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Hiske Alting, Pauline Res & Charlotte Res

Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Veel ingediende moties
in de raadsvergadering

door Guus Geebel

In de afgelopen raadsvergadering van donderdag 24 november werden 7 van de 13 ingediende 
moties in stemming gebracht waarvan er twee met grote meerderheid werden verworpen.
Vier moties kregen ‘groen licht’ van de raad al gingen niet álle neuzen dezelfde kant op.

De raad stemt met 20 stemmen voor 
en 6 tegen in met het ontwerp Regi-
onaal risicoprofiel 2023 van de Vei-
ligheidsregio Utrecht. Drie leden 
stemden tegen maar worden geacht 
voor te hebben gestemd. De motie 
met als onderwerp Ladderwagen 
terug naar De Bilt ingediend door 
Forza De Bilt wordt met 3 stemmen 
voor en 23 tegen verworpen. De 
burgemeester geeft aan dat de VRU 
een regionaal spreidingsplan heeft 
opgesteld waarbij aanrijtijden wor-
den gehaald. Ook de motie van For-
za: Gevaar chemische transporten 
per spoor onderzoeken en oplos-
sen wordt met 3 stemmen voor en 
23 tegen verworpen. De gemeente 
heeft daarover geen bevoegdheid.

Wegen
De raad stelt als niet discussiestuk 
het ‘Beheerplan wegen gemeente 
De Bilt 2023-2027’ vast. Een mo-
tie ingediend door Werner de Groot 
(CDA) met als onderwerp: Kosten 
beheer en onderhoud wegen, die 
het college oproept te onderzoeken 
of de spaarpot voor achterstallig 
onderhoud voldoende is toegere-
kend naar een onzeker en achteruit-
gaand economisch klimaat, wordt 
met 10 stemmen voor en 16 tegen 
verworpen. 

Ambachtstraat
De raad neemt met 14 stemmen 
voor en 12 tegen een motie aan in-
gediend door raadslid Menno Boer. 
Boer constateert dat de raad een dui-

delijke visie op de Ambachtstraat 
heeft aangenomen, die aangeeft dat 
deze locatie is bedoeld voor wo-
ningbouw en lichte bedrijfsruimte. 
‘MSD heeft in de Ambachtstraat 
een productielocatie met de zwaar-
ste milieucategorie en ligt midden 
in een woonwijk.’ De motie spreekt 
uit dat de Ambachtstraat voor MSD 
een ongewenste locatie is en dat er 
voor MSD op termijn en in overleg 
met de gemeente een andere locatie 
gezocht moet worden. Wethouder 
Anne Marie ’t Hart wil het gesprek 
met MSD samen met wethouder 
Krischan Hagedoorn zeker aan-
gaan, maar geeft aan dat dit op kor-
te termijn niet tot effect zal leiden.

Weekend

Ralph Jacobs (VVD) constateert 
in een motie dat het college meer-
maals heeft aangegeven dat er een 
hoge belasting is van ambtenaren 
voor het beantwoorden van techni-
sche en schriftelijke vragen, amen-
dementen en moties. Daarbij wordt 
uitgegaan dat beantwoording ook 
in het weekend plaats zou moe-
ten kunnen vinden. In de motie 
verzoekt Jacobs het college en de 
ambtenaren terughoudend te zijn 
in het beantwoorden van e-mails 
van raadsleden in het weekend. De 
raad roept hij op geen verzoeken in 
te dienen die afgehandeld zouden 
moeten worden in het weekend en 
de weekendrust van elkaar en ande-
ren te respecteren. De motie wordt 
met 18 stemmen voor en 8 tegen 
aangenomen.

Dierenwelzijn
Leyla Ummels (GroenLinks) leidt 
in haar maidenspeech een motie in 
over dierenwelzijn. Zij vertelt dat 
een jaar geleden een paar enthou-
siastelingen zijn begonnen met het 
schrijven van een inspiratiestuk 
voor dierenwelzijnsbeleid. Infor-
matie is verzameld vanuit andere 

gemeenten die al dierenwelzijnsbe-
leid hebben en dierenwelzijnsorga-
nisaties. ‘Iedereen uit de gemeente 
De Bilt heeft de tijd gehad om ook 
stukken toe te voegen of te wijzigen, 
zodat het echt toegespitst is op deze 
gemeente.’ De motie roept het col-
lege op kennis te nemen van het als 
bijlage opgenomen en op deze ge-
meente toegespitste voorbeeld, en 
dierenwelzijnsbeleid aan te bieden 
aan de raad. Arie Vonk Noordegraaf 
(SGP) vindt dit niet het moment om 
hiermee aan de gang te gaan, maar 
te wachten tot de omgevingsvisie 
gestart is. Wethouder Anne Marie ’t 
Hart dankt de initiatiefnemers voor 
het werk dat is verricht. Ze zegt dat 
er nu al veel gebeurt dat te borgen is 
in dit beleid. ‘Het college stelt voor 
om voor de zomer met een voorstel 
te komen over hoe we tot beleid 
gaan komen.’ Zij geeft een posi-
tief advies over de motie die met 
17 stemmen voor en 9 tegen wordt 
aangenomen.

Moties vreemd aan de agenda, in-
gediend door Forza De Bilt, konden 
wegens gebrek aan spreektijd van 
de fractie niet worden behandeld.

Het bedrijf MSD in de Ambachtstraat in De Bilt zal op termijn moeten 
verhuizen.

Wethouder Anne Marie ’t Hart van onder meer natuur, milieu en dierenwelzijn.

Waslijn

Aan het eind van de Voordorpsedijk, waar onlangs het overbodig geworden stuk spoor is verwijderd, hebben 
de spoorbogen een nieuwe functie gekregen. (foto Jos van der Worp)
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/12 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolijn 
Cevaal - Erbrink 

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/12 • 09.30u - Ds. J.C. Schuurman, 

Heilig Avondmaal
04/12 • 18.30u - Ds. J.C. Schuurman, 

Heilig Avondmaal

De Woudkapel
04/12 • 10.30u - Ds. Harald Oechies, 

Heilig Avondmaal

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

04/12 • 14.00u - broeder Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
04/12 • 10.30u - 

Voorganger Astrid Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

04/12 • 10.15u - ds. B. Schaaij

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
04/12 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
04/12 • 10.00u - Spreker dhr. Joost Bijl

07/12 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
04/12 • 10.00u - Ds. J. van den Ende, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

04/12 • 10.00u - Ds. R. van den Beld

R.K. St. Michaelkerk
04/12 • 10.00u - Communieviering

W. Eurlings en K. van Gestel

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
04/12 • 15.30u - Ds. J. Hoek

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/12 • 10.00u - Ds. J.G. Blom
04/12 • 18.30u - Ds. R.P. van Rooijen

Onderwegkerk Blauwkapel
04/12 • 10.30u -

Muzikale Adventsviering met Ds. Spoor
en Christelijk Nationaal Koor

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/12 • 11.00u d Dhr. Jan Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/12 • 10.00u - Ds. W. H. Th. Moen
04/12 • 18.30u - Ds. A.P. Voets

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
04/12 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
04/12 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst

St. Maartenskerk 
04/12 • 10.00u - Themaviering Isabella 

Goossens 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/12 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
04/12 • 18.30u - Ds. G.J. Lakerveld

PKN - Herv. Kerk
04/12 • 10.00u - Ds. M van der Zwan

04/12 • 18.30u - Ds. C. van der Scheeur

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

Voor traditioneel en 
bijzonder familiedrukwerk 

kunt u op ons rekenen.

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

www.parelpromotie.nl
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Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 2 december om 19.30 
uur wordt er in de in de zaal naast 
de (nieuwe) ontmoetingsruimte 
van Dijckstate weer een ontmoe-
tingsdienst gehouden met Ds. 
R. Alkema ais voorganger. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. Wilt 
u deze dienst bijwonen en wilt u 
opgehaald of thuisgebracht wor-
den, neemt u dan contact op met 
Jan Grootendorst, telefonisch te 
bereiken onder nr. 0346-212904.

Gezellige maaltijd 
voor iedereen

Op vrijdag 2 december is er weer 
een gezellige maaltijd voor ieder-
een bij de Nieuwstraatgemeente 
op de Nieuwstraat 47 in De Bilt. 
Om 6 uur staat de deur open en 
kun je naar binnen voor een lek-
ker warme gratis maaltijd, die 
de Nieuwstraatgemeente heeft 
klaargemaakt. Ook kinderen zijn 
van harte welkom, voor hen is er 
een leuke verrassing. Zie website 
www.vegdebilt.net.

Wandelen 

De laatste rondwandeling met 
Tjerk dit jaar is op vrijdag 2 
december. De start is vanaf stati-
on Hollandsche Rading om 10.00 
uur. De afstand totaal ca 15 kilo-
meter. Koffiestop in Hilversum. 
Vooraf aanmelden is gewenst bij 
Mens De Bilt, Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 
of via servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl 

Wintermuziek  
in Huize Gaudeamus

De Engelse harpiste Victoria 
Davies heeft het programma dat 

‘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

zij tijdens het koffieconcert op 
zondag 4 december a.s. om 12.00 
uur zal spelen in Huize Gau-
deamus de titel ‘Wintermuziek’ 
gegeven. Victoria gaat dus win-
terse muziek spelen van Georg 
Friedrich Händel, Johann Sebas-
tian Bach, Michael Mauldin, 
Marcel Tournier en Domenico 
Scarlatti. Plaatsen kunnen wor-
den gereserveerd via: concerten.
huizegaudeamus@gmail.com. 

Koffieochtend in Dorpshuis 
in Hollandsche Rading

Elke woensdagochtend is er kof-
fieochtend Leut in het Dorps-
huis in Hollandsche Rading, van 
10.30 tot 12.00 uur. U kunt er 
koffie drinken met een gebakje, 
praten met dorpsbewoners en 
boeken lenen of uitwisselen met 
andere bewoners. Soms is er een 
spreker en woensdag 7 december 
is dat dorpsgenoot Rob Timmer, 
natuurliefhebber, die u bijpraat 
over de natuur in onze nabije 
omgeving. U bent van harte wel-
kom.

Close-harmony en zandkunst 

Zaterdag 10 december om 15.00 
en 20.00 uur geven koor Leeu-
wenhart en zandtekenaar Rick 
het concert ‘De Verlichting’ in 
Het Lichtruim. In deze muziek-
theatershow brengt Leeuwenhart 
met 18 zangers en zangeressen 
liedjes en verhalen over verlich-
ting in alle soorten en maten. De 
vertellingen en de muziek wor-
den omlijst met live-tekeningen 
van een zandkunstenaar. Tickets: 
www.koorleeuwenhart.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

U bent altijd 
welkom voor een 
open gesprek.  
 
Bel 030 - 695 14 44
of ga naar  
monuta.nl/zeist.

ZeistBianca Versteeg

een 
afscheid 

precies
zoals u

het wilt

Deelname in stichting Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug verlengd 

Overheden, terrein-beherende organisaties, particuliere terreineigena-
ren en belangenorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug hebben het ge-
zamenlijke doel dat de Heuvelrug er in 2030 nog mooier en beter bij 
ligt dan nu. Gezamenlijk doel is om de natuur rijker en meer divers te 
maken, het kostbare culturele erfgoed in goede staat te houden en dat 
de bezoekers daarvan op gepaste wijze kunnen genieten. 

Aan dat doel werken de betrokken partijen met stichting Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug als verbinder tussen eigenaren, overheden, onder-
nemers en andere betrokkenen. Aan het doel heeft de gemeente De Bilt 
de afgelopen jaren financieel bijgedragen. Na evaluatie heeft het Col-
lege besloten de deelname van de gemeente De Bilt voor een jaar te 
verlengen voor een bedrag van € 8.000. Medio 2023 volgt wederom 
een evaluatie en besluit de gemeente over haar deelname in eventueel 
verdere jaren. [HvdB]

Hulp bij het 
Huishouden (nog) niet 
inkomensafhankelijk

door Henk van de Bunt

Precies een jaar geleden vroegen de gemeenteraadsfracties van de PvdA, 
(toenmalige) fractie Brouwer, de CU, de SP, GroenLinks en de SGP in een 
motie in de vergadering van de gemeenteraad om de huishoudelijke hulp 
inkomensafhankelijk te maken.

In die motie vroegen de indieners het college zich in verbinding te stellen 
met de VNG en gemeenten, die de huishoudelijke hulp via de Wmo inko-
mensafhankelijk hebben gemaakt om zo de beste aanpak in de uitvoering 
hiervan te krijgen. 

De motie vroeg verder ‘de ontwikkelingen in deze gemeenten nauwlettend 
te volgen, de raad hierover te informeren en over zes maanden met een 
advies over mogelijke navolging door de gemeente De Bilt naar de raad te 
komen’. De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 11 tegen. 
Als uitwerking daarvan heeft onderzoek plaatsgevonden over het invoeren 
van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. 

Stand van Zaken
In het Mededelingenblad van het college aan de gemeenteraad informeert 
het huidige College over de stand van zaken: ‘Het onderzoek heeft opge-
leverd dat wij binnen het wettelijk kader geen mogelijkheden zien. Er is 
een tweetal gemeenten die wel werken met een soort inkomenstoets, maar 
de mogelijke bestuurlijke gevolgen zijn op dit moment groter dan het ver-
wachte voordeel. Het risico bestaat dat wij besluiten nemen die we later 
moeten gaan herzien’. 

2025
‘Het Rijk voert per 1 januari 2025 een inkomensafhankelijke bijdrage voor 
hulp bij het huishouden in. Deze wet is op dit moment in consultatie en 
wordt door ons bestudeerd. Wij volgen of dit al eerder leidt tot meer be-
leidsruimte voor gemeenten. Het ingevoerde beleid vanuit de Biltse Aan-
pak om ‘sterk aan de poort’ te zijn (werkwijze van het sociaal team bij 
intakegesprek met inwoners), leidt op dit moment tot een stabilisatie dan 
wel een geringe afname van het aantal gebruikers. Het sociaal team heeft 
goede hoop dat deze trend zich doorzet en vraagt om tijd en vertrouwen om 
deze lijn door te zetten. Wij gaan hierin mee en medio 2023 gaan wij de si-
tuatie opnieuw monitoren. Mocht uit de cijfers van de eerste helft van 2023 
blijken dat het aantal gebruikers toeneemt, dan zullen wij het invoeren van 
een vorm van een eigen bijdrage heroverwegen of zullen wij andere mid-
delen inzetten om het gebruik van huishoudelijke hulp ontmoedigen voor 
inwoners die de hulp zelf kunnen betalen’.
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Geopend maandag t/m vrijdag
08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

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

Kerstconcert Ecclesiakoor 
in Michaëlkerk

Om alvast in de kerststemming te komen is iedereen van 
harte welkom op zondag 11 december om 16.00 uur in de 

Michaelkerk (De Bilt) bij het kerstconcert van het Ecclesiakoor 
o.l.v. Peter Steijlen en muzikale begeleiding van Pieter Koning.

Een kleine kennismaking: Het Ecclesiakoor, bestaande uit 27 enthou-
siaste leden, zingt gemiddeld 1 keer per maand tijdens een viering 
o.l.v. dirigent Peter Steijlen. Het repertoire bestaat o.a. uit liederen van 
Huub Oosterhuis, maar ook anderstalige nummers worden regelmatig 
ingestudeerd. In de afgelopen jaren heeft het Ecclesiakoor gezongen in 
vieringen die op tv zijn uitgezonden, twee cd’s opgenomen en verschil-
lende concerten gegeven waarvan nu dus dit kerstconcert.

Het belooft een sfeervol en gevarieerd concert te worden met kerstlie-
deren uit verschillende landen. Ook worden er bekende liederen gezon-
gen waarbij u uitgenodigd wordt mee te zingen en een mooi kerstver-
haal maakt het geheel compleet. Kortom, een samenzijn voor jong en 
oud, waarbij iedereen van harte welkom is.

De Michaëlkerk, Kerklaan 31 De Bilt, is open vanaf 15.30 uur en staat 
er koffie en thee klaar. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een 
hapje en drankje, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd. De 
toegang is gratis. Voor de gemaakte kosten, zoals het verwarmen van 
de kerk, is er een deurcollecte. (Mieke de Greef)

Het Ecclesiakoor zingt 11 december in de Michaëlkerk.

Adventviering in De Bilt
De traditie van Advent is oeroud: hij is niet alleen het begin van het liturgische jaar, maar ook 
de tijd waarin Christenen zich voorbereiden op het naderende Kerstfeest. De adventsperiode 

begint meestal vier weken voor Kerst, eindigt op 24 december bij het avondgebed.

De adventsperiode telt altijd vier 
zondagen, die alle een eigen naam 
hebben: de Levavi (naar psalm 25: 
Tot U heb ik mijn ziel opgeheven), 
de Populus Sion (Jesaja 30:19), de 
Gaudete (Latijn voor ‘Verheugt 
u’) en de Rorate, naar Jesaja 45:8: 
‘Hemel, laat gerechtigheid neerre-
genen, laat haar neerstromen uit de 
wolken, en laat de aarde zich ope-
nen. Laten hemel en aarde redding 
voortbrengen en ook het recht doen 
ontspruiten. Ik, de Heer, heb dit al-
les geschapen.’

Opvallend dat juist de profeet Jesa-
ja een grote rol speelt in de Advent: 
hij leefde zo’n 700 jaar voor Chris-
tus, Die hij dus niet alleen toen aan-

kondigde, maar in onze dagen dus 
nog steeds. De liturgische kleur van 
de gehele periode is paars, omdat 
de Advent een periode is van in-
keer, en voorbereiding op de komst 
van het Kerstkind. De Adventsperi-
ode gaat waarschijnlijk terug tot St. 
Perpetuus, die volgens de overleve-
ring rond het jaar 480 een vastentijd 
van drie weken voorafgaand aan 
Kerstmis instelde. 

Antroposofie
Ook in de antroposofie is Advent 
een belangrijke periode van ver-
wachting, die op Het Zonnewiel, 
de antroposofische school aan Wel-
tevreden in De Bilt, afgelopen za-
terdagmiddag met ouders, kinderen 

en belangstellenden werd gevierd 
met een Adventsmarkt, waar kerst-
kransen, ‘transparantjes’ of kerst-
stukjes konden worden gemaakt, 
waar kaarsen werden gedipt, ‘pom-
meransjes’ werden versierd en, op-
merkelijk genoeg, zelfs pepernoten 
konden worden gebakken. 

Viering
Op de maandag na de eerste advents-
zondag lopen de kinderen in de kleu-
terklas door het ‘Adventstuintje’, en 
voor de oudere kinderen is er iedere 
week op maandag een Adventsvie-
ring in de aula, waarin verhalen 
worden verteld en muziek wordt ge-
maakt. Op deze vieringen, en in de 
klas, wordt er elke week een kaars 

in de Adventskrans aangestoken: de 
eerste week brandt er één kaars, de 
tweede week twee… en na vier we-
ken, op het kerstfeest branden er vier.

Mensen
De eerste week van de advent staat 
in de antroposofie in het teken van 
de minerale wereld, het Fysieke li-
chaam, de tweede week in dat van 
de plantenwereld (Etherlichaam). 
Met de dierenwereld in de derde 
week wordt het Astraallichaam ver-

beeld, en als de vierde adventszon-
dag aanbreekt verschijnen eindelijk 
de Mensen op de adventstafel. Jo-
zef en Maria beginnen hun tocht 
door de adventstuin, elke dag een 
stukje verder. De herders hoeden 
hun schapen en het kindeke daalt af 
in de armen van de engel. Kinde-
ren en leraren keren naar binnen en 
worden stil... de stilte die nodig is 
om het Kerstfeest daarna uitbundig 
te kunnen vieren.

(Peter Schlamilch)

Blije gezichten op Het Zonnewiel, waar afgelopen zaterdag met een markt het begin van de Advent werd gevierd.

Forza: complete raad tegen 
extra brandveiligheid inwoners

De complete raad, behalve Forza De Bilt, stemde tegen de motie van 
Forza om de brandweerladderwagen terug naar de gemeente te halen.

‘Onze ladderwagen moet nu uit Zeist of Utrecht komen en dat kost veel 
kostbare extra minuten,’ zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van 
Forza. ‘Brandweerlieden slaan alarm, en ook de brandweerorganisatie 
zélf verwacht in 2023 meer slachtoffers en vraagt de gemeenten meer 
te doen aan vluchtwegen. Omdat het college niet geïnteresseerd was 
in extra brandveiligheid, dienden we een motie in, maar geen enkele 
andere partij steunde. Verbijsterend.’

Info: forzadebilt.nl

ingezonden mededeling
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 december t/m woensdag 7 december

Filet Americain

Ei-bieslooksalade

Selleriesalade

Boeren achterham

Gebraden rosbief

Gegrilde fricandeau

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 150 
GRAM

6.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO NIEUW

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

1.25

1 KILO

11.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

BEEF WELLINGTON
DE BESTE VAN NEDERLAND

KLEINE VARKENSHAASJES

SCHOUDERKARBONADE

BIEFSTUKSLEETJES
100 GRAM

2.75

RUNDERGEHAKT
1 KILO

9.50

KIPROLLADE
1 KILO

12.50

1 KILO

8.98

SAUCIJZEN STAVEN EN 
LETTERS 

ALLE VLUGKLAAR 4+1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

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

We hebben een verrassende
St. Nicolaas taart

OP = OP

We hebben alles in huis voor 
het”heerlijk”avondje…!!

Zomaar een greep uit ons 
grote assortiment……

Huis gemaakte huzaren salade, 
div wraps, afbak broodjes, 

Chocolade letters, marsepein, 
borstplaat, groot assortiment 

speculaas, roomboter 
amandelstaaf 

en nog veel meer lekkers….!

Herfstbrood
Met een krokant jasje van speculaas deeg

Nu                                    € 3,99
Weer volop ons bekende 
feestbrood, stollen en 
mini stolletjes
Kom proeven!!

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

Amandelfeest

per bakje                           € 2,99

Alleen donderdag
Onze 

Eindejaarsbrochure 
is weer klaar..!!

Vol met culinaire en 
verrassende gerechten 

voor de feestdagen.

Ze liggen in de winkel….
Veel kijk en lees plezier..!!!

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we weer 
een groot assortiment met 

luxe voorgerechten en 
culinaire hoofdgerechten.

Van onze notenafdeling: Kapucijners schotel € 1,39
100 gram

Mandarijnen
€ 2,99

Heel kilo

€ 2,49
Nu

05
12

06
12

07
12

Kippen Ragout  
met groenterijst of gebakken 
roseval aardappels

€ 1,49
100 gram

Rundergoulash 
met groenterijst

€ 1,69
100 gram

Preischotel met gehakt
€ 1,39 

100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 december.
Lekker bezig…..
Koolhydraatarm brood

Er is weer curry – kip soep

(wilt u er maandag 5 december 
een dan even bestellen)

De allerlekkerste
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advertentie

Soroptimist Club De Bilt - Bilthoven 
gaat voor Preventie

Ook in 2022 is het nodig om internationaal campagne te voeren tegen geweld tegen vrouwen. In 
Nederland zijn het de Soroptimistclubs die invulling geven aan de campagne die loopt van 25 

november tot en met 10 december, de dag van de rechten van de mens. 

Vrijdag was de start van de cam-
pagne tegen geweld tegen vrouwen 
bij het gemeentehuis in Bilthoven. 
Orange the World is een wereld-
wijde actie om geweld tegen vrou-
wen onder de aandacht te brengen. 
Meerdere onderzoeken laten zien 
dat in Nederland 45% van de vrou-
wen en meisjes te maken krijgt met 
fysiek, seksueel of psychisch ge-
weld. Iedere 8 dagen wordt in ons 
land een vrouw vermoord door een 
(ex)partner of familielid.

Hessenweg
Op 26 november was er een cam-
pagne op de Biltse Hessenweg. 
Met het ondertekenen van de #me-
destander pledge geef je aan dat je 
je wilt inzetten om geweld tegen 
vrouwen en meisjes en ook man-
nen te bestrijden, als vrouw of man, 

als professional of omstander, als 
vriend, buur of collega. 

Kwinkelier
Wethouder Dolf Smolenaers doet 
mee op zaterdag 3 december. Om 
10.30 uur voegt hij zich bij het 
campagneteam dat dan in De Kwin-
kelier op het plein aanwezig is. Hij 
wordt gevraagd om de pledge te 
tekenen als medestander van de 
Orange the World actie en hij ont-
vangt een stoeptegel met het logo 
van Orange the World. Iedereen die 
de actie wil steunen is welkom en 
vindt het oranje campagneteam op 
3 december in De Kwinkelier. 

Landelijk
De landelijke afsluiting van de 
campagne is op 10 december in 
het Provinciehuis Utrecht. Marië-

tte Hamer, Nederlands regerings-
functionaris grensoverschrijdend 
gedrag, is te gast met het laatste 
nieuws over het nationaal actieplan 
seksueel overschrijdend gedrag.  
Voor meer informatie over deze bij-
eenkomst en aanmelding voor gra-
tis toegang: 10decotw2022@gmail.
com 

Enkele leden van de Soroptimisten hijsen de vlag tegen geweld op het 
balkon van het gemeentehuis. (foto Frans Poot)

Er is veel aandacht op de Biltse Hessenweg voor het campagneteam. 
[foto Henk van de Bunt]

Waar kan ik terecht voor persoonlijk advies over een abonnement? 
Wil je persoonlijk advies over glasvezel of hulp bij het afsluiten van een abonnement? Kom dan 

naar één van de vragen- en inschrijfavonden. Deze vinden plaats van 18.30 tot 21.00 uur op:

•  Dinsdag 6 december bij Dorpshuis Westbroek aan de Pr. Christinastraat 2 in Westbroek

•  Woensdag 7 december bij Dorpshuis aan de Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading

•  Donderdag 8 december bij Tennisvereniging Tautenburg, Dierenriem 6A in Maartensdijk

Even een tip van mij: Neem je factuur mee en vergelijk je huidige abonnement met het glas-

vezelaanbod. En wist je dat je tot 14 december 2022 gebruik kan maken van een interessant 

welkomstaanbod? Kijk en vergelijk! 

Klopt het dat er medewerkers van 
DELTA Netwerk aan de deur komen? 
Ja dat klopt! Dat zijn mijn collega’s. Je her-

kent ze aan de kleding en hun zichtbare 

naambadge. We willen iedereen zo goed 

mogelijk informeren over glasvezel en 

daarvoor hoef je zelfs niet meer de deur 

uit. Dus heb je vragen? Stel ze gerust! En 

mocht je gelijk een abonnement willen af-

sluiten, dan is dat uiteraard mogelijk. Je 

bent nergens toe verplicht. Mocht je geen 

tijd of geen interesse hebben, dan kun je 

dat gewoon aangeven.

Beste lezer, aangenaam! Ik ben Daan en actief als glasvezelloog bij DELTA Netwerk.  

Ik heb goed nieuws. De inwoners van de kernen Groenekan, Hollandsche Rading, Maar-

tensdijk en Westbroek kunnen rond de zomer van 2023 gebruik maken van gigasnel en 

stabiel internet via glasvezel. Mijn collega’s van DELTA Netwerk leggen dit supersnelle 

netwerk gratis aan naar jouw woning. In deze 2 wekelijkse column beantwoord ik graag 

jouw vragen. Heb je een vraag? Mail deze dan naar gemeentedebilt@deltafiber.nl. 

Extra Glasvezel Informatiepunt
bij Van der Neut Groenekan
Even geen vraag maar een leuke mededeling. 

In samenwerking met firma Van der Neut in 

Groenekan openen we een nieuw Informatiepunt 

aan de Groenekanseweg 9. Vanaf woensdag 

30 november kun je daar terecht tot en met 

zaterdag 10 december. Zowel dit Informatiepunt 

als in Maartensdijk aan het Maertensplein 39 zijn 

geopend van woensdag tot en met vrijdag van 

11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 

17.00 uur. Mijn collega’s verwelkomen je graag.  

Oh ja, extra leuk! Bezoek je één van onze Glasvezel 

Informatiepunten dan ontvang je gratis vogelvoer.

Locoburgemeester 
feliciteert briljanten 

bruidspaar
door Guus Geebel

Op maandag 28 november was het vijfenzestig jaar geleden dat Hennie 
van Oijen en Fienie van der Lee in Zeist in het huwelijk traden. Hij was 
toen 23 en zij 21 jaar oud. Ze hadden vier jaar verkering en zijn allebei 
geboren en getogen in Zeist. Ze komen ook allebei uit een gezin met 
drie kinderen.

Locoburgemeester Dolf Smolenaers kwam het echtpaar in het Leendert 
Meeshuis in Bilthoven namens het gemeentebestuur feliciteren met hun 
65-jarig huwelijksjubileum. Ze wonen daar sinds april 2019 gelukkig sa-
men op de afdeling Fazant. Hennie was elektro-instrumentmaker van be-
roep. Fienie heeft op de huishoudschool gezeten en heeft in de huishou-
ding gewerkt. Beiden hebben veel aan sport gedaan. Hennie voetbalde 
en Fienie deed aan korfbal en zwemmen. Ze leerden elkaar ook kennen 
bij het sporten. ‘Daar kreeg ik al gauw het eerste kusje’, zegt Hennie 
lachend. Ze zijn verschillende keren in Spanje op vakantie geweest waar 
een oom en tante woonden. Het huwelijksjubileum werd met de afdeling 
Fazant gevierd met een feestelijke lunch in een fraai versierde ruimte. 
Ook werden Hennie en Fienie toegesproken met een toepasselijk gedicht 
en toegezongen begeleid door de piano en een gitaar.

Het briljanten bruidspaar met locoburgemeester Dolf Smolenaers.



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven 
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Vink Witgoed/Rekitchen sponsoren DOS B1 
Voor de eerste wedstrijd in de zaalcompetitie ontvingen de spelers van DOS B1 hun nieuwe wed-

strijdshirts en trainingspakken van Ruth Nagel, eigenaar van Vink Witgoed en Rekitchen. 

Op de shirts staat Vink Witgoed op de voorzijde en Rekitchen prijkt achterop. Op het trainingspak staan 
beide sponsoren op de rug. Voor het winkelpand van Vink Witgoed/Rekitchen, gelegen tegenover de 
ingang van het korfbalveld van DOS in Westbroek, werd een foto gemaakt met de spelers, coach en (met 
bos bloemen) Ruth Nagel. En later op de dag werd de eerste wedstrijd met 13-8 gewonnen, dus waar-
schijnlijk ook een blije coach.

DOS B1 in de nieuwe outfits bij en met hun sponsor.

Natuurmonumenten zoekt 
vrijwillige boswachters

Natuurmonumenten is op zoek naar enthousiaste mensen die van de natuur houden, 
gastvrij zijn, het leuk vinden om bezoekers welkom te heten in de prachtige natuurgebieden 

én het als een uitdaging zien om leden te werven. Voel jij je aangesproken? Word dan 
vrijwillige boswachter bij Natuurmonumenten in de Tienhovense Plassen.

De Tienhovense Plassen bestaan 
uit een weids en waterrijk land-
schap vol moerasvogels en laag-
veenplanten. Met als kers op de 
taart een authentieke eendenkooi; 
de moeite van het beschermen 
méér dan waard. Hoe groter de 
achterban, hoe beter gebieden als 
de Tienhovense Plassen beheerd 
en behouden kunnen worden.

Ga het gesprek aan
Vrijwillige boswachters staan in 

teams van drie op de Kanaaldijk 
tussen Tienhoven en Hollandsche 
Rading met een kist vol natuur-
schatten, folders en OERRR-op-
drachten. 

Op deze plek ga je het gesprek aan 
met bezoekers, vertel je mooie na-
tuurverhalen, neem je ze mee voor 

een bezoek aan de eendenkooi en 
vraag je of bezoekers geïnteres-
seerd zijn in een lidmaatschap. 
Voordat je aan de slag gaat, word 
je getraind door de boswachters 
van Natuurmonumenten. 

Wil je meer informatie over de 
functie vrijwillige boswachter 
of wil je je meteen aanmelden?  
Mail dan naar boswachter Tamara 
Overbeek via vechtplassen@ 
natuurmonumenten.nl.

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 k

DOORPLAATSING OP DE SITE!
Bent u op zoek naar personeel en plaatst u uw vacature bij 

ons in de krant dan plaatsen wij deze 4 weken gratis door op 
www.vierklank.nl. In de rubriek vacatures verzamelen we alle 
vacatures uit de krant van lokale en regionale adverteerders.

Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Vacature
in de krant?

GRATIS

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

of mail info@vierklank.nl

Voor het heerlijk avondje 
hebben wij

ROOMBORSTPLAAT, 
SPECULAAS, 

MARSEPEIN EN DE 
LEKKERSTE 

AMANDELLETTERS!

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

Drogisterij, Parfumerie & Schoonheidssalon Voila
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
Tel: 0346 211 268   Email: info@da-voila.nl
Open: ma t/m vr 08.30-18.00 en za 08.30-17.00 uur
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Extra hulp aan vluchtelingen
in gemeente De Bilt

De Gemeente De Bilt ziet het als haar maatschappelijke taak om een rol te spelen in de opvang van 
vluchtelingen. Op 17 november jl. brachten wethouder Smolenaers en wethouder Welting (Zeist) 

een bezoek aan de Albatrosschool in Bilthoven, waar 100 vluchtelingenkinderen les krijgen. 

Noodopvang maar ook huisves-
ting voor de lange termijn geeft de 
meeste kansen voor vluchtelingen 
voor deelname aan de maatschap-
pij en de verwerking van trauma’s. 
Opvang gaat namelijk niet alleen 
over (nood)huisvesting maar ook 
over onderwijs, zorg en een goede 
begeleiding.

Samen
Op de Albatrosschool (voormalige 
Oranje Nassaumavo) aan de Over-
boschlaan in Bilthoven wordt in-
middels aan zo’n 100 kinderen van 
vluchtelingen onderwijs gegeven. 
Het is een samenwerking tussen 
de gemeenten Zeist en De Bilt om 

de kinderen van Afghaanse eva-
cués uit het Walaardt Sacré Kamp 
in Huis ter Heide naar school te 
laten gaan. Het schoolbestuur van 
Wereldkidz verzorgt de lessen. De 
kinderen gedijen goed en de school 
is ook erg blij met de vrijwilligers 
uit de buurt, die bij het onderwijs 
helpen. 

Extra
Sinds kort worden er 3 extra loka-
len ingezet. In deze lokalen krijgen 
vluchtelingenkinderen uit Kamp 
van Zeist les. Zij krijgen daar les 
totdat de tijdelijke school, die door 
het COA wordt gebouwd, op Kamp 
van Zeist klaar is. Ook voor deze 

kinderen wordt het onderwijs door 
Wereldkidz verzorgd. Wethouder 
Dolf Smolenaers: ‘Kinderen in 
noodopvang hebben net als ieder 
ander kind, recht op onderwijs. 
Door hier goede scholing aan te 
bieden, geven we deze kinderen 
een betere kans op een goede toe-
komst, ondanks hun moeilijke si-
tuatie. We zijn blij dat we hiermee 
gemeente Zeist en de kinderen kun-
nen helpen’.  

AMV
Gemeente De Bilt is één van de ge-
meenten die voor de stroom vluch-
telingen uit Afghanistan extra stap-
pen heeft gezet door noodopvang 

te creëren voor alleenstaande min-
derjarige vluchtelingen (AMV-ers). 
Deze jonge, kwetsbare mensen 
hebben meer begeleiding nodig dan 
andere vluchtelingen en moeten 
vaak vanwege trauma’s in een rus-
tige omgeving worden opgevangen. 
Daar is de locatie in Hollandsche 
Rading geschikt voor. Daarom is 
nu het besluit genomen om een ex-
tra bijdrage te leveren; waar eerst 6 
vluchtelingen werden opgevangen 
zal het totaal nu uitkomen op 18 
AMV-ers. Wethouder Smolenaers: 
‘We voelen het als onze maatschap-
pelijke opdracht om als college een 
stap extra te zetten voor deze jonge 
mensen. Hiermee leveren we ook 
onze bijdrage aan het oplossen van 
de schrijnende situatie in ter Apel.’ 
In 2023 zal er gekeken worden of 
er nog een groep van vijf  en nadien 
nog een groep van zes AMV-ers op-
gevangen kunnen worden. 

Statushouders
Statushouders zijn vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning; in 
2022 heeft de gemeente De Bilt de 
taak om 59 statushouders op te van-

gen; dat doet men in samenwerking 
met Woonstichting SSW en Steun-
punt Vluchtelingen De Bilt. Wet-
houder Smolenaers: ‘De Gemeente 
De Bilt doet samen met woonstich-
ting SSW haar uiterste best om ons 
aandeel in de huisvesting van sta-
tushouders deze taakstelling te ha-
len. Dat lukt al jarenlang. Daar zijn 
we best trots op, want dat lukt lang 
niet iedere gemeente. We vinden 
het daarnaast belangrijk dat deze 
nieuwe inwoners van onze gemeen-
te mee kunnen doen aan de samen-
leving. Er is daarom maatschappe-
lijke begeleiding vanuit Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt, ruimte om 
de Nederlandse taal te oefenen en 
er zijn mogelijkheden om (vrijwil-
ligers-)werk te doen in samenwer-
king met maatschappelijke orga-
nisaties in onze gemeente. Ook 
wordt er alles aan gedaan om de 
kinderen naar school te laten gaan. 
Daarom verdienen SSW en Steun-
punt Vluchtelingen De Bilt een 
enorme pluim voor het werk dat zij 
de afgelopen jaren gedaan hebben.’ 
Op www.debilt.nl/statushouders is 
meer informatie te vinden.

V.l.n.r. Jannie Donkersgoed (leerkracht Albatros), Hanneke van Nieuwenhuizen (directeur Albatros), Willem 
Klap (bestuurder Wereldkidz), Annemarie Moons (beleidsmedewerker gem. Zeist), wethouder Angele Welting 
(gem. Zeist) en wethouder Dolf Smolenaers (foto gemeente De Bilt)

Op de locatie ‘de Hertenkamp’ in Hollandsche Rading is op dit moment 
een kleinschalige opvang gevestigd van Nidos voor minderjarige 
asielzoekers. [foto januari 2022 Henk van de Bunt]

Het vervreemde hart van Chopin
‘O, wat is het ellendig om niemand te hebben om je zorgen en vreugden mee te delen, en, als je hart 

zwaar is, om geen ziel te hebben bij wie je je ellende kunt uitstorten.’ De hyperromantische,
uiterst gevoelige ziel van Frédéric Chopin werd geteisterd door uitputting, verdriet en

ziekten, en de gedachten aan de dood begeleidden hem zijn hele leven.

Net als zijn vader en jongste zus-
ter stierf Chopin, veel te vroeg, op 
39-jarige leeftijd aan tuberculose 
en een ontsteking aan het hart. Zijn 
hart werd uit zijn lichaam, dat in 
Parijs werd begraven, genomen en 
overgebracht naar zijn geliefde Po-
len, waar het werd ingemetseld in 
een pilaar in de Kerk van het Hei-
lige Kruis in Warschau. 

Chopins muziek stond centraal in 
een prachtig recital van de Biltho-
vense pianist Xavier Boot, afgelo-
pen zondagmiddag in de Centrum-
kerk in Bilthoven. De getalenteerde 
pianist leverde op de veel te kleine 
en zelfs wat ontstemde vleugel een 
ware titanenstrijd met de elemen-
ten, want de vier Scherzi en Balla-
den die op het programma stonden 
vergen het uiterste van de techni-
sche en interpretatieve krachten 
van elke pianist, zeker uit het hoofd 
gespeeld en in één concert. Daar 
komt bij dat de Scherzi (‘scherts-
stukken’) allerminst voldoen aan 
het komische karakter dat ze bij 
Chopins voorgangers hadden. Ro-
bert Schumann, een tijdgenoot, 
schreef over het eerste Scherzo: 
‘Hoe moet de Ernstigheid zichzelf 
kleden, als zelfs de Scherts in don-
kere sluiers rondwaart?’

Boots krachtige linkerhand, met wel-
luidend ronkende bassen als stevig 
fundament voor een razend virtuoze 
uitvoering van Chopins duivels las-
tige noten, beslechtte deze titanen-
strijd in het voordeel van de pianist, 
die met zijn fantastische techniek de 
muziek naar zijn hand zette, waarbij 
hij vaak volumineus bulderde, maar 
in de pianissimi soms iets tederder, 
liefkozender en bijna begripvol-
ler had mogen zijn. De tegenstel-
ling tussen de strenge koralen uit 
het tweede Scherzo en de feeërieke 
passages daarin hadden soms preg-

nanter mogen zijn, maar naarmate 
de middag vorderde toonde de pi-
anist zich meester over de materie 
en stond zelfs al op terwijl hij de 
slotaccoorden nog liet doorklinken: 
de echte meesterpianist die de liefde 
voor de muziek liet overwinnen, 
zoals in de toegift, waarin Boot de 
toetsen heerlijk minnekoosde in een 
innige verstrengeling van muze, mu-
ziek en maestro. Aanstaande vrijdag 
komt de nieuwe EP van Xavier Boot 
uit, waarvan een voorproefje te vin-
den is op xavierboot.nl.
 (Peter Schlamilch)

Xavier Boot speelde de duivels moeilijke Scherzi en Balladen van Chopin, 
afgelopen zondag in de Centrumkerk.

Felicitaties
voor honderd-plusser

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters kwam vrijdag 25 november Pieke
van Tamelen-Waldijk feliciteren met haar verjaardag. Zij was
op 19 november 101 geworden en vierde toen de verjaardag

bij Van der Valk Hotel De Bilt met de hele familie. 

De zeer vitaal ogende jarige woont nu twaalf jaar zelfstandig in haar ap-
partement aan de Alfred Nobellaan in De Bilt. Elke donderdag gaat ze 
met haar dochter Gerda boodschappen doen en een kleindochter houdt 
haar woning schoon. Toen haar vorig jaar gevraagd werd hoe het voelde 
om honderd te zijn zei ze: ‘Ik voel me helemaal geen honderd.’ Ze 
vertelt heel blij te zijn dat er in de familie geen ruzie is. Ze kreeg op 
haar verjaardag felicitaties namens Koning Willem-Alexander met een 
prachtig boeket bloemen.

Evenals vorig jaar kwam de burgemeester op bezoek.
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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
Prinsenlaan 3 te De Bilt
Het betreft een bestemmingswijziging van 
‘Kantoor’ naar ‘Wonen’. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ligt van donderdag  
1 december 2022 tot en met woensdag  
11 januari 2023 ter inzage. U kunt de stuk-
ken online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.21002BP0021-ON01. 

Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan, de 
procedure en de mogelijkheid tot het in-
dienen van een zienswijze kunt u contact 
opnemen met Jeroen Theeuwen van team 
RO, Stedenbouw en Omgevingsrecht van 
de gemeente De Bilt via 
j.theeuwen@debilt.nl of telefoonnummer 
(030) 228 94 69.

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

Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

SPAANSE CORDONBLEU
Filet lapje gevuld met brie, Spaanse chorizo en 
omwikkeld met Spaanse Seranoham; heerlijke combi!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 10 - 12 min. 100 gram 1,35

SNACKS VOOR'N HEERLIJK AVONDJE
O.a. snackballetjes, tv sticks, pincho's, grillworst,
erwtensoep, hartige banketstaaf, filet americain, zalm,
ei bieslook, surimi, grillsalade, sellery salade ,

GOURMET EXCLUSIEF
Heerlijk tafelen & zelf bakken met kogelbiefstuk, kipfilet,
kalfsbiefstuk, varkenshaas, reepjes biefstuk, kip op stok
en cordonbleu;       ca. 280 gram per persoon p.p. 7,75

GOURMET POPULAIR
Heerlijk tafelen & zelf bakken met: kogelbiefstuk, kipfilet,
varkenshaas, mini kipsaté, hamburger, mini slavinkje,
mini worstje;           ca. 280 gram per persoon p.p. 7,25

SATÉ VLEES
Van malse varkensfricandeau met vleugje knoflook,
sambal, ketjap en milde kruidenmelange...
Zachtjes roerbakken 500 gram 4,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Heeft u uw schoen al gezet??

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 28 november t/m zaterdag 3 december.

Zetfouten voorbehouden.

YAKITORI SATÉ
Gemarineerde kippendijen; Oosterse delicatesse 100 gram 1,95
SPAANSE WORST
Met ontbijtspek omwikkeld, rondom gemarineerd 100 gram 1,25

PIETEN BURGER
Heerlijke runder hamburger; lekker voor op een
broodje met ui, tomaat en sla, bij de maaltijd...
Kort en fel rosé bakken; ca. 3 tot 4 min. 100 gram 1,39

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • kerstnostalgie.nl 
vaarderhoogt.nl • t/m 22 december élke dag geopend  

van 10.00 tot 17.00 uur, óók zondags

Grote kerstshow, winkeltjes in 
Anton Pieck stijl, levende kerststal, 

broodjes van het vuur, het  
smulpunt en nu óók het giga

KERSTBOMENPLEIN
Het wordt elke dag gezelliger en 
sfeervoller bij KerstNostalgie, 
hét winterfeest voor oud en jong.  
Van heinde en verre komt men om 
te genieten van alles wat hier te 
zien en te beleven is.

Deze week is ook het Kerstbomenplein
geopend. Vol met schitterende,  
échte Nordmann kerstbomen die  
wij uit Skandinavië hebben laten komen. 
Pure kwaliteit en duurzaam, want voor 
elke boom die gekapt wordt, worden  
2 nieuwe geplant!!

Samen zingen om er 
stil van te worden

door Henk van de Bunt

De Evensong is een Engelse tra-
ditie van een dagelijks gebeden 
of gezongen viering aan het eind 
van de middag. Het is te vergelij-
ken met de vespers in Nederland, 
zoals die nog steeds in kloosterge-
meenschappen worden gehouden. 
Zaterdag 26 November was er een 
Evensong te beluisteren in Maar-
tensdijk in de St. Maartenskerk .

Afgelopen zaterdagmiddag zon-
gen meer dan 20 mannen en 
vrouwen de sterren van de hemel 
voor een viering van bidden en 

zingen: samen zingen om stil van 
te worden en het licht te ontste-
ken van Christus, die komt. Zo 
begon men in Maartensdijk de 
Advent, in een donkere kerk met 
koorleden, die zingend binnen-
traden, een kaars in hun hand, 
op weg om de eerste kaars van 
de Advent te ontsteken. Het was 
(door corona) alweer drie jaar 
geleden, dat de eerste Evensong 
werd georganiseerd. En weer was 
de kerk van Sint Maarten ruim 
bezet: alles stroomde binnen, op 
zoek naar het licht in het donker. 

Viering
De gezongen versie, de Choral 
Evensong was een initiatief van 
Leo Fijen die met dirigent Peter 
Steijlen de viering samenstelde. 
Fijen verleende ook verdere me-
dewerking als voorganger; dat 
deed ook Peter Verhoogt als or-
ganist. Het kerkgebouw aan de 
Nachtegaallaan was nagenoeg vol 
en het voor de uitvoering samen-
gestelde projectkoor verzorgde 
evenals in november 2019 (eerste 
uitvoering in Maartensdijk) een 
enthousiast ontvangen viering. 

Het projectkoor betreedt de kerk; de eerste Adventskaars wordt aangestoken.

Ook de aanwezigen volgen de aanwijzingen van dirigent Peter Steijlen op.
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Over 4 weken is het kerst.
 

Bestel nu uw kerst- of 
nieuwjaarskaarten!

Over 14 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

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



 De Vierklank 9 30 november 2022

- editorial -

Ashwin van den Dikkenberg nieuwe 
eigenaar restaurant Settlers

Veel blijft hetzelfde, maar ook weer niet
door Rob Klaassen

Op 1 december wordt Ashwin van den Dikkenberg de nieuwe trotse eigenaar van het in 2009 opge-
richte restaurant Settlers, Julianalaan 23 in Bilthoven. Ashwin kent Settlers op z’n duimpje. Hij werkt 
er al sinds 2011 in de bediening en als het nodig is, is hij zelfs als stand-in in de keuken te vinden. Hij 
heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een van de bekende gezichten van Settlers. Vanaf 1 

december krijgt hij de dagelijkse leiding van dit inmiddels hoog aangeschreven restaurant.

Toen de huidige eigenaar te ken-
nen gaf Settlers te willen verko-
pen is hij met Ashwin in gesprek 
geraakt. Niet zo verwonderlijk, 
omdat Ashwin door z’n ervaring 
inmiddels alle ins en outs van Set-
tlers kent. Ashwin: ‘Na een korte 
periode van onderhandelingen zijn 
we het snel eens kunnen worden. 
Settlers blijft na de overname ge-
woon Settlers. Het restaurant heeft 
een zeer goede naam en kent veel 
vaste klanten. Ons kwaliteitsni-
veau is hoog en dat willen we zo 
houden en het liefst zelfs nog wat 
verbeteren. De huidige succesfor-
mule blijft dan ook bestaan, maar 
we zijn van plan om daar nog iets 
aan toe te gaan voegen’. 

Team
‘De huidige medewerkers vormen 
mede de basis voor het handhaven 
van de kwaliteit van onze zaak. Ik 
ben daar ontzettend blij mee, want 
alleen door hun inzet en gedreven-
heid kunnen we samen een goed 
team vormen, dat kwaliteit weet te 
garanderen en te handhaven. We 
hebben er allemaal ontzettend veel 
zin in om eraan mee te werken dat 
Settlers z’n activiteiten nog verder 
kan gaan uitbreiden’. 

Uitbreiden
Ashwin: ‘Het is dus mijn bedoeling 
om aan de bestaande succesformule 

nog het e.e.a. toe te voegen. Ik denk 
daarbij aan ‘shared dining’ of eten 
van oesters aan de bar, wijnproe-
verijen met daarbij passend eten en 
thema-avonden. Ons streven is erop 
gericht dat we voor elk wat wils te 
bieden hebben. Dus voor jong en 
oud, alcoholische en non-alcoholi-
sche cocktails e.d. Kortom, wat we 
willen bieden is een beleving die 
je bij ons ondergaat. Als basis van 
dit alles liggen verantwoorde pro-
ducten, vriendelijke medewerkers 
en ruime openingstijden ten grond-
slag. Om dit mogelijk te maken zul-
len er enkele nieuwe medewerkers 
moeten worden aangetrokken om 
zo de gasten te allen tijde goed te 

kunnen bedienen en ook om de uit-
breiding van ons aanbod te kunnen 
ondersteunen. Ik ben me er terdege 
van bewust dat dit allemaal in deze 
tijden van schaarste op de arbeids-
markt bepaald niet gemakkelijk zal 
zijn. Maar we leggen onze lat hoog’.

Feestelijk
‘Om de overname van een feeste-
lijk tintje te kunnen voorzien, krij-
gen alle bezoekers van 1 december 
tot en met 11 december 2022 bij 
binnenkomst een glas prosecco 
aangeboden. Wij hopen daarmee 
dat zij daarbij tevens de beleving 
ondergaan die een bezoek aan Set-
tlers de moeite waard maakt’.

Ashwin van den Dikkenberg, trotse nieuwe eigenaar van Settlers.

Jaap Scholten
schrijft bijzonder logboek

Als op 24 februari 2022 Russische tanks Oekraïne binnenrollen, begeeft Jaap Scholten zich 
naar de Oekraïense grens om een jong gezin uit Kiev te helpen. In de weken die volgen raakt hij 
meer en meer betrokken. Hij helpt vluchtelingen en zamelt geld in voor drones en nachtkijkers.

In zijn pick-uptruck rijdt hij door 
het land en ontmoet een bonte men-
geling van Oekraïners: een ingeni-
eur, een violist, een zangeres, een 
kokkin, een schrijver. Met de direc-
trice van een Kievse cakefabriek 
bezoekt hij een begrafenis in Irpin, 
ze bevoorraden soldaten in Hosto-
mel en brengen meel naar de brood-
baksters in de bevrijde stad Tsjer-
nihiv. Op een turbulente roadtrip 
vertelt de Amerikaanse sniper Neal 
hem over het leven aan het front en 
een reddingsactie van een zes da-
gen oude baby uit een ondergronds 
ziekenhuis in Marioepol. 

Drie zakken dameskleding, twee 
cakes Kyiv en een sniper is een per-
soonlijk logboek van een reis door 
een land in oorlog én een uniek 
verslag van de onwaarschijnlijke 
moed, veerkracht en eensgezind-
heid die de oorlog bij de Oekraïners 
heeft losgemaakt. Petroc Trelawny, 

BBC Radio: ‘Ik heb enorm genoten 
van dit boek. Een geweldig verhaal, 
gebaseerd op briljant en origineel 
onderzoek en bronnenmateriaal. 
Het brengt zoveel verhalen samen, 
het is tragisch en pijnlijk maar toch 
allemaal boeiend en zeer leesbaar’. 
 
Jaap Scholten studeerde industriële 
vormgeving aan de TU in Delft en 
sociale antropologie aan de CEU 
in Boedapest. Hij woont sinds 
2003 hoofdzakelijk in Hongarije 
en schreef onder meer de romans 
Tachtig, Morgenster, De wet van 
Spengler en Suikerbastaard. 
Voor Kameraad Baron werd Schol-

ten genomineerd voor de VPRO 
Bob den Uyl Prijs voor het beste 
reisboek van het jaar en ontving hij 
de Libris Geschiedenis Prijs. Zijn 
boeken en verhalen zijn vertaald in 
het Engels, Duits, Frans, Hongaars, 
Kroatisch en Roemeens.

Op woensdag zeven december om 
20.00 uur komt Jaap Scholten pra-
ten over dit werk en zijn ervaringen 
in Oekraïne bij en in De Biltho-
vense Boekhandel Vinkenlaan 2 te 
Bilthoven. Er is plaats voor maxi-
maal 50 personen. Kaartjes kosten 
€12,50 en zijn te reserveren via 
info@bilthovenseboekhandel.nl

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren van het boek 
van Jaap Scholten ter beschikking gesteld. Wilt u in aanmerking komen 
voor een exemplaar stuur dan een mail naar info@vierklank.nl met in 
het onderwerp Jaap Scholten. De boeken worden onder de inzenders 
verloot. Iedereen krijgt bericht. 

Vuurwerkvrije zones 
voor de jaarwisseling

door Henk van de Bunt

Bij motie van 3 november 2016 heeft de gemeenteraad in grote 
meerderheid het toenmalige college gevraagd om vuurwerkvrije 
zones in te stellen rond winkelcentra, religieuze gebouwen, voor-
zieningen voor kwetsbare groepen, de kinderboerderijen en na-

tuurgebieden. Sindsdien geeft het (zittende) college aan die motie 
jaarlijks uitvoering door rond verpleeg- en zorginstellingen en 

kinderboerderijen vuurwerkvrije zones aan te wijzen. 

Omdat een landelijk vuurwerkverbod niet in de lijn der verwachting 
ligt, zijn ook voor de komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones aan-
gewezen; zodoende hebben de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
en de politie een grondslag om in geval van overlast binnen de aange-
wezen zones handhavend op te treden. 

Op termijn wil het college tot een algemeen vuurwerkverbod komen, 
waarbij het landelijk beleid en de handhaafbaarheid belangrijke aan-
dachtspunten zijn. In het ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaar-
wisseling 2022-2023’ staat e.e.a. opgesomd:
In de directe omgeving van: 
• ‘d Amandelboom, Noord-Houdringelaan 82 in Bilthoven
• De Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 in Bilthoven 
• De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven 
• Dierenweide Maartensdijk in Maartensdijk 
• Dijckstate, Maertensplein 98 in Maartensdijk 
• Fraterhuis St.-Jozef, Schorteldoeksesteeg 1 in De Bilt 
• Hospice Demeter, Weltevreden 3 in, De Bilt 
• Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven 
• Reinaerde Buurtboerderij de Schaapskooi, Melkweg 1B in Bilthoven 
• Rinnebeek, Sint Laurensweg 11 in De Bilt 
• Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven 
• Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt 

Sint op verrassingsbezoek 
bij café Buiten

door Guus Geebel

Zondagmorgen 27 november werden Sinterklaas en een 
drietal pieten gastvrij ontvangen door Cor en Angelique 

van café Buiten aan de Hessenweg in De Bilt.

Een groot aantal kinderen was na een sinterklaasontbijt vol spanning 
in afwachting van de goedheiligman en bezig met speculaaspoppen 
versieren, zingen en dansen. Met medewerking van de voedselbank, 
Mens De Bilt, Emmaus Bilthoven, een aantal vrijwilligers en winkels 
die sponsorden werd het een zeer geslaagd bezoek, waarbij de pieten 
zorgden dat alle kinderen een presentje kregen. Het werd een gezel-
lig feest dat de kinderen met uitgedeelde muziekinstrumenten helemaal 
compleet maakten.

Sinterklaas zelf heeft heet ook heel goed naar zijn zin. 

Na al die covid negentien prikken
was de griepprik eventjes slikken
maar je merkte maar net
dat de prik werd gezet
omdat ze de naald kundig mikken

Guus Geebel Limerick
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Presentatie boek
over gemeentehuis Jagtlust in 2002

door Guus Geebel

Op 6 september 2002 werd in de Mathildehal van gemeentehuis Jagtlust het boek ‘Jagtlust,
van Middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis’ gepresenteerd. 

Locoburgemeester Jeanne Slok-Keijzer ontving er uit handen van Karel Beesemer, 
de auteur van het boek, de twee eerste genummerde exemplaren.

Nummer een was bestemd voor 
burgemeester Tchernoff, die met 
vakantie was, nummer twee voor 
Jeanne Slok zelf. Het prachtig 
vormgegeven boek met fraaie fo-
to’s geeft een uitstekend overzicht 
van de geschiedenis van Jagtlust. 
Veel belangstellenden waren naar 
Jagtlust gekomen om de presentatie 
van het boek bij te wonen. Onder 
hen talrijke bestuurders en oud-
bestuurders. Door de ontvangst met 
koffie en gebak leek Jagtlust weer 
even op het hotel-restaurant dat het 
eind negentiende eeuw enige tijd 
geweest is. Jan Joosse van Uitge-
verij Lorelax Productions heette 
iedereen welkom en was verheugd 
dat de presentatie van het boek over 
Jagtlust ook in Jagtlust plaatsvond. 
Joosse heeft van zijn tweede tot 
veertiende jaar in Bilthoven ge-
woond. ‘Ik heb bij Jagtlust nog voor 
de koningin gezongen. Als oud-
Bilthovenaar vond ik het dus heel 
leuk een boek over de gemeente De 
Bilt te maken. Het was heel plezie-
rig om met Karel, zijn vrouw Greet 
en zoon Marcel samen te werken.’

Medewerking
Oud-wethouder Karel Beesemer 
had met bijzonder veel plezier aan 
het boek gewerkt, maar was blij 
dat de klus geklaard was. ‘Ze zeg-
gen wel eens dat soms Gods zegen 
op een heidens karwei rust’, zei 
hij met een glimlach. ‘Ik heb met 
het schrijven van dit boek ervaren 
hoe belangrijk samenwerking is. 
Heel veel mensen hebben op eni-
gerlei wijze meegewerkt aan de 
totstandbrenging van het boek.’ 
Beesemer zei onmogelijk allen per-
soonlijk te kunnen noemen, maar 
wil een uitzondering maken voor 
zijn zoon Marcel die de totale ar-
tistieke vormgeving had verzorgd, 
voor historicus Ronald Rommes 
die vooral in de beginfase over zijn 
schouders meekeek en controleerde 
of alles in juist historisch perspec-
tief stond en voor Fotoclub Biltho-
ven en Omstreken die met foto’s in 
en rond het gebouw een belangrijke 
bijdrage leverde. Beesemer had de 
samenwerking met iedereen als 
buitengewoon plezierig ervaren. 

Herinneren
‘Het verleden mag geen gesloten 
boek zijn; wat waard is om te be-
houden moet ook behouden blij-
ven, maar tegelijk moet naar de 
toekomst worden gekeken.’ In het 
boek is deze zin van burgemeester 
Tchernoff uit de herindelingskrant 
van september 2000 opgenomen. 
Beesemer zei te hopen dat het boek 
over Jagtlust daar een bijdrage toe 
levert. ‘De vele opgenomen afbeel-
dingen kunnen waarmaken hoe dat 
herinneren opnieuw ontmoeten is’, 
zei hij. ‘Ik heb in het boek uiteraard 
gebruik gemaakt van bestaande in-
formatie. Het recente verleden en 
het heden heb ikzelf als raadslid 
en later als wethouder ervaren. Wat 
betreft de grijze oudheid stoelt het 
boek op bestaande literatuur. De 
samenwerking met Jan Joosse van 
uitgeverij Lorelax Productions in 
Huizen was subliem. De Stichting 
Carel Nengerman Fonds, de Gront-
mij en de Woonstichting SSW 
maakten het mogelijk dat een fors 
aantal pagina’s in kleur kon worden 
uitgevoerd, dat geeft het boek een 
belangrijke meerwaarde.’

Hoe ertoe gekomen
Karel Beesemer was vooraf nooit 
van plan geweest het boek samen 
te stellen. Het is begonnen toen een 
vereniging hem vroeg een inleiding 
te houden. Het leek hem toen wel 
aardig wat over de geschiedenis van 
Jagtlust te vertellen. Dat verhaal 
werd met knip- en plakwerk in el-
kaar gezet en in Jagtlust gehouden. 
Ook de burgemeester leverde een 
bijdrage. Enige tijd later kreeg Bee-
semer het verzoek dit verhaal op 
een introductiedag voor nieuw per-
soneel van de gemeente opnieuw 
te houden. ‘De burgemeester vroeg 
mij om daarbij wat meer over het 
herdenkingsmonument, het park en 
de keuken te vertellen’, zei Beese-
mer. ‘Het werd dus steeds meer en 

zo ontstond in april 2000 het idee er 
een professioneel boek van te ma-
ken. Ik heb het werken aan het boek 
buitengewoon inspirerend gevon-
den. De charme van het witte huis 
Jagtlust had ik al een aantal jaren 
ervaren, maar als je er werkt krijg 
je gaandeweg steeds meer oog voor 
het detail, zoals het bouwkundige 
aspect, de glas-in-loodramen en de 
kunst die er zich bevindt. Slechts 
weinigen kennen de betekenis van 
het door Jaap Kaas vervaardigde 
herdenkingsmonument. Het is alle-
maal in het boek te vinden.’

Anekdotes
Naast de serieuze inhoud bevat het 
boek ook een aantal grappige ver-
halen. Het bord Jagtlust dat voor-
heen in het gazon langs de Soest-
dijkseweg stond, moest het in de 
tijd van minister-president Van Agt 
een tijdje zonder de letter J doen 
waardoor het Agtlust werd. Een an-
der moment was de letter G wegge-
haald en stond er Jatlust. Kennelijk 
omdat men de belastingen te hoog 
vond. Ten tijde van burgemeester 
Fabius werden beneden in Jagtlust 
ambtenaren clandestien tegen kor-
ting geknipt. Toen de burgemees-
ter erachter kwam was het meteen 
afgelopen. Jagtlust was ooit een 
herstellingsoord voor zenuwlijders. 
‘Een enkeling zegt dat het vandaag 
nog een gekkenhuis is’, zei Beese-
mer lachend.

Jagtlust heeft het
‘Na de eerste, tweede en derde fase 
worden er alweer plannen gemaakt 
om het gemeentehuis uit te breiden. 
Want alles gaat gewoon door’, zei 
Karel Beesemer. Alles gaat ge-
woon door is ook de rode draad in 
het boek. Hij vond het verwonder-
lijk dat Jagtlust geen monument 
is. Locoburgemeester Jeanne Slok 
noemde de presentatie van het boek 
een heel bijzonder moment in een 
heel bijzonder gebouw. ‘Een ge-
bouw met een verleden, maar zeker 
ook een gebouw met toekomst. Het 
gemeentebestuur is uitermate ver-
heugd dat er een boek verschijnt 
over het gebouw van de gemeente, 
ons aller Jagtlust. Want een ge-
meentehuis is een gebouw van de 
gemeenschap. Het is uw en mijn 
huis’, zei zij. 

Steeds mooier
Namens het gemeentebestuur fe-
liciteerde Jeanne Slok Karel Bee-
semer van harte met de uitgave en 
dankte hem voor de inzet om dit 
boek te schrijven. ‘Het moet een 
heerlijk gevoel geven dat je nu 
schrijver bent geworden over een 
gebouw waar je heel veel uren hebt 

De status van (het oude gedeelte van) Gemeentehuis Jagtlust staat dezer 
dagen volop in de belangstelling. Al in september 2002 informeerde De 
Vierklank in een artikel over het ‘gebouw van de gemeenschap’ t.g.v. 
het verschijnen van een boek daarover, met informatie over de geschie-
denis van gebouw en park. Het boek is uitverkocht; alle reden om nu 
- 20 jaren nadien - met name over de inhoud van het boek opnieuw te 
attenderen. HvdB

Jagtlust is en blijft veelbesproken.

Auteur Karel Beesemer tijdens de presentatie van zijn boek.

Toneelvereniging 
Steeds Beter in 
Het Lichtruim

Na een aantal afgelastingen vanwege de coronabeperkingen, bracht to-
neelvereniging Steeds Beter afgelopen weekend drie voorstellingen van 
de komedie ‘Gouwe Handjes’ van Haye van der Heyden. 

Wanneer Louis, een gepensioneerd zakenman, zijn geliefde vrouw 
Emma verliest, moet hij zijn belofte nakomen, welke hij haar op haar 
sterfbed heeft gedaan: proberen weer gelukkig te worden met een an-
dere vrouw. In zijn worsteling met die belofte hoort hij constant de stem 
van zijn overleden vrouw, die hem hieraan herinnert. Daardoor voelt 
hij zich vrij om contact te maken met de callgirl Claire, op wie hij zelfs 
verliefd wordt. Maar de drie vrouwen in zijn directe leefomgeving, 
namelijk zijn dochter, schoonzus en huishoudster, doen een beroep op 
zijn moraal om van dat voornemen af te zien. Zijn overleden vrouw 
is gelukkig constant aanwezig om hem bij te staan. Als hij uiteinde-
lijk besluit om met zijn nieuwe liefde te trouwen, wordt hij door zijn 
schoonzus doodgeschoten. Daardoor ontmoet hij in het hiernamaals 
zijn geliefde Emma weer.

Virtueel
De acteurs speelden hun rol met veel humor en overgave en namen hun 
publiek mee in deze virtuele wereld die heel dichtbij kwam. De spelers 
kregen dan ook een warm applaus. In de horecaruimte werd nog lang 
nagepraat over deze inspirerende voorstelling.                        (Frans Poot)

Louis maakt contact met callgirl Claire. Zijn overleden vrouw Emma,  
is op de achtergrond voelbaar aanwezig.

doorgebracht. Dit boek geeft veel 
informatie over het ontstaan van 
de gemeente, maar ook over haar 
bestuurders. Foto’s geven scherp 
de feitelijke situatie weer. Je ziet 
erop dat je ouder wordt. Bladerend 
door het boek ontdekte ik weer 

opnieuw het karakter van Jagtlust 
en de schoonheid van het gebouw. 
Eigenlijk wordt het gebouw steeds 
mooier. Jagtlust is een gebouw met 
status, maar ook een gebouw om 
van te houden. Het is het kloppend 
hart van onze gemeente.’



Hulpteam Geld op Orde helpt bij financiële zorgen
Nu de energieprijzen zijn gestegen en het steeds kouder wordt, en de boodschappen steeds duurder zijn, 

komen mensen in de financiële problemen. Gemeente De Bilt, Mens De Bilt en de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) hebben een hulpteam ingesteld. Maandag 28 november ging ‘Geld op Orde’ van start. 

Ondersteuning en regelingen zijn 
beschikbaar voor mensen, die in 
de financiële problemen (dreigen 
te) komen. Maar omdat er veel ver-
schillende hulpmiddelen beschik-
baar zijn, is het soms zoeken waar 
je terecht kunt. Het hulpteam Geld 
op Orde wijst mensen de weg. 

Zekerheid en houvast
Wethouder Krischan Hagedoorn 
(Sociaal Domein): ‘We merken dat 
er steeds meer inwoners zijn die zor-
gen hebben over hun inkomen. Het 
zijn ongelooflijk ingewikkelde tijden 
als je ziet hoe duur energie en bood-
schappen zijn geworden en je inko-
men niet genoeg meegroeit. Ik hoop 
dat we met het Hulpteam enige ze-
kerheid en houvast kunnen geven. Er 
is hulp beschikbaar en ja, dat is soms 
best zoeken hoe je daar gebruik van 
maakt. Daarom ben ik heel blij dat 
we hiermee de straten op gaan’.  

Op straat
Het Hulpteam staat deze week in 
Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. 

Medewerkers van de gemeente, 
Mens De Bilt en RSD staan klaar 
met een gratis kopje koffie en voor 
een goed gesprek en advies over 
financiële hulp en ondersteuning. 
Eerder deze week was het team op 
de Hessenweg in De Bilt, in Bilt-
hoven aan de Leijenseweg en op 
woensdag 30 november van 13.30 

uur tot 16.00 uur in de Kwinkelier 
(aan de zijde Sperwerlaan) in Bilt-
hoven. Op donderdag 1 december 
van 13.30 uur tot 16.00 zal het team 
op het Maertensplein in Maartens-
dijk zijn en vrijdag 2 december 
van 10.00 uur tot 12.30 uur op de 
Weekmarkt  op de Planetenbaan in 
Bilthoven.
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Vragenhalfuur uit de 
raad van 24 november

door Guus Geebel

Wethouder Pim van de Veerdonk beantwoordt de vraag van Ralph Ja-
cobs (VVD) of het college op de hoogte is van een aanpassing van 
vliegroutes van en naar Schiphol met nee. ‘Wij hebben er wel voor ge-
kozen ons aan te sluiten bij vijftien andere gemeenten die zich scharen 
achter de zienswijze die de provincie heeft ingediend. Tegelijkertijd 
gaan we monitoren wat het definitieve besluit gaat worden. De route 
staat nog niet vast en de provincie vertegenwoordigt ons.’

Drugs
Werner De Groot (CDA) stelt vragen over overlast die bewoners 
ondervinden van dealers en gebruikers op het parkeerterrein van de 
sportclubs aan de Dierenriem in Maartensdijk die zich de laatste we-
ken vooral ophouden bij het parkeerterrein van korfbalclub TZ. Bur-
gemeester Sjoerd Potters zegt bekend te zijn met de jeugdgroep in 
Maartensdijk maar is het niet eens dat er sprake zou zijn van drugsdeal-
problematiek. ‘Er zijn bij de politie en bij de gemeente geen meldingen 
gekomen. Om een goed beeld te krijgen is het goed dat mensen het 
melden want dan weten we welke voertuigen daar komen en weten we 
iets over de kentekens. Naar aanleiding van een artikel daarover is de 
surveillance wat verhoogd om ons zelf een beeld te gaan vormen. Op 
lachgas kunnen we met onze APV handhaven en op 1 januari wordt de 
Opiumwet aangepast en zal het gebruik en bezit makkelijker aangepakt 
kunnen worden. De officier van justitie gaat over cameratoezicht voor 
opsporing. Dat zal hiervoor niet worden ingezet.’ Potters denkt dat de 
huidige aanpak een deel van de problematiek weggaat maar adviseert 
wel altijd te melden.  

Geld op Orde
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt vragen over het persbericht 
‘Hulpteam Geld op Orde’ over problemen bij een website waarop bur-
gers een energietoeslag kunnen aanvragen. Die zou niet goed werken. 
‘Dit is meermaals intern aangegeven, maar de situatie is nog niet verbe-
terd’, aldus Schlamilch. Wethouder Krischan Hagedoorn antwoordt dat 
de RSD (Regionale Sociale Dienst) bij een check op een systeemfout 
geen duidelijke melding kreeg. De RSD heeft de melder gevraagd de 
cliëntgegevens in te mogen zien, maar kreeg geen toestemming. ‘Er is 
geen onduidelijkheid over het wel of niet meetellen van vakantiegeld. 
Onze gemeente hanteert de landelijke uitgangspunten. Bij de RSD wor-
den de klachten niet herkend en er zijn geen speciale acties opgezet. 
Wel zetten we in op degenen die niet tot de doelgroep behoren maar wel 
in problemen komen. Daarvoor zetten we maatwerkbudget in. Als de 
melder wil meewerken door van de persoon die onterecht is afgewezen 
gegevens te delen dan kan de RSD onderzoeken of er een lek is. Het is 
altijd mogelijk een bezwaar in te dienen.’

Toeslagaffaire
Partap Bansie (GroenLinks): ‘Onlangs is de Wet hersteloperatie in wer-
king getreden. Hierbij komt een deel van de brede ondersteuning, de 
kindregeling, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te liggen.’ 
Bansie vraagt welke brede ondersteuning de gemeente De Bilt gaat bie-
den aan deze kinderen, wie dit gaat uitvoeren en wanneer de gemeente 
verwacht informatie voor gedupeerde kinderen op de gemeentewebsite 
te plaatsen. Wethouder Pim van de Veerdonk antwoordt dat de gemeen-
te daarmee aan de slag gaat. ‘Op 1 december staat informatie op de 
gemeentewebsite. Uitvoering vindt plaats tot 18 jaar bij Centrum voor 
Jeugd en Gezin, boven 18 jaar bij het Sociaal Team van Mens De Bilt.’ 
Voor andere vragen verwijst de wethouder naar de Belastingdienst. 

Bewoners ondervinden overlast van jeugd op het parkeerterrein aan de 
Dierenriem in Maartensdijk.

Het team van Beng!, Gemeente De Bilt, Mens De Bilt en RSD stond 
afgelopen maandag op de Hessenweg belangstellenden te woord.
[foto Henk van de Bunt]

Kees Wieringa in de Woudkapel
Op initiatief van Ike Bekking van de Bilthovens Boekhandel en de Woudkapel in Bilthoven 

was Kees Wieringa, pianist, componist en programmamaker, zondag 28 november gastspreker. 
Hij vertelde over zijn ervaringen als museumdirecteur in Qatar. Van 2016 tot 2019 gaf hij daar 

leiding aan het opzetten van meerdere musea. 

Aan de hand van zijn boek ‘Inshal-
lah’ nam hij zijn toehoorders mee in 
een pakkend verhaal over zijn bele-
venissen in deze woestijnstaat. Hij 
begon zijn betoog met een het spe-
len van een compositie van F. Chop-
in. Vervolgens vertelde hij over zijn 
ervaringen als museumdirecteur en 
de cultuurverschillen tussen de wes-
terse wereld en de Arabische. 

Qatar
40 jaar geleden was Qatar nog een 
woestijnstaat waar de bedoeïenen 
in tenten leefden en er geen steden 
waren. Door de vondst van olie en 
gas was het land binnen enkele ja-
ren schatrijk. In korte tijd werd de 
enige grote stad in dit land, Doha, 
uit de grond gestampt en staat nu 
vol met enorme wolkenkrabbers, 
verbonden met een enorm wegen-
net. Hiervoor werden grote aan-
tallen buitenlandse gastarbeiders 
gehaald. Ook door het huidige voet-
baltoernooi is nu bekend onder wel-
ke erbarmelijke omstandigheden zij 
hun werk moesten verrichten. 

Geloof
In een land waar het Wahabisme, 
een conservatieve vorm van de Is-
lam, leidend is, heerst een strenge 
vorm van controle op het leven van 
haar inwoners. Wieringa vertelt 
ook over de vele vormen van intri-
ges, wapenhandel, kunstsmokkel 

en geloofsstrijd. Waarom hij toch 
het aanbod van de sjeik aannam om 
directeur te worden lag in het feit 
dat de Qatari interesse toonden in 
culturele uitingen. Later zag hij ook 
de hang naar geld en vooral macht. 
Daardoor voelde hij zich vaak een-
zaam en vond rust en steun in het 
spelen op een piano die hij via om-
wegen uit Irak kon kopen. Die een-
zaamheid liet hij zondag horen in 
zijn vertolking van een compositie 
van J. Brahms.

Babylon
In die tijd bezocht hij ook Irak en 
speelde in Babylon een werk van 
de hedendaagse componist Jakob 
ter Veldhuis op de piano, genaamd 
‘Het post nucleair winterscenario’. 
Wieringa nam zijn toehoorders mee 
in de beklemming die deze compo-
sitie teweeg brengt. Hij sloot zijn 
betoog af met een compositie van 
Simeon ter Holt. Het publiek was 
getuige van een bijzonder en inspi-
rerend verhaal en dankte hem met 
een hartelijk applaus. (Frans Poot)

Kees Wieringa, in een volle zaal 
van de Woudkapel tijdens een 
muzikaal intermezzo op de vleugel.

Koffie met Hongaarse muziek en dans
Op 7 december geeft het Hongaarse Trio Ördöngős samen met een danspaar om 10.15 uur de voorstelling 
‘De Transsylvaanse Bruiloft’ op de tweewekelijkse koffieochtend voor senioren in de zaal van Toutenburg 
in Maartensdijk. De eerder geplande voorsteling in oktober kon vanwege ziekte geen doorgang vinden.

Trio Ördöngős bestaat uit Michele 
van Baarenop viool, Jeroen Duijf-
jes speelt de kontra, een Hongaarse 
3-snarige altviool, en Frank de Jong 
contrabas. Zij spelen muziek uit 
Transsylvanië. Dit gebied ligt te-
genwoordig in het noordwesten van 
Roemenië, maar maakte ook heel 
lang deel uit van Hongarije. De mu-
ziek weerspiegelt de vele verschil-
lende etniciteiten, die hier wonen of 

gewoond hebben: vooral Hongaren 
en Roemenen, maar ook Zigeuners, 
Joden, Duitsers en Turken.

Heel veel van de oude dans- en 
muziekcultuur is hier nog spring-
levend. Geboorte, doopfeesten en 
vooral bruiloftsfeesten zijn ondenk-
baar zonder live muziek. De dan-
sers Leo Klomp en Jessica Haber-
land hebben zich gespecialiseerd 

in Hongaarse volksdans, en zullen 
met begeleiding van het trio in een 
vrolijke voorstelling in originele 
kostuums verschillende dansen en 
gebruiken tijdens een Transsyl-
vaans bruiloftsfeest laten zien.

De kosten voor deze ochtenden 
voor senioren bedragen €2,50 in-
clusief koffie; aan deze voorstelling 
zijn geen extra kosten verbonden.
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Pepernotentoernooi Judokan
door Kees Diepeveen

Maar liefst 264 jeugdige deelnemers tot en met 12 jaar deden mee aan het door
judovereniging Judokan uit Maartensdijk georganiseerde Pepernotentoernooi.

15 verenigingen uit het hele land hadden ingeschreven. 

De 20 vrijwilligers van Judokan 
hadden hun handen vol aan dit 
grote toernooi, dat op zaterdag 26 
november werd gehouden in sport-
hal De Vierstee in Maartensdijk. De 
organisatie verliep prima en werd 
binnen de tijd afgewerkt. In vier 
poules werd gestreden om de me-
dailles. In de poule 6 jaar en jonger 
deden zelfs twee jongens mee van 4 
jaar wat buitengewoon aandoenlijk 
was om te zien. De andere poules 
bestonden uit de leeftijdscategorie-
en tot 8, tot 10 en tot 12 jaar. In alle 
poules werd fanatiek maar sportief 
gestreden om de winst.

Ontspannen
Judokan is er in geslaagd om van 
het pepernotentoernooi een heel 
kindvriendelijk toernooi te maken. 
Na afloop van de poulewedstrij-
den vond direct de prijsuitreiking 
plaats. Alle kinderen kwamen op 
het ereschavot en kregen door de 
aanwezige pieten een gouden, zil-
veren of bronzen medaille omge-
hangen. En later kwamen daar nog 
de pepernoten bij. Daar waar in 
het verleden nog wel eens fanatiek 
coachende begeleiders naast de mat 
stonden ging het er nu heel ontspan-

nen aan toe zodat de jonge judoka’s 
daarvan geen druk ondervonden. 
Gijs Ruijsestein: ‘Daar heeft Judo-
kan in het verleden veel aandacht 
aan besteed en de weerslag daarvan 
was duidelijk merkbaar. Dat geldt 
evenzeer voor hele fanatieke men-
sen op de tribune. Dat gaat nu ook 
allemaal veel rustiger’.  

Dank
De tribune in de sporthal was de 
gehele dag goed bezet met ouders, 

opa en oma’s en andere supporters. 
Zij genoten van de sportieve wed-
strijden die op vier matten plaats-
vonden en door de arbitrage prima 
werden begeleid. Bij de jongste 
deelnemers legden zij iedere keer 
geduldig het protocol van voor en 
na een partij uit. Om 16.00 uur kon 
de organisatie terugzien op een ge-
weldig toernooi met dank aan alle 
judoka’s, EHBO, vrijwilligers en 
scheidsrechters die dit mogelijk 
maakten.

Onder het toeziend oog van scheidsrechters wordt er vol overgave 
gestreden door alle deelnemers.

Afscheid voorzitter SVM
Vrijdagavond 25 november scandeerde het ‘Franssie 

bedankt’ over de voetbalvelden van SVM. Na vele jaren 
vrijwilligerswerk bij SVM, waarvan ruim 10 jaar als 

voorzitter, droeg Frans van der Tol zijn voorzittersstokje 
over aan Evert Boshuis. Zijn hoed wilde hij niet afstaan.

Frans blijft bij SVM als ‘actief’ als erevoorzitter, zodat hij het relatief 
jonge bestuur van SVM regelmatig van deskundig advies kan voorzien. 
Bestuur, activiteiten- en sponsorcommissie maakten er een memorabele 
avond van. Sponsoren, collega-besturen van buursportverenigingen, le-
den, oud-leden en andere relaties waren er getuige van. 

Markant
Aan het begin van de avond werden Frans en zijn vrouw Mina op de 
rode loper binnengehaald onder luid applaus van de aanwezigen. Oud 
sportwethouder Madeleine Bakker was éen van de drie sprekers: ‘Een 
markante voorzitter, die voor veel vernieuwing heeft gezorgd met de 
realisatie van een tribune, prachtige kleedkamer voor het eerste, speel-
tuin en terras. Maar vooral denken we aan Frans van der Tol als de 
voorzitter, die dag en nacht klaar stond voor de leden en midden in de 
vereniging stond en vele vrijwilligers, sponsoren en andere mensen op 
de been kreeg voor zijn club SVM’. Daarna was het tijd voor de spon-
soren voor een workshop met het voetbal-digiboard; voor de andere 
gasten was er ruimte voor een persoonlijk moment met Frans. 

Vuurwerk
Om half negen werd Frans op de middenstip van het hoofdveld toege-
zongen met de heel toepasselijke nummers ‘I did my way’ en ‘You will 
never walk alone’. Daar werd bekend gemaakt, dat de tribune van SVM 
- die mede door de bezielende leiding van Frans werd gerealiseerd - 
voortaan als de ‘Frans van der Tol-tribune’ door het leven gaat. Ook 
kreeg Frans zijn eigen persoonlijke geelblauwe SVM-shirt. De avond 
werd feestelijk afgesloten met vuurwerk en uiteraard was er nog even 
tijd om onder het genot van een drankje en een hapje voor een napraat. 

(Majorie Overvoorde)

V.l.n.r. opvolger Evert Boshuis, Frans en Mina van der Tol en bestuurslid 
Frans Bakker.

Afscheid barman 
&-vrouw van SVM

Tijdens de ALV van SVM op 21 november is er uitgebreid stilgestaan 
bij het afscheid van het vaste barpersoneel Henk en Rina van Kooi. 
Na 15 jarenlange trouwe dienst hebben zij besloten het moment van 
vertrek van voorzitter Frans van der Tol te gebruiken om zelf ook te 
stoppen en het barstokje over te dragen aan de jongere garde. Ze kregen 
van SVM een mooi aandenken plus een cadeaubon om iets moois van 
te kopen. (Majorie Overvoorde)

Henk en Rina zullen gemist worden bij SVM.

MuziekAkkoord Speciaal Onderwijs
Op de Muziektafeldag komen de regio’s, waar structureel muziekonderwijs inmiddels op de 
kaart staat om kennis en ervaringen te delen bijeen. Er worden ervaringen uitgewisseld en 

antwoorden op vragen uit de regio’s gegeven zodat iedereen vol hernieuwde energie weer een 
stap verder komt om het muziekonderwijs te verankeren.

De Landelijke Muziek-tafel-dag 
2022 was een bijzondere dag, zeker 
ook omdat de erevoorzitter Konin-
gin Maxima hierbij aanwezig was. 
De dag werd gehouden in het Mu-
ziekcentrum van de Omroep in Hil-
versum. Van alle regio’s waar struc-
tureel muziekonderwijs op de kaart 
staat, om ervaringen te delen, waren 
afgevaardigden aanwezig  ook de 
medewerkers van het Kunstenhuis 
en Kunst Centraal vanuit De Bilt.

Op 23 november was Koningin 
Máxima, erevoorzitter van stichting 
Méér Muziek in de Klas, aanwezig 
bij de ondertekening van het Mu-
ziekAkkoord speciaal onderwijs in 
het Muziekcentrum van de Omroep 
in Hilversum. Ruim 100 betrokken 

partijen zetten hun handtekening 
onder het Akkoord, waarin is op-
genomen hoe het muziekonderwijs 
binnen vijf jaar verankerd wordt op 
alle 543 basisscholen speciaal on-
derwijs.

Muziek is onmisbaar voor de ont-
wikkeling van kinderen in het Ba-
sisonderwijs, maar zeker ook in het 
Speciaal Onderwijs. Het muziek-
akkoord Speciaal Onderwijs werd 
ondertekend door verschillende 
partijen. Muziek in de Klas heeft 
precies dat goede effect op kinderen 
en draagt enorm bij aan het welbe-
vinden. De intrinsieke waarde van 
muziek is een sterk middel om ver-
wondering, creativiteit en ontroe-
ring te stimuleren. Onderzoek toont 

aan dat het effect van muziek nog 
sterker is bij kwetsbare kinderen.

Binnen het Speciaal onderwijs is 
muziek onmisbaar bij de vorming 
van skills zoals creativiteit en so-
ciale vaardigheden. Deze dag werd 
er bijzondere aandacht gegeven aan 
het Speciaal Onderwijs. Kasper van 
Kooten vertelde tijdens deze dag 
over zijn liefde voor het maken van 
muziek en wat dit voor zijn fantasie 
van jongs af aan heeft betekend. Hij 
vulde dit aan met live muziek en het 
promoten van zijn boek: Van Koot-
en en de Beat. Online was de Clas-
sic Express aanwezig; de rijdende 
concertzaal van het Prinses Christi-
na Concours waarin leerlingen hun 
aandeel hadden. (Ella Prins)

Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, was aanwezig bij de ondertekening van 
het MuziekAkkoord speciaal onderwijs.
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Hollandsche Rading
Op zaterdag 26 november konden kinderen uit Hollandsche 
Rading een schoen zetten in het dorpshuis. Na een nachtje 
slapen werden de deuren van het Dorpshuis op zondag 27 
november weer geopend en kon iedereen rond 13.30 het feest 
met de Sint en zijn Pieten gaan (mee-)vieren. Rond 15.00 uur 
werden ze weer uitgezwaaid en konden de kinderen ontdek-
ken of en wat er in hun schoen was gestopt. 

Sint in Maartensdijk, Groenekan en Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Maartensdijk 
Dit jaar werd de Goedheiligman in Maartensdijk verwel-
komd – o.a. door locoburgemeester Pim van de Veerdonk. 
Aan de westzijde van Dijckstate was de Kindervriend te 
paard naar het Maertensplein gegaan en startte hij met zijn 
pieten zijn rondrit.

Op het Maertensplein werd Sinterklaas na de rit nogmaals 
welkom geheten en begaf hij zich vervolgens onder de kin-
deren om op de foto te gaan, winkeliers te bezoeken en de 
tekeningen in ontvangst te nemen voor de kleurwedstrijd. 

Schoen zetten kon op vrijdag 25 november bij kapper Hans 
Stevens; Piet had deze weer rijkelijk gevuld.

Eén van de Pieten was per bakfiets naar het plein gekomen.

Locoburgemeester Pim van de Veerdonk begeeft zich in het 
feestgedruis.

Groenekan
In Groenekan was het ook dit jaar weer een groot feest; op 
vrijdagavond 25 november mochten alle kinderen om 18.30 
uur hun schoen zetten in Dorpshuis De Groene Daan. Zater-
dag 26 november startte om 13.30 uur de optocht vanaf de 
Oranjelaan. Rond 14.00 uur arriveerde de stoet bij de Groene 
Daan; daar deelden de Pieten de schoenen allemaal weer uit.

Vrijdagavond begon in de Groene Daan het feest; kinderen 
mochten hun schoen zetten.

Na corona gebeurt de begroeting van Sinterklaas met een 
boks of ellebooggroet.

Er was veel belangstelling van en voor mens, dier en Pieten.

Sinterklaas vraagt om stilte, wanneer Piet de kinderen wat 
vraagt. (foto Kees Floor)

Zaterdag kon ook in Hollandsche Rading al een schoen 
worden gezet. (foto Kees Floor)

In afwachting van zijn komst even zijn stoel uitproberen. 
(foto Kees Floor)

In het boek van Sinterklaas staan bijv. de verlanglijstjes 
van alle kinderen en zeker niet te vergeten staat er ook in of 
iedereen dit jaar lief of toch een beetje stout is geweest. (foto 
Kees Floor)

Sint en zijn Pieten worden door een grote schare kinderen 
gevolgd bij de rondgang door het dorp.

Sinterklaas wordt met hulp van een stoel en een Piet te paard 
geholpen.
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Te koop aangeboden
Massieve blank eiken salon-
tafel / L 135cm  B 70cm  
H 46cm met onder plank In 
prima staat. €45,-. Tel. 0346-
214403

Sixtijnse-en Venetiaans 
geheim. Samen €4,-.Tel. 
06-14040516

Donald Duck.Jaargang 
2018(mist no:9) €10,-.Tel. 
06-14040516

2 cassette bandjes van 
Sinterklaas en verjaardag. 
€3,50.Tel. 06-14040516

Winterbanden met Stalen Velg 
voor o.a. Peugeot 307/308. 
2 stuks Bridgestone Blizzak 
LM25 205/55 R16 91H. €50,-
. Tel. 06-55701549

4 Eettafelstoelen grenen 
gelakt + 4 zitkussens (gewas-
sen) Totaal €10,-. Evt. foto 
op moebiel via app. Tel. 
06-15181789

Personeel gevraagd
Kom jij ons team versterken? 
BEZORG De Vierklank op 
woensdag, duur (afhankelijk 
van de wijk) 1 tot 1,5 uur. 
Bezorgen kan vanaf 13 jaar. 
Wijken in heel gemeente De 
Bilt beschikbaar. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

Extra ZAKGELD verdie-
nen en een frisse neus halen 
op woensdag. Meld je dan 
aan voor de krantenwijk Dr. 
Julius Rontgenlaan, Evert 
Cornelislaan, Gregoriuslaan, 
Palestrinalaan. 124 adressen, 
verdiensten €7,44 per week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992.

Kom uit die stoel en blijf lek-
ker fit met de krantenwijk 
Diepenbrocklaan, Haydnlaan, 
O B R E C H T L A A N , 
Ockeghemlaan. En verdien 
ook nog eens €8,40 per week. 
Interesse mail naar info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992.

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

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 

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

kunnen artikelen van €3,50 tot €50,- 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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

NIEUWE BEZORGER 
GEZOCHT voor de wijk 
Beethovenlaan, Beetslaan, 
Nicolailaan, Sweelincklaan 
1-60, Zweerslaan. 131 adres-
sen, uurtje werk, verdiensten 
€6.55 per week. Interesse 
mail naar info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992.

HULP Actieve oudere vr.75 
jr. fys.beperking zoekt per 
z.sp.m. practische huish 
hulp met ervaring (De Bilt) 
Betaling uit PGBudget (eenv. 
werkwijze) Tel.0643244309: 
Nalima 

Wij zoeken met enige spoed 
een TURNDOCENT(E) en 
een assistent(e) voor 3 uur 
lessen achter elkaar in Den 
Dolder. Betreft lesgeven aan 
kinderen van 4-12 jaar op 
donderdagmiddag van 15.30-
18.30 uur. Hopelijk kent of 
weet u iemand doe deze les-
sen zou willen geven tegen 
uiteraard een goede uurver-
goeding en een prettige socia-
le werkomgeving. Uw reactie 
graag naar premax@hotmail.
nl en ook naar premseler.
me@ziggo.nl

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

Tuinvreugde is de natuurlijke
HOVENIER. Kijk op
www.tuinvreugde.nl of bel 
Marcel: 06 21290891

Schilder en KLUSBEDRIJF 
R.Wegman. Voor al u schil-
der, saus, behang en klus-
werkzaamheden. KVK. ibv 
VCA. Ruim 25 jaar ervaring. 
Vrijbl. pr. Opgave. Voor meer 
info tel: 0642709940

Diversen
Oud ijzer- en metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075

Op ’t bankje
De man en vrouw op het bankje kijken zwijgend wat treurig voor 
zich uit. Er moet iets gebeurd zijn wat ze verdrietig maakt. Ik 
doe maar net of ik er geen erg in heb, want wat moet je in zo’n 
geval. Vragen wat er aan de hand is durf ik niet en zomaar op-
stappen vind ik ook niet gepast. Toch maakt het me zoals altijd 
weer nieuwsgierig. Misschien is er een sterfgeval in de familie, 
of hebben ze pas iets vervelends gehoord of beleefd. Allerlei 
mogelijkheden schieten door mijn hoofd. Als er een vrouw met 
een hond langs komt zie je ze opveren. Ze kijken elkaar aan en 
in de ogen van de vrouw zie ik een traantje komen. ‘Zie je dat’, 
zegt ze tegen haar man naar de hond wijzend, ‘die snuffelt net 
als Bobby.’ De blik gaat niet meer van het dier af. Na een tijdje 
kijkt de man opeens mijn kant op. ‘Ja, we hebben na vijftien jaar 
onze hond moeten laten inslapen. Ach, het arme beest had zo’n 
pijn en we konden het niet meer aanzien. Maar we missen hem 
vreselijk. Hij begreep altijd alles direct en maakte het gewoon 
heel gezellig in huis. Nooit vervelend blaffen en met alles te-
vreden.’ Zijn vrouw snikt even licht en wrijft met een zakdoek 
haar ogen droog. Het echtpaar zit hand in hand om op die manier 
wat troost bij elkaar te vinden. ‘We zijn eigenlijk een beetje ons 
huis ontvlucht, want overal waar je loopt verwacht je Bobby. We 
hebben ook een kat en die is ook helemaal van streek. Ze konden 
heel goed met elkaar overweg en het is net of Tammie haar ma-
tje steeds zoekt’, zegt de vrouw. ‘We willen wel weer graag een 
andere hond, maar het voelt net als verraad tegenover Bobby. 
Onzin natuurlijk. Nee, ik had nooit gedacht dat het me zo zou 
aangrijpen.’ De man steekt een sigaret op. ‘Ik was er eigenlijk 
van af, maar nu neem ik weer af en toe een sigaretje. Ik hoop niet 
dat u er last van hebt.’ Ik lach maar een beetje. In de open lucht 
heb je daar niet zoveel hinder van, maar ik heb eigenlijk liever 
geen sigarettenrook in de buitenlucht. ‘Wat was het voor een 
hond’, vraag ik. ‘Het was geen rashond’, zegt de vrouw. ‘’We 
hebben hem genomen omdat de man waar hij van was in een ver-
pleeghuis werd opgenomen. Bobby was toen een jaar of twee. 
Die man is kort daarna overleden, maar we hebben er nooit spijt 

van gehad dat we hem genomen hebben.’ Weer kijken ze treurig 
voor zich uit. Ik kan me voorstellen dat het ritme van de twee 
mensen behoorlijk verstoord is, want Bobby werd natuurlijk ook 
iedere dag uitgelaten. De man vertelt dat het nog maar twee da-
gen geleden is. ‘We durven het niet eens tegen onze kleindochter 
te zeggen. Ze is negen en was altijd met Bobby aan het dollen. 
Hij was een echte lobbes en vond alles goed. Als ze het hoort 
is ze dagen van slag. Ze is sowieso helemaal gek van dieren. 
Daarom is ze ook vegetarisch gaan eten.’ Je kan merken dat hun 
bezoek aan het bankje een compensatie is van het hond uitlaten. 
De hondenbezitters die voorbijkomen kennen ze bijna allemaal, 
net als de naam van hun hond. Aan sommigen wordt het verhaal 
over Bobby verteld en dan komen de traantjes weer tevoorschijn. 
De hond uitlaten is natuurlijk ook een sociaal 
gebeuren. Na enige tijd besluiten 
ze toch maar weer naar huis te 
gaan, want de kat heeft nu ook 
wat extra aandacht nodig.

Maerten

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

Door Gods Genade is er hoop voor ieder mens!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Cursussen/ trainingen
Bridgeles voor Beginners in 2023
Bij voldoende belangstelling start er op maandag 9 januari 
2023 bij Bridgeopleiding Koetsiersbridge in Maartensdijk 
een bridgecursus voor beginners (boekje 1 van Berry 
Westra), gegeven door Henk van de Bunt; verder op de 
maandagavonden 16 jan., 23 jan., 6 febr., 13 febr., 20 
febr., 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april, 1 mei, 15 en 22 
mei. Naast theoriebehandeling iedere avond veel oefen-
spellen. Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers; kosten 
100 euro p.p. Belangstelling kan worden aangegeven via  
bridgeopleiding@ziggo.nl.

GRATIS DOORPLAATSING
OP WWW.VIERKLANK.NL!

Bent u op zoek naar personeel en 
plaatst u uw vacature bij ons in de 
krant dan plaatsen wij deze 4 weken 
gratis door op www.vierklank.nl. In de 
rubriek vacatures verzamelen we alle 
vacatures uit de krant van lokale en 
regionale adverteerders.

Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Vacature
in de krant?
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MATCHDAY

ZATERDAG 3  DECEMBER
19.55 - DOS WESTBROEK

DOS 1 Nieuwerkerk 1

Punten voor Nova in eerste competitieronde
De selectie van Nova kreeg op 26 november GKV uit Den Haag op bezoek.

Een onbekende tegenstander, dus het was vooral vertrouwen op het eigen kunnen.

Nova 2 had in het begin veel moeite 
met scoren en kwam al snel met 1-5 
achter te staan. Deze achterstand 
werd binnen 5 minuten knap weg-
gewerkt. Hierna volgde een heen 
en weer van scoren, wat uiteinde-
lijk resulteerde in een eindstand van 
18-18. Nova 2 heeft zich goed te-
ruggevochten in de wedstrijd. 
Vervolgens mocht het eerste team 
aantreden. Na het oplopen met de 
speelsters van de C1 was het zaak 
om de eerste punten in De Bilt te 

houden. Er is de afgelopen weken 
goed getraind en geoefend, dus de 
spelers en coach van Nova 1 had-
den er alle vertrouwen in en waren 
gebrand om het publiek een leuke 
wedstrijd te laten zien. 

Snel
Nova begon gelijk sterk met een 
snelle goal na 10 seconden spelen. 
Een tegengoal volgde ook snel. Na 
een aantal minuten spelen was de 
stand 2-3. Uiteindelijk was dit het 

enige moment waarop GKV voor 
heeft gestaan. Nova maakte een 
inhaalslag en liep uit tot 7-3. Nova 
kon deze voorsprong goed behou-
den en ging uiteindelijk met een 
stand van 13-8 de rust in. 

Flow
Aan het begin van de tweede helft 
was het een beetje zoeken voor 
Nova. De spelers konden hun flow 
van voor de rust niet gelijk door-
trekken en twee tegengoals werden 
gemaakt, 13-10. Echter, Nova 1 
wist zich snel te herpakken en kon 
de voorsprong verder uitbreiden. 
Na een hoop mooie goals floot de 
scheidsrechter met een stand van 
22-14 af. 

En dan
De selectie van Nova haalt vertrou-
wen uit deze mooie teamprestaties 
en kijkt uit naar de wedstrijden van 
volgende week. Nova 2 speelt dan 
om 14.50 uur tegen EKVA 2 in Al-
mere en Nova 1 om 16.20 uur tegen 
VZOD in Kudelstaart.

(Esther van Kempen)Nova 1 met de speelsters van de C1. (foto Steven Bakker)

DOS knokt zich naar eerste zege in Hoofdklasse
Korfbalclub DOS Westbroek speelde afgelopen zaterdag haar eerste 

zaalwedstrijd in de Hoofdklasse B en sloot deze winnend af.

De Wetbroekers reisden af naar 
Leiden voor een wedstrijd tegen het 
ook in Oranje spelende Pernix en 
speelde daarom in het zwart. Voor 
de coaches van Brenk/ vd Vaart 
van DOS was het, na de stroeve 
aanloop richting de zaalcompetitie, 
toch even afwachten hoe het team 
er voor staat. De hoop en verwach-
ting is toch om deze competitie bij 
de eerste 4 te gaan eindigen.

Een goed begin is het halve werk, 
maar DOS startte erg onrustig. Het 
was weer wennen aan de schotklok 
maar ook veel passes kwamen niet 
aan, afvangballen werden onnodig 
verloren en ook de schotkansen 
werden niet benut. 

Het zeer jonge team van Pernix 

vloog er wel in en liep al snel en 
verdiend uit naar een 7-3 voor-
sprong. DOS wist de achterstand 
bij de rust terug te brengen tot 10-7. 
Er zullen in de rust toch wat harde 
woorden gevallen zijn om alle neu-
zen weer de zelfde kant op te krij-
gen. Maar ook de 2e helft startte 
DOS weer erg zwak en onrustig en 
kreeg er direct 3 om de oreren.

Coach van Brenk deed een paar 
omzettingen en toen leek het kwart-
je alsnog te vallen; de ballen vielen 
er in en DOS wist knap de achter-
stand, vlak voor het eindsignaal, 
om te buigen naar een 15-16 voor-
sprong. Pernix had in de eerste helft 
te veel gegeven en kwam er in de 2e 
speelhelft na een goede start verder 
niet meer aan te pas. 

DOS boekte een knappe maar 
zuinige zege.

Basketbal in Bilthoven 
door Kees Diepeveen

Veel mensen weten niet dat in De Bilt de mogelijkheid bestaat om te basketballen. Elke dinsdagavond 
is er een groepje sportieve basketballers, die van 20.30 tot 22.00 uur in de Kees Boekehal

in Bilthoven op enthousiaste wijze hun sport beoefenen.  

Wietse de Windt treedt op als 
woordvoerder van de groep. ‘Er 
zijn wekelijks 10 tot 12 spelers en 
speelsters aanwezig om na een ge-
degen warming up een lekkere par-
tij te spelen. De totale groep bestaat 
uit 15 mannen en een aantal vrou-
wen, allemaal in de leeftijd van 18 
tot 45 jaar. Het overgrote deel van 
de leden komt uit De Bilt en Bilt-
hoven. Onze groep maakte in het 
verleden deel uit van omnivereni-
ging Irene. Toen het basketbal werd 
stopgezet zijn we als groep verder 
gegaan. Hieraan is nooit publiciteit 
gegeven zodat de meeste inwoners 
van onze gemeente niet weten dat 

er ook basketbal gespeeld kan wor-
den in onze gemeente’.

Basketbalachtergrond
De groep is heel constant. Er is 
weinig uitstroom. Omdat de groep 
niet algemeen bekend is binnen de 
gemeente komt er maar af en toe 
een liefhebber bij. Dat gaat dan via 
mond tot mond. ‘Om ons bestaans-
recht te waarborgen zouden we 
graag ook nieuwe spelers en speel-
sters willen begroeten. Iedereen 
vanaf 16 jaar is welkom. De meeste 
spelers hebben een basketbalach-
tergrond, waarbij de dames zelfs 
op hoog niveau gespeeld hebben’ 

aldus Wietse. ’We hebben geen am-
bities voor competitiebasketbal dat 
vraagt te veel van ons organisatie-
vermogen. Ons doel is om weke-
lijks met elkaar lekker te trainen en 
onderlinge wedstrijdjes te spelen. 
Als er nieuwe mensen bij komen 
maakt het dat alleen maar leuker’.

Voor meer informatie over deze 
groep basketballers kan de site 
bezocht worden: www.basketbal-
debilt.nl . Voor meer inhoudelijke 
informatie kan contact opgeno-
men worden met Wietse de Windt,  
tel.: 0627024038 of via info@
wietsedewindt.com.

Alle mensen die basketbal leuk vinden zijn van harte welkom in de groep.

Chocolademelkloop
op nieuwe locatie

door Walter Eijndhoven

Zondag 27 november organiseerde Stichting Chocolademelkloop 
voor de laatste keer de Chocolademelkloop. De start vond plaats 
op het grasterrein tegenover Jagtlust aan de Soestdijkseweg-Zuid 

in Bilthoven. Na binnenkomst van alle deelnemers,
volgde nog een verloting met mooie prijzen.

Ook dit jaar konden deelnemers weer kiezen uit diverse afstanden: één 
kilometer, twee kilometer of vijf kilometer. De lopers met één kilome-
ter liepen 2 ronden om alle tenten, de route van twee kilometer was 
een lus door het bos en de route van vijf kilometer ging door landgoed 
Houdringe. Na de finish volgde nog een verloting onder de deelnemers, 
waarbij mooie prijzen te winnen waren als een boodschappenpakket, 
een telefoon, een chipolatataart of een boormachine.

Beginnersclinic
In voorgaande jaren startten de deelnemers op landgoed Beerschoten in 
De Bilt. In 2002 werd de beginnersclinic van De Loopschool afgesloten 
in november. Omdat het meestal koud was, bracht trainer en eigenaar 
van De Loopschool Saskia Fonteijne warme chocolademelk mee. Dit 
beviel zo goed onder alle deelnemers, dat het jaar daarop ook familiele-
den, kinderen en vrienden meededen. Zo ontstond de Chocolademelk-
loop. Elk jaar liepen meer deelnemers mee. Inmiddels is het evenement 
uitgegroeid tot een middelgrote loop in Nederland met 1500 lopers. 

Ondanks het druilerige weer liepen vele deelnemers hun rondje door 
het bos.



Aan zee
Gewekt door de schelle schreeuw van een meeuw, een blijmoedige 
uitnodiging voor een vroege wandeling. Ontwaken aan het water, met 
een rode zonsopkomst als een verre waarschuwing. Morgenrood, water 
in de sloot... Maar toch. Het uitzicht over de zilte zee tot ver voorbij 
de horizon bepaalde de stemming die ochtend. Eindeloos rolden gol-
ven het strand op, voerden schatten mee van de zeebodem. Opvallend 
bruine schelpen, oesters, messen, mossels. Zou die kleur een gevolg 
zijn van een ijzerrijk dieet langs 
de Zeeuwse kust? Zeewier, dode 
krabben en verdronken wrak-
hout lagen her en der in het zand. 
Meeuwen liepen net als wij langs 
de vloedlijn, vlogen krijsend ach-
ter elkaar aan. Die ene met een 
buit in zijn snavel werd brutaal 
aangevallen door een ekster, een 
eenzame badgast.
Morgenrood, water in de sloot... 
Al gauw werd het gezegde be-
waarheid. Geen wind, geen 
schuimkoppen op zee, maar de 
regen kwam met bakken uit de 
hemel. De ultieme test voor re-
genkleding. Droog zou het die 
dag niet meer worden. Kletsnat 
fietsten we over een dijk van 
asfalt en beton, 12 meter hoog 
en 6,5 kilometer lang. De Brou-
wersdam, belangrijk deel van de 
Deltawerken, Nederland’s be-
scherming tegen hoogwater en 
krachtige golven uit de zee. Een 
eindeloze stippellijn waarlangs 
natuur zich vestigde in opgesto-
ven zand.
Samen onderweg in een zee van 
tijd. Eindeloos en toch maar even.

(Karien Scholten)

In haiku:
De schreeuw van een meeuw 
In de verte roept de zee
Eindeloos water

Eerdere verhalen zijn gebundeld 
in een boek, Polderproza in hon-
derd Haiku’s. Rijk geïllustreerd. 
Nu te koop in Bilthoven bij De 
Bilthovense Boekhandel, Vinken-
laan 2, in De Bilt bij The Read 
Shop, Hessenweg 133, in Maar-
tensdijk bij Boek- en Cadeauwin-
kel Van den Berg, Molenweg 28 
of in Westbroek bij Adullam Mo-
lenwinkel, Molenweg 28.
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“Wat schaft de pot?”

Woe.
30-11
Do.
1-12
Vr.

2-12

Zo.
4-12

Gebakken biefstuk 
met pepersaus en friet

Gebakken zalmfilet, 
citroenmayonaise en 

friet

Vegetarische burger, 
koolsla en friet

€ 15,00

Woe.
7-12
Do.
8-12
Vr.

9-12

Zo.
11-12

Wildzwijn biefstukje, 
cranberry-saus

en friet

Gebakken mosselen 
in knoflook en ui

met friet

Groente-quiche met 
kaassaus en friet

€ 15,00

Toetje v/d week: Warme apfelstrudel 
met slagroom € 5,50

Gesloten: maandag - dinsdag - zaterdag

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Is het voorjaar
of najaar

Woensdag 23 november streken er meer dan 30 ooievaars aan de 
Korssesteeg in Westbroek neer. (foto Hilda Kraaij)

Zaailingen naar plantenasiel
door Henk van de Bunt

Er staan er tienduizenden jonge boompjes, in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Spontane 
zaailingen van de eik, esdoorn, beuk, taxus, els, meidoorn, hulst en nog vele andere soorten. 

Verscholen in plantsoenen, opgroeiend onder een oude boom of tussen de struiken.

 Deze jonge boompjes zullen in het 
park nooit tot wasdom kunnen en 
mogen komen omdat ze anders de 
overhand zullen krijgen. Plantsoe-
nen zouden ermee dichtgroeien of 
door overschaduwd worden. En de 
sfeer van het park met mooie open 
zichtlijnen zou verdwijnen. Dus 
worden deze jonge boompjes er uit 
getrokken, gerooid of omgezaagd. 

Samen met de vrijwilligers van 
‘Meer bomen nu’ afdeling Utrecht 
en het plantenasiel ‘Plant voor Plant’ 
uit Maarssen werden door de vrien-
den van het Van Boetzelaerpark, op 
hun vaste maandelijkse werkoch-
tend, de jonge boompjes voorzich-
tig uitgestoken en bijeengebracht. 
De oogst die de groep van ruim 25 
vrijwilligers in een paar uur bijeen 
bracht was enorm. Meer dan 1200 
jonge boompjes werden in het be-
gin van de middag bijeengebracht, 
uitgezocht op soort, gebundeld en 
gelabeld. Vijfentwintig verschil-
lende soorten bomen uit het Van 
Boetzelaerpark gaan nu naar hun 

tijdelijke verblijfplaats in de zoge-
naamde ‘bomenhub’ van het plan-
tenasiel in Maarssen. Daar wachten 
zij op hun eindbestemming. En in 
de komende jaren zullen zij elders 
in de provincie Utrecht opgroeien: 
langs een sloot of aan de kant van 

een weggetje, een speelplaats of in 
een kinderbos. ‘Een succesvol en 
inspirerend initiatief. Wat ons be-
treft gaan we dat de komende jaren 
zeker herhalen’ liet het bestuur van 
de Stichting Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark weten. 

1232 boompjes uit het Van Boetzelaerpark gaan verhuizen.

Weer een boom afgezaagd
In de nacht van dinsdag op woensdag 23 november is de kerstboom van de buurtvereniging 
Julianalaan Oost afgezaagd en meegenomen. De bewoners zijn geschokt, verdrietig en boos. 

Jaarlijks zorgt een kerstboom op de 
driesprong met de Paltzerweg voor 
gezellige warme ontmoetingen tus-
sen buren bij het optuigen van de 
boom. In de weken voor de kerst 
wordt er gerepeteerd met het zingen 
van kerstliedjes in diverse talen. Op 
kerstavond wordt er gezongen bij 
de boom en is er aansluitend een 
rode neuzenborrel met erwtensoep 
bij een van de buren. 

Nieuw
Reeds jaren werd er na Sinter-
klaas telkens een nieuwe boom 
opgetuigd, maar uit oogpunt van 
duurzaamheid is er in 2020 een 

grote vaste boom geplant. Kort na 
de levering is hier, door een on-
bekende, bruut de top afgezaagd. 
Het jaar erop is een nieuwe klei-
nere boom geplant. Deze heeft in 
de laatste corona-kerstperiode veel 
gezelligheid en warmte in de straat 
verspreid. 

Herinrichting
Het was sowieso de vraag of de 
boom kon blijven staan bij de op 
handen zijnde herinrichting van 
de driesprong met de Paltzerweg. 
Maar dat ook deze boom op deze 
brute wijze aan zijn eind zou komen 
had niemand verwacht. Er komt na-

tuurlijk met kerst weer een mooie 
(tijdelijke) boom te staan waarvan 
de vele voorbijgangers mogen gaan 
genieten. Of en waar er na de herin-
richting weer een grote vaste boom 
komt te staan is nog onzeker. 

Vraag
Heeft u iets gezien of weet u waar 
de boom staat opgetuigd meldt dit 
dan aan de plaatselijke politie en de 
gemeente. En kom natuurlijk een 
keer in de avond voorbij om te zien 
hoe mooi de nieuwe kerstboom er 
dit jaar bij staat. 
(Bestuur buurtvereniging 
Julianalaan Oost)

Ook deze boom kwam op brute wijze aan zijn eind.
(foto David Groothuizen)

De boom verspreidde in de 
laatste corona-kerstperiode veel 
gezelligheid en warmte.
(foto David Groothuizen)
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