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alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

advertentie

Warme paaltjes
Op 21 december begint officieel de winter, althans volgens de astrono-
mische kalender. Voor de meteorologen en klimatologen is dat al op 1 
december en duurt het seizoen precies drie kalendermaanden. De kli-
matologische seizoenindeling waarbij de seizoenen steeds op de eerste 
van de maand beginnen biedt voor de meteorologen de mogelijkheid 
om de seizoenen onderling te kunnen vergelijken. Volgens de sterren-
kundige kalender begint de winter meestal op 21 december, maar soms 
is de 20e of 22e de begindatum. [HvdB]

Aangeklede paaltjes op de hoek Hessenweg en Looidijk in De Bilt; deze 
zijn op de koude voorbereid. (foto Janny Smits)

Geen grootschalige woningbouw
in Bilthoven

door Henk van de Bunt

‘Naar verwachting zijn er de komende 20 jaar 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen en locaties 
voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht’. Rijk en regio presenteerden daarom 

‘Utrecht Nabij’: een visie tot 2040 waarin staat hoe de regio Utrecht deze groei 
opvangt en bereikbaar blijft.

In het rapport ‘Utrecht Nabij, Ont-
wikkelperspectief verstedelijking 
en bereikbaarheid Metropoolregio 
Utrecht 2040 met een doorkijk 
naar 2050’ geeft men een visie op 
de groei en bereikbaarheid van de 
Utrechtse regio. Het rapport is af-
komstig van het programma U Ned. 
een samenwerkingsverband van 
Provincie Utrecht, enkele minis-
teries en vervoersbedrijven en 10 
gemeenten in de provincie Utrecht 
(waaronder De Bilt). Het rapport 
suggereert onder meer ruimte voor 
1000 tot 2000 woningen bij station 
Bilthoven en een P&R in de buurt 
van Maartensdijk. ‘Het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt herkent zich 

niet in de genoemde aantallen wo-
ningen noch in de intekening van 
de P&R’, zo staat vermeld in een 
uitgegeven verklaring. Ondanks dat 
het onderzoek bestaat uit studiecij-
fers en niet om concrete plannen, 
vindt het college het van belang 
om duidelijk uit te spreken dat de 
genoemde getallen ook geen enkele 
invloed hebben op huidige plannen 
rond het stationsgebied’.

Locaties
De partijen willen woon-werkloca-
ties ontwikkelen in een U-vormig 
gebied rond de stad Utrecht, dat 
loopt van Zuilen en Leidsche Rijn 
Centrum via Westraven, Lunetten-
Koningsweg en USP naar Over-

vecht. Ook wijzen ze enkele be-
langrijke locaties in de regio aan 
om verder te ontwikkelen. De in het 
rapport genoemde woningaantallen 
zijn gebaseerd op een groot gebied 
van een straal van tien minuten fiet-
sen rondom het station. Het college 
schrijft hierover: ‘Deze aantallen 
zijn vanzelfsprekend veel te hoog 
voor de directe stationsomgeving’. 
Ondanks dat het onderzoek bestaat 
uit studiecijfers en niet om concrete 
plannen vindt het college het van 
belang om duidelijk uit te spreken 
dat deze getallen geen enkele in-
vloed hebben op het lopende par-
ticipatieproces woningbouw en de 
komende participatie rondom het 
stationsgebied.

Regiopoorten
In het rapport introduceert men het 
begrip regiopoorten, die met trein 
of HOV goed zijn verbonden met 
de MRU en noemt men Breuke-
len, Bunnik, Bilthoven, Houten, 
Vianen, Woerden en Zeist als voor-
beelden hiervan. Regiopoorten zijn 
niet alleen goed verbonden, maar 
hebben ook nog ontwikkelruimte in 
de nabijheid van de ov-knopen en 
bestaande voorzieningen: ‘Regio-
poort Bilthoven ligt nabij het USP. 
In de historische gegroeide ruimte-
lijk-economische structuur speelt 
het lifescience-cluster een belang-
rijke rol voor de ontwikkeling van 
De Bilt en Bilthoven. Het KNMI 
en het RIVM zijn hier twee belang-
rijke trekkers van de economische 
structuur. Binnenkort verhuist het 
RIVM naar het USP, waardoor er 
kansen ontstaan op de huidige loca-
tie om nieuwe ruimte voor bedrij-
ven in het lifesciences-cluster een 
plek te geven. Door de nabijheid 
van station Bilthoven is deze loca-
tie goed bereikbaar. Ook liggen er 
kansen om in de nabijheid van het 
station 1.000 tot 2.000 woningen 
toe te voegen binnen de bebouwde 
kom, zo staat in het rapport’. 

Participatie
Wethouder Andre Landwehr re-
ageert hierop: ‘De Bilt heeft be-
hoefte aan woningen. We willen 
850 woningen bouwen in De Bilt 
en daar zijn we met belangheb-
benden en inwoners volop over 
in gesprek. Hierin brengen deel-
nemers met elkaar transparant de 
mogelijkheden en wensen in kaart. 
Er wordt daarbij gewerkt vanuit de 

uitgangspunten, die de gemeente-
raad daarvoor heeft geformuleerd 
zonder claims vooraf. Onder het 
motto ‘Samen werken aan wonen’ 
doorloopt de gemeente De Bilt 
momenteel samen met inwoners 
en stakeholders een zorgvuldig en 
uitgebreid participatieproces om 
de woningbouwopgave in de ge-
meente in te vullen. Er zijn meer 
concretere bouwlocaties zoals het 
Hessingterrein bijvoorbeeld, de 
Schapenweide en De Kwinkelier 
en we zullen de komende jaren 
meer locaties gaan bespreken; in 
Maartensdijk onder meer’.

Knopen
Het rapport spreekt ook over Ov-
knopen nabij waardevolle land-
schappen en noemt deze entrees 
tot natuur en landschap (Groene 
Poorten)’ naast een aantal ov-kno-
pen die goed bereikbaar zijn vanaf 
het hoofdwegennet; deze worden 
P+R-poorten, overstapplekken 
op afstand van de stad Utrecht 
genoemd. Op de lijn naar Hilver-
sum is Groene Poort Hollandsche 
Rading een aantrekkelijke entree 
voor zowel het polderlandschap 
rondom de Loosdrechtse Plassen 
als de bossen van Lage Vuursche 
en op die lijn naar Hilversum ligt 
wel een kans om een P+R-locatie te 
koppelen aan de A27. Hierbij kan 
gedacht worden aan een P&R-loca-
tie nabij Maartensdijk volgens het 
visierapport. Wethouder Landwehr 
tenslotte: ‘Het idee van een P&R 
bij Maartensdijk is helemaal nieuw 
voor mij’. 

Een foto van vijf jaar geleden van het stationsgebied Bilthoven. Volgens wethouder Landwehr zullen er in deze 
omgeving geen 1000 tot 2000 woningen komen.

De P&R is in 2018 uitgebreid met een Kiss and Ride-strook en 31 extra 
parkeerplaatsen.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Agendapunten
Door de Coronamaatregelen zijn 
er geen of weinig activiteiten. 
Agendapunten kunt u zelf aan-
melden via de website van De 
Vierklank, www.vierklank.nl of 
mailen naar info@vierklank.nl.

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/12 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden voor donderdag via 

kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/12 • 09.30u -  

Proponent Joh. Van Eijsden
13/12 • 18.30u - Ds. H.I. Methorst

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/12 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Muweira Youskine
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3
13/12 • 10.00u - 

spreker Jan-Derk de Bruin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/12 • 10.30u - Gebedsviering; 

Voorgangers Hyleco Nauta
en Martin Meijer - Alleen online

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

13/12 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
Niet vrij toegankelijk

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
13/12 • 10.00u + 19.00u - 

Ds. H.E. Dankers 
Viering, Dankzegging en Nabetrachting 

Heilig Avondmaal 
Maximaal 30 personen per dienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/12 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
13/12 • 10.30u - Gebedsviering, 

J. Bosboom en W. Eurlings
Reserveren via 

www.marthamaria.nl/vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/12• 10.00u - spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
13/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/12 • 10.00u + 18.30u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/12 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl
Aanmelden via 

aanmelden@pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/12 • 10.00u - Ds. A. Jonker 
13/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maximaal 30 personen.
Online via kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/12 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Bijbellezing 

13/12 • 10.00u + 18.30u - 
Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
13/12 • 09.30u - ds. J.J. Sijl

Aanmelden via 
aanmelden@pknmaartensdijk.nl

St. Maartenskerk
13/12 • 10.30u - Gebedsviering: Lectoren 

m.m.v. Goylants Kamerkoor Festival 
Lessens and Carols

Reserveren via 
corona-vieringensm@marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/12 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
13/12 • 18.30u - Dhr. J. van Ooijen

PKN - Herv. Kerk
13/12 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Uitnodiging voor verhaal

Wie weet waar deze sprookjesachtige boom staat? En wie schrijft er 
een verhaal over? (foto Margriet Hartman)

De beste wensen 
van onze bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid om uw 
waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken. Het is een tijd-
rovende bezigheid om met de kaartjes langs de deur te gaan. Het kan 
zijn dat u daardoor de krant iets later ontvangt dan gebruikelijk. U kunt 
de bezorger vanaf volgende week aan de deur verwachten. In verband 
met de coronamaatregelen vergt het enige creativiteit om wensen en 
waardering met elkaar uit te wisselen. Wij gaan ervan uit dat iedereen 
daar prima een eigen invulling aan kan geven.

23 december verschijnt de laatste Vierklank van dit jaar. Het eerste 
nummer van 2021 kunt u op 6 januari verwachten.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 december 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zater-
dagmorgen om 9.00 uur rijden. 
U wordt verzocht uw papierkli-
ko of het goed gebundelde pa-
pier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 12 december 
haalt Stichting Warm Hart 
weer oud papier op in Groe-
nekan, inclusief Nieuwe We-
teringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achter-
weteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Winterreise Franz Schubert 

Zondagmiddag 12 januari wor-
den in de RK Kerk (Gregori-
uslaan 8, Bilthoven ) 24 liede-
ren van de Winterreise gezon-
gen door Bariton Ron Kuijper. 
Hij wordt daarbij op de piano 
begeleid door Ronald Roosjen, 

die ook regelmatig de muzikale 
begeleiding van kerkvieringen 
in de geloofsgemeenschap OLV 
verzorgt. 

Het sfeervolle optreden begint 
om drie uur en duurt ruim 2 uur 
Entree is gratis

Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die hem zo dierbaar 
waren, is na een kort ziekbed van ons heengegaan, mijn lieve man, 

mijn zorgzame vader, schoonvader en onze trotse opa

Gerrit Jan van ’t Veld
Geboren te Westbroek Overleden te Bosch en Duin
        8 juli 1940 30 november 2020

 Henny van ’t Veld - van Vulpen
  
 Elly en Ton
  Marijn en Fenna 
  Sterre

Saturnushof 12
3738 XG Maartensdijk

Maandag 7 december jl. heeft de begrafenis plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats te Maartensdijk.

Mijn genade is u genoeg’
2 Korinthe 12 vers 9

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mee 
dat onverwachts van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

Neeltje Bart
Sinds 6 augustus 1975 weduwe van Geert Kroezen

Westzaan, 25 januari 1928 Utrecht, 1 december 2020

 Assendelft:  Ger en Madeleine
   Jesse

 Groenekan:  Bart en Cox
   Melissa en Ingmar  
   Geert
   Sigrid en Niels

 Beltrum:  Fred, Rick en Anne

Correspondentieadres:
Bart en Cox Kroezen
Koningin Wilhelminaweg 281
3737 BA Groenekan

Vandaag 9 december heeft de begrafenis plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats te Westzaan.



Carbidschieten
in het Leijense bos

Vorige week stond er in De Vierklank een mooi stukje over 
beuken, waarbij een foto van een beukenlaantje in het 

Leijense bos getoond werd. De gezondheid van beuken staat 
inderdaad onder druk door de droogte en door het feit dat 
ze wortels hebben die niet diep de grond in gaan, zoals bij 

eiken wel het geval is. Doordat de wortels aan de oppervlakte 
blijven zijn ze erg kwetsbaar.

In dezelfde editie van De Vierklank stond een verslag van de Gemeen-
teraadsvergadering waarin stond dat een motie was ingediend en door 
de raad (13 voor - 10 tegen) aangenomen, waarin het carbidschieten 
toegestaan wordt; dit tegen de wil van onze burgemeester en een groot 
deel van de raad.

Vorig jaar
Toen we vorig jaar op oudejaarsdag om 16.00 uur een wandeling maak-
ten door het Leijense bos, werden we opgeschrikt door luide knallen en 
opvliegende vogels. Het bleek het traditionele carbidschieten te zijn op 
het stukje braakliggend terrein tussen de Leijense bossen en de spoor-
lijn.

Verband
Het verband met de twee stukjes in De Vierklank is dat de toegangsweg 
naar het carbidschieten nu net door dat kwetsbare beukenlaantje loopt. 
Misschien kunnen de liefhebbers van het carbidschieten niet met auto’s 
door dit laantje op en neer rijden, maar een andere plaats binnen de 
gemeente zoeken, bijvoorbeeld ergens in de weilanden, waar de natuur 
minder verstoord wordt en minder dicht in de bebouwde kom ligt.

(Eugène Jansen)

Vervolg van pagina 1 

De Parkeer- en Reisvoorziening 
(P&R) bij station Hollandsche 
Rading kampte met capaciteits-
problemen. In het kader van het 
provinciaal programma Beter Be-
nutten is deze P&R-voorziening 
in 2018 uitgebreid. De uitbreiding 
van het aantal parkeerplaatsen 
moest het aantrekkelijker ma-
ken om met openbaar vervoer te 
reizen. De verkeers- en parkeer-
overlast in de omgeving van het 
treinstation werd daardoor terug-
gedrongen.
Wethouder Andre Landwehr: ‘De 
Bilt heeft behoefte aan woningen’.
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advertentie

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Nadia en Sanne van Tap DELA

Het carbidschieten in het Leijense bos met rechts het beukenlaantje.

Het beukenlaantje in het Leijense bos.

St. Maerten nr. 59
Het decembernummer van het historisch tijdschrift St Maerten (een uitgave van de Historische 

Vereniging Maartensdijk) is verschenen.

Allereerst een prachtig overzicht 
van de geschiedenis van landgoed 
en landhuis Eyckenstein (Dorps-
weg Maartensdijk) door Lex van 
Boetzelaer; geschreven vanuit een 
diepe historische betrokkenheid, 
maar het artikel eindigt met een 
heldere en zakelijke blik op de toe-
komst. 

Oude kennis over de ontginningen 
in het veenweidegebied wordt door 
Tonneke Wilmink aangevuld door 
nauwkeurig te kijken naar nieuwe, 
vrij toegankelijke internetbronnen. 
Met behulp van een bodemkaart uit 
de Basisregistratie Ondergrond laat 
zij zien hoe onze voorouders droge 
voeten hielden. 

Het tweede lange artikel gaat over 
brand en brandweer in Achttien-
hoven en Westbroek. Voormalig 

postcommandant Martin Groot en 
Jan Maasen onderzochten de ge-
schiedenis van de brandbestrijding 
in hun woonplaats. Ook dit artikel 
verwijst in de laatste alinea’s naar 
de toekomst. 

En tenslotte: drie oude bekenden, 
die al tientallen jaren de verhalen 
van onze oude gemeente Maartens-
dijk opzoeken en doorgeven. Met 
dit werk stonden zij aan de wieg 
van onze vereniging. De aanleiding 
voor een hernieuwde kennismaking 
is de afspraak met Koos Kolenbran-
der om zijn hele oeuvre van meer 
dan 1000 artikelen op te slaan en 
te ontsluiten via de beeldbank van 
onze Historische Vereniging Maar-
tensdijk. Koos heeft zich in 1990 
aangesloten bij de activiteiten van 
Hans Stevens en Anne Doedens. 
Reden genoeg voor Frank Klok en 

Tonneke Wilmink om met alle drie 
een afspraak te maken.

Met ingang van dit nummer is ook de 
verbinding tussen het tijdschrift en de 
website van de Historische Vereni-
ging Maartensdijk sterk aangehaald. 
Bij veel artikelen zijn er extra’s in de 
vorm van films, foto’s en verwijzin-
gen naar oorspronkelijke bronnen. 
Zo kan men dit keer genieten van een 
prachtige drone-opname van Land-
goed Eyckenstein en een hilarische 
brandweeroefening in Westbroek uit 
1965. Zie www.stmaerten.nl. Het 
tijdschrift is te koop bij de Biltho-
vense Boekhandel, de ReadShop aan 
de Hessenweg, Kapper Hans Stevens 
op het Maertensplein, Winkel van 
der Neut in Groenekan en molen De 
Kraai in Westbroek (alleen zaterdags 
geopend).
 (Jan Maasen) 

Een drone-opname van Landgoed Eyckenstein. (foto Frank Mulder)
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Pasta 
met kip, paddenstoelen en spekjes

€ 1,49
100 gram

Extra fijn gesneden

Boerenkool
€ 1,29

Zak 250 gram

Vers gesneden 
Meloenmix

€ 1,99
Volle bakAanbiedingen met een * geldig op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 december.

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Verse hollandse

Prei
Heel kilo € 0,99
Gesneden

Soepgroente
Grof of fijn
250 gram € 0,99

Kistjes
Mandarijnen 
Heerlijk zoet en zonder pit

Per kistje € 4,99
Denk aan de vitamine…

Blauwe bessen
Grote bak 300 gram € 1,99

14
12

15
12

16
12

Zuurkoolschotel 
Met rookworst en gehakt 

€ 1,59
100 gram

Japanse biefstuk 
Met rijst of noedels 

€ 1,59
100 gram

Herten goulash 
met rode kool en puree € 1,75

100 gram

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot 
assortiment met 

voorgerechten en luxe 
hoofdgerechten. Cassis 

Pecan taart
Nu € 15,95
De lekkertste
Bokkepootjes
Nu € 3,95

Voorgebakken
Desem baquettes
Makkelijk voor de feestdagen!!

2 stuks € 2,49
DESEM
Rustiek Meergranen
Nu  € 2,99

---nieuw---
Kerst Melange
Nu 2 bakken € 9,98

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Notenafdeling

Dit weekend hebben wij al 
div. kerstgerechten 

in onze toonbank.
Inclusief bijpassende wijnen…!!

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 10 december
t/m woensdag 16 december

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 4.98

Gebakken boterhamworst
Gebraden rosbief
Gebraden kipfilet

Filet Americain
Beenham salade
Sellerie salade

VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Magere runderlappen

Filet of procureur 
rollade

Entrecote

4 slavinken + 
500 gram gehakt

500 
GRAM 6.98

SAMEN
VOOR 10.-

500 
GRAM 5.98

1 KG 
VOOR 11.98

KLEINE VARKENSHAASJES

100 
GRAM 2.49

Vrijdag en zaterdag voordeel

Indische ballen 500
GRAM 6.-

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

500
GRAM 6.50

500
GRAM 7.25

EXTRA BELEGEN 
STOMPETOREN

250
GRAM 4.98

HUISMIX 
Vers gebrand!

SAMEN
VOOR 8.-

WAGYU BURGERS
GRILLWORST + 
LEVERWORST

3 + 1
GRATIS

Gehakt cordonbleu, 
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS
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Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

Samen aan tafel met de feestdagen 
Eet Mee brengt het hele jaar door mensen met elkaar in contact via gezellige etentjes thuis 
en vanaf dit jaar ook via video-etentjes. De etentjes dragen bij aan het ontstaan van nieuwe 

vriendschappen, meer plezier en meer gezelligheid. 

De Kerstdagen zijn bij uitstek mo-
menten dat mensen daar behoefte 
aan hebben. Elk jaar melden zich 
dan ook weer heel wat mensen aan 
voor een Kerstmatch. In deze coro-
natijd is de verbinding met anderen 
moeilijk maar ook extra belangrijk. 
Met de Kerstdagen biedt Eet Mee 
zowel video-etentjes als etentjes 
thuis; dat laatste vanwege de vraag 
hiernaar van deelnemers. Via de 
speciale matchapplicatie van Eet 
Mee worden mensen aan elkaar ge-
koppeld voor een gezellig etentje. 
Bij het matchen wordt waar mo-
gelijk rekening gehouden met de 
wensen en mogelijkheden van de 
deelnemers. Bij de etentjes houden 
zowel eetadressen als gasten reke-
ning met de coronamaatregelen van 
de overheid. 

Samen kerst vieren 
In het voorjaar is Eet Mee door 
corona begonnen met het aanbie-
den van video-etentjes. De video-
etentjes zijn verrassend gezellig en 
bieden uitkomst voor wie dit jaar 
graag thuis wil blijven maar toch 
samen met anderen wil eten: ‘Het 
was erg gezellig. Na tien minuten 
had ik al niet meer door dat er een 
scherm tussen mij en de andere gas-
ten zat’, aldus een deelneemster. 

Vorig jaar 
Reacties van vorig jaar: ‘Wij kijken 
terug op een geslaagd kerstetentje 
met onze gaste. Zij is een energieke 
en gezellige dame. We hebben ge-
zellig gekletst en heerlijk gegeten. 
Voor de kids was het goed om eens 
iemand anders aan tafel te hebben 
en te horen hoe het leven van een 
ander er uit ziet. En wij vonden het 
ook leuk om eens andere verhalen 
te horen. Voor ons is het zeker voor 
herhaling vatbaar’. 

‘Op eerste kerstdag heb ik drie 
gasten bij mij thuis ontvangen. 
We hebben echt een héél gezellige 
avond gehad. Alles klopte, veel ge-
lachen, mooie levensverhalen. Het 
was inmiddels tweede kerstdag 
toen men huiswaarts ging, dat zegt 
genoeg....” 

Aanmelden voor een Kerstmatch 
kan tot en met 17 december. Meer 
informatie en aanmelden via www.
eetmee.nl of 030-2213498. 

Met een video etentje valt het beeldscherm na 10 minuten al niet meer op.

Rotary De Bilt-Bilthoven pakt uit
Sinds jaar en dag verzorgt Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek in samenwerking met het 

Ouderenfonds rond deze tijd het Ouderendiner. De leden van Rotaryclub De Bilt-Bilthoven 
lopen hierbij in de bediening. Het is ieder jaar opnieuw weer een groot feest van warmte 
en gezelligheid. Ook nu stond iedereen weer paraat om er weer helemaal voor te gaan en 

alleenstaande ouderen uit onze omgeving een onvergetelijke avond te bezorgen.

Vanwege de coronabeperkingen 
moest deze traditie noodgedwon-
gen onderbroken worden. Rotary-
club De Bilt-Bilthoven was echter 
niet voor één gat te vangen. De keu-
ken van De Biltsche Hoek bereidde 
ruim veertig heerlijke diners en in 
samenwerking met Stichting Met 
Je Hart brachten de Rotarians de 
maaltijden op 3 december gewoon 
bij de mensen thuis. Ook hebben 
kinderen van groep 6 en 7 prachtig 
geïllustreerde gedichten gemaakt. 
Zo werd het voor deze alleenstaan-
de ouderen ook een mooie Sinter-
klaasavond. 

Ganzenstoof
Maar er is ook gedacht aan de cli-
enten van de Voedselbank. Ook 
dit jaar worden er kerstpakket-
ten gemaakt, die dit jaar verzorgd 
worden in samenwerking met nog 
drie andere serviceclubs. Veel ge-
zinnen zijn momenteel afhankelijk 
van hulp van de Voedselbank. Een 
telefoontje naar de directeur van de 
Voedselbank leerde dat de Voed-
selbank een tekort heeft aan vis en 
vlees. Eén van de leden van Rotary 
Club De Bilt-Bilthoven is jager en 
jaagt op ganzen in de regio rondom 
Schiphol. Deze ganzen moeten be-
jaagd worden ter bevordering van 
de vliegveiligheid. Normaliter gaat 
het vlees van deze ganzen naar de 
horeca en in dit geval naar van der 
Valk Hotel De Biltsche Hoek. Om-
dat de horeca vanwege de Corona 

Pandemie gesloten is bleek er veel 
ganzenvlees beschikbaar. Leden 
van Rotary Club De Bilt-Bilthoven 
bedachten om gezamenlijk van dit 
overschot aan vlees iets te maken 
t.b.v. de Voedselbank. In over-
leg met de chef-kok van het hotel 
werd er een recept bedacht voor 
een overheerlijke ganzenstoof. 
De Rotaryclub heeft prei, wortel, 
knolselderij, ontbijtkoek en nog 
veel meer producten ingekocht. 
De leden staken de handen uit de 
mouwen en hielpen de chef-kok bij 
het uitsnijden van het vlees tot aan 
het portioneren. Er werd geholpen 
met het snijden van de groenten, 
het afwegen van de ingrediënten 
en kruiden. Nadat de ganzenstoof 
bereid en afgekoeld was kon deze 

met vereende krachten ingepakt en 
afgeseald worden. Inmiddels is het 
smakelijke resultaat overgedragen 
aan de Voedselbank en nu kun-
nen 360 cliënten uit 141 gezinnen 
de komende tijd genieten van een 
overheerlijke maaltijd.

Ondanks dat de Rotaryclub door 
de coronacrisis geen gezamenlijke 
bijeenkomsten kan houden is er 
in hele kleine groepjes en corona-
proof, hard gewerkt om dienstbaar 
te zijn aan diegenen die het zwaar 
hebben in deze moeilijke tijd. Een 
mooie samenwerking tussen ser-
viceclubs, van der Valk Hotel De 
Biltsche Hoek, Stichting Met je 
Hart en een basisschool. 

(Harman Kloos)

De ganzenstoof gaat op weg naar de Voedselbank.

Appeltjes bakken
bij De Biltse Hof

Lizette Bossert runt een bedrijf dat zich richt op eten en 
drinken als welzijnsaspect in de zorgsector. Zij is culinair 
trainer en kookdocent en schreef o.a. het kookboek ‘Toen 
was koken heel gewoon’. Omdat veel van haar activiteiten 

stil kwamen te liggen door corona, bood zij zichzelf aan 
voor een geluksmoment voor én met bewoners

Lizette wilde graag op locatie komen om samen met bewoners een 
heerlijk geurend gerecht te bereiden van gebakken appeltjes met cus-
tard-vla en slagroom. Een gerecht dat herinneringen oproept van wel-
eer, ook bij mensen met dementie. Samen appels schillen en bakken, 
zelf warme custard-vla maken en slagroom kloppen en uiteraard daarna 
samen genieten. De Bilthuysen hoefde hier niet lang over na te denken 
en nodigde Lizette graag uit bij Boshuysen, de kleinschalige woningen 
voor mensen met dementie op De Biltse Hof.  (Liselotte de Bruijn)

Een bewoner helpt Lizette met het bereiden van de warme appeltjes.

Afvalplek Vogelstek

Hoogekampseplas: Hoe een afvalplek een vogelstek werd.
(foto Ria van Zwol)
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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.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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VLEES
TE KOOP

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

Eerlijk vlees knalt niet per kilo!
• Blonde d’ Aquitaine.
• Topkwaliteit rundvlees!

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

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)

MENS is ook…

HUISBEZOEK
Jaarlijks krijgen de 80- en 85-jarige inwoners van gemeente De Bilt een 
uitnodiging voor een huisbezoek. Vrijwilligers van MENS De Bilt leggen 
deze huisbezoeken af. Vanwege het coronavirus is dit tijdelijk niet 
mogelijk. Als alternatief brengen vrijwilligers bij de senioren een 
informatiebrief. In de brief staan de mogelijkheden beschreven op gebied 
van welzijn, wonen, gezondheid en mobiliteit binnen de gemeente. 
Mocht u niet tot deze doelgroep behoren maar wel een gesprek willen 
dan kunt u deze aanvragen. Voor vragen/informatie: huisbezoek@
mensdebilt.nl of 030-7440595.

WINTERPROGRAMMA
Ons Zomerprogramma was een succes daarom willen wij in de winter 
ook een programma met activiteiten aanbieden. Wij zijn druk met het 
samenstellen hiervan. Alles natuurlijk binnen de coronamaatregelen. 
Hou onze website in de gaten voor nieuws hierover.

Tijdens de donkere dagen van december 

wordt de verwarming weer volop gebruikt. 

Helemaal nu we tijdens de coronacrisis veel 

thuis zijn. Warmte is heerlijk, maar kan ook 

een flinke kostenpost zijn. Voor wie com-

fort wil én een lagere gasrekening, weet 

BENG! energieambassadeur Frans raad. Hij 

deelt tijdens de infoavond praktische tips 

voor snel resultaat. 

Gelijk toepassen
Wat als je verwarming borrelt, hoe werkt de 

cv, wat betekenen die cijfers in het display 

en hoe stel je ze beter in? Frans: “Op ter-

mijn moet het zonder gas, maar nu kunnen 

we het verbruik al flink verlagen. Want in 

heel veel huizen kan de afstelling van de cv 

beter. En dat kun je gewoon zelf doen.” 

Ook isolatie en de bijbehorende subsi-

dies komen op de informatieavond ruim-

schoots aan bod. “Je hoeft echt niet gelijk 

een warmtepomp aan te scha�en”, vertelt 

Frans. “Eerst moet het energieverbruik 

omlaag. En dat is helemaal niet zo inge-

wikkeld.” Een voordeur kan bijvoorbeeld 

een echte koudebron zijn. “En denk ook 

eens aan je radiatoren. Als je ze regelmatig 

schoonmaakt, geven ze meer warmte af.”

Wil jij door middel van gas besparen bij-

dragen aan een beter milieu en een lagere 

gasrekening? Kom dan naar de informa-

tieavond op dinsdag 15 december. Loca-

tie en tijd: Zoom, 19.30 uur - 21.00 uur.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en 

kan voor 13 december via infoavond@

beng2030.nl. De dag voor de informa-

tieavond ontvang je de Zoom link. Er is 

plaats voor 12 personen, zodat de ener-

gieambassadeurs zoveel mogelijk vragen 

kunnen beantwoorden. 

BENG! is de onafhankelijke energiecoö-

peratie van en voor inwoners van De Bilt. 

Kijk op www.beng2030.nl voor andere 

informatieavonden en activiteiten.

Op gasverbruik valt een hoop te besparen. Met name door de centrale verwarming beter af te stellen 

en optimaal te isoleren. Tijdens de BENG! informatieavond op dinsdag 15 december wordt verteld hoe 

dat precies zit. Gratis en online voor alle inwoners van de gemeente De Bilt.  

BENG! online informatieavond over gas besparen

Warmte besparen in huis?
Check je cv en isolatie!

advertorial

‘We kunnen nog niet zonder gas, maar we kunnen gemakkelijk op ons 

gasverbruik besparen.’ - BENG! energieambassadeur Frans

Proef  nu alvast uw 

KERSTSTOL 

Vrijdag en zaterdag hebben 
we weer onze bekende 

OLIEBOLLEN!

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



 De Vierklank 7 9 december 2020

advertentie

Zilveren knopen
op de weg naar de galg 

Op 10 april 1723 werd Gerrit Claasse uit de Gagel onder Westbroek veroordeeld tot de galg 
wegens diefstal, inbraak, roof en geweldpleging. Het zijn misdrijven waarvoor in onze tijd 

hooguit een paar jaar gevangenisstraf geven zou worden. Het vonnis werd voltrokken op het 
Paardenveld in Utrecht, de gerechtsplaats van het provinciale Hof van Utrecht. 

Ondanks zijn jeugdige leeftijd - hij 
was naar schatting negentien - had 
Gerrit Claasse Boij alias Schonau-
wen al heel veel op zijn kerfstok. 
Na zijn arrestatie bekende hij, zon-
der dat men hem hoefde te pijnigen, 
een waslijst aan misdaden. 

Weggelopen
Twee jaar eerder was hij boeren-
knecht. ‘In plaats van trouw en 
neerstigh te dienen‘, zo schrijft het 
vonnis, was hij weggelopen bij zijn 
meester. Op de Maarsseveense ker-
mis had hij bij het koekhakken ruzie 
gekregen met een molenaarsknecht. 
Hij had hem in de gaten gehouden 
tot de knecht zich een kwartier later 
even naar een stille plek terugtrok. 
Toen had hem ‘terwijl hij sijn water 
loosde’ onverhoeds van achteren 
aangevallen en met zijn mes in het 
gezicht gestoken. 
Met een kameraad sprak hij af dat 

ze op de weg naar Zuilen de eerste 
de beste, die ze tegenkwamen, ‘de 
beck opsnijden’ zouden. Ze kwa-
men een hoedenmakersknecht te-
gen die ze niet kenden en vroegen 
waar hij naartoe ging. ‘Naar Breu-
keleveen,’ was het antwoord. ‘Dan 
moet je rechtdoor lopen,’ zei Gerrit 
en onverwachts stak hij de jongen 
met zijn mes in het gezicht. Daarna 
waren het vooral diefstallen: een 
tonnetje boter in Westbroek, dat 
hij in een bosje verstopte om later 
te verkopen. Toen hij terugkwam, 
was het weg. Twee schapen bij de 
Gagel. Een broek met twee zilveren 
knopen van een landarbeider.

Stuiver
In augustus 1722 had hij tussen 
De Bilt en Blauwkapel twee boe-
renjongentjes aangesproken die uit 
de Biltse school gekomen waren. 
Gerrit zei dat hij de knecht van ‘de 

dikke bakker van De Bilt’ was. Hij 
beloofde ze ieder een stuiver als ze 
hem wilden helpen om een koe uit 
de weide op te halen, maar dat was 
een smoes om ze mee te lokken van 
de weg af. Toen ze in het weiland 
bij een dwarssloot waren gekomen, 
trok hij zijn mes en eiste hij de zil-
veren gespen van hun schoenen. 
De jongens stonden te huilen en te 
schreeuwen toen hij de gespen los-
sneed.
In september had hij ingebroken in 
een huis in de Gagel omdat hij had 
gehoord dat de bewoners naar de 
markt waren. Hij probeerde eerst 
vergeefs via de koestal binnen te 
komen en klom toen via het dak-
raam het huis in. Omdat de luiken 
dicht waren, stak hij brutaal een 
lamp aan. De buit: tinnen schotels 
die op de kast stonden en nadat hij 
de kast met een bijl had opengebro-
ken vijftien gulden, twee gouden 

ringen, een paar zilveren gespen en 
een zilveren beugeltas. Alles ver-
kocht hij in andere plaatsen. 

Galg
Later stal hij bij Westbroek in het 
donker uit de wei een bruine mer-
rie. In oktober drong hij ’s nachts 
toen de mensen sliepen, binnen in 
het huis van de gerechtsbode van 
Westbroek via de deur van de paar-
denstal die niet op slot was. Daar 
stal hij een broek met twee zilveren 
knopen, wat ander zilvergoed en 
een koperen tabaksdoos. 

In Lopik stal hij van zijn werkge-
ver zilvergeld en zilveren gespen 
en een broek met wel tweeëntwin-
tig zilveren knopen. We krijgen een 
indruk van welvarende boeren die 
een deel van hun rijkdom opsloe-
gen in gespen en knopen en andere 
sieraden.
Toen werd hij betrapt. De heren van 
het Hof van Utrecht veroordeelden 
Gerrit Claasse Boij om te worden 
gebracht naar ‘de plaats waar men 
gewoon is de criminele justitie te 

doen’. Dat was voor het provinci-
ale Hof sinds 1619 het Utrechtse 
Paardenveld. Daar werd hij gestraft 
‘met het koord’ tot de dood erop 
volgde. 

Opgehangen
Maar dat was niet genoeg. Tot af-
schrikwekkend voorbeeld werd zijn 
lijk naar het Zeyster Zand gebracht, 
waar het werd opgehangen aan de 
toongalg. De lichamen van de ver-
oordeelden moesten daar blijven 
hangen tot ze vergaan waren, waar-
na men de resten ter plaatse onder 
de grond stopte. 
Dat Zeyster Zand lag ongeveer 
ter hoogte van het later gebouw-
de landhuis Ma Retraite aan de 
Utrechtseweg, dat vanaf 1947 Hui-
ze Sint Jan heette. Toen men daar 
aan het einde van de negentiende 
eeuw ging graven, vond men er een 
ijzeren ketting van acht meter lang, 
een paar balken en geraamtes. 
Dit verhaal en ruim duizend andere 
zijn te vinden op het Online Muse-
um De Bilt: https://onlinemuseum-
debilt.nl/   (Dick Berents)

Het Paardenveld vanuit het noordwesten met het schavot en de 
Peerdeveltse molen in 1720 door een anonieme tekenaar gemaakt naar 
een prent van Abraham Rademaker. (Het Utrechts Archief)

Het later gebouwde landhuis Ma Retraite aan de Utrechtseweg, dat vanaf 1947 Huize Sint Jan heette.

Dit wil ik ‘effe’ kwijt …
Oud-Maartensdijk ‘let op u saeck’!

In de Vierklank van 18 november 
krijgen we een inkijkje in het rap-
port, dat de gemeente liet opstel-
len m.b.t. de mogelijke aanleg van 
zonne- en windparken in onze ge-
meente. Het rapport inventariseert 
de mogelijke locaties voor de ont-
wikkeling van grootschalige zon-
ne- en windparken in het buiten-
gebied. Grote stappen gauw thuis! 
Uit de vele zonnepark-initiatieven 
in den lande blijkt dat energieop-
wekking voor agrariërs een aan-
trekkelijk businessmodel is in 
aanvulling op, of in de plaats van 
agrarische productie. 

Helaas is met die grote-stappen-
gauw-thuis-aanpak in ons gebied 

bijna onlosmakelijk - naast een 
grote negatieve ecologische im-
pact - ook een gruwelijke aantas-
ting van ons cultuurhistorische sla-
genlandschap verbonden. 

Over landschapspijn gesproken: 
In vergelijking met die Chinese 
dystopie is zelfs dat huidige saaie 
Engelse raaigras van onze boeren 
nog een wonder van groene natuur 
en biodiversiteit! 
Het opvangen van onze energie-
honger met grootschalige zon-
neparken is als het uitdrijven van 
de duivel met beëlzebub. Het doet 
denken aan de uitspraak van een 
Amerikaanse generaal tijdens de 
Vietnamoorlog: om het dorp te 
redden moesten we het vernieti-
gen!

Ik hoop dat de burgers van onze 
gemeente, in dit unieke overgangs-
gebied tussen de Utrechtse Heu-
velrug en het Groene Hart met zijn 
fraaie natuur en cultuurlandschap-
pen, de stormbal hijsen en bestuur-
ders en politici duidelijk maken, 
dat ongebreidelde aanleg van dit 

soort grote parken een regelrechte 
ramp dreigt voor onze landschap-
pen. 

Natuurlijk, óók de kernen van De 
Bilt dienen bij te dragen aan het 
oplossen van het klimaatprobleem. 
Maar wat is nog de zin van het 
doorgeven aan onze kinderen van 
een energetisch duurzame wereld, 
als die door de gekozen wijze van 
verduurzaming onleefbaar is ge-
worden?

Frank Klok
Groenekan

Zonne- en windpark in de stad 
Dongtai, in de oostelijke Chinese 
provincie Jiangsu (screenshot uit 
de Volkskrant, 26 oktober 2020, 
Beeld EPA)

Ons huidige fraaie slagenland-
schap (foto uit Tastbare Tijd 2.0)

Regenboog
in Van Boetzelaerspark

Stralend herfstweer zorgt voor een regenboog in de fontein. (foto Frans 
Poot). 

In december waarin we veel vieren

en met lichtjes van alles versieren

gaat het toch anders dit jaar

zonder groot vuurwerkgevaar

dat is dan weer fijn voor veel dieren

Guus Geebel

Limerick
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ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN

GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND

EN VOORSPOEDIG 2021

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO 
Onze openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 
De aanbiedingen zijn geldig van 7 december 2020 t/m 24 december 2020.

ECHTE KERSTTOPPERS!

Vers wild van uitmuntende kwaliteit!
Heerlijk aan een stuk te bereiden en dan te trancheren:
HERTENRUG FILET 100 gram 5,50
Tip: Serveer hierbij onze rode wijn kaneelsaus, romige aardappelpuree en 
rode kool met een appeltje en uiteraard het bekende stoofpeertje

Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Met o.a. malse rosbief, mager gerookt spek & een fijne 
kruidenmelange. Braadtijd ± 35 minuten op 150°C
KERSTGEBRAAD 100 gram 2,45
Tip: serveer hierbij Vlaamse frieten & een grove groene salade met 
uitgebakken spekjes en een honingmosterd dressing

Met o.a. varkenshaas, champignons, bospaddestoelen; dit alles in 
een romige saus!
VARKENSHAAS IN BOSPADDESTOELEN 
ROOMSAUS  100 gram 2,15
Tip: heerlijk met verse groene pasta en een salade met gebakken 
pijnboompitjes, tomaat, ui en croutons. 

Van de Utrechtse heuvelrug: super smaakvol, met een heerlijke 
kruidenmelange, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes; 
rondom gemarineerd met een Black peper marinade, helemaal 
handgeknoopt
BAVETTE ROLLADE 100 gram 2,35
Tip: Lekker met onze gegratineerde aardappeltjes en sperzieboontjes met 
boursin en uitgebakken spekjes.

Voor een heerlijk voorgerecht. Van super kwaliteitsrundvlees 
gesneden.
CARPACCIO per portie 3,35
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met 
pijnboompitjes, grove kaassnippers, verse peper uit de molen en onze 
carpacciodressing of truffelmayonaise.

Uit eigen keuken: heerlijke volle romige bospaddestoelensoep 
vol gevuld met bospaddestoelen, champignons en mild 
kruidenboeket
BOSPADDESTOELENSOEP per beker 4,75
Tip: serveer de soep met een soepstengel omwikkeld met rauw ham en 
garneer de soep af met verse bieslook en croutons.

Meer suggesties voor een heerlijk voorgerecht:
GEROOKTE EENDENBORSTFILET, DIVERSE 

SOORTEN WILDPATÉ, MOSTERDSOEP. VITELLO 
TONNATO, STEAK TARTAAR.

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN: 

Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees, 
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes & zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram 1,50
Tip: serveer hierbij romige puree of gegratineerde aardappeltjes & kleine 
spruitjes

In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 175°C
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES per stuk 6,95
Tip: serveer hierbij knolselderij puree, salade met vers gebrande noten & 
een heerlijke vruchtensaus

Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange
HAZENPEPER 100 gram 3,45
Tip: serveer hierbij romige puree met rode kool en stoofpeertjes 

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, mini kipsaté, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu
GOURMET EXCLUSIEF per persoon, ± 280 gram 6,95
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, mini boomstam, mini 
slavinkje, kipfilet, mini hamburgertje & mini worstje
GOURMET POPULAIR per persoon, ± 280 gram 6,50
Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk 
CHINESE FONDUE per persoon, ± 300 gram 7,95
Gourmet en fondue schalen zijn verkrijgbaar zoals hier vermeld in deze 
advertentie. Wijzigingen zijn dus niet mogelijk. 

WELK SAUSJE MOGEN WIJ ERBIJ DOEN?
Bijv. onze knoflooksaus, cocktailsaus, whiskysaus, pindasaus, 
cranberrysaus, zigeunersaus, honingtijmsaus, rode wijn 
kaneelsaus of kruidenboter.

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:

Voor in de oven. ± 3000 gram per stuk
BABY KALKOEN 500 gram 6,25
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze mals 
& sappig. Bestel voor 18 december, op = op!

Ook voorradig:
KALKOENDIJEN, KALKOENROLLADES

EN KALKOENFILET
Braadtijd ± 90 minuten
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN

100 gram  1,69
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn en een kruidnageltje

Voor een kerst met een Frans tintje: de originele Franse met een 
randje vet. Om krokant te bakken.
MAGRET DE CANETTE 100 gram 2,95
Tip: serveer hierbij cranberrysaus, onze huisgemaakte truffel gratin en een 
gemengde salade met een zoete dressing

VOOR EEN BOURGONDISCHE KERST
MET VLEES VOOR IN DE OVEN,

DE BUITENKEUKEN OF DE GREEN EGG

Een eyecatcher op uw kersttafel, een waar spektakel!
COTE DE BOEUFF 100 gram 2,25
Tip: serveer hierbij krieltjes, wok groenten en een lekkere portsaus

Superkwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug. Met een stoer randje 
vet aan de onderkant. Mag lekker rosé gebakken worden met een 
krokant korstje
PICANHA 100 gram 2,39
Tip: serveer hierbij in ganzenvet gebakken krieltjes & roergebakken 
Brusselse spruitjes.

WILD SUGGESTIES VOOR UW KERSTDINER:

HAZENACHTERBOUTEN, FAZANTENFILET, 
WILDE EENDENBORSTFILET, FAZANTPOOTJES, 

DIVERSE SOORTEN WILDPOULET.

LAMSVLEES SUGGESTIES:

LAMSBOUT, LAMSROLLADE,
LAMSHAASJES, LAMSFILET,

LAMS KOTELETTEN, FRENCHED RACKS

GEVOGELTE SUGGESTIES:

KIPROLLADE, KALKOENSTOOFROLLADE, 
KALKOENDIJEN

VARKENSVLEES SUGGESTIES:

VARKENSRACK MET SPEKRAND, 
FILETROLLADE, PROCUREUR, VARKENSHAAS, 

SCHOUDERFILETROLLADE

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

GEEF UW KERSTBESTELLING
UITERLIJK 19 DECEMBER DOOR 

VIA DE MAIL OF VIA DE TELEFOON.

Ps. Kalkoen en/of wildbestellingen uiterlijk voor 
18 december. Voor vragen/advies kunt u ons altijd bellen! 
Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.

Proef en beleef deze bijzondere kerst
met de vlees-, wild-, gourmet- en traiteur-specialiteiten

van Kwaliteitsslagerij van Loo
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Meer huisdieren door corona
door Rob Klaassen

Anna Lagendaal, dierenarts bij de Dierenkliniek Midden Nederland in Maartensdijk, 
zegt dat de kliniek het in het bijna voorbije jaar nooit eerder zo druk heeft gehad. Door de 

Coronapandemie zijn mensen veel meer thuis en hebben ook veel meer tijd. Ze voelen zich soms 
wat eenzaam en komen zo op het idee om een hond of kat aan te schaffen. Beslissingen, die 

volgens Anna vaak te snel en te impulsief worden genomen met vaak teleurstellingen tot gevolg. 

Ook Petra van der Vorm, medewer-
ker van de Stichting Dierentehuis 
Zeist e.o. ervaart dagelijks hoe 
enorm de vraag naar huisdieren is 
toegenomen. Voor de meeste van 
de naar het asiel gebrachte dieren 
is binnen een mum van tijd weer 
een nieuw baasje gevonden. We 
spraken met hen beiden over zowel 
de situatie nu, als ook over hoe zij 
denken dat het er over een jaar zal 
uitzien.

Intake
Petra: Het laatste jaar loopt het bij 
het dierentehuis Zeist storm met 
aanvragen om een asieldier te mo-
gen adopteren. Corona heeft ervoor 
gezorgd dat mensen veel meer thuis 
zijn en daardoor meer tijd hebben 
om aan een dier te kunnen besteden. 
We krijgen dan ook veel aanvragen 
voor een hond of een kat. Nadat de 
aanvraag is binnen gekomen be-
ginnen we met het houden van een 
uitgebreid telefonisch gesprek met 
de aanvrager. Waarom wil men een 
asieldier, wat is de ervaring met die-
ren, wat voor werk doen de aanvra-
gers, hoe vaak is men thuis? Wan-
neer we dan bijvoorbeeld te horen 
krijgen dat men een hond wil, maar 

ook fulltime functies uitoefent, dan 
vervalt naar onze mening deze aan-
vraag. Je moet in onze optiek wel 
ruim de tijd voor een dier hebben. 
Zeker bij uitgeplaatste honden is 
het van belang om een nauwe band 
met hen op te bouwen. Bij een posi-
tief gesprek vragen we in welk type 
hond men is geïnteresseerd: groot 
of klein, actief of juist minder ac-
tief, oud en bedaard of juist jong’. 

Match
‘Na dit gesprek gaan we aan de slag 
om voor de aanvrager een geschikt 
dier te vinden. Als we denken een 
match te hebben gevonden nodi-
gen wij de familie uit om met het 
dier kennis te komen maken. Ook 
gaat men dan drie keer een proef-
wandeling met het dier maken. Als 
tijdens deze wandelingen blijkt, dat 
er zowel vanuit het dier, als vanuit 
de familie sprake is van een klik, 
dan wordt er pas overgegaan tot 
uitplaatsing van de hond. Nadien 
houden wij doorgaans nog telefo-
nisch contact met de aanvrager om 
te informeren of alles naar wens 
verloopt en of er nog vragen zijn. 
Wij hopen met deze zorgvuldige 
procedure teleurstellingen tot een 

minimum te beperken. Op dit mo-
ment hebben we hier nog maar 10 
katten en 5 honden. Dat bewijst dat 
we vrijwel alle dieren hebben kun-
nen uitplaatsen. Voorheen waren 
we vaak 1 à 2 maanden bezig om 
een hond of kat uit te plaatsen, nu 
geschiedt dat vaak zelfs al voordat 
we het dier goed en wel op onze 
website (www.dierentehuiszeist.nl) 
hebben kunnen plaatsen’. 

Verkeerde puppy’s
Dierenarts Anna Lagendaal zegt, 
dat het bij de dierenkliniek druk-
ker is dan ooit tevoren. Ook vol-
gens haar is dit corona-gerelateerd. 
Mensen zitten thuis, vervelen zich 
wat, hebben tijd en kopen dan vaak 
impulsief een puppy. Vaak gebeurt 
dat via Marktplaats of via Oost-
Europese handelaren. Helaas gaat 
dat vaak niet goed: ‘In Brabant 
worden leeggekomen varkensstal-
len dikwijls benut om daarin hon-
den te fokken; een uiterst lucratieve 
bezigheid. De teven krijgen door-
gaans tweemaal per jaar een nestje 
van 6-7 puppy’s, die meestal bin-
nen 8 weken voor zo’n 1500 euro 
worden verkocht. Vaak betreft het 
hier Doodles- of Boomerhondjes. 
Ze hebben nogal eens gezondheids-
klachten en zijn vaak niet goed ge-
socialiseerd. Omdat ze weinig men-
selijk gezelschap gewend zijn, zijn 
ze bangig en schrikachtig. Ze geven 
daardoor vaak een berg ellende. Ik 
raad iedereen dan ook sterk af om 
via Marktplaats een puppy te ko-
pen’. 

Hoe dan wel?
Op de vraag op welke manier nu 
eigenlijk tewerk gegaan zou moe-
ten worden om aan een goede en 
gezonde pup te komen zegt Anna: 

‘Om te beginnen moet je je afvragen 
wat voor type hond je wilt. Een rus-
tige hond, een hond waarmee je ver 
kunt lopen of juist een hond waar-
van je thuis erg veel gezelligheid 
ondervindt. Daarna ga je je inlezen 
over het ras, de diverse kenmerken 
en eigenschappen e.d. Wanneer je 
dan een keuze hebt gemaakt, ga je 
je oriënteren waar je zo’n hond het 
beste kunt kopen. Ervaring leert dat 
goede en betrouwbare fokkers nooit 
op Marktplaats adverteren. Goede 
fokkers zijn bekend bij kenners en 
bij hondenrasverenigingen. Boven-
dien hebben goede fokkers door-
gaans een wachtlijst en beoordeelt 
de fokker zelf of hij aan jou wel of 
niet een puppy wenst te verkopen. 
Door op deze manier een puppy te 
kopen, kunnen miskopen of teleur-
stellingen tot een minimum worden 
beperkt. Dus bezint eer gij begint’.

De wijze waarop het Zeister asiel 
omgaat met het plaatsen van hun 
asieldieren is volgens Anna een 
goed voorbeeld van hoe je teleur-
stellingen voor zowel mens als dier 
zoveel mogelijk kunt beperken. 

Normaal
Petra en Anna vrezen beiden de 
gevolgen van een ‘terug naar nor-
maal’-samenleving wanneer over 
ongeveer een jaar op brede schaal 
mensen zijn ingeënt. Zij vrezen dat 
er dan weer massaal op vakantie 
zal worden gegaan en er ook weer 
op grote schaal buiten de deur zal 
worden gewerkt. Ze vragen zich af 
of de dieren hier niet het slachtoffer 
van gaan worden en de asielen weer 
vol raken met dan plotseling over-
bodig geworden dieren. Beiden 
hopen van harte van niet, maar...
houden hun hart vast. 

Petra van de Vorm (medewerker van het Dierentehuis Zeist) met een van 
de asielhonden, namelijk ‘mevrouw Jansen’.

Een deel van het team Dierenkliniek Midden Nederland.

Kaarten
maken en schrijven

Bezorg iemand een glimlach met de feestdagen en geef een 
wenskaart deze decembermaand. Een klein gebaar wat 

een groot verschil kan maken. Veel mensen zijn, speciaal in 
coronatijd, alleen en voelen zich soms eenzaam. Om ouderen 

die niet veel mensen ontmoeten en niet veel buiten komen 
een hart onder de riem te steken start de Bibliotheek een 

kaarteninzamelingsactie: Geef om elKAAR(T).

Schrijf een persoonlijke boodschap, gedachte of gedicht op een kaart en 
lever deze in bij de Bibliotheek. Zelf een kaart maken of knutselen mag 
ook. Kinderen kunnen er een mooie tekening bij maken. 
Heb je thuis onbeschreven kaarten over? Doneer deze dan in de inza-
meldoos in de Bibliotheek in Bilthoven of Maartensdijk. Deze kunnen 
dan door klanten ook worden gebruikt om te beschrijven. 

Heb je als bedrijf kaarten beschikbaar voor deze actie? Neem dan con-
tact op met een bibliotheekvestiging. De Bibliotheek verzamelt alle 
kaarten en zorgt voor verspreiding in verzorgingshuizen via o.a. de Bi-
bliotheek Aan Huis.

Kaarten maken
Op woensdagmiddag 9 december kunnen kinderen in Bibliotheek Bilt-
hoven een kaart maken voor de actie. Idea zorgt voor knutselmateriaal. 
Deze activiteit is van 15.00 tot 17.00 uur. 

In de bibliotheek is woensdagmiddag een mogelijkheid om kaarten te 
maken.

Geen Volkskerstzang 2020 Maartensdijk 
Helaas ziet de organisatie van de Volkskerstzang Maartensdijk dit jaar geen mogelijkheid om 

een samenkomst te organiseren. Samen zingen onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst 
en Genoegen of organist Jochem van der Waals is immers vanwege corona niet mogelijk.

De organisatie had graag juist in 
deze in donkere tijd elkaar willen 
ontmoeten om samen te zingen van 
het Licht. Men hoopt in 2021 op 

maandag 20 december weer in een 
volle St. Maartenskerk toe te leven 
naar Kerst en met elkaar de beken-
de liederen te zingen. 

Laten we nu op een andere manier 
de verbondenheid vieren en er waar 
mogelijk voor elkaar te zijn.

(Marijke Drieenhuizen)

‘Wij komen weer tezamen onder ’t sterrenblinken’. (foto 2019 Vierklankarchief)
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 5 januari 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 
2 producten. Alle combinaties mogelijk.

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 

*
Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

PITLOZE 
WITTE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

3.–3.–

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

KERSTWIJNEN
Terra Pura Single Vineyard Chardonnay 
of Carmenere, Marques de Montanana, 
Cru la Maqueline, Villebois Petit Sauvignon, 
Signe Bourgogne Chardonnay, Sankt Anna 
Riesling, Terre de Faiano Primitivo Bio
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

15.–
a17,97 - a24,87

 3 VOOR

Riesling, Terre de Faiano Primitivo Bio

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

449
Kiloprijs 8,98

MONA YOGHURT 
OF PUDDING
M.u.v. vlatrio en vlaflip 
2 verpakkingen à 450 gram 
of 450 ml

a2,70 - a3,60

 2 VOOR

250
 2 VOOR

50

CARPACCIO
Runder-, black angus, biologische, 
Oosterse stijl, zalm- of bietencarpaccio
2 verpakkingen à 120-145 gram2 verpakkingen à 120-145 gram

2e
HALVE
PRIJS*

DUBBELFRISSS OF 
BUBBELFRISSS
3 pakken à 1,5 liter

a4,29 - a5,67

 3 VOOR

3.–

GEROOKTE ZALM
Verpakking 200 gram

a4,49

399

LA PLACE KOFFIE 
OF THEE
M.u.v. La Place ko�e capsules
Alle soorten
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*
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GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

Sterrenstelsel van liefde
‘De kerstlampjes in de huizen lijken wel sterrenstelsels van 

liefde,’ zei de Tsjechische componist Leoš Janáček, terwijl hij ’s 
avonds op enige afstand de huizen in zijn dorp 

stond te bewonderen.

Nog diezelfde dag componeerde hij ‘Christus de Heer is geboren’, een minia-
tuur in feeërieke sfeer, en juist sfeer wist de in Nederland wonende Wit-Rus-
sische pianiste Ksenia Kouzmenko met haar ragfi jne spel afgelopen zondag-
middag in Het Lichtruim inderdaad op te roepen. Ze presenteerde haar nieuwe 
cd met Tsjechische kerstmuziek, met een aantal wereldpremières van muziek 
die, naar eigen zeggen, ‘onterecht in de vergetelheid is geraakt’. 

Kouzmenko vertelde tijdens het concert over haar liefde voor deze deels on-
bekende en voor de Westerse oren soms ontoegankelijke muziek, en verdedigt 
de werken met zeer betrokken spel, dat naast betoverend ook krachtig en diep 
kan zijn, maar de soms complexe structuren van de werken altijd helder bloot-
legt, waardoor deze onbekende pianomuziek meteen te volgen is, hoe vreemd 
de Tsjechische muzikale taal ook soms is.

Naast kerstmuziek vol tederheid was er meer: winterliederen, wandelingen, 
dromen, spelletjes, een sneeuwstorm, carnaval, cadeautjes en een liefdesbrief… 
elk stuk is een eigen verhaal, met af en toe dus een ‘sterrenstelsel van liefde’.

(Peter Schlamilch)

Pianiste Ksenia Kouzmenko presenteert haar Tsjechische kerst-cd in Het 
Lichtruim.

WESTBROEK – December is bij uitstek de maand 
van samen zijn en gezelligheid. Dat zal er dit jaar 
misschien wat anders uitzien dan u gewend bent. 
Hoewel wij het de horeca van harte gunnen om 
weer open te gaan, blijft de vraag staan of dit rond 
de kerstdagen ook mogelijk is. Wij van Vink Witgoed 
adviseren u daarom om uw keuken kerstklaar te 
maken. Goed werkende keukenapparaten zorgen 
ervoor dat u als kok aan de slag kunt in uw eigen 
thuisrestaurant!

De ingrediënten van uw kerstmaaltijd worden 
bewaard in een koelkast of vriezer. Vervolgens 

bereidt u de maaltijd 
op een kookplaat of in 
de oven. Om niet de 
rest van de week in 
de baklucht te blijven 
zitten, heeft u een 
goede afzuigkap. Na 
de maaltijd gaan de 
borden en het bestek 
de vaatwasser in. 
Het tafelkleed en uw 
schort kunnen in de 
wasmachine en droger, 

zo zijn ze de dag erop weer klaar voor gebruik. In 
uw keuken is zekerheid een belangrijke factor. De 
apparaten moeten doen waar ze voor gemaakt zijn. 
U moet er toch niet aan denken dat de oven weigert 
op het moment dat u de kalkoen erin wilt schuiven? 
Bij Vink Witgoed begrijpen we dat maar al te goed. 
Daarom staan we voor u klaar om uw keuken weer 
up-to-date te maken. In onze showroom hebben wij 
een uitgebreid assortiment waarover we u graag 
vertellen.

Informatie op uw manier
Voor u tot aanschaf van een apparaat overgaat, wilt u 
natuurlijk op uw manier informatie verzamelen. Dat 
begrijpen wij en daarom zijn er veel mogelijkheden. 
In onze showroom staan wij voor u klaar om over 
onze uitgebreide collectie apparaten uitleg te 
geven. Daarnaast kunt u op uw computer, tablet 
of smartphone naar de website van Vink Witgoed 
gaan om informatie te verzamelen. Ook is het 
mogelijk om een medewerker van Vink bij u thuis 
uit te nodigen. U krijgt dan een compleet advies, 
passend bij uw woning en uw wensen. 

Service met aandacht
Bij Vink Witgoed vinden we dat u persoonlijke 

aandacht verdient bij de aanschaf van een 
apparaat waar u jaren mee gaat doen. Als uw 
witgoedapparatuur defect is, wilt u zo snel mogelijk 
een oplossing. Vink Witgoed levert en plaatst uw 
nieuwe aankoop meestal binnen een week. Ook 
werken wij met een vaste servicepartner die uw 
apparaat bij u thuis kan komen repareren. Mocht 
een reparatie niet lukken, dan krijgt u een deel 
van de kosten van onze servicepartner terug bij 
aankoop van een nieuw apparaat bij Vink Witgoed.

Of u deze kerst thuis kookt of dat de restaurants 
weer open gaan: wij wensen u in elk geval goede 
kerstdagen en een gezond 2021!

Ook dit jaar zorgen wij bij uw aankoop voor een 
heerlijke kalkoen of kiprollade en een 
goede fles wijn voor bij het kerstdiner. 

Is uw thuisrestaurant al klaar?
WESTBROEK – December is bij uitstek de maand 
van samen zijn en gezelligheid. Dat zal er dit jaar 
misschien wat anders uitzien dan u gewend bent. 
Hoewel wij het de horeca van harte gunnen om 
weer open te gaan, blijft de vraag staan of dit rond 
de kerstdagen ook mogelijk is. Wij van Vink Witgoed 
adviseren u daarom om uw keuken kerstklaar te 
maken. Goed werkende keukenapparaten zorgen 
ervoor dat u als kok aan de slag kunt in uw eigen 
thuisrestaurant!
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BEKENDMAKINGEN
week 50 ¾  9 december 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij, in-
gevolge artikel 29 van de Wet vervoer ge-
vaarlijke stoffen, een ontheffing van de 
route gevaarlijke stoffen hebben verleend 
aan:

•  Primagaz Nederland B.V., Boreel-
plein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het 
vervoer van propaan – UN 1965 naar di-
verse locaties in de gemeente De Bilt.

Belanghebbenden kunnen tegen het be-
sluit schriftelijk bezwaar indienen bij de 

gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
Bilthoven. Het bezwaarschrift moet binnen 
zes weken na verzending van het besluit 
aan de (gemachtigde van de) aanvrager 
bij de gemeente zijn ingediend (verzend-
datum: 9 december 2020).

Als u een toelichting wenst, kunt u hier-
voor contact opnemen met de Omgevings-
dienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 
of per e-mail: info@odru.nl ter attentie 
van afdeling externe veiligheid / ontheffin-
gen.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
wijzigingsplan: Wijzigingsplan Albert Cuy-
plaan 60 te Bilthoven. 

Plangebied
Het plangebied betreft een onbebouwd per-
ceel aan de Albert Cuyplaan, net ten zuiden 
van de provinciale weg N234, vlakbij het 
Vermeerplein. Het betreft uitsluitend het 
gebied waar de nieuw te realiseren vrij-
staande woning is beoogd.  

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een verzoek dat is ingediend 
om gebruik te maken van de wijzigingsbe-

voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Bilthoven-Noord 
2013’. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt 
de realisatie van een vrijstaande woning op 
het onbebouwde perceel aan de Albert Cuy-
plaan 60 mogelijk. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Albert Cuyplaan 
60 te Bilthoven met de daarbij behorende 
stukken ligt gedurende zes weken ter inza-
ge. Van donderdag 10 december 2020 tot 
en met woensdag 20 januari 2021. Let op: 
dit betreft een andere periode dan u twee 
weken geleden heeft kunnen lezen in de 
krant van 25 november jl. U kunt de stuk-
ken online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer (planid) is: NL.
IMRO.0310.20008.WP0007-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
eenieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpwijzigingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘college van burgemeester en wethou-
ders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn 
contact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college van burge-
meester en wethouders van gemeente De 

Bilt te nemen besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen kun-
nen aanleiding geven tot aanpassingen. Het 
ontwerpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met Jeroen 
Theeuwen van gebiedsteam De Bilt/Sociale 
en Ruimtelijke Ontwikkeling van de ge-
meente De Bilt via j.theeuwen@debilt.nl of 
telefoonnummer (030) 228 94 69.

Ontwerpwijzigingsplan Albert Cuyplaan 60 te Bilthoven (rectificatie)

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
wijzigingsplan Wijzigingsplan Schubertlaan 
8 en 10 te Bilthoven. 

Plangebied
Het plangebied betreft twee onbebouwde 
percelen aan de Schubertlaan, in het mid-
den tussen Schubertlaan 6 en Schubertlaan 
12 in. Het plangebied wordt omsloten door 
bebouwde woonpercelen. Het betreft uit-
sluitend het gebied waar de nieuw te reali-
seren vrijstaande woningen zijn beoogd.  

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een verzoek dat is ingediend 

om gebruik te maken van de wijzigingsbe-
voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Bilthoven-Noord 
2013’. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt 
de realisatie van twee vrijstaande woningen 
op de twee onbebouwde percelen aan de 
Schubertlaan 8 en 10 mogelijk. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Schubertlaan 8 
en 10 te Bilthoven met de daarbij behoren-
de stukken ligt gedurende zes weken ter 
inzage: van donderdag 10 december 2020 
tot en met woensdag 20 januari 2021. Let 
op: dit betreft een andere periode dan u 
twee weken geleden heeft kunnen lezen in 
de krant van 25 november jl. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is: NL.
IMRO.0310.20007.WP0007-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpwijzigingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘college van burgemeester en wethou-
ders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn 
contact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon. Het is niet mogelijk 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 van burge-
meester en wethouders van gemeente De 
Bilt te nemen besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen kun-

nen aanleiding geven tot aanpassingen. Het 
ontwerpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met Jeroen 
Theeuwen van gebiedsteam De Bilt/Sociale 
en Ruimtelijke Ontwikkeling van de ge-
meente De Bilt via j.theeuwen@debilt.nl of 
telefoonnummer (030) 228 94 69.

Ontwerpwijzigingsplan Schubertlaan 8 en 10 te Bilthoven (rectificatie)

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad 
op 26 november 2020 het bestemmingsplan 
“Buitenplaats Perijn” gewijzigd heeft vast-
gesteld”.

Plangebied
Het plangebied betreft de percelen Achter-
weteringseweg 10, 12 en 14 te Maartens-
dijk.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de functieverandering op 
het perceel. De functie begeleid wonen in 
het hoofdgebouw wordt omgevormd naar 
de functie short-stay. Daarnaast wordt het 

voormalige koetshuis als kantoor in gebruik 
genomen. Verder wordt de buitenplaats 
hersteld en vergroot.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één 
zienswijze ingediend, deze wordt behandeld 
in de nota zienswijzen.

Wijzigingen
De wijzigingen, zowel naar aanleiding van 
zienswijzen als ambtshalve, zijn opgeno-
men in de zienswijzennota.  

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 10 december 2020 
tot en met woensdag 20 januari 2021 ter 

inzage. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: http://www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het planidentificatienummer 
(planid) is: NL.IMRO.0310.17011BP0002-
VG01. De stukken liggen ook ter inzage in 
het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door: een ieder 
tegen de onderdelen van het plan die gewij-
zigd zijn vastgesteld; en een belangheb-
bende die een zienswijze heeft ingediend; 
en een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken. Beroep kan worden ingesteld van 
donderdag 10 december 2020 tot en met 

woensdag 20 januari 2021 bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitenplaats Persijn
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Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad 
op 26 november 2020 het bestemmingsplan 
ongewijzigd heeft vastgesteld: Bestem-
mingsplan “Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De 
Bilt”.

Plangebied
Het plangebied betreft een strook in het 
verlengde van de Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg,net ten noorden van het cultuur 
en vergadercentrum HF Witte en ten oosten 
van de rotonde in de Biltse Rading. Het be-
treft uitsluitend het gebied waar de nieuw 
te realiseren weg (in het kader van de door-
trekking van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg) 
de bestemming Maatschappelijk snijd. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het aansluiten van de 

Prof. Dr. T.M.C. Asserweg (hierna Asserweg) 
op de rotonde in de Biltse Rading. Deze in-
greep is onderdeel van het verkeerscircula-
tieplan (VCP) De Bilt. Het VCP heeft als doel 
het tegengaan van het sluipverkeer ’s mor-
gens en ’s avonds tussen Utrecht en Zeist 
en het bijdragen aan de verbetering van de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van het 
dorp.

De doortrekking van de Asserweg ligt gro-
tendeels binnen de bestemmingen Verkeer 
of Verkeer – Verblijfsgebied. Echter, een ge-
deelte van de nieuwe weg, net voor de aan-
sluiting op de rotonde in de Biltse Rading, 
ligt in de bestemming Maatschappelijk, 
waar geen verkeer- en ontsluitingswegen 
zijn toegestaan. Voorliggend bestemmings-
plan voorziet in de bestemmingswijziging 
van Maatschappelijk naar Verkeer.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 

eenentwintig zienswijzen ingediend, deze 
worden behandeld in de nota zienswijzen.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 10 december 2020 
tot en met woensdag 20 januari 2021 ter 
inzage. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: http://www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het planidentificatienummer 
(planid) is: NL.IMRO.0310.19007BP0016-
VG01. De stukken liggen ook ter inzage in 
het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het ongewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld door: een be-
langhebbende die een zienswijze heeft in-
gediend; en een belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat 
is geweest tijdig zienswijzen bij de gemeen-

teraad kenbaar te maken.
Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 10 december 2020 tot en met woens-
dag 20 januari 2021 bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
de heer J. Theeuwen van de gemeente De 
Bilt via j.theeuwen@debilt.nl of telefoon-
nummer (030) 2289469.

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt

Wij van de Noordpool adviseren 
de échte Nordmann kerstbomen 

van ‘t Vaarderhoogt. 
Topkwaliteit, duurzaam gekweekt op 

Skandinavische bosbouwpercelen, 
oersterk en gezond. 

Dorresteinweg 72b • Soest
Tel 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Vrijdag 11 dec
koopavond tot

20.00 uur

Zelf thuis een 
mooi kerststuk 

maken? Zie onze 
demonstratie-video’s 

op de website.

De kerstshow draait 
op volle toeren

U bent welkom bij één 
van de meest 

gevarieerde en 
complete kerstshows 
in Midden-Nederland. 

U winkelt veilig, mede dankzij onze 
maatregelen. Vergeet uw mondkapje niet!!

U winkelt veilig, mede dankzij onze 

Volop kerst-

aanbiedingen op 

onze website

Kleurplaat
Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur 

Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met 
pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen 

geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In 
KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die 
hem opvallen of bezighouden. Leo was nauw betrokken bij de 

kleurplaatactie die we vorige week in de krant publiceerden. In het 
magazine schreef hij er het volgende over.

Steeds vaker heb ik het gevoel dat we ons neerleggen bij alles wat niet kan in 
deze tijden van corona. Hoeveel moeite moet je doen om de kerk in je wijk of 
dorp in kerstsfeer te brengen als er toch maar dertig mensen mogen komen? 
En wie wil nog naar nieuwe vormen van koorrepetitie zoeken als je toch maar 
met twee of drie mensen mag voorzingen? 
Ik merk het aan mezelf, ik moet mezelf moed inpraten om met dorp, straat of ge-
loofsgemeenschap in beweging te blijven. Maar ik weiger bij de pakken te gaan 
neerzitten en word blij van een telefoontje van een oud-collega. Ze vertelt me 
dat haar moeder het vreselijk vindt dat ouderen niet meer naar de kerk durven 
of kunnen. Daarom heeft haar moeder het initiatief genomen om zelf vijftien 
ouderen te bellen en hen te vragen mee te gaan naar de kerk. Iedereen kan dit 
navolgen: in je eentje vijftien ouderen benaderen of per persoon een oudere 
uitnodigen. Als je maar alles doet om ouderen te blijven betrekken bij de kerk.
Voor kinderen geldt hetzelfde; Geen Sint Maarten, geen kindje wiegen, geen 
kerstspel op de avond van de geboorte van Christus. Alles wat het voor kin-
deren leuk maakt in de kerk, wordt uitgesteld of gaat nooit meer gebeuren. 
Ik had genoeg van het denken in problemen. Daarom trok ik aan de bel bij ons 
dorpsblad De Vierklank, dat in zes kernen wordt bezorgd en tienduizenden 
mensen bereikt, met het volgende plan: als kerk sponsoren we een pagina 
in het dorpsblad met een tekening van de kerststal die elk kind kan kleuren. 
Die tekening wordt voor het raam gehangen. Zo worden huizen en straten in 
de weken van de Advent gekleurd door de kerststal. En van die blije aanblik 
wordt een foto gemaakt die weer naar het dorpsblad wordt gemaild.
Twee dagen voor Kerstmis verschijnt het dorpsblad met eindeloos veel foto’s 
van kleurplaten die voor de ramen in zes kernen hangen. Zo dringt het Licht 
van Christus door in veel kinderharten en is de kerk aanwezig in alle huizen 
en straten. Zo breekt het licht door midden in het donker van de crisis. Met die 
kleurplaat en die ene boodschap: er wordt een kindeke geboren.

Geen krant meer van vorige week? Op www.vierklank.nl is de afbeelding te 
vinden. Kopiëren en zelf uitprinten is dan een optie.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u kI.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

De kat Marja die vorige keer asieldier van de maand 
was heeft inmiddels een nieuw baasje en heeft ons
asiel verlaten.

Dier van de maand:
poes Meissie

Meissie heeft heel wat meegemaakt het afgelopen jaar. Omdat ze al 
wat ouder is en nierdieet moet krijgen en ook wat eenkennig is zal ze 
waarschijnlijk wat langer in ons asiel moeten blijven.
Er was eens lang geleden een kitten dat opgroeide met haar broertjes 
en zusjes totdat ze oud genoeg was om geadopteerd te worden. En zo 
verhuisde ze van het asiel naar een nieuw thuis waar ze heel wat jaartjes 
gewoond heeft. Op een dag besloot ze echter om de wijde wereld in te 
gaan en helaas kon ze daarna de weg naar huis niet meer terugvinden. 
Vermoedelijk heeft ze een poos rondgezworven totdat ze gelukkig door 
iemand in huis werd opgenomen. Jammer genoeg kon ze ook hier niet 
de rest van haar leven blijven wonen. Vanwege gezondheidsredenen 
kon haar baasje niet meer voor haar zorgen en werd besloten om haar 
naar het asiel te brengen. Voor de deur van het asiel wist ze echter uit 
haar mandje te ontsnappen en verdween in het bos. Af en toe werd 
ze nog gezien maar we konden haar niet te pakken 

krijgen. Na 6 weken lukte het eindelijk om haar naar binnen te lokken 
en gelukkig zit ze nu weer warm en droog in haar eigen verblijf. Door 
alles wat ze heeft meegemaakt geeft ze zich niet zomaar over aan de 
eerste de beste. Ze moet je eerst goed leren kennen en vertrouwen. 
Meissie is een hele lieve meid. Wij zijn op zoek naar een heel rustig 
huishouden waar deze lieve dame de rest van haar leven hopelijk nog 
lang en gelukkig mag wonen en overladen wordt met liefde. Hebben 
we je nieuwsgierigheid gewekt? Bel dan naar het asiel om een afspraak 
te maken.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: 13 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een �at: Nee
Kan in een tuin: Ja



Nootjes
De Vierklank 14 9 december 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  .....................................................

Vitrinekast bxhxd 1,40 x 70 
x 21,5 cm met glazen schuif-
deuren €50,-. Tel. 0346-
212572

Gourmetstel, klein, prijs 
€7,50, nieuw. Tel. 06 
53441095

Royale maat Laptoptas 
50x35x12 cm. met ruimte 
voor de  benodigde accessoi-
res incl. afneembare schou-
derriem. Als nieuw €9,00 Tel. 
06-16641083

Blik met 6 luxe uitgevoer-
de bordspellen voor groot 
en klein. Nieuw €6,00 Tel. 
06-16641083.

Mooie dames handtassen 
(Beursmonsters) per stuk 
€4,00 / 3 voor € 10,00. Tel. 
06-16641083

Activiteiten
Luister, zing en knutsel je 
ook weer online mee met 
kinderclub De Regenboog 
op zaterdag 12 december?  
YouTube kanaal: Kinderclub 
de Regenboog.

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

Personeel aangeboden
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

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. €130,00 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

V E R D U I S T E R I N G S -
GORDIJNEN 2x 150cmx-
245cm hoog. Lichtblauw, 
nieuw in verpakking bon aan-
wezig €223,- nu €80,-. Tel. 
030-2203659

Philips HIFI system miniset 
radio CD cassettebandjes en 
2 boxen in goede staat €40,-. 
Tel. 06-12379167

Teddy’s world van Mirja de 
Vries Engelstalig  boek €1,-. 
Tel. 06-14040516

Het Rode kruis kerstboek uit 
1986 €1,-. Tel. 06-14040516

Kerstboek voor het wereld 
natuurfonds uit 1987 €1,-. 
Tel. 06-14040516

Stethoscoop Littmann in doos 
met boekje z.g.a.n. €40,-. Tel. 
06-29477679

Truckstar fotjaarboeken div. 
jaartallen €5,- p/s. Tel. 0346-
243758

Plastic kerstballenbak met 
zilveren kerstballen groot en 
klein €20,-. Tel. 0346-243758

Groene kerstboomstandaard 
voor boom zonder kluit. 
€7,50. Tel. 0346-243758

Reserve gloeilampen voor 
kerstboomkaarsen plus 
extra kaarsen. €5,-. Tel. 
06-51024217

Kerstverlichting sterren-
gordijn, ca L130 x B 145, 
prijs €5,-, gebruikt. Tel. 06 
53441095

Kerstverlichting takkenbos, 
goudkleurig, prijs €5,-, nieuw. 
Tel. 06 53441095

Kerstverlichting slang voor 
buiten, prijs €7,00, zgan. Tel. 
06 53441095

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

Mooie 2 vakantiebungalows  wifi
Denekamp. Gezellig en goed verwarmd.
Kerstdagen vrij. Fijne wandel omgeving. 
Particulier. www.twentehuisjes.nl
Familie.meinders@yahoo.com
TEL. 0541-626578/ 0639609666

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello  

Op ’t bankje
Nu het kouder wordt heb ik af en toe de neiging 
om thuis te blijven, maar als er opeens weer een 
schraal zonnetje tevoorschijn komt wil ik er toch 
even uit. Eigenlijk zou ik het in de avond moe-
ten doen, want ik zie al heel wat kerstbomen met 
lichtjes in tuinen staan die bij daglicht minder 
goed uitkomen. Behalve bomen zie je nu ook 
veel nieuwe vondsten. Zo zag ik in een tuin een 
verlichte arrenslee met een rendier ervoor en een 
kerstman op de slee. Sommige huizen hebben de 
kozijnen verlicht en een verlichte kerstster voor 
het raam. Maar ik zag op straat iets heel creatiefs. 
Iemand had een mondkapje op met kerstlicht-
jes. Ik zag iedereen er wel naar kijken, maar bij 
mensen die zelf een gewoon mondkapje dragen 
kun de expressie op hun gezicht nu niet zien. Een 
wandeling in deze tijd is wat het weer betreft wat 
minder aangenaam, maar je ziet wel veel meer. Ik 
probeer te bedenken hoe het bankje eruit zou zien 
als het verlicht was met kleurige lampjes. Maar ik 
zie al van enige afstand dat het er net als anders 
uitziet. Ik twijfel of ik zal gaan zitten, maar doe 
het toch maar. Ik zit erbij als een visser die naar 
zijn dobber tuurt of er wat beweging komt. Als 
ik wandelaars zie aankomen schat ik in of het ie-
mand is die zal komen zitten of niet, maar ik zag 
tot nu toe niemand aanstalten maken om te gaan 
zitten. Maar zoals meestal heb ik opeens beet. 
Een wat oudere vrouw met rollator heeft behoefte 
aan een rustpauze. Ze groet vriendelijk en zucht. 
‘Even zitten, ik ben al de hele morgen op pad en 
voel mijn benen nu wel’, zegt ze. ‘Ik heb wat ge-
winkeld, maar eigenlijk heb ik niet veel nodig. 
Ik wil er toch iedere dag even uit en dan wil ik 
ook een doel hebben. Ik heb nog wat kleine ca-
deautjes kunnen kopen.’ Ze vertelt dat ze weinig 
bezoek krijgt in deze tijd, maar dat ze genoeg te 
doen heeft om zich niet te vervelen. ‘Maar geluk-
kig hoef ik me dit jaar geen zorgen te maken over 
een Kerst met de familie. We hadden sinds mijn 
man dood is altijd een kerstdiner in een restaurant 
met alle kinderen en aanhang. De ene keer was 
het op Eerste Kerstdag en het jaar daarop Tweede 
Kerstdag. Vorig jaar waren we met tien personen. 
Het is altijd best heel gezellig, maar dat het dit 
jaar niet doorgaat vind ik niet zo erg. Toen mijn 
man nog leefde organiseerden we zelf altijd een 
kerstmaaltijd voor allemaal. Daar waren we dagen 
voor bezig. Nu kook ik voor mezelf wat lekkers 
want ik zorg wel dat ik niets tekortkom. Volgend 
jaar wordt het vast allemaal weer als vanouds.’ 
De vrouw zwijgt en geniet van de versieringen in 
de omgeving. Ik vraag hoe de familie nu de feest-
dagen gaat doorbrengen. Ze haalt haar schouders 
op. ‘Ze zullen nu ook thuis moeten blijven, maar 
ik verwacht dat ze allemaal wel even langsko-
men. Maar ik wil er maar een paar tegelijk en 
eten moeten ze thuis maar doen. Ik ga wel een 
paar grote taarten bakken. Dat vind ik leuk om te 
doen en vooral de kleinkinderen zijn daar dol op, 
zeker als er veel slagroom opzit. Natuurlijk heb ik 
wat kerstcadeautjes voor allemaal gekocht want 
het moet wel feestelijk zijn.’ Ze vertelt dat ze een 
zoon en twee dochters heeft. De 
jongste dochter studeert 
nog en woont met haar 
vriend in Utrecht. Ze 
heeft drie kleinkin-
deren. Ze wonen ge-
lukkig allemaal niet 
ver weg.

Maerten 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Zon door de schoorsteen 
bij Zonnebloem 

Zaterdag 5 december  waren twee roet-veeg pieten actief rondom Maar-
tensdijk. Dit keer zonder de Sint die in verband met de corona beperkin-
gen en zijn leeftijd, er niet bij kon zijn. 

Gasten van de Zonnebloem en cliënten van Vitras werden coronaproef be-
zocht en verwend met een banketletter en toepasselijk gedicht. 
Ze waren aangenaam verrast dat de Sint hen niet vergeten was. 
De actie werd mogelijk gemaakt door Vitras, Bakker Bos, Marjon Braas en 
de Zonnebloem Maartensdijk.                                                      Ido Huitenga
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Sinterklaas bij Vink Witgoed
Zaterdag was het feest bij Vink Witgoed in Westbroek. Ondanks alle coronamaatregelen had 

Sinterklaas toch mogelijkheid gezien om de ruim dertig schoentjes te vullen die onder de 
schoorsteen in de winkel stonden. 

Afgelopen week vulde de winkel 
zich al met schoenen én kunst-
werken. De kinderen ontwierpen 
mondkapjes voor de Pieten, want 
die moeten deze natuurlijk ook ge-
bruiken. Toen eigenaar Ruth Nagel 
zaterdagochtend de winkel binnen-
liep, zag hij dat alle schoentjes ge-
vuld waren. De Sint had ook de drie 
mondkapjes die hij het mooist vond 
aan de schoorsteen gehangen. Dat 
moet vast een moeilijke keuze zijn 
geweest voor hem, want de mond-
kapjes waren allemaal prachtig. 
Zaterdagmiddag kwamen de kinde-
ren hun schoentje mét inhoud weer 
ophalen. Prijswinnaars Luuk, Stijn en Marit met Ruth Nagel.

Kleurplaatwinnaars bij Jumbo

Ook in 2020 was er bij jumbo Jelle 
Farenhorst in Maartensdijk een 
Sinterklaas-kleurwedstrijd. Er wa-
ren weer heel veel mooie kleurpla-

ten ingeleverd. Ondanks de coro-
naomstandigheden zag Sinterklaas 
kans om een paar mooie cadeaus 
naar de Jumbo in Maartensdijk te 

brengen; deze waren bestemd voor 
Angeliene van den Berg (2 jaar), 
Dianne van der Linden (5 jaar) en 
Louise Kroon (11 jaar). 

Jelle Farenhorst heeft de cadeaus van Sinterklaas overhandigd aan de prijswinnaars.

Sint brengt pakjes

De DOMO groep van SV Irene Badminton in Bilthoven werd op 3 december weer in het zonnetje gezet door 
Sinterklaas. Het werd een gezellig samenzijn met leuke cadeau’s van diverse sponsors. De DOMO groep 
speelt in de Kees Boeke sporthal in Bilthoven en kan nieuwe badmintonners gebruiken. Aanmelden kan via 
info@irenebadminton.nl. (Carolien Agterberg)

Verrassing bij SVM
De Sint en zijn pieten kwamen woensdag 2 december toch even snel 
aan bij SVM. Daar heeft hij de pupillen van Kabouters, JO-7,JO-8 en 
JO-9 flink in het zonnetje gezet. Terwijl de kleine voetballertjes hun 
kunsten op het veld lieten zien, konden de Pieten het niet laten om ook 
mee te doen. Zij waren verbaasd over de behendigheid van de kinderen. 
‘Daar kunnen we nooit van winnen’ aldus Sportie Piet. De Sint had 
voor elk kind een mooi gedicht, daarna kregen ze allemaal een cadeau-
tje en een zakje met lekkers. Zo is er zonder ouders toch een mooi feest 
gevierd.  (Majorie Overvoorde)

SVM jeugd verzamelt zich maar wat graag rond Sinterklaas.

Sinterklaas
op bezoek bij TZ

Afgelopen zaterdag was de Sint op visite bij de kangoeroes van Twee-
maal Zes. Onder toeziend ook van de Pieten werd het een vrolijke trai-
ning.

De jongste TZ-leden verzamelen zich rond Sinterklaas.

Piet kijkt vol bewondering naar de vaardigheden van de jonge 
korfballers.



Verzinken 
Na dagen van regen trekt de natte kou op uit het moeras. 
In de modder van wat eens een wandelpad was, glijden 
mijn voeten weg. ‘Laten we in vredesnaam dit drassig 
gebied licht zwevend betreden om niet het droevig lot 

van onze verre, ongelukkige voorouders te hoeven delen’; 
woorden van mijn oom Jo, een eeuweling, met wie ik in 
gedachten door het verlaten polderlandschap wandel. 

Verzinken...  Vaardig reist Jo door de tijd, neemt mij mee in zijn ver-
halen. De woorden die hij kiest klinken als muziek, vol humor en rea-
liteitszin, maar ook met weemoed, want veel ligt achter hem. Een hel-
dere blik op wat was, met herinneringen aan verwantschap en liefde uit 
vervlogen jaren. 

Verzinken... Ik denk aan de samenleving, hoe men zich hier vroeger 
staande hield in onzekere tijden, het gevaar van het veen, slingerende 
planten, akelige ziektes en onpeilbare dieptes. Over het moeras van de 
nieuwe tijd met coronaslachtoffers in ziekenhuizen, worstelingen in 
vrijheid van meningsuiting en oplopende geschillen in belangen tus-
sen jong en oud. Een wereld die door ons toedoen in toenemende mate 
verandert.

In gedachten loop ik verder de polder in en hoor de waarschuwing van 
mijn oom... ‘t Is trouwens een wonder, als je het er in dit soort gebieden 
levend afbrengt’...als een gereserveerde jonge man me slippend pas-
seert op een quad. Verse modder 
spat tegen m’n benen. 

(Karien Scholten)

In haiku:
Samen verzinken
In een stroom van gedachten
Door ruimte en tijd
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advertentie

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
9-12

Do.
10-12

Vr.
11-12

Za.
12-12

Zo.
13-12

Saté van 
varkenshaas

met atjar, kroepoek 
en frietjes

‘Coq au vin’, 
groenten en rijst

Gepocheerde 
zeewolf, groenten

en frietjes

Groenteloempiaatjes, 
rijst en gade gado

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Apfelstrudel
met vanillesaus en slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Kerstboom
Heeft u al een kerstboom in huis? Nee? Nou, dan zou ik maar opschieten, want voor je het weet 
is er geen keus meer. Wat te denken van fijnsparren, zilver-, Nordmann- en Servische sparren? 
Sommige soorten houden hun naalden langer vast dan de traditionele fijnspar. Scheelt een hoop 
troep in huis. Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan bij wat eraan vooraf is gegaan voordat de 
boom bij het tuincentrum, op de hoek van de straat of bij de supermarkt in de verkoop gaat? 

Nee? Ik vertel het u graag.
 

In de 19e eeuw werden de fijnspar-
ren (kerstbomen) uit het bos ge-
haald. Toen waren er niet, zoals nu 
2,7 miljoen exemplaren per jaar no-
dig. Om aan een dergelijke vraag te 
voldoen worden de bomen massaal 
gekweekt op ‘steriele’ gronden. Ak-
kers waar geen ruimte is voor enig 
ander leven. Onkruiden, kevertjes, 
spinnetjes en ander ‘ongemak’ is 
niet welkom. Alles is gericht op 
veel en snel oogsten. Dan is ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen dus 
bittere noodzaak. Als de boompjes 
na zo’n 7 tot 9 jaar groot genoeg 
zijn voor de verkoop worden ze ge-
oogst. Ze laten volledig uitgeputte 
akkers achter. Er zit geen voeding 
meer in de bodem. Kleine beestjes 
worden niet aangetroffen, niet op 
de akker en ook niet de bodem. Die 
is dood. Wel zijn er heel veel be-
strijdingsmiddelen. 
 
Als de fijnsparren, oorspronkelijk 
afkomstig uit Noord- en Midden-
Europa, zijn geoogst, opgeslagen, 
gedistribueerd en verkocht worden 
ze in verwarmde huiskamers gezet 
en versierd. En als ze dan na de 
feestdagen hun dienst hebben be-

wezen worden ze afgedankt en bij 
het grofvuil gezet. Maar eigenlijk 
horen ze dus bij het chemisch afval.
Deze ‘kerstbomen’ zijn in hun pril-
le jeugd alle verdere groeikansen 
ontnomen. Heeft u wel eens een 
volgroeide spar gezien? Ga maar 
eens kijken naar de indrukwekken-
de Nordmann-sparren, de ‘moder-
ne’ kerstboom, op Houdringe. Die 
exemplaren zijn 110 jaar oud. De 
baron was zijn tijd ver vooruit! De 
bomen houden CO2 vast en bieden 
voedsel, schuil- en nestgelegenheid 

aan insecten, vogels en kleine zoog-
dieren. De kegels bevatten lekkere 
zaadjes voor diverse vogelsoorten. 
Sommige paddenstoelen vertoeven 
ook graag in de omgeving van spar-
ren. Geweldig toch?
 
Zijn er alternatieven voor deze ‘re-
guliere’ kerstbomen? Jazeker! U 
kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 
biologisch gekweekt exemplaar. 
Als u over een tuin beschikt, zou 
u ‘m daar zelfs kunnen aanplanten. 
Leasen behoort ook tot de mogelijk-
heden. Er zijn biologische kweke-
rijen die na de feestdagen de bomen 
weer innemen zodat ze weer verder 
kunnen groeien. En wat te denken 
van een kunstboom? Deze laat ten-
minste geen naalden vallen, dat is 
fijn. Wanneer u een kunstboom 
minstens 10 jaar ‘in leven’ houdt, is 
hij zelfs duurzamer dan een ‘regu-
liere’ kerstboom! Zelf haal ik ieder 
jaar mijn FSC-houten boompje van 
zolder. In het prachtige houtwerk 
zijn lichtjes verwerkt. Een sieraad 
in mijn huiskamer. 

Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts LandschapFSC-houten alternatief voor kerstboom.

Stichting Behoud Slagenlandschap 
Maartensdijk Oost opgericht

door Henk van de Bunt

Het unieke cultuurhistorisch agrarisch Slagenlandschap van Maartensdijk verdient behoud 
en bescherming. Een groep Maartensdijkers zet zich met name voor het oostelijk gelegen deel 

hiervan al maanden met hart en ziel in. Daartoe is op 6 november jongstleden de Stichting 
Behoud Slagenlandschap Maartensdijk Oost opgericht. 

Wat is een Slagenlandschap en 
waarom heeft het een grote cul-
tuurhistorische waarde? Slagen 
zijn lange kavels, gescheiden 
door sloten, ontstaan bij de 
ontginning van veen. Iedere 
kavel werd afgebakend door 
houtwallen, de zogenaamde 
singels. 

Middeleeuwen
In de middeleeuwen was Maar-
tensdijk een lintdorp langs de 
Dorpsweg; eén van de ontgin-
ningsassen in het veengebied 
dat toen ontgonnen werd. Later is 
het dorp sterk in zuidelijke richting 
uitgebreid, waardoor het zijn lint-
vorm verloren heeft. Het Slagen-
landschap maakt deel uit van de 
Historische Waarden van Gemeente 
de Bilt. Een landschap dat de Ge-
meente altijd zoveel als mogelijk 
wil koesteren en verder wil ont-
plooien. Iets wat de Stichting ten 
volle omarmt en onderschrijft. Vol-
gens landschapsecoloog Paul van 
Kan uit De Bilt, is het gebied ten 
oosten van Maartensdijk het best 
bewaarde Slagenlandschap in de 
Gemeente en als zodanig van grote 
cultuurhistorische waarde voor de 
provincie Utrecht. 

Afwatering en natuur
Dat het gebied naast haar cultuur-
historische functie ook een andere 
bijzondere rol en waarde kent, ver-

telt de voorzitter van de Stichting; 
Sander Maatman: ‘Het Slagenland-
schap Maartensdijk Oost, ten oos-
ten van Maartensdijk en gelegen 
te midden van de Dorpsweg en de 
Nieuwe Weteringseweg, bevindt 
zich precies op de grens van het 
landschap de Utrechtse Heuvelrug 
en het landschap het Groene Hart. 
Naast haar cultuurhistorische waar-
de als Slagenlandschap, vervult dit 
gebied een essentiële rol in de af-
watering vanuit de Utrechtse Heu-
velrug naar de Vecht. Een cruciale 
rol zeker ook nu met de veranderin-
gen in ons klimaat. Maar dat is niet 
alles; het gebied is tevens een unie-
ke kraamkamer en thuis voor tal 
van beschermde diersoorten zoals 
bijvoorbeeld de das, de dwergvleer-
muis, de kamsalamander, de bruine 
en groene kikker, de ringslang, de 
hazelworm, en natuurlijk de hazen 

en konijnen. Dit alles maakt 
waarom de Stichting zich zo 
inspant voor het behoud van dit 
unieke en waardevolle stukje 
Nederland, voor het behoud 
van Maartensdijk, voor onze 
collectieve toekomst’.

Gebiedsbijeenkomst
Op maandagavond 30 novem-
ber 2020 werd een gebiedsbij-
eenkomst georganiseerd voor 
de kern Maartensdijk. Voor-
zitter Sander Maatman: ‘Als 
Stichting hebben wij hieraan 

deelgenomen. Wij waren blij met 
deze mogelijkheid van participatie, 
maar werden tijdens deze avond 
toch onaangenaam verrast door de 
informatie die werd verstrekt of be-
ter gezegd: niet werd verstrekt. De 
gemeente heeft aangegeven dat zij 
Maartensdijk als enige woonkern 
binnen de gemeente ziet waar wo-
ningen zowel binnen als buiten de 
rode contouren gebouwd kunnen 
worden. De gemeente kon echter 
niet aangeven a) waarom alleen in 
Maartensdijk buiten de rode con-
touren, b) waarop deze keuze ge-
baseerd is, c) voor welke woning-
behoefte en voor welke doelgroep 
een oplossing wordt gezocht. De 
Stichting ziet dit als directe be-
dreiging voor het doel, waar voor 
ze staat: het behouden van het cul-
tuurhistorische slagenlandschap 
in Maartensdijk Oost en zal actief 

participeren in deze discussie. Van-
uit verschillende deelnemers aan 
de bijeenkomst kwam de vraag om 
meer informatie naar voren (ook 
door de Stichting) en de Stichting 
verwacht dan ook dat de gemeente 
snel met deze informatie komt’. 

Samen verantwoordelijk
‘De Stichting kan het niet alleen en 
heeft hulp hard nodig. Zij is gro-
tendeels afhankelijk van subsidies, 
giften en donaties om haar doel te 
kunnen verwezenlijken; het behou-
den en beschermen van het Slagen-

landschap Maartensdijk Oost. Ook 
via fondsenwerving wordt getracht 
financiering te krijgen voor di-
verse te ondernemen activiteiten. 
De stichting beoogt in dat kader 
de ANBI-status te verkrijgen in 
de zin van de belastingwetgeving. 
Dat betekent dat eventuele donaties 
en giften fiscaal aftrekbaar zullen 
zijn. Voor uw vragen, gedachten, 
en ideeën en bovenal steun en hulp 
kan is de Stichting te bereiken op 
info@maartensdijkoost.nl. Nadere 
informatie is binnenkort te vinden 
op www.maartensdijkoost.nl.

Landerijen ten oosten van de Julianalaan en de Prinsenlaan en ten zuiden 
van de Dorpsweg in Maartensdijk. (foto Max Maatman)

Het bestuur: v.l.n.r. Barbara Majoor, Sander 
Maatman en Dick Gladpootjes.
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