
Vuurwerkverbod 
voor jaarwisseling 

Mede op verzoek van de burgemeesters heeft het kabinet voor de ko-
mende jaarwisseling de verkoop- en het afsteken van vuurwerk verbo-
den. Doel van het verbod is, evenals voor de afgelopen jaarwisseling, 
om extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel 
mogelijk te voorkomen. De vuurwerksector krijgt een vergoeding voor 
de veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar vei-
lige opslaglocaties. 

Het is niet reëel om te verwachten dat elk incident kan worden voor-
komen. De gemeentelijke inzet start in de periode voorafgaand aan de 
jaarwisseling. Daartoe is een aantal plekken in kaart gebracht waar-
aan handhavers extra aandacht geven. Ook wordt het mogelijk om over 
vuurwerkoverlast melding te doen op de website. Verder worden extra 
toezichthouders ingezet om de signaleringscapaciteit en zichtbaarheid 
en daarmee de effectiviteit verder te vergroten. Vanwege het landelijk 
vuurwerkverbod is de meerwaarde van de onlangs door het College 
aangewezen vuurwerkvrije zones vervallen. 
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Provincie treedt uit Goois 
Natuurreservaat

door Rob Klaassen

Het Gooisch Natuurreservaat (GNR) is in 1932 opgericht. Deze oprichting was een reactie op de 
plannen van de Amsterdamse wethouder De Miranda om voor Amsterdammers een tuinstad 
te gaan bouwen op de hei tussen Bussum, Laren en Hilversum. Plannen die veel protesten 
uitlokten. De conclusie was dat er al een tuinstad in het Gooi bestond, namelijk Hilversum. 
Men wilde verdere bebouwing van de bestaande dorpen ‘niet verhinderen, maar beteugelen’. 

Daarnaast werd er gepleit om vrijwel alle bos- en heidegebieden te behouden. 

Vanaf de oprichting is het bezit 
van het GNR steeds verder toege-
nomen. Was dit aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog nog 1628 
ha, inmiddels is dit bezit toegeno-
men tot een kleine 3000 ha. Een 
natuurgebied dat globaal ligt tussen 
Huizen en Hollandsche Rading en 
een warm hart wordt toegedragen. 
De provincie Noord-Holland en de 
colleges van een aantal Gooische 
gemeenten hebben na jaren on-
derhandelen een akkoord bereikt 
over de uittreding van de provin-
cie Noord-Holland uit de stichting 

Goois Natuurreservaat (GNR). 
Overeengekomen is dat de provin-
cie een bedrag van 16 miljoen euro 
betaalt voor deze uittreding en ook 
in de toekomst zal blijven inves-
teren in de Gooise natuur. Eerder 
dit jaar was ook de gemeente Am-
sterdam al uit het stichtingsbestuur 
getreden. Voordat de uittredings-
overeenkomst met de provincie de-
fi nitief wordt, moeten de gemeente-
raden van de betrokken gemeenten 
nog wel hiermee instemmen. De 
verwachting is dat dit begin vol-
gend jaar het geval zal zijn.

Uittreden
Vanaf de oprichting maakten zowel 
de provincie Noord-Holland als ook 
de gemeente Amsterdam deel uit van 
de Stichting Goois Natuurreservaat, 
om het ‘natuurgeld’ dichter bij huis 
te kunnen besteden in plaats het te 
gebruiken voor de instandhouding 
van de Gooise natuur. De provincie 
Noord-Holland heeft vanaf 2015 
aangegeven het stichtingsbestuur te 
willen verlaten. Voor de provincie 
vormt de ‘dubbele petten’-construc-
tie het probleem. Ze willen namelijk 
alle actieve beheerders van natuurge-
bieden in de provincie op een gelijke 
manier behandelen. 

Regeling
Zonder de bijdragen van Amsterdam 
en de provincie zag het ernaar uit dat 
een verantwoorde exploitatie van het 
GNR niet langer meer mogelijk zou 
zijn. Zelfs dreigde er een gang naar de 
rechter. In 2019 is er een bestuurlijk 
commitment opgesteld, waarbij alle 
betrokkenen zich expliciet uitspraken 
er alles aan te willen doen om met 
elkaar in goed overleg tot een min-

nelijke schikking te komen en de in-
standhouding en kwaliteit van natuur 
en landschap in het Gooi te (blijven) 
ondersteunen. De beide uittredingen 
zullen daarom gepaard gaan met een 
fi nanciële overgangsregeling. Met de 
gemeente Amsterdam is dit voorjaar 
een regeling getroffen ter grootte van 
5,2 miljoen euro als fi nanciële com-
pensatie. Met de provincie Noord-
Holland is een bedrag overeengeko-
men van 16 miljoen euro. Een bedrag 
om de vijf Gooise gemeenten in staat 
te stellen om met de rentebaten het 
GNR te laten blijven functioneren. 
Daarnaast zal het GNR nog 1,4 mil-
joen euro van de provincie ontvan-
gen uit haar programma natuur. Extra 
geld dat is bedoeld om natuur te her-
stellen, die lijdt onder een teveel aan 
stikstofuitstoot.

Reacties
Gedeputeerde Esther Rommel van de 
provincie Noord-Holland zegt: ‘We 
zijn blij dat we er met alle partijen 
goed uit zijn gekomen. Ondanks de 
uittreding van de provincie blijven 
we uiteraard nauw betrokken bij de 
natuur en de recreatie in het Gooi. We 
hebben met elkaar een uitvoeringsa-
genda opgesteld om de natuur te be-
heren en te versterken’. Karin Kos, 
directeur-rentmeester van het GNR 
reageert: ‘Voor de Stichting Goois 
Natuurreservaat is het van groot be-
lang dat zij in de toekomst blijvend 
haar belangrijke werk kan blijven 
doen, dat wil zeggen opkomen voor 
natuur en landschap en het zorgvul-
dig beheren van de haar toevertrouw-
de natuurgebieden in het belang van 
de biodiversiteit, het recreatief ge-
bruik en het erfgoed’. Tot slot stelt 
zij dat de uittreding van de provincie 
niet betekent dat de provincie het 
GNR niet blijft steunen: ‘De provin-
cie is en blijft verantwoordelijk voor 
(door het rijk gedecentraliseerd) na-
tuurbeleid. Enerzijds ontvangen we 
op grond van dit beleid inderdaad 
reguliere SNL-subsidie (Subsidie-
stelsel Natuur en Landschap) voor 
het beheren van speciale natuur- en 
landschapswaarden. Anderzijds kun-
nen we ook voor projectsubsidie 
aankloppen bij de provincie. Denk 
aan het programma Natuur in het ka-
der waarvan wij gelden aangevraagd 
hebben om stikstofmaateregelen te 
kunnen nemen om onze natuur extra 
te beschermen. Ook is de provincie 
aan zet bij het mede realiseren van 
belangrijke natuurververbindingen in 
het Gooi, waarmee we onze natuur-
gebieden kunnen ontsnipperen en de 
biodiversiteit kunnen vergroten’.

De ingang van het GNR bij station Hollandsche Rading.

De beste wensen van 
onze bezorgers

Vanaf deze 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 gebruikelijk. 
In verband met de coronamaatregelen vergt het enige creativiteit om 
wensen en waardering met elkaar uit te wisselen. Wij gaan ervan uit dat 
iedereen daar prima een eigen invulling aan kan geven.
22 december verschijnt de laatste Vierklank van dit jaar. Het eerste 
nummer van 2022 kunt u op 5 januari verwachten.

Voor één  kant van het kaartje heeft onze mopper-tekenaar een creatieve 
boodschap gemaakt.

Uw lokale
drukwerkspecialist
Bel 0346 - 21 12 15, 
of kijk op www.parelpromotie.nl.



 De Vierklank 2 15 december 2021

‘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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/12 • 10.30u - Ds. J.A. Tielkemeijer

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/12 • 09.30u - Ds. J. Muller
19/12 • 15.30u - Ds. J. de Jong  

Woudkapel
19/12 • 10.30u - Jan Rinzema

Vrij toegankelijk. Na afloop is er geen 
ontmoetingsmoment i.v.m. mogelijke 

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

19/12 • 13.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
19/12 • 10.30 - Voorganger: Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

19/12 • 10.15u - Ds. D. Visser
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

19/12 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

19/12 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
19/12 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering I. Elsevier en 
W. Eurlings

Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/12 • 10.00 uur - spreker dhr. Joost Bijl

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/12 • 10.00u - Kandidaat 
C.A. van den Brink

19/12 • 18.30u - Kandidaat J. Lankhaar

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn in 2021 geen diensten 

en vieringen meer vanwege de 
coronaepidemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/12 • 11.00u - 
Mevr. Ds. M. van der Burg - Los

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/12 • 10.00u - Ds. G.C. Klok
19/12 • 18.30u - Ds. J. Bogerd

De diensten hebben een besloten karakter 
en worden digitaal uitgezonden.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/12 • 09.00u, 11.30u en 15.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
19/12 • 09.30u - 

Mevr. Ds. M. van der Burg - Los 

St. Maartenskerk  
19/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Leo Fijen

In december 2021 en januari 2022 is 
reserveren voor de vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/12 • 10.00u - Ds. L. Steenwijk
19/12 • 15.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
19/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

19/12 • 18.30u - Ds. T. Verboom

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Intens verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Wilco Wijnen
vader van onze (oud-)leerlingen Annabel, Madelief en Wiebe

In onze gedachten zijn warme herinneringen
aan Wilco als betrokken en behulpzame vader.  

We wensen Berna, Annabel, Madelief, Wiebe, de naaste familie en 
vrienden veel sterkte en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd toe.

Basisschool ‘t Kompas Westbroek

Jubileumconcert HF Witte 
verplaatst

Het jubileumconcert van het 
HF Wite Centrum op 2 januari 
gaat i.v.m. Corona niet door en 
wordt verschoven naar 10 april. 
Reeds bestelde kaarten blijven 
geldig voor de nieuwe datum.

Advent samenkomst 

De jongeren van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Blauw-
kapel/Groenekan organiseren 
een Advent-samenkomst op 17 
december, aanvang 19.30 uur. 
Het is niet mogelijk om deze 
avond live bij te wonen. De 
dienst wordt uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl (zoekterm 
hhk groenekan)

Oud papier 
Westbroek
Maandag 20 december zamelen leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaat-
sen te zetten. Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de 
container op de vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Maandag 20 december wordt weer oud papier ingezameld. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om de papiercontainers en/of het goed gebundeld papier 
voor 8.30 uur aan de weg te zetten. Heel prettig voor de papierophalers 
is als u  de handgreep van de kliko naar de straat wilt zetten.

Digitaal Café Maartensdijk

Heb je een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, en loop je 
ergens tegenaan? Kom dan 
langs in het Digitaal Café in 
bibliotheek Idea, Maartensdijk 
op 17 december tussen 14.00 en 
15.30 uur. Iedereen kan gewoon 
binnenlopen voor een korte 
vraag over zijn/haar tablet, 
iPad, smartphone of laptop. 
Deelname is gratis. Vrijwilli-
gers van SeniorWeb staan voor 
je klaar en bieden deskundige 
ondersteuning.
 

Galerij app-café

Het wekelijks app-café is er 
weer in Bibliotheek Idea, Bilt-
hoven op maandag 20 december 
van 10.00 tot 11.00 uur . Elke 
week gaan we een nieuwe app 
downloaden en vervolgens kij-
ken wat je er allemaal mee kunt 
doen. Er komen allerlei soorten 
apps langs. Van gewoon leuk tot 
uiterst praktisch en van eenvou-
dig tot wat lastiger. Eén ding 
hebben ze allemaal gemeen: ze 
zijn gratis te gebruiken.

Werken met Windows 10

Leer werken met Windows 10, 
bij deze cursus ga je zelfstan-
dig aan de slag met het cur-
susmateriaal van Instruct. Stap 

voor stap werk je aan een groot 
aantal opdrachten waardoor je 
steeds meer kennis opdoet van 
Windows 10. De cursus is op 20 
december van 14.00 tot 16.00 
uur in Bibliotheek Idea, Bilt-
hoven.

Digitaal Café Bilthoven 

Heb je een mobiel apparaat, 
zoals een tablet en loop je ergens 
tegenaan? Kom dan langs in het 
Digitaal Café in Bibliotheek 
Idea, Bilthoven op 21 december 
van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Iedereen kan gewoon binnenlo-
pen voor een korte vraag over 
een tablet, iPad, smartphone of 
laptop. Deelname is gratis.

Cursus Apple MacBook

Deze beginnerscursus in Biblio-
theek Idea, Bilthoven op 21 
december van 10.00 tot 12.00 
uur is geheel gewijd aan de 
Apple MacBook. Instellingen, 
bestandsbeheer, het komt alle-
maal aan de orde. Je leert hoe 
het iOS besturingssysteem werkt 
en komt handige tips en trucs te 
weten. Er is deskundige begelei-
ding aanwezig die je verder helpt 
als je even vastloopt. En er is ook 
ruim voldoende gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Je werkt 
op je eigen MacBook.

Intens verdrietig geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde 
schoonzoon, zwager en oom

Wilco Wijnen
22 augustus 1969 11 december 2021

Wij herinneren hem als een betrokken familielid die altijd voor ons klaar 
stond. Wij denken aan Berna, Annabel, Madelief en Wiebe voor wie het 
verdriet enorm is nu zij hun lieve man en allerliefste papa moeten missen. 
Met liefde staan wij om hen heen.

Familie Floor

Groot en sterk waren jouw handen
Warm en veilig jouw armen
Lief en begripvol jouw ogen
En het mooiste,  jouw hart

Intens verdrietig laten wij u weten dat we mijn lieve en zorgzame man, 
onze sterke papa en onze Wilco, nu al moeten missen. 

We zijn dankbaar en vol liefde voor alles wat hij ons heeft gegeven.

Wilco
Willem Cornelis Wijnen

Westbroek Utrecht 
22 augustus 1969 11 december 2021

 Berna Wijnen - Floor
 Annabel, Madelief, Wiebe, 
 Familie Wijnen
 Familie Floor
 Elbert en Jannie

Kerkdijk 81
3615 BC Westbroek

Er is gelegenheid tot condoleren op maandagavond 20 december 2021 
in het Dorpshuis te Westbroek van 19.00 – 21.00 uur.

De dankdienst voor zijn leven zal, in besloten kring, worden gehouden op 
dinsdag 21 december 2021 om 10.30 uur in de 

Nederlands Hervormde Kerk te Westbroek.
Aansluitend zal de begrafenis, die voor iedereen toegankelijk is, 

om circa 11.45 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Westbroek.
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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

advertentie

BOUWEN IN
DE NATUUR?
Laat Hessing

groen!
100 huizen zijn

meer dan genoeg
Raad: steun

volgende week de 
moties van Forza!

Meer weten:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

Tumult over Bilthovense 
Prinschelaan

door Henk van de Bunt

Het ziet er naar uit dat de nieuwe zijweg van de Soestdijkseweg toch de naam 
Prinschelaan gaat krijgen. Na het nodige juridisch gesteggel volgt de 

gemeente alsnog de uitspraak van de Rechtbank.

Eerder dit jaar leidde het doorge-
haalde straatnaambord al tot een 
artikel van Evert Theunissen. Hij 
ging uit van de veronderstelling dat 
de doorhaling van de straatnaam 
te maken had met de overige twee 
Prinsenlanen in de gemeente. Dat 
blijkt anders in elkaar te zitten.

Bezwaar
Het wijkje met zes villa’s ligt op 
het terrein van een voormalige 
houthandel aan de Soestdijkseweg. 
Drie families Eysink - Reuder, Tah-
rawi - Sunarto en de Boer-Snellers 
beijverden zich in een open brief 
voor de naam Prinschelaan: De 
naam van deze straat is op voor-
dracht van de eerste bewoners en 
historisch onderbouwd vastgesteld 

na een formeel proces door de na-
mencommissie van de gemeente 
De Bilt. Een andere bewoner ging 
in bezwaar tegen deze naamgeving 
in januari 2019. In eerste instantie 
wordt dit bezwaar ongegrond ver-
klaard door de gemeente; via zijn 
advocaat wordt er opnieuw be-
zwaar gemaakt door deze bewoner. 
Middels een hoorzitting worden de 
nieuwe bezwaargronden aan een 
bezwarencommissie van de ge-
meente voorgelegd in mei 2020. Op 
24 nov 2020 publiceert de gemeen-
te De Bilt dat de bezwaren van de 
andere bewoner gegrond zijn en de 
naam Prinschelaan wordt ingetrok-
ken en dat dit straatgedeelte (ook) 
Soestdijkseweg Noord gaat heten’. 

Vereniging van Eigenaren
In januari 2021 besluit de Vereni-
ging van eigenaren (VvE) van de 
nieuwe wijk via een stemming dat 
de naam Prinschelaan de voorkeur 
heeft, met als gevolg dat de VvE in 
beroep gaat tegen het besluit van 
de gemeente. In een digitale zitting 
met de Rechtbank in juni 2021 zijn 
alle belanghebbenden aanwezig 
bij deze rechtszaak. De Rechtbank 
oordeelt op 8 september 2021 dat 
het bezwaar van de andere bewoner 
ongegrond verklaard had moeten 
worden, dat de gemeente niet juist 
heeft gehandeld richting de eerste 
bewoners en de straatnaam van de 
nieuwe zijweg van de Soestdijkse-
weg Noord om moverende redenen 
een andere naam moet hebben dan 
Soestdijkseweg Noord (dus moge-
lijk Prinschelaan). Binnen 8 weken 
(voor 16 nov 2021) moet dit zijn 
uitgevoerd. 

Verbazing
De gemeente verzoekt in eerste 
instantie om schorsing van de uit-
spraak van 8 september 2021 door 
de Rechtbank bij de Raad van State, 
maar besluit in haar collegeverga-
dering van 30 november tot intrek-
king van het hoger beroep Juriste 
Isabelle Ribourdouille van de ge-
meente licht toe: Het college heeft 
besloten een neutrale positie in te 
nemen en het beroep in te trekken. 
De BAG beheerder (basisregistratie 

adressen en gebouwen) van de ge-
meente zal een brief sturen waarin 
de straatnaamswijziging naar Prin-
schelaan wordt aangekondigd. De 
gemeente verwacht dat de andere 
bewoner daar bezwaar tegen zal 
aantekenen bij de bezwarencom-
missie. De bezwarencommissie zal 
een hoorzitting houden welke door 
de gemeente zal worden gezien als 

de door de Rechtbank aanbevolen 
hoorzitting waarom de derde be-
woner niet de naam Prinschelaan 
wil. De bezwarencommissie zal de 
uitspraak van de Rechtbank van 8 
september jl. als advies meekrijgen. 
Dit staat dan los van beroep van de 
derde bewoner bij Raad van State. 
Hiervoor wordt een nieuwe datum 
ingepland’. 

De toegangsweg naar het wijkje achter de Soestdijkseweg.

Sinds 2019 wordt er gestreden over Prinschelaan als straatnaam.

Nieuwe lijsttrekker 
ChristenUnie De Bilt

Op 29 november is in de algemene ledenvergadering van de Christen-
Unie De Bilt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en 
het verkiezingsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Connie Brouwer is 
door de leden van de ChristenUnie gekozen als lijsttrekker. 

De jarenlange intensieve samenwerking tussen Fractie Brouwer en de 
ChristenUnie heeft daarmee geleid tot de definitieve overstap van Con-
nie Brouwer naar de ChristenUnie. Connie Brouwer: ‘Ik wil de leden 
van de ChristenUnie hartelijk danken voor het vertrouwen dat ik gekre-
gen heb om de lijst aan te voeren. Ik pak deze rol niet lichtvaardig op en 
ben trots nu echt onderdeel te zijn van de ChristenUnie’. 

Bestuursvoorzitter Martin van der Grift feliciteert Connie Brouwer met 
haar lijsttrekkerschap voor de ChristenUnie.

Met verschillende varianten
zoekt het virus naar klanten
wie nog niet is geprikt
blijkt meestal geschikt 
dat lees je in allerlei kranten

Guus Geebel

Limerick
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 16 december t/m woensdag 22 december

Filet Americain 

Ei-bieslook salade

Sellerie salade

Gebraden Rosbief 

Huisgemaakte Beenham

Gegrilde Fricandeau

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WEEKVOORDEEL

100 GRAM

0.99
DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

1 KILO

13.-

FILET ROLLADE

RIBLAPPEN

BOEREN KAAS EXTRA 
BELEGEN

500 GRAM

7.98

CARPACCIOROLLETJES

DIT JAAR NEMEN WE GEEN GOURMET OP 
BESTELLING AAN. 

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DE WINKEL 
WAAR U ALLES TER PLEKKE KAN UITKIEZEN EN 

SAMENSTELLEN. KOMT U GEZELLIG LANGS?

3+1
GRATIS

1 KILO

14.-
KIP ROLLADE

1 KILO

12.50

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

Tijdens de feestdagen 
wilt u volop genieten.

Met onze voor– en 
hoofdgerechten zet u in 

een handomdraai iets 
feestelijks op tafel.

Dit weekend hebben we ons 
kerstmenu al in de winkel.

Ambachtelijk ijs vers 
bereid met zorg, liefde 
en de beste en puurste 

ingrediënten….
Voor de feestdagen 

hebben we 3 smaken…

Nu verkrijgbaar in de winkel!!

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 december.

De lekkerste basis van het 
kerstontbijt….

Onze handgemaakte feest-
broden gevuld met de beste 
spijs, luxe afbakbroodjes en 

verse croissants.
En nog veel meer…!!!

Kom kijken en alvast voorproeven
Alles uit eigen bakkerij..!!

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-

gerechten en culinaire 
hoofdgerechten.

Notenafdeling:

Kerst noten mix

Per bakje                          € 6,99

NIEUW...

Hee�  u onze eindejaars brochure al gezien?

Voor elk voor – en hoofdgerecht hee�  
ons team een fantastisch wijnadvies.

Alle genoemde wijnen zijn te koop 
in de winkel..!!

Aandacht maakt alles lekkerder.

Openingstijden kerstweek

Donderdag 23 december van 
8.00 uur tot 20.00 uur

Vrijdag 24 december van
7.00 uur tot 16.00 uur7.00 uur tot 16.00 uur

Culinair genieten…..

Ambachtelijk bereid…
3 verschillende pate’s

Lekker in combinatie met 
onze cranberry compote…

Hee�  u onze hand gesneden 
verse friet en zoete aardappel 

friet al geproefd?



In actie voor 
Voedselbank De Bilt

Supermarkt Ekoplaza in Bilthoven heeft de Voedselbank de Bilt 
verrast met een grote schenking. Het betreft hier grote aantallen 
houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta, koffie en thee. 

Voedselbank De Bilt geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan gezin-
nen die in financiële nood zijn geraakt. Daarbij wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van voedsel dat door 
leveranciers gratis ter beschik-
king wordt gesteld. De Jumbo in 
Maartensdijk is sinds januari een 
van de vaste leveranciers en do-
neert dagelijks voedsel.

De Voedselbank geeft in de ge-
meente De Bilt inmiddels 130 
voedselpakketten uit aan gezin-
nen in financiële nood. De hulp 
bestaat uit het wekelijks ver-
strekken van een zo gevarieerd 
mogelijk voedselpakket. Naast 
de uitgifte van voedselpakketten 
aan mensen die onder de armoe-
degrens leven, wordt hiermee 
ook de verspilling van voedsel 
tegen gegaan.
                (Bas van Nooten)

 De Vierklank 5 15 december 2021

advertentie

Commissie verdeeld over 
bestemmingsplan Hessingterrein

door Guus Geebel

Onder voorzitterschap van Jette Muijsson hervatte de commissie Openbare Ruimte 
donderdag 9 december de vergadering van 2 december over het bestemmingsplan en 

het beeldkwaliteitsplan van het voormalig Hessingterrein en woningbouw op deze 
locatie. De besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad op 21 december.

De eerste termijn van de com-
missie is voor beeldvorming. Wat 
heeft een fractie nog nodig om 
een standpunt te bepalen. Wethou-
der Madeleine Bakker constateert 
nadat alle fracties het woord heb-
ben gevoerd dat de commissie erin 
slaagt om nog heel veel vragen te 
hebben. ‘Het andere dat me van het 
hart moet is dat ik de media volg 
en dan denk we zitten nog in de 
beeldvormende fase en ik heb al 
veel partijen uitgebreid statements 
horen maken of zij voor of tegen 
zijn en dan denk ik misschien is dat 
beeld al wat verder gevormd.’ De 
wethouder beantwoordt vervolgens 
de gestelde vragen. GroenLinks en 
ook andere fracties stellen de vraag 
waarom er buiten de rode contour 
gebouwd wordt. De wethouder ver-
wijst daarvoor naar een raadsbesluit 
van 2018. Zij ziet geen precedent-
werking. Over de geraadpleegde 
ecologen zegt ze dat dit deskundi-
gen zijn, die niet van de gemeente 
zijn, maar werken vanuit de ODRU 
(Omgevingsdienst Regio Utrecht) 
en de provincie. 

Uitstel
Over gevraagd uitstel van het voor-
stel zegt de wethouder: ‘Ik zou niet 
zien wat uitstel aan toegevoegde 
waarde brengt. We hebben infor-
matieavonden gehad, een beeldvor-
mende avond, uitgebreid inspraak, 
heel veel vragen beantwoord en 
zijn nu weer met elkaar in gesprek. 
Je moet als raad moeilijke besluiten 
durven nemen.’ Zij zegt toe rich-
ting de initiatiefnemer het belang 
van woningen voor Biltse inwoners 
over te brengen. ‘De meerwaar-
deregeling voorziet dat de natuur-
waarde toeneemt. Het gaat niet al-
leen om de kwaliteit maar ook om 
de kwantiteit. Bij beide criteria is 
sprake van toename. Het woonge-
bied loopt niet over in de natuur. 
De provincie bekijkt en bepaalt de 
maximumsnelheid op de Utrechtse-
weg. De kosten van de afslag die 
daar moet komen landen bij de ini-
tiatiefnemer.’ 

Tweede termijn
Over de opmerking van Forza De 
Bilt dat er handtekeningen zijn aan-
gereikt zegt de wethouder het mooi 
te vinden dat inwoners zich inzet-
ten voor een bepaald gebied. ‘We 
hebben ook de andere groep die we 
niet horen en dat zijn de meer dan 
duizend gegadigden die geïnteres-
seerd zijn in de koop van een van de 
woningen.’ De tweede termijn gaat 
over oordeelsvorming. Jette Muijs-
son: ‘Welke vragen heeft u nog 
nodig om uw standpunt in te kun-
nen nemen en waarover wilt u het 
college adviseren.’ Fractie Brouwer 
vraagt waarom we voor een plan 
zijn dat zonder zwaarwegende rede-
nen deels in NNN (Natuurnetwerk 
Nederland) valt, buiten de rode con-
touren en strikt onvoldoende voor-
ziet in het repareren daarvan. Con-
nie Brouwer wil het gedeelte buiten 
de rode contouren niet bebouwen en 
NNN ontzien. Beter De Bilt zou de 
ontwikkelaar graag een bouwper-
ceel aan willen bieden voor de wo-
ningen buiten de rode contour. 

Procedures
Wethouder Madeleine Bakker gaat 
in haar tweede termijn in op de ge-
bruikte term spreadsheet biology. 
‘De NNN is niet zomaar iets. Het is 
vastgelegd in waarden en kenmer-
ken. Vervolgens wordt gekeken wat 
positieve en negatieve effecten zijn 
en of we maatregelen kunnen be-

denken voor de negatieve effecten. 
Dan wordt de plus-min afgebogen 
en daar komt een toetsing op.’ Zij 
vindt het jammer dat gedaan wordt 
alsof het een soort streepjeslijstje is 
waar je een wat wenselijker resul-
taat uit kunt krijgen. ‘Er zijn pro-
cedures die daarvoor gelden en die 
zijn nagekomen. De vraag van de 
PvdA of Park Bloeyendael van de 
baan is als het plan wordt aangeno-
men beantwoordt zij bevestigend. 
Bij het idee of het mogelijk is om 
dertig woningen elders te bouwen, 
stelt zij de vraag waar dan en wie 
gaat dat betalen. Ze noemt het een 
creatief idee maar in de uitvoer-
baarheid lastig.

Moties en amendementen
Over verkeersveiligheid zegt de 
wethouder dat er een blvc-plan 
geëist wordt. Dat gaat over bereik-
baarheid, leefbaarheid, veiligheid 
en communicatie. Voorzitter Jette 
Muijsson rondt het agendapunt af 
met: ‘We hebben een beeldvor-
mende vergadering achter de rug 
en twee volle commissievergade-
ringen. Het gaat nog steeds over 
dezelfde onderwerpen en er is veel 
herhaling. Ik heb gehoord dat er 
moties en amendementen komen en 
zal de voorzitter van de gemeente-
raad adviseren alleen daarover het 
gesprek te voeren en de andere on-
derwerpen te laten zijn wat ze zijn. 
Die zijn uitvoerig besproken.’

Voorzitter Jette Muijsson krijgt van verschillende fracties complimenten 
voor de wijze waarop zij de vergadering leidde.

Impressie van de plannen voor het Hessingterrein. (beeld Imoss)

Boom voor Boom
De Ronde Tafel Bilthoven doet elk jaar traditiegetrouw iets voor het 
goede doel. Ook dit jaar is besloten om de ‘Boom voor een Boom’ 
actie op te zetten. Bilthovenaren konden via de website een echt 
Nederlandse Nordmann kerstboom bestellen. 

Voor elke bestelde boom doneert De Ronde Tafel een boom inclusief 
verlichting en standaard aan de Voedselbank. Op deze manier zorgt zij 
ervoor dat ook de gezinnen in onze gemeente die het iets minder breed 
hebben toch een warme kerst beleven.

Succes
De actie was dit jaar weer een groot succes. Binnen korte tijd was de 
doelstelling van 60 gedoneerde bomen aan de Voedselbank al behaald. 
Doordat de doelstelling ruimschoots gehaald is konden er dit jaar ook 
cadeaus worden gekocht voor de kinderen van deelnemende gezinnen 
van De Voedselbank.                 (Maurits Klaassen)

Alle bestelde bomen zijn in het weekend van 11 december opgehaald en/
of thuisbezorgd. [foto Henk van de Bunt]

Ivet Brouwer van Ekoplaza en Gerard van Dijk van De Voedselbank 
De Bilt.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

PIJN AAN 
HET BEKKEN

Heb je regelmatig last 
van je bekken? 
In veel gevallen wordt 
dit bekkeninstabiliteit 
genoemd. Dit is 
niet altijd terecht.
Daarom wordt er 
tegenwoordig    vaak over 
bekkenklachten   
of bekkenpijn 
gesproken.    Heeft u hier 
last van? Bij Result 
Care helpen wij u ervan 
af.

Pijn aan het bekken komt 
veel voor bij zwanger of 
net bevallen vrouwen.   
Dit komt omdat de 
spieren die voor kracht-
sluiting van het bekken 
zorgen opgerekt zijn en 
meer beweging mogelijk 
is in het SI-gewricht. 
Hier is zeker iets aan te 
doen. De combinatie van 
fysiotherapie en 
chiropractie is 
volkomen    veilig en zeer 
effectief voor vrouwen 
met bekkenklachten. 

Benieuwd of wij ook iets voor 
u kunnen betekenen? Krijg 
direct vrijblijvend advies over 

uw klacht en behandeling. 
Boek uw gratis screening op 
www.resultcare.nl

BEKKENINSTABILITEIT?

GRATIS
SCREENING 

NIEUW IN DE BILT

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Akker 16   •   De Bilt   •   085 210 3706   •   info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS

9,1

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

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

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

zondag 19 december
& maandag 20

van 12.00 tot 17.00 uur

Uitgebreid kerstassortiment
kaas – wijn - delicatessen 
Maak gebruik van onze bestellijst,

voorkom drukte en wachten, te downloaden 
via www.hooftbilthoven.nl

HOOFT Kaas Delicatesse Bilthoven
De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven

030 – 7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

EXTRA GEOPEND

VOOR DE LEKKERSTE:

KERSTSTOLLEN
AMANDELKRANSEN EN -STAVEN

TULBANDEN
KERSTCHOCOLADE

BENT U BIJ BAKKER BOS 
VAN HARTE WELKOM!

VOOR DE LEKKERSTE:

KERSTSTOLLENKERSTSTOLLENKERSTSTOLLEN

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Maar ook voor 
een nieuwe 
website 
of restyle!
Kom eens langs.0346 211215

info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Reserveer nu een plekje in onze speciale 
kerst- en nieuwjaarseditie via info@vierklank.nl

adverteren kan al vanaf €45,-



doorstroming en de rol die ouderen 
hier kunnen spelen, maar in De Bilt-
se praktijk wordt daar nog te weinig 
mee gedaan. Mijn buurvrouw zoekt 
al meer dan 4 jaar een appartement 
in haar buurt, er is een wachtlijst 
voor de appartementen van Huize 
Concordia. In Maartensdijk wordt 
uitgekeken naar initiatieven voor 
ouderenwoningen en dat zal in de 
andere kernen echt niet anders zijn.
Oldeburen wil een specifiek be-
hoefte-onderzoek bij ouderen doen 
en vervolgens een inventarisatie 
uitvoeren waar er mogelijkheden 
zijn. Oldeburen wil in overleg met 
de gemeente een programma van 
projecten uitvoeren. Dit program-
ma zal goed verdeeld zijn over de 
verschillende segmenten (laag, 
midden en hoog) zodat ook in seg-
menten waar niet of nauwelijks iets 

voor ouderen wordt ontwikkeld, dit 
toch mogelijk is. En nogmaals: de 
woonalternatieven worden gegund 
aan de ouderen uit die buurt. 
Gert-Jan is overtuigd dat een pro-
gramma-gestuurde aanpak van Ol-
deburen tot meer woningen voor 
ouderen zal leiden, tot een versnel-
ling van de verduurzaming van het 
woningbestand en tot besparingen 
kan leiden in de zorg. Door ons te 
richten op ontwikkeling van oude-
renwoningen in de diverse buurten 
verdelen we de effecten van meer 
woningen over de buurten in plaats 
van grote projecten op 1 locatie met 
enorme effecten op mobiliteit, mi-
lieu en het karakter van kernen.
Wij, ouderen, kunnen helpen !!
Reacties graag naar: gertjanter-
beek@oldeburen.nl

 De Vierklank 7 15 december 2021

Ouderen, de hulpmotor 
in de Biltse woningmarkt

Met een glimlach kijkt Gert-Jan ter 
Beek naar de titel van zijn presen-
tatie (zie boven). Het is wellicht 
wat overdreven, maar wij ouderen 
willen en gaan een belangrijke rol 
spelen, zo vervolgt hij.
Van alle eengezinswoningen in Ne-
derland zijn er circa 60 % bewoond 
door ouderen boven de 60. Jaze-
ker, vitaal en met nog veel plan-
nen. Maar soms is het huis is iets te 
groot geworden nu de kinderen het 
huis uit zijn. En ja, de tuin zal met 
de jaren iets minder aandacht krij-
gen. Ook de verduurzaming van de 
oude woning zal een ding worden.
60 %, dat zijn iets van 5 miljoen 
woningen in de huur- en de koop-
sector in de dure en minder dure 
buurten. Oud wordt je of je rijk of 
arm bent. In mijn jeugd was het nor-
maal dat als iemand 65 werd en hij/
zij had geluk, het verzorgingstehuis 
de deur wijd open zette. Die tijden 
zijn voorbij. Sterker: het overheids-
beleid ondersteunt ouderen om lan-
ger in hun woning te blijven wonen. 
We zijn vitaler dan vroeger. 
Maar dat heeft ook een andere kant. 
Het huis dat vroeger vrij kwam 
voor de jongere generatie, zal nog 
jaren bewoond worden door ons 
ouderen. En daar waar we vroeger 
gebruik maakte van de gedeelde 
voorzieningen in het tehuis, wordt 
nu veel geld uitgegeven om elke 
woning apart aan te passen aan de 
ongemakken van het ouder worden 
(zorg en huishouden). En dan is 
vereenzaming ook een punt.
Gert-Jan vervolgt. Het langer thuis 

wonen van ouderen is natuurlijk 
super. Maar die keerzijde speelt 
ook. Hij ziet het vaak genoeg om 
zich heen; ouderen die het ook wel 
hebben gehad in het tochtige en 
stille huis of ouderen die dit zelf 
voorzien dat dit gaat gebeuren en 
het een stapje voor willen zijn. We 
zouden wel iets kleiner of overzien-
baars willen. Dan worden zij ook 
geconfronteerd  met de huidige cri-
ses op de woningmarkt; er is niks. 
Soms in grote appartementencom-
plexen, vaak buiten de buurt waar 
je oud  bent geworden.
Doorstroming in de woningmarkt 
is een groot probleem, zoals de ge-
meente De Bilt in haar woonvisie 
terecht stelt. Maar hoe vreemd is 
het. Voor jongeren die geen woning 
hebben, moet worden gebouwd 
en terecht. Maar voor ouderen die 
zelfs een woning achterlaten (!), 
wordt niet of nauwelijks gebouwd. 
Gert-Jan is inmiddels iets vuri-
ger geworden. Ik heb Oldeburen 
opgericht om iets te doen aan die 
gebrekkige doorstroming voor ou-
deren.  Oldeburen richt zich op het 
ontwikkelen van kleinschalige (6 
tot 12 appartementen) duurzame 
woonalternatieven voor ouderen. 
Waarom kleinschalig? Ik wil zelf 
niet in zo’n groot wooncomplex 
wonen waar iedereen een nummer 
is. Ik wil zoveel mogelijk in mijn 
buurtje blijven wonen en daar is 
vaak niet zoveel plek voor grote 
projecten. 
We hebben onze wijken en kernen 
ingericht met de uitdagingen uit 

het verleden. We hebben nu an-
dere en heel urgente uitdagingen 
(woningnood, klimaat, kosten van 
de zorg). Is het zo gek om eens 
te kijken naar de opzet van onze 
bestaande buurt met die nieuwe 
uitdagingen in ons achterhoofd?  
Creatief nadenken over een open 
veldje, iets veranderen aan een 
bestaand park, een hoekhuis iets 
uitbreiden, een woonblok anders 
opzetten, etc. En wie zou niet ac-
cepteren in de buurt dat mevrouw 
Jansen van 2 straten verderop, die 
al 40 jaar woont in deze buurt, een 
mooie plekje krijgt? Daarbij heb-
ben kleinschalige projecten een 
minder lange realisatietijd en is de 
impact op  het verkeer en milieu 
een stuk minder.
Indien 1 op de 20 ouderen zouden 
besluiten naar een appartement/
ouderenwoning over te stappen, 
zou dit de hulpmotor worden naar 
250.000 woningen in de koop- en 
huursector in Nederland. Voor De 
Bilt zou deze redenatie, met veel 
omslagen, circa 390 woningen in 
die sectoren kunnen opleveren. Als 
we 200 woningen met kleinscha-
lige projecten in de buurten kunnen 
realiseren, vind ik het ook goed. 
Oldeburen gunt die woningen aan 
inwoners van die buurten. Dat bete-
kent dat er nog eens 200 woningen 
in de doorstroming bij komen! De 
discussie over Manhattan aan het 
spoor en bouwen buiten de “rode 
contouren” zal dan een andere di-
mensie krijgen. 
De gemeente ziet het belang van 

Gert-Jan ter Beek op de Spoorzone.

ingezonden medeling

Fred en Netty Massing 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Dinsdag 14 december was het zestig jaar geleden dat Fred Massing en Netty Volk elkaar in 
Rotterdam het jawoord gaven. Fred was toen nog net 24 en Netty 23 jaar oud. Namens 

het gemeentebestuur kwam locoburgemeester Dolf Smolenaers het bruidspaar 
thuis in Maartensdijk feliciteren met dit huwelijksjubileum. 

Fred Massing is geboren in Amster-
dam en was enig kind, Netty in Rot-
terdam als jongste van een gezin met 
tien kinderen. Fred kwam in 1956 
met zijn ouders aan de Dorpsweg 
180 in Maartensdijk wonen. ‘Ou-
deren weten nog wel dat mijn vader 
nertsen had en mensen vonden dat 
het stonk, maar ons huis stonk naar 
de koeienmest van de buren. Toen 
Dorpsvereniging De Vriendschap 
problemen had met het geluid heb ik 
een versterker uitgeleend en zo ben 

ik erin gerold. Ik heb vijf jaar het ge-
luid voor De Vriendschap verzorgd. 
De Vriendschap was een buurtver-
eniging die in het Wilhelminage-
bouw activiteiten organiseerde. Er 
waren filmavonden, beatavonden en 
kinderen konden er knutselen. Fred 
leerde daar iemand kennen waar hij 
regelmatig op bezoek kwam. ‘Daar 
leerde ik iemand kennen die uit Rot-
terdam kwam en mij vroeg een keer 
naar Rotterdam te komen. Ik ging er 
op de brommer heen en ontmoette 

daar Netty. Het klikte vrij snel en we 
kregen verkering. We zagen elkaar 
eens in de veertien dagen een week-
end. Na een jaar verloofden we ons 
en twee jaar daarna trouwden we.’ 
Het echtpaar heeft een zoon, schoon-
dochter en een kleinzoon.

Woningen
Via de zaak kon Fred een woninkje 
krijgen in Driebergen. Zes jaar later 
betrokken ze een bovenwoning in de 
Monsigneur van de Weteringstraat 

in Utrecht achter het kantoor van de 
Verenigde Verzekering Maatschap-
pijen (VVM) waar hij werkte. Hij 
deed geldtransporten, de post en an-
dere voorkomende werken. Toen hij 
samen met een timmerman voor on-
derhoudswerkzaamheden in de zaak 
kon komen werken was dat op zijn 
lijf geschreven. Na het bovenhuis, 
waar ze ook zes jaar woonden, koch-
ten ze een oud herenhuis in de Mon-
signeur van de Weteringstraat dat 
Fred helemaal heeft verbouwd. ‘Toen 
konden we een nieuw huis krijgen in 
Zaltbommel, waar we ook zes jaar 
woonden. Het beviel ons niet zo en in 
2003 verhuisden we naar de huidige 
woning in Maartensdijk. ‘Ik heb het 
huis aangepast en een grote dakkapel 
gemaakt.’ Fred is erg handig en doet 
het meeste zelf. De fraaie wandkast 
in de woonkamer heeft hij zelf ge-
maakt. Klussen zit in zijn bloed en hij 
werd vaak voor klussen gevraagd.     

Maartensdijk
Nadat Fred met pensioen was kwam 
hij weer in contact met oudere men-
sen uit Maartensdijk. ‘Ik wist niet dat 
ik nog zoveel bekenden zou treffen. 
Hij noemt speciaal Henk Broekhui-
zen die hij al heel lang kent. ‘Toen we 
nog in Zaltbommel woonden zijn we 
een keer met een van de reisjes die hij 
organiseerde meegegaan. Hij is toen 
nog met de bus langs mijn voormalig 
ouderlijk huis gereden en vertelde het 
verhaal van de nertsen.’ Fred heeft 
een hobby met modeltreinen en is lid 
van de vereniging Railclub Utrecht, 
die op het industrieterrein Lage Wei-
de in Utrecht zit. ‘Eens per jaar zet 

onze club een baan op bij een beurs 
waar zo’n vijftig clubs uit verschil-
lende landen komen.’ Als ze die baan 
opbouwen gaat Fred altijd mee voor 
de catering. Het echtpaar heeft in een 
zelfgebouwde kast een uitgebreide 
verzameling Swarovski kristal. 

Luisteren
‘Bouwen en knutselen zit mij in het 
bloed maar mijn moeder vond dat ik 
kleermaker moest worden. Daarvoor 
heb ik drie jaar een opleiding gehad 
maar toen ik 1956 in militaire dienst 
moest overleed mijn moeder. Toen 
mijn vader vroeg wat ik ging doen 
als ik uit dienst kwam zei ik, ik ga 
niet meer naar die kleermakerij, daar 
was ik echt niet geschikt voor.’ Dat 
werd dus de VVM waar hij bijna 
veertig jaar met plezier werkte. Om 
het zestig jaar vol te kunnen houden 
vindt het echtpaar dat je moet kunnen 
geven en nemen. Zij hebben altijd 
goed naar elkaar geluisterd. Voordat 
de zoon geboren werd heeft Netty 
als huishoudelijke hulp gewerkt bij 
mensen. Het diamanten huwelijks-
feest is op zondag 12 december met 
19 mensen gevierd in restaurant De 
Paddestoel in Hollandsche Rading. 
‘Toen we trouwden waren er 80 men-
sen.’ Het vervelende van oud worden 
vindt Fred dat zoveel mensen weg-
vallen. ‘Dan kun je wel weer met 
anderen contact opnemen, je achter-
grond kun je nooit meer delen. Dat is 
het vervelende van oud worden. Voor 
de rest heb ik er geen moeite mee.’ 
Over zijn vrouw zegt hij: ‘Netty is 
nog altijd het zonnetje in huis, een 
schat van een vrouw.’ Locoburgemeester Dolf Smolenaers op bezoek bij het jubilerend diamanten bruidspaar.
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Onze openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

De aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 december t/m vrijdag 24 december 2021.

ECHTE KERSTTOPPERS!

Vers wild van uitmuntende kwaliteit!
Heerlijk aan één stuk te bereiden en dan te trancheren:
HERTENRUG FILET 100 gram 5,50
Super kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Rollade van malse Italiaans gemarineerde rosbief; gevuld met 
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes
TOSCAANSE ROLLADE 100 gram 2,85
Wildsuggesties: hazenrugfilet, hazenachterbout, fazantenborstfilet, 
fazantenpootjes, diverse soorten wild stoofvlees.

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN: 

Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees, 
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes & zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram 1,65
In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 175°C
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES 100 gram 2,05
Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange
HAZENPEPER 100 gram 3,55

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:

Voor in de oven; ca. 3 kilo per stuk
BABY KALKOEN 500 gram 6,75
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze mals 
& sappig. Bestel voor 18 december, op = op!

Braadtijd ± 90 minuten. Heerlijk mals en mager, lekker met 
reepjes ontbijtspek en witte wijn
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN 100 gram 1,69
Voor een kerst met een Frans tintje:
De originele Franse. Met een randje vet. Om krokant te bakken
MAGRET DE CANETTE 100 gram 2,98
Gevogelte suggesties voor uw kerst diner: kiprollade, kalkoenrollade, 
kalkoenfilet, kalkoen dijen, kalkoen poten.

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, mini kipsaté, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu.
GOURMET EXCLUSIEF per persoon, ± 280 gram 7,50
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, mini boomstam, mini 
slavinkje, kipfilet, mini hamburgertje & mini worstje.
GOURMET POPULAIR  per persoon, ± 280 gram 6,95
Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk.
CHINESE FONDUE  per persoon, ± 300 gram 8,95
Gourmet en fondue schalen zijn verkrijgbaar zoals hier vermeld in deze 
advertentie. Wijzigingen zijn dus niet mogelijk. 

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:

Van super kwaliteitsrundvlees gesneden.
CARPACCIO  per portie 3,75
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met 
pijnboompitjes, grove kaassnippers, verse peper uit de molen en onze 
carpacciodressing of truffelmayonaise.

Uit eigen keuken: heerlijke volle romige bospaddenstoelensoep 
vol gevuld met bospaddenstoelen, champignons en mild 
kruidenboeket
BOSPADDENSTOELENSOEP per beker 4,75
Meer suggesties voor uw heerlijke voorgerecht: gerookte eendenborst, 
diverse soepen, verschillende soorten paté of een keuze uit ons 
assortiment rauwe hammen.

Proef en beleef deze bijzondere kerst met de vlees-, wild-, Proef en beleef deze bijzondere kerst met de vlees-, wild-, 
gourmet- en traiteur-specialiteiten van Kwaliteitsslagerij van Loogourmet- en traiteur-specialiteiten van Kwaliteitsslagerij van Loo

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

GEEF UW KERSTBESTELLING
UITERLIJK 20 DECEMBER DOOR 

VIA DE MAIL OF VIA DE TELEFOON.

PS: kalkoen en/of wildbestellingen uiterlijk voor 16 december.
Voor vragen/advies kunt u ons altijd bellen of mailen! 

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2022

KerstNostalgie t/m 23 december van 10.00 - 17.00 uur van 10.00 - 17.00 uur van 10.00 - 17.00 uur
ADEMBENEMENDE, GEVARIEERDE, ZÉÉR COMPLETE EN BRUISENDE KERSTSHOW

Dorresteinweg 72b Soest | 035 601 28 83 | www.kerstnostalgie.nl 
Dankzij de enorme ruimte bij ’t Vaarderhoogt kunt u veilig vertoeven.

Élke dag - ook zondag!

Kom veilig kerstwinkelen bij ’t Vaarderhoogt.
Bewonder onze levende kerststal, bak een broodje 

bij Henk de Houthakker en geniet van de 
heerlijke koffie bij de Kastelein.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Weet u dat u bij ons nu ook ONLINE een 
afspraak kan maken op www.hairdesque.nl

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve klanten let op!!!
I.v.m. de maatregelen hebben wij 
aangepaste openingstijden:

Dinsdag .............8.00 - 17.00
Woensdag ..........8.00 - 17.00
Donderdag ........8.30 - 17.00
Vrijdag ...............8.00 - 17.00
Zaterdag ............7.30 - 16.00

Wilt u eerder in de ochtend komen,
neem dan telefonisch contact met ons op.

Bijna 50 jaar Kapper Hans 
in Maartensdijk

Je weet wel die van de spekkies 
en het schoentje zetten

Blijf gezond en de beste wensen 
ook namens Bianca en Betty
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Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

advertentie

Landwaart Culinair biedt het 
lekkerste voor de kerst

door Kees Diepeveen

‘Wij doen er ook dit jaar weer alles aan om het de mensen naar de zin te maken’ aldus Willem 
Landwaart. ‘We hebben een prachtige kerstbrochure waaruit de mensen hun keuze voor 

de kerstdagen kunnen maken en hebben elk weekend alle gerechten in de winkel. 
Onze klanten kunnen het dan zien en proeven.’

Op deze wijze laat Landwaart Cu-
linair in Maartensdijk zijn klan-
ten kennismaken met de culinaire 
hoogstandjes voor dit jaar. ‘Wij 
bieden een breed pallet aan sma-
ken en willen onze klanten tijdens 
de feestdagen verrassen met voor-, 
hoofd- en nagerechten die door het 
hele team met liefde, toewijding 
en vakmanschap zijn gemaakt. Het 
team bestaat uit diverse product-
groepen, die elk hun bijdrage aan 
vernieuwing van het assortiment 
leveren. Zo stellen de koks en pa-
tissiers complete menu’s samen 
met feestelijke voorgerechten als 
Jacobsschelp of Pastei met vlees en 
heerlijke hoofdgerechten als tarbot- 
en weidehoender. Uit de bakkerij 
komen handgemaakte feestbroden 
gevuld met spijs, luxe afbakbrood-
jes en verse croissants. Het patis-
siersteam zorgt voor desserttaarten, 

gebak en glaasjes. We geven wijn-
adviezen bij elk voor- en hoofdge-
recht. In de uitgebreide kerstbro-
chure presenteren alle teams zich 
met hun gerechten voor de feestda-
gen’. 

Dankbaar
‘Evenals vorig jaar kunnen de klan-
ten geen bestellingen opgeven. 
Dat vinden we heel vervelend. Het 
probleem is dat we de ruimte niet 
hebben om alle bestellingen op te 
slaan en we niet weten wanneer we 
het klaar moeten zetten. We wer-
ken voor de kerstdagen al de hele 
nacht en om dan alle bestellingen 
klaar te zetten, is niet te doen. We 
nodigen onze klanten van harte uit 
om naar de winkel te komen en daar 
hun keuze te maken voor de feest-
dagen. Wij staan er garant voor dat 
we tot en met 24 december alles op 

voorraad hebben’. De ervaring is 
dat het voor de feestdagen ontzet-
tend druk is in de winkel. Om de 
klanten tegemoet te komen staat er 
een verwarmde tent voor de ingang 
waar koffie uitgedeeld wordt. Ex-
tra mensen worden ingezet om ie-
dereen zo snel mogelijk te kunnen 
helpen. ‘We zijn dankbaar wanneer 
onze klanten het geduld kunnen 
opbrengen om in deze drukke tijd 
hun boodschappen bij ons te doen’. 
Willem Landwaart voegt daar met 
een knipoog aan toe: ‘Wij hebben 
alleen maar leuke klanten. Van mijn 
vader heb ik geleerd dat je het een 
lastige klant zo naar de zin moet 
maken dat het vanzelf een leuke 
klant wordt. En dat is ook mijn 
motto. Af en toe krijgen we wel 
opmerkingen maar die handelen we 
heel klantvriendelijk af’.  

Een prachtig kleurenpalet aan groenten en fruit.

Kwaliteitsslagerij Zweistra staat 
klaar voor de feestdagen

door Kees Diepeveen

‘Wanneer de mensen tijdig hun bestellingen inleveren doen wij er alles aan om te zorgen dat 
op de dagen voorafgaande aan de kerst alle producten klaarliggen voor onze klanten’, 
vertelt Aard-Jan Zweistra. ‘Onze bestellijsten liggen klaar om afgehaald en ingevuld 

te worden. Als dat op tijd gebeurt kunnen we dat prima organiseren’. 

Kwaliteitsslager en eigenaar Aard 
Jan Zweistra heeft 7 jaar geleden 
de slagerij aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van zijn broer overge-
nomen met de bedoeling een geheel 
eigen concept te ontwikkelen. Dat 
is zeker gelukt met als slotakkoord 
de heropening van zijn verbouwde 
slagerij in september van dit jaar. 
‘Er is wel wat van de klanten en het 
team gevraagd tijdens de verbou-
wing maar het resultaat is er naar’ 
aldus Zweistra. ‘Een moderne win-
kel met een uitgebreid assortiment 
waar we de klanten goed kunnen 
bedienen en waar we eveneens een 
grote verscheidenheid aan kazen 
en wijnen aanbieden. Het begrip 
slager is heel breed geworden. We 
adviseren op verzoek zowel wijnen 
bij vleesgerechten als bij de diverse 
soorten kaas. Onze grilproducten 
en rookworsten zijn in onze klan-
tenkring heel goed bekend’.

Gourmet
Vanuit de regio krijgt Zweistra 
veel aanloop voor zijn exclusieve 
Dry Age-vlees. Door de berei-
dingswijze van dit vlees waarbij 
een gedeelte van het vocht uit het 
vlees verdampt ontstaat er een vol-
lere smaak en ook een verbetering 
in malsheid. De van nature in het 
vlees aanwezige enzymen breken 
het spierweefsel af, wat resulteert 
in ultiem mals vlees. ‘Met de feest-
dagen bieden we ook andere speci-
aliteiten als Bavette Rollade, Dia-
manthaas in gerookt spek en Kalfs 
Rib Eye. Gourmet is elk jaar weer 
een topper. We hebben er voor ge-
kozen om dit jaar de gourmet niet 
meer op bestelling te doen. Een ge-
deelte van de gourmet staat kant en 
klaar en kan zo meegenomen wor-
den. De klant kan ook in de win-
kel zelf zijn gourmet samenstellen 
en erop wachten terwijl het wordt 

klaargemaakt. Wij zorgen er voor 
dat op donderdag en vrijdag voor 
de kerst zo veel mogelijk gourme-
tingrediënten in de winkel liggen’.

Interactie
‘Waar ik van geniet is wanneer 
het tot een interactie met de klant 
komt’ aldus Zweistra. ‘Mensen 
vragen soms naar een bepaald 
product of komen met een voor 
mij onbekend recept. Meestal be-
treft het iets wat ze elders gezien 
hebben bijvoorbeeld op vakan-
tie. Daar ga ik dan op door met 
de klant en probeer aan de vraag 
tegemoet te komen. Soms ga ik 
daar later zelf op variëren zodat er 
weer een nieuw product kan ont-
staan. Je investeert in de verhou-
ding met de klanten die dit altijd 
erg waarderen. Op onze bestellijst 
staat een keur aan vleesspeciali-
teiten en wild- en gevogelte. Onze 
service gaat zo ver dat producten 
die niet op de lijst staan genoteerd 
mogen worden. Wij kijken hoe we 
de klanten daarin tegemoet kunnen 
komen’.

Bestellingen
Zoals elk jaar wordt het weer een 
hectische tijd voor de slagers. ‘Wij 
staan er met ons team van 16 per-
sonen garant voor dat we tijdig de 
beste producten zullen leveren. Het 
is voor ons niet mogelijk bestellin-
gen te bezorgen maar nodigen alle 
klanten van harte uit om onze win-
kel te bezoeken en een keuze te ma-
ken uit ons enorm ruime aanbod’. 

Versheid
De nadruk bij het hele productie-
proces ligt op versheid van alle 
producten en gerechten. Alles wat 
‘s morgens in de winkel ligt is in 
de nacht klaargemaakt. Een nieuwe 
productieruimte op het industrieter-
rein in Maartensdijk speelt daarin 
een belangrijke rol. Vooral voor 
de feestdagen is dat een uitdaging. 
Hiervoor zijn extra koks ingehuurd. 

‘Voor de toelevering maken we 
gebruik van vaste lokale bedrijven 
waar we bijvoorbeeld al ons fruit 
van betrekken. Deze samenwer-
kingsverbanden zijn hecht omdat 
daar de mooie producten vandaan 
komen en wij onze klanten alleen 
het beste willen garanderen’. De 
kerstbrochures zijn in de winkel 
verkrijgbaar. 

Slagerij Zweistra zorgt in aanloop naar kerst voor goed gevulde vitrines.

December in de 
Centrumkerk

door Walter Eijndhoven

De Centrumkerk in Bilthoven stelt in de maand december, zoals ge-
bruikelijk, haar deuren open voor twee activiteiten. Gedurende de 
Advent kan iedere belangstellende op zaterdag naar muziek luisteren 
in de kerk en een kaarsje branden en tussen zaterdag 18 december 
en vrijdag 24 december staat de Wenskerstboom weer voor de kerk.

Op zaterdag 18 december tussen 11.00 uur en 15.00 uur kunnen geïn-
teresseerden gewoon naar binnen lopen, naar muziek luisteren, een ge-
sprekje voeren of om alleen maar stil te zijn of te denken. ‘In deze mooie 
tijd van Advent zijn wij er graag voor onze medemens’, vertelt Tini van 
der Sluijs-Hollander, één van de vrijwilligers van de Open Kerk. ‘Be-
halve naar muziek luisteren, er is zaterdag een organist aanwezig, of een 
gesprek voeren kun je ook een kaarsje opsteken voor een dierbare. Een 
kaars die aandacht en warmte symboliseert, ook al is dit geen echte kaars, 
maar een kunstkaars’.

Wenskerstboom
Voor het tweede jaar staat van za-
terdag 18 december tot en met 
vrijdag 24 december de Wenskerst-
boom voor de kerk, een gezamen-
lijk project van de Centrumkerk 
en de Onze Lieve Vrouwe Kerk 
(OLV). ‘Iedere dag tussen 10.00 
uur en 16.00 uur kunnen belang-
stellenden een boodschap op een 
kerstbal schrijven en ophangen in 
de boom’, vertelt Ineke Stienstra, 
projectleider van de Wenskerst-
boom. ‘Er is begeleiding aanwezig 
en de boodschap op de kerstbal is 
volledig anoniem’. Vorig jaar was 
de Wenskerstboom een groot suc-
ces. Ongeveer 150 mensen deelden 
een kerstboodschap.
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Verduurzaam uw huis en 
bespaar geld
Gemeente De Bilt is in samenwerking met 
Winstuitjewoning een waardebonactie gestart 
voor huurders die hun huis willen verduurza-
men. Met de waardebon kunnen zij energiebe-
sparende producten aanschaffen. Denk hierbij 
aan een tochtstrip, een waterbesparende dou-
chekop, LED lampen, een radiatorventilator en 
een brievenbusborstel. Meer dan 2.000 huurders 
deden al mee aan de actie.  

Huurders hebben nog tot januari 2022 om de waardebon 
in te verzilveren. Vanaf juli 2022 krijgen woningeigena-
ren de resterende bonnen aangeboden. Wilt u ook be-
sparen op uw energierekening? Verzilver de waardebon 
dan snel, want er is een beperkt budget beschikbaar. 
OP=OP! 

De waardebon verzilveren kan via ons energieloket 
www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt. Als u liever de produc-
ten bij een winkel koopt, dan kunt u vervolgens de aan-
koopbon declareren via deze website. Het aankoopbe-
drag wordt dan teruggestort op uw rekening.  

Kijk voor alle voorwaarden op 
www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt 
Op de website staat ook hoeveel budget er nog over is. 

Woont u in een huurwoning, maar niet via SSW? 
Vraag dan een persoonlijke waardebon aan bij 
waardebon@winstuitjewoning.nl.

Buikpijn van corona
De aangescherpte maatregelen voor scholen was aanleiding om een aantal scholen te vragen 

hoe zij daar mee omgaan. Voor Gert Meerkerk van de School met de Bijbel 
in Maartensdijk is het echt op 'eieren lopen', want de standpunten over 

het al of niet meegaan met deze maatregelen, lopen zeer uiteen.

Hij vertelt: 'Vanaf dag 1 van dit 
schooljaar hebben we al volop met 
corona te maken. Voordat de deu-
ren van de school op 30 augustus 
opengingen, belde al een moeder 
van een flink gezin en toen viel al 
het woord corona…. En dat was 
nog maar het topje van de ijsberg 
van wat er in de dagen en weken 
daarna op ons afkwam. We heb-
ben inmiddels dagen gehad dat 
meer dan 15% van de kinderen 

thuis moest blijven (corona en/of 
quarantaine).Ook hebben we hele 
groepen thuis gehad als er drie of 
meer kinderen in één groep kort 
na elkaar corona kregen. Meer 
dan 60% van de leerkrachten heeft 
‘het’ inmiddels gehad. Dankzij 
extra inzet van onze klassenas-
sistente, duo-collega’s en oud-col-
lega’s hebben we de school open 
kunnen houden.'

'Waarom heb ik dan toch buik-
pijn rondom die maatrege-
len? Dat heeft te maken met al 
die verschillende persoonlijke 
standpunten met betrekking tot 
corona. Ik denk bijvoorbeeld 
aan het feit dat een hele groep 
kinderen thuis in quarantaine 
zit… Je mag dan op de 5e dag 
gaan testen. Ben je negatief mag 
je weer naar school. Maar ga je 
niet testen dan moet je 10 dagen 

thuis zitten. Vanuit schooloogpunt 
kiezen we natuurlijk voor die 5-da-
gen regeling. Dan is de uitval veel 
minder dan met 10 dagen thuis zit-
ten… En voor al die thuiszitters moe-
ten we ook voor werk zorgen naast 
je werk voor de groep. En toch komt 
het bij ons voor dat meer dan een 
derde deel van de kinderen uit één 
groep niet richting de teststraat gaat. 
De argumenten om niet te gaan zijn 
heel divers, maar voor onze ouders 
zo zwaarwegend dat ze die extra da-
gen thuis er voor over hebben. Ook 
de mondkapjes voor de groepen 6, 
7 en 8 liggen heel gevoelig richting 
sommige ouders.'

Binnen groep 8 van de school werd 
stemming en standpunten van de leer-
lingen gepeild.

Scholen open of dicht?
‘Ik zit veel liever thuis, lekker achter 
de laptop lessen volgen voor school. 
En dan heb je lekker veel tijd voor je-
zelf..’ (Nathaly)
‘Thuis werken vind ik maar niks. Ik 
ben dus blij dat de scholen openblij-
ven, maar een extra weekje kerstva-
kantie vind ik ook prima…’ (Martha)
‘Schoolwerk thuis? Dat ging heel 
makkelijk. De online-les volgen en af 
en toe iets in je boek doen. Het is ook 
een voordeel dat je dan je klasgenoot-
jes kunt blijven zien en je vriendin-
nen.’ (Annewil)
‘Al dat thuiszitten vind ik moeilijk. 
Daarom ben ik blij dat scholen open 
blijven…’ (Reinier)
‘Aan de ene kant was het leuk om 
thuis te zitten en aan de andere kant 
niet. Omdat je toch niet het contact 
heb met de kinderen.’ (Maartje)

Mondkapje op in de schoolgang?
‘Ik vind het dragen van een mondkap-
je in de gangen niet heel fijn, maar het 
is wel te doen..’ (Roos)
‘Ik vind dat een mondkapje wel goed 
is. Ik vind het niet fijn als je mensen 
besmet die er heel ziek van worden.’ 
(Rijk-Jan)
‘Ik vind zo’n mondkapje een heel ge-
doe. Naar de w.c.? Mondkapje op! En 
je bril beslaat ook helemaal.’ (Bart)
‘Ik geloof eigenlijk niet dat zo’n 
mondkapje erg veel helpt. Maar ja, als 
het van de overheid moet, dan moet 
het.’ (Ruben)
‘Het dragen van het mondkapje is ver-
schrikkelijk. Met van die wegwerp-
dingen dan. De uitwasbare zijn veel 
fijner, al moeten ze wel een beetje 
op maat zijn, anders heb je er alsnog 
niets aan. Maar ze stinken in ieder ge-
val niet. Wel in de gang? Niet in de 
klas? Dat snap ik niet, want in de klas 
zit je dichter op elkaar.’ (Louise)
‘Ik heb weinig moeite met het dragen 
van een mondkapje hoewel ik het niet 
heel leuk vind.’ (Sem)

Hoe ervaar je het testen?
‘Ik vond dat testen niet leuk. Dan gaan 
ze met zo’n wattenstaaf in je neus en 
in je mond. En dat is niet fijn.’ (Poul)
‘We gingen allemaal testen bij de 
GGD. Ik had geen corona, maar mijn 
zusje wel. Ik dacht ‘Yes’, maar dat 
viel vies tegen want ik kon ook niet 
weg. Maar ja, het was niet anders en 
toen ging ik maar met mijn vriendin-
nen bellen.’ (Anne-Louise)
‘Ik heb in totaal al 6x getest. Ik vind 
testen best wel irritant, maar een zelf-
test vind ik echt niet erg. De 2e keer 
dat ik ging testen, kreeg ik ook een 
testdiploma. (Mirthe)Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs geldt een dringend advies om een mondkapje 

buiten de klas te dragen.
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Jaarwisseling en vuurwerkverbod 
Wie had ooit gedacht dat we ook dit jaar nog te maken zouden hebben met be-
perkingen? Helaas, het is niet anders en ook dit jaar zal de jaarwisseling er in 
die zin anders uitzien dan we zouden willen. 

Op afstand het glas heffen met de buren 
vanuit uw eigen tuin of balkon, corona-regels 
en restricties. De jaarwisseling is wederom 
anders dan anders. Deze jaarwisseling geldt 
wederom een verbod op de verkoop en het 
afsteken van vuurwerk. Ook op straat en in 
de auto mag u geen vuurwerk bezitten. Dat 
heeft het kabinet besloten om de werkdruk 
in de zorg en bij de handhaving hanteerbaar 
te houden. Er zijn dit jaar dus geen vuur-
werkverkooppunten in de gemeente De Bilt. 
Licht vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes 
en sierfonteintjes mogen wel. 

Overlast van vuurwerk kunt u melden bij de 
politie via 0900-8844 of via www.debilt.nl/
melden. Structurele overlast kunt u ook tele-
fonisch melden op (030) 228 9411.

De gemeente werkt nauw samen met het 
Jongerenwerk, de Politie, de Brandweer en 
het Openbaar Ministerie om de jaarwisseling 
feestelijk en veilig te laten verlopen. Alle 
‘hotspots’ voor vandalisme worden extra ge-
controleerd. 

Help mee! Voorkom vernielingen en brand-
stichtingen en zet alle brandbare materialen 
achter slot en grendel en uw kliko’s, indien 

mogelijk, in de schuur. Voorkom brandbare 
materialen op straat. Oud papier of vuil naast 
verzamelcontainers en uw oude kerstboom 
vormen vaak een makkelijk doelwit van 
brandstichting. Houd rekening met elkaar, 
kijk naar elkaar om en houd afstand!

Ouders: let op je kinderen
Vuurwerk is dit jaar verboden. Echter bete-
kent dit niet dat er ook geen vuurwerk af-
gestoken zal worden. Als gemeente hebben 
we hier al diverse meldingen over ontvan-
gen. Illegaal vuurwerk is vaak makkelijk te 
verkrijgen via internet en meestal levensge-
vaarlijk. Let op wat uw kinderen doen en ga 
alstublieft met hen het gesprek hierover 
aan. Heb het met hen over:
• de kracht van vuurwerk;
•  wat vuurwerk kan doen met ouderen, 

jonge kinderen en (huis)dieren; 
•  het (brand)gevaar van vuurwerk op zol-

der;
•  de consequenties van vuurwerkletsel (blij-

vend oogletsel, vingers, etc.); 
•  dat de zorg door het coronavirus overbe-

last is en zij vuurwerkslachtoffers er echt 
niet bij kunnen hebben!

Heeft uw kind toch vuurwerk gekocht? Meld 
het bij de gemeente en we zoeken naar een 
passende oplossing. Dus steek geen vuur-
werk af en wees voorzichtig. Alvast bedankt 
voor uw medewerking.

Muzikaal alternatief met Nicky Romero
Ook dit jaar bieden we weer een stream 
met optredens van Nicky Romero & Friends 
waarmee we een alternatieve, digitale jaar-
wisseling aanbieden aan jongeren. Wijs 
hen hier vooral op!
Zie ook: www.debilt.nl/vuurwerk

Gelet op de aangescherpte maatregelen vinden commissie- en raadsvergade-
ringen digitaal plaats door middel van videobellen.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 december. Om 19.30 uur start het vragenhalf-
uurtje en om 20.00 uur volgt de vergadering. 

Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de-
bilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekijken. 

Heeft u vragen over de agenda of de stukken dan kunt u bij de griffie terecht, via raads-
griffie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Raadsvergadering

Op onze website leest u een actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke infor-
matie over de maatregelen rondom corona, vaccinaties en testen: www.debilt.nl/corona. 

Corona informatie

Openingstijden rond de feestdagen
Datum Gemeentehuis Milieustraat
• Vrijdag 24 december (kerstavond) 8.30-16.00 uur 9.00-14.00 uur
• Zaterdag 25 december (eerste kerstdag) gesloten gesloten
• Zondag 26 december (tweede kerstdag) gesloten gesloten
• Dinsdag 28 december 8.30-17.00 uur 9.00-16.00 uur
• Woensdag 29 december 8.30-17.00 uur 9.00-16.00 uur
• Donderdag 30 december 8.30-17.00 uur 9.00-16.00 uur
• Vrijdag 31 december (oudjaarsdag) 8.30-16.00 uur 9.00-14.00 uur
• Zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten gesloten

Weer avondopenstelling balies Burgerzaken
Met ingang van 4 januari 2022 zal de 
avondopenstelling van de balies Burgerza-
ken  weer terugkomen. Op dinsdagavond 
kunt u weer terecht voor uw gemeenteza-
ken tot 19.00 uur. Het gaat hierbij om af-
spraken voor bijvoorbeeld de aanvraag 
van een reisdocument, rijbewijs of een 
Verklaring Omtrent Gedrag. U maakt een 
afspraak via https://afspraak.debilt.nl.
De openingstijden van de balies Burgerza-
ken zijn met ingang van 4 januari als volgt:

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

Uiteraard kunt u ook veel producten online 
blijven regelen of aanvragen, zoals uittrek-
sels en het doorgeven van adreswijzigin-
gen.

Column kinderburgemeester
Onze kinderburgemeester Feline gaat 
dit jaar aan de slag met het thema ‘duur-
zaamheid’. Zij schrijft hier regelmatig 
een column over. Haar eerste twee co-
lumns staan nu op onze website: 
www.debilt.nl/kinderburgemeester

Wist u dat onze kinderburgemeester ook een 
eigen Instagram account heeft?
www.instagram.com/kinderburgemeester_
de_bilt. Volg Feline ook en blijf op de hoogte 
van haar acties binnen De Bilt!

Nieuwjaarsreceptie met toespraak
Vooralsnog staat de traditionele nieuw-
jaarsreceptie gepland op maandag 10 ja-
nuari 2022. Bij het ter perse gaan van dit 
gemeentenieuws is het nog niet bekend of 
de coronamaatregelen dit toelaten. 

Houdt u onze website in de gaten voor de 
laatste stand van zaken: 
www.debilt.nl/nieuwjaar

Gemeente De Bilt stelt CO2-doelen
De gemeente De Bilt wil minder CO2 uitstoten. 
Daarom hebben we ons aangesloten bij de 
CO2-Prestatieladder. Daarmee wordt duidelijk 
hoe duurzaam onze gebouwen en onze dienst-
verlening zijn. Het eerste doel is om 35% min-
der CO2 uit te stoten, vergeleken met het peil-

jaar 2020. Twee keer per jaar publiceren we 
de voortgang op onze website. 

Voor meer informatie zie www.debilt.nl/ co2-
prestatieladder

Open haard en gezondheid 
Nu de avonden langzaam weer wat killer beginnen te worden, kan het stoken van 
een houtkachel of open haard heel aangenaam zijn. Het kan echter ook overlast 
van geur, roet en rook geven. Let daarom tijdens het stoken op de veiligheid en de 
gezondheid van uzelf en de buurt.

Houtrook kan zowel binnen- als buitenshuis 
klachten aan de luchtwegen veroorzaken. 
Vooral kinderen en mensen met gevoelige 
luchtwegen, zoals astmapatiënten, lopen een 
groter risico.

Stookhinder verminderen
Let bij het stoken op het volgende:
•  Gebruik de houtkachel niet als hoofdver-

warming.
•  Gebruik alleen een haard, die door een er-

kende vakman is geïnstalleerd.
•  Gebruik een kachel met de juiste capaciteit 

voor de ruimte. 
•  Ventileer altijd tijdens het stoken. Hiervoor 

is verse buitenlucht nodig!
•  Zet de luchttoevoer en de uitlaatklep volle-

dig open.
•  Laat uw schoorsteen elk jaar reinigen door 

een vakman. Zie www.schoorsteenvegers.nl
•  Stook alleen onbehandeld hout dat 1 à 2 

jaar gedroogd is.
•  Stook niet bij windstil en mistig weer, alleen 

bij windkracht 2 en hoger!!

Kijk op de website van het RIVM of het ver-
standig is om te stoken: 
www.rivm.nl/stookalert
En voor een stookadvies op uw locatie kunt u 
terecht op de website: www.stookwijzer.nu/
setlocation

Stookhinder oplossen
Ervaart u hinder van een haardvuur van de 
buren? Een direct gesprek kan voldoende 
zijn om de overlast te beperken. Lukt dat 
niet, dan kan buurtbemiddeling eventueel 
helpen bij zo’n gesprek. 

Allesbrander?
‘Allesbrander’ is een onjuiste naam, want 
ook daarin mag alleen verantwoorde 
brandstof gestookt worden. Verbrand dus 
niet allerhande afval of resten. Dat is 
slecht voor uw haard, schoorsteen, milieu 
en uw gezondheid.

Kerstboomnetten bij restafval
Wanneer u een kerstboom koopt, zit er vaak 
een kunststof net omheen. Deze netten kunt u 
bij het restafval doen. Gooi ze alstublieft niet 

weg met het PMD-afval. De netten raken ver-
strikt in de sorteerinstallaties met grote storin-
gen als gevolg.

Afvalkalender 2022
Volgende week vindt u de afvalkalenders voor 2022 in deze krant. U kunt deze uitknippen 
en bewaren of kijk op www.afvalwijzer.nl

Voor wegwerkzaamheden zie: www.debilt.nl/wegwerkzaamheden
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Schoenmaker Theo 
bleef bij zijn leest

Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe 
centrum wordt binnen korte tijd verwacht. Tot dan wordt de laatste hand gelegd 

aan de volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de 
Julianalaan is in de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschap-
pen, ver voordat de Kwinkelier 
werd geopend en de groenteboer en 
de slager nog waren gevestigd naast 
de kruidenier? Het Online Museum 
- in de persoon van redacteur Ve-
roniek Clerx - zoekt de weg terug 
en werkt aan een rondleiding. Deze 
keer aandacht voor de Julianalaan, 
die zich na de oorlogsjaren in de 
vorige eeuw met de Vinkenlaan en 
het Emmaplein ontwikkelde tot een 
middenstandskwartier.

Schoenmakerij
‘Ik ben nog steeds schoenmaker 
en de zaak bestaat ook nog’, ver-
telt Theo Koelewijn (1945). Ge-

sprekslocatie is het bedrijf MK-
Skiservice, Rembrandtlaan 14a in 
Bilthoven. MK zijn de initialen van 
Menno Koelewijn, Theo’s zoon. 
Die bleek al heel jong een enorm 
skitalent en vond daarom zijn be-
stemming in de wintersport. Het 
bedrijf kan bogen op internationale 
faam waar het gaat om het prepare-
ren van ski’s. Theo’s dochter Suzan 
is als voettherapeute eveneens aan 
het bedrijf van haar broer verbon-
den. Voor de Nederlandse paralym-
pische ploeg is MK een begrip. De 
Mentelity Foundation van wijlen 
Bibian Mentel is gevestigd in hun 
bedrijfshal.

Begin
Het verhaal Koelewijn in Bilthoven 
begon in 1943 aan Julianalaan 31. 
Theo’s ouders waren op 4 mei van 
dat jaar het slachtoffer geworden 
van ‘dat andere bombardement op 
Rotterdam’, dat was veroorzaakt 
door geallieerden. Daarbij ging de 
schoenmakerij verloren, die sinds 
1926 had bestaan. ‘Mijn moeder 
had een zus in Bilthoven en daar 
ging ze samen met mijn zus (1932) 
naartoe om bij te komen van de 
schrik’,  vertelt Theo. Toen de win-
kelruimte op Julianalaan 31 te huur 
bleek te staan, hebben mijn ouders 
die kans snel gegrepen. Van een 
geplande terugkeer naar Rotterdam 
is het niet meer gekomen. Toen de 
winkel openging stond er een hele 
rij mensen op straat te wachten. 
In die schaarse oorlogsjaren was 
veel behoefte aan schoenlappers. 
We waren echt niet de enige in de 
buurt. Je had Veldhuizen op de Vin-
kenlaan en Soeters, die zijn bedrijf 
had in een spoorwegwagon aan de 
Nachtegaallaan naast Van Huizen.
Wieg
Theo was bevriend met Gerrit Wes-
tenbrink, Frits de Beer en Wim 
Brinkhorst, van de slagerij op num-
mer 23. Hij bezocht de Van Ever-
dingenschool en ging vervolgens 
naar de Leyenseweg Mavo. Die 
keuze bleek geen succes. Theo 
was geen student, maar in de wieg 

Koelewijn in de jaren ’80. De gevelbelettering is gemoderniseerd. De 
buurman links  Vereniging Emmaus. (privécollectie Theo Koelewijn)

De gevels in 2021: De twee voordeuren zijn kenmerkend. [foto Henk van 
de Bunt]

Digitale rondleiding door 
winkelgebied Bilthoven

Het Online Museum De Bilt heeft een digitale rondleiding gemaakt langs de winkels 
bij Bilthoven Centrum. Daar kunt u zien en lezen hoe het vroeger was in het 

winkelgebied van Bilthoven. De aanleiding is het nieuwbouwproject 
op het Vinkenplein, dat in 2022 zal zijn afgerond. 

Op de site kunt u zien hoe de straten 
en de bebouwing zich ontwikkel-
den. Nadat in 1863 het stationnetje 
in gebruik was genomen onder de 
naam Station De Bilt, werd er in 
1866 een koffiehuis gebouwd. In 
1900 werd het eerste luxe woonhuis 
gebouwd, de villa Ensah, weldra 
gevolgd door de villa Oase. 
Projectontwikkelaars kochten grote 
stukken grond om daar villaparken 
op te bouwen. Bij het bouwen van 
woonhuizen en villa’s had men niet 
gedacht aan het plannen van win-
kels., maar toen de nieuwe bewo-
ners zich vestigden, hadden zij be-
hoefte aan detailhandel. Winkeliers 
zagen mogelijkheden nadat er men-

sen kwamen te wonen en bouwden 
huizen voor hun winkels, vaak tus-
sen de villa’s. 

In ruim honderd jaar wisselden veel 
winkels van eigenaar of van be-
stemming, terwijl andere winkels 
verhuisden van en naar winkelstra-
ten. Op het Online Museum ziet u, 
hoe de winkels er vroeger uitzagen. 
De toename van de bevolking na de 
Tweede Wereldoorlog betekende 
ook een impuls voor de winkels. In 
1980 werd De Kwinkelier geopend.

Dit is een rondleiding op het Inter-
net. Het museum bereidt ook een 
echte wandeling voor, die ter be-

schikking komt op het moment van 
de opening van het bouwproject. 
Dan zal het mogelijk zijn om ter 
plaatse met behulp van QR-codes 
op uw smartphone het verleden te 
zien.

Bij de digitale rondleiding is wel de 
volgorde van een echte wandeling 
gebruikt: start op het Emmaplein 
met zowel de oostzijde als de over-
kant, die er overigens sinds enkele 
jaren niet meer is. Daarna volgen de 
Nachtegaallaan en de Vinkenlaan 
en via de twee zijden van de Juli-
analaan terug. Kijk op onlinemuse-
umdebilt.nl       (Dick Berents)

gelegd voor de praktijk van het 
schoenlappersvak. Dus werd het 
de LTS in Amersfoort. Je begon 
als leerling en dan werd je gezel. 
Na 12 jaar praktijkervaring mocht 
je jezelf meester noemen, net zoals 
dat vroeger bij de Gilden ging. Mijn 
vader was controleur op die school 
en als ik de opdracht in de klas 
onvoldoende had uitgevoerd, dan 
moest ik het ’s avonds onder zijn 
toezicht nog eens overdoen.

Korps Verzorgingstroepen
In 1964 ging Theo in militaire 
dienst en hij nam daarbij zijn vak 
mee; werd ingelijfd bij het Korps 
Verzorgingstroepen. In een team 
van veertien man verzorgden we 
het schoeisel en de uniformen van 
de manschappen. Twee jaar later 
trouwde ik. Ik was 21, mijn vrouw 
19 jaar. Op datzelfde moment na-
men we de zaak over. We woonden 
achter de winkel. In 1970 kochten 
we het hele gebouw en verhuurden 

de beide bovenverdiepingen. Met de 
jaren liep de schoenmakerij terug, 
maar we vonden nieuwe markten in 
lederwaren en reisartikelen.

Op een goed moment begon zoon 
Menno in de schuur achter de win-
kel met zijn skibedrijf en vervolgens 
nam hij de zaak aan de voorkant ook 
over. Hij had ook een werkplaats aan 
de Koperwieklaan. Tien jaar geleden 
werd het pand verkocht. Het volgen-
de adres was de hoek Leyenseweg, 
waar vader en zoon het voormalige 
magazijn van bouwbedrijf De Jong 
betrokken. Theo: ‘Daar woon ik nog 
steeds en ik repareer de schoenen 
van vaste klanten. Mijn zoon is nu 
gevestigd in een bedrijfspand tussen 
de Rembrandtlaan en het spoor. Het 
was niet eenvoudig om door de co-
ronatijd te komen. De afzet was mi-
nimaal. Maar we hebben zolang een 
oplossing gevonden in de verhuur 
van kantoorunits. Op Julianalaan 31 
is nu een kapsalon gevestigd’.

De afbeelding van het Emmaplein is door Jaap ter Haar gemaakt voor makelaardij Burgersdijk.

Make-over 
Hessenweg-Zuid 

Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort voor de bewo-
ners te verbeteren, is het zuidelijkst deel van de Hessenweg opnieuw 
ingericht. In de afgelopen maanden is de weg aangepast van 50 naar 30 
km/uur. Ook zijn er fietsstroken, kruispuntplateaus en drempels toege-
voegd. In samenspraak met de bewoners wordt de weg een stuk groe-
ner: er worden bomen geplant en groenvakken ingericht.

Maandag 6 december werd de weg heropend en de eerste boom 
geplant door wethouder Anne Brommersma, in aanwezigheid van de 
bewonersvereniging. [foto Walter Eijndhoven] 
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Te koop aangeboden
WINTERBANDEN met vel-
gen maat 175/65 R14T veel 
profiel €150,-. 4 velgen staal 
voor winterbanden mt 185/60 
R15 €80,-. Tel. 06-48372747

WINTERBANDEN 185x65 
R15 €120,- voor Peugeot 
107 / 108 + wieldoppen, Tel. 
06-13682123

4 lichtmetalen VELGEN 
maat 215/70R16. €250,-. Tel. 
06-53318940

VHS videobanden (géén 
dvd) 2x Charlie Chaplin o.a. 
Property man + The artist. 
4x Laurel&Hardy o.a. Murder 
case + Another fine mess, De 
wereld van Laurel&Hardy 
€1,- p.st. Tel. 06-30693144

2 nordic-walking wandelsok-
ken €10,-. Viking schaatsen 
noren laag model mt 42/43 
€20,-. Tel. 030-2290428

Wasgij puzzel nr. 23, 16, 12 
en 29 €7,50 per stuk. Tel. 
0346-212346

Japans Wandbord om op de 
hangen blauw/geel diameter 
25cm €10,-. Tel. 06-12062940

Delfsblauw bord van Royal 
Delft diameter 19cm €10,-. 
Tel. 06-12062940

Gouda Plateel Bord van 
Flora-Gouda gekleurd dia-
meter 18cm €10,-. Tel. 
06-12062940

Een grote doos vol DMC bor-
duurgarens nieuwe strengen 
en omwikkeld op klosjes
heel veel kleuren €40,-. 
Mooie Facet geslepen spie-
gel met gouden lijst 130cm 
x 77cm
€45,-. Tel. 06-30327794

Kerstboek voor het Wereld 
Natuurfonds, Edam de glazen 
van de grote kerk en Het Rode 
Kruis kerstboek €1,- p.st. Tel. 
06-14040516

Weinig gebruikte kinderwa-
gen merk Bugaboo/Cameleon 
incl. kleuter meerijd plankje, 
parasol en gebruiksaanwij-
zing. Gratis aangeboden; 
alleen voor eigen gebruik. Tel 
06-51075168

Secretaire donker hout 2 lades 
€45,-. Tel. 030-2282511

Kinderstoel 2-delig beuken-
kleur €20,-. Tel. 0346-213799

Wijnkaraf met 4 glazen 
(nieuw) €5,-. Keukenklok 
zwart/wit (nieuw) €5,-. Tel. 
0346-213799

Nieuw boek om meubels op 
te knappen. €25,-. Tel. 0346-
243758

Complete jaargang 2017 tijd-
schrift Brocante. € 9,- Tel. 
0346-243758

Groene kerstboomstandaard 
€5,-. Tel. 0346-243758

Bosch haakse slijper met 5 
zaagschijven z.g.a.n. €40,-. 
Tel. 06-52065449

Dubbele halterset elk met 6 
halterschijven van ijzer. 2 van 
2 kg en 4 van 1 kg €30,-. Tel. 
06-52065449

Bodypillow Mikaola van de 
ligwijzer.nl. Nieuw in draag-
tas. Was €69,- nu €30,-. Tel. 
06-52065449

Kerstboomstandaard  Easyfix, 
antraciet 39cm doorsnede 
voor voorgeboorde kerstboom 
€20,-. Tel. 06-52065449

Sens storm-paraplu, de echte. 
Was €69,90 nu nieuw voor 
€30,-. Tel. 06-52065449

Viking lage noren mt 47 €25,-
. Kunstschaatsen wit mt 41 
€15,-. Tel. 06-48372747

Sneeuwkettingen (nieuw) 
voor vele maten velgen €20,-. 
Wasmachineverhoger wit 30 
cm hoog 90 x 60 cm €20,-. 
Tel. 06-48372747

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
Bezorgen in MAARTENS-
DIJK! Wil jij een zak-
centje verdienen en ben je 
13 jaar of ouder? Bezorg 
dan De Vierklank op de 
Braamsluiper, Distelvink, 
Boomklever, Graspieper en 
Dierenriem €5,24/week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke bij-
verdienste dichtbij?  Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

O V E R L E D E N E N -
V E R Z O R G E R / U i t v a a r t 
assistent Oproepbasis. Heeft 
u tijd over en bent u altijd 
al op zoek geweest naar een 
hele bijzondere ( bij ) baan 
én bent u flexibel inzetbaar, 
ook in de avond/nacht/week-
enden? Stuur dan een mail 
naar:  info@funeralassist-mn.
nl en wij nemen contact met 
u op. Bellen mag uiteraard 
ook: 030-2006370 ( tijdens 
kantooruren).  Funeral Assist 
Bilthoven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

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

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

Op ’t bankje
Toen ik mijn ochtendwandeling begon zag het er met af en toe 
een flets zonnetje best aardig uit. Wel werden enkele zware 
buien voorspeld, maar ik had gedacht dat die later op de dag 
zouden komen. Als ik op het bankje wat zit na te genieten van 
de fraaie herfstkleuren zie ik toch nu al wat donkere wolken 
verschijnen. Af en toe voel ik al een spatje en daar zit je dan 
op een bankje zonder paraplu. Ik besluit het nog even aan te 
kijken, want ik heb gelukkig wel een jack met een capuchon 
die ik wat strakker over mijn hoofd heb getrokken. De spatjes 
worden al gauw dikke druppels en als de regen een flinke bui 
is geworden komt er opeens een vrouw aanhollen. ‘Ik krijg 
mijn paraplu niet open’, zegt ze hijgend als ze bij mij is aan-
gekomen. ‘Er is altijd wat met die dingen. Als je ze nodig 
hebt krijg je ze niet open. Kan u er even naar kijken?’, vraagt 
ze mij hulpeloos aankijkend. Ik neem de paraplu van haar 
aan, druk op een knopje en floep, heel gemakkelijk springt de 
paraplu open. Op dat moment komt er een flinke rukwind en 
met moeite kan ik de plu in de hand houden. ‘Kijk eens’, zegt 
ik met gepaste trots en overhandig de paraplu bijna plechtig 
aan de vrouw. ‘U kan weer droog verder, maar hou hem goed 
vast want het waait best flink.’ De vrouw is zichtbaar opge-
lucht en blij. Dan kijkt ze naar de lucht en vervolgens naar 
mij. ‘En u dan?’ Ik kijk haar wat zielig aan en zeg: ‘Ik krijg 
een bui op mijn test, niets aan te doen.’ Ze lijkt even na te 
denken en zegt dan resoluut: ‘Dan kom ik bij u zitten. Lekker 
samen onder moeders paraplu’, en ze voegt de daad bij het 
woord. Gelukkig is het een vrij grote paraplu en kunnen we er 
gemakkelijk met z’n tweeën onder. We zitten nauwelijks of er 
volgt een enorme stortbui. Zwijgend luisteren we naar het ge-
tik van de regen, die overgaat in hagel. Het maakt een enorm 
kabaal. ‘Het lijkt wel of we in een tent zitten’, zegt ze na een 
tijdje met een glimlach. Ik vind het heel knus en ben blij dat 
de vrouw haar paraplu niet open kon krijgen, anders was ik 

hier nu drijfnat geworden. Het moet een grappig gezicht zijn 
ons daar zo te zien zitten. Even plotseling als de bui kwam 
gaat hij ook weer weg en even later komen er alweer blauwe 
gaten in de lucht. Ik klap de paraplu weer in en leg nog even 
precies uit hoe het mechanisme werkt. De vrouw probeert het 
zelf ook nog een keer en nu gaat het zonder problemen. ‘Ik 
ben altijd zo onhandig met die dingen. Gelukkig dat u hier 
zat’, zegt ze. Ik verzeker haar dat ik minstens zo blij ben dat 
ze langskwam en mij droog heeft gehouden. Tevreden stapt 
zij op, mij in de zekerheid achterlatend dat ondanks de kli-
maatverandering het weer in veel opzichten nog veel lijkt op 
wat het altijd geweest is. Ik blijf nog heel even genieten van 
de prachtige herfstlucht met blauwe gaten in het wolkendek, 
maar dan zie ik in de verte alweer nieuwe 
donkere wolken aankomen. Ik ga 
er dus maar gauw vandoor want 
zoveel geluk als ik nu gehad 
heb zal ik een volgende keer 
vast niet hebben. Het eerste 
wat ik doe als ik thuiskom is 
de paraplu opzoeken en klaar-
zetten in de gang want die zal 
ik de komende tijd vast wel 
wat vaker nodig hebben. 

Maerten

Leer omgaan met de computer 

Bij deze cursus in Bibliotheek Idea, Bilthoven 
op 21 december van 14.00 tot 16.00 uur werk je 
met de programma’s Klik en Tik van Oefenen.
nl. Er zijn verschillende onderdelen die je kunt 
volgen. Hoe werkt een computer? Hoe zet je een 
computer aan? Hoe kun je typen, een e-mail ver-
sturen en iets kopen op internet? Je maak kennis 
met verschillende leuke en handige websites. Met 
7 Gouden Regels voor veilig internetten leer je 
hoe je (on)veilige websites herkent, hoe je sterke 
wachtwoorden kiest en waar je op moet letten als 
je online betaalt.

Beginnerscursus tablets en telefoon

In deze beginnerscursus in Bibliotheek Idea, Bilt-
hoven op dinsdag 21 december van 14.00 tot 
16.00 uur leer je omgaan met je telefoon of tablet. 
Je werkt met materiaal van oefenen.nl. Met behulp 
van korte filmpjes en vragen leer je telkens iets 
meer.
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Theaterschool Masquerade 
bestaat 20 jaar

door Walter Eijndhoven

Theater is een kunstvorm die mensen verbindt, die iets kan losmaken tussen speler en publiek. 
Daarom begon Masquerade in 1997 met een theaterklasje vanuit de Montessorischool 

in Bilthoven. Inmiddels bestaat de school nu officieel twintig jaar en heeft zij 
meer dan 450 leerlingen binnen gemeente De Bilt en Zeist, waarvan de 

laatste jaren als onderdeel van het Kunstenhuis.

‘In 1997 startte ik na schooltijd met 
lesgeven aan kinderen van de Mon-
tessorischool in Bilthoven’, vertelt 
Irene Jongbloets, oprichtster van de 
theaterschool. ‘Ik werkte op school 
als docente en dramadocente en kin-
deren telden de nachtjes af tot ik weer 
toneelles kwam geven’. Bij de ouders 
bleef dit niet onopgemerkt en al snel 
belden zij haar of zij ook ná school-
tijd toneelles kon geven. Dat wilde zij 
heel graag. Jongbloets ging op zoek 
naar een geschikte ruimte en die vond 
zij uiteindelijk bij De Magneet, een 
bijgebouw van de Hervormde kerk in 
Bilthoven.

Maskers
Irene: ‘De eerste lessen startten op 
dinsdagmiddag. Al snel kwamen er 
ook kinderen bij van andere scholen 
en binnen een jaar had ik drie groe-
pen met ruim veertig leerlingen’. Het 
aantal leerlingen nam snel toe en in 
2000 startte zij ook met een leslocatie 
in Hollandsche Rading. Het werd tijd 
een officiële school te beginnen. ‘Op 
21 maart 2001 richtte ik Stichting 
Theaterschool Masquerade op. Kort 
voor de oprichting was ik in Venetië 
en ik was erg onder de indruk van al 
die prachtige theatrale maskers. Van-
daar de naam Masquerade’.
Inmiddels waren zoveel mensen ver-
bonden met de theaterschool, dat de 

stichting op zoek moest naar een gro-
tere locatie voor de voorstellingen. 
Uiteindelijk kwam zij terecht in The-
ater De Kom. Irene: ‘In april 2002 
was hier onze eerste voorstelling: 
De Toverspiegel’. De school groeide 
echter door daarom moesten wij weer 
op zoek naar nieuwe ruimte. Via de 
gemeente kwam onze theaterschool 
terecht in De Werkschuit’. Dankzij 
een landelijke regeling van het Mi-
nisterie van OC&W professionali-
seerde Masquerade verder en schreef 
Irene een leerplan voor de theater-
school. De eerste docenten werden 
aangenomen waardoor zij zich meer 
op de interne structuur van de school 
kon richten. Na haar zoektocht naar 
extra inkomsten kwam Irene terecht 
bij Kunstcentraal.

Subsidie
‘Ik was een groot voorstander van 
kunsteducatie binnen het onder-
wijs’, vertelt zij. ‘En zo ontstond 
de eerste samenwerking, waaruit 
prachtige projecten voortkwamen, 
in samenwerking met de Werk-
groep KIDS (Kunst In De School). 
Al snel bereikten wij jaarlijks 5.000 
leerlingen via diverse schoolpro-
jecten. In 2007 kregen wij einde-
lijk 15.000 euro subsidie van de 
gemeente. Dankzij dat geld konden 
wij meerdere voorstellingen maken 

in kleinere zalen. In 2008 won de 
voorstelling “Everybody” het ama-
teurfestival en kregen wij de gele-
genheid ook buiten de regio te spe-
len, onder andere in Amsterdam’.

Schoolprojecten
De stichting kreeg steeds meer 
bekendheid en groeide uit haar 
ruimte in De Werkschuit. Het zoe-
ken naar een grotere ruimte begon 
opnieuw. En toevallig, precies op 
dat moment, kwam een voormalig 
kantoor vrij aan de Rembrandt-
laan in Bilthoven, met plek voor 
kostuumopslag. Van hieruit begon 
Masquerade met schoolprojecten 
in het voortgezet onderwijs en werd 
de stichting vaste partner van vo-
scholen in de Utrechtse Heuvelrug 
voor theaterlessen. Het aantal leer-
lingen steeg nog steeds en de stich-
ting verzorgde vele voorstellingen 
en projecten, waaronder WeMatch. 
In 2014 fuseerde Masquerade met 
het Kunstenhuis.

Terugblik
Irene: ‘Als ik terugkijk op 20 jaar 
Masquerade ben ik intens geluk-
kig. Ooit begon ik met één doel: 
anderen gelukkig maken met het 
mooiste wat er is, theater. Kinderen 
de kracht van de verbeelding laten 
voelen, dat er uit het niets de meest 

Irene Jongbloets geeft met haar leerlingen veel voorstellingen in Het 
Lichtruim in Bilthoven.

prachtige dingen kunnen ontstaan. 
Zoals Einstein het ooit zo mooi 
omschreef: “Kennis brengt je van A 
naar B, maar verbeelding brengt je 
overal”. Van de familievoorstellin-
gen tot de grote klassiekersspelen 
voor het publiek. Met tranen in de 

ogen en een uitbundige lach. Als ik 
terugkijk vind ik het geweldig dat 
wij zoveel mooie theatervoorstel-
lingen en gave lessen heb kunnen 
geven aan al die kinderen en jonge-
ren binnen de regio. Mede dankzij 
een geweldig team theatermakers’.

Mozaïek oude Theresiaschool naar 
nieuw schoolgebouw

door Henk van de Bunt

De directie van de Theresiaschool in Bilthoven en de gemeente De Bilt hebben in eendrachtige 
samenwerking een bijzonder kunstwerk behouden. Het betreft een mozaïek aan de gevel 

van de oude Theresiaschool aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. 

Het mozaïek is een kunstwerk van 
de Biltse kunstenares Henny Visch. 
Het is door de ouders geschonken 
ter gelegenheid van het gereedko-
men van de grote renovatie van de 
Theresiaschool in 1977. Het heeft 
als titel ‘Samen op weg naar een 
waardevolle toekomst’ en verbeeldt 
de ontwikkeling die leerlingen 
doorlopen gedurende hun loopbaan 
op school. 
Woensdag 8 december hebben de 

directeuren Arjan Dam en Lauré 
Ursem van de Theresiaschool en 
wethouder Dolf Smolenaers het 
kunstwerk feestelijk onthuld. Dit 
betekent dat nieuwe generaties 
leerlingen kennis kunnen maken 
met dit bijzondere Biltse werk.

Sloop
Het oude gebouw is recentelijk ge-
sloopt om in de toekomst plaats te 
maken voor nieuwe woningen. Mede 

op initiatief van enkele oud-leer-
lingen hebben de Theresiaschool 
en de gemeente de handen ineen-
geslagen om het werk een plekje 
te geven in de nieuwe school. Een 
gespecialiseerd bedrijf heeft het 
mozaïek in delen van de muur 
gehaald en in het eigen atelier 
weer aan elkaar gezet. Het is nu 
bevestigd op een drager zodat het 
gemakkelijker verplaatst en opge-
hangen kan worden. 

Behoud Bilts erfgoed
Inmiddels heeft het kunstwerk een 
prominente plek gekregen in de 
hal van het nieuwe schoolgebouw. 
School en gemeente zijn trots dat 
ze op deze manier hebben bijge-
dragen aan het behoud van bij-
zonder Bilts erfgoed. Wethouder 
Smolenaers: ‘Naast het feit dat we 
blij zijn dat we Bilts erfgoed heb-
ben weten te behouden, geeft het 
kunstwerk de nieuwe school ook 
een stukje historie mee. Het is een 
fraai en tijdloos werk, wat nu de 
aula van de nieuwe school mag 
sieren’.

De directeuren Arjan Dam en Lauré Ursem van de Theresiaschool en 
wethouder Dolf Smolenaers onthullen het kunstwerk. [foto Guus Geebel]

Kerstboom knutselen
Woensdag 22 december wordt er in het paviljoen van Beerschoten met 
KinderNatuurActiviteiten binnen geknutseld. Er wordt een sfeervolle 
kerstboom gemaakt die je thuis aan de muur kunt hangen. Maar voor 
je dat kan gaan doen verzamel je eerst in het bos in om takken, den-
nenappels, bladeren en andere materialen. Het is voor de leeftijdsgroep 
van 6 t/m 10 jaar van 14.30 tot 16.30 uur in Paviljoen Beerschoten, de 
Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden kan per email tot en met zaterdag 18 
december via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Vierklank fan

De 2-jarige Manuel Nagel uit Westbroek weet precies op welke pagina 
van zijn favoriete krant hij moet zijn.



Verloren land 
Het was een kille dag in december, totdat de zon doorbrak. De wind 
blies m’n bril van het bankje. Het bankje dat uitkijkt over het land waar 
lang geleden de koeien van Roel en Marretje van Barneveld liepen. 
Toen uitgestrekte grazige weilanden, gescheiden door smalle sloten.

Met paard en wagen, volgeladen met melkgerei, reden de boeren uit het 
dorp twee maal per dag heen en weer om de koeien te melken, met de 
hand. Ik liet me vertellen: ‘Tien minuten tot een kwartier per koe, de 
vertinde, roestvrije emmer op de hak van je klomp. Lekker rustig, op 
een krukje onder de koe kon je alles bekijken, overdenken. De geluiden 
van de polder, de vogels, het grazen van de koeien… Op een koude 
ochtend, bij de eerste stralen die in de emmer spetterden kwam de damp 
omhoog. Een hele beste koe gaf 12 tot 13 liter’.
Vlak achter de boerderij lag de grote moestuin met een overvloed aan 
groenten en fruit voor een gezonde maaltijd. Vanwege het zompig moe-
rasbos aan beide zijden kwam steevast de waarschuwing: ‘Pas op voor 
de zod! Daar zou je verdrinken’. 

De uitgestrekte grazige weide heeft plaats gemaakt voor een andere na-
tuur, smalle akkers tussen uitgestrekte waterplassen. Er lopen wandelaars 
die aangetrokken worden door de nieuw ontstane woeste weidsheid. En 
er zijn bankjes om even stil te staan bij wat ooit was. Dit bankje was 
gesneuveld tijdens werkzaamheden en is nu weer hersteld. Onderweg 
om het herinneringsplaatje terug te schroeven, zakten we ver weg in de 
modder. Zo ver dat we elkaar los moesten trekken uit de zuigende grond. 
In gedachte hoorden we de waarschuwing weerklinken: ‘Pas op voor de 
zod! Daar zou je verdrinken’.
              (Karien Scholten)

In haiku:
 
Een wilde wind waait
Over het verloren land
Woest aantrekkelijk 
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advertentie

Bestellen via: info@naastdeburen.nl
of telefonisch 06-12368755.

Afhalen bij Naast de Buren
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
15-12

Do.
16-12

Vr.
17-12

Za.
18-12

Zo.
19-12

Saté van varkenshaas, 
atjar, kroepoek en 

frietjes

Biefstuk met 
pepersaus en frietjes

Gebakken zeebaars 
met dillesaus en 

frietjes

Groente-loempiaatjes 
met nasi en satésaus

Afhalen:
€ 12,50

Extra 
friet:

€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Pecan-carameltaart met slagroom € 5,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Westbroek kleurrijker
De werkgroep Biodiversiteit van Westbroek maakt deze kern steeds kleurrijker door het zaaien 
van bloemen en het poten van bloembollen. Vorig jaar werd de Korssesteeg verrijkt met 2750 

biologische bloembollen, waar iedereen dit voorjaar al van heeft kunnen genieten. 

Dit najaar zijn er nog eens 1250 
biologische bloembollen de grond 
in gegaan; mogelijk is daarvan ko-
mend voorjaar in de bermen aan het 
einde van de Kerkdijk op de hoek 
van de Nedereindse Vaart van te 
genieten.  Verderop op de vaart zijn 
wilde bloemen gezaaid. 
In overleg met het kerkbestuur van 
de NH kerk zijn er bovendien in 
het gras bij de kerk 1750 krokus-
sen gepoot. Zo krijgt Westbroek 
- mede dankzij de subsidiegevers 
van KIEM - in het voorjaar en de 
zomer weer kleurrijke entrees, want 
de Huydecoperweg was in 2021 al 
prachtig door al het zaaigoed.

Mezen
Alle mezenkasten, die eind 2020 
door de werkgroep zijn opgehan-
gen, zijn schoongemaakt en ze zijn 
bijna allemaal bewoond geweest. 
In de afgelopen weken zijn er bo-
vendien nieuwe vogelhuisjes op-
gehangen in het dorp. Het zijn bij-
zonder kleurrijke mezenkasten, die 
gemaakt en beschilderd zijn door 
deelnemers van de zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. 

Subsidie
De werkgroep heeft subsidie ont-
vangen vanuit het provinciale 
project ‘Groen aan de Buurt’.  
Hierdoor wordt het mogelijk om 
het veldje tussen Molen de Kraai 
en de tennisbanen aan te passen 
en in te planten zodat er meer 

diversiteit ontstaat van planten, 
insecten, bloemen en dieren. Er 
wordt overleg gevoerd met de ge-
meente, omwonenden en gebrui-
kers om rekening te houden met 
alle belangen.
    (José Stortelder)

Bijzondere mezenkasten geven Westbroek kleur.

Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug 
Vanaf nu is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug online te bestellen. Het vignet is verplicht 

vanaf 1 januari 2022 voor ruiters en menners, die gebruik maken van de paden 
die over het Utrechtse Heuvelrug vignetgebied lopen. 

Dit zijn verschillende terreineige-
naren op de Utrechtse Heuvelrug 
overeengekomen. De terreineige-
naren willen de paardenpaden be-
houden, maar voor het onderhoud 
is een bijdrage van de ruiters en 
menners nodig. Stichting Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug is aange-
wezen als uitvoerende partij voor 
het ruitervignet. Het gaat om een 
gebied van ruim 200 kilometer aan 
paardenpaden.

Paardenliefhebbers kunnen volop 
genieten van het de natuur op de 
paardenpaden op de Utrechtse 
Heuvelrug. Met de bijdragen uit 
het vignet kunnen de paardenpa-

den onderhouden worden en voor 
de boomveiligheid en beheer van 
de omliggende natuur worden ge-
zorgd. Zo kunnen ruiters en men-
ners toegang krijgen tot goed be-
gaanbare paardenpaden.

Waar geldig
Verschillende gemeenten, terrein- 
en particuliere eigenaren doen 
mee met het Ruitervignet Utrecht-
se Heuvelrug. In totaal bieden zij 
samen op dit moment een gebied 
van 214,6 kilometer aan paarden-
paden op de Utrechtse Heuvel-
rug. Op dit moment doen  Staats-
bosbeheer, Utrechts Landschap, 
Natuurmonumenten, gemeenten 

Soest, Zeist, Rhenen, Utrechtse 
Heuvelrug, De Bilt en Baarn en de 
landgoederen Eyckenstein, Rem-
merstein en De Kleine Hoogstraat 
en het recreatieterrein RCN Het 
Grote Bos mee. Op  website www.
ruitervignetuh.nl is een kaart met 
daarop het actuele overzicht van 
waar het vignet geldig is. Het rui-
tervignet is ook op die website te 
bestellen. Om de kosten zo laag 
mogelijk te houden, is er geko-
zen voor een digitaal vignet. Deze 
moeten gebruikers uitgeprint of 
op hun mobiele telefoon bij zich 
hebben vanaf 1 januari 2022.  
       (Judith Boekel) 

Paard ontmoet ruiterroutepaaltje 23.

Afval bij het 
Prinsenlaantje

Het Prinsenlaantje in Maartensdijk heeft meer en meer te lijden van van-
dalisme en overlast. Secretaris Peter Jansen vertelt: ‘Onlangs werden 
door onbekenden het verkeersbord en informatiebordjes van een paaltje 
aan de kop van het pad aan Maartensdijkse-zijde gesloopt. Eerder al ver-
dwenen een bordje ‘honden aan de lijn’ en een QR-bordje dat verwees 
naar informatie over het eeuwenoude pad dat tussen Maartensdijk en de 
Nieuwe Wetering loopt’.

Wandelaars en fietsers maken veel-
vuldig gebruik van het Prinsenlaan-
tje en voor scholieren is het een 
doorgangsroute. Vrijwilligers van 
de Stichting Behoud Prinsenlaantje 
die het vuil regelmatig opruimen, 
melden verder dat er steeds meer 
afval langs het pad wordt gedepo-
neerd. Met name bij de picknick-
tafel halverwege is het vaak raak: 
blikjes, flessen, verpakkingen e.d.. 
Afgelopen week werd zelfs een in 
stukken gescheurd schoolexamen 
aangetroffen. Genoemde vrijwilligers zeggen: ‘Fijn dat mensen van de 
natuur rond het Prinsenlaantje genieten, maar graag met respect voor het 
landschap en laat geen afval achter’.    [HvdB]

Bordjes verdwijnen regelmatig 
van de palen.
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