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Uw lokale
drukwerkspecialist 

Tijdelijke opvang statushouders
in Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

In een uitvoerige brief van 22 december jl. informeert het College van Burgemeester
en Wethouders van De Bilt de gemeenteraad over de regionale opgaven

opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.

‘De problematiek van gebrek aan 
opvang en woonruimte voor vluch-
telingen en statushouders is nog 
altijd nijpend. Het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) krijgt 
de benodigde opvang niet gereali-
seerd. Daarnaast zijn er verschil-
lende gemeenten die hun taakstel-
ling niet ingevuld krijgen. Hierdoor 
is er een oplopende druk ontstaan 
in de bestaande opvangcentra. Wij 
hebben gezocht naar verschillende 
mogelijkheden om op korte ter-
mijn een bijdrage te leveren aan het 
verminderen van de druk in de op-
vangcentra en het vergroten van de 
uitstroom, naast het traject voor de 
langere termijn, dat loopt in provin-
ciaal verband’. Het college noemt 

het behalen van de taakstelling door 
gemeenten van groot belang voor 
de voortgang van de uitstroom van 
statushouders uit de asielzoekers-
centra (AZC’s). Eerder meldde het 
college de taakstelling over 2021 
bijna geheel in 2021 te behalen en 
een kleine achterstand in januari 
2022 in te zullen lopen, mede ook 
dankzij de grote inzet van woning-
corporatie SSW. 

Regeling
Het COA stelt de zogenaamde 
‘Hotel- en Accomodatieregeling’ 
open, waarmee statushouders, die 
reeds aan een gemeente zijn gekop-
peld, onder bepaalde voorwaarden 
tijdelijk in een gemeente kunnen 

worden opgevangen, alvorens zij 
doorstromen naar permanente huis-
vesting. Het college schrijft gebruik 
te zullen gaan maken van deze rege-
ling op het moment dat kleine ach-
terstanden dreigen te ontstaan, en 
verwacht op korte termijn een aan-
tal statushouders ook op deze ma-
nier versneld naar De Bilt te laten 
uitstromen. Een andere mogelijk-
heid om meer statushouders uit de 
opvangcentra te laten uitstromen, 
is te zorgen voor tijdelijke huisves-
ting: ‘Wij hebben daarom gezocht 
naar locaties in onze gemeente die 
in aanmerking zouden kunnen ko-
men voor opvang van vluchtelin-
gen of statushouders. Deze locaties 
moeten aan basisvereisten voldoen, 
zoals de mogelijkheid om de locatie 
op korte termijn geschikt te maken 
voor opvang, voldoende ruimte 
voor het realiseren van het mini-
mumvereiste van ruimte voor 50 tot 
70 asielzoekers of statushouders en 
de bereidheid van de eigenaar van 
de grond om mee te werken aan de 
plaatsing van tijdelijke huisvesting, 

naast het niet vertragen van de toe-
voeging van permanente woning-
bouw in de sociale huursector. 

Hollandsche Rading
Hieruit is één mogelijke locatie 
naar voren gekomen: ’De locatie 
‘de Hertenkamp’ in Hollandsche 
Rading voldoet aan de criteria. Op 
deze locatie is op dit moment al een 
kleinschalige opvang gevestigd van 
Nidos voor minderjarige asielzoe-
kers. Nidos voert als onafhanke-
lijke (gezins-) voogdijinstelling de 
voogdijtaak uit voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. Ni-
dos heeft aangegeven deze locatie 
te willen benutten voor tijdelijke 
opvang van maximaal 25 status-
houders. Ook de eigenaar van het 
terrein en de opstallen heeft aan-
gegeven positief te staan tegenover 
de verhuur van een extra pand aan 
Nidos. De bewonersvereniging van 
Hollandsche Rading is hierover ge-
informeerd’. 

Dagbesteding
De bewonersvereniging zegt des-
gevraagd het van belang te vinden 
dat de omwonenden vooraf zullen 
worden geïnformeerd en dat aan 
de statushouders dagbesteding zal 
worden aangeboden. De statushou-
ders, die Nidos wil laten instromen 
in deze kleinschalige opvang in 
Hollandsche Rading zullen, van-
wege de tijdelijkheid van deze op-
vanglocatie, geen beroep doen op 
vervolghuisvesting binnen De Bilt. 
Daarnaast kunnen de jongeren die 
in Hollandsche Rading instromen 
voor wat betreft scholing worden 
ingeschreven bij Ithaka, de Inter-
nationale Schakelklas (ISK) in 
Utrecht’. 

Overboslaan
Het college schrijft verder: ‘Wij 
hebben naast onze bijdrage in de 
huisvesting, ook gezocht naar an-
dere mogelijkheden om een bij-
drage te leveren aan de oplossing 
van de problematiek. De gemeente 
Zeist is naarstig op zoek naar een 
locatie voor het onderwijs aan 80 
tot 100 jonge kinderen van vluch-
telingen uit Afghanistan. Wij zijn 
sinds 1 september 2021 eigenaar 
van de voormalige Aeres-mavo aan 
de Overboslaan in Bilthoven. Het 
is een voormalig schoolgebouw 
en dus ook als zodanig toegerust. 
De integratie van vluchtelingen 
en zeker van hun kinderen begint 
bij onderwijs. Daarom stellen wij 
het gebouw ter beschikking voor 
onderwijs aan deze kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Deze jonge 
asielzoekers volgen op dit moment 
onderwijs op verspreide locaties 

in de gemeente Zeist. Dit komt de 
kwaliteit van het onderwijs niet 
ten goede. Voor zowel kinderen 
als leerkrachten betekent de be-
nutting van dit schoolgebouw een 
kans voor beter onderwijs en bege-
leiding; een duidelijke verbetering 
ten opzichte van de huidige situa-
tie. Wij gaan ervan uit dat de Aeres 
mavo in ieder geval de rest van het 
lopende schooljaar op deze wijze in 
gebruik zal zijn’. 

Raadsbesluit
Op basis van deze uitkomst vraagt 
dit alles geen raadsbesluit. Het Col-
lege hierover: ‘Wij kunnen deze 
maatregelen nemen op basis van 
onze collegebevoegdheid. Omdat 
het asielvraagstuk niet eindigt bij 
het oplossen van de huidige acute 
knelpunten in de asielketen, blijven 
wij daarnaast in provinciaal ver-
band werken aan een gezamenlijke 
aanpak voor de lange termijn’.

De voormalige Aeres-mavo aan de Overboslaan in Bilthoven krijgt weer 
schoolbestemming.

Eenvoudige aan de boom aangebrachte bordjes wijzen de weg naar 
Nidos.

Geen geld voor 
Woningbouwimpuls

Het College van B & W van De Bilt is teleurgesteld, dat het Rijk 
besloten heeft voor het gebied Spoorzone Bilthoven geen financiële 

bijdrage uit de Woningbouwimpuls toe te kennen.  De gemeente 
krijgt nog te horen waarom er geen bijdrage is toegekend. 

De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan het versneld rea-
liseren van betaalbare woningen in een goede leefomgeving. Ook de 
gemeente De Bilt heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat 
de gemeente geen bijdrage ontvangt is daarom slecht nieuws voor de 
Biltse woningzoekende. 

Woningbouwimpuls ook in 2022 
Vooralsnog zal de ontwikkeling van de Spoorzone doorgang moeten 
vinden zonder bijdrage van het Rijk. In het regeerakkoord staat wel, 
dat gemeenten in 2022 opnieuw een bijdrage kunnen aanvragen. Het 
regeerakkoord biedt meer nieuwe kansen, ook op het gebied van de 
financiering van bereikbaarheid en betaalbare woningen. Dit biedt per-
spectief.

Visie Centrumplan/Spoorzone Bilthoven
Gemeente De Bilt houdt vast aan het plan om het stationsgebied te 
ontwikkelen vanuit een integrale visie, die tot stand moet komen in 
samenwerking met de inwoners. Dit proces gaat starten direct na de 
verkiezingen. Daarna gaat de visie door voor besluitvorming naar col-
lege en gemeenteraad. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

09/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Kerkdienst alleen online te volgen

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/01 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom

09/01 • 15.30u - Ds. J.P. Nap  
 

Woudkapel
09/01 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Rutger Claasen
Alleen met livestream te volgen

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

09/01 • 13.00u - de heer Herman Kesting 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
09/01 • 10.30u - 

Voorgangers pastor Wies Sarot
Viering alleen online te volgen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

09/01 • 10.15u - Ds. G. de Kimpe
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

09/01 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Onlinedienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

09/01 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
09/01 • 11.00u - Eucharistieviering 

pastor M. Meneses
Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
09/01 • 10.00 uur - spreker de heer 

Wouter van de Fliert

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/01 • 15.30u - Ds. A. Snoek

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/01 • 10.00u - Kandidaat D.A. Pater
09/01 • 18.30u - Ds. H. van der Ziel

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog geen diensten 
en vieringen meer vanwege de 

coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/01 • 11.00u - geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/01 • 10.00u - drs. G.A. van Ginkel
09/01 • 18.30u - ds. P. Molenaar

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/01 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder
09/01 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder
09/01 • 15.30u - Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
09/01 • 09.30u - ds. K. Holwerda 

onlinedienst

St. Maartenskerk
09/01 • 09.00u - Eucharistieviering 

pastor M. Meneses
In januari 2022 is reserveren
voor de vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/01 • 10.00u - Ds. L. Steenwijk
09/01 • 15.30u - Dhr. J. W. de Besten

PKN - Herv. Kerk
09/01 • 10.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

09/01 • 15.30u - Ds. M. van der Zwan

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

Voor 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).

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Ook als het leven stopt,
            gaat de liefde door!
         Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700 

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |             huitinguitvaartverzorging

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Voorheen 

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.  

Bekijk alle tarieven op: of bel Kees van Asselt:        06 - 15 45 11 30.kvanasselt.nl/kosten/

Wat kost een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden 
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en 
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook 
hoog in het vaandel. 

Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Jannetje van de Kuil-Hage
Jannie

* Woerden, 14 mei 1935
† Haaften, 30 oktober 2021

weduwe van 

Johannes Anton van de Kuil
Hans

* De Bilt, 30 december 1933
† Boven-Hardinxveld, 20 juni 2019

Wij zijn dankbaar voor alle liefde, 
zorg, vreugde en levenslessen, 

die zij ons hebben gegeven.


Onze hartelijke dank voor alle troost 

en steun die wij hebben mogen ontvangen. 
Het was hartverwarmend.


Hans & Karin, Robert & Marja, 
Fred & Simone, Danny & Ria, 

John & Madelon, Edwin, 
de kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Familie I.T. van de Kuil-Gossweiler, De Bilt

Familie T. Meijer-Van de Kuil, Veenendaal

Familie H.J. van de Kuil
Looydijk 109-111, 3732 AK  De Bilt

Verdrietig, maar dankbaar voor haar mooie lange leven, hebben 
wij onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder los 
moeten laten

Alida Catharina Vijge - Floor
Alie

weduwe van Evert Anthonie Vijge sinds 5 juni 2004

* Zeist, 2 oktober 1926  † Bilthoven, 25 december 2021

Albert en Alleke
Gonnie en Marcel
Evert en Eveline
Linda
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
D.E. Vrauwdeunt-Vijge, Van Nagell-laan 2A, 3941 KP  Doorn

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Oud papier Groenekan/Westbroek
Let op! In afwijking van het normale schema wordt papier in deze 
dorpen op zaterdag 15 januari opgehaald.



 De Vierklank 3 5 januari 2022

advertentie

advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

‘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

‘In mijn hart zitten jullie, al mijn dierbaren.
Ik denk meer aan jullie dan ik kan laten merken’

Dankbaar voor haar liefde en zorgzaamheid, nemen wij afscheid van

Catharina Christina Maria van Doeveren - Schuurmans
Kitty

* Rotterdam, 15 november 1924 † Bilthoven, 23 december 2021

echtgenote van Niek van Doeveren †

Niek
Laurens en Dominique, Max en Matilda, Sophie

Anton en Trudy
Niki en Stijn, Jasmijn en Maarten, Claire en Herman

Martin en Dorien
Carlijn en Hemmo, Tessa en Floris, Desi en Maarten, Vincent en Marlot

Michiel
Mirèse en Roderick, Maarten, Maurits en Louise, Mireille en Sebas

Luuk en Ans
Anne en Sebastiaan, Wouter, Marieke en Marius

Marcel en Nicolette
Sander, Merel en Joris, Eva

Patrick en Helena
Inès, Artur, Oscar

Thérèse en Hem,
Lars en Kyon, Marit, Femke, Stanneke

en achterkleinkinderen

Wij hebben in kleine kring afscheid genomen van Kitty.

Correspondentie: Patrick van Doeveren | Diamantstraat 16 | 4817 HV  Breda

Hondenpoep en opruimplicht
Hondenpoep zorgt, net als zwerfafval, voor een vies straatbeeld en is 
ergernis nummer 1 in Nederland. Ook in de gemeente De Bilt is hon-
denpoep een grote bron van ergernis. Bovendien is hondenpoep behalve 
vies en onhygiënisch, in bepaalde gevallen ook een risico voor de ge-
zondheid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun 
mond. Wanneer zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij be-
smet worden met de hondenspoelworm.
Op de website meldt de gemeente: ‘We merken dat nu het weer vroeger 
donker wordt, dat de overlast weer toeneemt. Als gemeente treffen we 
maatregelen zoals het plaatsen van verbodsborden voor honden bij speel-
plaatsen/speelvelden, hondenhaltes, hondenuitlaatstroken, e.d. Los van 
alle maatregelen die wij nemen, vragen wij de hondenbezitters zich te 
houden aan de opruimplicht’. 

Opruimplicht
‘Dit houdt in dat iedereen die een hond in de openbare ruimte uitlaat, 
de uitwerpselen van de hond opruimt. Dus niet alleen op de stoep maar 
overal in de bebouwde kom (m.u.v. de hondenuitlaatstroken). Op het niet 
opruimen van de hondenpoep staat een boete van 140 euro. Sinds 2016 
is het verplicht om een opruimzakje voor hondenpoep bij je te hebben. Je 
kunt een boete van 90 euro riskeren als je dit niet bij je hebt. Een loslo-
pende hond, binnen de bebouwde kom, kost 90 euro. En als de hond op 
een speelterrein loopt is de boete 140 euro’.

Info
Op de website geeft de gemeente ook nog een tip: ‘Nu het vroeger donker 
wordt, schijn met uw zaklamp van uw mobiel even bij zodat u - ook in 
het donker - de hondenpoep opruimt. Kleine moeite maar groot plezier, 
voor ons allemaal!’ Meer informatie over het uitlaten van de hond is te 
vinden op de pagina ‘Hond uitlaten’: waar ook kaartjes en verdere info 
is te vinden over een losloopgebied. Daar mag de hond loslopen en hoeft 
hondenpoep niet opgeruimd te worden.

‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets’
Psalm 23:1

Dankbaar dat verdere moeite haar bespaard is gebleven, is in haar eenvoud 
en eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen mijn zorgzame moeder, 

schoonmoeder, vrouw de Greef en Oma poes

Annigje de Greef - van Zijtveld
sinds 16 mei 2010 weduwe van Gerrit de Greef

*Achttienhoven, 27 mei 1929 Groenekan, 30 december 2021 

 Janny en Gerda 

 Walter en Maria 
  Thijs, Sanne en Lisa   

 Alex en Eva
  Lily en Davy

Nieuwe Weteringseweg 175
3737 MH Groenekan

Mijn moeder, schoonmoeder is thuis opgebaard, aldaar geen bezoek.

Wij waarderen het als wij uw blijken van medeleven per post mogen 
ontvangen.

De rouwdienst zal, in besloten kring, plaatsvinden op vrijdag 7 januari om 
13.30 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26,  
3738 VC  Maartensdijk. Deze dienst is ook mee te beleven via  
www.kvanasselt.nl/degreef/

Aansluitend aan de dienst zal de teraardebestelling bij haar man, die voor 
iedereen toegankelijk is omstreeks 15.00 uur, plaatsvinden op begraafplaats 
Den en Rust, Frans Halslaan 27, 3723 EA  Bilthoven.

Geen bloemen

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van de Vitras te Maartensdijk, 
ook een speciale dank aan de Huisartsenpraktijk ‘’De Groene Kernen’’ 
voor de medische zorg gegeven aan mijn moeder en schoonmoeder. 
Alle vrijwilligers, ook van de NPV, willen wij heel hartelijk bedanken. 
Door jullie liefdevolle verzorging, steun en bezoekjes kon haar wens om  
thuis in haar eigen vertrouwde omgeving te mogen sterven vervuld 
worden.

Janny & Gerda.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 6 januari t/m woensdag 12 januari

Filet Americain 

Beenham salade

Gerookte kipsalade

Gebraden rosbief 

Gegrilde kiprollade

Honing ham 

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50
4 VOOR

10.-
DIVERSE ANGUS 
BURGERS 

RUNDERSCHNITZELS 

500 GRAM

5.98GEVULDE KIPFILET 

LIVAR KARBONADE 

3+1
GRATIS

3+1
GRATIS

POND GEHAKT 

STOMPETOREN JONG
500 GRAM

5.98

BOEREN JONG BELEGEN 
500 GRAM

6.50

250 GRAM

4.98LAMSWORSTJES

SAMEN

8.-

SHOARMA PAKKET
Bestaande uit:
500 gram varkensshoarma
1 bakje knoflooksaus
6 broodjes

1+1
GRATIS

3 BIEFSTUK

4 SCHNITZELS

6 TARTAARTJES

7.-
7.-
7.-

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

Ze zijn er weer…
Tarocco sinaasappels 

van Sicilië! 
Boordevol Vitamine C!

Per kilo € 2,99
Orzo met kip en veel groente

€ 1,49
100 gram

Hazenbout met garnituur
€ 14,95

Nu

Hertengoulash
met aardappelpuree en groente € 1,99

100 gram

Bij aankoop van onze 
Huisgemaakte Granola’s 
Nu 4 soorten.
Gratis een 0,5L fles 
Boeren Yoghurt

Onze bekende 
Chipolatataart
Nu € 16,95

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 januari.

Gezond snoepen
Snoeptomaatjes mix

500 gram € 2,99
Onze bekende 
FLX burgers
4 smaken, bakje 2 stuks

€ 2,99

Koolhydraat-arm brood 

Nu € 1,99
Onze bekende

Rozijnenbollen

Per zak 5 stuks € 2,49

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 voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag:
 Er is weer… Bruine bonensoep

Van onze notenafdeling:
Macadamia mix 
gezouten of ongezouten

Per bakje € 4,99

Chili con carne € 1,25
100 gram

Vers gesneden
Roerbakgroente Suprieur

€ 2,49
300 gram

Lekker light...
Slank of gerookte kip salade

€ 0,99
100 gram
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NIEUW

OP VELER VERZOEK

 VERS VAN DE TRAITEUR
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advertentie

Dat wil ik nu ook wel 
‘effe’ kwijt…

[Foto Henk van de Bunt]

Begin augustus van het voorbije jaar berichtte Rob Kemme (Bilthoven): 
‘De door de provincie Utrecht gepromote snelfietsroute Amersfoort-
Utrecht loopt voor een deel door de pas opgeleverde wijk ‘Hof van Bilt-
hoven’. De fietsroute loopt voor een deel langs de Melkweg. 
Ten noorden van de Melkweg ligt de ‘Hof van Bilthoven’, ten zuiden van 
de Melkweg liggen een kinderboerderij, kinderspeelplaats, kleinschalig 
winkelcentrum, scholen, bibliotheek, kinderopvang, cultureel centrum 
en een weekmarkt. Omdat er dagelijks zeer veel voetgangers de Melk-
weg oversteken is in het midden van de Melkweg een oversteekplaats 
gemaakt met voetgangers stoplichten en zebra’s. Om de stoplichten en 
zebra’s te bereiken moeten de voetgangers echter aan beide zijden het 
fietspad oversteken. Bij de fietspaden staan echter geen stoplichten en 
geen zebra’s. Dit is niet alleen een zeer verwarrende, maar ook erg ge-
vaarlijke situatie. Heb je als voetganger groen licht en waan je jezelf vei-
lig op de zebra, dan loop je alsnog het risico aangereden te worden door 
voorbijrazende e-Bikes en/of een peloton wielrenners. 
De gemeente heeft tot nu toe alleen gereageerd met de opmerking: ‘We 
zullen het in de gaten houden’. Ik vind het echter onbegrijpelijk hoe 
men in een compleet nieuw ingericht gebied zo’n onveilige situatie kan 
creëren.

[Foto Henk van de Bunt]

Kemme reageerde vorige week 
weer: ‘Onlangs zag ik dat de ge-
meente De Bilt alsnog de zebras-
trepen op de genoemde fietspa-
den heeft laten aanbrengen. Van 
een zebra-eiland is dus gelukkig 
geen sprake meer. De gemeente 
heeft dus toch iets meer gedaan 
dan het alleen maar ‘in de gaten 
houden’. Ik ben blij dat de ge-
meente reageert op signalen van 
de bewoners. Wat dat betreft dus 
een compliment voor ons ge-
meentebestuur! 

Steunpunt Vluchtelingen helpt 
nieuwkomers

Jaap Milius (67) werkt als maatschappelijk begeleider bij het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 
Hij helpt nieuwkomers die in onze gemeente zijn komen wonen met tal van praktische zaken. 

Jaap is tevens woonbegeleider en 
dat betekent dat hij er vanaf het mo-
ment dat het huurcontract wordt ge-
tekend bij is. ‘Het is altijd weer een 
spannend moment als we met de 
sleutels in de hand de woning gaan 
bekijken’, vertelt Jaap. ‘Terwijl het 
gezin opgewonden alle kamers be-
kijkt en bekokstooft wie waar mag 
slapen, krijg ik intussen een indruk 
van wat er nog aan de woning ge-
daan moet worden. Dan help ik 
mee dingen opmeten in huis en laat 
de nieuwe bewoners zien hoe alles 
werkt, zoals het ventilatiesysteem 
en de cv-ketel. Soms gaat er een 
tolk mee, maar meestal redden we 
ons aardig in het Engels.’

Roos in brievenbus
Als de huiselijke zaken geregeld 
zijn, maakt Jaap de nieuwkomers 
bekend met de omgeving. Daar 
hoort natuurlijk ook een kennisma-
king bij met de buren. Jaap: ‘Dat 
helpt allemaal enorm bij het zelf-
redzaam worden. Ik had een keer 
een erg drukke dag gehad met een 
gezin dat in Maartensdijk was ko-
men wonen. Er was toen geen tijd 
meer om ook nog even kennis te 
maken met mensen in hun straat. 
Maar dat gaf niet, zeiden ze, daar 
zouden ze zelf wel voor zorgen. En 

wat hadden ze nou gedaan? In alle 
brievenbussen om hen heen hadden 
ze een roos gestoken met een kaart-
je eraan: ‘Wij zijn uw nieuwe buren 
en hopen u een keer op de koffie 
te mogen uitnodigen’. Dat sloeg 
enorm aan en een housewarming 
voor de buurt is nu het plan. Ik vind 
het leuk om te zien hoe anders ie-
dereen weer is. De een is verlegen, 
de ander juist heel uitreikend. Als 
maatschappelijk begeleider beweeg 
je mee in wat er nodig is om deze 
mensen zo snel en zo goed moge-
lijk zelf de regie over hun leven te 
voeren en te laten integreren.’

Vaderfiguur
Jaap: ‘In het begin help ik door 
vooral orde te brengen in de chaos 
van dingen die moeten en die zij 
nog niet kennen. Dat doe ik niet al-
leen, maar samen met een tweede 
maatschappelijk begeleider. Daar 
heb ik veel steun aan bij alles dat 
moet gebeuren. Het gaat om in-
schrijven bij de gemeente, verze-
keringen, afsluiten en helpen met 
bankzaken. Over regelingen ver-
tellen waar zij gebruik van kun-
nen maken en dan weer mee naar 
de huisarts of tandarts. Het zijn 
soms intieme, vertrouwelijke zaken 
waardoor je een bijzondere band 

met elkaar krijgt. Even ben ik dan 
gewoon onderdeel van het gezin. Ik 
coach hen met van alles dat hier zo 
anders gaat dan zij gewend waren. 
Voor sommige jonge vluchtelingen 
ben ik een vaderfiguur, zoals voor 
een 22-jarige jongen uit Jemen. Te-
gen hem kan ik heel makkelijk zeg-
gen: ‘Kom nou eens wat eerder je 
bed uit en ga dit of dat doen’. Het 
is prachtig om na verloop van tijd 
te zien hoe iemand vooruit gaat en 
controle heeft gekregen over zijn 
eigen leven hier’. 

Gastvrijheid
Het is niet alleen maar helpen, coa-
chen en de nieuwkomers met alles 
bijstaan. Je krijgt er ook heel veel 
voor terug. Jaap: ‘Deze mensen 
hebben een krap budget om van te 
leven. Maar als zij je uitnodigen 
om mee te komen eten, pakken ze 
enorm uit. Er is altijd een overvloed 
aan eten. De gastvrijheid, gulheid 
en de openheid waarmee ze je te-
gemoet komen is hartverwarmend. 
Daar kunnen wij Hollanders nog 
wat van leren’.(Maud Bredero)

Ook enthousiast geworden van dit 
verhaal? Er is nog plaats voor twee 
maatschappelijk begeleiders en een 
woonbegeleider.

V.l.n.r. Jaap, Feras, Haia, Mahmood en Fadila.

Onderzoek naar eventueel roof 
Joods vastgoed 

De gemeente De Bilt gaat onderzoek doen naar de roof van woningen van weggevoerde Joodse 
eigenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van 

de raadsfracties van GroenLinks en PvdA.

Aanleiding voor de vragen waren 
publicaties van het onderzoekplat-
form Pointer (KRO-NCRV), waar-
uit blijkt dat destijds in De Bilt en 
Bilthoven meerdere panden zijn 
onteigend en doorverkocht. 

Raadsleden van GroenLinks en 
PvdA wilden weten of deze panden 
na de oorlog weer aan de rechtma-
tige eigenaren of hun nabestaanden 
zijn teruggegeven. Ook informeer-
den zij naar het al dan niet opleggen 
van naheffingen voor gemeentelij-
ke belastingen aan teruggekeerde 
Joodse eigenaren.

Onderzoek
Burgemeester en Wethouders laten 
weten deze vragen niet te kunnen be-
antwoorden, omdat daarvoor onvol-
doende gegevens beschikbaar zijn. 
Om deze alsnog te verkrijgen zal on-
derzoek worden gedaan naar de wijze 
waarop in de voormalige gemeenten 
De Bilt en Maartensdijk is omgegaan 
met de betalingsverplichtingen en 
hoe de houding van de beide gemeen-
ten was tegenover de teruggekeerde 
Joden in de periode 1945 -1950. Het 
College zal de raad een voorstel doen 
om hiervoor het benodigde budget 
beschikbaar te stellen.

Pointer
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log zijn er in Nederland tussen de 
16.000 tot 20.000 woningen van 
Joodse eigenaren geroofd. Duizen-
den woningen zijn doorverkocht 
veelal aan tussenhandelaren en 
oorlogskopers. De onderzoekers 
van Pointer ontdekten dat de ad-
ministratie van het doorverkocht 
vastgoed is bijgehouden in de zo-
genoemde Verkaufsbücher. Daarin 
zijn ruim 7000 transacties beschre-
ven en inmiddels hebben reeds 73 
gemeenten onderzoek gedaan naar 
deze kwestie. [HvdB]
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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.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

• Machinist mobiele kraan 14 ton

• Monteur

• Vakbekwaam hovenier

• Vrachtwagenchau�eur 

• Hoofduitvoerder GWW-Infra

Kijk voor deze en voor onze overige 

vacatures op werkenbijagterberg.com

Word jij onze nieuwe collega?

www.agterberg.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16403456199_vacature A6 2021-12 versie 5.pdf   1   24-12-2021   12:33:50

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

KOOLHYDRAATARM 
BROOD

HEERLIJKE 
BOTERKOEK

Van € 5,90
Nu € 4,95

400 gram nu 
€1,75

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

Bezorger(s) Gezocht
Voor wijken in Hollandsche Rading.

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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brengt mensen bij elkaar.....

We wensen iedereen 
een 2022 vol 

Meedoen en Samen
www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Wij wensen u een

voorspoedig 

2022

Joop en Jannie 
van Rossum

en hun 
medewerksters 
wensen u een

Gelukkig
Nieuwjaar toe!

DE DROGIST MET AANDACHT

wenst u
een goed en bedrijvig 2022

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Wat was het
een vreemd 2021! 

Wij wensen u
een goed

en gezond 2022.

In het nieuwe jaar
staan we graag

weer voor u klaar.

Alle goeds
voor 2022
Koop Geersing
uitvaartverzorger

VeelVeel
woonplezier woonplezier 

in in 20222022
0346 - 281444 / 06 - 36142989

 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Winkelen tijdens lockdown
Kwaliteitsslagerij van Loo in De Bilt moest dinsdag 28 december sluiten vanwege coronabesmettingen

onder het personeel. Met enkele medewerkers die negatief testen was de winkel maandag nog open,
maar om de gezondheid van personeel en de klanten te garanderen,

werd in overleg met de GGD besloten om dicht te gaan. 

Bas : ‘Corona heeft ons ook bereikt. 
Ik denk dat we de afgelopen twee 
jaar gewoon geluk hebben gehad 
en op een gegeven moment is dat 
geluk gewoon op en ben je helaas 
de klos. Ik ben heel dankbaar dat 
wij onder de categorie essentiële 
winkels vallen maar ook daar zit 
blijkbaar een grens aan. Ik ben nu 
dicht met mijn winkel en dat besef 
en geluk van een essentiële winkel 
komt nu extra naar boven’.

Besef
De sluiting doet Bas van Loo extra 
beseffen hoe ongelooflijk moeilijk 
de niet- essentiële winkels het heb-
ben. De ongelijkheid die er is, maar 
ook hun vindingrijkheid om toch 
positief te blijven en te proberen het 
hoofd boven water te houden door 
allerlei initiatieven te ontplooien en 
zo toch brood op de plank te hou-
den. Tot 14 januari zijn niet essen-
tiële winkels weer aangewezen op 
hun creativiteit om nog enige omzet 
te genereren. Dat winkels die le-
vensmiddelen verkopen, de super-
markt en dierenwinkel open zijn is 
algemeen bekend, maar er is meer 
detailhandel die gewoon doorgaat. 
Winkels die de lockdowndans 
ontspringen zijn bijvoorbeeld dro-
gisterijen, opticiens, audiciens en 
apotheken, maar ook slijterijen en - 
minder bekend - zaken die produc-

ten repareren en onderhouden zijn 
gewoon open.

Reparaties
Een snelle inventarisatie onder de 
winkeliers leverde een aantal re-
acties op. Zo meldt schoenmakerij 
van der Meijden in De Bilt open te 
zijn voor schoenreparatie en sleu-
telservice. Alle overige artikelen 
in de winkel zijn af te halen na 
een telefoontje, de winkeldeur is, 
tijdens reguliere openingstijden, 
gewoon open. Voor Bijou & Me 
op de Hessenweg geldt hetzelfde. 
Ook zij zijn gewoon open in ver-
band met de reparatieservice van 
horloges, klokken en sieraden. Alle 
overige artikelen zijn via click & 
collect te verkrijgen. Andrea Phil-
lippi had zich, net als veel andere 
ondernemers, verheugd op de ge-
zellige kerstdrukte, maar het liep 
ook dit jaar anders. De winkel heeft 
beperkte openingstijden, zie www. 
bijoume.nl.

Click en collect
De interieurwinkel Home Made by 
Visser is niet geopend, maar eige-
naar Hans kan zich voorstellen dat 
een klein ongelukje tijdens de feest-
dagen wellicht opvolging nodig 
heeft. Een brandgat in de vloerbe-
dekking of een vetvlek op de muur. 
Ze helpen graag met een oplossing 

telefonisch of bij calamiteiten bij 
u thuis. Ook bij hen geldt dat pro-
ducten telefonisch besteld kunnen 
worden en afgehaald of tegen een 
kleine vergoeding thuisgebracht 
kunnen worden. Bij de Bilthovense 
boekhandel kennen ze inmiddels 
het klappen van de zweep. In aan-
loop naar de kerst is het daar nor-
maalgesproken topdrukte. Dit jaar 
was het vanaf dag 1 van de lock-
down alle hens aan dek. De etalage 
werd in recordtempo omgebouwd 
en via social media en de digitale 
nieuwbrief werden klanten zo goed 
mogelijk op de hoogte gebracht. 

Door weer en wind werd er door 
een team vrijwilligers bezorgd en in 
de deuropening was een balie waar 
de bestellingen afgehaald konden 
worden. Eigenaresse Ike Bekking 
meldt veel omzet te hebben gemist, 
maar is heel blij met alle klanten 
die de winkel wél hebben weten te 
vinden.

Pastas
Wereldwinkel De Bilt heeft aan-
gepaste openingstijden. Van 12.00 
- 15.00 uur zijn er medewerkers in 
de winkel voor ‘bel & bestel’. Be-
stellingen kunnen via mail of mo-
biel (06-11497102) doorgegeven 
worden en binnen bovenstaand tijd-
slot opgehaald. Ondanks de sluiting 
gaat hun hart toch uit naar een van 
hun leveranciers die het door de co-
ronacrisis heel zwaar heeft. Daarom 
gaat er bij elke aankoop van mini-
maal €20,- een euro in de spaarpot 
voor de opzet van een groentetuin 
bij Swazi Candles.

Nagel Fashion in Maartensdijk 
maakt het klanten makkelijk. Via 
0346-211711 kunnen klanten hun 
wensen en voorkeuren kenbaar ma-
ken. In de winkel wordt een assorti-
ment samengesteld, klanten kunnen 
de pastas afhalen, thuis op hun ge-
mak passen. Items die ze niet wil-
len houden kunnen retour en die ze 
wel houden kunnen dan afgerekend 
worden.

Sympathiek
Met de uitgifte van de mantelzorg 
waardebon maakte de gemeente 
een sympathiek gebaar naar de niet 
essentiële winkels. De waardebon-
nen zijn namelijk alléén in te leve-
ren bĳ lokale horeca en winkels, 
kapsalons e.a. die tĳdens de lock-
down gesloten waren. Ongetwijfeld 
kijken er vele naar uit dat alles weer 
normaal wordt.Veel deuren zijn gesloten, maar kunnen wel op afspraak open.

Slagerij van Loo is gesloten en hoopt 7 januari weer op te mogen.
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Gedenksteen verdwenen

Jan Bakker was erg teleurgesteld, toen hij op 1 januari het graf van zijn ouders 
op begraafplaats Brandenburg bezocht en tot zijn schrik bemerkte, dat een 
zelfgemaakte gedenksteen was ontvreemd; een monumentje waar een Ankh-
teken (oud Egyptisch symbool) opstaat was weggehaald. Het monument is 
ongeveer 30 x 30 cm. Jan maakte het zelf na de dood van zijn moeder 10 jaar 
geleden ook als een verwerkingsproces; tevens heeft het een betekenis van 
eeuwig verbonden zijn met elkaar. Wie hier iets van weet kan contact opne-
men met jan-willem-bakker@hotmail.com. Terugzetten mag natuurlijk ook.

Het monumentje dat verdwenen is.

Ontmoetingscafé

Op vrijdagochtend (Oudjaardag) was er een ontmoetingscafé in het gebouw 
van Mens De Bilt in De Bilt onder het motto van ‘Koffie met Oliebol’. De 
bezoekers konden op deze manier gezellig met elkaar samen zijn. (Frans Poot)

Koffie ochtend met Mens

24 december organiseerde Mens De Bilt een Ochtend met Koffie en Kerststol. 
De deelnemers genoten ook van een stuk mamal (Syrisch gebak), gemaakt 
door een van de vrijwilligers. De kinderen van de BSO aan de Kerklaan 
hadden kerstkaarten gemaakt voor mensen die eenzaam zijn. [Frans Poot] 

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

We hebben al mensen gevonden voor 
Karel, dus binnen kort gaan we hem 
ondanks zijn aids herplaatsen!

Mijn naam is Baloo, geboren in 2017. Ik ben een prachtige verschijning al 
zeg ik het zelf (en vele andere). Maar ik ben niet ongecompliceerd. 
Ik ben geboren in het buitenland, maar als pupje al naar Nederland 
gekomen, dat was op z’n zachtst gezegd echt een cultuurschock. Ik kwam 
terecht in het Noorden van het land waar ik best wat ruimte had maar erg 
weinig prikkels. Dat ging prima zo, ik was niet anders gewend, maar ik 
moest daar weg. Toen kwam ik terecht in het centrum van een levendig 
dorp. Wederom een cultuurschock, hier kon ik echt niet meer aarden, 
wat een drukte, wat een mensen, wat een geluiden. Ik was dit echt niet 
gewend en ik had geen rust meer in mijn lijf. Door de hoge stress was ik 
ook niet te bereiken door mijn lieve nieuwe baasjes, trainingen sloegen 
niet aan, omdat ik geen rust kon vinden. 
Ik was erg waaks, sloeg aan bij iedereen die langs het huis liep, ook als de 
deurbel ging, ik moest en zou zien wie daar was. Op straat begon ik uit te 
vallen, kortom niet de beste situatie voor mij. Wel ging ik naar een honden 
dagopvang, dit ging wel goed, andere honden ben ik natuurlijk gewend 
door de start van mijn leven in het buitenland. 
Ik zit nu in het dierentehuis, dat bevalt wel moet ik zeggen, weinig 
verkeer, weinig mensen, wel veel honden. Dus ik ben weer een beetje tot 
rust gekomen. Ik reageer ook weer beter op mijn trainers, we zijn nu de 
drukte spelenderwijs aan het opzoeken. Ook loop ik vaak mee met andere 
honden en die negeren wel prikkels, dus stiekem 

kijk ik dat een beetje af. Weet je, 
eigenlijk ben ik best een watje 
en dat overbluf ik door een grote 
mond op te zetten 
Ik zou het liefst in een dorp 
wonen, maar dan een beetje aan de 
rand, waar het rustiger is. Een andere 
(stabiele) hond is erg welkom, zeker als deze 
mij een beetje op weg kan helpen. Katten vind ik lastig, 
ik woonde wel met een kat ooit, maar vreemde katten zijn super leuk om 
op te jagen. Kleine kinderen snap ik niet, veel te druk. Grotere kinderen zijn 
wel oké, maar dan niet steeds visite hoor, af en toe is prima. Als ik de tijd 
krijg om te wennen en mensen worden rustig voorgesteld, liefst met een 
hypoallergeen koekje ;) Ik kan prima een paar uurtjes alleen thuis blijven 
en in de auto gaat het ook goed. Trainen is super leuk, dat zal ook moeten 
worden opgebouwd, zo leer ik in een veilige omgeving om te gaan met 
prikkels. 
Ik zie er super zacht en leuk uit, maar ik ben geen knuffel. Ik hou er niet van 
wanneer vreemden mij aaien en al helemaal niet over m’n hoofd (welke 
hond wel?). Wanneer ik je beter ken, ben ik zeker in voor kroelsessies, 
maar ik heb gewoon even tijd nodig om te ontdooien. Mocht je interesse 
hebben in mij? Mailt u dan naar; dierentehuiszeist@gmail.com.

Dier van de maand: Baloo

Betere doorstroming
verkeer in De Bilt

De Bilt kent een duidelijke structuur van de 
wegen. Het verkeer kan het dorp goed berei-
ken en verlaten via de Soestdijkseweg Zuid, de 
Biltse Rading en de Groenekanseweg. In het 
dorp zelf is het echter niet zo goed gestructu-
reerd.

De Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds met sluip-
verkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude 
dorp. Het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt 
omvat een aantal maatregelen die sluipverkeer te-
gengaan en bijdragen aan de verbetering van de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp.

Aansluiten
De meest essentiële ingreep om de doorstroming 
van het verkeer te verbeteren, is het aansluiten 
van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg op de rotonde 
in de Biltse Rading. Nu dit is gebeurd, kan op de-
len van de Looydijk,  Blauwkapelseweg  en de 
Dorpsstraat eenrichtingsverkeer worden inge-
steld. Hiermee maken we sluipverkeer een stuk 
onaantrekkelijker.
In het vierde kwartaal zouden nog aanpassingen 
volgen op kruisingen naar eenrichtingsverkeer. Dit 
zijn: Looydijk, (tussen Soestdijkseweg Zuid en De 
Akker (dorp uit)), de Blauwkapelseweg, (tussen 
Biltse Rading en Park Arenberg (dorp in) en Dorps-
straat, tussen Soestdijkseweg Zuid en Kapelweg 
(dorp in). Deze zijn vooralsnog niet gerealiseerd                             
                 [HvdB]

Al op 14 april 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders een verkeersbesluit 
genomen waarmee een inrijdverbod is ingevoerd 
voor vrachtwagens op de Looydijk vanaf de 
Soestdijkseweg-Zuid. [foto Henk van de Bunt]

Een optie zou kunnen zijn een busbaan Blauwkapelseweg om busverkeer richting Biltse Rading te 
faciliteren en eenrichtingsverkeer in te stellen op het wegvak tussen de Biltse Rading en Park Arenberg 
(dorp in). [foto Henk van de Bunt]

De doorgang van de Prof. Dr. T. M.C. Asserweg is 
voor fietsverkeer opengesteld. Voor autoverkeer is 
de weg open voor eenrichtingsverkeer (dorp uit). 
[foto Henk van de Bunt]
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Biltse voorgangers
hielpen WO II vluchtelingen

door Henk van de Bunt

In de discussie over het belijden van kerkelijke schuld over het gedrag van de kerken 
gedurende Wereld Oorlog II is behoefte aan feiten. Emeritus predikant drs. G. C. Hovingh 

verzamelt namen van predikanten die Joden hielpen. Hij zet alleen predikanten
op de lijst van wie hij zeker weet dat ze Joden hielpen. 

Eind 2020 telt de lijst 575 namen. 
Op een totaal van ongeveer 3000 
predikanten is dat 19,2 procent. 
Hervormden en gereformeerden 
houden elkaar zo’n beetje in even-
wicht: 40% hervormde en 37% 
gereformeerde predikanten bekom-
merden zich om hun Joodse mede-
mens. Binnenkort zal deze ‘versie 
VIII’ gelinkt worden aan de website 
van het Historisch Documentatie-
centrum voor het Nederlands Pro-
testantisme (na 1800) van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en hoopt 
drs. Hovingh de komende tijd nog 
een proefschrift te schrijven over 
de belangrijkste uitkomsten van het 
onderzoek. Op verzoek selecteer-
de de auteur de namen van Biltse 
voorgangers.

Broederschapshuis
Ds. Willem Mesdag (1896 - 1975) 
was tijdens de oorlogsjaren wel-
iswaar doopsgezind predikant te 
Sneek, maar in de zomer van 1939 
actief betrokken bij de opvang van 
Joodse vluchtelingen in het Broe-
derschapshuis te Bilthoven. Sinds 
1937 was dat eigendom van de 
Doopsgezinde Gemeente. In 1921 
was het gebouwd in opdracht van 
Kees en Betty Boeke en werd het 
gebruikt voor allerlei vredesactivi-
teiten. Jos Heuer - een groot Boe-
ke-kenner- vertelt hierover: ‘In de 
loop van de dertiger jaren was De 
Werkplaats een trefpunt voor Duit-
se emigranten geworden. Met een 
werkvergunning die Kees Boeke 
voor hen had afgegeven konden zij 
naar Nederland komen. Na de Kris-
tallnacht kreeg Boeke steeds meer 
verzoeken om onderdak. Zo zul-
len ook Joden en intellectuelen uit 
Duitsland in het inmiddels doops-
gezinde Broederschapshuis terecht 
zijn gekomen. In 1939 schreef Kees 
een brief aan Koningin Wilhelmina 
die eindigde met de oproep ‘Opent 
de grenzen!’. Dat had helaas weinig 
effect: het werd Kees door de auto-
riteiten steeds moeilijker gemaakt 
om vluchtelingen op te nemen.
Vanaf de zomer van 1942 was in 
Kees’ directe omgeving vrijwel 
niemand meer die niet op de een 
of andere manier in de illegaliteit 
zat. Het gezin Boeke had zelf on-
derduikkinderen in huis en het kan 
bijna niet anders dat zij op de een 

of andere manier weet hebben ge-
had van, dan wel betrokken waren 
bij het onderbrengen van onderdui-
kers in het Broederschapshuis. Hij 
onderhield toen al nauwe contacten 
met collega’s die zich in een andere 
doopsgezinde instelling over veer-
tig Joodse kinderen hadden ont-
fermd’. 

Dochter
In ‘Doopsgezinde bijdragen’ (1998) 
vertelt dochter Nine Treffers- Mes-
dag over haar ouders: ‘In de zomer-
vakantie van 1939 heb ik voor het 
eerst - ik was toen dertien jaar - iets 
gezien en gehoord van de dreiging 
van een oorlog. Mijn ouders had-
den de leiding van het doopsgezind 
Broederschapshuis in Bilthoven. 
Hun kinderen, vijf in getal, waren 
natuurlijk meegegaan. Wij verheug-
den ons op een fijne vakantie in het 
bos; dat was iets heel anders dan 
Sneek! Maar het werd op een veel 
indringender manier anders. Het 
Broederschapshuis was vol gasten. 
Overdag was er het gebruikelijke 
programma voor de vakantiegasten. 
De avondwijding was echter verzet 
naar vroeg in de avond. Daarna was 
de serre gereserveerd voor de gas-
ten die dan pas naar beneden kwa-
men: joden uit Oostenrijk. Het wa-
ren indrukwekkende gestalten met 
hun volle baarden. Mijn vader was 
bij hen in de serre. Hij hoorde hun 
verhalen over de Kristallnacht, de 
vervolging, hun vlucht; hij deelde 
in de spanning over de visumaan-
vragen. De gewone vakantiegasten 
kwamen dan niet in de serre. Kin-

deren uiteraard helemaal niet, maar 
gezien hadden wij deze mannen 
wel en dat maakte een diepe indruk. 
Op onze kamer alleen vroeg ik mijn 
moeder wat er aan de hand was. Zij 
vertelde over het verschrikkelijke 
geweld en het onrecht aan mensen 
aangedaan alleen omdat ze joden 
waren. Bewogen zei ze dat er een 

eind moest komen aan dit onrecht, 
aan de wreedheden. Mensen moe-
ten opstaan voor vrede tussen de 
volken. Zij had zelf meegedaan in 
een vrouwengroep voor vrede in 
Den Haag’.

Rembrandtlaan
Dr. Martinus Cornelis Slotemaker 
de Bruïne (1897- 1986) was her-
vormd predikant te Terkaple en 
Hoogkerk, vervolgens studiesecre-
taris van de Nederlandse Christen-
Studenten Vereniging (NCSV), 
predikant van de Protestantse Kerk 
in Batavia en rector van de Theo-
logische Hogeschool in Buitenzorg 
(toenmalig Nederlands-Indië). Van-
af “In 1938 keerde hij terug naar 
Nederland en werd directeur van 
de Hilfsstelle für Juden und Nicht-
arier in Berlijn en verzorgde tot de 
Duitse inval de opvang van Joodse 
vluchtelingen uit het Duitse Rijks-
gebied in Nederland. 
Daarna heeft hij nog - vanuit de 
verschillende gremia waar hij lid 
van was - fel geprotesteerd tegen de 
Jodenvervolging in het algemeen 
en zich nog ingezet voor gedoopte 
Joden in het bijzonder. Hij woonde 
op het adres Rembrandtlaan 92 in 
Bilthoven.

Julianalaan
Ds. Sybren Roelof Smilde (1906 
-1995) was van 1938 tot 1942 ge-
reformeerd predikant te Bilthoven. 
Hij was actief in het verzet, zoals 
o.a. blijkt uit het feit dat hij in zijn 
volgende gemeente Rotterdam-
Delfshaven al drie maanden na zijn 
bevestiging daar werd opgepakt 
wegens ‘opruiende prediking’. Via 
Kamp Amersfoort (concentratie-
kamp in Leusden aan de zuidrand 
van Amersfoort) kwam hij in het 
beruchte concentratiekamp Dachau 
terecht, dat hij - na een verblijf van 
bijna drie jaar - ternauwernood wist 
te overleven. Maar kennelijk heeft 
hij ook in Bilthoven Joodse on-
derduikers in huis gehad. In 2015 
ontdekte Jelle Kapitein uit Urk bij 
sloopwerkzaamheden in de voor-
malige pastorie te Bilthoven op 
een oude deur een laatste bood-
schap van het joods echtpaar Le-

vie Sajet en Ester Zilberstein, dat 
daar onder de naam ‘Smilde’ tot 
1942 ondergedoken had gezeten. 
De boodschap luidde: ‘Kijk op het 
dak en vindt mijn laatste persoon-
lijke eigendommen en probeer na 
de oorlog onze familie te vinden. 
God van Israël, heb erbarmen met 
uw vertrapte broeders. Bilthoven, 
23 April 1942. Levie Sajet, geboren 
te Nijmegen 1.8.1881 en huisvrouw 
Ester Zilberstein, geboren te Stettin 
27.7.1899. Dan volgt nog een adres 

in Amsterdam en de ondertekening 
‘L. Sajet’. Waarschijnlijk mocht het 
echtpaar - nadat het gezin Smilde 
kort na 1 maart 1942 naar Rotter-
dam verhuisde, tijdelijk onder de 
naam ‘Smilde’ in de pastorie blij-
ven wonen - de opvolger van de 
predikant zou pas op 1.8.1942 in-
trede doen - maar kennelijk is daar 
al vrij snel (tgv verraad?) een einde 
aan gekomen. Over de verdere lot-
gevallen van het echtpaar is helaas 
niets bekend. 
Op Omroep Flevoland (www.
omroepflevoland.nl) is een film 
(‘Urker vindt geheime boodschap 
Joodse onderduikers’) te zien over 
de vondst van Jelle Kapitein en 
over de geheime boodschap van de 
Joodse onderduikers. Het gaat om 
een paneeldeur waarop met pot-
lood oproepen zijn geschreven om 
na de oorlog op zoek te gaan naar 
familieleden. Een bevestiging van 
dit verhaal is ook terug te vinden 
op pagina 262 van het boek ‘Bilt-
hoven en De Bilt - de eerste jaren 
na de bevrijding van Bilthovenaar 
Bernard Schut. 

Oorlogswinter
Ds. Jan Cornelis Terlouw (1904 - 
1987) was van 1958 tot 1970 pre-
dikant van de Stulpkerk in Lage 
Vuursche en is begraven op de 
Algemene Begraafplaats ‘Bran-
denburg’ te Bilthoven. Hij was 
gehuwd in 1929 met Grietje (Gré) 
Stein (1909 van Joodse origine) Hij 
‘stond’ o.a. in Garderen van 1935 
tot 1943 en te Wezep van 1943 tot 
1946. Hij is de vader van de D’66-
politicus en schrijver Jan Terlouw 
en grootvader van de schrijfster 
Sanne Terlouw. Het echtpaar Ter-
louw (senior) zette zich actief in 
voor joodse onderduikers. 
Zoon Jan Terlouw is de auteur van 
het boek en de film ‘Oorlogswin-
ter’. Het verhaal is grotendeels 
gebaseerd op Jan Terlouws eigen 
ervaringen als kind in de Tweede 
Wereldoorlog. Jan Terlouw hielp 
zelf langskomende trekkers tijdens 
de hongerwinter. Terlouws vader 
had in de oorlog een belangrijke 
rol als dominee die vaak troostende 
woorden sprak, net als de dominee 
in het boek. Terlouw maakte zelf 
twee keer mee dat de Duitsers zijn 
vader in gijzeling namen en hem 
dood dreigden te schieten. Een in 
het boek verteld verhaal over een 
gezin waarvan de vader en de twee 
oudste zonen door de Duitsers wor-
den doodgeschoten nadat er wa-
pens zijn ontdekt, is gebaseerd op 
ware feiten.

Ds. Jan Cornelis Terlouw (1904 - 1987) was van 1958 tot 1970 predikant 
van de Stulpkerk in Lage Vuursche.

Het Broederschapshuis aan de Sweelincklaan nr. 1 in 1933, gebouwd in 
opdracht van Kees Boeke. (foto uit de digitale verzameling van Rienk 
Miedema)

Het interieur van het Broederschapshuis in 1935. (foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Gewezen wordt op de tekst: God van Israël, heb erbarmen met uw 
vertrapte broeders. (foto omroep Flevoland)

Jelle Kapitein wijst op de tekst. 
(foto omroep Flevoland)
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Geldig t/m di 1 februari 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

3 VOOR

499

KIES & MIX FRUIT
Tessa appels zak 1 kilo, 
witte druiven bak 500 gram, 
blauwe bessen bak 125 gram 
of Zespri kiwi green 3 stuks

994

RIBLAPPEN
Per 500 gram

a5,45 - a5,95

499
Kiloprijs 9,98

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

JEAN BALMONT WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
Alle soorten 
2 flessen à 750 ml

a7,98 

2 VOOR

649

KIPFILETBLOKJES OF 
DE VEGETARISCHE 
SLAGER KIPSTUCKJES
Kipfiletblokjes naturel, 
dijblokjes, tandoori of saté of 
De Vegetarische Slager kipstuckjes 
2 schalen à 220-350 gram

a6,38 - a7,50

2 VOOR

6,-

UNOX SOEP IN BLIK
2 blikken à 800 ml

a4,40 - a5,32

2 VOOR

350

Geen 18, geen alcohol

WATERVAL WIJNEN
Land van oorsprong: Zuid-Afrika
Alle soorten 
2 flessen à 750 ml

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

a9,98

2 VOOR

749

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar 
2 pakken à 1 liter

a2,98 - a4,36

2 VOOR

2,-

SENSEO KOFFIEPADS
Alle soorten 
3 zakken à 16-36 stuks

a11,55 - a14,19

3 VOOR

10,-

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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GELUKKIG 2022!

P.C. Staalweg 14, 3721 TJ Bilthoven
030-6338672, info@gildepersoneel.nl

www.gildepersoneel.nl

Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
een gelukkig 2022

en alle medewerkers
wensen u een 

voorspoedig 2022!

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Wij wensen u een Gezond, 
Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Wij wensen u een voorspoedig 2022
en zijn u ook dit jaar weer

graag van dienst

Na bijna 89 jaar einde aan 
Maartensdijks familiebedrijf

door Henk van de Bunt

Na bijna 89 jaar komt er een eind aan het bestaan van DA - Drogisterij van Rossum in 
Maartensdijk. Per 1 maart 2022 gaan Joop en Jannie het bedrijf in handen geven van de 

Westbroekse schoonheidsspecialiste Erica Lam om nu van hun welverdiende rust te gaan genieten. 
Zo komt er een einde aan het familiebedrijf waaraan drie generaties hun naam verbonden hadden.

De overname van het bedrijf zal 
mogelijk gepaard gaan met ver-
anderingen; in februari zal een en 
ander duidelijk worden gemaakt. 
Jannie zal vanaf die datum voor een 
aantal dagdelen nog hand-, span- en 
voetdiensten verlenen.

Generaties
Op woensdag 4 januari 1995 ver-
scheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank. Daarin 
bladerend zien we ook een adver-
tentie van Drogisterij-Parfumerie 
Van Rossum waarin de lezer wordt 
uitgenodigd tot een bezoek aan 
de zonnestudio; 1 bezoek kost fl. 
10,00. Neemt men een 12 (maande-
lijks) abonnement, dan is de bespa-
ring 37 %.Een gezichtsbruiner kost 
fl. 7,50. Koopt men er drie tegelijk, 
dan is het voordeel 11 %. 
In 1994 is de zaak van Jannie en 
Joop van Rossum een DA Drogiste-
rij, maar de winkel bestaat al sinds 
1933; de drogisterij komt uit de 
familie van Joop. Zijn oma startte 
ooit met de verkoop van sigaretten 
en drogisterijartikelen. Daarna nam 
zijn vader de winkel over en sinds 
1980 zette hij de zaak zelf weer 
voort. 

Verhuizing
De advertentie in 1995 noemt als 
adres nog Dorpsweg 130 in Maar-
tensdijk, maar 21 maart 1933 begon 
oma Van Rossum op Dorpsweg 30 
naast het kerkgebouw van de Her-
steld Hervormde-gemeente in Maar-

tensdijk, waar haar man Johan ook 
organist was. Koos Kolenbrander 
vertelt er in 1991 over: ‘Tevens was 
Johan dirigent van verschillende ko-
ren, zoals de Lofstem in Maartens-
dijk de Woudzangers in Lage Vuur-
sche en een koor in De Bilt’. Johan 
werkte niet mee in de zaak van zijn 
vrouw; hij had naast zijn muzikale 
activiteiten een eigen schildersbe-
drijf. Later verhuisde de familie naar 
Dorpsweg 130 (naast garage van 
Woudenberg), waar Barend, Alie 
en Joop de zaak hebben voortgezet. 
Op 13 februari 1997 is de zaak met 
inmiddels Joop en Jannie verhuisd 
naar het Maertensplein.

Apotheek
Op 7 februari 2007 vindt de feeste-
lijke heropening plaats van de ge-
heel gerenoveerde drogisterij Van 
Rossum. Ook de schoonheidssalon 
werd gerenoveerd. De DIO Dro-
gisterij en Parfumerie van Rossum 
van het Maertensplein in Maartens-
dijk wordt in dat jaar genomineerd 
voor beste DIO 2007. Joop van 
Rossum zegt daarover: ‘Ik ben nu 
best tevreden. De nominatie sluit 
wat dat betreft aan bij mijn gevoel’. 
Niet alleen de winkel maar ook de 
schoonheidssalon, de pedicure en 
de zonnebank maken de zaak voor 
hem compleet. In 2010 viert de 
beautysalon haar twintig jarig ju-
bileum en eind 2011 kan er 24 uur 
per dag 7 dagen per week aankopen 
gedaan worden bij de Maartens-
dijkse drogist die haar service heeft 

uitgebreid met een webshop. Joop 
van Rossum: ‘Het drogisterij-assor-
timent leent zich er heel goed voor 
om het online te kopen. Daar is ook 

niet mis mee. Onze zaak kent ook 
een eigen site (www.drogisterij-
vanrossum.nl), waar we ook online 
klaar staan voor onze klanten’.

Verbouwen 
Na een grondige verbouwing wordt 
drogisterij/ parfumerie Van Rossum 
aan het Maertensplein in Maartens-
dijk in 2015 in oktober heropend. 
Naast het gebruikelijke assortiment 
zijn er nu ook exclusieve woonar-
tikelen van Rivièra Maison te vin-
den. Jannie van Rossum: ‘Eén keer 
in de zoveel jaar willen wij een vol-

ledige verandering van onze win-
kel, met onze tijd meegaan. Niet 
alleen voor onszelf, maar ook de 
klant vraagt dat van ons’. De klant 
van nu wordt steeds veeleisender 
en ondernemers moeten daarop 
zoveel mogelijk inspringen. Om 
klanten naar de winkel te trekken 
is nog veel meer veranderd. Het 
winkelend publiek wil zoveel mo-
gelijk zijn gang gaan. Daarom staat 
zelfbediening hoog in het vaandel 
bij Van Rossum. Zij vertelt verder: 
‘Klanten willen ook meer beleving 
in de winkel. Daar proberen wij op 
in te spelen, bijvoorbeeld door kof-

fie aan te bieden. Ook de uitbrei-
ding van ons huidige assortiment 
aan geuren, wij geven ook een geu-
renfolder uit, en babyproducten wil 
ik hierbij graag vermelden. In onze 
winkel konden klanten al terecht bij 
de schoonheids- en pedicuresalon 
en zij kunnen hier gelnagellak en 
gelnagels laten aanbrengen. Daar-
naast worden er in niet-coronatijd 
workshops aangeboden over bij-
voorbeeld manicure en huidverzor-
ging. Op de site staat ook een scala 
van aanvullende diensten vermeld: 
pasfoto’s en fotoservice, luxe par-
fumerie, pedicure, zonnestudio en 
cholesterol- body-, bloeddruk-, 
stress- en glucosechecks. .

DA
Eind november 2018 ging Drogis-
terij & Parfumerie van Rossum uit 
Maartensdijk over van organisatie 
DIO naar DA: de Drogist met Aan-
dacht. Joop van Rossum legt uit 
hoe dat is gekomen: ‘Wij waren in 
het verleden naar DIO overgestapt 
vanwege onvrede over het beleid 
van de toenmalige directie van DA. 
Inmiddels is de DA Retailgroep 
ongeveer twee jaar geleden failliet 
gegaan en overgenomen door de 
Nederlandse Drogisterij Service 
(NDS). We hadden de keus nog 
even bij DIO te blijven en dan de 
overstap naar DA te maken maar 
we hebben er voor gekozen om di-
rect de overstap te maken. Dit van-
wege de naamsbekendheid van DA 
en we kunnen nu veel zelfstandiger 
opereren dan vroeger’.De pui van de winkel werd in 2018 herkenbaar DA. 

Van Rossum is sinds de start van De Vierklank (1994) een trouwe 
adverteerder.



12

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

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

TUINSPECIALISTEN 

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

BOOMSPECIALISTEN

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

voor detail
E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Ben jij klantvriendelijk en hou je van aanpakken? 

WIJ HEBBEN VOOR JOU IN PETTO:

•  Een gezonde dosis afwisseling en uitdaging;

•  Veel verantwoordelijkheid en zelfstandig werken;

•  Plezierig werken in een veilige omgeving;

•  Volop mogelijkheden om te leren en door te groeien;

•  We betalen een vast maandsalaris dat past bij de functie;

•  Voor je pensioen wordt gezorgd;

•  Fietsplan en/ of reiskosten woon- werkverkeer;

•  Een team van enthousiaste collega’s en leuke 

activiteiten met het personeel.

WAT BRENG JIJ MEE:

•  MBO werk en denk niveau;

•  40 uur per week beschikbaar;

•  een goede beheersing van de Nederlandse taal;.

•  ervaring in het werken met een pc;

•  in het bezit van een rijbewijs B;

•  enthousiasme en een echte teamplayer;

•  bereidt om bij toerbeurt (ca. 1x per maand) op 

zaterdag te werken van 8 tot 12 uur.

REAGEREN KAN NU!

Bel voor meer informatie over deze functie met Kees 

Boom (vestigingsleider) 06 - 12 58 19 00. 

Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagende 

baan? Reageer dan vandaag nog via onze website www.

vanwalraven.com De functie staat onder de kop vaca-

tures. We zien jouw reactie graag tegemoet. Is deze 

functie niet iets voor jou, maar ken je een passende 

kandidaat, deel deze vacature dan gerust in je netwerk!

Vestigingsadres: Weltevreden 16, 3731 AL De Bilt

Wij zijn een groothandel in infra- en installatieproducten. Ons assortiment is groot een veelzijdig! Onze producten zijn 
geschikt voor zowel woning- en utiliteitsbouw als voor GWW en industrie. Wat wij belangrijk vinden is respect. Respect 
voor elkaar als collega’s, maar ook voor onze zakelijke partners en het milieu. We gaan net een stapje verder dan enkel 
het leveren van producten. We vinden het belangrijk om onze relaties te kunnen ondersteunen met technisch advies 
en aanvullende diensten en breiden hier dan ook regelmatig in uit! Inmiddels zijn we een familiebedrijf met ruim 350 
medewerkers verspreid over heel Nederland. Met 12 vestigingen door het land, een winkel voor werkkleding en PBM en 
een hoofdkantoor in Mijdrecht zorgen wij ervoor dat onze klanten altijd bij ons terecht kunnen!

BALIE-/MAGAZIJNMEDEWERKER (fulltime)
De Bilt

Vind je het fantastisch om zorg te dragen voor onze klanten aan de balie, zodat zij tevreden 

de deur uit kunnen en je zeker weet; die komt weer terug, dan zijn wij op zoek naar jou!

HET BEDRIJF

Dan zijn wij
op zoek naar jou!
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De Bilt
Voor 

alle inwoners,
in deze 

onzekere tijden,
de beste wensen 

voor 2022!

www.sgpdebilt.nl

wenst u een gezond,
   gelukkig en historisch
        mooi 2022

www.onlinemuseumdebilt.nl

wenst
u een

voorspoedig 
en een goed

2022

Merellaan 2  |  3738 EE Maartensdijk
06-31786731  |  www.copierhovenier.nl

Waar je ook bent,
we hopen dat je 

een fi jne jaarwisseling hebt.
Gelukkig nieuwjaar!

Namens WOONSPRAAK

Sporen die vervagen
door Henk van de Bunt

Begin februari 2018 presenteerde Bernard Schut een boek waarin hij de lijn van ‘Bilthoven en 
De Bilt tijdens WO II doortrekt naar de eerste jaren na de oorlog. Dit vervolg geeft hij als titel 

‘De rekening van vijf jaar oorlog / Bilthoven en De Bilt de eerste jaren na de bevrijding’ mee. Schut 
vroeg voor zijn oorlogsboeken tientallen betrokkenen hun oorlogsherinneringen met hem te delen. 

Anders dan de titel ervan doet ver-
moeden, gaat dat tweede boek van 
Schut veel en veel verder dan alleen 
een beschrijving over Bilthoven en 
De Bilt gedurende die barre jaren 
van na de Tweede Wereldoorlog. 
Waar dat voor de hand liggend was, 
werden de raakvlakken van de we-
reldgebeurtenissen gerelateerd aan 
De Bilt en Bilthoven. 

Overigens merkt Schut op dat met 
een mate van waarschijnlijkheid de 
gebeurtenissen direct na de oorlog 
in de beide dorpen waarschijnlijk 
identiek waren aan die in overige 
Nederlandse plaatsen. Maar echt 
onderbouwd vergelijkingsmateriaal 
is niet voorhanden. Veel aangrij-
pende wereldwijde onderwerpen 
als gevolg van de oorlog zijn in 
het boek van Bernard Schut be-
schreven. Hij interviewde tientallen 
mensen om hun oorlogsherinnerin-
gen met hem te delen.

Onuitwisbaar
Bernard Schut was docent Neder-
lands op de Werkplaats Kinderge-
meenschap, later op de universiteit 
van Leiden, waar hij ook promo-
veerde. Hij beschreef over de oor-
log de meest afgrijselijke dingen. 
Hij interviewde mensen ervoor die 
inmiddels in vele andere delen van 
het land domicilie hadden gekozen 

en verdiepte zich in tal van zaken 
die zich afspeelden gedurende de 
oorlogsperiode en de periode vlak 
daarna, zoals moord, geweld, dap-
perheid en verraad. Schut: ‘Bij de 
beëindiging van de oorlog in 1945 
was ik zeven jaar. Ik groeide op in 
Den Haag. Mijn vroegste jeugd-
herinneringen, ook en vooral aan 
de Tweede Wereldoorlog, gaan 
terug naar mijn jeugdjaren. Hoe 
jong ik ook was, de herinneringen 
aan bijvoorbeeld het bombarderen 
van Den Haag maakten op mij een 
onuitwisbare indruk. In een adem 
moet je daaraan toevoegen de hon-
ger en kou en de algemene gevoe-
lens van angst. Dat laat me nooit 
meer los. Ik had, en dat gold zeker 
voor mijn ouders en mijn oudere 
broer, de drang om te overleven. 
Door de schaarste aan voedsel was 
ook het eten van bloembollen een 
middel daarvoor’.

Sporen
In het laatste hoofdstuk van dit 
boek over ‘Sporen die vervagen’ 

brengt Schut verslag uit van enkele 
wel of niet mislukte zoektochten 
naar antwoorden op vragen over 
het verleden, zoals bijvoorbeeld 
een kort onderzoek naar een joodse 
familie Sajet, die in 1942 onderge-
doken was bij een predikant op de 
Julianalaan in Bilthoven. 

Schut: ‘Op zich betrof het een op-
merkelijke vondst, die internatio-
naal de aandacht trok’. In juli 2015 
kreeg Schut een mail van een me-
dewerker van Omroep Flevoland 
met het verzoek om informatie over 
joodse onderduikers op Julianalaan 
171 in Bilthoven. Op dat moment 
bezat hij die niet, maar hij nam 
contact op met degene die het spoor 
ontdekt had, een aannemer uit Urk, 
die het huis verbouwde. De heer 
Kapitein bleek niet alleen een on-
derduikplaats te hebben gevonden, 
maar ook een deur met een intri-
gerende boodschap. De bewoner 
van het huis bleek een christelijk-
gereformeerde predikant te zijn ge-
weest, ds. Smilde. 

Op woensdag 9 mei 1945 werd bij het Sanatorium Berg en Bosch de bevrijding gevierd. Voor dit feest waren 
zoveel mogelijk bedlegerige patiënten door ambulante patiënten naar buiten gebracht om gezamenlijk de 
vrijheid te ervaren en mee te maken.

Lezersactie
Van het boek ‘De rekening van vijf jaar oorlog / Bilthoven en De Bilt 
de eerste jaren na de bevrijding’ is nog een beperkte voorraad beschik-
baar. Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren beschik-
baar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar  
info@vierklank.nl met in het onderwerp Bernard Schut. De exemplaren 
worden onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.

Kunst en Cultuur fuseert
M.i.v. 1 januari 2022 gaan KunstenHuis De Bilt-Zeist

en RegioCultuurCentrum Idea samen verder als 
nieuwe gefuseerde organisatie: KunstenHuis Idea. 

Kunstenhuis Idea heeft voor ieder wat wils, met cursussen, bibliothe-
ken, theaters, een poppodium, de Volkuniversiteiten, de KunstUitleen, 
cultuureducatie op scholen en speciale aandacht voor maatschappelijke 
projecten. 

‘We zijn enorm blij dat we op deze manier de krachten kunnen bunde-
len om nog meer te betekenen voor alle burgers en cultuurliefhebbers 
uit de regio. De samenkomst van bibliotheek en kunstenhuis stelt ons in 
staat er echt voor iedereen te zijn. Er was al grote overlap tussen onze 
werkzaamheden, dus het is mooi dat we elkaar daarin nu nog meer kun-
nen versterken’, aldus de (nieuwe) directie Frans Funnekotter en Rob 
Schouw. 

Kansen
De nieuwe samenwerking biedt 
ook volop kansen voor de cur-
sist, leden van de bibliotheek of 
bezoeker van de podia. Door de 
gebundelde kracht kan er beter 
op wensen worden afgestemd. 
Praktisch zal er niet veel veran-
deren; cursisten en leerlingen 
houden gewoon hun eigen docent 
en locatie, bibliotheken blijven 
op hun vertrouwde tijden open 
en het aanbod voor concerten en 
theaters wordt alleen maar groter. 
De fusie zorgt juist voor meer 
mogelijkheden. Meer info over 
de fusie op www.kunstenhuis.nl/
fusie. 

Atletisch kunstje

De draden van een spinnenweb zijn over het algemeen zo dun dat ze 
niet worden opgemerkt door vliegende insecten. De combinatie van 
dauw en de ochtendzon maakt dit web echter reuze zichtbaar. En zo 
hoog bovenin de coniferen onderschrijft het ‘t atletisch vermogen van 
de spin. (foto Mariette Wouters). 
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www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Kom je kennismaken?
Open dagen 28 en 29 januari 2022 

voor alle leerwegen

Kijk op de website voor actuele info.

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

Hoofdlocatie: Tolakkerweg 157 | 3738 JL Maartensdijk
0346 725 998 | info@dkmidden.nl | www.dkmidden.nl

De beste wensen
voor u en uw dieren

in 2022!

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Wij wensen iedereen
een gezond en gelukkig nieuwjaar

Uw adres voor: 
lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Sperwerlaan 31 • Maartensdijk • tel. 06 - 53351430

Q-Vignes
wenst u
een heerlijk 
nieuw jaar!

Geniet van
lekkere wijn
aan de Looydijk 113!

KunstenHuis Idea
cursuscentrum | bibliotheek | podia | onderwijs | samenleving

We versterken onze 

creatieve kracht
KunstenHuis De Bilt-Zeist en  

RegioCultuurCentrum Idea zijn gefuseerd  
tot KunstenHuis Idea per 1/1/2022  

kunstenhuisidea.nl

B en W informeert gemeenteraad
over komst Wier

Vanwege de onrust die ontstaan is over de komst van de open afdeling voor licht
verstandelijk gehandicapte mensen met gedragsproblemenwerden zaterdag 1 januari
’s avonds de leden van de Gemeenteraad van De Bilt schriftelijk nader geïnformeerd: 

 
‘Wij hebben bemerkt, dat er enige 
zorg en ongerustheid aan het ont-
staan is over de aanstaande ves-
tiging van een open afdeling van 
zorginstelling Wier op het Berg en 
Boschterrein in Bilthoven. Zo ont-
vingen de fractievoorzitters in uw 
raad een bericht van een omwonen-
de, die daarin haar zorgen uit. Ook 
is vanuit de gemeente en Wier de 
afgelopen dagen contact geweest 
met lokale media naar aanleiding 
van de aankondiging van de vesti-
ging van Wier op het Berg en Bo-
schterrein. Wij willen voorkomen 
dat onjuiste beelden en verwachtin-
gen leiden tot ongenoegen onder de 
omwonenden. Naar aanleiding van 
de genoemde signalen en omdat wij 
het van belang vinden dat u over de 
goede informatie beschikt informe-
ren wij u nader.
 
Opening open kliniek
Behandelcentrum Wier (onderdeel 
van Fivoor) opent 18 januari 2022 
een vestiging van hun open kliniek 
op het Berg en Bosch terrein. Wier 
is een open inrichting van de zor-
ginstelling waar zij cliënten behan-
delen met een licht verstandelijke 
beperking die intensieve behande-
ling nodig hebben. De ligging en de 
aanwezige zorginstellingen op het 
terrein maken het geschikt voor de 
behandelingen van Wier. De open 
klinieken waren voorheen geves-
tigd in Den Dolder en Rhenen (in 
Den Dolder zit ook een gesloten 
inrichting).
 
Proces behandeltrajecten
Patiënten, die klinisch bij Wier ko-
men, verblijven altijd eerst bij één 
van de gesloten klinieken in Den 

Dolder. Hun behandelaar beoor-
deelt samen met het behandelteam 
of de patiënt toe is aan de volgende 
stap met meer verlof en vrijheden. 
In de laatste stap van hun behandel-
traject gaan zij naar de open kliniek 
in Bilthoven. Patiënten die hier 
verblijven hebben dus al een heel 
behandeltraject achter de rug in de 
gesloten klinieken in Den Dolder. 
In Bilthoven leren zij vaardigheden 
om weer te kunnen functioneren in 
de maatschappij. Het leren omgaan 
met meer verlof en vrijheid is hier 
een belangrijk onderdeel van.

Patiënten met een justitieel verle-
den worden pas in Bilthoven ge-
plaatst als de risico’s minimaal zijn 
en als ze dat aankunnen. Daar lig-
gen grondige risicoinschattingen 
aan ten grondslag. Als deze risico’s 
bij patiënten hoger worden inge-
schat, worden ze niet geplaatst in 
deze kliniek. 

Door hun problemen kunnen de 
patiënten van Wier tijdelijk niet 
terecht in de ‘gewone’ gehandicap-
tenzorg. Met een IQ tussen de 50 
en 85 zijn ‘reguliere’ psychiatrische 
behandelingen niet geschikt voor 
hen. Bij Wier krijgen patiënten 
een individuele benadering en een 
specialistisch behandelprogramma. 
Patiënten leren bij Wier om te gaan 
met hun psychische problemen. Na 
hun behandeling stromen zij bij-
voorbeeld door naar de reguliere 
gehandicaptenzorg of begeleid wo-
nen. Zij verblijven dus tijdelijk bij 
Wier.
 
Soorten klinieken
In de forensische psychiatrie be-

staan verschillende soorten kli-
nieken, variërend in beveiligings-
niveau. De open kliniek van Wier 
op het Berg en Boschterrein is van 
een lichtste categorie omdat hier 
patiënten komen voor de laatste 
fase van behandeling om weer vol-
ledig te kunnen functioneren in de 
samenleving. Wier geeft aan dat bij 
de huidige open klinieken geen in-
cidenten hebben plaatsgevonden. 
 
Rol gemeente
De rol van de gemeente bij deze 
vestiging van Wier is beperkt. Net 
als bij vrije vestiging van andere be-
drijven op het Berg en Bosch terrein 
is getoetst aan het bestemmingsplan 
en de brandveiligheidseisen. Met 
Wier worden afspraken gemaakt 
om de leefomgeving prettig te hou-
den zoals nu geval is op het terrein. 
Zo zal er onder andere 24/7 toezicht 

vanuit de Wier op de locatie zijn.
 
Communicatie 
Wier heeft sinds augustus 2021 op 
hun website aangekondigd een ves-
tiging op het Berg en Boschterrein 
te gaan openen. Er is regelmatig 
contact geweest met de gemeente. 
Daarbij is onder meer afgesproken 
dat het aan Wier is om eigenstan-
dig te communiceren over de ves-
tiging van het behandelcentrum. 
Deze communicatie richt zich op 
de andere (zorg-)instellingen en 
-bedrijven op het Berg en Boschter-
rein, omwonenden en een aantal re-
levante bewonersverenigingen. Wij 
hebben de afspraak gemaakt met 
Wier dat zij nog voor de verhuizing 
direct omwonenden informeert. Dit 
is gisteren gebeurd. Met de andere 
instellingen (onder andere de scho-
len, verslavingskliniek en zorgin-
stellingen) op het terrein heeft Wier 
reeds persoonlijk contact gehad in 
de afgelopen maanden. 
 
Wij benadrukken, dat het voor onze 
inwoners, de patiënten die bij Wier 
verblijven en de professionals, die 
bij Wier werken van belang is dat 
het beeld over de kliniek in Berg 
en Bosch correct is. Samen met 
de leiding van de kliniek zal begin 
januari gekeken worden of er aan-
vullende informatiebehoefte is en 
hoe daarin voorzien kan worden. 
Gezien op het Berg en Bosch-ter-
rein veel zorginstellingen aanwe-
zig zijn, is de komst van Wier een 
passende toevoeging op het terrein. 
Wij voelen ook een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om 
deze doelgroep met een licht ver-
standelijke beperking een passend 
zorgaanbod te kunnen bieden op 
het Berg en Bosch-terrein’. [HvdB]

De locatie van Berg en Bosch ademt historie: de historie van het voormalige sanatorium dat hier in 1933 werd 
gevestigd. [foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema] 

De basiswaarden van Berg en Bosch zijn veiligheid, warme en zorgzame 
dienstverlening, optimale service (ontzorgen), een plek voor ontspannen 
en zorgeloos ondernemen en verblijven. [foto Henk van de Bunt]
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Wenst u 
een gezond en gelukkig 

nieuwjaar

Zorgen om komst Wier
naar Berg en Bosch terrein

door Henk van de Bunt

Fivoor (o.a. gehuisvest in Rotterdam, Den Haag en Den Dolder) helpt psychiatrische 
problematiek verminderen bij patiënten met delict gedrag. Op de website van Fivoor valt te 
lezen, dat afdeling Wier van Fivoor forensische en/of intensieve psychiatrie half januari a.s. 
verhuist naar het terrein van Berg en Bosch, op de grens van Maartensdijk en Bilthoven. 

Deze bijna verborgen aankondiging roept veel emoties op, vooral bij omwonenden.

Op dit moment heeft Fivoor in Den 
Dolder verschillende afdelingen, 
waar ze forensische en/of intensie-
ve psychiatrische zorg bieden aan 
cliënten. De afdeling, die Fivoor 
wil verhuizen naar Berg en Bosch 
is de open afdeling van Wier; een 
speciale afdeling voor mensen met 
SGLVG-problematiek. SGVLG 
staat voor Sterk Gedragsgestoord 
Licht Verstandelijk Gehandicapt. 
Binnen deze afdeling wordt foren-
sische en/of psychiatrische hulp 
verleend aan mensen met ernstige 
gedragsproblemen in combinatie 
met een verstandelijke beperking in 
de laatste fase van de behandeling, 
wanneer ze voorbereid worden op 
goed functioneren in de samenle-
ving. Op de website van Fivoor valt 
te lezen, dat ongeveer 20% van de 
cliënten op deze afdeling geplaatst 
is met een forensische titel, waarvan 
een deel veroordeeld is voor zaken 
als zware mishandeling, bedreiging 
etc. Een forensische titel, ook wel 
strafrechtelijke titel genoemd, be-
paalt op welke forensische zorg een 
patiënt is aangewezen.  

Omgeving
Omwonenden begrijpen heel goed 
dat deze cliënten ergens behandeld 
moeten worden en dat het heel erg 
belangrijk is dat zij op een passende 
manier worden geholpen om terug 
te keren in de maatschappij. Maar 
er bestaat veel zorg over de keuze 
van de locatie. Berg en Bosch is 
een zeer afgelegen gebied, midden 
in de bossen. Er fietsen veel scho-
lieren langs het gebied; ook is er 
op het terrein een school voor spe-

ciaal onderwijs en even buiten de 
directe omgeving van het terrein is 
een school midden in de natuur bij 
Bilthoven voor kinderen van 4 tot 
18 jaar. 

Omwonenden vinden het zeer zor-
gelijk dat Fivoor juist deze afgele-
gen plek (met kwetsbare kinderen) 
heeft uitgekozen om haar cliënten 
te behandelen. Dit wordt nog ver-
ergerd door het gegeven, dat Berg 
en Bosch zeer beperkt bereikbaar 
is met openbaar vervoer. Cliënten 
van Fivoor die met verlof mogen, 
kunnen zo dus maar moeilijk weg-
komen en worden daardoor moge-
lijk gedwongen om in de bosrijke 
omgeving rond te (blijven) hangen; 
een voor de cliënten zelf en hun 
omgeving zeer onwenselijke situ-
atie.

Informatie
Omwonenden zijn ook zeer ont-
daan over het feit dat de omgeving 
op geen enkel moment ingelicht 
of betrokken is over deze verhui-
zing: ‘Mogelijk past de komst van 

de afdeling van Fivoor binnen het 
bestaande bestemmingsplan van 
Berg en Bosch. Maar dit betekent 
natuurlijk niet dat het dan maar 
zondermeer zonder enige vorm van 
communicatie met de omgeving 
doorgezet kan worden. 

De komst van Fivoor heeft veel 
impact op de omgeving en wij be-
grijpen niet, dat niet de moeite is 
genomen om de omwonenden in 
te lichten. In Den Dolder heeft Fi-

voor een speciale buurtcoach, die 
dagelijks aanwezig en bereikbaar 
is voor de omgeving. Hoe kan 
het dan, dat ze in en rond Berg en 
Bosch niet eens de omgeving op 
de hoogte brengen van hun komst? 
Ook de gemeente De Bilt heeft niet 
de moeite genomen om hierin haar 
verantwoordelijkheid te nemen. 

De afdeling communicatie van de 
gemeente komt niet verder dan: 
‘Dit is geen besluit van de gemeen-
ten Zeist en De Bilt: Wier heeft op 
eigen initiatief een pand gehuurd op 
het Berg en Bosch-terrein om hier 
hun cliënten op te vangen en te be-
handelen. De rol van de gemeente 
is dan ook beperkt; net als bij ves-
tiging van andere bedrijven op het 
Berg en Bosch-terrein wordt alleen 
getoetst aan het bestemmingsplan 
en de brandveiligheidseisen. Wier 
communiceert eigenstandig over 
de vestiging van het behandelcen-
trum op het Berg en Bosch terrein. 
Zij betrekken het pand vanaf half 
januari’. 

In een brief namens de omwonen-
den aan alle raadsfracties wordt 
verzocht hierover vragen over te 
stellen: ‘Met name over de veilig-
heid van de omwonenden en de 
kwetsbare leerlingen in combina-
tie met het afgelegen en slecht be-
reikbare terrein. Maar ook over de 
manier waarop dit niet gecommu-
niceerd is met iedereen op wie dit 
impact heeft’.

Fivoor
Cees Siermann is woordvoerder 
van Fivoor: ‘Het betreft hier een 
kliniek van Fivoor met een zeer 
open karakter. Fivoor kent ook 
andere typen klinieken die in be-
veiligingsniveau verschillen, van 
hoog: FPC (TBS) tot laag: FPA. De 
kliniek Wier zit qua beveiligingsni-
veau nog ver onder een FPA, van-
daar het open karakter de risico’s 
voor de omgeving zijn dan ook mi-
nimaal’.

Op de vraag hoe de communicatie 
hierover met name naar bijv. de 
omgeving van de mogelijk nieuwe 
vestiging (scholen, bedrijven en 
particulieren) is verlopen is het 
antwoord: ‘Met andere instellingen 
(onder andere de scholen, versla-
vingskliniek en zorginstellingen) 
op het terrein is persoonlijk con-
tact geweest. Kort geleden kregen 

de vier woningen die het dichtst 
in de buurt zitten een briefje in de 
bus over de komst van Wier en ook 
de verschillende bewonersvereni-
gingen zijn kort geleden per mail 
geïnformeerd. Er is veel contact 
met de gemeente De Bilt en de ge-
biedsmakelaar. Binnenkort wordt 
de reguliere nieuwsbrief van Berg 
en Bosch verstuurd met daarin een 
artikel over Wier’.

Bezwaren
Over mogelijkheden tot het stellen 
van vragen en het uiten waren en/
of zijn er voor omwonenden om 
vragen te stellen c.q. bezwaren te 
uiten over die m.n. veiligheidsa-
specten? Het betreft hier een open 
kliniek waarbij de mensen (maxi-
maal totaal 28) al bijna aan het eind 
van hun behandeling zijn, dat bete-
kent dat de risico’s minimaal zijn, 
anders zouden ze niet bij de open 
kliniek van Wier geplaatst worden. 

Het staat omwonenden vrij om 
contact te zoeken met de kliniek 
om meer informatie in te winnen. 
De teammanagers Petra Brune en 

Christa Schlundt Bodien (de vaste 
aanspreekpunten) zijn bereikbaar 
via 030 2256306. 

Volgens Siermann is er sprake van 
een verhuizing van een kliniek met 
slechts 28 plekken van Den Dol-
der naar Berg en Bosch waar het 
bestemmingsplan voorziet in de 
vestiging van klinieken van deze 
aard (zie ook de aanwezigheid in 
Berg en Bosch van andere klinie-
ken zoals voor verslavingszorg en 
verpleegzorg). Siermann: ‘Voor 
Fivoor is het belangrijk dat alle di-
rect betrokkenen, collega-klinieken 
op het terrein, de gemeente, de ge-
biedsmakelaar en andere direct om-
wonenden geïnformeerd zijn. Dat 
is ook gebeurd of gaat deze week 
gebeuren. In Den Dolder is gecom-
municeerd via de nieuwsbrief, die 
de samenwerkende zorginstellin-
gen op de Willem Arntszhoeve re-
gelmatig verstuurt aan inwoners. 
Die wordt ook altijd op www.
dendolder.nl geplaatst. Ook heeft 
Fivoor diverse artikelen over de 
nieuwe kliniek in Bilthoven op haar 
eigen site gepubliceerd’.

De locatie van Berg en Bosch ademt historie: de historie van het 
voormalige sanatorium dat hier in 1933 werd gevestigd. Enkele gebouwen 
herinneren nog aan die vroegere functie. Architecten van naam en faam 
richtten het terrein in, in de stijl van de toen populaire Delftse School. 
[foto uit 1957 van de digitale verzameling van Rienk Miedema]

Het hoofdgebouw is nog steeds duidelijk herkenbaar.

Weer avondopenstelling 
Burgerzaken

Met ingang van 4 januari zal de avondopenstelling 
van de balies Burgerzaken bij het gemeentehuis weer 
terugkomen. Op dinsdagavond kunt u weer terecht

voor gemeentezaken tot 19.00 uur.

Het gaat hierbij om afspraken voor bijvoorbeeld de aanvraag van een 
reisdocument, rijbewijs of een Verklaring Omtrent Gedrag. Een af-
spraak hiervoor is te maken via via www.debilt.nl/afspraak-maken 

De openingstijden van de balies Burgerzaken zijn met ingang van 
4 januari als volgt:
Maandag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag 14.00 tot 19.00 uur
Woensdag 14.00 tot 17.00 uur
Donderdag 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag 08.30 tot 12.30 uur

U kunt ook veel producten online blijven regelen of aanvragen, zoals 
uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen. 
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Terugblik uit De Vierklank 
op tweede coronajaar

door Guus Geebel

De Vierklank begon in 2021 met 
een verslag van de Nieuwjaarstoe-
spraak van burgemeester Sjoerd 
Potters. De toespraak kon vanwege 
covid19 voor het eerst niet tijdens 
een Nieuwjaarsreceptie worden 
gehouden, maar online. Ondanks 
een vuurwerkverbod werd er toch 
nog veel vuurwerk afgestoken. Aan 
het eind van het jaar gold een lock-
down. Niet essentiële winkels wa-
ren gesloten, kappers moesten hun 
deuren sluiten en dat gold ook voor 
musea. Lichtpuntje was dat het On-
line Museum De Bilt openbleef. De 
Vierklank deed in 2021 elke week 
verslag van lokale gebeurtenissen 
waarvan in dit overzicht per maand 
wat is opgenomen. Trouwe bezor-
gers brachten de krant elke woens-
dag in het verspreidgebied aan huis.

Januari
De scholen waren gesloten en er 
werd online lesgegeven. Op de Hes-
senweg in De Bilt onthulde gedepu-
teerde Arne Schaddelaar de eerste 
spaarpaal in de provincie Utrecht. 
Plannen voor het realiseren van een 
zonnepark roept heel veel vragen 
op. Het openbaar vervoer in Lage 
Vuursche verslechterde op 3 janu-
ari met een nieuwe dienstregeling. 
De gemeenteraad ging akkoord met 
de ruimtelijke randvoorwaarden 
voor herontwikkeling van het No-

belkwartier en Marie Curieweg 1. 
Bewoners werken aan een advies 
over de vraag: ‘Hoe ziet u wonen in 
de toekomst?’ De Voedselbank De 
Bilt bestaat tien jaar. 

Februari
Windturbines houden de gemoe-
deren bezig. Coesfeld, de Duitse 
partnerstad van De Bilt, heeft met 
Eliza Diekmann een nieuwe bur-
gemeester. Zij volgt Heinz Öh-
mann op. Emmaus Bilthoven biedt 
online goederen aan. ‘Gluren bij 
de Buren’ wordt afgelast. Wel ijs 

op het Bitsche Meertje maar coro-
na laat grote hoeveelheden schaat-
sers niet toe. Nog nooit deden zo-
veel tellers mee met de Nationale 
Tuinvogeltelling als dit jaar. Bin-

nen de gemeente De Bilt stond de 
huismus op 1. Station Hollandsche 
Rading krijgt circulaire perrons. 
Eveline van der Aa wordt geïnstal-
leerd als gemeenteraadslid voor 
GroenLinks. 

Maart
Op 17 maart waren de verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer. Daar-
voor werden stembureaus volgens 
strikte richtlijnen ingericht. In de 
gemeente De Bilt stonden 33 par-
tijen op het stembiljet. Na lange 
tijd zijn de kappers weer open en 

worden de haren weer gekort. De 
betrokken vrijwilligers Loes en 
Frank Klok verhuizen van Groe-
nekan naar Hilversum. Wijkver-
eniging Centrum ll gaat met veel 
bewoners en hun kinderen aan 
de slag tijdens de Landelijke Op-
schoondag, met als motto: Samen 
voor de wijk: ontmoeten, bewe-
gen, natuur, samenspraak. 

April
De aanpak van de Schapenweide 
leidt tot veel vragen in de commis-
sie Openbaar Bestuur. Op 13 april 
was het Nationale Buitenlesdag. De 
Martin Luther Kingschool in Maar-
tensdijk nam voor de vijfde keer 
deel en gaf alle kinderen minimaal 
één uur buiten les. De dag voor de 
verjaardag van Koning Willem-
Alexander reikten burgemeester 

Sjoerd Potters en wethouder Ma-
deleine Bakker Koninklijke onder-
scheidingen uit aan 17 inwoners 
van de gemeente De Bilt. Van 19 tot 
en met 23 april was de Week van de 
Teek. De Vierklank schonk daarom 
aandacht aan dit ‘klein venijn’.

Mei
Op 4 mei werd voor de tweede keer 
de Nationale Dodenherdenking in 
Bilthoven zonder publiek gehou-
den. Er werden kransen gelegd. 
Namens de gemeente De Bilt door 
burgemeester Potters en echtge-
noot, namens het voormalig verzet 
Wietse Goedhart met zoon Koen en 
kinderburgemeester Carmen Braak 
legde met klasgenootje Madeleine 
Sandee een krans. Een 250 jaar 
oude Groenekanse eik werd in de 
nacht van 3 op 4 mei geveld door 
een hevige storm. De gemeenteraad 
stemde op 6 mei in met het ont-
wikkelperspectief Schapenweide. 
Dominee Pieter Lootsma neemt 
afscheid als voorganger van De 
Woudkapel in Bilthoven. 

Juni
De gemeenteraad stemt in met de 
Biltse bijdrage aan de Regionale 
Energiestrategie U16 (RES). De 
Bilthovense Melkweg is weer open. 
Na een jaar rijdt de Klussenbus weer 
om karweitjes bij 65-plussers op te 
knappen. De aanleg van een zonne-
panelenfietspad langs de N417 gaat 
van start. Kapper Hans in Maartens-
dijk knipt vijf generaties Lam. Dat 
was een feest waard. LTV Meijenha-
gen stapt over op duurzame verlich-
ting. Wethouder André Landwehr 
vertrekt. Aan de door het IVN geor-
ganiseerde Slootjesdag konden door 
corona maar 25 personen worden 
toegelaten. Het was een zonnige dag 
en de deelnemende kinderen waren 
dolenthousiast. B en W gaan na het 
vertrek van wethouder Landwehr 
met drie wethouders verder.

Een klein beetje vorst levert een betoverend beeld op van Houdringe. 
(foto Claire Blom)

Het verkiezingsbord in Groenekan.

De Schapenweide was het hele jaar door een veelbesproken onderwerp.

De eerste krans werd op 4 mei gelegd door burgemeester Sjoerd Potters 
en echtgenoot Tony van Maanen.

De Mopper van Vierklank 2021-22Buurtbewoners geven aan wat ze niet willen.
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Juli
Oud-wethouder Karel Beesemer 
overhandigt zijn tiende boek aan 
burgemeester Sjoerd Potters. Kwa-
liteitsslagerij Zweistra is weer open 
na een verbouwing. Idea en het 
KunstenHuis besluiten te fuseren. 
In de Steenen Camer zijn uilskui-
kens gesignaleerd. Vrijwilligers 
van Plog it Up ruimen tijdens de 
landelijke PeukMeuk 7500 sigaret-
tenfilters op. In de onderwijsbijlage 
Brugklas in Zicht van De Vierklank 
is aandacht voor het afscheid van 
de groep 8-ers. Ook is er aandacht 
voor het afscheid van directeur Ella 
Prins van de Julianaschool in Bilt-
hoven. Het 330 meter lange zonne-
fietspad langs de Koningin Wilhel-
minaweg in Maartensdijk wordt in 
gebruik genomen. 

Augustus
Het is vakantietijd en dan spre-
ken we van komkommertijd. Voor 
komkommerteler Jeroen Verheul 
aan de Gageldijk in Maarssen is het 
juist een drukke tijd. Hij vertelt in 
De Vierklank over de ontwikkelin-
gen in deze teelt. De voorbereidin-
gen voor Open Monumentendag 
zijn in volle gang. Het landelijk 
thema dit jaar is: ‘Mijn monument 
is jouw monument’. Op 15 augus-
tus vindt bij het oorlogsmonument 
bij gemeentehuis Jagtlust de 76ste 
herdenking van de capitulatie van 
Japan plaats. Neeltje en Dirk Wijn-
stekers vieren op 9 augustus hun 
60-jarig huwelijksjubileum.  

September
Op1 september werden in de ge-
meente De Bilt de eerste struikel-
stenen gelegd. De stenen worden 
gelegd bij woningen die bewoond 
werden door slachtoffers van de Ho-
locaust. De informatieavond over 
het voormalig Hessingterrein trekt 
veel belangstelling. De Vierklank 
verschijnt met een Sport Special. 
Daarin veel aandacht voor de buurt-
sportcoaches die een belangrijke rol 
spelen bij beweegactiviteiten. In De 
Leijen worden buurtfeesten gehou-
den. Gewijzigde bus routes leiden 
tot irritatie. We∞Match begeleidt 
vluchtelingen naar werk. Op 25 sep-
tember ging De Bilt open. Het motto 
was: ontmoeten – cultuur – sport.

  

Oktober
Kinderburgemeester Carmen 
Braak neemt afscheid en wordt 
opgevolgd door Feline Lauret. In 
de bijlage in De Vierklank ‘Maak 
kennis met duurzaamheid’ zegt 
de nieuwe kinderburgemeester 
dat zij zich daarvoor wil inzet-
ten. Overstekende egels worden 
vaak overreden. Een nieuw ver-
keersbord maakt chauffeurs attent 
op egels. De Voedselbank wint 
het Groene Lintje. Van 4 tot en 
met 8 oktober is de Week van de 

Toegankelijkheid. De werkgroep 
De Bilt voor Ieder(in) geeft een 
‘Pluim’ aan het nieuwe zwembad, 
vanwege de bereidheid om aange-
wezen verdere verbeteringen zo 
mogelijk uit te gaan voeren. Bij 
Hubo bouwmarkt Bilthoven opent 
wethouder Anne Brommersma 
een bouwkringloop. 

November
Burgemeester Eliza Diekmann 
van Coesfeld bezoekt de gemeen-
te De Bilt. Korfbalclub Nova 
verwelkomt het 300ste lid. De 
Maartensdijker Kyle Agterberg 
beëindigt zijn wielercarrière. De
Julianaschool ontvangt uit handen 
van gedeputeerde Robert Strijk de 
Nationale Onderwijsprijs Basis-
onderwijs provincie Utrecht voor 
het muziekonderwijsproject van 
de school. B en W krijgen ruime 
steun voor de begroting 2022. Ba-
sisschool De Rietakker sluit een 
judoproject af. In de Week van 
Respect was burgemeester Sjoerd 
Potters met vijf ‘werkers’ in ge-
sprek over respect op De Werk-

Jeroen Verheul in een zonovergoten komkommerkas.

Uit de sportbijlage: Katinka Pricken, Fred van Eeden, hun zoontje Faas 
van 7 met de fiets, zijn broertje Duuk van 2 in de kinderwagen en de hond 
Rakker, lopen regelmatig hard vanuit hun woning aan de Molenweg in 
Maartensdijk.

De nieuwe directeuren van de Julianaschool Nadine ten Kate, Linda Kuijt 
en de vertrekkende directeur Ella Prins.

Kinderburgemeester Feline Lauret zal zich inzetten voor duurzaamheid.

Protest tegen bouwen in de natuur op het Hessingterrein in De Bilt.

plaats. Het HF Wittecentrum viert 
50-jarig bestaan. Sinterklaas werd 
uitbundig ontvangen op Jagtlust.

December
De Bilt krijgt de eerste abri van 
rijstafval in Nederland. Theater-
school Masquerade bestaat twin-
tig jaar. Door de uitbraak van de 
omikronvariant met veel nieuwe 
besmettingen krijgt Nederland 
vanaf 19 december te maken met 
nieuwe coronamaatregelen. Voor 

de jaarwisseling geldt een vuur-
werkverbod. Het besluit over bou-
wen op het Hessingterrein in De 
Bilt dat op 21 december genomen 
zou worden is uitgesteld. Het jaar 
eindigde na een korte periode met 
vorst met warmterecords voor eind 
december. Wat het nieuwe jaar 
brengen zal moeten we afwachten. 
De Vierklank wenst alle lezers in 
ieder geval een voorspoedig 2022.

Nadine ten Kate en Linda Kuijt nemen trots de prijs voor het 
muziekonderwijsproject van de Julianaschool in ontvangst van 
gedeputeerde Robert Strijk.
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Te koop aangeboden
Elektrische 1 pers.onderde-
ken Inventum/hn1311v, wit/
blauw, 150x80cm, 3 standen, 
voetenwarmte apart instel-
baar, Kemakeur, €7,50, tel 
0644822861

Delfsblauw bord /Royal 
Delft, diameter 19cm, €7,50, 
tel.0612062940

Japans Wandbord, kan opge-
hangen worden, blauw/geel, 
diameter: 25cm. €7,50. Tel. 
0612062940

Gouda Plateel Bord van 
Flora-Gouda gekleurd, dia-
meter 18cm. €7,50. Tel. 
0612062940 

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan 
en Wagnerlaan €5,10/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Duivenlaan, Korhoenlaan, 
Oude Brandenburgerweg, 
Pluvierenlaan, Talinglaan 
en Zwanenlaan BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €8,44 per week. Meld je 

aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

O V E R L E D E N E N V E R - 
ZORGER / Uitvaart assis-
tent 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

HULP in de huishouding 
gezocht 1 of 2 ochtenden per 
week in Holl. Rading. Tel. 
06-10815403

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

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

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

Gratis af te halen palisan-
der opsluitbanden. Tel. 
06-20666524

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

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

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

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

Op ‘t bankje
Het is nogal laat geworden gisteravond en nu ik op het bankje 
ben neergestreken en de zon er af en toe doorkomt begin ik te 
gapen. Ik ga iets verder onderuit zitten en word wat soezerig. Ik 
heb gewoon moeite mijn ogen open te houden en val langzaam 
in slaap. Het moet voor voorbijgangers een heel vredig gezicht 
zijn, maar in mijn droom kom ik in een totaal andere situatie 
terecht. Ik droom dat terwijl ik ontspannen op het bankje zit, er 
opeens een man in een uniform voor me komt staan en streng 
vraagt of ik mijn bankpas wil laten zien. ‘Mijn bankpas’, vraag 
ik verbaasd. ‘Ja, uw vergunning om op dit bankje te mogen zit-
ten.’ Ik kijk de ambtenaar verbaasd aan. ‘Dit is toch een publiek, 
openbaar bankje’, stamel ik. ‘Ja, dit wàs een publiek openbaar 
bankje, maar de gemeente heeft hard geld nodig, dus is er een 
zitbelasting voor bankjes ingevoerd. Dat heeft u toch wel in de 
krant gelezen.’ Ik weet nergens van en ben helemaal van slag. 
In mijn droom zie ik dat het bankje ook helemaal met reclame 
beschilderd is. Er is ook een reclame voor een bank bij, wat ik 
ondanks de situatie eigenlijk wel grappig vind. Maar dan zie ik 
het strenge gezicht weer van de man voor mij, die nogmaals om 
mijn vergunning vraagt. Die heb ik dus niet, dus word ik aange-
merkt als zwartzitter en dat betekent volgens de man een flinke 
boete. ‘Dat kost u vijftig euro’, zegt hij met een vastberaden blik. 
‘Kunt u zich legitimeren’, vraagt hij verder. Natuurlijk kan ik 
dat, want als goed geaard burger heb ik dat altijd bij me. Ik grijp 
dus naar mijn jaszak, maar dan realiseer ik me dat ik vanmor-
gen een ander jasje aangetrokken heb en mijn legitimatiebewijs 
in mijn andere jasje heb laten zitten. Als ik dat tegen de man 
zeg kijkt hij me triomfantelijk aan. ‘Daar komt dan nog eens 
vijftig euro boete bij, want u weet toch dat u zich moet kunnen 
legitimeren.’ Geld heb ik ook niet bij me en de man begint al 
met handboeien te rammelen. Het angstzweet breekt me uit en 
misschien heb ik ook nog geschreeuwd, want opeens voel ik een 
paar tikjes op mijn schouder en schrik wakker en kijk in het ge-
zicht van een vriendelijke oudere dame. ‘Gaat het wel goed met 
u’, vraagt ze. Verbaasd kijk ik om me heen en zie dat alles er nog 

even vertrouwd als gewoonlijk uitziet. Een mooi stevig bankje 
zonder reclame en in plaats van een boze ambtenaar een vriende-
lijke vrouw die zich zorgen om mij maakt. ‘Ik ben in slaap geval-
len en heb een vervelende droom gehad’, leg ik haar uit. Als ik 
haar vertel wat me in mijn droom is overkomen de moet vrouw 
er vreselijk om lachen. ‘Ik zou het maar niet aan de gemeente 
vertellen’, zegt ze. ‘Het brengt ze misschien op een idee en dan 
moeten we binnenkort misschien echt zitbelasting gaan betalen, 
want ze doen van alles om aan geld te komen.’ Ik ben nog niet 
helemaal bekomen van de boze agent uit de enge droom. Het 
leek ook allemaal zo realistisch maar langzaam kom ik weer he-
lemaal in de echte wereld terecht. Met de vrouw praat ik daarna 
nog over dromen in het algemeen. Meestal ben ik ze vergeten als 
ik weer wakker word. De vrouw vertelt dat 
haar maar man ook wel eens dro-
men heeft waar soms met een 
schreeuw van wakker wordt. 
‘Meestal gaat het dan over 
iets in zijn jeugd.’ Ik ben blij 
weer tot de werkelijkheid te 
zijn teruggekeerd. 

Maerten  

Geboren
28 december 2021

Ardjan
Zoon van 

Arco en Rianne van Asselt
Kon. Wilhelminaweg 375

Groenekan

Gemeente 
De Bilt sluit 
aan bij CO2-

Prestatieladder
Gemeente De Bilt heeft zich laten certificeren 
op de CO2-Prestatieladder. Daarmee maakt de 
gemeente inzichtelijk wat de eigen CO2-uitstoot 
is en legt het zichzelf de verplichting op om dat 
te verminderen. Het gaat dan onder meer om 
gemeentelijke gebouwen, zakelijk gereden kilo-
meters en de straatverlichting.

De aansluiting bij de Prestatieladder volgt op een 
besluit van de gemeenteraad over de Duurzaam-
heidsagenda. Wethouder Anne Brommersma: ‘We 
vragen veel van onze inwoners op het gebied van 
duurzaamheid. We moeten als gemeente onze ei-
gen CO2-uitstoot dan ook serieus onder de loep 
nemen. Deze certificering helpt ons duurzamer te 
werken en in te kopen en geeft een stevige ver-
plichting tot verduurzaming. Het geeft onze inwo-
ners ook inzicht in hoe we dat doen.’ 

Resultaten
De Bilt sluit zich aan bij tientallen andere gemeen-
ten op de CO2-Prestatieladder. Twee keer per jaar 
geeft de gemeente inzicht in de voortgang op het 
gebied van de CO2-reductie. Op www.debilt.nl/
duurzaamheid worden de genomen maatregelen 
en resultaten daarvan gepubliceerd. 

Parel Promotie
o n t w e 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
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Bands treden op in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Restaurant Pomp 41 in De Bilt stelt vanaf zondag 9 januari haar overdekte terras open als 
podium voor diverse bands uit De Bilt en omgeving. Gedurende tien weken brengen tien bands 

hun nummers ten gehore van jazz /funky tot Nederlandstalig en van pop- tot rockmuziek.

Op een regenachtige dag in augus-
tus gaf Wil Roelofsen met zijn band 
A.S.Streetband een gezellig zomer-
straatconcert in de bocht van de 
Albert Schweitzerweg in De Bilt. 
Ondanks het slechte weer die dag 
genoot het publiek van de muziek, 
gezeten onder paraplu’s en zelfs in 
geparkeerde auto’s. Een soort open 
podium.
‘Regelmatig hoor ik mensen kla-
gen dat er in De Bilt, op het gebied 
van muziek, geen leuke activiteiten 
plaatsvinden’, vertelt Wil Roelof-
sen, basgitarist en zanger van De 
Biltse band A.S. Streetband. ‘Door 
ons optreden op de Albert Schweit-
zerweg vroegen zij of wij niet va-
ker iets konden organiseren. En ik 
dacht direct ‘waarom niet?’’

Terras
Zo gezegd, zo gedaan. Roelofsen 
stapte op zijn fiets en maakte een 
toertje langs de plaatselijke horeca 
met terrassen in De Bilt en Bilt-
hoven, om te zien welke locaties 
geschikt zouden zijn voor een op-
treden van een band. Uiteindelijk 
bleef een shortlist over met moge-
lijkheden. Roelofsen: ‘Bij de eerste 
op de lijst, restaurant Pomp 41 in 
De Bilt, was het meteen raak. Tij-
dens een gezellig gesprek met Piet 
Kastelein, de bedrijfsleider, bespra-
ken wij de grote lijnen en prikten 
wij een datum voor een tweede ge-
sprek. Kastelein, what’s in a name, 
besloot te helpen met de vormge-
ving van mijn idee’. Het restaurant 
stelt haar terras gratis beschikbaar 
als podium voor de diverse bands. 
Bij slecht weer wordt het terras 
aangepast, zodat de bands in ieder 
geval droog kunnen optreden.
Nu was het natuurlijk nog de vraag 
of bands wel waren te porren om 

op te treden, maar daar hadden zij 
wel zin in, mede omdat zij tijdens 
corona al langere tijd niet konden 
optreden. ‘Het plan is om vanaf 
zondag 9 januari 2022 op tien zon-
dagmiddagen tussen 15.00 uur en 
18.00 uur tien bands te laten op-
treden. Iedere zondagmiddag dus 
één band’, vertelt Roelofsen. ‘De 
bands spelen diverse genres, dus 
er zit voor iedereen wel iets tussen. 
Bij elk bandoptreden bedenkt het 
restaurant een foodthema, passend 
bij de optredende band. Naast echte 
amateurs komen ook enkele ge-
renommeerde semiprofs optreden 
uit de omgeving, maar wij vragen 
speciaal aandacht voor optredende 
bands met roots in, of verbinding 
met, De Bilt’.

Ventilatie
Iedereen met liefde voor muziek is 
welkom. De bands treden buiten op, 
dus er is voldoende ventilatie. De 
entree is vrij en de locatie is rolstoel 
toegankelijk. Vanwege corona blij-
ven de optredens afhankelijk van 

hoe de coronaregels zich ontwik-
kelen. Als de regels nog strenger 
worden, schuiven de optredens op 
naar later in 2022. Roelofsen: ‘Na-
tuurlijk hoop ik dat alles gewoon 
doorgaat en dat mensen op een zon-
dagmiddag tegen elkaar zeggen ‘la-
ten wij even naar Pomp 41 gaan, er 
speelt nu een leuke band’.

De volgende bands staan in het 
programma: zondag 9 januari: Six-
pack (coverband) uit regio Utrecht, 
16 januari: Geehive (jazzy/ funky 
swing) uit De Bilt, 23 januari: D-
Tune (covermuziek) uit De Bilt, 
30 januari: De Kleine kaart (Ne-
derlandstalig) uit De Meern, 6 fe-
bruari: Riverstone (Americana) uit 
Maarssen, 13 februari: Brand New 
Cadillac (rockcover) uit Leusden, 
20 februari: Witness (popcover) uit 
Utrecht, 27 februari: S-Uzi’s Crew 
rockende bluesband) uit De Bilt, 6 
maart: Rock The Cradle (Indo rock-
band) uit Amstelveen en 13 maart: 
AS Streetband (allround band) uit 
De Bilt.

Wil Roelofsen op het terras voor Pomp 41.

Fotowedstrijd ‘Gemeente De Bilt in beeld’
door Henk van de Bunt 

De gemeente De Bilt heeft met al haar verschillende dorpen veel te bieden.
Wie graag fotografeert en het leuk vindt de mooie plekjes in De Bilt vast

te leggen kan mee doen met een fotowedstrijd van de gemeente. 

Op de website van de gemeente 
valt te lezen, dat het daarbij gaat 
om de schoonheid van de kernen 
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek in al hun facetten te 
laten zien: ‘Originaliteit, fototech-
niek en herkenbaarheid van de kern 
zijn hierbij belangrijk. Denk daarbij 
ook eens aan minder bekende loca-
ties of invalshoeken’.

Meedoen
De foto’s worden beoordeeld door 
een jury bestaand uit een collegelid, 
een raadslid en de Bilthovense fo-
tograaf Hans Lebbe. Wie aan deze 
fotowedstrijd mee wil doen kan tot 
30 oktober 2022 foto’s insturen via 
fotowedstrijd@debilt.nl onder ver-
melding van naam, telefoonnum-
mer en adresgegevens. 
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een paar leuke prijzen: 
een fotoworkshop van Hans Lebbe 
(eerste plaats), een uitvergroting 
van de foto op dibond (tweede 
plaats) en een uitvergroting van de 
foto geprint op aluminium (derde 
plaats). De winnende foto’s worden 
daarnaast getoond op de gemeen-
telijke website, social media en in 
de digitale nieuwsbrief van het ge-
meentenieuws.

Voorwaarden
Alléén inwoners van de gemeente 
De Bilt kunnen deelnemen aan deze 

fotowedstrijd en per persoon kun-
nen maximaal twee foto’s worden 
aangeleverd. Medewerkers van de 
gemeente De Bilt zijn uitgesloten 
van deelname. De foto’s moeten 
genomen zijn in deze gemeente 
en digitaal worden aangeleverd 
als separaat bestand in jpg of png 
formaat, bij voorkeur zo groot mo-
gelijk (origineel formaat) maar met 
een minimale resolutie van 1024 
x 768 pixels. De gemeente De 
Bilt kan de foto’s daarna rechten-
vrij gebruiken voor promotionele 
doeleinden voor gebruik op bij-
voorbeeld de gemeentelijke web-
site, social media, folders, flyers, 
brochures, nieuwsbrieven, e.d. De 
foto’s kunnen meerdere malen in-
gezet worden.

De winnende foto’s worden in de-
cember 2022 bekendgemaakt. De 
winnaars krijgen schriftelijk be-
richt. Voor vragen: fotowedstrijd@
debilt.nl of telefoon 030 2289411

De gemeente De Bilt kan met 
camera of mobieltje ‘mooi’ worden 
vastgelegd. (foto gemeente De Bilt)

NK-titel
voor Bram Steenaart

Bram Steenaart heeft bij het NK shorttrack op de 
1000 meter de Nederlandse titel veroverd. 

De Westbroeker was zondag 2 januari 
in Leeuwarden net iets sneller dan zijn

concurrenten en pakte zo de verrassende winst. 
Dylan Hoogerwerf werd tweede, 

Jens van ‘t Wout kwam als derde over de streep.

Mogelijk gaat Bram door deze goede prestatie naar de Olympische Spe-
len. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Jens van ‘t Wout en Sven Roes zijn al 
zeker van het ticket voor de Spelen. Op 17 januari wordt door de KNSB 
de laatste mannelijke shorttracker aangewezen voor de Olympische 
Spelen. Het weekend ervoor vindt er nog een internationaal shortrack-
toernooi plaats waar de sporters zich nog kunnen bewijzen. Voor Bram 
de laatste kans voor een ticket voor de Olympische spelen. 

Enkelbreuk
Bram heeft afgelopen zomer een enkelbreuk opgelopen tijdens een trai-
ningskamp; een maand lang in het gips voor hij heel langzaam de eerste 
stappen omhoog kon zetten. Voor Bram is deze overwinning op de 1000 
meter dan ook extra mooi: ‘Ik ben blij dat ik dit niveau weer kan laten 
zien’, zegt hij zeer tevreden na afloop.  (Dick Steenaart)

Bram heeft een overwinning te pakken.

Examen
Eerste hulpverlener

Zaterdag 11 december slaagden bij EHBO vereniging De Bilt/Bilt-
hoven 5 deelnemers op locatie Van der Neut in Groenekan voor het 
examen ‘eerste hulpverlener’. In de cursus werden verschillende ele-
menten behandeld als ‘Stop De Bloeding, reanimatie met de AED en 
verhelpen van een verslikking/verstikking. Voor eventuele nieuwe cur-
sisten zie www.ehbodebilt.nl.  (Jan Broers)

Geslaagd: Staand Cora, Trudy en Marloes en daarvoor Klaas en 
Hendrik Jan.
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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.
5-1

Do.
6-1

Vr.
7-1

Za.
8-1

Zo.
9-1

Kipsaté met atjar, 
kroepoek en friet

Indiase kipcurry met 
jasmijnrijst

Schotse zalmragout 
met groente en rijst

Wrap met 
wintergroente,
kaas en friet

Afhalen:
€ 13,50

Extra 
friet:

€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Chocolademousse met vanillesaus € 5,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Subsidie gevraagd
voor winkelgebieden 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt heeft voor de 
winkelgebieden Hessenweg-Looydijk in De Bilt bij de Provincie Utrecht een aanvraag 

ingediend in het kader van een subsidiemogelijkheid voor winkelgebieden.

Het college schrijft daarover: 
‘Mede vanwege de coronacrisis en 
de gevolgen die de winkelgebie-
den daarvan ondervinden heeft de 
Provincie een subsidiemogelijk-
heid geopend voor winkelgebieden. 
Met de subsidie kunnen gemeenten 
de samenwerking in deze winkel-
gebieden verbeteren en plannen 
maken om de winkelgebieden toe-
komstbestendiger te maken. Per 
gemeente gaat het om maximaal € 
80.000’. 

Het college heeft ervoor gekozen 
om de provinciale subsidie aan te 
vragen voor de winkelgebieden 
Hessenweg-Looydijk en centrum 
Bilthoven omdat dit de grootste 

winkelgebieden in onze gemeente 
zijn en de betreffende centra van-
wege de verdere opkomst van on-
line winkelen het meest onder druk 
staan. Het college vervolgt: ‘Om-
dat het winkelcentrum Maertens-
plein in Maartensdijk gericht is op 
de dagelijkse sector en niet onder 
druk staat en de winkeliersveren-
ging geen ondersteuningsbehoefte 
heeft, hebben wij voor het centrum 
Maertensplein geen subsidie aan-
gevraagd. Onze accountmanager 
bedrijven heeft contact met de win-
keliers op het Maertensplein en kan 
eventuele kleine zaken oppakken’. 

Projectplan
Samen met de besturen van winke-

liersvereniging Hessenweg-Looy-
dijk en centrum Bilthoven heeft het 
college een projectplan opgesteld 
dat mede de wijze van besteden van 
de subsidie omvat: ‘Met de subsidie 
maken wij in samenwerking winke-
liers en vastgoedeigenaren plannen 
voor positionering, marketing en 
verbinding met de inwoners om zo 
de winkelcentra toekomstbestendi-
ger te maken. Voor het winkelge-
bied Hessenweg-Looydijk stellen 
wij ook een integraal plan van aan-
pak op voor het compacter maken 
en het verbeteren van de uitstraling 
in het gebied, waarmee wij moge-
lijk ook een beroep kunnen doen op 
de rijkssubsidieregeling ‘Winke-
limpuls winkelgebieden’. [HvdB]

Het college vindt dat winkelgebied Hessenweg-Looydijk vanwege de verdere opkomst van online winkelen 
onder druk kan komen te staan.

Extra raadsvergadering over 
bouwplannen Hessingterrein 

Een groot aantal fracties in de Biltse gemeenteraad heeft de burgemeester gevraagd om een 
extra raadsvergadering over het Plan Verwelius; op het voormalige ‘Hessingterrein’ aan 

de Utrechtseweg 341 in De Bilt. Aanleiding is een geheim verklaarde interne notitie van de 
gemeente over de financiële aspecten van dit plan en de reden van geheimhouding welke is 

gelegen in het financieel en economisch belang van de gemeente en dat van derden. 

Het verzoek is door de burgemees-
ter gehonoreerd en de (besloten) 
vergadering zal plaatsvinden op 
donderdag 20 januari a.s. Deze mag 
overigens wettelijk gezien alleen 
gehouden worden in fysieke aan-
wezigheid van voldoende raadsle-
den en dus afhankelijk of de coro-
namaatregelen dit dan ook toelaten.

Alternatieven
Het is de bedoeling om in deze ver-
gadering niet alleen deze notitie te 
bespreken, maar ook de financiële 
kant van mogelijke alternatieven 
voor het door projectontwikkelaar 

Verwelius ingediende plan, dat de 
bouw van 130 woningen op het 
voormalige Hessingterrein aan de 
Utrechtseweg behelst, waarvan 30 
buiten de zogenaamde rode contour 
in een gebied dat deel uitmaakt van 
het Natuurnetwerk Nederland. Dit 
gebied is onder meer van belang 
voor de trekroute van reeën richting 
het Noorderpark via de, voor veel 
gemeenschapsgeld aangelegde, 
faunapassages onder de Utrechtse-
weg en de Biltse Rading.

Haalbaar
Volgens Verwelius zou het plan 

zonder die laatste 30 huizen finan-
cieel niet haalbaar zijn, maar het 
merendeel van de fracties wil zich 
daarover en over mogelijke alter-
natieven eerst een beeld vormen. 
Het plan zelf en de bekrachtiging 
van de geheimhouding van de ge-
noemde notitie staan geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 27 
januari. Veel natuur- en milieuorga-
nisaties blijven hopen op een meer-
derheid in de raad die tegen het plan 
zal stemmen en zich sterk wil ma-
ken voor een alternatief plan dat de 
kwetsbaarheid van het Natuurnet-
werk beschermt. [HvdB]

Duizend lichtpuntjes
Lekker fris fietsen we door de wolken naar de stad. De mist 

blijft hangen in onze haren. Minuscule waterdruppeltjes 
verzamelen zich op mijn bril, druppelen mijn uitzicht dicht. 

De weg wordt een dwaalspoor. Gaandeweg wordt het donker. 
Koplampen van de tegenliggers verblinden ons. Maar we 

trappen stevig door, want we hebben een duidelijk doel voor 
ogen. We zijn onderweg om de boosterprik te halen.

Tijdens deze donkerste dagen van het jaar stapelen de zorgen zich op. 
Zorgen over ziekte, vervuiling, onderdrukking... Sombere vooruitzich-
ten. Maar in de stad verlichten duizenden kerstlampjes onze route. Ac-
centueren het geschenk in 0,25 cc vaccin dat ons kan beschermen tegen 
het coronavirus en de varianten. Varianten, buitengewoon besmettelijk, 
die ontstaan zolang het virus zich kan verspreiden. Het vaccin dat ons 
in staat stelt om sociaal actief te blijven, hulp te bieden, bewegingsvrij-
heid geeft.

Ik werd die avond gevaccineerd door een student diergeneeskunde. 
Toepasselijk eigenlijk omdat dierenartsen al veel langer geconfronteerd 
worden met verschillende soorten coronavirussen. Rond van vorm 
met uitsteeksels of spikes, inmiddels welbekend uit afbeeldingen en 
animaties. Deze virussen kunnen bij kippen luchtweginfecties geven, 
veroorzaken darminfecties bij kalveren, katten en honden. De beste be-
handeling bestaat uit preventie; hygiënemaatregelen en het voorkómen 
van verspreiding. Al ruim 20 jaar worden dieren daarom gevaccineerd 
tegen coronavirussen. Zonder bedenkingen, want vooral het virus is 
schadelijk, niet het vaccin.

De wereldwijde besmetting met 
coronavirussen hangt samen met 
de toegenomen populatiedicht-
heden van mens en dier. Teveel 
mensen en dieren, te dicht op 
elkaar. Handelsverkeer sleept 
producten over de hele wereld. 
Tegelijkertijd dringt de mens 
steeds verder de wilde natuur in. 
Onrustbarend…

Gekleurde lichtjes spatten uiteen 
op mijn natte brillenglazen. Er 
ontstaat een betoverend beeld. 
Het herinnert mij aan de Ameri-
kaanse Amanda Gorman. Haar 
speech bij de inauguratie van 
John Biden beëindigde zij met: 
‘Het licht blijft altijd schijnen. 
Als je maar de moed hebt het te 
zien. Als je maar de moed hebt 
het te zijn’.

(Karien Scholten)

In haiku:
Duizend lichtpuntjes
Accentueren de koers
Hoop op de toekomst


	VK-M_05-01-22_01fc
	VK-M_05-01-22_02fc
	VK-M_05-01-22_03fc
	VK-M_05-01-22_04fc
	VK-M_05-01-22_05fc
	VK-M_05-01-22_06fc
	VK-M_05-01-22_07fc
	VK-M_05-01-22_08fc
	VK-M_05-01-22_09fc
	VK-M_05-01-22_10fc
	VK-M_05-01-22_11fc
	VK-M_05-01-22_12fc
	VK-M_05-01-22_13fc
	VK-M_05-01-22_14fc
	VK-M_05-01-22_15fc
	VK-M_05-01-22_16fc
	VK-M_05-01-22_17fc
	VK-M_05-01-22_18fc
	VK-M_05-01-22_19fc
	VK-M_05-01-22_20fc

