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Prachtig Beerschoten

Beerschoten laat zich op z’n mooist vastleggen tijdens een 
herfstwandeling. (foto Eugène Jansen)

Wethouders over
actuele ontwikkelingen

door Guus Geebel

Vrijdag 2 december gaven de wethouders Anne Marie ’t Hart, Pim van de Veerdonk en Krischan 
Hagedoorn in een persgesprek toelichting op ontwikkelingen bij het voormalige Hessingterrein

aan de Utrechtseweg, het Beheerplan Wegen 2023-2027 en de actie Geld op Orde. 

Anne Marie ’t Hart vertelt over de 
gang van zaken rond het voorma-
lige Hessingterrein waar Hessing 
in 2008 de villawijk Park Bloeyen-
dael vergund kreeg, dat Verwelius 
zou realiseren. Verwelius kocht het 
terrein in 2013 en toen is in over-
leg met de gemeente Park Bloey-
endael aangepast. In 2018 stelde 
de gemeenteraad de ruimtelijke 
randvoorwaarden vast en daarna 
werden verschillende plannen uit-
gewerkt. Het plan dat in januari 
2022 door de gemeenteraad werd 
behandeld kreeg geen meerderheid 
en werd verworpen. Het college dat 
na de verkiezingen in maart aan-
trad is weer in gesprek gegaan met 
Verwelius. Wethouder ’t Hart was 
als raadslid in januari heel kritisch 
over het plan dat er lag en zat nu 
als wethouder met de directeur van 

Verwelius aan tafel. ‘We hebben sa-
men heel veel gesprekken gevoerd 
en ze waren toch bereid een nieuw 
plan te maken. Dat was aanvanke-
lijk niet meer de bedoeling, omdat 
Park Bloeyendael nog wel mogelijk 
was.’ Dit plan wordt in de wandel-
gangen Plan AA genoemd. Voor het 
college was de aandacht voor de 
natuur van groot belang. Het ging 
vooral over het smalste stukje van 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
dat in januari de voornaamste reden 
was om het plan af te stemmen.

Raad van State
Nadat het plan door de gemeen-
teraad was afgestemd startte de 
ontwikkelaar een procedure bij de 
Raad van State om het besluit aan 
te vechten, omdat de raad zelf de 
ruimtelijke randvoorwaarden had 

vastgesteld. Het plan dat nu wordt 
voorgesteld noemt de wethouder 
een goed compromis om ter be-
sluitvorming voor te leggen. ‘Met 
dit plan wordt de stem van de na-
tuur zwaarder meegewogen en gaan 

we woningen bouwen die beter aan-
sluiten bij de Biltse behoefte. Het 

gaat nog steeds om de rode contour 
met meer woningen. Het vorige plan 
ging fors over de rode contouren. 
Dit plan gaat 2.700 m2 over die con-
tour. Dat is een derde van het plan 
in januari. Daartoe zijn we bereid 
omdat de ecopassage aan de west-
zijde 150 meter buffer nodig heeft.’ 
Liever had de wethouder de over-
schrijding van de rode contour op 
nul gehad maar daar was geen over-
eenstemming over. Het plan past 
wel binnen de uitgangspunten van 
het coalitieakkoord. Zij hoopt het 
plan in mei of juni aan de raad voor 
te kunnen leggen en de ondernemer 
wil voor Kerstmis 2023 gaan bou-
wen. De procedure bij de Raad van 
State wordt op on hold gezet. Bij de 
gesprekken waren ook natuur- en 
milieuorganisaties aanwezig.

Woningen
De wethouder is blij met de wijzi-
ging van het woonprogramma die 
heeft plaatsgevonden. Het nieuwe 
voorstel gaat uit van meer rijwonin-
gen, hoekwoningen en appartemen-
ten. Het appartementencomplex uit 
het voorstel is drie lagen met een 
kap en komt aan de Utrechtseweg te 
liggen. Het heeft een footprint van 
680 m2, hierover zal de gemeente 
in gesprek gaan met de provincie. 
‘Er komen nu veel minder villa’s. 
Het ligt meer bij de behoefte die wij 
hebben.’ Het aantal woningen in de 
middenhuur wordt 10 procent, 14 
woningen van het totaal. Het totale 
aantal woningen is toegenomen 
van 130 naar 142. Verwelius is be-
reid bij de inschrijving voorrang 
te geven aan inwoners van de ge-
meente De Bilt. ‘De komende zes 
maanden praten we over de verdere 
invulling met belangenorganisaties 
en gaan we een bestemmingsplan 
maken. Ook gaan we overleggen 
met de welstandscommissie en de 

provincie’, aldus de wethouder. 
‘Agrarisch bestemde gronden aan 
de noordzijde van het plan gaan 
naar hoogwaardige natuur, dat is 
tweeëneenhalf keer zoveel. Ook 
aan de zijkanten zitten stukken die 
hoogwaardige natuur worden.’ 

Wegen en openbaar vervoer
Wethouder Pim van de Veerdonk 
vertelt dat de provincie Utrecht de 
OV-concessies die in 2023 zouden 
aflopen met twee jaar gaat verlen-
gen. De wethouder is blij dat het 
beheerplan wegen door de raad is 
aangenomen. ‘We liepen te veel on-
derhoudsproblemen op. Het achter-
stallig onderhoud was toegenomen 
tot de grens van de norm. Het plan 
dat er nu ligt is om in 2023 en 2024 
het achterstallig onderhoud aan te 
pakken en in te lopen. Dan komen 
we op ons gewenste niveau. Er zijn 
best veel meldingen gekomen van 
met name voetpaden en trottoirs. 
De reservering voor onderhoud 
wegen van 665.000 euro gaan we 
in een keer besteden. Er is een te-
rugkerend bedrag van 1,8 miljoen 
euro. Dat trekken we naar voren 
en zo gebruiken we in een keer 
2,7 miljoen om zo snel mogelijk 
alle achterstanden weg te werken. 
Daardoor kunnen we op de lan-
gere termijn geld overhouden.’ Ex-
treme temperaturen, wateroverlast 
en zwaarder vrachtverkeer noemt 
hij als mogelijke oorzaken van het 
slechter worden van wegen. Er ko-
men veel meldingen bij de gemeen-
te. We willen als het kan verschil-
lende werkzaamheden tegelijkertijd 
uitvoeren. Bijvoorbeeld door bij de 
aanleg van een fietspad ook het ri-
ool aan te pakken. Dat noemen we 
koppelkansen.’ 

Geld op Orde
Wethouder Krischan Hagedoorn 
gaat in op het hulpteam Geld op 
Orde dat op een laagdrempelige 
manier vragen van inwoners over 
geld op straat beantwoordt. Het 
ging op 28 november van start. 
‘Daarbij zijn beleidsambtenaren 
van de gemeente, de Regionale So-
ciale Dienst (RSD), Humanitas en 
andere organisaties met of zonder 

vrijwilligers die in het sociaal do-
mein actief zijn, aanwezig bij een 
koffiekraampje. Het kunnen vragen 
zijn over de inflatiecrisis, energie-
kosten, verduurzamen van de wo-
ning en dergelijke. We zijn op vijf 
verschillende plekken geweest in 
De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk. 
Er is met veel mensen gesproken en 
de tendens is dat het erg gewaar-
deerd wordt. Er is luisterend oor 
vanuit de gemeente waarbij we wij-
zen op alles wat mogelijk is, want er 
zijn heel veel regelingen. Daarnaast 
hebben we geld voor maatwerk van 
de raad beschikbaar gesteld gekre-
gen. We willen de maatregelen on-
der de aandacht te brengen bij de 
mensen die er recht op hebben.’ 

Maatwerk
‘Daarnaast hebben we de campag-
ne Energie voor iedereen. Daarbij 
komt eerst een energiecoach van 
BENG! samen met de gemeente 
langs om te kijken hoe iemand zo-
veel mogelijk energie of gas kan 
besparen. Dat kan onder meer het 
aanschaffen van nieuw witgoed zijn 
of aanpassingen in de woning. Een 
paar weken daarna komt de fixer 
langs die mensen helpt om maat-
regelen aan te brengen. Die cam-
pagne waar een miljoen euro inzit 
loopt nu. Waar we deze maand toe-
stemming van de raad over hopen 
te krijgen is om in 2023 nog eens 
500.000 euro beschikbaar te krijgen 
voor maatwerk voor mensen die 
niet in een hokje passen, want er 
kunnen allerlei redenen zijn waar-
om je in nood bent. De beslissings-
bevoegdheid ligt bij het Sociaal 
Team. Daar komen de aanvragen 
binnen en kan snel beslist worden. 
Ook komt geld beschikbaar voor 
maatschappelijke instellingen die 
in de knel komen. We willen geen 
generieke regelingen maar het geld 
terecht laten komen waar het echt 
nodig is.’ De wethouder adviseert 
mensen die het aangaat zich te mel-
den. ‘Dat kan niet alleen op internet 
of sociale media, maar ook bij de 
gemeente of maatschappelijke in-
stellingen. We hopen op mond-tot-
mondreclame en staan klaar voor 
inwoners die het nodig hebben.’ 

De wethouders Anne Marie ’t Hart, Krischan Hagedoorn en Pim van de 
Veerdonk.

Verwelius hoopt eind 2023 te kunnen bouwen op het Hessingterrein 
De Bilt. (foto Jos van der Worp)   
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/12 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/12 • 09.30u - Ds. P.H. van Trigt

11/12 • 18.30u - Ds. J. Prins

De Woudkapel
11/12 • 10.30u - Bezinnen op Zondag; 

Hendrieke Geesink Utrechts Landschap 

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
11/12 • 14.00u - broeder Jan Pindus

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
11/12 • 10.30u - Voorganger pastor 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/12 • 10.15u - ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
11/12 • 10.30u - Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
11/12 • 10.00u - 

Spreker dhr. Jeffry Rampen
21/12 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
11/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering Heilig Avondmaal
11/12 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Dankzegging Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

11/12 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar, 
Heilig Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
11/12 • 09.00u - 

Eucharistieviering J. Skiba

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
11/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/12 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
11/12 • 18.30u - Kandidaat H. Ottema

Onderwegkerk Blauwkapel
11/12 • 10.30u - Muzikale 

Adventsviering met Ds. Jan van Aller en  
Machteld Loeff (viool), Liesbeth Verweij 
(zang), Wim Brands (orgel en spinet) en 

Dick van Vliet (dwarsfluit).

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/12 • 11.00u Ds. Joop Spoor

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/12 • 10.00u - Ds. L. Hak
11/12 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/12 • 10.00u en 18.30u -

Ds. A.J. Speksnijder 

PKN - Ontmoetingskerk
11/12 • 09.30u - Ds. Joop Spoor

St. Maartenskerk 
11/12 • 11.00u -

Eucharistieviering J. Skiba  

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/12 • 10.00u - Dhr. J. Veltrop
11/12 • 18.30u - Dhr. J.W. de Besten

PKN - Herv. Kerk
11/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
11/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

Drukwerk

Oud papier en agendapunten op pagina 14.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Dankbaar voor de vele gelukkige jaren samen, is tot ons groot 
verdriet overleden mijn lieve echtgenoot, onze lieve vader, 

Boonpa en schoonvader

Peter Anthonie Diederik  
Hoyte Diepenhorst

oud-burgemeester van de gemeente Domburg
oud-burgemeester van de gemeente Maartensdijk

‘s Gravenhage, 28 juni 1942 Groenekan, 29 november 2022

Domburg   Yms Diepenhorst - van der Veen Meerstadt

Berkel en Rodenrijs Alexander Diepenhorst
 Janny Diepenhorst - Kuilema

Zeist   Kiek Adriaansens - Diepenhorst
 Michel Adriaansens
 Hugo

Utrecht  Diederik Diepenhorst
Amstelveen  Janine van der Meer

Blue Heaven, Oranjelaan 7, 3737 AS  Groenekan

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 7 december om 
12.00 uur in de Johanneskerk, Markt 8 te Domburg. Daarna 
wordt Peter in kleine kring naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn lieve man, 
onze geweldige vader en onze liefdevolle opa

Gerrit Middendorp
Veenendaal, 2 augustus 1942 Hilversum, 28 november 2022

Echtgenoot van Anthonia Middendorp-Meerwijk

“Voor eeuwig in ons hart”

Martine en Arie
         Nikki en Daryl
         Jurre
Gert
         Storm 
Annet en John
         Boran
         Maud

De crematie heeft afgelopen zaterdag 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Dr. J.J.F. Steijlingweg 8, 3738 DB  Maartensdijk

‘Ik bouw op U’

In alle rust is na een zorgzaam leven overleden onze innig geliefde 
moeder, oma en dochter. We zijn dankbaar voor de warmte

en liefde die zij ons allen gegeven heeft.

Zwaantje Margaretha Paauw – van Eijk
Zwany

sinds 19 juni 2022 weduwe van Jozef Jacobus Paauw

 19 november 1936 1 december 2022

 Alina (in liefdevolle herinnering)

  Joost en Sonja
   Saskia en Olav
    Dex, Tycho
   Laura en Sander

  Aartjan en Tineke
   Tim en Mo
    Faas, Lou
   Mirjam en Jan Wouter
   Daan en Isabel

  Mark en Mariëtte
   Job en Paulien
   Stijn en Karin

  Wendy en Jan Coen
   Koen en Nerissa
   Emma en Jesse

 Marten Mobach

Correspondentieadres:
Fam. J.J. Paauw
Groenekanseweg 195
3737 AE Groenekan

Vandaag woensdag 7 december hebben de dankdienst
en de begrafenis plaatsgevonden.
De dienst is terug te kijken en te luisteren via 
www.kvanasselt.nl/meeleven/

Wij hebben met droevenis kennis genomen van het feit 
dat onze oud-burgemeester de heer Diepenhorst is over-
leden. 

De heer ing. P.A.D.H. Diepenhorst was de laatste burge-
meester van onze kernen Maartensdijk, Groenekan, Hol-
landsche Rading en Westbroek en heeft veel betekend 
voor de gemeenschappen aldaar. 

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij 
het verwerken van dit enorme verlies. 

Het gemeentebestuur van gemeente De Bilt

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

ZeistNatalie van Eijndthoven

een
persoonlijke

uitvaart
voor elk

budget
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‘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

Blijven herdenken
Al vele jaren staat er naast de hervormde kerk van Westbroek een herdenkingsmonument,

met aan weerszijden het wapen van Westbroek en van Achttienhoven. Centraal zijn de
namen te lezen van jonge mannen, omgekomen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. 

Namen om nog eens te noemen… 
Jan Lenssinck, Joop van der Tol, 
Teus van Keulen, Cees Smaling, 
Ko Oudhof, Teus Oudhof, Teus 
van Barneveld, Gijs de Rooij, Henk 
Seldenrijk, Henk Manten, Benno 
Jaarsma, Wim de Kruijff, Mari-
nus van de Boom, Leen van Dam, 
Minne Bouma, Wim Verheul, Evert 
Klein, J. Bolander, J. C. Hilde-
brand, Jan Atteveld… Jonge man-
nen met idealen, met hun tekortko-
mingen. Mannen met dromen, met 
een gezin. Gewone mannen, uit de 
buurt.   De gemetselde stenen hou-
den elkaar stevig vast, de namen 
zijn duidelijk te lezen, maar de ver-
halen raken de vergetelheid.

Monument
Mevrouw M. Lam - Jongeneel kan 

zich goed herinneren, dat er een 
bloemenperk bij was. Bloemen om 
te gedenken, de pijn te verlichten 
bij het verlies van deze levens. Het 
perk werd aangelegd in een tijd dat 
iedereen nog duidelijk wist wie 
hier werden herdacht, welke ge-
zichten er hoorden bij de namen op 
het monument, de kameraadschap 
en hoe hun stemmen klonken. Ge-
meenteleden van de kerk deden het 
voorstel om het bloemenveld te 
herscheppen. Een gelegenheid om 
verhalen door te geven. Verhalen 
die ouderen, de kinderen van toen, 
nu nog vertellen. Herinneringen 
aan de oorlogsjaren toen zij even 
oud waren als de leerlingen van 
groep 7-8 van basisschool ’t Kom-
pas. Aan de voet van het monument 
legden deze kinderen afgelopen 

donderdag een nieuw bloemenperk 
aan. 

Bloemen om te herdenken
De meisjes en jongens hebben er 
druifjes- en tulpenbollen gepoot 
voor een bloemenhulde in het voor-
jaar. Een veld van bloemen in de 
kleuren rood-wit-blauw-oranje. 
Door mevr. Lam-Jongeneel, doch-
ter van bakker Jongeneel, werd 
symbolisch de eerste tulpenbol 
gepoot. Zij benadrukte: ‘Vrijheid 
is niet vanzelfsprekend. Onze kost-
bare vrijheid is eens fel bevochten.’ 
De leerlingen hoorden het verhaal 
van één van de namen op het mo-
nument, Minne Bouma. Tijdens de 
oorlog was hij bakkersknecht bij 
bakker Jongeneel. Bouma zat in de 
verzetsgroep van Westbroek. Op 

Bevrijdingsdag was hij vroeg in de 
ochtend door het dorp gefietst, roe-
pend: ‘Vlaggen uit!’. Later die dag 
was hij één van de laatste slachtof-
fers van de oorlog. (De trieste Be-
vrijdingsdag van Westbroek, His-
torische Vereniging Maartensdijk) 
Het verhaal maakte veel indruk op 
de kinderen.

Struikelstenen
De leerlingen kregen ook een rond-
leiding door de tentoonstelling ‘Op 
de vlucht’, in korenmolen De Kraai. 
Via foto’s en voorwerpen werden 
hier nog meer gebeurtenissen uit de 
Tweede wereldoorlog verteld. Ver-
volgens liepen de kinderen langs 

een aantal van de pas geplaatste 
struikelstenen ter nagedachtenis 
aan omgekomen Joodse dorpsge-
noten. Ook hier zijn de namen te le-
zen van mensen uit het dorp, Joodse 
dorpsgenoten, die zijn omgebracht 
tijdens WO 2. Terug op school 
werd er uitgebreid nagepraat. Eigen 
familieverhalen van de kinderen 
werden met elkaar gedeeld. 

De leerlingen kregen aan het einde 
van deze leerzame dag een tulpen-
bol mee als dank voor hun inzet. 
Met spanning wordt uitgekeken 
naar wat er in het voorjaar bij het 
monument en thuis opkomt. 

(Aria Evers en Karien Scholten) 

Koester de vrijheid. Luister naar elkaar. Blijven herdenken, is het geza-
menlijke doel van de organisatie van de tentoonstelling ‘Op de vlucht’, 
de commissie Israël en kerk, de 4-5 mei commissie en de struikelste-
nencommissie. Wilt u het onderhoud van het bloemenperk bij het mo-
nument steunen? Neem dan contact op met Karien Scholten, tel. 06-
20488552 of ae@ziggo.nl

Tulpen voor het monument, 
verzorgd door Jan Vlug.

Mevrouw M. Lam-Jongeneel plant de eerste tulpenbol.

Leerlingen van ‘t Kompas poten bloembollen voor het monument ter 
nagedachte aan de gevallen in de oorlogsjaren. - ingezonden mededeling -

Forza: Hessingterrein wéér in 
natuur gebouwd, plan nog massaler

Forza De Bilt is verontwaardigd dat het nieuwe plan op het Hessingter-
rein weer deels buiten de rode contour gebouwd wordt. Het plan is nog 
massaler is dan voorheen, want ipv. 130 woningen komen er nu 142. 

‘Er wordt gegoocheld met groencompensatie, maar in het kwetsbaarste 
stuk natuur, de faunapassages, wordt gewoon nog keihard in de natuur 
gebouwd,’ zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘GL was 
om die reden altijd tegen dit plan en stelt het nu zelf voor. Het coali-
tieaccoord beloofde BINNEN de rode contour, maar is er nu weer ver 
BUITEN, en alleen voor pure winstmaximalisatie, en dat voorgesteld 
door linkse partijen. Onbegrijpelijk. 

We hopen dat de raad het weer afkeurt. Dan gaat Verwelius het oor-
spronkelijke plan bouwen, dat is prima: geheel binnen de rode con-
tour. We snappen niet dat dit ‘groene, linkse’ college dat aanbod niet 
aanneemt: veel beter voor de natuur! Natuurcompensatie een kilometer 
verderop is onzinnig en voor de Bühne.

Info: forzadebilt.nl

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

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

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

Lees de ervaringen op: kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 8 december t/m woensdag 14 december

Filet Americain

Kip-walnootsalade

Kip-kerrie salade

Gebraden rosbief 

Gegrilde kipfilet

Gebakken boterhamworst

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 150 
GRAM

6.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

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

9.95

500 GRAM

7.50

4 VOOR

6.-

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

KIPDIJFILET 

ERWTENSOEP MET 
ROOKWORSTJE 

SAMEN

7.50

AUSTRALISCHE 
SUCADE 

500 GRAM

13.50

PROCUREURLAPJES
NATUREL OF GEMARINEERD

500 GRAM

5.98

VARKENSHAASSLEETJES
100 GRAM

2.25

RIBLAPPEN
500 GRAM

6.98

SPARERIBS

GEGRILDE KIPPENPOTEN

HAMBURGERS, 
CHEESEBURGERS EN 
ANGUSBURGERS 

4+1
GRATIS

KIPCORDON BLEU 4+1
GRATIS STOMPETOREN JONG

BOEREN BELEGEN
EXTRA ROMIG! 

500 GRAM

6.99

500 GRAM

7.98

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

Wintertaart 

Nu                               € 16,95
Ze zijn er weer...
Amandel kransjes
Per pak                          € 3,49

Hollandse
Bloemkool

Nu                                    € 1,49
Hollandse
Trostomaten

500 gram                       € 1,49

Desem Biet – 
geitenkaas broodje
Nu                                    € 4,99
Ons bekende
Oud-amsterdammertje
Nu                                    € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram                           € 0,99

Luxe kerstmix

per bakje                           € 6,99

Alleen donderdag Onze Eindejaar brochure 
is weer klaar..!!

Vol met culinaire en ver-
rassende 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 voorgerechten. 
(ook al een aantal uit onze 

eindejaar brochure)

Van onze notenafdeling: Coq au vin met bonne femme € 1,59
100 gram

Hollandse prei € 1,49
Heel kilo

€ 2,99
Heel kilo

12
12

13
12

14
12

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 december.
Sonnenglanz Handappels
(Hollandse appel)

Er is weer Knolselderij-truffel soep

Hij is er weer....

met gianduja mousse, hazelnoot en kers

Witlof schotel met ham en kaas
€ 1,39

100 gram

Lekker wild weekend?

Met o.a.
Hazenpeper, herten goulash, 

gekonfijte eendenbout, 
hertenrugfilet en parelhoen 

Met diverse garnituren
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advertentie

GRATIS TAXATIEDAG
 

Gratis taxatiedag voor munten, goud, zilver en oud porselein 
in Bilthoven op 13 december
 
Die lade met wat oude sieraden en goud, is dat nog wat waard? Waar zijn de 
munten van pa eigenlijk gebleven? Moeten we die oude porseleinen vaas eens 
laten taxeren? Herkenbaar?
 
U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, gouden sieraden, 
oud zilver of porselein. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf verzameld. 
Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard?
 
Om die vraag te beantwoorden, houdt Heritage Auctions Europe in Bilthoven 
een GRATIS TAXATIEDAG op dinsdag 13 december. Wie deze dag zijn of haar 
verzameling deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 12.00 
en 16.00 uur terecht in eetcafé Van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, 
Bilthoven. Kom langs op deze gezellige dag en wie weet blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar stuk!
 
Voor meer inlichtingen: 030-6063944.

Oud-burgemeester
Diepenhorst overleden

door Guus Geebel

Dinsdag 29 november 2022 overleed Peter Anthonie Diederik Hoyte Diepenhorst; de laatste 
burgemeester van Maartensdijk. In De Vierklank van 8 januari 2003 spreekt Peter Diepenhorst 

met Guus Geebel, twee jaar na het samenvoegen van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk. 
Het herplaatsen van dit interview geeft een duidelijk beeld van een gewaardeerd persoon, waar 

in dankbaarheid en met respect aan kan worden herinnerd.

Met het opheffen van de gemeente 
Maartensdijk kwam er in 2001 ook 
een eind aan vijfentwintig jaar bur-
gemeesterschap van ing. P.A.D.H. 
Diepenhorst. In het interview van 
2003 kijkt hij terug op een boeien-
de maar intensieve periode. ‘Bur-
gemeester ben je vierentwintig uur 
per dag en zeven dagen in de week. 
Je bent er continu mee bezig, want 
er kan altijd iets gebeuren waardoor 
je er moet zijn. Als je dan stopt valt 
dat ineens weg en dan moet je toch 
wat tijd nemen om een zekere ba-
lans te vinden’, zegt de ontspannen 
oud-burgemeester. ‘De vrije tijd die 
je dan opeens hebt wil je toch weer 
nuttig invullen.’

Diepenhorst komt van oorsprong 
uit Gelderland. Zijn ouderlijk huis 
stond in de bossen van Epe. ‘Daar 
ben ik ook groot geworden. Ik was 
veel buiten, heb paardgereden en 
allerlei buitenactiviteiten gedaan. 
Van nature ben ik een buitenmens’, 
vertelt hij. Het paardrijden is waar-
schijnlijk ook de reden dat hij in 
zijn prilste jeugd circusdirecteur 
wilde worden. ‘In mijn loopbaan 
als burgemeester heb ik me af en toe 
ook wel eens zo gevoeld’, zegt hij 
lachend. Later wilde hij boer wor-
den, maar hij werd ambtenaar bij de 
provincie Overijssel. Hij bekleedde 
er verschillende posities die wel al-
lemaal met ruimtelijke ordening en 
natuurbeheer te maken hadden. Hij 
was waarschijnlijk in het ambtelijk 
circuit gebleven als hij geen burge-
meester van Domburg was gewor-
den. ‘Ik heb veel geluk gehad, want 
Domburg was zeer gewild en er 
waren zo’n 85 sollicitanten.’ 
 
Zeeland
‘Ik ben op mijn drieëndertigste in 
Domburg begonnen. Jarenlang was 
ik veruit de jongste burgemeester 
in Zeeland. Je had toen een periode 
van burgemeesters die heel jong be-
gonnen. Tegenwoordig zijn het bij-
na allemaal mensen van vijftig jaar 
en ouder.’ Er is nog steeds heel veel 
binding met Domburg. ‘Dat laat 
zich ook wel wat verklaren want we 
kwamen met drie kleine kinderen, 
die daar ook op de lagere school 
gingen. Vrouwen namen rond 1975 
in Zeeland nog niet zoveel als nu 
deel aan het arbeidsproces, dus ont-
moetten vrouwen met kinderen in 
dezelfde leeftijd elkaar gemakke-
lijker. Zo bouw je vriendschappen 
op die zodanig zijn dat ze heden 
ten dage nog bestaan. We hebben er 
ook nog een huisje en zeker nu we 
wat meer vrije tijd hebben, reizen 
we vrij veel naar Zeeland om daar 
een tijdje te zijn’, vertelt hij. 

Naar Maartensdijk
Diepenhorst werd in januari 1988 
burgemeester van Maartensdijk. 
Hij kende de gemeente vooraf niet 
echt. ‘Op het moment dat je sol-
liciteert oriënteer je je natuurlijk 
wel, maar behalve van er doorheen 

reizen was er weinig bekend. Maar-
tensdijk was tweeëneenhalf keer zo 
groot als Domburg, maar van mijn 
vrij grote vrienden- en kennissen-
kring wist iedereen precies waar 
Domburg lag, maar Maartensdijk 
was onbekend. Dat was wel een 
desillusie. Dan maak je promotie 
naar een grotere gemeente en moet 
je vervolgens constateren dat ie-
dereen Domburg kent maar dat die 
grotere gemeente veel minder be-
kendheid heeft. Dat past ook wel bij 
het karakter van Maartensdijk. Een 
beetje ingetogen, niet teveel rucht-
baarheid aan geven.’ Van de eerste 
dag in Maartensdijk herinnert hij 
zich dat hij gelijk kwam met de 
bode die ook net benoemd was. 
‘Het was voor mij in functie m’n 
eerste kopje koffie in het gemeen-
tehuis en voor hem het eerste kopje 
koffie dat hij aan een burgemeester 
van Maartensdijk serveerde.’  

Veel tot stand gekomen
‘Terugkijkend op de periode van 
bijna dertien jaar vindt Diepen-
horst dat er ondanks wat politieke 
strubbelingen in Maartensdijk op 
verschillende fronten best wat tot 
stand gekomen is. ‘In een kleine 
gemeente heb je daar als burge-
meester best wat inbreng in’, vindt 
hij. ‘Het grote verschil tussen toen 
ik kwam en wegging, is dat het di-
recter geworden is. Ik vind dat over 
het algemeen de fatsoensnormen 
wat wegebben. Het is wat verruwd 
en ook het taalgebruik verandert. 
Dat vind ik jammer omdat de poli-
tiek zichzelf daar geen dienst mee 
bewijst. De mensen kijken naar 
hoe zij bestuurd worden en als dat 
niet op een nette manier gebeurt, is 
dat schadelijk voor het aanzien van 
de politiek.’ Eén van de mooiste 
momenten in zijn loopbaan vond 
Diepenhorst de installatie als bur-
gemeester. Dat geldt zowel voor 
Domburg als Maartensdijk. ‘Op het 
moment dat je de ambtsketen door 
de loco krijgt omgehangen begint 
de klus waarvan je niet helemaal 
kan overzien hoe die geklaard zal 
worden.’ 

De totstandkoming van het win-
kelcentrum en het hele centrum 
van Maartensdijk vindt hij iets om 
trots op te zijn. ‘Voor een gemeente 
van de grootte van Maartensdijk is 
dat een groot complex waarvan ik 
denk dat de inwoners nog steeds de 
vruchten plukken. Wethouder Lam 
heeft dit project geleid.’ Een project 
waar Diepenhorst zich persoonlijk 
heel sterk voor heeft gemaakt, is de 
restauratie van de muurschilderin-
gen in de Nederlands Hervormde 
Kerk in Westbroek. Hij heeft daar-
voor met een fondsenwerving plan 
een aantal tonnen Nederlandse gul-
dens  bijeen kunnen brengen. ‘Die 
hele restauratie is ook uitgevoerd 
en dat heb ik helemaal georgani-
seerd, uiteraard met rugdekking 
van het college.’

Herindeling
Een van de minst plezierige mo-
menten was uiteraard het opheffen 
van de gemeente Maartensdijk. 
‘Vorige maand heeft de regering op 
voorstel van vicepremier Remkes 
besloten dat gemeentelijke herin-
delingen, veel meer dan vroeger 
een zaak van de betrokken lokale 
bevolking worden. In de toekomst 
zal het kabinet niet zelf meer met 
plannen voor herindeling komen. 
Voorstellen van provinciale en lo-
kale autoriteiten zullen getoetst 
worden, waarbij de wens van de 
lokale bevolking het zwaarste cri-
terium wordt’. Diepenhorst denkt 
dat op basis van deze uitgangspun-
ten de herindeling niet gebeurd zou 
zijn. ‘De bevolking was er niet echt 
voor en om de historie op hoofd-
lijnen nog even terug te halen, ook 
bij Provinciale Staten had de herin-
deling Maartensdijk maar geringe 
steun. In de Eerste Kamer is de 
herindeling van Maartensdijk maar 
met één stem verschil aangenomen, 
dus met dit beleid als uitgangspunt 
was Maartensdijk niet heringe-
deeld. Zo hangen sommige dingen 
van toevalligheden aan elkaar. De 
laatste jaren in Maartensdijk waren 
gelukkig heel plezierig en ook in 
het college waren de verhoudingen 
goed.’ 

Gekozen burgemeester
Diepenhorst is niet tegen een geko-
zen burgemeester. ‘Dan kun je nog 
de discussie aangaan door wie de 
burgemeester gekozen moet wor-
den, door de raad of de inwoners. Ik 
vind wel dat er dan gekeken moet 
worden hoe dat zich verhoudt tot 
de inhoud van de functie. Ik denk 
bijvoorbeeld niet dat gekozen poli-
tici hoofd van de plaatselijke politie 
moeten zijn, of het oppergezag bij 
de brandweer moeten hebben. Ik 
vind dus dat ze eerst naar de inhoud 
van de functie hadden moeten kij-
ken en die is best te wijzigen. Dan 
is er niets op tegen om een burge-
meester te kiezen. Maar nu komt 
straks de burgemeester op een an-
dere manier binnen terwijl de func-
tie-inhoud zich niet verdraagt met 
zwaarder politiek functioneren.’

Afbouwen
Diepenhorst had nog een aantal 
functies die niet gerelateerd waren 
aan het burgemeesterschap, maar 
die bouwt hij nu af. ‘Ik vind dat niet 
verkeerd, want je merkt toch dat je 
geleidelijk aan ook een beetje bui-
ten de maatschappij komt te staan. 
Je functioneert niet meer dagelijks 
in het werk. Je leest de kranten wel-
iswaar wat uitvoeriger en dat com-
penseert dan wat, maar je staat er 
toch eigenlijk een beetje buiten. Je 
hebt niet meer de voeling met de sa-
menleving die voor een aantal func-
ties juist wel essentieel is, zoals 
commissariaten of raden van toe-
zicht.’ Het meest mist hij de dyna-
miek van het met elkaar bezig zijn. 

Met de huidige gemeentepolitiek 
houdt hij zich niet zoveel bezig. ‘Ik 
volg het wel, maar op afstand en uit 
de kranten, maar dan weet je toch 
niet precies wat er aan de hand is.’ 

De mooiste dag van het jaar vindt 
Diepenhorst Nieuwjaarsdag. ‘De 
restjes van de oudejaarsavond en 
dan het grote Nieuwjaarsconcert 
in de muziekhallen in Wenen op de 
televisie. Dat vind ik schitterend. 
Daar kijken we altijd naar.’ Over 
wat de mooiste plek in Nederland 
is, moet hij even nadenken. Hij 
kiest uiteindelijk voor een mooie 
zomeravond aan zee, als de zon on-
dergaat en het strand een beetje stil 
is. ‘Dat hoeft niet in Domburg te 
zijn’, zegt hij. ‘Maar de omgeving 
hier is ook heel mooi, daarom is het 
moeilijk om een keuze te maken. 

Als je hier ’s winters door het bos 
loopt is het ook prachtig.’ De heer 
en mevrouw Diepenhorst willen tot 
slot allen die dit interview lezen een 
heel voorspoedig en gelukkig 2003 
toewensen.

Dagorkest zoekt 
liefhebbers

Het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht (afgekort 
SHOPU) is op 19 mei 1982 opgericht en bestaat uit ongeveer
35 enthousiaste en ervaren amateurmuzikanten, allen vutters 

of gepensioneerden. Het orkest geeft uitvoeringen in bejaarden- 
en verzorgingstehuizen en is ook beschikbaar voor allerlei 

evenementen en herdenkingen. 

Het optreden kan zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden, op 
alle dagen van de week. De leiding is in handen van de ervaren beroeps-
dirigent Ton van Overdam, die borg staat voor een goed muzikaal peil 
en een ontspannen sfeer tijdens de repetities; deze vinden plaats eens 
in de 14 dagen op woensdagochtend in De Vierstee (Nachtegaallaan) in 
Maartensdijk. Het orkest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Federatie van Muziekgezelschappen (www.knfm.nl). 

Het Shopu is naarstig op zoek naar personen die interesse hebben om 
mooie en aantrekkelijke muziek te maken op redelijk niveau. Voorzit-
ter Jan Meeuwsen verduidelijkt: ‘In de Bas-, Trombone-, Klarinet- en 
Hoornsectie zoeken wij nog liefhebbers en bij het melodisch slagwerk 
is nog plaats. Aspirant leden mogen de eerste 2 maanden gratis mee-
spelen alvorens te beslissen om eventueel lid te worden bij het Shopu. 
Voor meer informatie kunt u terecht op website www.shopu.nl. waarop 
o.a. diverse geluidsopname te beluisteren zijn. Belangstellenden kun-
nen contact zoeken met onze secretaris de heer Gert Huber ghuber@
casema.nl’. 

Het Shopu-orkest op 29 oktober tijdens de matinee van Kunst en 
Genoegen in Maartensdijk. [foto Henk van de Bunt]

Een ontspannen oud-burgemeester.
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HO, HO, HO, SAMEN NAAR DIE 
SUPER GEZELLIGE KERSTSHOW

Een dagje volop genieten en ook nog 
zo'n geweldig sterke Nordmann  

kerst boom mee naar huis nemen!!
De Sint is vertrokken ... het sein voor ons om 

nog een tandje bij te zetten in ons KerstNostalgie 
winterfeest. Kom meegenieten en mee beleven. Dit 

is samen-kerst beleven in al z’n oorspronkelijkheid. 
Kijk op www.kerstnostalgie.nl voor alle info.

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

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

400 gram € 5,75

Een voorproefje
voor de kerst!

PROEFSTOL

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

WINTERPROGRAMMA
Van 11 december 2022 t/m 9 januari 2023 zijn 
er verschillende activiteiten bij ons Servicecen-
trum op de Molenkamp 60. Onder andere op 
vrijdag 16 december van 14.00-16.00 uur een 
mini Kerstmarkt. Hier worden handgemaakte 
creaties en (lekkere) cadeauartikelen verkocht. 
De opbrengst van de verkoop gaat naar diver-
se goede doelen. Tegelijkertijd wordt de Markt 
Samen Leuke Dingen Doen gehouden. Waar 
men mensen kan ontmoeten om samen iets 
te gaan doen. Zoals iets eten, drinken, wande-
len of naar de film. Kom vooral even langs op 
16 december. 

Kijk voor de rest van de activiteiten tijdens het 
winterprogramma op www.mensdebilt.nl.

MENS is ook…

December actie
Bij bestelling van 

€ 50 of meer 20% korting 
€ 100 of meer 30% korting

VLEES
TE KOOP

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL
OF BEL MET LINDA: 06-44085924

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

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

De Biltse Blonde d’ Aquitaine
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

Lieve mensen let op!
Maak op tijd uw afspraak voor de feestdagen.

Wij helpen u graag met een frisse nieuwe 
coupe.

U bent van ♥ welkom.

- Dames, heren & kids
- Curlsys gespecialiseerd
- Balayage
- Kleurcorrectie

- High en Lowlights
-  Wenkbrauwen 

epileren/ kleuren

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711 • www.hairdesque.nl   Hairdesque
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Routenetwerken voor fietsen, wandelen 
en varen opnieuw gewaarborgd

door Henk van de Bunt

De provincie Utrecht en 26 Utrechtse gemeenten hernieuwen per 1 januari 2023 de samenwerking in 
het Routebureau Utrecht voor het beheer en onderhoud, de ontwikkeling en de informatievoorziening 
en marketing voor recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes in de provincie Utrecht. Het Routebureau 

Utrecht wordt in de huidige vorm per 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Jeroen van Noort (Manager Route-
bureau Utrecht) vertelt: Het Rou-
tebureau Utrecht is sinds 2018 het 
centrale aanspreekpunt voor 'route-
gebonden recreatie' in de provincie. 
Het beheert bewegwijzerde recre-
atieve routenetwerken, zoals het 
fietsroutenetwerk met fietsknoop-
punten en de bewegwijzerde wan-
delroutenetwerken. Het Routebu-
reau Utrecht verbindt de provincie, 
gemeenten, routeontwikkelaars, 
terrein-beherende organisaties, 
landgoedeigenaren, marketingor-
ganisaties en andere partijen die 
zich bezighouden met recreatieve 
routes’.

Nieuwe organisatie
Afgelopen jaren was het Routebu-
reau Utrecht onderdeel van Recre-
atie Midden-Nederland (RMN). 
Omdat RMN binnenkort ophoudt 
te bestaan is gezocht naar een 
nieuwe organisatievorm, waarbij 
de samenwerking tussen provincie 
en gemeenten gelijkwaardig blijft 
en het Routebureau vanuit dezelfde 
identiteit blijft functioneren. Daar-
om wordt het per 1 januari onderge-
bracht bij de provincie Utrecht.

Herbevestiging samenwerking
Tijdens het bestuurlijk overleg op 
25 november 2022 is het hernieuw-
de convenant ondertekend door de 
portefeuillehouders recreatie van 
alle gemeenten en door gedeputeer-
de Rob van Muilekom. Hiermee 
herbevestigen zij de samenwerking 
in recreatieve routes en zijn de rou-
tenetwerken voor fietsen, wandelen 
en varen in de provincie Utrecht ook 
de komende jaren gewaarborgd. 
Van Noort: ‘Helaas was de Biltse 
wethouder Anne Marie 't Hart ver-
hinderd. Er is met haar een aparte 

afspraak gemaakt voor onderteke-
ning; uiteraard is De Bilt volledig 
betrokken bij alle ontwikkelingen’. 
Anne Marie ’t Hart: ‘Woensdag 7 
december ondertekent ook De Bilt 
het convenant. Het is zo bijzonder 
hoe het landschap rond onze dorpen 
verandert in slechts vijf minuten 
fietsen of een kwartiertje wandelen. 
Zo’n knooppuntmarkering maakt je 
nieuwsgierig naar alle paden die je 
nog niet bent ingeslagen en laat je 
meer ontdekken. Daarom zetten wij 
graag de samenwerking door.’

De Bilt
In De Bilt kun je heerlijk wandelen 
en heb je een groot aanbod aan na-
tuur; zoals de bossen bij Bilthoven 
met het Panbos. Of je wandelt door 
het afwisselende landschap van 
Houdringe, Beerschoten en Oost-

broek. In de dorpen Groenekan en 
Westbroek vind je mooie wandel-
routes door het polderlandschap 
en langs elementen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie zoals Fort 
Ruigenhoek in het natuurgebied 
Noorderpark Ruigenhoek. Anne 
Marie ’t Hart: ‘De oostelijke wan-
delroutes richting Amersfoort wor-
den ook aan elkaar verknoopt. Je 
kunt straks de afstand heen en weer 
naar Parijs bewandelen om onze 
gemeente zonder één keer dezelfde 
weg te nemen.’ Jeroen van Noort: 
‘Komend jaar wordt een nieuw 
wandelnetwerk aangelegd. De pro-
vincie Utrecht en het Routebureau 
Utrecht realiseren dit in het oosten 
van de provincie. De ambitie is om 
hiermee te komen tot een volledig 
aaneengesloten wandelnetwerk in 
de hele provincie Utrecht’.

Populair
Wandelen is populairder dan ooit 
als vrijetijdsbesteding en de pro-
vincie Utrecht heeft hen veel mooie 
wandelroutes te bieden. Een een-
duidig en duidelijk bewegwijzerd 
wandelnetwerk stimuleert het wan-
delen en zorgt ervoor dat bezoekers 
en inwoners gemakkelijker de om-
geving gaan verkennen. Dit draagt 
bij aan gezondheid, de leefomge-
ving en de lokale economie. Een 
duidelijke wandelstructuur biedt 
bovendien sturing aan bezoekers-
stromen en kan hiermee bijdragen 
aan duurzame spreiding en balans 
in de natuurgebieden.

Eenduidige bewegwijzering
Het nieuwe wandelroutenetwerk 
verbindt met eenduidige beweg-
wijzering routes via bestaande 
wandelpaden aan elkaar. Zo ont-
staat een uitgebreid wandelnetwerk 

van +/- 865 km binnen het gebied 
van de Utrechtse Heuvelrug, re-
gio Amersfoort en delen van de 
Gelderse vallei. Eerder werden al 
wandelnetwerken aangelegd in 
het Groene Hart, Utrecht-midden, 
Vijfheerenlanden en de Kromme 
Rijnstreek. Met de realisatie van dit 
nieuwe wandelroutenetwerk ligt er 
een aaneengesloten, provincie dek-
kend netwerk. Het Routebureau 
Utrecht voerde in 2019/2020 een 
verkenning uit voor een mogelijk 
wandelnetwerk. Begin 2021 gaven 
bestuurders van provincie Utrecht 
en 13 deelnemende gemeenten het 
startsein voor de realisatie.

Ontwerp wandelroutenetwerk
Onder leiding van de provincie 
Utrecht is samen met het Routebu-
reau Utrecht gewerkt aan het (voor-
lopig) ontwerp van het wandelnet-
werk, met als resultaat goedkeuring 
en toestemming voor de routelijnen 
van dit ontwerp. Dit is bereikt in nau-
we samenwerking met gemeenten, 
terrein-beherende organisaties, par-
ticuliere landgoedeigenaren en wan-
delorganisaties. Ook is het ontwerp 
afgestemd met naastgelegen provin-
cies voor aansluiting op Gelderland 
en Noord-Holland. Naar verwach-
ting kan in 2023 de aanleg van het 
wandelroutenetwerk van start gaan.

Wethouder Anne Marie ’t Hart bij knooppunt 16 in Groenekan.

Een TOP staat voor Toeristisch 
Overstap Punt: een punt waar 
diverse fiets- en wandelroutes 
samen komen. Goed bereikbaar 
per auto en met voldoende 
parkeergelegenheid. (foto 
Routebureau)

Biltse Streekmarkt
in het teken van Kerst

De Biltse Streekmarkt is een initiatief van Stichting Biltsheerlijk, 
die lokaal en milieuvriendelijk voedsel de normaalste zaak van 

de gemeente De Bilt wil maken. Lokale producenten uit alle 
kernen van de gemeente kunnen hier hun producten verkopen. 

De eerstvolgende markt is op vrijdag  9 december van 15.00
tot 19.00 uur bij Kinderboerderij De Schaapskooi,

Melkweg 1B in Bilthoven.

Op de Biltse Streekmarkt staat lokaal geproduceerd, gezond en mili-
euvriendelijk voedsel centraal. Om de markt aantrekkelijk te maken 
voor bezoekers probeert men naast voedsel ook enkele andere non-food 
ondernemers een plek te bieden, waarbij het belangrijk is, dat het duur-
zame producten zijn met een transparant, goed verhaal.

Deelnemers
De Biltse Streekmarkt heeft veel trouwe en ook iedere keer nieuwe 
deelnemers. De markt is bijna vol. Ondanks het warme weer van de af-
gelopen weken is het groenteseizoen bijna voorbij. Dus weinig groente 
op de markt maar wel het gebruikelijke assortiment aangevuld met veel 
mooie duurzame kadootjes. 

K’zz Voice 
Op vrijdag 9 december treedt close harmony koor K’zz Voice uit Biltho-
ven op bij de Biltse Streekmarkt. Vanaf 17.00 uur zingt het koor vrolijke 
soul en jazznummers. Om alvast in de kerststemming te komen wordt 
daarnaast ook kerstrepertoire gezongen. K’zz Voice is een close harmony 
koor uit Bilthoven; momenteel is er plek voor nieuwe leden, bij de teno-
ren en bassen. Meer informatie: facebook.com/kzzvoice [HvdB]

‘Samen Eten’ bij Alive 
Elke 2e woensdag van de maand organiseert Alive ‘Samen Eten’. Per avond komen er ca. 35 mensen 

in de leeftijd van 0 tot 100 jaar die alleen zijn of het lastig vinden nieuwe contacten te vinden. 

‘Samen Eten’ is er voor alle men-
sen uit De Bilt en heeft als doel om 
nieuwe ontmoetingen te faciliteren, 

elkaar te leren kennen, het leven te 
delen en samen te genieten van een 
heerlijk maaltijd. Deelname is gra-

tis maar je mag natuurlijk altijd een 
vrijwillige gift in de pot doen. 

Naast een vast kookteam is het idee 
dat men als deelnemer iets te eten 
voor ca. 4 personen meeneemt. Dat 
kan een lekker hapje vooraf zijn, 
een toetje of bijvoorbeeld iets lek-
kers bij de koffie. Alles wat mee-
genomen wordt is goed en het is 
niet verplicht, er is altijd voldoende 
te eten voor iedereen. Wanneer de 
groep groter wordt is het plan om 
‘Samen Eten’ op verschillende 
plekken in De Bilt te organise-
ren. Op dit moment passen er nog 
mensen bij in het gebouw aan de 
Ambachtstraat 3b in De Bilt waar 
ook de zondagse diensten en door-
deweekse samenkomsten worden 
gehouden. Aanmelden voor het 
‘Samen Eten’ is wel noodzakelijk. 
Dat kan via alivedebilt.nl/samen-
eten of via het telefoonnummer: 
0643270836.

De eerstvolgende ‘Samen Eten’ wordt gehouden op woensdag 14 
december a.s. Vanaf 18.00 uur ben je van harte welkom, om 18.30 uur 
gaan we aan tafel. 

Pieten bij Zonnebloem

Op drie december waren roet-veeg pieten actief in en rondom 
Maartensdijk. Een aantal cliënten van Santé Partners en gasten van 
de Zonnebloem werd bezocht en verwend met de banketletter Z (van 
bakker Bos) en een begeleidend gedicht. Ze waren allen aangenaam 
verrast dat de Sint hen niet vergeten was.  (Ido Huitenga)
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Vandaag bedanken wĳ alle
vrĳwilligers extra voor hun
werk, enthousiasme en inzet

Dag van de Vrĳwilliger

Wĳ zĳn blĳ met jullie!

Vrĳwilligerscentrale

BENG! is de onafhankelijke energie-
coöperatie van en voor inwoners, 
op weg naar een energieneutraal  
De Bilt. Kijk ook op www.bengdebilt.nl

Je woning energiezuiniger maken, dat 
lukt niet iedereen zelf. Bijvoorbeeld 
vanwege een krap budget, een beper-
king of weinig vaardigheid. BENG! 
biedt dan graag hulp, met steun van 
gemeente De Bilt. Daarvoor is een 
team van vrijwilligers actief: de ener-
gieklussers. Zij gaan op bezoek bij 
bewoners die een aanvraag deden 
en plaatsen eenvoudige besparende 
voorzieningen. Meer energieklussers 
zijn welkom, om zo meer huishoudens 
te kunnen helpen.  

Wat doet een klusser
In ongeveer vier uur per week helpt 
u één huishouden. Of meer als u tijd 

heeft. U plaatst radiatorfolie en tocht-
strips, u draait ledlampen in en mon-
teert een brievenbusborstel. Of een 
besparende douchekop. U bent dus 
handig, weet met gereedschap om te 
gaan en kunt goed met mensen over-
weg. En u woont in gemeente De Bilt. 

Vergoeding 
Voor een opleiding en alle materialen 
wordt gezorgd. En u kunt een vrijwil-
ligersvergoeding ontvangen van onge-
veer 30 euro per huis. Die geldt niet als 
inkomen, tot een maximaal bedrag. Lees 
meer informatie op www.bengdebilt.nl 
(zoek op eerste hulp bij energie en kijk 
onder vacatures).  

Kennismaken?
Spreekt dit alles u aan? Mail dan naar 
info@bengdebilt.nl Dan maken we 
graag kennis. 

DOE MEE

Stel: u bent een beetje handig. En u hebt regelmatig wat tijd. Zou u dan energieklusser willen worden? 
U helpt dan anderen met besparing in huis. Door praktische ‘eerste hulp’, zoals het plaatsen van 
tochtstrip of een brievenbusborstel. Welkom in ons team!

Praktisch aan de slag? 
Meer energieklussers welkom

advertorial

Deze onwijs knappe vent is Georgie! Hij is een golden 
retriever x stafford van 2 jaar jong. Zoals beide rassen, is 
ook Georgie een echte clown; enthousiast, vriendelijk 
en een tikkeltje lomp. 
Georgie moet nog veel leren zoals kopstoten liever 
niet en wandelen aan een slappe lijn liever wel. Maar 
hij is blij als jij blij bent, dus er samen aan werken vindt 
hij geen enkel probleem en zeker als zijn salaris (denk 
koekjes) wordt uitbetaald, dan werkt hij nog harder! 
Georgie zit bij ons omdat zijn vorige baasjes zijn 
enthousiasme niet waardeerden en ze bang waren dat 
hij te druk zou zijn met de kleinkinderen. 
Deze knappe man zoekt een huis zonder kleine 
kinderen, omdat hij inderdaad lomp is en het leven is 
al afleidend genoeg als je een jonge puber bent. Hij is 
hier niet gecharmeerd van andere honden, maar hier 
is met rust, geduld en de juiste begeleiding wel aan 
te werken, maar een huis delen met andere dieren is 
niet handig. In het bos vindt hij bijvoorbeeld ook alle 
vogeltjes reuze interessant... 

Hij wil graag 
een huis met 
tuin, hij komt 
van een huis 
met erf. Een paar 
uurtjes alleen zijn 
is hij ook gewend, 
maar ook ritjes in de 
auto kent hij. 

Heeft u interesse in Georgie? Reageer dan 
via dierentehuiszeist@gmail.com met uw 
contactgegevens. Wij zullen u dan een vragenlijst 
opsturen om zo een eerste deel van de intake te 
kunnen doen.

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

Helaas hebben de broers Chewy 
en Vader nog geen huisje 
gevonden.

Dier van de maand: 
Georgie

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

jodiehstrimsalon.nl  •  info@jodiehstrimsalon.nl  •  06 57 46 89 12

Openingstijden:
Woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Ras: golden retriever x staffordshire
Rasgroep: kruising
Geslacht: reu
Leeftijd: 15-06-20
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee

Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

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

RUNDER BRAADLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug; "lekker duurzaam' en ook
"lekker lokaal"; mooi mager en heerlijk mals!!
Ca. 75 tot 90 min. braden 100 gram 2,35

KIPFILET CORDONBLEU
Malse kipfilet gevuld met ham en kaas en rondom 
gepaneerd en gekruid; heerlijk smakende combinatie!
Ca. 18 - 20 min. braden in ruim boter..... 100 gram 1,85

INDISCH GEHAKT
Puur rundergehakt van de Utrechtse Heuvelrug met 
heerlijke milde Indische kruidenmelange; super lekker!!
Kan voor ballen, ovengerecht, gehaktbrood... 100 gram 1,49

CARPACCIO TAARTJES
Magere malse gemalen biefstuk met pijnboompitjes, 
kappertjes, kruiden, geraspte oude kaas en heerlijke
olijf olie!! Krokant aanbakken en mag rosé... 100 gram 2,35

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Om heerlijk krokant uit te bakken; eventueel voor u 
gemarineerd; u mag het zeggen!! 
Zachtjes braden in ruim boter; ca 25 - 30 min. 500 gram 4,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

lekkere smaakmakers:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 5 december t/m zaterdag 10 december.

Zetfouten voorbehouden.

KIPKARBONADE
De karbonade onder de karbonades!!! heerlijk!! 500 gram 3,95
BOOMSTAMMETJES
Gekruid gehakt met ham en kaas; gepaneerd.. 100 gram 1,25

FAZANTENPOOTJES
Voor de liefhebbers; heerlijk bij o.a. zuurkool! Lekker 
stoven met tijm en jeneverbessen of zelf konfijten in 
ganzenvet. Ca. 45 - 50 min. op 150°C i/d oven100 gram 1,85
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Doorfietsroute Utrecht Hilversum
door Henk van de Bunt

Om vlot, veilig en comfortabel in de provincie Utrecht te kunnen fietsen, werkt de provincie aan
een regionaal fietsnetwerk (circa 1.500 km). Een belangrijk onderdeel van het regionaal

fietsnetwerk zijn de doorfietsroutes (verwachte km: circa 150 ). De provincie legt
samen met gemeenten nieuwe doorfietsroutes aan. 

Dit doet zij door bestaande fiets-
paden te verbeteren en aan elkaar 
te verbinden. Daarmee wordt het 
aantrekkelijker om ook voor lan-
gere afstanden de fiets te pakken. 
Op de doorfietsroutes zijn alle fiet-
sers welkom, of u nu snel of rustig 
fietst. Fietsen is gezond, goed voor 
het milieu en neemt minder ruimte 
in beslag dan de auto.

Doorfietsroute
Doorfietsroutes verbinden dorpen 
en steden met elkaar en maken fa-
ciliteiten zoals werken, winkelloca-
ties, scholen en (OV-)knooppunten 
beter bereikbaar voor fietsers van 
binnen en buiten de stad. Het net-
werk bestaat uit mooie en veilige 
fietsroutes waar genoeg ruimte is 
voor alle soorten fietsers. Fietsers 
komen er zo min mogelijk obsta-
kels tegen en hebben vaak voorrang 
op ander verkeer. Ook worden dui-
delijke en herkenbare lijnen, weg-
wijzers en waar nodig verlichting 
aangebracht.

Utrecht -Hilversum
Samen met de gemeenten Utrecht, 
De Bilt en Hilversum en met de 
provincie Noord-Holland onder-
zoekt de Provincie de mogelijk-
heden voor een doorfietsroute 
tussen Utrecht en Hilversum. Er 
wordt gekeken naar het ontwerp, 
grondeigendom, financiering, 
planologische eisen, realisatie en 
beheer. De route tussen Utrecht 
en Hilversum is ongeveer 15 ki-
lometer lang en loopt door twee 
provincies heen.
 
Over de route
De huidige en meest directe fiets-
route tussen Utrecht en Hilversum 
loopt via de Koningin Wilhelmi-
naweg en de Tolakkerweg (N417) 
door respectievelijk Groenekan, 
Maartensdijk en Hollandsche Ra-

ding. Alternatieven voor deze 
route zijn goed onderzocht. Deze 
route scoorde echter het hoogst 
op ‘directheid’ en ‘haalbaarheid’. 
Het groot asfaltonderhoud aan de 
N417 is onlangs afgerond waarbij 
het opknappen van het fietspad is 
doorgeschoven naar het moment 
dat het plan voor de doorfietsroute 
Utrecht-Hilversum gereed is. Het 
onderhoud van en de aanpassingen 
aan het fietspad kunnen dan gelijk-
tijdig worden uitgevoerd.

Ontwikkeling 
In september 2021 hebben gemeen-
ten Utrecht, De Bilt en Hilversum, 
de provincie Utrecht en Noord-
Holland hun handtekeningen onder 
een intentieverklaring gezet voor de 
aanleg van een doorfietsroute tus-
sen Utrecht en Hilversum. De be-
trokken partijen werken de plannen 
voor het 15 kilometer lange traject 
nu verder uit. Hierbij wordt ook de 
precieze route duidelijk. Wanneer 
alles volgens planning verloopt, 
wordt eind 2022 een uitvoerings-
overeenkomst ondertekend door 
provincie en gemeenten en kan een 
start worden gemaakt met de aanleg 
van deze doorfietsroute. 

Bewonersvereniging
Onder meer Kees Floor vertegen-
woordigt de bewonersvereniging 
Hollandsche Rading: ‘De Provin-
cie Utrecht en de Gemeente De 
Bilt onderzoeken momenteel de 
mogelijkheden voor een doorfiets-
pad op de N417, waarbij zij het 
woon-werkverkeer met de auto 
willen terugdringen ten gunste van 
het fietsverkeer en zoeken samen 
met de gemeenten De Bilt en Hil-
versum naar mogelijkheden om op 
de route Hilversum - Utrecht de 
huidige fietsroute langs de N417 te 
verbeteren. Een onderzoeksbureau 
heeft als tussenadvies geadviseerd 

te kijken naar mogelijkheden om de 
bestaande fietsroute over de Tolak-
kerweg en de Koningin Wilhelmi-
naweg te verbeteren en andere op-
ties zoals de landelijke toeristische 
route over het zgn. Vuurschepad 
niet’. 

Peiling
De eerstvolgende stap is nu de me-
ning te peilen van gebruikers van 
het fietspad Tolakkerweg en Ko-
ningin Wilhelminaweg en aanwo-
nenden van deze wegen. Daartoe 
is een enquête uitgezet, die digitaal 
ingevuld en ingestuurd kan worden. 
De Provincie en de Gemeente heb-
ben er vooralsnog niet voor geko-
zen over deze mogelijkheid voor 
inspraak (zelf) te communiceren in 
veel gelezen Huis-aan-Huis bladen 
zoals De Vierklank. Wethouder Pim 
van de Veerdonk zegt desgevraagd 
na te zullen gaan welke afspraken 
hierover zijn gemaakt en welke mo-
gelijkheden er hiervoor zijn. 

De bewonersvereniging wil in ieder 
geval hier niet op wachten en roept 
belanghebbenden en belangstel-
lenden op deel te nemen aan deze 
enquête, welke te vinden is op de 
sites www.hollandscherading.com 
en www.iv-groep.nl/doorfietsroute. 
Dit kan tot en met zondag 18 de-
cember 2022. Bewoners zonder 
computer kunnen contact opnemen 
met Eddie Wienk van IV-Infra (088 
9432446). Hij stuurt dan een vra-
genlijst per post. 

De resultaten van de enquête zijn 
naar verwachting begin volgend 
jaar beschikbaar. Deze worden ge-
communiceerd via www.iv-groep.
nl/doorfietsroute. Het voorstel voor 
de inrichting van de fietsroute, pre-
senteert de provincie vervolgens 
tijdens een inloopbijeenkomst. 
Meer informatie hierover volgt.

De meest directe fietsroute tussen Utrecht en Hilversum loopt o.a. via de 
Tolakkerweg door respectievelijk Maartensdijk en Hollandsche Rading. 
[foto Kees Floor] 

Kunst bij Landwaart Culinair 
door Henk van de Bunt

Als je iets bijzonders wil meemaken op het gebied van culinaire beleving, dan ben je
bij Landwaart op het Maertensplein aan het goede adres. In de winkel zijn

sinds kort prachtig beschilderde vinaigrette flessen te vinden.

Deze bijzondere vinaigrette flessen 
zijn ontstaan middels een samen-
werking tussen Corinne Pruis en 
Landwaart Culinair. Het concept 
had Corinne oorspronkelijk opge-
daan in Canada en stelde dit voor 
aan Wim Landwaart Sr. Hij vond het 
een leuk idee en zo is het begonnen.

De flessen worden met de hand be-
schilderd door Corinne en gevuld 
met de beste vinaigrettes bij Land-
waart. Omdat beide partijen perfec-
tionistisch zijn en alleen voor het 
beste en mooiste resultaat gaan, is 
het een heel proces geweest om het 
gewenste eindresultaat te krijgen. 
Deze fles leent zich uitstekend als 
geschenk of als eye-catcher in de 
keuken. Meer weten over de kun-

stenaar of over Landwaart Culinair; 
zie respectievelijk Corinne Pruis van  

@artbycocospecials en Wim Land-
waart van @landwaartculinair. 

In de handbeschilderde flessen is een diversiteit aan vinaigrettes te vinden.

Sint kleurwedstrijd 
Jumbo Maartensdijk

Ook dit jaar was er weer een Sint-kleurwedstrijd bij Jumbo Jelle Fa-
renhorst in Maartensdijk. Er waren weer veel mooie kleurplaten inge-
leverd; Sinterklaas heeft ze allemaal bekeken en heeft Serena en Bruce 
als de winnaar uitgeroepen.

Pakjes voor de winnaars. [foto Henk van de Bunt]

Winnaars Vink Witgoed 
Sinterklaasactie

Ook dit jaar was er weer een sinterklaasactie bij Vink Witgoed in West-
broek. Speciaal voor de Sint werden er mijters mét verlichting geknut-
seld. Zo kan Sinterklaas in deze donkere dagen veilig op stap. 

De creatievelingen op de foto waren prijswinnaars, maar voor alle 
kleine kunstenaars was er een cadeautje van de Sint. Op de foto v.l.n.r. 
Joëlle, Lotte en Sam, met eigenaar Ruth Nagel.

Dag Sinterklaas met mooie gedichtjes
je zag weer de blijde kindergezichtjes
het was een groot feest
maar dat is nu geweest
en nou is het weer tijd voor de lichtjes

Guus Geebel Limerick
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eerste 3 maanden

Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder haperingen. Je verstuurt net 
zo snel bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je favoriete fi lms en series. Jij bepaalt zelf wat je 
aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan allemaal. Zonder gedoe 
of extra kosten.

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor gigagoede wifi zelfs tot in de nok! Jij hoeft alleen te bedenken 
wat je ermee wilt gaan doen.

Doe de postcodecheck op onze website, bel voor meer informatie met onze adviseurs 
via het onderstaande nummer of kom langs bij ons Glasvezel Informatiepunt aan 
het Maertensplein 38 in Maartensdijk.

Mis het niet!
Bestel vóór 14 december 2022

*  Na de actieperiode van 3 maanden betaal je voor 1 Gig de resterende contractperiode van 9 maanden 45,- per maand. Na de contractperiode betaal je 52,50 per maand. 
Kijk voor alle informatie en voorwaarden op onze website.

DELTA Glasvezel
in Groenekan, Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Westbroek
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BEKENDMAKINGEN
week 49 ¾  7 december 2022

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Westbroekse Zodden
percelen N 2757 en N 2851
Het betreft een bestemmingswijziging om 
twee agrarische bouwvlakken te verkleinen 
in het kader van natuurherstelmaatregelen. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van don-
derdag 8 december 2022 tot en met woens-

dag 18 januari 2023 ter inzage. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.22005BP0002-ON01. 

Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan, de procedu-
re en de mogelijkheid tot het indienen van 
een zienswijze kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van team RO, Stedenbouw 

en Omgevingsrecht van de gemeente De 
Bilt via h.bartelink@debilt.nl of telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Kooijdijk 14 te Westbroek
Het betreft een wijzigingsplan van een agra-
rische bestemming naar een woonbestem-
ming vanwege het stoppen van een agrarisch 
bedrijf. Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 
donderdag 8 december 2022 tot en met 

woensdag 18 januari 2023 ter inzage. U kunt 
de stukken online inzien op de landelijke 
website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.21010WP0002-ON01. 

Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpwijzigingsplan, de procedure en 
de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van team RO, Stedenbouw 

en Omgevingsrecht van de gemeente De 
Bilt via h.bartelink@debilt.nl of telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

Theaterspecial ‘365 dagen ik’ 
Hoe is het om Nederlander van kleur te zijn? De in Pakistan geboren journalist, presentator en 
schrijver Naeeda Aurangzeb schreef het op. Toen ze drie was, verhuisde ze vanuit Pakistan naar 

Nederland. Voor haar boeken 365 dagen Nederlander en Hé, lekker ding - 365 dagen vrouw 
verzamelde ze geestig-gênante anekdotes over wat ze als Nederlander en als vrouw meemaakt. 

Elke dag was er wel een misplaatste 
grap of keiharde belediging, die ze 
naar haar hoofd geslingerd kreeg. 
Haar voorstelling ‘365 dagen ik’ is 
een verlengstuk van haar boeken, 
maar krijgt hierin een diepere laag. 
Op donderdag 15 december is Naee-
da te zien in Theater Het Lichtruim 
in Bilthoven. Ze laat zien hoe ze die 
reacties stuk voor stuk gevat pareert, 
met een flinke dosis humor. 
 
Voorstelling
Naeeda vertelt: ‘De anekdotes uit de 
boeken - anekdotes over alledaags 
racisme en seksisme - vormen de 
basis van de voorstelling. In de boe-
ken vertel ik echter niet wat er aan 
de anekdotes voorafging, of wat er 
daarna gebeurde, of hoe ik reageerde. 
In de voorstelling neem ik de bezoe-
ker mee op reis langs kantelmomen-
ten in mijn leven, zoals bijvoorbeeld 
het moment waarop ik besluit om 
na vijftien jaar mijn hoofddoek af 
te doen. Ik stel ook voor het eerst 
hardop vragen; normaliter ben ik 
degene die bevraagd wordt, nu draai 
ik de rollen om’. De voorstelling is 
actueler dan ooit; Iraanse vrouwen 
gaan massaal de straat op en verzet-
ten zich tegen de bij wet opgelegde 

hoofddoek. We hebben te maken 
met #metoo-schandalen in eigen 
land die de gemoederen bezighou-
den en de toeslagenaffaire die in-
stitutioneel racisme pijnlijk bloot-
legt. Dat wat niet gezegd wordt in 
Naeeda’s boeken, krijgt alle ruimte 
in deze theaterspecial. 
 
Journaliste
Op de vraag: ‘Je bent journaliste, 
wanneer besloot je om het thea-
ter in te gaan?’ antwoordt Naeeda 
‘Theater is altijd al mijn grote 
liefde geweest, maar ik durfde het 
niet helemaal te omarmen. Zowel 
de journalistiek als het theater gaan 
over verhalen vertellen; dat wat on-
zichtbaar is in het licht zetten. Jour-
nalistiek is heel dienend; de verha-
len van anderen staan centraal, de 
ander een stem geven is de taak van 
een journalist. Ik heb het altijd met 
plezier gedaan en nog steeds, maar 
ik voelde dat mijn eigen verhalen 
ook steeds luider schreeuwden om 

aandacht. In het theater kan ik mijn 
eigen verhalen vertellen; dat wat 
ik in al die jaren als mens en als 
journalist heb gezien, gehoord en 
ervaren kan ik nu omzetten in een 
verhaal van binnenuit’. 

Theater
‘Het theater kent haar eigen regels 
en die ontdekken is een heel inspi-
rerend proces. In de voorstelling 
laat ik veel muziek horen uit het 
zogenaamde ‘geheime mapje’ van 
mijzelf en mijn vrienden van kleur. 
Heel vaak krijgen we nare opmer-
kingen over muziek die buiten de 
Nederlandse/westerse hitlijsten 
valt; een belangrijk deel van jezelf 
wordt nooit erkend door de witte 
kant. Ik zet die muziek in het licht. 
Het maken van deze voorstelling 
betekent ook dat ik meer kan spe-
len met een dichterlijke manier van 
schrijven en vertellen. Mijn liefde 
voor dichten krijgt nu ruimte. Ik 
speel letterlijk met de verhalen-
verteller in mij. Dat is nieuw voor 
me, maar wel heel leuk om te doen. 
Decor, kleding; alles heeft ineens 
betekenis en draagt een verborgen 
boodschap in zich. Dit alles gebruik 
ik om doorleefde, doorvoelde ver-
halen te vertellen, gelardeerd met 
een flinke dosis humor. En zelfspot, 
want ik spaar mezelf ook niet’. 

De voorstelling is donderdag 15 
december om 20.15 uur in Theater 
Het Lichtruim Bilthoven. Kaarten 
via kunstenhuisidea.n/agenda.

(Simone Dirkze)

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal vrijkaarten beschikbaar 
gesteld. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan een mail sturen 
naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Naeeda. De vrijkaarten 
worden onder de inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht. 

Internationale pianoserie 
in Theater Het Lichtruim

De Amerikaanse pianist Andrew Wright is een veelzijdig 
muzikant. Hij geeft al meer dan 10 jaar pianoles. In de 
Verenigde Staten gaf hij les aan de Thurman School of 

Music in Dallas en gaf masterclasses aan universiteiten en 
conservatoria in Nederland, de Verenigde Staten en Italië. 

Andrew heeft een bloeiende onderwijspraktijk in Den Haag. Zijn leerlin-
gen wonnen prijzen op concoursen als het Holland International Piano, 
het Steinway Concours en het Prinses Christina Concours. In november 
2015 won zijn leerling Nathan Schaumann de eerste prijs in zijn leeftijds-
categorie van de Young Pianist Foundation Competition, het belangrijk-
ste pianoconcours van Nederland.

Debuut
Wright maakte zijn orkestraal debuut met het State Orchestra in Michoacan, 
Mexico. Hij trad al op als solist met orkesten in de Verenigde Staten, Mexico 
en Nederland en tijdens talloze radio- en televisie-uitzendingen. waaronder 
Podium Witteman. Sinds zijn komst naar Nederland in 2009, heeft hij een 
druk bezet concert programma met onder andere optredens in het Concert-
gebouw in Amsterdam, de Anton Philipszaal in Den Haag, en het Concert-
gebouw Vereniging Nijmegen. Hij heeft opgetreden als solist met het Ko-
ninklijke Conservatorium Orkest in het Haagse Liszt Festival, en met het 
Residentie Orkest. Hij won al vele prijzen voor zijn uitvoeringen.

Creatie
In 2009 bracht Andrew een nieuwe creatie van de Amerikaanse compo-
nist Walter Mays. Wright trad op tijdens prestigieuze festivals in Noord-
Amerika, zoals Banff, Music Academy of the West, the International 
Musical Arts Institute, Kent/Blossom, het TCU-Van Cliburn Piano Fes-
tival en de International Holland Music Sessions. Andrew volgde lessen 
bij Julie Bees aan Wichita State University, waarna hij afstudeerde als 
Master of Music aan de Southern Methodist University in Dallas, waar 
hij ook een Artistic Merit Scholar-
ship mocht ontvangen. Hij behaal-
de een tweede diploma in 2011, bij 
Naum Grubert aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. In de 
Internationale Pianoserie concer-
teert Andrew Wright op zondag 11 
december om 15.00 uur in Theater 
Het Lichtruim in Bilthoven. Reser-
veren kan via kunstenhuisidea.nl/
agenda. (Simone Dirkze) Andrew Wright.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal vrijkaarten ter beschik-
king gesteld. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan uiterlijk 
vrijdag 9 december 12.00 uur een email sturen naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp Andrew Wright. De kaarten worden onder de 
inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht. Naeeda Aurangzeb. (foto Miriam Ramdani)
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 3 januari 2023

Prijswijzigingen, drukfouten, assortimentswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

3 VOOR

499

KIES EN MIX FRUIT
Mandarijnen net 1 kilo, Kiwi Gold bakje 3 stuks, 
Kanzi appels zak 1 kilo, frambozen of 
blauwe bessen bakje 125 gram

Geen 18, geen alcohol

EXCELLENCE 
WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

799
a10,58

ZALMFILET MET HUID
Schaal 400 gram

a9,59

749

VARKENSROLLADE
OF FILETROLLADE
Naturel of gekruid 
Schaal circa 900 gram

a8,98

699
Kiloprijs 7,21

MEZZACORONA 
INSIEME
Land van oorsprong: Italië
Chardonnay Pinot Grigio 
of Teroldego Merlot 
Fles 750 ml

749
a9,99

7497497

Geen 18, geen alcohol

HERTOG IJSSALON
2 bakken à 900 ml

2 VOOR

549
a7,74 -a9,68 

499
Kiloprijs 9,98

a7,99 -a8,45 

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, honing mosterd of gekruid 
Per 500 gram

MONA PUDDING
Alle soorten 
2 bakken à 450 ml

2 VOOR

3,-
a3,28 -a3,94 

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
 Jumbo Aldo de Voogd, Bilthoven, Neptunuslaan 13
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advertentie

zaterdag
10 december
aanvang: 14.00 uur

FC DE BILT

HSV DE ZUIDVOGELS

SPORTPARK WELTEVREDEN

Prijsuitreiking Tony’s Chocolonely 
wikkel

Tijdens de Fairtradeweek (29 oktober - 6 november) heeft de werkgroep Fairtrade gemeente 
De Bilt een wedstrijd uitgeschreven, om kinderen een eigen wikkel voor een grote Tony’s 
Chocolonely reep te laten ontwerpen. Het thema was ‘Fairtrade en klimaat’. De werkgroep 

ontving bijna 50 inzendingen; daaruit koos een deskundige jury een eerste en een 
tweede prijs en drie eervolle vermeldingen. 

Zaterdag 3 december vond de prijs-
uitreiking plaats in de Fairtrade en 
duurzame cadeauwinkel aan de 
Hessenweg in De Bilt. De eerste en 
tweede prijs werden uitgereikt door 
Kinderburgemeester Renske. Gert 
Kelfkens, voorzitter van de Fair-
trade werkgroep, reikte de eervolle 
vermeldingen uit. 

De prijzen
De eerste prijs werd gewonnen door 
Noor van Meer (10 jaar) uit Bosch 
en Duin. Volgens de kinderburge-
meester sprong haar ontwerp er uit 
door de symboliek, twee handen 
die elkaar vasthouden om aan te ge-
ven dat we het samen moeten doen, 
een dollarteken omdat geld ook 
binnen Fairtrade en het klimaat een 
belangrijke rol speelt en een groot 
zelf getekend Fairtrade logo. Noor 
ontving twee grote Tony’s repen 

met haar eigen wikkel, een Fairtra-
de kwartetspel en mocht een keuze 
maken uit een mand met artikelen 
uit de Fairtrade cadeauwinkel.

Mix
De tweede prijs was voor Char-
lotte Muus (10 jaar) uit De Bilt. 
De kinderburgemeester roemde de 
mooie mix van tekst en beeld, de 

grote WE voor samen werken en de 
vermelding van Fairtrade in woord 
en logo. Charlotte kreeg een grote 
Tony’s reep met haar eigen wikkel, 
een Fairtrade kwartetspel en mocht 
ook een keuze maken uit een mand 
met artikelen.
Eervolle vermeldingen waren er 
voor Anna van Dam (10 jaar, Bilt-
hoven), Lucas Maurer (9 jaar, Bilt-
hoven) en Amy Bloemberg (4 jaar, 
De Bilt). Zij ontvingen een grote 
Tony’s reep en mochten ook kiezen 
uit een mand met artikelen.

Eerlijke handel
Tijdens de inleiding onderstreepte 
de voorzitter het belang van eer-
lijke handel (Fairtrade) nog eens. 
De aankoop van Fairtrade artike-
len hier zorgt ervoor dat de pro-
ducenten ver weg over voldoende 
inkomen beschikken om van te 
leven. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat hun kinderen naar school kun-
nen en geen lange dagen hoeven te 
werken.

Het winnende wikkel.

De tweede prijs voor het wikkel met een mooie mix van tekst en beeld.

Samen delen
De voorzitter stond nog even stil 
bij de gezondheid van de prijs-
winnaars, die aardig wat chocola 
mee naar huis kregen. Geheel in 
de geest van Fairtrade is dat niet 
bedoeld om alleen op te eten, maar 
te delen met vrienden en familie.

Klimaatverandering
Klimaatverandering treft vooral 
kleine boeren in Azië, Latijns-Ame-

rika en Afrika. Oogsten mislukken 
door hevige regenval of extreme 
droogte. Fairtrade steunt die boeren 
bij het nemen van tegenmaatrege-
len, bijvoorbeeld schaduwbomen, 
koken op biogas en het verbouwen 
van verschillende gewassen (biodi-
versiteit). Door het kopen van Fair-
trade producten draag je een steen-
tje bij aan een beter bestaan voor 
boeren en werknemers wereldwijd.  
     [HvdB]

De eerste prijs werd gewonnen door Noor van Meer (10 jaar) uit Bosch 
en Duin. [foto Henk van de Bunt]

De tweede prijs was voor Charlotte Muus (10 jaar) uit De Bilt. [foto Henk 
van de Bunt]

Sint reikt prijzen 
tekenwedstrijd uit

Op 30 november kwam Sinterklaas met een pakjespiet naar Jagtlust 
om de prijswinnaars van de tekenwedstrijd te belonen. Daarbij waren 
ook burgemeester Sjoerd Potters en kinderburgemeester Renske Iseger 
aanwezig. Nadat de Sint was toegezongen werden de pakjes uitgedeeld. 
Daarna waren er nog lekkernijen en wat te drinken.      [GG]

Pakjes voor de winnaars van de tekenwedstrijd Amara, Jasmijn, Masti, 
Gijs, Angelina en Milou.

Van Koffiedik tot Knolselderij
Op de basisschool Werkplaats (Bilthoven) hebben de leerlingen deze herfst een bijzonder 
project: ze zijn oesterzwammen aan het kweken. De leerlingen van de Werkplaats doen 

mee aan het Leader-project “Van Koffiedik tot Knolselderij” van Fungi Factory. 

Zo’n 1500 basisschoolleerlingen 
in de provincie Utrecht zijn zelf 
oesterzwammen aan het kweken 
op de afvalstroom koffiedik. Ze 
leren over schimmels, padden-
stoelen en dat afval niet altijd af-
val is. Ook denken ze na over het 
restsubstraat (koffiedik dat over is 
na de paddenstoelenoogst) en hoe 
ze dat nog ergens voor kunnen ge-
bruiken. 

Kwekerij
Fungi Factory is een padden-
stoelenkwekerij aan de rand van 
de stad Utrecht. Koffiedik uit 
de stad wordt hierheen gebracht 

en gebruikt om paddenstoelen 
te kweken in zeecontainers. Het 
restsubstraat dat overblijft na het 
oogsten van de paddenstoelen is 
geschikt om weer nieuwe gewas-
sen mee te kweken. Fungi Factory 
laat met de Universiteit Utrecht, de 
Koningshof, lokale boeren en ba-
sis- en middelbare scholieren in de 
gemeente Utrecht zien dat er an-
dere manieren zijn om naar afval 
te kijken. Met het Leader-project 
“Van Koffiedik tot Knolselderij” 
onderzoeken ze welke gewassen 
goed groeien op het restsubstraat 
en de leerlingen van de Werkplaats 
brainstormen met hen mee. Hier-

mee wil Fungi Factory bijdragen 
aan een duurzame en lokale voed-
selproductie.

Kweek
Matthijs, de medewerker Natuur, 
vult samen met de leerlingen één 
Growkit per groep. Een Growkit 
is een emmertje met oesterzwam-
schimmel waar de leerlingen kof-
fiedik uit de koffiekamer en van 
thuis in doen. Koffiedik wordt 
meestal weggegooid, maar wordt 
nu nuttig gebruikt als grondstof 
voor het kweken van paddenstoe-
len. De oudere groepen helpen de 
jongere leerlingen met de kweek. 
De leerlingen leren tijdens een aan-
tal lessen over schimmels, lokale 
voedselproductie, een circulaire 
economie en restsubstraat. Wat 
doen ze met het restsubstraat dat 
overblijft nadat ze de oesterzwam-
men hebben geoogst? Daar beden-
ken ze samen een plan voor. Zo 
leren ze hoe ze verantwoordelijk 
kunnen omgaan met hun afval. 
       (Hanne Braun)

Werkplaatsleerlingen vullen hun Growkit.



Uw bezorger wenst uFijne Feestdagen
en een Gelukkig 2023

Nootjes
De Vierklank 14 7 december 2022

Te koop aangeboden
Groene Samsonite beautycase 
met spiegeltje. Prijs €20,-. 
Info. 06-10119383

Zwarte smoking maat 48, wit 
smoking overhemd maat 39, 
vlinderdasje en pochet. Prijs 
€40,00. Tel. 0649794477

Donald Duck jaargang 2000. 
Compleet maar no 50 heeft 
geen voorblad.€10,-.Tel. 
06-14040516

P.D.James.4 engelse boe-
ken. Death in holy orders, a 
taste for deaths,a trilogie and 
Devices and desires. Samen 
€10,-. Tel. 06-14040516

Het Rode kruis Kerstboek 
€3,50. Tel. 06-14040516

Paardrijlaarzen maat 35. 
Paar keer gedragen. €10,-
. Paardrijbroek zwart maat 
146 €10,-. Paarden borstel 
set in rugzakje  €7,50. Tel. 
06-21402325 (graag na 18.00)

Kleine TV met ingebouwde 
DVD speler. Doorsnede / 
55 cm.  €25,-, Shiatsu Voet 
massage apparaat. Inclusief 
warmte functie  €25,-. 
Tennisracket Roddick Junior  
€20,-. Tel. 06-21402325 
(graag na 18.00)

Melitta Single 5 filter kof-
fiezetapparaat voor max 5 
kopjes. Handig voor caravan/
studentenkamer/kleine keu-
ken etc. In goede staat. €10,-. 
Tel. 06-45383342

Lemax village collection 
schaatsbaan met 3 bewegende 
figuurtjes, huisje, figuurtjes 
en boompjes daar omheen. 
€12,50. Tel. 030-2287086

Half lange / driekwart bruin 
leren herenjas maat 58. In 
prima staat. €40,-. Tel. 030-
2287086

Verhuisdoos vol met goud-
kleurig kerstballen (ruim 
100 st.) en andere goudkleu-
rige kerstversiering €15,-. Tel. 
030-2287086

Gratis af te halen spaanplaat 
tafeltje plm/ 70 cm hoog + 
glasplaat 50 cm rond/ Tel. 
0346-213312 of 06-15181789

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

Oranje gilet, nog nieuw. Leuk 
voor het voetbal. Maat s/m 
en L/XL €17,50. Tel. 0346-
243758

Bouwtekening van grachten-
huis/poppenhuis Gouda. €10,-
. Tel. 0346-243758

Nieuwe puzzel Heye van 
koe in de wei. 1000 stukjes. 
€12,50. Tel. 0346-243758

Mooie bruinleren rugtas met 
veel vakken waarvan een 
'padded' vak voor notebook. 
Merk: Vilenca. €25,-. Tel. 
06-19691119

Klassieke witlederen 
Kunstschaatsen  maat 41. 
€15,-. Tel. 06 55701549

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  .....................................................

IJshockeyschaatsen B-square, 
verstelbare maat 34-36, €15,-. 
Tel. 06 55701549

Schaatsen  maat 38 Zandstra 
Hoge Noren €15,-. Tel. 06 
55701549

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.

In DE BILT zijn we op zoek 
naar een nieuwe bezorger 
voor de wijk: Aeolusweg, 
Cirrusweg, Dr.Letteplein, 
Nimbusweg, Stratusplein, 
Zephyrusweg (1+3). 
Interesse? Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

Vrijwillige Chauffeurs 
gezocht; Bent u op zoek 
naar mooi en zinvol vrij-
willigerswerk in een gemo-
tiveerd team, denk dan 
eens aan ons. Wij zoeken 
Vrijwillige Chauffeurs 
m/v, in het bezit van een 
4-deursauto voor het ver-
voer van ouderen naar ons 
dagcentrum in Groenekan. 
Vanzelfsprekend ontvangt 
U hiervoor een goede 
onkostenvergoeding. Wilt u 
meer weten? kijk dan eens 
op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan 
of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

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

HOVENIER voor al uw 
t u i n w e r k z a a m h e d e n . 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting. Bel vrijbl. 06-49377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

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

Jonge vrouw  zoekt werk 
als huishoudelijke HULP. 
Met ervaring en referenties  
0684897630 of 0686316264

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jezus komt terug!
De Hemel en de Aarde worden nieuw!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034

Cursussen/ trainingen
Gratis proefles cello. In Kunstenhuis-Idea Biltse 
Muziekschool, Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Vervolg mogelijk: 4 weken win-
teropstap cursus met instrument € 20 korting. De cello heeft 
een mooie warme zangerige klank en is een liedjes/melodie 
instrument. Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. 
celloles-franklinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 10 december haalt Stichting Warm 
Hart weer oud papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of in dozen) of de pa-
pierkliko met handgreep naar straatkant vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging 'Tweemaal Zes' haalt zaterdag 
10 december oud papier op in Maartensdijk. De 
papierwagens gaan zaterdagmorgen om 8.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het 
goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Bezorging Lage Vuursche
Vanaf 1 januari 2023 stopt de bezorging van 
De Vierklank in Lage Vuursche. We hebben ja-
renlang op verzoek van de inwoners de krant be-
zorgd. Wegens gebrek aan bezorgers en adverteer-
ders uit Lage Vuursche hebben we besloten vanaf 
1 januari te stoppen met de verspreiding aldaar. 

De beste wensen 
van onze bezorgers

Vanaf volgende week kunt u onze bezorgers weer 
aan de deur verwachten met een persoonlijke 
kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid om 
uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te 
maken. Het is een tijdrovende bezigheid om met 
de kaartjes langs de deur te gaan. Het kan zijn dat 
u daardoor de krant iets later ontvangt dan gebrui-
kelijk. 21 december verschijnt de laatste Vierklank 
van dit jaar. Het eerste nummer van 2023 kunt u op 
4 januari verwachten.

U herkent onze bezorgers aan dit beeld op het 
kaartje.

Biltse Streekmarkt in winterse sfeer 

Voor het eerst is er een winter-editie van de Biltse Streekmarkt met veel 
lekker fruit, heerlijke hapjes en mooie, duurzame kadootjes. De kinderen 
kunnen aan de slag met papier om kerstversiering te maken. De vele 
lichtjes, vuurtjes en muziek van het Bilthovense koor K’zz voice zul-
len de markt de winterse sfeer geven. Vrijdag 9 december van 15.00 tot 
19.00 uur bij kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven.

Jeugdschaken

Zondag 11 december vanaf 13.00 tot 17.00 uur staan er 7 ronden op het 
programma waarin 176 jeugdschakers het tegen elkaar opnemen in het 
H. F. Witte Centrum in De Bilt. Er wordt in 22 groepen gespeeld met 8 
spelers, waarvan 3 groepen met 6 spelers. Het speeltempo is 15 min. per 
partij en 20 min. per partij in de 3 hogere groepen. De toegang is gratis. 

Volkskerstzang Maartensdijk

Maandag 19 december wordt de 53ste Volkskerstzang gehouden in de 
Sint Maartenskerk  aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Behalve het 
zingen van bekende kerstliederen zijn er de vertrouwde medewerkenden: 
Muziekvereniging Kunst en Genoegen o.l.v. John Leenders, organist 
Jochem van der Waals, fluitiste Carola van Iersel, solisten Michaëla 
Bijlsma en Lolita Hooglugt en het Maartenskoor o.l.v. Peter Steijlen. De 
kerk in kerstsfeer  is open vanaf 19.00 uur.

Kerstzang Groenekan

Op woensdag 21 december wordt de kerstzang georganiseerd in de Nij-
epoort school aan de Veersteeglaan te Groenekan. Een kinderkoor van 
leerlingen van de school zal laten horen hoe fijn kinderen kerstliedjes 
kunnen zingen en een volwassenkoor bestaande uit ouders en zanglief-
hebbers uit Groenekan, zingen de meest bekende kerstliederen. Een 
ouder van de school zal het kerstevangelie voorlezen. Vanaf 19.00uur 
staat de zuiddeur van de school wijd open. Na de kerstzang is er gele-
genheid om na te praten onder het genot van een beker warme choco-
lademelk.
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MATCHDAY

ZATERDAG 10 DECEMBER
19.55 - DOS WESTBROEK

DOS 1 De Meeuwen 1

Geslaagde tocht naar Basecamp 
Mount Everest

door Walter Eijndhoven

Na hun tocht naar de top van de Kilimanjaro in Oost-Afrika, stond dit jaar het basiskamp 
van de Mount Everest op het lijstje van Annelieke, Christel, Corine, Ellen, Floor, Nienke en 
Suzanne uit Bilthoven. Na acht dagen wandelen en genieten, maar ook afzien, bereikten zij 

uiteindelijk het basiskamp op de hoogste berg van de wereld.

Donderdag 10 november stapte de 
groep op het vliegtuig naar Nepal, 
het land met de hoogste bergen ter 
wereld. Doel: het basiskamp berei-
ken op bijna 5.500 meter hoogte. 
Aangekomen op het vliegveld in 
Kathmandu, vlogen zij door naar 
Lukla, een heel klein vliegveld. 
‘Tegen de landing op dit vliegveld 
zag ik echt op’, vertelt Ellen. ‘Die 
baan is maar 600 meter lang, dus 
het sterk verouderde vliegtuig moet 
hard in de remmen. Als dat niet lukt, 
knal je gewoon tegen een bergwand 
aan’. ‘Ja, die landing hield mij ook 
erg bezig, hoor’, vult Nienke aan. 
‘Gelukkig ging alles goed en kun-
nen wij hier ons verhaal doen’. 

Yakpoep
Vanaf Lukla volgt een tocht door 
prachtige bergdorpen, waar geen 
auto kan komen. Het waren lange 
dagen van wandelen, vanuit het 
‘laagland’ naar boven. ‘Iedere dag 
liepen wij ongeveer acht uur, van 
8.00 uur tot 16.00 uur’, vertelt 
Christel. ‘Natuurlijk was je aan het 

eind van zo’n dag best moe, maar 
tijdens het wandelen let je daar niet 
op. De omgeving is zo overweldi-
gend, met al die achtduizenders om 
je heen en dikke pakken sneeuw. 
Echt genieten’.

Onderweg lopen zij over lange 
hangbruggen, volledig versierd 
met kleurrijke vlaggenlijnen. De 
Nepalezen die zij tegenkomen, 
zijn bijzonder vriendelijk en be-
hulpzaam en verder delen zij de 
route met ezels en yaks. Aan het 
eind van een wandeldag verdwijnt 
de zon al snel achter de bergen en 
wordt het koud. Nienke: ‘Na het 
eten, dat veel van hetzelfde was, 
dachten wij in de theehuizen spel-
letjes te gaan doen om de avond 
door te komen. Nou, wij hebben in 
die twee weken één avond gekla-
verjast. Het was ’s avonds zó koud, 
tot vijftien graden onder nul, dat 
wij om 19.30 uur al onder de de-
kens lagen, ondanks het kacheltje 
dat gestookt werd met yakpoep’. 

Helivlucht
Na een aantal aanloopdagen en ge-
wenning aan de hoogte, verbleef de 
groep vijf dagen boven 4.000 me-
ter, waarvan de laatste nacht boven 
5.000 meter. Christel: ‘Die hoogte 
kun je echt goed merken, zeker als 
je uit Nederland komt. Je slaapt 
niet meer goed, krijgt hoofdpijn 
en hebt weinig eetlust’. ‘Ook is de 
omgeving hier heel erg desolaat en 
de voorzieningen zijn bijzonder so-
ber’, vult Ellen aan. Na acht dagen 
was het zover, de groep bereikte het 
basiskamp. Nienke: ‘Voor ons was 
dit het eindpunt op 5.384 meter. De 
echte bergklimmers gaan vanaf hier 
verder naar de top van de Mount 
Everest. Dan moeten zij eerst de 
Khumbu-ijsval passeren. Daar ge-
beuren veel ongelukken door lawi-
nes en vallend ijs’. 
De laatste ochtend beklommen An-
nelieke en Nienke nog een extra top 
om de zon te zien opkomen achter 
de Mount Everest. Nienke: ‘Die 
dag stonden wij om half vier op, 
het vroor meer dan twintig graden 

Annelieke, Christel, Corine, Ellen, Floor, Nienke en Suzanne hebben hun 
doel bereikt.

Vier-puntenweekend 
voor Nova-selectie

Afgelopen weekend was een bijzondere speelronde, daar waar de selec-
tie niet tegen dezelfde vereniging zou spelen. Nova 2 ging op bezoek 
bij Ekva2 in Almere en Nova1 reisde af naar Kudelstaart voor een pot 
tegen VZOD 1.

Nova 2 opende de score en heeft daarna de gehele wedstrijd voor ge-
staan. Al snel stonden zij met een 1-5 score voor. Ekva wist daarna 
het gat te dichten en kwam terug tot een 4-5. Daarna scoorden beide 
ploegen om en om tot een 8-9 stand, waarna Nova extra gas gaf en met 
een 11-15 stand de rust in ging. Al snel in de 2e helft maakten zij daar 
11-17 van, maar daarna ging Ekva achter verdedigen waardoor Nova 
hun eigen spel lastig kon spelen en daardoor niet meer tot scoren kwam. 
Ekva maakte het nog spannend, maar de voorsprong was groot genoeg 
waardoor Nova de wedstrijd won met 16-17.

Nova 1 was gebrand om de goede vorm in de zaal door te zetten. Ook zij 
kwamen al snel op voorsprong en hebben de rest van de wedstrijd niet 
achter gestaan. In de openingsfase werd er aan beide kanten makkelijk 
gescoord aan de hand van vrije ballen waardoor de ploegen elkaar in 
evenwicht hielden met een stand van 5-5. Daarna gaf Nova wat meer 
gas en gingen zij de rust in met een score van 9-12. In de 2e helft pakte 
Nova een 4-punten voorsprong die zij hebben volgehouden tot het eind 
van de wedstrijd. Zij sloten de wedstrijd af met een 16-20 overwinning.

Komend weekend staan er weer thuiswedstrijden voor de selectie op 
het programma. Nova 2 mag om 14.30 uur aantreden tegen De Vinken 
2, waarna Nova 1 om 15.45 uur zal spelen tegen DWS 1. Ook bij deze 
wedstrijden hoopt de selectie op veel publiek om er weer een 4-punten-
weekend van de maken.                 (Sam Groenewold)

en de berg die wij hiervoor op moes-
ten klimmen was enorm stijl, maar 
dit was zo gaaf. Wat een schitterende 
omgeving’. Als afsluiting van deze 
bijzondere trip beleeft de groep nog 
een hoogtepunt. Zij reizen terug 
naar Kathmandu per helikopter. Een 
vlucht van ruim drie kwartier door 
de Himalaya met prachtige uitzich-
ten. Een geweldig einde van een 
waanzinnig avontuur. 

Deze tweede reis smaakt naar nog 
veel meer. Over twee of drie jaar 
willen zij weer een nieuw avontuur 
aangaan. Gaan Annelieke, Chris-
tel, Corine, Ellen, Floor, Nienke en 
Suzanne naar de Aconcagua in Ar-
gentinië? Of naar de koudste berg 
in Alaska, de Mount McKinley? 
Een trektocht van West- naar Oost-
Groenland? Zij weten het nog niet. 
In ieder geval blijven zij trainen met 
een mooie reis in het verschiet. 

DOS laat winst 
door de vingers glippen

DOS verspeelde afgelopen zaterdag in de laatste seconde een 15-14 voorsprong 
en speelde daardoor gelijk tegen CKV Nieuwerkerk.

De Oranjehemden uit Westbroek 
waren de zaalcompetitie vorige 
week sterk begonnen tegen Per-
nix, maar wilden nu ook aan het 
thuispubliek laten zien dat een 
goed klassering in de Hoofd-
klasse echt tot de mogelijkheden 
behoort.

Op bezoek kwam het team van 
CVK Nieuwerkerk dat dit jaar ge-
coacht wordt door oud internatio-
nal Mady Tims, maar hun eerste 
wedstrijd niet winnend had afge-
sloten had. Dus voor beide teams 
stond er wat op het spel. 

DOS startte in tegenstelling tot vo-
rige week erg actief en de wil om 
te winnen straalde er van af. Maar 
Nieuwerkerk kon toch goed blijven 
aanhaken en daardoor ontstond er 
een leuke spannende pot van twee 
gelijkwaardige teams. De kleedka-
mers werden met een stand van 7-7 
opgezocht. 

Na de thee liet DOS het initiatief net 
een beetje te veel bij Nieuwerkerk, 
dat direct uitliep naar een 13-11 
voorsprong. DOS knokte zich weer 
knap terug en met nog 3 minuten te 
spelen stond er een stand van 15-13 
in het voordeel van de Westbroekers 

op het bord. De winst leek bij de 
stand van 15-14 met nog 36 secon-
den te spelen in de knip. Maar DOS 
verzuimde om de schottijd van 25 
seconden vol te spelen en probeer-
de te gehaast de voorsprong nog te 
vergroten of een nieuwe schottijd 
te winnen. Er werd niet gescoord 
en de bal werd ook nog eens afge-
vangen door Nieuwerkerk, dat als 
een razende, de bal bij de aanval 
inbracht; in een uiterste poging viel 
de bal in het eindsignaal toch nog 
binnen 15-15. Jammer voor DOS, 
maar een verdiende eindstand voor 
2 gelijkwaardige ploegen. 
           (Fred van Ettikhoven)

Twee gedreven teams maken het elkaar niet makkelijk.



Klimaatprofiteurs

Soms kom je ze nu nog zomaar tegen, grote groepen ooievaars, zwart-
wit in het groene veld. Statig stappen ze wat rond op hun lange, rode 
poten, pikken her en der wat op. In deze tijd van het jaar zijn zij voor 
een snelle snack bij voorkeur te vinden in het spoor van machines die 
de sloten leeg harken.
Over het algemeen komen ooievaars slechts voor een paar maanden 
naar onze omgeving, om zich voort te planten. Opvallende zomergasten 
wat betreft hun uiterlijk, hun nestplaats en hun communicatie; een wel-
luidend klepperen. De koude wintermaanden brengen ze gewoonlijk 
door in Zuid- Europa of in Afrika.
Zodra de jonge ooievaars het nest ontgroeid zijn zoeken ze elkaar op. 
Grote groepen jong volwassenen trekken samen op en in augustus ver-
trekken ze massaal naar het war-
me zuiden. De vogeltrek is een 
reis vol risico’s. Onderweg vallen 
er veel slachtoffers door elektro-
cutie, jacht of verhongering. Ik 
las dat maar 15% van de jonge 
vogels de gevaarlijke tocht over-
leeft, om als volwassene weer te-
rug te keren!
Echter, de noodzaak om weg te 
trekken verdwijnt met het ver-
anderend klimaat. Als echte op-
portunisten passen ooievaars zich 
aan. Volgens waarnemingen blijft 
tegenwoordig 35% van de vol-
wassen vogels graag in de buurt 
van hun nest, zolang er voldoen-
de voedsel te vinden is. Als het 
serieus gaat vriezen trekken zij 
alsnog met de vorstgrens mee.

(Karien Scholten)

In haiku:
Zwart-witte vogels
Stappen statig door het groen
Klimaatprofiteurs
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“Wat schaft de pot?”

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

Woe.
14-12
Do.

15-12
Vr.

16-12

Zo.
18-12

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze met friet

Zuid-Franse
visschotel

met stokbrood

Flammkuchen
met spinazie,

geitenkaas en friet

€ 15,00

Toetje v/d week: Chocolade-mousse met 
aardbeiensaus en slagroom € 5,50

Gesloten: maandag - dinsdag - zaterdag

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

Landgoed Beerschoten in de 
bloemetjes gezet

Op 1 december is Utrechts Land-
schap begonnen met het poten van 
7800 narcissenbollen langs de op-
rijlaan naar het koetshuis op land-
goed Beerschoten. In het voorjaar 
zullen de vrolijk bloeiende bolge-
wassen bezoekers verwelkomen. 
Dat komt extra goed van pas als 
het historische koetshuis, dat mo-
menteel grondig wordt verbouwd, 
wordt geopend.

Behalve het koetshuis krijgt ook 
de entree van historische landgoed 
Beerschoten een facelift. In het 
afgelopen jaar is al een deel van 
de oprijlaan voorzien van narcis-
sen. In navolging daarvan gaan nu 
nog eens bijna achtduizend narcis-
senbollen de grond in. De bollen 
worden groepsgewijs per soort aan-
geplant. Hiervoor zijn machinaal 
maar liefst 31 plantgaten gemaakt. 
Tuinbaas Jan Willem Jagtenberg 
wordt bij de aanplant geholpen 
door een team vrijwilligers.

Historische rassen
Utrechts Landschap vindt het be-
langrijk dat de aanplant past in het 

historisch karakter van het land-
goed. De gekozen narcisbollen zijn 
betrokken van een kwekerij die 
gespecialiseerd  is in oude rassen. 
Enthousiast vertelt de tuinbaas: 
‘Het zijn elf historische rassen met 
verschillende bloeitijden. Het ras 
‘Von Sion’ gaat maar liefst terug tot 
het jaar 1622! Deze narcissen kom 
je alleen tegen bij de kweker zelf 
en bij Utrechts Landschap. Wist je 
trouwens dat deze oude soorten ook 
geuren? Dat kun je niet zeggen van 
de narcissen die je in het tuincen-
trum koopt’.  

Verwilderingsplanten
Narcissen worden van oudsher op 
landgoederen en buitenplaatsen 
aangeplant. De bollen van deze 
voorjaarsbloeiers met een opvallen-
de, kleurige bloeivorm hoeven niet 
elk jaar uit de grond te worden ge-
haald. Ondergronds zorgen de bol-
len zelf voor vermeerdering door 
nieuwe bollen te vormen. Hierdoor 
kan de natuurorganisatie de planten 
laten ‘verwilderen’. 
(Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek)

Grootse bollenaanplant op landgoed Beerschoten.

Vogelgids gezocht
In samenwerking tussen de Agra-
rische Natuur Vereniging Noor-
derpark en het Landschap Erfgoed 
Utrecht is enige tijd geleden een 
weidevogelgroep opgericht. Het 
doel is de overlevingskans van 
jonge vogels te vergroten. 

De leden van de groep proberen 
plaatsen van nesten te vinden, zo-
dat de boer of loonwerker deze bij 
het maaien kan sparen. Bij het te-
ruglopen van de aantallen weide-
vogels is dat hard nodig.

De leden van de werkgroep heb-
ben wel een cursus weidevogel-
bescherming gevolgd, maar het 
ontbreekt ze aan ervaring. Oude rotten in het vak kunnen aan het ge-
drag van vogels zien of er nesten in de buurt zijn en welke gevaren er 
dreigen. De vogelwerkgroep is nu op zoek naar die ervaren weidevo-
gelbeschermers, die een paar keer met hen mee willen lopen om ze de 
kneepjes van het vak te leren. 

Bent u een weidevogelkenner, die de leden van de werkgroep op weg 
kan helpen, bel/mail dan met Teus Spelt van de Agrarische Natuur-
vereniging (06 22221132) of met André Laarakker (a.laarakker@
gmail.com, 06 516 515 14).

Weidevogels hebben meer 
bescherming nodig. (foto Eugène 
Jansen)

Lichtjeswandeling 
op Landgoed Oostbroek 

Op zaterdag 10 december tussen 17.00 en 19.00 uur zijn de paden van het Landgoed Oostbroek 
met kleine lichtjes verlicht. Op eigen gelegenheid kan er een rondwandeling over het landgoed 

worden gemaakt en stralen de verlichte paden een magische sfeer uit. 

Onderweg zijn er leuke weetjes 
over het nachtleven in de natuur te 
lezen. In ’t Winkeltje is het gezel-
lig met live muziek, streekproduc-
ten en (kerst)cadeautjes. Buiten 
staat een kraam met erwtensoep 
en broodjes met worst. Landgoed 
Oostbroek ligt verscholen achter 
het Prinses Maxima Centrum aan 
de Bunnikseweg 45a te De Bilt. 
Een oase van rust tussen drukke 
snelwegen en het stadsleven, 
een van de unieke gebieden van 
Utrechts Landschap. De toegang 
is gratis. Ga bij voorkeur met de 
fiets. Parkeermogelijkheden zijn 
beperkt.

Gezelligheid troef in het Winkeltje tijdens de lichtjeswandeling.

Stop geweld tegen vrouwen
In het kader van de campagne Orange the World, Stop Geweld Tegen Vrouwen, waren de leden 

van Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven zaterdag in De Kwinkelier in Bilthoven.

Net als de andere bezoekers van 
het winkelcentrum werd wethouder 
Dolf Smolenaers uitgenodigd #me-

destander te worden. Hij ontving 
een stoeptegel met het logo van de 
internationale campagne. De wet-

houder bedankte de Soroptimisten 
voor hun inzet voor de campagne 
en de oproep voor preventie.

134 mensen betuigden ter plaatse 
hun steun door de #medestan-
derspledge te tekenen. Dit kan ook 
op www.orangetheworld.nl. De 
campagne loopt nog tot 10 decem-
ber; de dag van de afsluiting in het 
Provinciehuis in Utrecht.  
            (Frans Poot)

Ook wethouder Dolf Smolenaers is 
#medestander tegen geweld tegen 
vrouwen.
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