
Gemeenteraad vergadert 
vlak voor voorjaarsvakantie

door Guus Geebel

Donderdag 20 februari werden in de gemeenteraad weer veel onderwerpen behandeld en 
spijkers met koppen geslagen. Zoals gebruikelijk was er ook weer een ‘Gast van de raad’.
Jacomijn Baart woonde op uitnodiging van Henk Zandvliet (GroenLinks) de vergadering 

bij. Jacomijn Baart is voorzitter van de afdeling GroenLinks De Bilt.

De raad stemt unaniem in met het 
beschikbaar stellen van een krediet 
van 1,2 miljoen voor de renova-
tie van de brandweerpost Maar-
tensdijk, en met een krediet van € 
700.000 voor de fusiepost West-
broek-Tienhoven.

Benoemingen
Na schriftelijke stemmingen wor-
den nieuwe leden van de auditcom-
missie gekozen. Martijn Koren 
(CDA) als voorzitter, Connie Brou-
wer (Fractie Brouwer) als plaats-
vervangend voorzitter en John van 
Brakel D66) en Erik den Hertog 
(Bilts Belang) als nieuwe leden van 
de commissie, naast de zittende 
Theo Aalbers (ChristenUnie). Henk 
Zandvliet (GroenLinks) wordt bij 
acclamatie benoemd tot raadsrap-
porteur van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (ODRU).  

Beantwoording
Wethouder Dolf Smolenaers beant-
woordt de 17 schriftelijke vragen 
over Intensief toezicht financiën 
De Bilt, ingediend door Forza De 
Bilt. De meeste vragen waren al be-
antwoord tijdens de raadsavond op 
dinsdag 4 februari.  

Uitrol 5G
Wethouder Anne Brommersma 
geeft nadere inlichtingen op schrif-
telijke vragen ingediend door Beter 
De Bilt over de over uitrol van 5G 
in De Bilt. Zij verwacht dat eind dit 
jaar van alles bekend wordt. ‘Op 
dat moment bekijken we wat het 
betekent voor ons eigen beleid en 
zullen we de raad informeren.’

Duurzaamheidsagenda
De raad stelde de Duurzaamheidsa-
genda 2020-2022 vast. Duurzaam-
heid is een speerpunt van het col-
lege. Het kabinet besloot in 2017 
een nationaal klimaatakkoord op 
te stellen. Het akkoord bevat een 
samenhangend pakket aan maat-
regelen om de CO2-uitstoot te re-
duceren met 49 procent in 2030 
en 95 procent in 2050. Gemeenten 
hebben in overgrote meerderheid 
ingestemd met het klimaatakkoord. 
De Bilt geeft in de Duurzaamheids-
agenda de uitvoering aan voor de 
jaren 2020-2022. In het uitvoe-
ringsplan wordt op basis van een 
marktverkenning een rijkssubsidie 
van 30.000 euro aangevraagd om 
de pilot Brandenburg-West aard-
gasvrij te maken. SGP, Bilts Belang 
en Forza De Bilt stemmen tegen de 
Duurzaamheidsagenda.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
vindt het voorstel veel te ver gaan. 
‘We zijn er nog niet aan toe.’ Erik 

den Hertog (Bilts Belang) dient met 
de SGP een amendement in om een 
aantal ambities en budgetten uit het 
uitvoeringsplan te schrappen en zo-
ver nog niet besteed, toe te voegen 
aan de algemene reserve. Johan 
Slootweg (SGP) heeft moeite met de 
stap om de wijk Bandenburg West 
aardgasvrij te gaan maken. ‘Van het 
gas los is een soort ideologie gewor-
den waarbij geen ruimte is voor een 

realistische kijk.’ Hij dient een motie 
in waarin gevraagd wordt voorals-
nog af te zien van het aardgasvrij ma-
ken van bestaande woningen en het 
besparen van energie verder te gaan 
stimuleren. De motie is verworpen. 
Theo Aalbers (ChristenUnie) vraagt 
het college in een breed gesteunde 
motie initiatief te nemen voor het 
verder invullen van een ‘Green Deal 
De Bilt atelier’, ruimte te vinden 
in de huidige ambtelijke bezetting 
voor aanstelling van de Programma 
Manager Duurzaamheid, gebruik te 
maken van reeds verworven of te 
verwerven fondsen en zo nodig fi-

Kennismaken met 
wijkagenten

De wijkagenten Laura van de Kraats en Huib van Driel zijn op 26 
februari in De Vierstee van 19.00 tot 21.00 uur. Zij nodigen iedereen uit 
om daar kennis met hen te maken. Een kennismakingsvideo is te zien op 
Regio-tv De Bilt. 
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De brandweerauto’s in Maartensdijk staat elders geparkeerd omdat ze 
niet in de huidige kazerne passen. 

Wethouder Anne Brommersma heeft 
duurzaamheid in haar portefeuille.

nanciering te verkrijgen vanuit door 
de rijksoverheid ter beschikking te 
stellen subsidie- of financierings-
mogelijkheden, maar ook vanuit de 
provincie of Europese Commissie. 
De motie is aangenomen.

Werner de Groot (CDA) zegt dat 
zijn fractie enthousiast is over de 
duurzaamheidsagenda maar hij wil 
bij de behandeling van de kaderno-
ta stilstaan bij enkele uitvoerings-
plannen. Raadslid Boer (SP) wil In 
het kader van de klimaatrechtvaar-
digheid de laagstbetaalden ontzien. 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) spreekt waardering uit voor de 
Duurzaamheidsagenda. Hij heeft 
moeite met het warmteplan. Mi-
chiel van Weele (D66) noemt de 
kern waar deze agenda voor staat, 
hoe bereiken we het om de inwo-
ners mee te krijgen en hoe gaan we 
het lokaal invullen. Krischan Hage-
doorn (PvdA) is over het algemeen 
tevreden over de uitwerking van de 
duurzaamheidsagenda. Hij vraagt 
de wethouder te onderzoeken of er 
constructies bestaan die duurzaam-
heidsleningen kunnen financieren 
zonder dat het de gemeente geld 

kost. Zijn fractie voelt de urgentie 
om nu te beginnen met energiebe-
sparing en wil grote klappers ma-
ken met zonnepanelen op de daken 
van woningen van SSW.

Wethouder Anne Brommersma 
beantwoordt vragen en gaat in op 
opmerkingen. ‘Van het aardgas 
af is landelijk beleid.’ Wat betreft 
duurzaamheidsleningen zegt zij dat 
waar mogelijkheden zijn die wor-
den onderzocht, maar tot nu toe zijn 
die niet gevonden. Erik den Hertog: 
‘Bilts Belang is geen voorstander 
om een proeftuin aardgasvrije wij-
ken in onze gemeente te starten. 
We kunnen beter achterlopen op de 
feiten dan voorop lopen op de fou-
ten. De veelgehoorde klacht van 
gebruikers is dat ze klem zitten met 
de tarieven en de service. Er is geen 
keuzevrijheid, geen concurrentie en 
wat je overhoudt is geen kapitalisme 
maar de Chinese vorm van commu-
nisme.’ Een motie om geen subsidie 
aan te vragen is verworpen.

Jacomijn Baart woont op uitnodiging 
van Henk Zandvliet als ‘Gast van de 
raad’ de vergadering bij.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
01/03 • 10.30u -  

Mevr. Ds. M.T. Cevaal-Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/03 • 09.30u -  

Proponent A.M. van Mourik
01/03 • 18.30u - Proponent L. Solleveld 

Vrijz. gem. Woudkapel
26/02 • 19.30u - Aswoensdag, 

Oecumenische viering in kerkgebouw 
O.L.V. met voorgangers Astrid Veldhuis 

en ds. Pieter Lootsma
01/03 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

 
Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3
01/03 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/02 • 19.30u - Aswoensdag, 

Oecumenische viering 
met Vrijz. gem. Woudkapel

01/03 • 10.30u - Voorgangers René 
Grotenhuis en Hyleco Nauta

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

01/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
01/03 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

01/03 • 10.00u - Ds. D. Meijvogel 
01/03 • 19.00u - Ds. A.D.J. Wessels

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

01/03 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
01/03 • 10.30u - Communieviering,  

A. van Gaans en W. Eurlings 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
01/03 • 10.00u -  

Spreker Adri van der Mast 
04/03 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
01/03 • 15.30u - Ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/03 • 10.00u + 18.30u -  
Ds. N.A. Donselaar 

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen 
op Paaszondag 12 april 

 
Hollandsche Rading

PKN - Kapel 
01/03 • 11.00u - ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/03 • 10.00u - Ds. P.G. Oskamp 
01/03 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
01/03 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk 
04/03 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra, 

Bijbellezing 

PKN - Ontmoetingskerk
01/03 • 09.30u - ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
01/03• 10.30u - Open huis- c.q.

Woord- en Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/03 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
01/03 • 18.30u - dhr. G. van Dijke 

PKN - Herv. Kerk
01/03 • 10.00u - Ds. C.A. van de Graaf 

01/03 • 18.30u - Ds. R.F. de Wit

Openstelling tuin

Naast de sneeuwklokjes staan in 
de Moeras- en Stinzenplantentuin 
nu ook veel andere stinzenplanten 
in bloei; zoals Helleborus, lente-
klokje, holwortel en cyclamen. 
De toegang is vrij op zaterdag 

‘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

24-2-2020

Kees & Maartje Lam
55 jaar getrouwd

Van Harte
Gefeliciteerd!

Van alle 
(achter-) (klein-) kinderen

Kerkdijk 68
3615 BG Westbroek

Totaal onverwacht overleed vorige week onze collega
 

Leon Schepers
 

Met een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid zette hij 
zich als woonconsulent in voor de belangen van onze huurders.

We gaan zijn humor en Limburgse accent missen.
 

Op vrijdag 21 februari is Leon in besloten kring gecremeerd.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden 

bij dit plotselinge afscheid.
 

Directie en medewerkers van Woonstichting SSW

‘We hebben het heel goed gehad’ 

Na een lang leven is overleden onze positieve, 
onbaatzuchtige, hartelijke moeder, schoonmoeder en lieve oma

Sjutke Ieuwkje Noteboom-de Vries
Weduwe van Hans Noteboom sinds 20 april 2015

Voorburg Bilthoven
25 april 1928 18 februari 2020

 Rhenen Jan Willem en Geerte
   Wotte Juus
   Gearte Nynke

 Hoogeloon Wotte en Annet
   Betsy
   Sym

 Utrecht Juus en Yvette

De herdenkingsdienst heeft op zaterdag 22 februari
plaatsgevonden in de aula van crematorium Hilversum.

Correspondentie: Postbus 1016, 3910 CA  Rhenen

Als een schip achter de horizon verdwijnt
Is het niet weg

Je kan het alleen niet meer zien

Je hield tot het einde toe de regie in eigen hand.
 Lieve Jan, pa, opa, we wensen je een goede reis.

Jan Adriaan Bosch
echtgenoot van Ger Bosch-Zonderman

Jan overleed 14 februari 2020 in de leeftijd van 80 jaar.

 Ger Bosch‑Zonderman 

 Jan en Burnie Bosch
  Dirk‑Jan en Joyce
  Stein

 Hein Bosch

 Marieke Bosch en Fred van den Tempel
  Lisa en Jacob
      Stef
      Josien

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Postadres: Groenekanseweg 151, 3731 AE De Bilt.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Onverwacht is in de nacht van 18 februari overleden onze vriendin

Sjutke Noteboom
Zij was in 1993 medeoprichter van
“Samen Eten Hollandsche Rading”.

Tot nu toe was zij sterk betrokken bij onze eetgroep.
Wij zullen haar missen.

Er zijn geen woorden voor een moeder 
van wie je weet: zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, 
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde, 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen haar leven,
maar ook haar lijden overnam.

Omringd door liefde en warmte van haar kinderen 
en kleinkinderen is rustig ingeslapen

Willemina Hendrika de Ruiter - van Vliet 
Willemien

weduwe van

Willem de Ruiter

 Lienden, 5 november 1925     † Bilthoven, 22 februari 2020

In liefde verbonden met:

Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Tap DELA t.a.v. familie De Ruiter 
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 
27 februari om 12.00 uur in de aula van crematorium 
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in de ontvangkamer.

Onze speciale dank gaat uit naar 
het verzorgend personeel van ‘De Bremhorst’

29 febr. van 10.00 tot 17.00 u op 
Kerkdijk 132 (tuiningang) West-
broek. Parkeren uitsluitend aan 
de weilandkant tegenover de tuin.
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Langzamer rijden in Westbroek
 door Henk van de Bunt

In juni 2019 werd gedurende 
twee weken gemeten de snelheid 
gemeten in Westbroek. Op de Dr. 
Welfferweg reed zo’n 20 procent 
harder dan de toegestane 60 ki-
lometer per uur; 1800 auto’s re-
den harder dan 70 kilometer per 
uur. Voor de Achterweteringse-
weg was dit 12 procent en 1050 
auto’s. Er werden snelheden van 
boven de 100 kilometer per uur 
geregistreerd.

Gemeente De Bilt gaat de maximale 
snelheid terugdringen op de wegen 
tussen de bebouwde kom van West-
broek en de N417. Op dit moment 
geldt daar een maximaal toegestane 
snelheid van 60 kilometer per uur. 
Deze snelheid wordt door omwo-
nenden als te hoog ervaren. Het ver-
lagen van de maximumsnelheid naar 
50 kilometer per uur is wenselijk. 

Naar 50 km/u
Vanwege de grote hoeveelheid er-
faansluitingen, 2 haakse bochten 
en het zeer krappe wegprofiel, waar 
zowel langzaam verkeer, landbouw 
verkeer en ander (groot) gemotori-
seerd verkeer dezelfde weg deelt, is 
het noodzakelijk de maximumsnel-
heid te verlagen. De dr. Welfferweg, 
Korssesteeg (geheel) en Achterwe-
teringseweg hebben voldoende ken-
merken van een erftoegangsweg, zo-
dat dit wegvak zonder aanpassingen 
als 50 km/u gedeelte kan worden 
aangemerkt.

Doelstellingen
Met het verkeersbesluit worden, 
op basis van artikel 2 van de We-
genverkeerswet 1994, de volgende 
doelstellingen beoogd:
•  het verzekeren van de veiligheid 

op de weg;
•  het beschermen van weggebrui-

kers en passagiers;
•  het zo veel mogelijk waarborgen 

van de vrijheid van het verkeer.
•  het voorkomen of beperken van 

door het verkeer veroorzaakte 
overlast, hinder of schade alsme-
de de gevolgen voor het milieu, 
bedoeld in de Wet milieubeheer;

De bovenstaande belangen wegen 
zwaarder dan overige, persoonlij-

ke, belangen zoals bijvoorbeeld een 
minimale verhoging van de reistijd.

Besluit
Op grond van voorgaande overwe-
gingen is de gemeente tot het be-
sluit gekomen om de 60 km/u zone 
te vervangen door het instellen van 
een limiet van 50 km/u. Dit door 
het vervangen van de borden op de 
dr. Welfferweg ter hoogte van de 
komgrens van Westbroek, rondom 
de driesprong met de Korssesteeg 
én op de Achterweteringseweg 
aan de zijde van de rotonde met 
de N417. Het besluit is in werking 
getreden nu de borden zijn aange-
bracht.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Vrijwilliger in een hospice

In die rol kom ik regelmatig 
in een hospice, als iemand is 
overleden. Ik sprak afgelopen 
zondag Annemarieke,
vrijwilliger bij Hospice Veerhuis 
in Amsterdam. Een comfortabel
huis in de Amsterdamse Pijp, 
in een rustig straatje met een 
grote tuin. Het heeft plaats 
voor vier mensen die nog maar 
kort te leven hebben. En een 
toegewijd team, aangevuld 
met vaste vrijwilligers. Ik 
heb er grote bewondering en 
respect voor, zeker omdat je 
je in een hospice gaat hechten 
aan bewoners, van wie je 
weet dat die gaan sterven. ‘Als 
vrijwilliger is geen 
enkele situatie en contact 
hetzelfde’, vertelt Annemarieke. 
‘Iedere bewoner van het 
Veerhuis brengt andere 
verhalen en emoties met zich 
mee. Soms ben je heel dichtbij 
in lichamelijke verzorging of 
een intiem gesprek. Soms zet je 
alleen een kopje koffie.’

Als ik vraag waarom zij dit 
emotioneel zware werk doet 
naast haar dagelijkse baan als
office manager vertelt ze over 

Tien jaar geleden dacht ik er regelmatig aan dat mijn leven er beter op zou worden als ik een dag in 
de week zou besteden aan het welzijn van anderen, in plaats van aan mijzelf. Vrijwillig. Bijna één 
op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk, of heeft dat gedaan. Als vrijwilliger maak je het 
verschil in de samenleving. Ik wilde van betekenis zijn voor anderen en in mijn toenmalige werk 
kon dat niet. Misschien ben ik daarom wel uitvaartverzorger geworden.
 haar vader, van wie zij op 

jonge leeftijd afscheid moest 
nemen. ‘Na een lang ziekbed 
kon ik de schoonheid van het 
stervensproces al goed zien.
De intimiteit in contact, er 
volledig zijn voor en met elkaar 
vind ik heel waardevol en 
prachtig.’ Ik herken dat als
uitvaartverzorger: na een 
overlijden staat de tijd stil en
word ik deelgenoot van 
gesprekken over leven en dood. 
Er dan voor anderen kunnen 
zijn maakt mij gelukkig. 

Een aantal jaren geleden maakte
Annemarieke van dichtbij het
verlies mee van een goede 
vriendin. ‘Zij kreeg de diagnose 
hersentumor en binnen zes 
weken was zij er niet meer.’ 
Zij was onderdeel van een 
hechte vriendengroep, die nog 
veel hechter werd tijdens de 
weken van haar ziekte. ‘We 
waren er allemaal voor haar en 
voor elkaar, dat was zo intens 
verdrietig maar ook zo mooi. 
Na haar overlijden zat ik op de 
bank voor mij uit te staren en 
ik realiseerde me dat een leven 
ineens voorbij kan zijn. Wat is 

nou eigenlijk écht belangrijk en 
wat maakt je écht gelukkig?’

Annemarieke voelt zich een 
gelukkig mens, terwijl ze 
steeds afscheid moet nemen. 
‘Wanneer er iemand gestorven 
is vind ik het altijd fijn om 
nog even in de lege kamer te 
kunnen zijn voordat er een 
nieuwe bewoner komt, om nog 
even het contact na te voelen in 
de ruimte. Dat lukt niet altijd, 
dan zwaai ik gedag in mijn 
hoofd. En dat is ook goed.’ Ik 
ben blij dat er vrijwilligers zijn, 
zoals  Annemarieke.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial
Ook op de Korssesteeg richting Westbroek is ‘het piano aan gaan’.

Vragenhalfuur uit de 
raad van 20 februari

door Guus Geebel

In het vragenhalfuur stelt Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vragen naar 
aanleiding van het Veiligheidsbeeld 2019 De Bilt. Daaruit blijkt dat de 
totale criminaliteit met 11 procent is gestegen. Hij vraagt wat het col-
lege daaraan gaat doen. Burgemeester Potters antwoordt dat er in 2019 
veel aan de hand was, zoals de boerenprotesten. Daar was veel poli-
tiecapaciteit voor nodig. Ook hij constateert een verkeerde trend, met 
name inbraak bij bedrijven. Potters deelt de zorg over de inzet van de 
politie en de ondercapaciteit die de komende vijf jaar niet beter wordt. 
‘Daar hebben we met onze partners indringende discussies over.’ Hij 
raadt aan met raadsleden van omliggende gemeenten te overleggen en 
een gezamenlijk signaal af te geven. ‘Dat helpt mij zeker in het pleidooi 
richting onze partners.’

Schlamilch stelt verder vragen over waterleidingproblemen rond de 
Planetenbaan in Bilthoven. Wethouder Anne Brommersma antwoordt 
in gesprek te zijn met exploitanten van kabels in de gemeente. ‘Er lig-
gen nogal wat kwetsbare leidingen onder de grond. In zeven jaar tijd 
gaan Vitens en Stedin 60 kilometer leidingen helemaal vervangen. Dat 
heeft consequenties voor straten die opengebroken moeten worden en 
het kan dus niet allemaal tegelijkertijd. Het kan daarom niet sneller. 
Afgesproken is de maatschappelijke overlast zo klein mogelijk te laten 
zijn. Intussen doet Vitens er alles aan om wat eerder gebeurd is in de 
toekomst te voorkomen.

Met brandweerlieden op de publieke tribune stelt Schlamilch vragen 
over de brandweer. ‘Er dreigen brandweervoertuigen waaronder een 
ladderwagen uit onze gemeente te verdwijnen. Brandweerlieden ma-
ken zich hierover zorgen.’ De burgemeester heeft naar aanleiding daar-
van met twee andere burgemeesters gepleit voor het behoud van het 
redvoertuig. ‘Wij denken dat het redvoertuig van toegevoegde waarde 
is en blijft voor De Bilt en omgeving. Wij gaan er vanuit dat in het 
nieuwe dekkingsplan er binnen 15 minuten een redvoertuig aanwezig 
moet zijn. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat daarover en over 
de berekening is nu discussie met de VRU. Wij zetten ons maximaal 
in maar kunnen geen garantie geven. We willen wel binnen 15 minuten 
inwoners kunnen bedienen.’ 

Brandweerlieden op de publieke tribune luisteren mee naar de 
antwoorden van de burgemeester op vragen over een redvoertuig.

advertentie

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar
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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 27 februari
t/m woensdag 4 maart

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gebakken boterhamworst
Ardenner rauwe ham
Gebraden rosbief

Filet Americain
Roomkaas
Grillworst

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipfilet
gemarineerd of naturel

Magere runderlappen

Gehakt speciaaltje

Duitse braadworst

500
 GRAM 7.75

100 
GRAM 2.25

500
GRAM

100
GRAM 1.30

Runderschnitzels

100
GRAM 1.50

Vrijdag en zaterdag voordeel

SAMEN
VOOR 8.-

1
KILO 12.-

100
GRAM 1.50

7.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.75

"BLAUWADER KAAS"
DE OUDWIJKER

100
GRAM 2.50

VERS GEBRANDE HUISMIX
250

GRAM 4.98

RIBLAPPEN
3 biefstukjes, 4 gepaneerde 
schnitzels of 6 tartaartjes 6.50

GRILLWORST + LEVERWORST

HUISGEMAAKTE COQ AU VIN

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 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 februari.

Onze heerlijke
Charlotte taart
Nu € 15,95
Wat zijn ze lekker…
Chocolate 
chip cookies
Per pak nu € 3,99

Rundergoulash 
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram 

Jonagold Handappels
€ 1,49

Heel kilo

Rustique – 
meergranen bol
Nu €2,99
Onze bekende

Kaasbol 
Nu € 3,49

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

Witlof 
500 gram € 0,79
Vers  gesneden 
Soepgroente 
Grof of fijn

250 gram  € 0,99

02
03

03
03

04
03

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Boeuff bourguignon 
met puree en rodekool

€ 1,59
100 gram

Koolhydraat 
arme maaltijd

€ 6,95
Per portie

Pasta 
met gerookte zalm, 
dille en spinazie

€ 1,75
100 gram

Vers van de traiteur

Het hoogste v
itamine c- en kaliumgehalte

van alle soorten
 sinaasappels!

ook Heerlijk i
n een frisse salade,

 als 

verse sap, voor
 een jam en nog veel meer!

gemakkelijk om te schillen, geen of

nauwelijks pitjes en
 puur natuur! 

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Tarocco, de smaaksensatie van Sicilië! 
Afkomstig van de vruchtbare gronden 
rondom de vulkaan Etna. Lekker zacht,    

aromatisch en een mooie 
        zoet/zuur balans.

tarocco, de vitaminebom uit italië!



Annejet van der Zijl 
in Bilthoven

De Bilthovense Boekhandel en Bibliotheek Idea ontvangen op woens-
dag 11 maart de schrijfster van het Boekenweekgeschenk Annejet van 
der Zijl in de Woudkapel in Bilthoven. Annejet van der Zijl: ‘Ik ben 
heel blij dat ik het Boekenweek-
geschenk 2020 mag schrijven. 
Sinds ik boeken maak ben ik al 
zoveel enthousiaste lezers tegen-
gekomen dat ik hoop ze tijdens 
de Boekenweek allemaal om me 
heen te hebben.’ 

Annejet wordt geinterviewd door 
neerlandica Bea Rigter van Bi-
bliotheek Idea. Het gesprek zal 
vooral gaan over haar vier biogra-
fieën. De organisatie is in handen 
van Bibliotheek Idea, De Biltho-
vense Boekhandel en De Woud-
kapel. De avond is om 20.00 uur 
in De Woudkapel, Beethovenlaan 
21 Bilthoven. Kaartverkoop: on-
line www.ideacultuur.nl, www.
woudkapel.nl en in de Biltho-
vense Boekhandel.
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Vertrek en installatie raadsleden
door Guus Geebel

Op donderdag 20 februari werd afscheid genomen van gemeenteraadslid Erik van Esterik 
(PvdA). Een commissie uit de gemeenteraad had de geloofsbrieven van Gija Schoor, 

zijn opvolger in de raad, onderzocht en in orde bevonden, waardoor zij kon 
worden geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. 

Burgemeester Sjoerd Potters 
spreekt de vertrekkende Erik van 
Esterik toe. Hij zegt dat hij bij de 
voorbereiding van zijn toespraak 
gemakkelijk de steekwoorden 
vond die bij Van Esterik passen. 
Helikopterview, verbindend, gaat 
veel vragen over het wat en waar-
om en juist niet over het hoe, houdt 
ons en zichzelf een spiegel voor, 
zet de inwoner centraal en kijkt 
vanuit dat perspectief waar ben ik 
van betekenis. ‘Voor jou is de in-
houd altijd leidend geweest, niet 
het proces.’ Hij schetst zijn poli-
tieke loopbaan tot nu toe. ‘De er-
varing daarbij opgedaan op gebied 
van financiën en sociaal domein 
heb je hier heel goed ingezet.’ Van 
Esterik was ook voorzitter van de 
auditcommissie. Potters noemt 
hem een cultuurdrager, een autori-
teit in de raad. ‘Ik zal je missen.’

Fractiegenoot Krischan Hagedoorn 
vertelt dat hij in 2011 als campag-
neleider van de PvdA Erik bena-
derde. ‘Hij was na een turbulente 

periode in Maarssen in Bilthoven 
komen wonen en was geïnteres-
seerd, maar gaf er de voorkeur aan 
het even rustig aan te willen doen. 

Gija Schoor is geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de fractie van 
de PvdA.

In Maarssen had hij ongeveer van 
alles meegemaakt wat je als plaat-
selijk politicus mee kunt maken.’ 
Hagedoorn noemt het bijna de 
moeite waard om er een serie op 
Netflix van te maken. Hij gaat in 
op de 5,5 jaar dat Van Esterik in 
de raad zat en noemt het betrekken 
van de inwoners en de stijl daarbij 
opvallend. ‘Je richt meldpunten op, 
organiseert politieke cafés en inter-
viewt mensen en instellingen die de 
dupe worden van politieke maatre-
gelen. Resultaten van jouw hande-
len zijn: De strategische agenda van 
de raad, de strategische Wmo-agen-
da, talloze verbeteringen op het ge-
bied van zorg en welzijn, groente 
en fruit voor de voedselbank en 
subsidie voor de dierenambulance.’ 
Krischan noemt het een voorrecht 
met Erik in de raad te hebben mo-
gen zitten. Hij dankt hem namens 
de PvdA-fractie voor de enorme 
inzet, daadkracht en lol. ‘We zul-
len je allemaal missen, maar gaan 
je gewoon weer tegenkomen in het 
maatschappelijk middenveld.’
Erik van Esterik zegt dat hij de 

raadsleden erg zal gaan missen.’Wij 
zijn echt een afspiegeling van de 
samenleving en dat vond ik echt 
leuk. Ik kan jullie verzekeren dat 
het raadswerk hier prettiger is dan 
het in Maarssen was.’ Hij vertelt dat 
hij ook in Dordrecht gewerkt heeft 
waar zo’n beetje de Rotterdamse 
cultuur heerste van het opstropen 
van de mouwen. Dat miste hij hier 
wel eens, voor de prestatie gaan. 
Hij heeft een aantal adviezen voor 
de raadsleden. Hij wenst hen toe het 
leven in de raad wat eenvoudiger te 
maken. ‘Er zijn zoveel werkgroe-
pen en raadsinformatieavonden. 
Doe eens een jaar zonder en ontdek 
dan wat je eigenlijk mist.’ Het valt 
hem ook op dat vooral via moties 
en amendementen met elkaar ge-
praat wordt. ‘Beperk het aantal mo-
ties eens een paar maanden en kijk 
wat het oplevert.’ Van Esterik zegt 
het college steeds meer te zijn gaan 
waarderen. ‘Maak wel het beleid 
wat overzichtelijker en kleiner.’ 
Hij dankt iedereen voor de samen-
werking en wenst Gija Schoor veel 
succes

Erik van Esterik tijdens zijn afscheidstoespraak.

Nu de dagen wat langer gaan duren
met ook weer hogere temperaturen
komen bloemen weer op 
of staan fraai in de knop
bij jezelf of anders wel bij de buren

Guus Geebel Limerick

Klaas van Egmond te gast 
in Huize Gaudeamus

Donderdag 22 februari was Klaas van Egmond gastspreker op de Huisvriendenavond van 
Huize Gaudeamus. Hij hield een bevlogen verhaal met als titel ‘Grenzen aan de groei’.

Biltenaar van Egmond is oud-kroon-
lid van de SER, voormalig directeur 
van het RIVM en van het Planbureau 
voor de Leefomgeving, adviseur van 
de Triodosbank en medeoprichter 
van het Sustaineble Finance Lab. In 
die hoedanigheden is hij internatio-
naal een begrip op gebied van milieu 
en duurzaamheid. Juist deze thema’s 
staan nu volop in de belangstelling.

Vocaal
De avond begon met een muzikaal 
intro door Maya Fridman; al meer-
malen te gast in dit huis en inmid-
dels een internationaal gewaardeerd 
musicus. Zij speelde op de cello 
hedendaagse traditionals en maakte 
grote indruk, mede door de vocale 
partij die zij zelf vertolkte.

Club van Rome
Klaas van Egmond nam zijn toehoor-
ders mee in een betoog over de nij-
pende situatie waarin de wereld zich 
bevindt op gebied van milieu en de 
uitdagingen waar men voor staat. Hij 
ging daarbij terug naar de tijd van de 
Club van Rome, opgericht in 1968. 
Ook toen was er bezorgdheid over 
het milieu, de sterke bevolkingsgroei 
en uitputting van energiebronnen. 

Later speelde ook nog het probleem 
van de zure regen: ‘En nu zien we 
de stijging van de temperatuur en 
daarmee de stijging van de zeespie-
gel’. Zijn stelling is dat de grootste 
uitdaging is eerst een gedragsveran-
dering te bewerkstelligen en dan pas 
een verandering op technisch gebied. 
Van Egmond: ‘Veel mensen halen 
hun identiteit uit de bezittingen die 
ze hebben. Vooral een mooie auto is 
daar een voorbeeld van’. 

Samenwerking
Hij pleitte bovendien voor het na-
streven van een circulaire econo-
mie. Volgens hem is het huidige 
klimaatakkoord te veel gestoeld op 
economische belangen. De financi-
ele sector is teveel gericht op korte 
termijn doelen. Hij pleitte daarom 
op het beprijzen van de CO2 uit-
stoot van o.a. vliegen, autorijden 
en voedsel, onder het motto ‘niet 
alles is te koop’. Om de bevol-
kingsgroei in ontwikkelingslanden 
te remmen is o.a. onderwijs van 
belang en daarbij vooral de positie 
van de vrouw. Bovendien is het be-
langrijk de financiële publiek/pri-
vate verhouding te herstellen. En 
dat alles kan alleen door een Euro-
pese samenwerking. Tot slot hield 
hij een pleidooi voor het belang 
van kunst en cultuur in de samen-
leving en sloot hij af met een pas-
sage uit de opera Die Zauberflöte 
van Mozart; dit werk stamt uit de 
tijd van de Verlichting en daarin 
stonden begrippen als geluk, waar-
heid en waardering van de natuur 
centraal.          (Frans Poot)

Klaas van Egmond geeft uitleg bij een dia met daarop oud-minister Sicco 
Mansholt, pleitbezorger voor het belang van de boeren.

Ook het jongerenpleidooi voor het klimaat bleef niet onbesproken.



Ook adverteren in 
De Vierklank?

Dat kan! Mail naar:
info@vierklank.nl
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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.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

De mooiste kasten op maat

25%
KORTING

op Sigma verf

Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019

EERBIED VOOR GOD 

EN RESPECT VOOR 

DE MENS.

Plant 
u mee aan 
respect?

WWW.BONDTEGENVLOEKEN.NL

Koop en 
geniet van 
de bollen!

6 maart 2020

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

BIJ AANKOOP VAN 
een oogomtrekverzorging
een verfrissend oogmasker cadeau

BIJ AANKOOP VAN 
een reinigende verzorging
een sun protector face 30 15 ml 
cadeau

Louis Widmer

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    CONTACT

Landwaart Culinair
Voor de beste salades, groente, fruit en traiteur 
moet je bij Landwaart Culinair zijn! Wij vertellen 
u graag meer over onze culinaire prestaties en de 
mogelijkheden voor catering.... [lees meer]

Van Oostrum Westbroek
Van grondwerk tot waterbouw en van bodemsa-
nering tot gladheidsbestrijding. De diensten van 
Van Oostrum zijn veelzijdig en kenmerken zich 
vooral door...  [lees meer]

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan
 alleen 

drukwerk!

Bel maar...
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Vassilis Varvaresos
Zondag 1 maart is de Griekse pianist Vassilis Var-
varesos te zien in Theater Het Lichtruim, Bilthoven. 
Aanvang 15.00 uur. Voor meer informatie en kaart-
verkoop zie: www.kunstenhuis.nl

Voor  € 5,25

NU € 2,95

ROGGEKNAR
een stevig roggebroodje 
met 
rozijnen

WINTERKOEK een 
rijkelijk met vruchten 
en noten 
gevulde 
koek

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

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Lezing over 
‘Hoe heette ik ook al weer?’

In Hoe heette ik ook alweer? beschrijft Biltenaar Karel Beesemer, hoe hij als Joods jongetje uit 
Amsterdam via allerlei omzwervingen in Renkum een veilig onderduikadres vond. 

Na de oorlog, toen bleek dat zijn familie was omgekomen, 
blijft hij in Renkum in het pleeggezin en groeit er op.

Karel Beesemer beschrijft op in-
drukkende wijze zijn levensverhaal, 
uit respect voor zijn vermoorde fa-
milieleden en voor zijn kinderen en 
als ode voor al die Nederlanders die 
de moed hadden in nood verkerende 
Joodse kinderen te redden. 

Lezing
Karel Beesemer geeft een lezing met 
lichtbeelden op donderdag 19 maart 

om 14.30 uur in Het Theater van het 
Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilt-
hoven. Na de lezing zijn aanwezigen 
welkom in de Foyer om onder het 
genot van een drankje na te praten. 
Iedereen is van harte welkom. Toe-
gang is gratis; aanmelden via https://
www.ideacultuur.nl/75jaarvrijheid 
of via aweerdenburg@ideacultuur.
nl c.q. tel. 085 8222777.  [HvdB]

Hoe heette ik ook al weer?

Karel  Beesemer  maakte als 9 jarig 
jongetje de Slag om Arnhem van 
zeer nabij bewust mee. Hij werd 
geboren in Amsterdam als een van 
de vijf kinderen van Joodse ou-
ders. Toen in de oorlog de Joden-
vervolgingen begonnen kwam hij 
in diverse pleeggezinnen terecht. 
waaronder het gezin van Kees en 
Betty Boeke, later zeer bekend van 
de Kees Boekeschool / Werkplaats 
Kindergemeenschap te Bilthoven, 
waar ook de prinsesjes naar toe 
gingen.

Hij werd er zeer liefdevol opge-
vangen in een groot gezin. Alle-
maal broertjes en zusjes? Néé, later 
bleek dat het allemaal Joodse on-
derduikertjes waren! Toch moest 
hij ook daar weer weg en kwam 
uiteindelijk terecht in Renkum op 
20 december 1943 bij de familie 
Van Dijk aan de Dorpsstraat 142. 
Zijn pleegmoeder werd Truus van 
Dijk . Als toen nog ongehuwde 
dochter woonde zij bij haar ouders 
en ontfermde zich over de kleine 
jongen. Zijn onderduiknaam was 
vanaf het begin van de Jodenver-
volgingen Karel Broekhuizen en 
zo ging hij ook in Renkum door 
het leven. 

’s Zondags ging hij direct al mee 
naar de gereformeerde kerk. Ieder-
een had eigenlijk wel door dat Karel 
een onderduikertje was, maar tante 
Truus ontkende dat hardnekkig: Ka-
rel is een wees, een Rotterdammer-
tje, wiens ouders bij het bombarde-
ment zijn omgekomen’. Hij werd 
dus keurig Gereformeerd opgevoed 
en onderging dat opgewekt en 
soms mokkend. Toch ging hij later 
met plezier naar de gereformeerde 
jeugdvereniging, waar hij het meis-
je leerde kennen waar hij later mee 
trouwde en kinderen kreeg.

Beleving van de Slag om Arnhem
Toen de Operatie Market Garden 
begon en de daarop volgende slag 
om Arnhem, was het gedaan met 
de betrekkelijke rust. Men sliep in 
de kelder van het huis, knus maar 
de angst overheerste. Ook vluchtte 
men overdag vaak de kelder in 
als het schieten dichtbij kwam. ’s 
Nachts slopen sluipschutters van 
beide partijen rond hun huis. Hij 
herinnert zich dat een Engels vlieg-
tuig uit de lucht werd geschoten. De 
mannen probeerden per parachute 
weg te komen, maar werden door 
Duitse soldaten in hun tuin uit de 
lucht geschoten. Een herinnering, 
die voor altijd in zijn geheugen ge-
grift staat.

Renkum
Karel kwam na de evacuatie in 
Veenendaal weer terug in Renkum. 
Zijn ouders en een broer zijn om-
gebracht in Auschwitz. Zijn broer 
Appie kwam weliswaar terug, 
maar bezweek later toch aan de 
gevolgen van die vreselijke tijd. 
Karel betreurt het dat de naam van 
zijn broer daarom niet vermeld is 
geworden op een van de herden-
kingsmonumenten: ‘Ook hij ver-
dient onze blijvende herinnering’. 
Hij ging in Renkum weer naar 
school en wordt later officieel ge-
adopteerd door tante Truus en haar 
man. Hoewel hij veel respect had 
voor de rotsvaste levensbeschou-
wing en getoonde moed van zijn 
gereformeerde omgeving, heeft 
hij deze geloofsbeschouwing later 
toch losgelaten. Zijn pleegmoe-
der en haar ouders zijn op 25 april 
2010 postuum onderscheiden door 
Yad Vashem.

Op indrukwekkende wijze heeft 
Karel Beesemer een boek ge-
schreven over de tragedie van de 
Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog, met name over de 
moed van Nederlanders die Joodse 
kinderen redden. In het boek ook 
een uitgebreid verslag over de Slag 
om Arnhem, zoals hij die beleefde.

In de Airborne- gemeenten (rondom Arnhem) verschijnt rond de sep-
temberdagen een forse gratis huis- aan- huis- krant met de naam Air-
borne- special met een oplage van plm. 155.000 exemplaren. In 2016 
verscheen er een interview van Paul Tirion met Karel Beesemer in 
deze krant, welke onder auspiciën van de Stichting Airborne Feelings 
wordt uitgegeven. Met toestemming van alle betrokkenen (her-)plaat-
sen wij dit artikel over de auteur.                  Henk van de Bunt Karel als jochie tijdens de 

oorlogsjaren (foto fam. Beesemer).

Karel Beesemer weet ook prachtig te vertellen over de voormalige Kees 
Boekeschool, gelegen aan de Frans Halslaan in Bilthoven en over het 
bijzondere echtpaar Betty en Kees Boeke: in de Tweede Oorlog zaten veel 
Joodse kinderen bij hen ondergedoken. [foto Henk van de Bunt] 

Karel Beesemer (84) heeft als klein jochie tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten op 
verschillende adressen, waaronder in Bilthoven. In 2017 gaf hij voor de laatste keer les over zijn kindertijd 
in de oorlog (foto Mel Boas). 

Mantelzorg Vitaal 2020
Na het succes van vorig jaar gaat het gratis Vitaliteitsprogramma - ex-
clusief voor mantelzorgers, in De Bilt - opnieuw van start. Op vrijdag 6 
maart van 11.00 tot 12.30 uur start het programma met een interactieve 
workshop over positieve gezondheid voor mantelzorgers, verzorgd door 
Judith Verbeek, fysiomanueeltherapeut van de Beweegruimte, in samen-
werking met het Steunpunt Mantelzorg.

Beweging en gezonde voeding dragen bij aan een gezonde leefstijl. Maar 
ook regelmatig rust en ontspanning inbouwen kan helpen om meer ruimte 
te ervaren in de situatie als mantelzorger. In het programma Mantelzorg 
Vitaal 2020 wordt onder professionele begeleiding in een kleine groep 
gewerkt aan het verbeteren van uw gezondheid en veerkracht. Steunpunt 
Mantelzorg biedt in de maanden maart en april vier verschillende work-
shops aan die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. 

De workshop is op vrijdag 6 maart van 11.00 tot 12.30 uur in De Be-
weegruimte, Molenkamp 62 De Bilt. Deelname is gratis. Aanmelden; 
mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 030 72715 56. Info www.mensdebilt.
nl/steunpunt-mantelzorg.

‘Schoppenvrouw’ in 
Theater Het Lichtruim

Op zaterdag 8 maart om 20.00 uur speelt en zingt Ekatarina Levental 
de aangrijpende voorstelling ‘Schoppenvrouw’ in Theater Het Licht-
ruim. Begeleid door prachtige muziek vertelt zij het verhaal van haar 
oma en vier vrouwen van dezelfde generatie: Anne Frank, Marilyn 
Monroe, Maria Callas, Ulrike Meinhof en Dora Gorohovskaya.

‘Schoppenvrouw’ toont de kracht van deze legendarische vrouwen, die 
zich vrijvochten van hun lot. En met succes. Maar het succes werd een 
legende die hen - opnieuw - gevangen hield. ‘Schoppenvrouw’ laat het 
gevecht tussen mens en legende zien, en hoe deze krachtige vrouwen 
dàt gevecht verloren. ‘Het is ook veel makkelijker om geaccepteerd te 
worden als legende dan als mens’, 
zei Maria Callas.
Theater Het Lichtruim is te vinden 
aan het Planetenplein 2 in Biltho-
ven. Voor meer informatie en het 
bestellen van kaarten: www.thea-
terhetlichtruim.nl.

Een performance over 5 legenda-
rische vrouwen, gezongen en ge-
speeld door Ekatarina Levental. 
(foto Chris Koolmees)
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Landhuis Sluishoef in De Bilt. Foto: Jenny Senhorst

Inmiddels werkt het feilloos. Sluijmer 

koos voor een Brine warmtepomp om zijn 

landhuis te verwarmen. Dat is een warm-

tepomp die anders werkt dan de gangbare 

warmtepomp oplossing. Dat betekende ook 

dat hij voor ongewone vraagstukken kwam 

te staan die gaandeweg moesten worden 

opgelost. Een mooie uitdaging natuurlijk 

voor een ervaren architect en als jezelf de 

bewoner bent: een extra motivatie om eruit 

te komen. Dat de woning een Rijksmonu-

ment is, maakt het echt tot een puzzel. 

Volgens de regels mogen zonnepanelen 

bijvoorbeeld niet in het zicht liggen. Wat 

gelukt is: de 22 PVT-collectoren zijn goed 

verstopt.

Pionieren
“Het is absoluut maatwerk.”, zegt Sluij-

mer, “je moet dit serieus voorbereiden.” Zo 

beveelt hij aan om eerst de gehele instal-

latie goed in beeld te krijgen inclusief 

warm watervoorziening, de overstap naar 

koken op inductie, alle aansluitingen. Dat 

voorkomt dat je voor onaangename ver-

rassingen komt te staan. “Kies vervolgens 

voor ervaren bedrijven die de apparaten 

ook echt komen aansluiten in huis.” Geen 

gemakkelijke opgave in deze pioniersfase: 

het aantal ervaren bedrijven is nog beperkt. 

Daarnaast is een goede begroting van de 

kosten van groot belang. 

Op de informatieavond van 12 maart ver-

telt Sluijmer hoe hij in een jaar tijd voor 

duurzame technieken koos die de aard-

gasaansluiting overbodig maakte. Hij deelt 

graag zijn kennis en heeft, naast het grote 

technische verhaal, ook veel praktische 

tips te geven aan eigenaren van de vele 

oude woningen die gemeente De Bilt rijk is.

BENG!
BENG!-Informatieavond 12 maart, start 

19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur, WVT-

gebouw, Talinglaan 10, 3721 EA te Bilthoven. 

Aanmelden via: infoavond@beng2030.nl.

Een monumentaal pand duurzaam verwarmen zonder aardgas: kan dat? Architect Hans Sluijmer, 

eigenaar-bewoner van landhuis Sluishoef in De Bilt, kreeg het voor elkaar. Dat ging niet zonder slag 

of stoot, de uitdaging was groot! Op 12 maart deelt hij zijn ervaringen en vertelt hij over de zoektocht 

naar slimme duurzame oplossingen voor zijn huis. Een bijzondere informatieavond van de Biltse 

energiecoöperatie BENG! met allerlei wetenswaardigheden.

Informatiebijeenkomst 12 maart:

Landhuis van het gas af

advertorial

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

RUNDER ENTRECOTE
Huisgerijpt! Super smaakvol en magisch mals!
Lekker lokaal van de Utrechtse Heuvelrug!!
Kort rosé bakken; alleen nog zout & peper erop100 gram 2,25

VARKENSFILET LAPJES
Malse magere lapjes van de varkens haasfilet gesneden
Lekker gemarineerd met pesto marinade of naturel. 
Maximaal 2 min. aan beide zijden bakken 100 gram 1,40

GEHAKT GORDONBLEU
Gekruid gehakt met ham & kaas gevuld. Stevige
krokante korst eromheen en gesmolten kaas erin!
Ca. 10 - 12 min. braden in ruim boter 3 stuks 4,98

THAISE KIPWOKBLOKJES
Lekker gemarineerde, malse magere kipblokjes met
groenten aangevuld; heerlijk met bijvoorbeeld rijst
Kort roerbakken in de wok en smullen maar! 100 gram 1,25

BLACK ANGUS RIBLAPJES
Smelt op de tong, wordt niet droog... de allerlekkerste!!
120 dagen graan gevoerd, lekker lang gerijpt, super 
smaakvol; ca. 90 minuten sudderen 500 gram 7,98

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Lekkere vakantie Tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 24 februari t/m zaterdag 29 februari.

Zetfouten voorbehouden.

DUITSE BIEFSTUK
Lekker gekruid, een topping van bieslook & uitjes 100 gram 1,50
GEGRILDE SPARE RIBS
Even opwarmen in onze ovenzak en kluiven maar... 100 gram 1,10

SATÉ VLEES
Voor de thuisblijvers... Lekker gemarineerd, om zelf te
rijgen; malse gemarineerde varkensfricandeau, kruiden,
sambal, knoflook, kort bakken in de oven 100 gram 1,35

Echte vriendschap moet 
gekoesterd worden

‘Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet,’ 
zei de zelf uiterst komische schrijver Godfried Bomans, en het klopt: 
zonder de ernstige laag waar grappen vandaan komen, wordt humor 

vaak fl auwe joligheid, niet meer dan leuk, lollig en plezant.

In die worsteling zaten afgelopen 
zaterdagavond Fimme, Luuk en 
Ben, de tweedejaarsstudenten van 
de Koningstheateracademie in 
Den Bosch. In hun voorstelling ‘3 
Guys, 1 night’ namen deze begin-
nende cabaretiers ieder op eigen 
wijze het publiek in Het Licht-
ruim mee in hun belevingswereld 
en vertelden vol humor waar zij 
tegenaan lopen.

Fimme Bakker vertelde in een 
mix van onbegeleide liedjes en 
tekst over vriendschap en de il-
lusie ervan. ‘Echte vriendschap 
moet gekoesterd worden’, maar 
bestaat vriendschap eigenlijk wel? 
Als je een dag te laat opbelt kan 
het leven van je vriend al voorbij 
zijn. En Ben Kütterer vroeg zich 
af hoe je je positie in het leven be-
paalt als je tussen twee tegenover-
gestelde werelden leeft.

Luuk Weggemans zong wel met 
een band, en vertelde ontroerend 
over zijn angst voor de toekomst 

voor de liefde en de dood, in een 
mini-vertelling over het kind dat 
niet op wil groeien, het afscheid 
van de eigen kinderen en tenslotte 
het einde, schitterend geïllustreerd 
door een Ramses Shaffy-achtig 
liedje over de grijsaard die van de 
duinen de koude zee inloopt rich-
ting de ondergaande zon.

Geen nieuw beeld, maar gebracht 
met een veelbelovende en ontroe-
rende oprechtheid, want, zo zong 
Shaffy zelf al: ‘Wie geen dromen 
heeft, heeft evenmin een werke-
lijkheid.’ (Peter Schlamilch)

Fimme, Luuk en Ben brengen hu-
mor in Het Lichtruim.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Kom maar eens een uurtje kijken
Leuk artikel hoor over Albert Heijn De Bilt; je kunt nog zulke mooie plan-
nen bedenken, maar de mensen zelf treden ze met voeten alle regels. De zgn. 
brede uitrit wordt meer als inrit gebruikt dan de ingang aan de Looijdijk-kant. 
Mensen parkeren auto’s bij containers en blokkeren de in en uitrit van de 
parkeergarage van de bewoners. 

Bromfi etsen, fi etsen en bakfi etsen blokkeren doorgang naast elektriciteits-
huisje en in en uitrit parkeergarage. Met de tegels voor blinden en slechtzien-
den wordt al helemaal geen rekening gehouden. Als je er iets van zegt krijg je 
een grote mond of zeggen ze ‘oh dat wist ik helemaal niet’; dus mooi hoor al 
die goedbedoelde opmerkingen over vergunningen e.d. maar als de mensen 
eerst eens bij zichzelf te rade gingen en zich aan de regels zouden houden zou 
dat al een fl ink stuk schelen. 

De mooie blauwe borden, die verwijzen naar rechts afslaan, zijn gemonteerd 
aan dezelfde palen waar aan de Herenwegkant twee mooie grote ronde bor-
den gemonteerd zijn: ‘verboden in te rijden voor alle verkeer’. Nou kom 
maar eens een uurtje kijken.

A.P. van Soest
De Bilt

U wilt iets 'effwe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan ingezet 
worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. Er wordt 
niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is ook niet de 
bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. Stukken dienen in 
Word per mail ingezonden te worden naar info@vierklank.nl en mogen niet 
meer dan 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich - zonder opgave 
van reden - het recht voor om niet tot plaatsing over te gaan.
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Vrijwilligers gezocht 
voor Voedselbank 

door Henk van de Bunt

De Voedselbank De Bilt organiseert op 7 maart een actie bij de Jumbosupermarkt 
in Maartensdijk en op 4 april bij de Ekoplaza in Bilthoven.

Bas van Nooten van de Voedsel-
bank: ‘Wij zoeken nog vrijwilli-
gers om in de periode van 08.00 tot 
18.00 uur twee uur bij deze acties 
voor ons aanwezig te zijn, om de 
klanten van deze supermarkten op 
deze actie te wijzen. Het betreft dus 
slechts een tijdvenster van 2 uur 
over de dag verdeeld. Wij hebben 
dit ‘pop-up vrijwilligers’ gedoopt, 
omdat wij slechts medewerking 
vragen voor deze 2 uur (maar het 
mag ook meer zijn) tijdens zo’n 
actiedag’. Aanmelden kan per mail 
event@voedselbankdebilt.nl of te-
lefonisch (of app): 06 53413004. 

Al vele jaren is de Voedselbank van vrijwilligers afhankelijk, zoals hier in 
De Bilt in 2016.

In 2018 kreeg de Voedselbank 
hulp van leerlingen van het Aeres-
college in Maartensdijk.

Wie wordt voorleeskampioen 
in deze regio

Woensdagmiddag 4 maart vindt de Regionale Ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats 
in Theater De Klinker bij bibliotheek Zeist, Markt 1. Tijdens een spannende ronde wordt 

bekend wie de beste voorlezer is uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. 
De kinderen lezen een zelfgekozen fragment voor uit hun favoriete kinderboek. 

De vijftien deelnemers, elf meisjes 
en vier jongens, zijn afkomstig uit 
de groepen 7 en 8. Bij de voorron-
des, die plaatsvonden op de scholen, 
kwamen zij als de beste voorlezer 

van hun school uit de bus. Quintijn 
Berger (van de Theresiaschool Bilt-
hoven) leest voor uit Rick Riodan 
- Percy Jackson en de Olympiërs: 
De bliksemdief. Zoey Pronk (van 

de Montessorischool Bilthoven) 
leest voor uit Ellen van Velzen -De 
kinderen van de eindeloze vlakte en 
Inanna Baelde Jansen (Het Zonne-
wiel Vrijeschool De Bilt) uit Roald 
Dahl - Matilda 

De winnaar van deze ronde gaat 
door naar de Provinciale ronde van 
Utrecht op maandag 20 april in 
Theater ‘De Kom’ in Nieuwegein. 
De twaalf winnaars van de Provin-
ciale Rondes treffen elkaar vervol-
gens op woensdag 27 mei 2020 in 
Tivoli Vredenburg, Utrecht voor de 
Landelijke Finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd 2020.  
     (Lotte Brouwer)

Inanna Baelde Jansen (Het 
Zonnewiel Vrijeschool De Bilt) 
leest uit Matilda van Roald Dahl. 

Nieuw contract

Timmer- en onderhoudsbedrijf M(arco) Willemse tekende onlangs een nieuw driejarig contract als subsponsor 
van de SVM selectie. [foto Henk van de Bunt]

Ouders Lokaal in De Bilt
Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders, dat probeert met 
leuke activiteiten ouders met elkaar in verbinding te brengen en hen zo 
ervaringen te laten delen over het opvoeden van hun kinderen. De Bilt 
is hiermee één van de vier gemeenten in Nederland met dit initiatief.

We zijn meestal allemaal dol op onze kinderen. We brengen ze met 
liefde groot en steunen ze waar we kunnen. Behalve leuk is opvoeden 
van kinderen ook een uitdaging, een soort ontdekkingsreis. Geen kind 
is hetzelfde en ieder kind doorloopt fasen in zijn ontwikkeling en ou-
ders staan vaak voor verrassingen. Daarom is het ook fijn en handig 
wanneer ouders ervaringen kunnen delen en inspiratie opdoen bij al die 
uitdagingen. Ouders Lokaal (h)erkent dit en wil met activiteiten ouders 
met elkaar in verbinding brengen en hen zo ervaringen te laten delen 
over het opvoeden van hun kinderen. 

Gewoon
Het doel is dat ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om met 
elkaar over opvoeding te praten en ervaringen te delen. Door na te 
denken over waar ouders behoefte aan zouden kunnen hebben zijn er 
meerdere activiteiten gestart. Bijvoorbeeld een wekelijkse ontmoeting 
voor zwangeren en jonge moeders, workshops en lezingen over opvoe-
den, een maandelijkse ontmoetingsplek voor ouders om ongedwongen 
met elkaar te praten over hun ervaringen met het opvoeden van hun 
kind(eren). Ook is er een interactieve workshop over het opvoeden van 
tieners op 2 maart. Meer informatie of vragen op www.ouderslokaal.nl

Vrijwilligers
Het Mama Lokaal wordt gecoördineerd door Lisette en Annie. Er wordt 
nog gezocht naar vrijwilligers (moeders of oma’s) die het leuk vinden 
om samen met Lisette en Annie het Mama Lokaal Bilthoven te coördi-
neren. Interesse? Stuur een mailtje info@ouderslokaal.nl. Er is ook een 
Mama Lokaal Whatsapp groep voor Bilthoven. Hierin kun je elkaar 
vragen stellen, tips uitwisselen en wordt je op de hoogte gehouden van 
de activiteiten. Wie  toegevoegd wil worden kan naam en telefoonnum-
mer naar info@ouderslokaal.nl mailen           (Frans Poot)

Sponsoractie voor 
Het vergeten kind

De Kinderopvang in de Theresiaschool in Bilthoven sponsort ‘Het ver-
geten kind’. De peutergroep en BSO Theresia zamelen geld er voor in. 
De BSO doet een sponsorloop en de peutergroep heeft een katoenen tas 
gemaakt met alle kinderen. Deze tassen hebben een afbeelding die de kin-
deren graag wilden en hebben die zelf gekleurd. Ouders mogen zelf het 
bedrag sponsoren wat ze willen en de tas mag gekocht worden in de tas-
senwinkel, waar de kinderen graag verkopen.        (Simone van der Kaaij)



10

KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
OP HOOGVLIET.COM/TEFAL 
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61%
KORTING

 Pick&Mix vlees  
Slavinken, rundervinken, 
slaburger of boomstammetjes  
3 pakken van 200 gram 
 Van /5.67 - /6.57 

 Sallands zonnepit 
 Van /1.99 

 Witte Reus toiletblok of -reiniger 
3 pakken met 1 stuk of fl essen van 700 ml
 Van /5.61 - /9.27 
 Voor 1.87 - 3.09 

 Grillworst naturel of kaas
Alle stukken van 200 gram
 Van /2.58 
 Voor 1.29 

PER STUK

1.59 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen 
een gratis spaarzegel

 Lenor 
 Alle soorten 
2 stuks
 Van /8.78 - /15.02 

 NU 

 50%
KORTING 

3 PAKKEN

 4.99 
MEGASTUNT

 1+2
GRATIS 

TOT 73%
KORTING

VRIJDAG - ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

ALLEEN OP VRIJDAG T/M ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

3 VOOR 5.99

+1 GRATIS

2 STUKS

 5.99 



Nootjes
 De Vierklank 11 26 februari 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

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

Rolschaatsen met zwarte 
hoge schoenen mt 39 €18,-
. Tel. 06-48850620 (omg. 
Bilthoven)

Koelbox merk Curver afme-
ting 28x38x38cm €12,-. 
Tel. 06-48850620 (omg. 
Bilthoven)

Slijpmachine voor vaste opstel-
ling merk Black en Decker 
met 2 slijpschijven €25,-. Tel. 
06-48850620 (omg. Bilthoven)

Electrische handboorma-
chine merk Black en Decker 
€12,-. Tel.06-48850620 (omg. 
Bilthoven)

4 boeken van de Jordaan, 
totaal €40,- Tel : 06-14040516

Koperen kandelaar voor aan 
de muur voor een dunne kaars 
€2,-. Tel: 06-14040516

Koperen ketel, klein stukje 
van het blauw witte hengsel af 
€5,-. Tel: 06-14040516

Boek om het juiste nestkastje 
te bouwen. €6,50. Tel. 0346-
243758

Bouwtekening van een wip-
watermolen voor in de tuin. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Samsung tv. Nog prima in 
orde, wegens koop smart tv. 
€25,-. Tel. 06 16658394

Campingbedje, zo goed als 
nieuw €30,-. Tel. 06 16658304

Plantentafel hoog model, 
ouderwets, licht geel geschil-
derd, prijs €10,-. 2 lage bij-
zettafeltjes, geel geschilderd, 
p/s € 5,-. Gelezen esoterische 
boeken, v.a. € 5,00. Tel 06 
53441095

Computerbureau in goede 
staat. Royaal werkblad + 
afzetbladen voor desktop, 
scherm en printer. Afm. L 125 
x B 85 x H 145 cm.. €49,00  
Tel. 06-16641083

Oude gezellige muziek, 10 
grammofoonplaatjes singles 
voor €12,50. Tel. 06-16641083

Antieke bidstoel met een ori-
gineel plaatsnummerbordje  
€39,00.  Tel. 16641083

35 terrastegels 60x40 Gratis 
afhalen. Tel. 06 30804407

1 Surfplank Klepper 295 5.4 
zeil, mast en giek. Gratis af te 
halen. Tel.0655702207

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 informatie. 
Je kunt vragen naar Edwin.

Personeel aangeboden

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor stoe-
len en fauteuils zowel meubel-
stof als leer. Tel.035-6230901 
of 06-53449761

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684
Betrouwbare huishoudelijke 
hulp aangeboden. Referenties 
beschikbaar. Tel. 06-84291804
ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

Moeite met de leesteksten 
voor je eindexamen Frans 
en /of Engels? ERVAREN 

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

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: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Op ’t bankje
Voor het bankje liggen een heleboel sigarettenpeuken. Ik ver-
moed dat er gisteravond rokende hangjongeren op het bankje 
gezeten hebben, want er ligt ook een wietzakje tussen. Dat 
gooi ik maar in de prullenbak die naast het bankje staat. De 
peuken schuif ik met mijn schoenen aan de kant want die wil 
ik niet met mijn handen aanraken. Een man die me zo bezig 
ziet komt op het bankje zitten en groet me vriendelijk. Hij 
kijkt wat onrustig voor zich uit en haalt opeens een zak drop-
jes uit zijn jaszak. Ik krijg er ook een aangeboden en het is 
een lekker dropje. ‘Die heb ik sinds ik gestopt ben met roken 
altijd bij me’, zegt hij. ‘Ik ben op Nieuwjaarsdag gestopt en 
eigenlijk ben ik nog steeds aan het afkicken. Maar ik houd 
het nog steeds vol. Ik ben wel al drie kilo aangekomen, want 
je krijgt toch meer eetlust.’ Hij vertelt dat heel veel collega’s 
en vrienden de afgelopen jaren zijn gestopt en dat hij zich als 
roker steeds meer een paria voelde. ‘Degenen die gestopt zijn 
en vroeger heel veel rookten zijn nu de felste rookbestrijders. 
Je mag trouwens al bijna nergens meer roken en ik liep al een 
hele tijd met het idee rond om te stoppen. Het nieuwe jaar leek 
me een mooi startpunt. Ik vond het in het begin vooral moeilijk 
om niets in mijn handen te hebben. Bij vergaderingen neem ik 
nu meestal een paperclip waar ik mee speel en die ik alle kan-
ten opbuig. Nu ik hier zo zit ben ik blij dat ik het zakje drop in 
mijn handen heb.’ Ik zie inderdaad dat hij steeds wat met het 
zakje speelt. Ik vraag hem of hij al eens eerder gestopt was, 
maar hij vertelt dat hij nooit eerder helemaal gestopt was, maar 
wel al veel minder rookte dan vroeger toen je overal nog mocht 
roken. ‘Als ik op het station langs een rookplek loop begin ik 
de rooklucht al een beetje vies te vinden, maar dat is binnen-
kort ook afgelopen.’ Op zijn vraag of ik rook antwoord ik dat 
ik al heel lang geleden gestopt ben en de behoefte totaal ver-
dwenen is. De man neemt af en toe een dropje en ik stel hem 
gerust dat die gewoonte over een tijdje wel over zal zijn. Dan 
komt er een andere man bij ons zitten. Hij overziet de situatie 

en vraagt dan met een hoopvolle blik: ‘Mag ik hier even een 
sigaretje opsteken. Op kantoor mag het niet meer en ze willen 
dat je als je wil roken uit het zicht moet gaan staan.’ Je merkt 
dat ook het taalgebruik rond roken zich heeft aangepast, want 
hij heeft het over een sigaretje. Zo’n verkleinwoord maakt het 
wat minder zwaar dan gewoon een sigaret. Wij niet-rokers 
kijken elkaar als ervaringsdeskundigen met een glimlach aan. 
‘Ga gerust je gang’, zegt de pas gestopte royaal. ‘Maar dan wel 
zo gaan zitten dat de rook niet onze kant op komt. Wij nemen 
wel een dropje.’ Hij biedt mij weer een dropje aan terwijl de 
roker gulzig aan zijn sigaret trekt en de rook diep inademt. De 
nieuwe niet-roker bekijkt meewarig het tafereel en kijkt naar 
de bruine vingers van de roker. Hij vraagt de man of hij nog 
geen aanstalten maakt om te gaan stoppen. Je merkt dat hij 
al tot de rookbestrijders is gaan behoren. 
Over een tijdje zal hij vast als 
iemand vraagt of hij op het 
bankje mag roken zeggen: 
‘Dan ga je maar ergens an-
ders staan.’ Want zo gaat 
het vaak met gestopte ro-
kers. Deze roker heeft nu 
nog geluk. 

Maerten 

bijlesdocente helpt je hier-
bij. Annemarie Evenhuis, 
0651412055

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-

sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

Te huur. LOODS te 
Westbroek. Tel. 06-51157688

VERLOREN Wie heeft een 
Postnl fietstas met daarin een 
regenpak gevonden? Graag 
contact opnemen met 0346-
212904 of 06-12286675

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 februari 
wordt door de muziek-
vereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier 
ingezameld. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om de 
papiercontainers en/of 
het goed gebundelde 
papier voor 8.00 uur 
aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de pa-
pierophalers is als u de 
handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zet-
ten.

Muziek in huis in 
Schutsmantel

Op zondag 1 maart 
geeft het ensemble Duo 
Mong een gevarieerd 
programma met wer-
ken van o.a. Mozart, 
Tsjaikovski, Debussy en 
Poulenc. in zorgcentrum 
Schutsmantel. Het con-
cert begint om 15.00 uur. 
Adres: Gregoriuslaan 
35, Bilthoven. Toegang 
is gratis. Vanaf 14.30 
uur wordt koffie en thee 
geschonken. Het pro-
gramma duurt één uur, 
zonder pauze. 



Wolken van water
Het kleine meisje bij mij achter op de fiets roept enthousiast ‘Wolken 
in het water’. Samen kijken wij naar het spiegelbeeld van de wolkenhe-
mel in de rimpelloze sloot. Boven ons drijven traag boeiende fantasieën 
voorbij. We zien dikke, logge beren, hongerige vissen en een breed la-
chende olifant. 
Wolken, gegroeid vanuit verdamping vanaf de grond, vormen goed ge-
vuld met water de basis voor een mooi verhaal. Totdat ze zich legen, 
zoals deze weken veel gebeurt, en met een regenbui de sloten vullen 
met water.      Karien Scholten

In haiku:
Wolken in de sloot
Spiegel van het firmament
Wolken van water

 De Vierklank 12 26 februari 2020

advertentie

Laatste
week!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hertenhaasfilet

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

Woe.
04-03
Do.

05-03
Vr.

06-03
Za.

07-03
Zo.

08-03

Gebakken kalfssteak 
met ui en spek

Gebakken kabeljauw 
met Hollandaisesaus

Indische nasi met 
wakame loepiaatjes

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Hulphond centraal bij 
‘Westbroek Ontmoet’

De hond, onze trouwe viervoeter, kan voor mensen meer betekenen dan alleen gezelschap. Over 
die bijzondere eigenschappen van honden kunnen Wietske Stap en Patricia Skene 

veel vertellen; dat doen ze op dinsdag 3 maart bij Westbroek Ontmoet.

Namens Westbroek Ontmoet ver-
telt Karien Scholten: ‘Als vrijwil-
liger begeleiden zij honden voor 
de Stichting Hulphond Nederland. 
Deze stichting helpt al ruim dertig 
jaar mensen met lichamelijke of 
geestelijke problemen door de inzet 
van een hulphond. Verspreid door 
heel Nederland zijn gastgezinnen 
die de jonge puppies in hun eerste 
levensjaar opvoeden en socialise-
ren. Daarna worden de honden zo 
breed mogelijk opgeleid door des-
kundige trainers’. 

Gasthuis
Wietske biedt met haar gezin zo’n 
gasthuis. Zij hebben nu Konings-
poedel Peter te gast: ‘Als gezin 
hebben wij in 2011 de eerste pup in 
huis genomen. Poedel Peter is onze 
10e pup. De pup verblijft vanaf 8 
weken tot ongeveer 16 maanden bij 
een gastgezin. Daarna gaat ‘ie naar 
het trainingscentrum in Herpen, 

waar in een periode van gemiddeld 
4 maanden gekeken wordt waar de 
hond geschikt voor is. Kan de pup 
iemand helpen bij dagelijkse taken 
(ADL), is de pup gevoelig om epi-
lepsie aanvallen waar te nemen, of 
een maatje worden voor iemand 
met een posttraumatisch stress syn-
droom (PTSS)? Misschien kan de 
hond ingezet worden in therapieses-
sies om communicatie bij mensen 
te bevorderen? De hond leert iets 
op te rapen, een deur te openen, een 
kastje dicht te doen en om te helpen 
bij aan- en uitkleden. Zelfs leert ‘ie 
iemand in bed om te draaien en met 
het dekbed toe te dekken’. 

Therapie
Patricia is met haar familie gastge-
zin voor een volwassen therapie-
hond. Een therapiehond werkt 1 tot 
2 dagen per week, bij voorbeeld bij 
kinderen met gedragsproblemen. 
Het kind leert om de hond een op-

dracht te geven of om oogcontact te 
maken. Patricia heeft op het ogen-
blik een Golden doodle in huis, een 
kruising tussen een Golden retrie-
ver en een Poedel, Fado. Hij wordt 
in therapiesessies ingezet bij o.a. 
autistische kinderen met communi-
catieproblemen.

Westbroek Ontmoet
Dinsdag 3 maart komen Wietske 
Stap en Patricia Skene vertellen 
over hun ervaringen met hulphon-
den. Westbroek Ontmoet u graag 
van 14.30 tot 16.30 uur in Het 
Dorpshuis van Westbroek. De kos-
ten zijn 3,50 euro, inclusief koffie 
of thee. Wanneer u wél wilt komen, 
maar niet weet hoe, kan vervoer 
geregeld worden via de familie 
Kalisvaart, tel: 0346-281181. Ook 
wanneer u niet in Westbroek woont, 
bent u van harte welkom.  [HvdB]

Hulphonden verblijven eerst ca. 1 jaar in een gastgezin om te socialiseren.

Wandelen op Beerschoten
Op zondag 1 maart organiseert 
Utrechts Landschap een wandeling 
op Landgoed Beerschoten. Tijdens 
deze wandeling vertelt de gids over 
de rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt anderhalf 
tot twee uur. De start is om 14.00 
uur vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6, De 
Bilt. Vooraf aanmelden kan op de 
website van Utrechts Landschap bij 
activiteiten. Deelname is gratis.

Klimaatverandering in de tuin

Op de ledenavond van Groei 
en Bloei De Bilt  op dinsdag 
3 maart om 20.00 uur in De 
Koperwiek (Koperwieklaan 
3 te Bilthoven) verzorgt Paul 
Machielsen een inleiding over de 
Klimaatverandering m.b.t. de tuin. 
De entree voor leden is gratis.

Wijziging afspraakmomenten voor 
balies burgerzaken

De momenten waarop afspraken 
kunnen worden gemaakt bij de 
balies van de gemeente De Bilt 
veranderen per 1 maart 2020. Het 
gaat hierbij om afspraken voor 
bijv. de aanvraag van een reis-
document, rijbewijs of een Ver-
klaring Omtrent het Gedrag. De 
wijziging is een door de gemeen-
teraad vastgestelde bezuinigings-

maatregel. De aanpassing heeft 
alleen betrekking op afspraakmo-
menten bij de balies van burger-
zaken. 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zelf en van de ge-
meentewerf (Milieustraat) blijven 
ongewijzigd. Uiteraard kunnen 
ook veel producten online blij-

ven worden aangevraagd, zoals 
uittreksels en het doorgeven van 
adreswijzigingen Ook bij een 
spoedverzoek verandert er niets. 

Nieuwe tijden 
Er is rekening gehouden met de 
drukstbezochte dagdelen, zoals 
de dinsdagavond en de woensdag-
middag. Ook is ervoor gekozen 

tenminste 1 dagdeel per werkdag 
open te blijven waardoor er nog 
steeds op alle doordeweekse dagen 
een afspraak kan worden gemaakt. 
De momenten waarop afspraken 
kunnen worden gemaakt bij de 
balies van burgerzaken zijn per 1 
maart 2020: 

Maandag 08.30 – 12.30u
Dinsdag  14.00 – 19.00u
Woensdag 14.00 – 17.00u
Donderdag 08.30 – 12.30u
Vrijdag  08.30 – 12.30u
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