanwege het wegverkeer op de 
Achterweteringseweg en de rijksweg A27, 
hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde 
die genoemd is in de Wet geluidhinder. De 
Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, 
onder voorwaarden, ontheffing te verlenen 
van deze voorkeurswaarde. Het college van 
burgemeester en wethouders wil voor het 
plan gebruik maken van deze mogelijkheid 
en heeft het ontwerp van het besluit hogere 
waarden opgesteld. De gemeente kan het 

wijzigingsplan pas vaststellen, nadat de ont-
heffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na 
deze publicatie zienswijzen tegen het ont-
werpbesluit hogere waarden indienen. Bent u 
belanghebbende? Dan kunt u uw brief rich-
ten aan: College van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, p/a Omge-
vingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 
3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermel-
ding van uw naam, uw adres en zaaknummer 
Z-2016-37298. 

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken ligt van 20 febru-
ari 2020 tot en met 1 april 2020 ter inzage. U 
kunt de documenten tijdens de inzagetermijn 
kosteloos inzien bij het informatiecentrum in 
het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven.
Voor informatie kunt u terecht bij de Omge-
vingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 
50 00.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Wijzigingsplan Achterweteringseweg 30, Maartensdijk

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), arti-
kel 3.6, 1.2.1a van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) juncto afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht kennis van de 
terinzagelegging van het ontwerpwijzi-
gingsplan Wijzigingsplan Achterweteringse-
weg 30 Maartensdijk. 

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Achter-
weteringseweg 30 te Maartensdijk. 
Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het staken van de agrarische 
bedrijfsvoering ter plaatse. In ruil voor de 
sloop van minimaal 1000 m2 aan voormali-
ge bedrijfsbebouwing mag een extra wo-
ning worden gerealiseerd op het perceel. 
De huidige bedrijfswoning wordt daarnaast 
omgevormd tot reguliere woning.

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Achterwete-
ringseweg 30 te Maartensdijk met de daar-
bij behorende stukken ligt gedurende zes 
weken ter inzage van donderdag 20 febru-
ari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatienummer 
(planid) is: NL.IMRO.0310.18008WP0002-
ON01. 
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.

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

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan. Ingediende zienswijzen kunnen aan-
leiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. De bekendmaking van de vast-
stelling zal in het elektronisch gemeente-
blad, de Staatscourant en op de gemeente-
lijke website worden gepubliceerd. Indieners 
van een zienswijze worden hiervan schrifte-
lijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Achterweteringseweg 30, Maartensdijk
over de ontwerpwijzigingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met Hugo 
Bartelink van gebiedsteam Groene Kernen/

Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 
228 94 11.

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]

Kapper Hans heeft gisteren 
kennisgemaakt 
met de 
nieuwe 
wijkagent!

(Het komt goed)
Voor meldingen: 
212455
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Verdriet en mooie momenten in 
laatste levensfase

door Guus Geebel

‘Glinsteringen op de golven’ is de titel van de dichtbundel van Marianne van Arkel. Onder de 
naam Edith van Arkel stelde zij deze bundel met 115 poëtische teksten samen over 
de ziekte en de liefdevolle momenten met haar zusje Atie, die in 2006 overleed en 

vorig jaar 75 geworden zou zijn. Voor Marianne aanleiding om uit de vele 
teksten die zij in die tijd schreef een selectie te maken.

‘Atie overleed aan borstkanker 
en ik ben heel intensief betrokken 
geweest bij haar laatste levensja-
ren. Zij woonde in Duivendrecht 
en over de eerste twee jaar dat zij 
kanker had, heb ik elke dag opge-
schreven wat het mij als zusje deed. 
Wat is het om een zusje te verlie-
zen.’ Marianne is de jongste uit een 
gezin met zes kinderen. ‘Atie was 
iets ouder en we waren vroeger de 
kleintjes’, vertelt Marianne. ‘Toen 
de kanker in eerste instantie over-
wonnen was ben ik minder gaan 
schrijven, maar toen het terugkwam 
weer intensiever. Ik had wel in mijn 
achterhoofd, daar ga ik wat mee 
doen. Het kan misschien voor een 
ander die in dezelfde situatie komt 
troost bieden. Atie woonde alleen 
en werkte in de verpleging. Van het 
ene op het andere moment was ze 
uit de roulatie.’

Golven
‘Tijdens haar leven heb ik nog 
niets met de notities gedaan en la-
ten bezinken wat er allemaal ge-
beurde. Ik heb ook nog overwogen 
om mijn dagboek uit te werken tot 
boek. Vanaf het moment dat ik kon 
lezen en schrijven maakte ik al ge-
dichtjes, dus kon ik het ook wel in 
dichtvorm doen. Deze vorm vond 
ik eigenlijk het pakkendst. Daarna 
denk je zal ik het in hoofdstukken 
doen of zal ik het chronologisch 
doen. Ik had tegen Atie gezegd dat 
ik wat zou gaan schrijven over de 
ervaringen die wij samen hebben 
gehad. Het heeft wat langer ge-
duurd, maar het is er nu. Het zijn 
eigen gedachten geworden, eigen-
lijk een samenvatting van vijf jaren 
in poëtische teksten. De omslagfoto 
heb ik zelf genomen in Egmond. 
Daarbij dacht ik, golven bewegen, 
ze kennen hoogte- en dieptepunten, 
maar er blijven glinsteringen.’ 

Mooie momenten
Het boekje is niet helemaal chro-
nologisch, maar het begint met 
het bericht dat het niet goed is en 
eindigt met de begrafenis. ‘Daar-
tussen speelt haar leven in de vijf 
jaren. Het zijn golfbewegingen 
geworden. Ik wilde ook niet een 
en al ellende. Daar kun je niet om-
heen, maar er zijn ook hele mooie 
momenten die je samen deelt of 
zij alleen had. We zijn samen naar 
Brazilië geweest en op wintersport 
gegaan, ze ging uit en kocht een 
nieuwe auto. Het leven ging door, 
vandaar de glinsteringen die het 
leven dierbaar en kostbaar maken. 
Die glinsteringen blijven altijd wel 
komen, dat wilde ik met dit boekje 
aangeven.’ Marianne van Arkel 
groeide op in Haarlem waar haar 
vader predikant was. Ik heet Mari-
anne Edith en Edith vond ik altijd 
een hele leuke naam en die maakte 
ik mijn schrijversnaam. Ze heeft 
niet eerder een boek geschreven 
maar wel veel gepubliceerd. 

De kust
‘We zijn opgegroeid met de zee. 
Mijn ouders hadden een huisje aan 
zee, maar we kwamen ook vaak in 
de bergen. ‘Mijn zusje en ik had-
den sinds 2005 een huisje in Eg-
mond, midden in de duinen. De 
laatste zomer zijn we daar drie we-
ken geweest en hadden iets prach-
tigs. Atie was altijd al gek op de 
zee. Op haar rouwkaart staat zij 
schelpen zoekend op het strand. 
Het boekje is bedoeld voor men-
sen die zelf kanker hebben en hun 
naasten, maar ook voor mensen die 
er wat verder vanaf staan. Mensen 
die er wel van horen, maar eigen-
lijk de impact ervan niet goed be-
grijpen. Ook is het bedoeld voor de 
omgeving, want het is me opgeval-
len dat mensen vaak niet goed raad 

weten hoe ermee om te gaan. Voor 
mij is eigenlijk de boodschap, ga 
niet tegenover de patiënt staan, 
maar ga er naast staan. Leg een 
arm om de schouder, schrijf even 
een briefje of nodig spontaan uit 
om een eindje te gaan wandelen. 
Maar niet, als je me nodig hebt 
kun je bellen. Ga niet teveel be-
voogden. Ga niet op ziekenbezoek, 
maar gewoon op bezoek. Het geeft 
aan hoe waardevol vriendschap is. 
Het was natuurlijk een verdrietige 
periode, maar ik ben blij dat ik zo 
heb kunnen meelopen en dat het 
toegelaten werd.’

Troost
‘Mijn zusje heeft in een laat sta-
dium een operatie gehad die niet 
had mogen gebeuren. Toen er geen 
uitzicht op genezing was heeft ze 
gekozen voor euthanasie en re-
gelde alles zelf, ze vond dat het er 
gewoon bij hoorde. Ze vroeg me 
wat ik aan ging doen op haar uit-
vaart en ik liet het haar zien. Toen 
zei ze, maar daar moet je wel hoge 
hakken bij dragen. Ze wilde bij de 
euthanasie zelf de verantwoorde-
lijkheid, wilde geen injectie maar 

Edith van Arkel, auteur van 
‘Glinsteringen op de golven’. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren beschikbaar gesteld. Om hiervoor in aanmerking te 
komen stuurt u een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp ‘golven’. De boeken worden onder de 
belangstellende verloot, iedereen krijgt bericht.

Schrijfster leert juffen 
schatplukken

Iedere ouder die zijn peuter voor het eerst naar de ‘grote school’ 
brengt kent het melancholische gevoel van afscheid: het kind gaat 
een andere wereld in, vaak liefdevol opgevangen door de nieuwe juf 
en de andere kinderen, maar toch: ‘In ieder afscheid is een beeld van 
de dood’, om met de Engelse schrijfster Mary Ann Evans te spreken, 
beter bekend onder haar manlijke pseudoniem George Eliot.

‘Zij, die ons vertrouwen, voeden ons op,’ zei zij ook, en zo is het vaak: 
vorige week kwamen juffen uit de hele gemeente bijeen in de Biltho-
vense Boekhandel, om zich, onder leiding van de kinderboekenschrijf-
sters Annejan Mieras en Sanne Rooseboom, te laten inspireren in hun 
zoektocht naar nieuwe verhalen om voor te lezen aan de kleintjes die 
ze onder hun hoede hebben. Want, zo zeggen de schrijfsters: ‘Lezen 
is meeleven. Maar dan moet je wel het juiste boek gevonden hebben’.

Beide auteurs vertelden over hun schrijfproces, hun boeken en hoe je 
met verhalen in de klas een eigen wereldje kunt scheppen, en hoe aan-
stekelijk dat voor kinderen is. In ons onderwijs is veel gericht op logica 
en kennis, maar creatief denken vraagt iets anders van de leerling: ver-
beeldingskracht. Het brengt de leerling niet alleen mooie verhalen, maar 
ook plezier, zelfvertrouwen, oplossingsvermogen en inlevingstalent. 
Annejan Mieras, die ook schrijflessen op basisscholen geeft, noemt dat 
schatplukken: gebruik beelden en ervaringen uit je omgeving en maak 
er iets nieuws van. Of, om bij de woorden van George Eliot te blijven: 
‘Ik verlang geen toekomst, die de banden met het verleden breekt.’ 
                   (Peter Schlamilch) 

Schrijfsters Annejan Mieras (midden links) en Sanne Rooseboom 
geflankeerd door Ike en Wendy van de Bilthovense Boekhandel.

De storm die hevig bleef razen
nam heel veel bomen te grazen
en bij zo’n gierend geluid
gaat niemand graag uit
want je wordt zo van je sokken geblazen

Guus Geebel LimerickHet voedselbosje groeit
Het voedselbosje in aanleg, 
naast de Julianaschool in Bilt-
hoven, heeft er een sponsor bij; 
op 11 maart zal filosoof Lam-
mert Kamphuis een lezing hou-
den voor Rotary Zandzegge en 
publiek. 

De opbrengst gaat naar twee lo-
kale goede doelen: de bouw van 
het Mauritshuys voor A.L.S.-pa-
tiënten De Bilt en het biologisch 
voedselbosje naast de Juliana-
school Directeur van de school 
Ella Prins: ‘Het bosje levert ook 
educatief voedsel. Kinderen leren 
hoe groenten en fruit groeien en 
hoe je de tuin verzorgt. Ze vragen 
erin te mogen werken en voelen 

zich verantwoordelijk. Dit initia-
tief gaat jaren mee. Gereedschap, 
zaden en begeleiding gaan geld 
kosten. Geweldig als Zandzegge 
zich daarvoor inspant met de le-
zing op 11 maart’. De lezing is op 
11 maart om 20.15 uur bij Van der 
Valk in De Bilt. Kaarten te ver-
krijgen op www.eventbrite.nl. 
      (Ilona Hofstra)

Leerlingen zijn enthousiast over het 
voedselbosje.

advertentie

nam zelf het slokje. Dat noem ik 
de drinkbeker der dankzegging. Ik 
wil zo laten zien hoe euthanasie 
ook kan in alle vrede en rust.’

Pareltjes
Marianne kreeg vele positieve re-
acties van mensen die het boekje 
hebben gelezen. Sommigen zeiden 
nu pas aan de verwerking van een 

dierbare toe te zijn gekomen. Ie-
mand stuurde een mailtje waarin 
ze schreef: ‘Soms komen er parel-
tjes in je leven langs en dit is een 
van de pareltjes.’ Het boekje werd 
vervaardigd bij Parel Promotie en 
is te koop bij de Bilthovense Boek-
handel. E-mailadres van de auteur 
is: edithvanarkel@kpnmail.nl.
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BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

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

BOEREN GEHAKT
Lekker gekruid & gezouten. Met groenten gevuld, eitje 
erin; panklaar voor ballen, ovenschotel, soepballetjes,
hamburger, u mag het allemaal proberen!! 500 gram 4,98

VARKENS PROCUREURLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. wordt niet droog.
Aan een stuk voor bijv. pulled porc of aan lapjes 
gesneden; of blokjes voor uw eigen saté 100 gram 1,25

KIP DIJFILET
EEG gekeurd & droog geslacht. Lekker om te bakken
of voor uw stoofpotjes. Wordt niet droog! Ca. 25 min. 
braden.Topper voor uw oven gerecht... 100 gram 0,95

HERTEN BIEFSTUK
Voor de liefhebbers. Smelt op de tong. Om kort te
bakken. Op = Op. Lekker met onze cranberry saus...
Mag kort rosé gebakken worden!! 100 gram 3,98

RUNDER WOKREEPJES
Lekker gemarineerde & gekruide malse biefstukreepjes 
met sugar snaps & prei ringetjes. Lekker bij pasta....
Even kort roerbakken in een grote pan! 100 gram 2,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tips van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 februari t/m zaterdag 22 februari.

Zetfouten voorbehouden.

PULLED PORC
Op de Green Egg heel langzaam gegaard. 100 gram 1,35
CARPACCIO ROLLETJES
Met o.a. biefstuk, kruiden crème, pijnboompitjes

etc...

100 gram 2,35

KIP SCHNITSELS
Heerlijk mals en mager en lekker gepaneerd & gekruid.
Om kort te bakken in ruim boter, zachtjes om en om!
Ook lekker aan reepjes door uw salade.. 4 stuks 5,00

De Huishoudbeurs, al sinds 1955 gehuisvest in de Amsterdamse RAI, draait al 
lang niet meer om slechts huishoudelijke apparatuur. Het is uitgegroeid 

van vakbeurs voor de Nederlandse huisvrouw tot lifestyle-event 
voor de moderne vrouw. Op de 75e editie, die 22 februari van start 

gaat, is ook ruimte voor onder andere mindfulness 
workshops, vegan foodtrucks en een tattooshop.

De edities van 1950 tot nu ge-
ven naast een ontwikkeling van 
de beurs ook een sterk verande-
rende Nederlandse maatschap-
pij weer. Halverwege de vorige 
eeuw stonden de beurzen nog in 
het teken van naaimachinede-
monstraties en innovaties die 
het schillen van de aardap-
pel zouden vergemakkelijken. 
Naast proeven, proberen, la-
chen, passen en shoppen is er 
dit jaar ook veel te vieren op de 
Huishoudbeurs. Voor haar 75e 
editie pakt de beurs feestelijk uit 
met bijzondere extra's, zoals de 
presentatie van een eigen geur, 
veel cadeautjes en een unieke 
kans om op de set van Goede 
Tijden, Slechte Tijden te staan. 

Ook de zusterevenementen zijn 
jarig: de Negenmaandenbeurs, 
het Pasar Colours Festival en 
The Model Convention verras-
sen de bezoekers daarom met 
speciale activiteiten.

De Negenmaandenbeurs is het 
grootste evenement op het ge-
bied van zwangerschap en ba-
by’s. Het biedt volop informatie 
en inspiratie; over verzorging, 
voeding, gezondheid, inrichting 
van de kinderkamer, leerzaam 
speelgoed, veiligheid, vervoer 
en nog veel meer. De beurs is 
dagelijks geopend van 11.00 - 
18.00 uur en op donderdag 27 
en vrijdag 28 februari van 11.00 
- 22.00 uur. Bezoekers van de 

Negenmaandenbeurs hebben op 
dezelfde dag gratis toegang tot 
de Huishoudbeurs en het Pasar 
Colours Festival.

Burgemeester Potters eet mee
Vanuit Stichting Eet Mee! was burgemeester Potters maandag 17 februari te gast bij de familie Al Kha-
yat in Bilthoven. De stichting organiseert dit ieder jaar en is een mooie manier voor de burgemeester 
om in gesprek te gaan met inwoners die hij anders niet snel zal spreken. Eerder schoof hij al aan bij 
gastgezinnen in De Bilt en Maartensdijk. 

Burgemeester Potters aan tafel bij de familie Al Khayat. [foto Walter Eijndhoven] 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vier-
klank is een aantal kaarten 
beschikbaar. Om hiervoor in 
aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp 'rai75'. 
De kaarten worden onder de in-
zenders verloot. Iedereen ont-
vangt bericht.

Tickets voor Huishoudbeurs

De huishoudbeurs is uitgegroeid tot een lifestyle evenement voor de moderne vrouw.

MENS is ook…
Team Welzijn MENS De Bilt 
goed bereikbaar
Heeft u vragen op het gebied van 
welzijn zoals vrijwilligerswerk, 
maatjes, activiteiten, buurtinitiatieven 
en huisbezoeken? Loop dan eens 
binnen bij onze servicecentra:
•  maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 

uur: Servicecentrum Maartensdijk , 
Maertensplein 96

•  maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 
uur: Servicecentrum De Bilt,  
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 of één 
van de spreekuren:

•  elke 1e dinsdag v.d. maand 15.30-
16.30 uur: Spar Mons (koffiehoek), 
Bilderdijklaan 106 Bilthoven

•  elke donderdag 10.00-12.00 uur: 
Gezondheidscentrum De Bilt 
(kamer 1.13), Henrica van Erpweg 
2C

•  elke vrijdag 10.30-12.00 uur: 
Het Lichtruim (trap bibliotheek), 
Planetenplein 2 Bilthoven

Meer informatie op onze website of 
030-7440595 (De Bilt) en 0346-214161 
(Maartensdijk).

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan aleen 

drukwerk!

Bel of mail naar:

0346 211215
www.parelpromotie.nl
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Afvalgrijpers voor De Werkplaats
door Henk van de Bunt

Minder afval langs de routes tussen de Werkplaats en het Nieuwe Lyceum en de Plus in 
Bilthoven; daarover staan afspraken in het convenant Snoeproute dat al in oktober 2012 werd 

ondertekend en dat nog steeds van kracht is. 

De bewoners van dit gedeelte van 
De Leijen klaagden toentertijd over 
de bergen afval die de scholieren 
produceerden Officieel mochten 
leerlingen alleen de Kees Boekel-
aan gebruiken om naar de Plus en 
terug te gaan, maar in de praktijk 
reden veel leerlingen toch door de 
wijk. Leerlingen van de derde klas-
sen VMBO en Havo van De Werk-

plaats hielden al een opschoonac-
tie deel uitmakend van het project 
‘Snoeproute’ dat jaarlijks wordt 
herhaald in de onderbouwklassen. 
November, januari en mei zijn de 
‘Keep Clean’-maanden, gevolgd 
door de ‘Pas Op’-maand maart. 

Wijkraad
Ook de Wijkraad de Leijen kent het 
fenomeen: ‘We hebben hier in de 
wijk een zogenoemde snoeproute. 

Deze route, het Kees Boekelaantje, 
noemen we zo, omdat er dagelijks 
honderden scholieren over deze 
route vanuit Utrecht fietsen. Een 
route die naar de Werkplaats en het 
Nieuwe Lyceum voert. Een route 
die langs de Plus supermarkt loopt. 
Een supermarkt, die door veel leer-
lingen wordt aangedaan om er het 
nodige te kopen en vervolgens te 

verorberen. De achtergelaten schil-
len en dozen troffen we helaas iets 
te vaak langs deze route aan. Van-
daar de naam, snoeproute. 

Opsieren
De snoeproute is dus de loop- en 
fietsroute van de scholen De Werk-
plaats en Het Nieuwe Lyceum naar 
de Plus (supermarkt). Langs de 
Snoeproute werden in 2013 nieuwe 
prullenbakken geplaatst mogelijk 

gemaakt door verschillende part-
ners: De Werkplaats, Het Nieuwe 
Lyceum, wijkraad De Leijen, su-
permarkt Plus, BIGA en de ge-
meente sponsorden. 

Contacten
De contacten tussen de bewoners 
in de Leijen en de leerlingen ver-
beterden. In 2016 kon worden 
meegegeten bij ‘onbekende beken-
den’. Gastgezinnen nodigden men-
sen uit de straat of uit de buurt uit 
om, bij een hapje en een drankje 
elkaar eens beter te leren kennen. 
Ook organisaties konden buurtge-
noten met elkaar in contact bren-
gen. Zo bood De Werkplaats de 
mensen die aan de zogenaamde 
‘snoeproute’ wonen een high tea 
aan, geserveerd door de leerlingen. 
De school wilde op die manier iets 
terugdoen voor de overlast die de 
jonge snoepkopers soms geven 
(denk aan afval en drukte). Met dit 
gebaar zorgde de school voor een 
leuke middag waarbij buurtbewo-
ners met elkaar aan tafel zaten en 
nader kennis met elkaar konden 
maken.

Afvalgrijpers 
Bij vervolgoverleg tussen de ge-
meente, de school en de Wijkraad 
werd de wens geuit om bij de ver-
dere uitvoering van het afvalpro-
gramma van de school te kunnen 
beschikken over afvalgrijpers. 
Wethouder Andre Landwehr over-
handigde daartoe op 13 februari 25 
afvalgrijpers aan Kindergemeen-
schap De werkplaats 

Wethouder Andre Landwehr overhandigde 13 februari 25 afvalgrijpers 
aan Kindergemeenschap De werkplaats. [foto Reyn Schuurman]

Applaus in 2013 van toenmalig wethouder Bert Kamminga voor HNL-leerlingen, nadat zij gezamenlijk één van 
de nieuwe prullenbakken hebben onthuld. [foto Walter Eijndhoven]

Boodschappenpakketten 
voor De Voedselbank 

Liesbeth en Han Bruinse hebben de afgelopen weken actie gevoerd om zegels te sparen, die 
supermarkt Plus in Bilthoven bij de daar gedane inkopen levert. Een volle kaart kan bij de 

supermarkt geruild worden voor een boodschappendoos ter waarde van 50 euro.

Liesbeth en Han wonen in Huize het 
Oosten en riepen middels een arti-
keltje in het Huiskringblad de mede-
bewoners op ook die zegels te verza-
melen en bij hen af te leveren, of ze 

gingen deze zelf ophalen. Hierdoor 
hebben zij 11 dozen ingezameld en 
leverden zij deze af bij De Voedsel-
bank aan de Molenkamp in De Bilt. 
Daar worden de pakketten weer ver-

deeld onder de minder draagkrachti-
gen in De Bilt.          (Frans Poot)

Liesbeth en Han Bruinse leveren de 
pakketten af bij De Voedselbank.

Langs de Snoeproute werden in 2013 nieuwe prullenbakken geplaatst. 
[foto Walter Eijndhoven] 

Aeres VMBO strijdt 
om Kampioenschap 

Bloemwerk 
door Kees Diepeveen

Maandag 10 februari vond in de ontmoetingsruimte van het Aeres 
VMBO Maartensdijk de strijd plaats om het Provinciaal Kampi-
oenschap Skills Talents Bloemwerk. Samen met de leerlingen van 
het Wellant VMBO Amersfoort en Wellant VMBO Houten streden 
Fenna van Wettum, Tess Scharrenburg en Simone Kerkhof om het 
Provinciaal Kampioenschap.

Skills Talents omvat meerdere vakwedstrijden voor laatstejaars studen-
ten voor het VMBO. Derde- en vierdejaars leerlingen krijgen door de 
wedstrijden een podium om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien. 
Voor het vak Bloemwerk doen dit leerjaar landelijk ongeveer 1000 crea-
tieve leerlingen mee aan de wedstrijden. De opdrachten die de leerlingen 
tijdens de wedstrijden uitvoeren zijn ontwikkeld door docenten en slui-
ten daarom aan bij het lesprogramma. De wedstrijd is gebaseerd op het 
profiel-vak Groen en op het keuze-vak Bloemwerk.

Bloem-bind-technieken
Tijdens de wedstrijd passen de leerlingen verschillende bloem-bind-
technieken toe zoals een hand gebonden boeket en een gestoken bloem-
werk. De jury die bestaat uit de docenten van de drie VMBO’s die het 
profielvak Groen doceren. Belangrijke elementen in deze wedstrijd zijn 
gevoel voor kleur, compositie en techniek. Maar ook het samenwerken, 
een goede afwerking en het mooi inpakken wordt meegewogen in de 
beoordeling.. 

De leerlingen hebben hun uiterste best gedaan en creëerden prachtige 
bloemwerken. Uiteindelijk werden de prestaties van het Wellant VMBO 
Amersfoort door de jury als beste beoordeeld. Deze school gaat naar de 
nationale finale in Leeuwarden op 4 tot 6 maart. De leerlingen van Aeres 
VMBO Maartensdijk eindigden op de 3e plaats; een ervaring rijker. 

Fenna, Tess en Simone tonen trots het door hen gemaakte bloemwerk. 
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 29 januari t/m di 25 februari 2020

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

MAGERE STOOFLAPPEN
Per 500 gram

449
Kiloprijs 8,98

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

 2 VOOR

350

LA PLACE OF JUMBO VERSE 
PASTA OF JUMBO VERSE 
PASTASAUS
Alle soorten
3 verpakkingen
Alle combinaties mogelijk

2+1
GRATIS*

SAUCIJZEN, KIPKROKANT
SCHNITZEL OF SLAGERS
GEHAKTBALLEN
Grootverpakking 600-840 gram

4,

WATERVAL WIJNEN
3 flessen à 750 ml

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

 3 VOOR

 10,-

HAK GROENTEN IN POT
4 potten à 330-370 gram
Alle combinaties mogelijk

 4 VOOR

3,-

ROBIJN WASVERZACHTERS 
OF OMO WASMIDDELEN
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*GRATIS

3  VOOR3  VOOR

4450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze rode druiven bak à 500 gram, 
Frambozen bakje à 125 gram, 
Junami appels tas à 1 kilo, 
Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*
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GEMEENTENIEUWS
week 8 ¾  19 februari 2020

Bouwen en buren
Alles goed geregeld met de aannemer en de 
gemeente - vergeet u de buren te informeren 
over uw verbouwing! Voorkom ergernis of 
een juridisch geschil en vertel uw buren 
tijdig over uw plannen. Dat kan ook met een 
briefje en schets of tekening in de brieven-
bus.

Stookalert houtkachels
Op www.rivm.nl/stookalert kunt u zich aan-
melden voor een waarschuwing per e-mail 
als de weersomstandigheden ongunstig zijn 
om de open haard of houtkachel aan te ste-
ken. Zo voorkomt u dat buren last krijgen 
van rook uit uw schoorsteen. 
Zie www.stookwijzer.nu voor tips over ver-
antwoord stoken van haard of kachel.

Auto-inbrekers actief
De politie waarschuwt tegen auto-inbraak. De 
dieven hebben vooral auto’s op het oog met 
keyless entry. Ik Bilthoven-Noord was het de 
afgelopen periode een paar keer raak. De in-
brekers maken gebruik van apparatuur die het 
signaal van de sleutel opvangen. Ze hebben 
het vooral gemunt op airbags, stuur, navigatie-
systemen en dergelijke. De politie adviseert om 
thuis de sleutels te bewaren in een metalen blik 
om het signaal te blokkeren. Of google naar 
‘keyless entry sleutel opbergen’ voor meer tips.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • (030) 228 94 11 • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl 

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m 
za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Wethouder Bakker: “Al dan niet inenten is 
een keuze die bij ouders ligt. Als wethouder 
gezondheid én jeugd vind ik het zeer be-
langrijk dat kinderen in onze gemeente ge-
zond en veilig opgroeien. Vaccineren draagt 
daar aan bij en is belangrijk voor groepsim-
muniteit. Dat zal ik bij de verschillende 
doelgroepen onder de aandacht brengen 
en bespreken.”

Inentingen zorgen ervoor dat kinderen niet 
ziek worden door gevaarlijke ziekten zoals 
mazelen, bof en polio. Ingeënte kinderen 
kunnen op hun beurt andere kinderen niet 
besmetten. Zo werken we aan groepsim-
muniteit. Het Rijksvaccinatieprogramma 
voorziet gratis in de inentingen tegen infec-
tieziekten. 

Gesprek aangaan
In de kern Maartensdijk is slechts 77% van 
de tweejarigen ingeënt tegen DKTP (norm: 
90%) en 78% tegen BMR (norm: 95%). 
Met ‘norm’ wordt het percentage kinderen 
bedoeld dat gevaccineerd moet zijn om een 
uitbraak van een ziekte uit het vaccin te 
voorkomen. De gemeente gaat daarom in 
gesprek met kerken in Maartensdijk over 
het belang van vaccineren. JGZ-medewer-
kers van het consultatiebureau krijgen er 

bovendien extra tijd om het onderwerp met 
ouders te bespreken.

Meer informatie
Wilt u een persoonlijk gesprek over inentin-
gen? Heeft u een vraag over inentingen en 
wilt u een persoonlijk gesprek met een arts 
of verpleegkundige? U kunt een afspraak 
maken door te bellen naar 033-460 00 46. 
Mailen kan ook naar jeugdgezondheids-
zorg@ggdru.nl. Wilt u liever chatten? Op 
werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur kunt u 
chatten met een jeugdverpleegkundige van 
GGD regio Utrecht (en op dinsdag- en don-
derdagavond tot 20.30 uur): www.ggdru.nl/ 
chatten. Zie voor meer informatie ook: 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl en
www.ggdru.nl/rvp.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Obrechtlaan: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 29 mei 2020.
De Bilt:  Utrechtseweg (N 237): voorbereidende werkzaamheden kabels en leidin-

gen ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 31 juli 
2020. 

De Bilt:  Troelstraweg: verkeershinder i.v.m. asbestbetonvervanging van gas en 
waterleiding tot 14 februari 2020.

De Bilt: Ambachtstraat: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 2 maart 2020.
De Bilt:  Prof. Dr. Zeemanweg: vervangen huis (riool) aansluitingen van 20-1 tot 

20-2 2020.
De Bilt: Looydijk: leidingwerkzaamheden waarschijnlijk tot eind maart
Maartensdijk:  Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417): Rioolinspectie tussen de 

kruising met de Nieuwe Wetering (N234) in Maartensdijk en de provincie-
grens met Noord-Holland  vanaf 27 januari t/m 6 maart.

Westbroek:  Versteeglaan: inrichten werkruimte (depot) naast huisnummer 142. Dit 
depot zal waarschijnlijk tot april/mei blijven (afhankelijk van de duur van 
de werkzaamheden).

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het weg-
dek, riolering  en de openbare verlichting uitgevoerd. 

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 20 februari 19.30 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en 
eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):

- Toelating en installatie raadslid  
- Benoemen voorzitter en lid Auditcommissie  
- Benoeming raadsrapporteur ODRU  
-  Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen Intensief toezicht financiën Provincie 

(Forza De Bilt) 
- Beschikbaar stellen krediet voor brandweerposten Maartensdijk en Westbroek  
- Vaststellen Duurzaamheidsagenda 2020-2022

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt u op 
debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u ook alle raads- en commissievergaderingen live 
volgen.

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan 
voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissies op 10 
en 12 maart. Dat kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@debilt.nl of bel (030) 
228 91 64. Ook met vragen over de agenda of de stukken kunt u bij de griffie terecht.  

Nieuwe afspraakmomenten burgerzaken 
De momenten waarop u afspraken kunt maken bij de balies van de gemeente De Bilt 
veranderen per 1 maart 2020. Het gaat hierbij om afspraken voor bijvoorbeeld de 
aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of een Verklaring Omtrent het Gedrag. De 
wijziging is een door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingsmaatregel.

Wat wijzigt er?
De aanpassing heeft alleen betrekking op af-
spraakmomenten bij de balies van burgerza-
ken. 

Wat blijft onveranderd?
De openingstijden van het gemeentehuis zelf 
en van de gemeentewerf (Milieustraat) blijven 
ongewijzigd. Uiteraard kunt u ook veel produc-
ten online blijven regelen of aanvragen, zoals 
uittreksels en het doorgeven van adreswijzi-
gingen. Gaat het om een spoedverzoek? Ook 
dan verandert er niets. 

Wat zijn de nieuwe tijden voor 
afspraken?
Er is rekening gehouden met de drukstbezoch-
te dagdelen, zoals de dinsdagavond en de 
woensdagmiddag. Ook is ervoor gekozen ten-
minste 1 dagdeel per werkdag open te blijven 
waardoor u nog steeds op alle doordeweekse 
dagen een afspraak kunt maken. De momen-
ten waarop u afspraken kunt maken bij de ba-
lies van burgerzaken zien er per 1 maart 2020 
als volgt uit:

Maandag 08:30 – 12:30
Dinsdag 14:00 – 19:00
Woensdag 14:00 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:30
Vrijdag  08:30 – 12:30

In de gemeente De Bilt ligt de vaccinatiegraad bij zuigelingen iets onder het 
landelijk gemiddelde. In de kern Maartensdijk ligt deze echter ver onder de 
norm. Ook in Bilthoven-Noord en de wijk Weltevreden ligt de vaccinatiegraad 
voor BMR onder de norm. Reden voor de gemeente om extra aandacht te 
schenken aan vaccinatie.

Aandacht vaccineren zuigelingen
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5 STUKS

TOT

61%
KORTING

 4.99 
2 REPEN

 Tony's Chocolonely 
 2 repen van 180 gram
 Van /5.20 - /5.24

Andrélon
 Alle soorten 
2 stuks
 Van /5.92 -/13.18
Voor 2.96 - 6.59

 Andy of 
Glorix
Alle soorten
 Van /7.45 - /16.45

Becel smeer- of vloeibaar
Alle soorten 
2 stuks
Van /2.22 - /11.52
Voor 1.66 - 8.64

2e PRODUCT

 3.99  2.79 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen 
een gratis spaarzegel

 Hamburgers
 Schaal met 5 stuks 
 Van /4.19

61%
KORTING

een gratis spaarzegeleen gratis spaarzegeleen gratis spaarzegeleen gratis spaarzegel

 Hamburgers
 Schaal met 5 stuks 
 Van 

 PER SCHAAL

2.49 

 50%
KORTING 

 1+1
GRATIS 

 NU 
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Biltse scholieren naar 
het Zwanenmeer

door Henk van de Bunt

De groepen 5 en 6 van de basisscholen uit De Bilt die meedoen aan het programma van KidS hebben 
donderdag 13 en vrijdag 14 februari de prachtige opera Zwanenmeer gezien in het bijzondere 

theater de Veerensmederij te Amersfoort. Ouders en leerkrachten reden de leerlingen uit 
Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk naar dit achter het Centraal Station gelegen Amersfoortse 

theater, dat zich kenmerkt door de mooie akoestiek en bijzondere architectuur. 

Holland Opera bewerkte Het Zwa-
nenmeer van Tsjaikovski en mixte 
het beroemde balletverhaal met het 
sprookje De wilde zwanen van An-
dersen. Drie zangers en vier instru-
mentalisten brachten de muziek van 
Tsjaikovski in herinnering. Twee 
zussen kibbelen, om de gunst van 
de koning. Het werd een klassieke 
strijd van een onzeker ‘gewoon’ 
meisje tegen een verbluffende pa-
radijsvogel, van eerlijk tegen vals, 
van wit tegen zwart. 

Werkgroep
Werkgroep Kunst in de School 
(KidS) zet zich vrijwillig in om een 
compleet en kwalitatief cultureel 
programma vorm te geven voor de 
basisscholen in De Bilt. Werkgroep 
lid Frankie van Sluijs vertelt: ‘Ter 

voorbereiding van het bezoek aan 
de opera, keken de kinderen naar 
een film over naar het theater gaan. 
Want dat kan best spannend zijn. 

Sommige kinderen zijn er nog nooit 
geweest en die wilden we juist 
graag deze ervaring geven. Wat doe 
je als je binnenkomt? Mag je dan 
nog naar de wc? Mag je er eten? En 
na afloop, wat doe je dan?
 
Gastles
Tevens volgden de leerlingen een 
verdiepingsles, georganiseerd door 
Het Kunstenhuis. Twee professio-
nele dansdocenten gaven een gastles 
dans. In een veilige sfeer ervaren de 
kinderen zo de vrijheid om op onder-
zoek te gaan naar hun fysieke moge-
lijkheden, waarbij ze plezier hadden 
in het bewegen met hun lichaam op 

muziek. Binnen de thema’s van de 
opera gaven ze in dans vorm aan 
emoties, werkten ze samen en leer-
den ze zich te presenteren. 

Begrijpen
Het was een prachtige voorstel-
ling. De kinderen reageerden heel 
enthousiast. Frankie vertelt: ‘Zo 
grappig, vertelde een leerling me 
na afloop, dat bijna alle woorden 
gezongen worden en dat je het toch 
heel goed begrijpt’ en ‘Ik had nog 
nooit een opera gezien en vond 
het zo mooi’, vertelde een andere 
leerling’. Ook de ouders en leer-
krachten waren onder de indruk 
van deze mooie jeugdopera. Van 
Sluijs tenslotte: ‘En zo werkte ie-
dereen mee met hun inzet, aan het 
versterken van de creatieve kracht 
van elk kind’. 

Een jeugdopera naar een beroemd sprookje van Andersen. (foto Holland 
Opera)

De leerlingen van scholen uit De Bilt 
worden verwacht in het bijzondere 
theater De Veerensmederij te 
Amersfoort van Holland Opera. 

Geen stunt van Nova 
in Ermelo

Het verlies van Nova tegen MIA van vorige week was zuur, maar 
de spelers konden en moesten dit tegenvallende resultaat achter 
zich laten om zich te focussen op de volgende wedstrijd die nog 
veel pittiger zou worden. De selectie reisde af naar Ermelo om 
tegen Dindoa te spelen.

De spelers van Nova 1 wisten dat zij een lastige wedstrijd voor de boeg 
hadden. Coach Frank benadrukte tijdens de voorbespreking dat Nova 
echter niks te verliezen had en bereidde de spelers er op voor dat het een 
fysieke wedstrijd kon worden.

Nadat de omroeper de spelers in de spotlights aan het publiek had voorge-
steld, kon de wedstrijd beginnen. Dindoa gaf al snel het signaal dat Nova 
flink aan de bak moest. Nova kon tot 5-3 meekomen, maar kwam daarna 
met 15-4 achter te staan. De spelers van Nova kwamen wat slapjes over 
en het leek alsof de spelers elkaar niet goed begrepen, met passfouten 
als gevolg. Verdedigend lukte het niet altijd om scherp te zijn onder de 
korf en de spelers van Dindoa konden te makkelijk doorbreken voor een 
doorloopbal. Nova kende echter ook goede aanvallen en er zaten zeker 
aanvallen bij van Dindoa die Nova ‘clean’ kon verdedigen. Bij een stand 
van 19-7 gingen de ploegen rusten.

In de rust kaartte coach Frank aan waar iedereen zich al wel bewust 
van was: er moest een schepje bovenop en er moest scherper verdedigd 
worden. Hoewel de Bilthovense ploeg zich hier vooraf aan de wedstrijd 
ook wel bewust van was, leek dit in de tweede helft pas echt tot uiting 
te komen. Nova was feller in de tweede helft en deinsde niet terug voor 
een duel. Een echte inhaalslag kwam er niet en het gat was niet meer te 
dichten, maar de spelers kunnen terugkijken op een betere tweede helft 
die eindigde in 13-10, wat de eindstand bracht op 32-17. De grote vraag 
blijft echter waarom de spelers in de tweede helft pas feller werden. Na 
afloop sprak coach Frank met beide vakken apart om hen gerichte aan-
wijzingen en opdrachten mee te geven voor de komende wedstrijden. 

De komende twee weken staan er geen wedstrijden op het programma 
voor de selectie. De spelers en staf grijpen deze kans om een gezellig 
teamuitje te organiseren op één van de trainingsavonden. Zaterdag 7 
maart treft Nova Noviomagum uit Nijmegen.     (Renske van Kempen)

Mex de Vree gaat voor de doorbraak.

Leerlingen van de basisscholen De Nijepoort, St. Michael, Groen 
van Prinsterer en Julianaschoool luisteren naar een inleiding op de 
Jeugdoperavoorstelling. 

Tweemaal Zes verliest 
belangrijk duel

Waar er vorige week verrassend gewonnen werd door de hoofdmacht van Tweemaal Zes, liepen 
zij afgelopen zaterdag belangrijke punten mis. In de wedstrijd tegen SDO uit Kamerik, 

dat onderaan stond op de ranglijst, werd er met 19-21 verloren. De punten zouden 
handhaving in de overgangsklasse vrijwel vaststellen, maar door dit verlies 

zal TZ komende weken moeten blijven knokken.

In de Vierstee waren beide teams 
zeer strijdlustig. De wedstrijd, die 
wel een streekderby genoemd kan 
worden, werd door Tweemaal Zes 
het best begonnen. Zij schoten uit 

de startblokken en SDO keek al snel 
tegen een 6-1 achterstand aan. Een 
time-out van de gasten leek de om-
mekeer. TZ wist hierna maar met 
moeite de korf te vinden, terwijl 

SDO stukje bij beetje inliep. De 
voorsprong werd uit handen gege-
ven en de stand gelijk gebracht naar 
8-8. Er werd gerust met een kleine 
achterstand voor de thuisploeg.

In de tweede helft werd de wedstrijd 
harder en spannender. Ondanks dat 
SDO vaker de voorsprong had, 
werd het gat nooit groter dan 4. TZ 
wist bij te blijven en bleef vechten 
om het tij te keren. Het mocht niet 
baten. SDO was in staat de boven-
liggende partij te blijven en kon na 
het laatste fluitsignaal de punten 
meenemen naar Kamerik. Eind-
stand 19-21. De dosis vechtlust was 
eerder dit seizoen genoeg voor TZ 
om wedstrijden over de streep te 
trekken, maar afgelopen zaterdag 
mislukte dit. 7 maart wacht het duel 
tegen koploper Pernix in Leiden. 
           (Sterre Thijs)

De tegenstander van TZ 
was afgelopen zaterdag de 
bovenliggende partij.
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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  .....................................................
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Te koop aangeboden 
4 lederen donkerblauwe 
STOELEN op wieltjes met 
armsteun i.z.g.st. €150,-. Tel. 
06-53181066

Grote verzameling WO2 
BOEKEN met honderden 
foto’s, kaarten en nog véél 
meer te koop. Alles in één 
koop. Tel: 0346-830120

ESPRESSO koffiemach. 
volautomaat van Siemens, 
wegens omstandigheden, is 
maar kort gebruikt, koopje € 
175,00.  (Nieuw € 450,00)  
Tel. 06-16641083

Peuter loopfiets voor meisje. 
In hoogte verstelbaar, nau-
welijks gebruikt €25,-. Tel: 
06-42448590

Nijntje klein speelhuisje met 
houten figuurtjes + Nijntje 
puzzels ( 6-9-12-16 stukjes) 
+ houten peuterpuzzel dieren 
€10,-. Tel: 06-42448590

2 dekbedhoezen voor peuter-
bed 120x150 cm. 1x leeuwtje 
zwart/geel, 1x dieren veelkleu-
rig €10,-. Tel: 06-42448590 

8 Villeroy & Bosch, Vivo 
waterglazen hoogte 8cm €2,-.  
Tel: 06-14040516

10 Boerenbonte eierdop-
jes hoogte 4,5cm €5,-. Tel: 
06-14040516

Glans der Goudse glazen, 
St. Janskerk Gouda €2,-. Tel: 
06-14040516

Veldbedden 3 stuks in draag-
tas, donkerblauw als nieuw. 
Eenvoudig in elkaar te zet-
ten. Per stuk €8,-. Tel: 030-
2286515

2 kaartjes Motorbeurs €22,50 
totaal. Tel. 0346-243758

Broodtrommel/doos voor 1 
heel brood, L35/B16/H16cm 
plastic, onderste helft wit, 
bovenste transparant €5,-. Tel. 
06-30693144

Sony zware zilveren klok-
radio 2 x instelbare wereld-
tijd i.z.g.st. €15,-. Tel. 
06-29506849

Sony zware zilveren klok-
radio 2 x instellingen v af 
te lopen i.z.g.st. €15,-. Tel. 
06-29506849

2 cavia's met hok €30,-. 
Computertafel €20,-. Tel. 
06-53181066

Plantentafel hoog model, 
ouderwets, licht geel geschil-
derd, €10,-. 2 lage bijzetta-
feltjes, geel geschilderd, p.st. 
€5,-. Gelezen esoterische boe-
ken, va €5,-. Tel 06 53441095

Gietijzeren wokpan met dek-
sel inclusief gratis pasta pan. 
€10,-. Tel. 0346211678 of 
0630654159

Antieke bidstoel met het een 
originele plaatsnummer-bord-
je  € 39,00.  Tel. 06-16641083 

Wollen Desso tafelloper 
46 x 90 cm.  €10,-.  Tel. 
06-16641083

Groen petroleumstel €5,50.  
Grijs wolkjes tulbandvorm 
€7,50. Tel. 0346-211738

Activiteiten
Iedere donderdag van 13.30 - 
15.00 uur in WVT De Bilt 60+ 
LINEDANCEGROEP. Lekker 
bewegen in groepsverband. 
Aanmelden via 06-16090458

Fietsen/ brommers
Heren Gazelle Medeo sport-
fiets derailleur 7 x 3, mist 
kettingkast €50,-. Tel. 030-
2290923

Gazelle damesfiets met drie 
versnellingen om op te knap-
pen. €25,-. Tel. 0346211678 of 
0630654159

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

NIVOO Opleidingen zoekt 
een planner, administratief 
medewerker en medewerker 
binnendienst. Wil jij werken 
in een enthousiast team? Zie 
nivoo.nl/vacature.

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 infor-
matie. Je kunt vragen naar 
Edwin.

Gevraagd:
HUISHOUD-ELIJKE hulp! 
Gezin in Groenekan zoekt 
hulp voor schoonmaakwerk-
zaamheden. Voor meer info 
bel: 06-42745782

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-

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: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Mooie Vakantiebungalow
Wifi, vrije tuin, rust en ruimte. Regio Ootmarsum-Denekamp.
Goede fiets-/wandelomgeving.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info. 0541-626578 / 0639609666

Op ’t bankje
De man die komt aanlopen heeft een enorm boeket bloemen bij 
zich. Als hij bij me komt zitten krijgt het bankje meteen een fleu-
rige aanblik. ‘Dat ziet er mooi uit, zeker iets goed te maken’, zeg 
ik lachend. De man kan het gelukkig waarderen en zegt: ‘Als 
dat het geval was zou het thuis in ieder geval om die reden niet 
gewaardeerd worden. Bij mijn vrouw moet het dan minstens een 
weekendje weg zijn. Niet dat ik vaak iets goed te maken heb, 
maar als het een keer gebeurt zou een bos bloemen niet genoeg 
zijn. Die krijgt ze sowieso elke week wel van me.’ Hij kijkt even 
voor zich uit en vindt het kennelijk toch de moeite waard om me 
te vertellen waarom hij dit boeket bij zich heeft. ‘Mijn moeder 
wordt vandaag 75 jaar en ik was net bij haar aan de deur, maar 
daar hing een briefje dat ze even naar de bakker was om gebak te 
halen. Ze woont hier vlakbij en ik had geen zin om voor de deur 
te blijven wachten, dus kom ik hier maar even zitten. Ik ben ook 
wat vroeger dan afgesproken.’ Ik feliciteer de man van harte met 
zijn moeder en zeg dat ik het een prachtig boeket vind, wat hem 
doet glunderen. ‘Ik zou haar ophalen omdat ze haar verjaardag 
met familie en vrienden met een brunch in Lage Vuursche gaat 
vieren. Maar ik denk dat ze toch nog even naar de bakker is 
gegaan omdat er vanavond ook nog wel wat mensen uit de buurt 
zullen komen.’ De man vertelt dat zijn vader een paar jaar ge-
leden na een lang ziekbed is overleden en dat zijn moeder hem 
al die tijd verzorgd heeft. ‘Zij is heel kranig en doet alles nog 
zelf. Ook voor anderen staat ze altijd klaar en we zijn allemaal 
gek op haar.’ Hij kijkt weer met een glimlach voor zich uit. ‘We 
waren eerst bang dat ze het heel moeilijk zou krijgen na de dood 
van mijn vader, maar ze is heel ondernemend geworden. Mijn 
vader en moeder gingen er altijd veel op uit toen hij nog gezond 
was. Ze maakten treinreizen en bezochten veel musea. Dat doet 
ze nu met vriendinnen. We hebben al tegen haar gezegd dat ze 
maar eens moet gaan daten, maar daar wil ze niets van weten. 
Een vriendin van haar had wel een man ontmoet via Tinder en 
dat klikte best, maar die man werd ernstig ziek en overleed niet 
lang daarna. Daarom zegt ze steeds dat ze best tevreden is zoals 

het nu is.’ Verschillende mensen die voorbij komen kunnen zo 
te zien de mooie bloemen ook wel waarderen en werpen er een 
prijzende blik op. De man geniet daar ook zichtbaar van. Hij 
vertelt dat de kleinkinderen ook allemaal gek op hun oma zijn. 
De oudste kleindochter heeft haar zelfs een keer meegenomen 
naar Pink Pop. Je had de verhalen achteraf moeten horen. Ze had 
met volle teugen genoten en is daarna nog mee geweest naar an-
dere festivals. We plagen haar wel eens dat ze dan vast ook wel 
een pilletje geslikt zal hebben, maar dat wijst ze radicaal van de 
hand.’ Dan ziet hij zijn moeder met een gebaksdoos aankomen. 
Hij draait zich een beetje om zodat ze hem niet kan zien. Als ze 
vlakbij is staat hij op en begint Lang zal ze leven te zingen. Ze 
is blij verrast en zou bijna de doos met gebakjes hebben laten 
vallen. De man legt de bloemen op het 
bankje met de gebaksdoos 
ernaast en omhelst haar lief-
devol. Druk pratend gaan 
ze naar huis.

Maerten

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

Betrouwbare huishoude-
lijke hulp aangeboden. 

Referenties beschikbaar. Tel. 
06-85282169

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

GARAGEBOX aan de 
Merellaan te huur vanaf 
1-3. €125,- p/mnd info 
06-40222812

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Iedere maand wel een keer wordt het vuil niet op-
gehaald. Zaterdag 1 februari de blauwe deksel pa-
piercontainer, maar ook de groen container of de 
oranje deksel PMD container en het overige afval 
in de grijze container. 

Wat is dat toch met de ophaaldienst(-en) van de 
Gemeente De Bilt? Zitten wij niet in jullie sys-
teem? Wij betalen ook belasting in de gemeente 
De Bilt. 
Het betreft de huizen aan de Jan Provostlaan (bijv. 
nr. 75) in Bilthoven. 

Renée den Hollander-Fels
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FC De Bilt speelt gelijk
Op zaterdag 15 februari kwam Roda ’46 uit Leusden op bezoek bij FC De Bilt. Roda doet het dit jaar 
goed en speelt mee om de hoofdprijzen. Zoals bekend, heeft FC De Bilt dit jaar niet bepaald geluk en 

weet iedere wedstrijd goed mee te spelen, maar heel vaak ongelukkig met lege handen te eindigen. 
Voor de twee ploegen stond er vandaag veel op het spel, want Roda kon de tweede periodetitel 

pakken en FC De Bilt wilde graag de rode lantaarn weer aan Woudenberg overdragen.

In het eerste kwartier was het aftas-
ten van twee kanten. Kleine kans-
jes, veel middenveldgevechten, een 
beetje rommelig; niet onlogisch 
voor een wedstrijd met deze be-
langen. In de 17e minuut scoorde 
Koen Musters middels een keurig 
geplaatst schot en de 1-0 verscheen 
op het scorebord. Het kwartier 
daarna bleef het spel zich veel op 
het middenveld afspelen met steeds 
meer Roda aan de bal. In het derde 
kwartier van de eerste helft nam 
Roda het heft in handen en hing de 
gelijkmaker in de lucht. Vlak voor 

rust deed FC De Bilt toch weer wat 
terug en had het ook zomaar 2-0 
kunnen zijn toen de strakke corner 
van Sam Eerdmans werd doorge-
kopt.

Na de rust golfde het spel heen en 
weer en werd het steeds meer een 
aantrekkelijke wedstrijd. In de 61e 
minuut omspeelde Milan Hoef-
fnagel enkele verdedigers en werd 
hij net buiten de zestien van Roda 
aangetikt. Milan viel en de scheids-
rechter vond dit een schwalbe; dus 
geen vrije schop voor De Bilt op 

een gevaarlijke plaats, maar een 
knal naar voren, waardoor de spits 
van Roda in de snelle omschakeling 
de gelijkmaker kon scoren. 

In het laatste halfuur kon het echt 
alle kanten op, maar het bleef 1-1. 
Voor beide ploegen slechts een 
punt, terwijl drie punten verdiend 
waren. Roda kan in de volgende 
thuiswedstrijd alsnog de tweede pe-
riode pakken en FC De Bilt kan op 
7 maart thuis tegen AFC weer een 
poging wagen om de laatste plaats 
af te staan.

Een spelmoment uit FC De Bilt- Roda’46. (foto Henk Willemsen)

DOS komt net tekort 
in korfbalspektakel

De wedstrijd tussen de nummers twee en drie van de ranglijst, De 
Meeuwen en DOS, kende als inzet de tweede plek van de ranglijst. 
Het werd ook een topwedstrijd waarbij op een sportieve manier de 
spelers elkaar naar een hoog niveau joegen.

DOS revancheerde zich qua spel volledig na de kater van vorige week. 
In een zeer boeiend duel hielden beide teams elkaar lang in evenwicht. 
Beide teams kennen elkaar goed en gaven verdedigend veel druk. De 
aanvallende kwaliteiten zorgden ervoor dat het helemaal geen saaie wed-
strijd werd en heel veel mooie kansen werden gecreëerd, met een hoog 
afrondingspercentage. DOS schoot bijna 1 op 3 van de schoten raak. Vijf 
minuten voor rust was de stand bij 11-11 nog steeds gelijk. DOS was 
even niet voldoende bij de les en De Meeuwen scoorde vijf keer snel op 
rij en pakte een 16-11 voorsprong. DOS herstelde zich nog wel voor rust 
en kwam terug tot 18-15. Ook na rust was het eerste wapenfeit voor DOS, 
zodat duidelijk was dat DOS zich niet gewonnen gaf.

Bij 21-20 en 24-23 kwam DOS zelfs tot één punt terug, maar het lukte 
niet om gelijk te komen. Tegen het einde van de wedstrijd was het juist 
De Meeuwen dat de voorsprong iets vergrootte. Boeiend waren de duels 
tussen beide captains, waarbij DOS aanvoerder Tim Nap met 10 goals 
toch zijn meerdere moest erkennen in zijn tegenstander die nog vier maal 
meer raak schoot.
Vorige week speelde DOS ver onder haar kunnen en leed een onnodige 
nederlaag. Zaterdag speelden de Westbroekers een prima wedstrijd en 
konden zij vrede hebben met de 34-31 nederlaag.

Vanwege de voorjaarsvakantie zijn er de komende twee weken geen 
competitiewedstrijden. DOS hervat zaterdag 7 maart de competitie met 
een thuiswedstrijd tegen OWK, aanvang 20.25 uur.

DOS en de Meeuwen zijn aan elkaar gewaagd.

Knap herstel SVM 
Een tot op de botten gemotiveerd SVM was vanaf de eerste minuut goed bij de les in de 

thuiswedstrijd tegen het Utrechtse FajaLobiKDS. De bezoekers hadden dan wel het betere 
combinatievoetbal maar werden niet echt gevaarlijk. 

SVM stelde steeds vaker met snelle 
en gevaarlijke counters de Utrecht-
se verdediging op de proef. Goede 
schoten, een kopbal net naast het 
doel: SVM had voor de rust de sco-
re moeten openen.

Thee
Na de theepauze zette SVM het 
goede spel voort. Onnodig bal-
verlies gaf de Utrechtenaren een 
niet te missen kans en vlak na de 
rust stond de 0-1 op het scorebord. 
SVM bleef in zichzelf geloven en 
nog voor de 60e minuut zorgden 
Coen Swart en Perry van den Bunt 
met twee prima schoten voor de 2-1 
voorsprong. Even later kreeg Roy 
Wijman de kans op de wedstrijd 
op slot te gooien maar hij zag zijn 
schot net naast gaan. Mike de Kok 
zorgde voor de 3-1 en maakte in de 
89ste uit een strafschop de 4-1. Fa-

jalobiKDS maakte in de 96ste mi-
nuut - eveneens uit een strafschop 
- nog de 4-2. 

SVM staat stevig op de derde 
plaats. De komende 2 weekenden 
zijn er door de voorjaarsvakantie 

geen competitiewedstrijden. De 
Maartensdijkers spelen op donder-
dag 20 februari om 20.15 uur thuis 
tegen SEC (Soest) en op zaterdag 
29 februari uit om 13.00 uur tegen 
Odysseus ‘91 uit Utrecht. 

Een drukte van belang in het strafschopgebied van de bezoekers.

Badmintontoernooi
De badminton donderdag morgen 
groep van SV Irene in Bilthoven 
speelde op donderdag 13 februari 
het jaarlijkse handicaptoernooi 
in de Kees Boekehal in Bilthoven. 
De prijzen waren dit keer 
chocolade harten in het teken van 
Valentijnsdag. Info c.q. aanmelden 
om ook te gaan badmintonnen kan 
via info@irenebadminton.nl . 

Salvodames weer te 
sterk voor tegenstander

Ook het als derde geklasseerde Forza kon in eigen sporthal in Hoog-
land de dames van Salvo niet afstoppen. Alhoewel Salvo de eerste set 
aan de tegenstander moest laten had het de regie over het verdere ver-
loop van de wedstrijd, met een mooie 1-3 overwinning als resultaat.

Deze tegenstander was voor Salvo onbekend. In het eerste deel van de 
competitie was de ontmoeting met Forza uitgesteld. Salvo kende het 
team niet en was op zijn hoede. Met de geblesseerde Madelon Franken 
op de bank om aan te moedigen moesten de dames ervaren dat Forza de 
zaken serieus wilde aanpakken. Na een aanvankelijke voorsprong trok de 
tegenstander het initiatief weg bij Salvo en maakte de 1e set uit met 25-
21 winst. Dat was een waarschuwing voor de speelsters en coach Maar-
ten van Ginkel. 

Salvo pakte de zaken direct beter aan. Spelverdeelster Carien de Ridder 
wist vooral Rianne Diepeveen goed te bedienen die veelvuldig scoorde. 
De 2e set werd mede daardoor gewonnen met 18-25. In de 3e set werd 
de lijn stevig doorgetrokken. De ene goede aanval na de andere bezorgde 
Salvo direct een comfortabele voorsprong die niet meer werd afgegeven. 
De set werd maar liefst met 13-25 gewonnen. De 4e set kon Forza nog 
lang in de buurt van de Maartensdijkse dames blijven maar door een aan-
tal goede services, mooie drie-meteraanvallen van Nienke Dalmeijer en 
een goede invalbeurt van Nadya Speek trok Salvo ook deze set naar zich 
toe met 19-25. De 1-3 overwinning was een feit.

Dinsdag 3 maart moet Salvo om 19.30 uur in sporthal Aetsveld in Weesp 
aantreden tegen de dames van Oberon, die als 2e geklasseerd staan. Als 
Salvo daar een goed resultaat haalt kan het kampioenschap de dames niet 
meer ontgaan.
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hertenhaasfilet

Woe.
19-02
Do.

20-02
Vr.

21-02
Za.

22-02
Zo.

23-02

Runderrib-eye van de 
grill met kruidenboter

Gebakken
victoriabaarsfilet

met kappertjessaus

Groentenburger met 
gekruide aardappeltjes

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
26-02
Do.

27-02
Vr.

28-02
Za.

29-02
Zo.

01-03

Kipsaté
met frietjes en sla

Gebakken heilbotfilet 
met tomaten-dillesalsa

Gevulde aubergine 
met linzen

en blauwschimmelkaas

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Vrijwilliger bij De Bonte Parels
door Walter Eijndhoven

Ondanks alle commotie binnen de agrarische wereld met betrekking tot het Nederlandse 
stikstofbeleid, kreeg Jan-Willem uit De Bilt toch interesse in het (boeren-)leven op het 

platteland. Is het terecht dat boeren boos zijn? Moeten zij het roer omgooien en 
biologisch worden? Uit belangstelling besloot hij daarom vrijwilliger te 

worden bij boerderij De Bonte Parels in Westbroek.

De Bonte Parels is een biologische 
boerderij en ligt midden in de wei-
landen van het Noorderpark. De 
koeien grazen vredig in de wei of 
staan rustig op stal, kippen schar-
relen op het erf en de twee paarden 
(tinkers) lopen rond op hun eigen 
weiland, altijd samen. Naast de 
groentetuin, staan nog een stuk of 
wat geiten en vogels vliegen in en 
uit de stal.

Verzorging
‘Ja, op deze boerderij ben ik dus 
vrijwilliger geworden’, vertelt 
Jan-Willem. Nadat ik boer Rutger 
en boerin Christianne liet weten 
graag vrijwilligerswerk te willen 
doen bij hen, zijn zij direct begon-
nen met mij bekend te maken met 
werk op de boerderij. ‘Heb je er-
varing met de verzorging van die-
ren?’. Uuuhm, nee, niet echt’, was 
het eerlijke antwoord. ‘Om eerlijk 
te zijn, ben ik nog nooit in contact 

geweest met een koe of paard. Ik 
kom van oorsprong uit Amsterdam. 
En nee, ik ben ook niet handig, toen 
zij vroegen of ik kon timmeren, za-
gen of boren en op een trekker heb 
ik ook nooit gezeten. Werk aan de 
winkel dus, op de boerderij’. ‘Eén 
ding kunnen wij Jan-Willem verze-
keren, deze vrijwilliger gaat beslist 
handig worden’, laat Rutger weten. 
‘Op zo’n boerderij ligt altijd werk 
te wachten en het meeste moet je 
toch zelf oplossen’.

Insectenhotel
Inmiddels mengde Christianne zich 
ook in het gesprek. ‘Wij hebben 
diverse projecten waar Jan-Willem 
ons bij kan helpen’, vertelt zij. ‘Eén 
van die projecten is het timmeren 
van een insectenhotel’. Afgelopen 
week zijn Rutger en Jan-Willem 
bezig geweest met het timmeren 
ervan’. Jan-Willem: ‘Dat was nogal 
wat. Tijdens het vastzetten van wat 

planken, vraagt Rutger opeens of ik 
de rest wil boren. Ik had nog nooit 
een boor in handen gehad, laat 
staan ermee gewerkt. Maar, na veel 
getob, kreeg ik het toch voor elkaar. 
Rutger was trots op het uiteindelij-
ke resultaat. Het is nog niet af, maar 
het begin is er’.
De Bonte Parels is een oase voor 
plant en dier. Niet alleen staat over 
afzienbare tijd een mooi insecten-
hotel op het erf, voor onder andere 
oorwormen, vlinders, lieveheers-
beestjes en allerlei torretjes, maar 
ook moet erfbeschutting worden 
aangelegd, met behulp van diverse 
plantenzaden.

Plas-dras
Een ander project waarmee Jan-
Willem zich gaat bezighouden, is 
de aanleg van een plas-dras gebied, 
speciaal voor weidevogels. ‘Op ons 
terrein willen wij de natuur graag 
een handje helpen’, legt Christianne 
uit. ‘Binnenkort zetten wij een per-
ceel van ongeveer anderhalf tot twee 
hectare onder een laagje water. Wij 
hopen op deze manier weer weide-
vogels als kievit en scholekster terug 
te krijgen. En wij hopen natuurlijk 
op de grutto, Nederlands nationale 
vogel. Rond het plas-drasgebied la-
ten wij kruiden groeien, zodat jonge 
vogels zich kunnen verstoppen voor 
ooievaars, roofvogels en kraaien. 
Boven de sloot komt een vossen-
raster, om vossen en dassen tegen 
te houden. Jan-Willem kan dus nog 
heel veel doen, komende tijd’. Deze 
heeft er in ieder geval zin in. ‘Leuk, 
om overal mijn tanden in te kun-
nen zetten’, vertelt hij. ‘Oh, ik hoor 
dat Rutger mij roept. De 60 koeien 
moeten worden gemolken’. Hij trekt 
zijn laarzen en overall weer aan en 
vertrekt richting melkput. Het werk 
op de boerderij gaat gewoon door.

Op de boerderij is altijd wel iets te doen.

Boer Rutger melkt tweemaal daags zijn koeien.

Van winter naar voorjaar
Zondag 23 februari organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met Utrechts Landschap 

een rondleiding over het landgoed Sandwijck. 

Ook in de winter is er veel te zien. 
De eeuwenoude bomen komen nu 
heel mooi tot hun recht en het wui-
vende riet geeft het landgoed een 
eigen karakter. 

Voorjaar
En het voorjaar kondigt zich aan. 
Sommige sneeuwklokjes bloeien 
al een hele tijd, honderden andere 
komen nu open. Krokussen begin-
nen te bloeien en daarmee vliegen 
ook de eerste hommels al rond. 
De das komt steeds vaker zijn 
burcht uit; dus grote kans dat er 
sporen van dit bijzondere nacht-
dier te zien zijn.

De wandeling begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. 
Het verzamelpunt is de parkeer-
plaats op Sandwijck; Utrechtse-
weg 301, tegenover het Van Boet-
zelaerpark. Als het vochtig weer 
is, zijn laarzen of hoge schoenen 

nodig. De rondleiding is gratis. 
Honden zijn (ook aangelijnd) niet 
toegestaan op Sandwijck. 

Info Rijk van Oostenbrugge rijk.
vanoostenbrugge@gmail.com.

Ook bij Sandwijck bloeien de sneeuwklokjes al.

Polderen
Gakken. Een typerend, aanzwellend geluid in de vroege ochtend als 
honderden ganzen naar hun foerageergebieden vliegen. De achtersten 
moedigen luidruchtig de voorsten aan. In de winter nemen grote groe-
pen ganzen onze polders in bezit. Met hun talrijke familieleden over-
nachten ze vaak op het water, maar overdag verspreiden zij zich over 
de weilanden. Ze grazen de weides kort en vervuilen de grond met hun 
zure mest. Of zien wij het verkeerd, zijn zij en wij eenzelfde deel van 
de natuur? Moeten we meer ‘polderen’...                 (Karien Scholten)

In haiku:
Talloze ganzen
Eten onze polder leeg
Of is die van hun?

Door de tuin niet geheel te plaveien
kan het groen er heel goed gedijen
en een bloementooi
is niet alleen mooi
maar ook nog eens goed voor de bijen

Guus Geebel Limerick
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