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Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

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.

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

De Vierklank
rond de feestdagen

Deze week ontvangt u de laatste Vierklank van dit jaar. In de kerstweek 
zijn we gesloten en verschijnt De Vierklank niet. Het eerste nummer 
van 2021 wordt op woensdag 6 januari bezorgd. Wij wensen u fijne 
feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
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Online kerstdienst

Leerlingen van de Julianaschool uit Bilthoven verbeelden het kerst-
verhaal. Zie pag. 20 voor meer informatie.

Onrust in Maartensdijk
over grondaankoop 

door Henk van de Bunt

In Maartensdijk is grote onrust ontstaan over het bekend worden van de aankoop van grond in het 
groene hart van Maartensdijk door Heijmans Vastgoed. Uit de openbaar raadpleegbare 

Kadaster blijkt dat Heijmans landbouwgrond heeft opgekocht; voldoende 
voor de mogelijke bouw van meer dan 200 woningen. 

Aanwonende Ed Buitenhek vertelt: 
‘Heijmans heeft in juni 2020 land-
bouwgrond gekocht in Maartens-

dijk Zuid, grenzend aan de Plane-
tenlaan en het Oostveense pad. Uit 
de getekende koopovereenkomst 

wordt duidelijk dat op de door He-
ijmans gekochte landbouwgrond 
voldoende ruimte is voor tenminste 

200 woningen; een aantal dat ook 
door wethouder Smolenaers meer-
dere malen wordt genoemd als aan-
tal in Maartensdijk te bouwen’. 

Weiland
‘Het gaat om het weiland dat start 
tegenover Vogelwikke 11 en door-
loopt tot tegenover Planetenlaan 35 
aan de zuidkant van Maartensdijk. 
Het perceel is in juni 2020 voor 
1,5 mln. verkocht aan Heijmans 
Vastgoed. Uit de stukken van het 
kadaster blijkt dat Heijmans be-
reid is meer dan 7 mln. te betalen 
voor de landbouwgrond wanneer 
de Provincie Utrecht zo nodig ooit 
akkoord gaat met mogelijke bouw-
plannen van de gemeente De Bilt. 
Dat is allemaal terug te vinden in de 
koopovereenkomst’.

Participatie
In november organiseerde de ge-
meente De Bilt negen online ge-
biedsbijeenkomsten over de wo-
ningbouwopgave. In totaal namen 
zo’n 278 mensen deel aan deze 
bijeenkomsten. Centrum en Over-
bosch (26), De Bilt (40), Groene-
kan (23), Hollandsche Rading (28), 
Westbroek (11), Brandenburg (35), 
De Leijen (13), Maartensdijk (62), 
Bilthoven Noord (40). Iedere bij-
eenkomst startte met een presenta-
tie van een gebiedsmakelaar over 
hoe we de komende periode samen 
werken aan wonen. Een werkwijze, 
waarbij inwoners van alle leeftijden 
uitgenodigd worden om een advies 
op te stellen aan de gemeenteraad. 
Dat dit gewenning vraagt was voel-
baar. Hoewel in de meeste gebie-
den op positieve wijze met elkaar 
is gesproken, kwamen er ook kri-
tische vragen over het verleden op 

tafel en was er ruimte voor stevige 
discussie. Toch zijn er ook groepen 
die nu al aan de slag zijn’.
Buitenhek:  ‘In die bijeenkomsten 
werd door de inwoners herhaalde 
malen gevraagd naar de nieuw-
bouwlocaties, die bij de gemeente in 
beeld zijn. Die staan in een geheime 
bijlage bij de raadsstukken van eind 
2019, welke door het College tot nu 
toe niet wordt vrijgegeven. Op de 
kansenkaart die de gemeente heeft 
ingezet om nieuwbouwplannen van 
bewoners te verzamelen is te lezen: 
‘Als dit waar is?? Wat heeft deze 
kansenkaart dan nog voor zin??’

Reactie gemeente
Op ons verzoek reageert de ge-
meente De Bilt bij monde van wet-
houder Dolf Smolenears: ‘Er is nog 
geen besluit genomen over waar 
rondom Maartensdijk woningen 
komen. Daar verandert de koop van 
een stuk grond door een ontwik-
kelaar niets aan. Er is toestemming 
van de provincie en van de ge-
meente nodig om buiten de contou-
ren te bouwen en we staan pas aan 
de start van een proces, waarin het 
totaal nog geen uitgemaakte zaak 
is waar er gebouwd gaat worden. 
De feiten zijn: De gemeente heeft 
geen samenwerking met Heijmans, 
er loopt geen procedure om deze 
grond te bestemmen voor woning-
bouw en wij hebben geen bouw-
plannen voorgelegd aan de pro-
vincie. De aandacht wordt hiermee 
afgeleid van de belangrijkste vraag: 
hoe kunnen we als gemeente en als 
gemeenschap iets betekenen voor 
onze inwoners die steeds moeilijker 
een huis kunnen vinden?’

Het verkochte betreft het perceel agrarische cultuurgrond gelegen nabij het Oostveensepad te Maartensdijk ter 
grootte van circa 6 hectare en 92 are.



 De Vierklank 2 23 december 2020

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

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

  

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/12 • 17.00u - Gefilmde oecumenische 
kerstavondviering met voorgangers: 
ds. Harold Oechies en Frans-Willem 

v.d. Sande
25/12 • 09.00u en 11.00u - 

Ds. Harold Oechies en mevr. ds. 
Marjolein Cevaal - Erbrink

27/12 • 10.30u - 
Mevr. ds. Koosje Vos - Butijn

31/12 • 19.00u - Ds. Harold Oechies
03/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/12 • 09.30u - Ds. J.J. Verhaar
25/12 • 18.30u - Drs. G. Herwig

26/12 • 09.30u - Kerstviering met de 
kinderen

27/12 • 09.30u - Ds. J. Boer
27/12 • 18.30u - Dr. J. Muller
31/12 • 19.30u - Ds. L. de Wit

01/01 • 10.00u - Ds. J.J. Verhaar
03/01 • 09.30u - Ds. J. Prins

03/01 • 18.30u - Ds. C. Budding

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/12 • 22.00u - Kerstavond met 

ds. Pieter Lootsma
03/01 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

I.v.m. coronacrisis voorlopig geen 
samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
24/12 • 17.00u - Gefilmde oecumenische 

kerstavondviering met voorgangers: 
ds. Harold Oechies en 

Frans-Willem v.d. Sande
25/12 • 10.30u - Online Viering 
Voorganger pastor Wies Sarot

27/12 • 10.30u - Meditatieve viering 
met werkgroep Liturgie
31/12 • 19.00u - Pastor 
Annelies v.d. Boogaard

01/01 • 10.30u - Voorgangers: 
Astrid Veldhuis en Janine Noten

03/01 • 10.30u - Pastor Gerard Weersink
Al vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

25/12 • 10.15u - Ds. Jos Geelhoed 
Niet vrij toegankelijk

Hierna tot en met 17 januari 2021 geen 
diensten meer

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
24/12 • 22.00u - Ds. H.E. Dankers 
25/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
26/12 • 10.00u - Ds. A.J. Plaisier 

27/12 • 10.00u - Ds. G.M. van Meijeren
31/12 • 19.30u - Ds. L. W. Schaafsma

01/01 • 10.30u - Ds. H.E. Dankers
03/01 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
25/12 • 10.00u - 

Ds. E.J.W. van Leersum 
27/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

31/12 • 19.30u - 
Ds. E.J.W. van Leersum

03/01 • 10.00u - Ds. R. van den Beld
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
25/12 • 10.30u - Gebedsviering 

I. Elsevier en K van Gestel
03/01 • 10.30u - Gebedsviering 

I. Elsevier en K. Elsevier
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
Tot en met midden januari 2021 zijn er 

geen diensten 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
25/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

27/12 • 15.30u - Ds. A. Snoek 
31/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 
03/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Oud papier 
Hollandsche Rading
MAANDAG 28 december wordt 
door de muziekvereniging Kunst 
& Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundeld papier voor 
8.30 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
MAANDAG 28 december za-
melen leden van muziekvereni-
ging De Vriendenkring weer oud 
papier in. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om het oude papier vóór 
8.00 uur aan de weg op of de 
daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de 
container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

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).

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/12 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
25/12 • 18.30u - Ds. C.M. Visser 

26/12 • 10.00u - Kandidaat M.S. Roos
27/12 • 10.00u - Ds. L. Treur 

27/12 • 18.30u - Ds. R.W. Mulder 
31/12 • 19.00u - Ds. A. Meuleman 
01/01 • 10.00u - Ds. A. den Hartog 

03/01 • 10.00u +18.30u - Ds. H. Juffer 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/12 • 21.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

ds. R. Alkema
25/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/12 • 10.00u - Ds. J.C. Schuurman

27/12 • 10.00u - Ds. J. Prosman 
27/12 • 18.30u - Ds. B.M. v.d. Bosch
31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
01/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
03/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

03/01 • 18.30u - Ds. R.F. de Wit
De kerkdiensten hebben op dit moment 
een besloten karakter en worden digitaal 

uitgezonden via kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/12 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

26/12 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
27/12 • 10.00u +18.30u - 

Ds. D. Heemskerk
31/12 • 19.30u - Ds. A.J. Speksnijder
01/01 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder

03/01 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
24/12 • 21.30u - Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading ds. R. Alkema
25/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema
27/12 • 09.30u - Ds. J. Doolaard
03/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema

Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl 

St. Maartenskerk
25/12 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
27/12 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
31/12 • 19.00u - Stille Gebedsviering 

Lectoren
01/01 • 10.30u - Gebedsviering Lectoren
03/01 • 10.30u - Open huis-, Woord- en 

Communieviering Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/12 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
25/12 • 18.30u - Dhr. A. de Vreugd
01/01 • 10.00u - Ds. P.G. Vellekoop

03/01 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
03/01 • 18.30u - Dhr. R. Koelewijn

PKN - Herv. Kerk
25/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

25/12 • 18.30u - Ds. K.C. Kos
27/12 • 10.00u - Ds. H.N. Visser

27/12 • 18.30u - Ds. K.E. Schonewille
31/12 • 19.30u - Ds. M. van der Zwan
01/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
03/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
03/01 • 18.30u - Ds. C. van de Berg

Een kerstcadeau 
voor iedereen

Omdat het fysiek samenkomen 
tijdens het kerstfeest alleen maar 
in kleine aantallen mogelijk is 
wil de kerstzangcommissie West-
broek iedereen dit jaar een kerst-
cadeau via youtube aanbieden. 
Het cadeau kan worden uitgepakt 
op kerstavond 24 december om 
vanaf 19.00 uur en tot 6 januari 
bekeken worden. Te volgen via 
you tube ‘een kerstcadeau voor 
iedereen’.    (Arie de Bree)

Met veel verdriet en liefde hebben wij losgelaten en op weg 
naar een plek vol licht laten gaan, 

onze allerliefste 

Laurina Clara Spelberg
Lauk

Warga  Bilthoven
11 september 1954  14 december 2020

Gerard  Ruth en Bas  Lourens

Bas en José  Martinus  Chamaco
Nienke en Mart 
Thijs 

Claartje

Correspondentieadres: 
Claartje Spelberg, Oostergoostraat 29, 9001 CG in Grou

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,

Help of the helpless, O abide with me.

Hinke Wip-van der Heide
Yogyakarta Bilthoven
2 september 1930 17 december 2020

Sinds 2018 weduwe van Theo Wip

	 Je	was	zo’n	lieve,	warm	betrokken	en	ook	heerlijk	maffe,	
humorvolle nicht, tante en oma voor ons. Je hebt nu je rust gevonden, 

daarvoor	zijn	we	dankbaar.	Maar	we	zijn	ook	verdrietig	
en zullen je missen.

Een laatste dikke tút van
Sytze, Ellen, Kik, Nick, Diete, Jan Age, Maya en Kris

De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

Correspondentie:
S.	van	der	Werff		-	Groningensingel	135		-	6835	EG		Arnhem

Bibliotheek 
start Afhaalbieb 

Leden van Bibliotheek Idea 
kunnen boeken lenen via de Af-
haalbieb. Zo kan iedereen toch 
blijven lezen of van een film 
genieten, nu veel mensen tot 19 
januari zoveel mogelijk thuis 
blijven. 

Via de website ideacultuur.nl 
kunnen leden boeken en andere 
materialen in de catalogus reser-
veren. Als de materialen klaar 
staan, stuurt de Bibliotheek een 
bericht. Voor het ophalen van 
de materialen/reserveringen kan 
één persoon de reservering op 
komen halen in de Bibliotheek, 
tijdens de vertrouwde openings-
tijden. Zelf tussen de boeken 
snuffelen, even lezen of stude-
ren kan nu niet. Wie liever thuis 
blijft, kan ook via de online Bi-
bliotheek e-books of luisterboe-
ken lenen met een bibliotheek-
abonnement. De klantenservice 
medewerkers helpen graag bij 
vragen over het gebruik van 
e-books of andere vragen via  
klantcontact@ideacultuur.nl of 
via 085 822 27 77.  
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Onderscheiding voor 101-jarige
Vrijdag 18 december kreeg de 101-jarige Marten Mobach het Mobilisatie-Oorlogskruis opgespeld. 

Marten Mobach woont nog altijd op zichzelf en kreeg daarom thuis bezoek van minister Ank 
Bijleveld. De onderscheiding is bestemd voor militairen en oud-militairen, die ten minste 

6 maanden in dienst waren na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940.

Mobach werd eind mei 1939 op-
geroepen en ging in dienst bij de 
veldartillerie. Hij werd stuks-
commandant van een 6-veld, een 
kanon, dat met 6 paarden werd 
getrokken. Tussen 10 en 13 mei 
1940 werd hij ingezet bij Katwijk 
aan Zee. Bij die inzet sneuvelden 
19 man. In zijn biografie uit 2010 
blikt hij hierop terug: ‘Een benarde 
toestand, verwarring alom, onvol-
doende leiding, orders en weer 
tegenorders en gebrek aan goed 
materieel’. 

Oorlogsjaren
In juli 1940 ging Mobach in dienst 
bij de marechaussee. Een paar jaar 

later ging hij het verzet in. ‘Mijn 
grootste probleem was toen dat ik 
met 2 petten opliep’, schreef hij 
in het tijdschrift Historische Ver-
eniging Maartensdijk. ‘De pet van 
marechaussee, waarvan de Duitse 
bezetter loyaliteit verwachtte en 
de pet van het verzet, die juist het 
tegenovergestelde beoogde’. De 
informatie die hij kreeg door zijn 
werk voor de marechaussee ge-
bruikte hij in de verzetsgroep. Op 
5 mei 1945 werd Mobach opge-
pakt. Een verzetsactie mislukte, 6 
verzetsmensen en 3 burgers kwa-
men om. Als ondercommandant 
van de verzetsgroep werd Mobach 
gevangengenomen en ter dood 

veroordeeld. Maar op weg naar 
de fusilladeplaats stonden die dag 
veel mensen te wachten op de Ca-
nadese bevrijders. Mobach werd 
daarom naar de gevangenis ge-
bracht. Zijn bevrijding kwam een 
dag later, op 6 mei.

Dankwoord
‘Meneer Mobach, ik wil u bedan-
ken voor uw moed toentertijd’, zei 
minister Bijleveld bij het uitreiken 
van het Mobilisatie-Oorlogskruis. 
‘En ik wil u bedanken voor de 
moed die u 10 jaar geleden toonde, 
om de zoals u het noemt ‘gitzwarte 
bladzijden’ uit uw leven te beschrij-
ven en te delen. Dan denkt u mis-

Burgemeester Sjoerd Potters op bezoek bij de decorandus. (foto Herman Steendam)

Minister Ank Bijleveld en Marten Mobach. (foto Herman Steendam)

Leg de coronaproof 
feestdagen vast 
voor het archief

De decembermaand is een bijzondere maand; we vieren Sinterklaas, 
Kerstmis en Oud & Nieuw. Dit jaar is december extra bijzonder, want 
deze feestdagen moeten wij nu coronaproof vieren. Het Regionaal His-
torisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) wil deze gebeurtenissen 
graag bewaren in het archief in de coronacollectie. 

De geschiedenis van morgen wordt vandaag gemaakt, daarom archi-
veert het RHCVV ook actueel materiaal. Zowel op papier als digitaal. 
Daar heeft het RHCVV hulp bij nodig, u kunt namelijk materiaal aanle-
veren via email, per post of op de studiezaal van het RHCVV.

Creatief
In maart begon het RHCVV met het verzamelen van materiaal waaruit 
de impact van de coronacrisis op het dagelijks leven blijkt. Met hulp 
van verschillende inwoners van de gemeenten Stichtse Vecht, De Ron-
de Venen, De Bilt en Weesp groeit deze collectie nog steeds. Ook op de 
viering van de feestdagen in december heeft de coronacrisis een grote 
impact. Daarom gaan mensen creatief om met manieren om elkaar toch 
te zien. 
Het zijn onder meer deze creatieve uitingen die het RHCVV graag wil 
opnemen in de coronacollectie. Denk aan het kerstdiner via FaceTime, 
foto’s van een kerstborrel in de buitenlucht op anderhalve meter afstand 
of opnames van videogesprekken waarin men elkaar gelukkig nieuw-
jaar wenst. Maar ook speciale kerstkaarten, menukaarten van restau-
rants voor thuisbezorging, bingokaarten voor online kerstvieringen zijn 
zeer welkom. 

Wilt u het RHCVV helpen met de coronacollectie? Stuur dan uw digi-
tale materiaal naar hotspot@rhcvechtenvenen.nl. Ander materiaal zoals 
gedichten of kerstkaarten kunt u opsturen naar Postbus 120, 3620 AC 
Breukelen of afgeven op de studiezaal op de Schepersweg 6e in Breu-
kelen. Heeft u ander materiaal over de impact van corona? Ook dat mag 
u nog steeds naar het RHCVV sturen. 

Om het virus te elimineren
gaan we nu snel vaccineren
dan wordt weer normaal
dat we gewoon allemaal
met een knuffel gaan feliciteren

Guus Geebel Limerick

schien: goh, 80 jaar later? Weet u, 
de raderen draaien niet altijd even 
soepel bij het ministerie’. De mi-
nister gaf het ruiterlijk toe in haar 
speech: ‘Mogelijk heeft het ook te 
maken gehad met een administra-
tieve fout’. Zo kreeg Mobach ooit 
een brief van het ministerie gericht 
aan M.O. Bach.

Eeuweling
Eeuweling Mobach is volgens zijn 
dochter nog vitaal genoeg om re-
gelmatig in de auto te springen en 

naar zijn tweede huisje in Garde-
ren te rijden.
Burgemeester Sjoerd Potters was 
er (eerst) ook, maar moest plaats-
maken voor de minister anders wa-
ren er teveel mensen tegelijk op de 
flat. Op Twitter verwoordde Potters 
zijn ‘buiging’: ‘Zo ongelofelijk 
trots op deze bijzondere inwoner 
van onze gemeente! Ik maak een 
diepe buiging voor Marten Mo-
bach, die ik inmiddels beschouw 
als een persoonlijke vriend’. 
             (Herman Steendam)
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

HET TEAM VAN SLAGERIJ ZWEISTRA WENST U

en een 
smaakvol 2021!

goede
KERSTDAGEN

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
 
KERST
Woensdag 23 december 2020.
08.00 – 20.00 uur

Donderdag 24 december 2020.
07.00 – 16.00 uur

Vrijdag 25 december 2020.
gesloten

Zaterdag 26 december 2020.
gesloten

NIEUWJAAR
Donderdag 31 december 2020.
07.00 – 16.00 uur

Vrijdag 1 januari 2021.
gesloten

Zaterdag 2 januari 2021.
gesloten

Maertensplein 21A - 3738 GM Maartensdijk - Tel: 0346-211330
info@agf-landwaart.nl - www.landwaartculinair.nl

Namens het gehele team
wensen we u goede feestdagen

en een gezond en voorspoedig 2021.



Uit de gemeenteraad 
van 17 december

door Guus Geebel

De raad stelt zonder hoofdelijke stemming de ‘Financiële verorde-
ning gemeente De Bilt 2021’ vast. Ook stelt de raad het ‘Controle-
protocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2020’ vast. Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) dient een amendement in om het bedrag van 
elke fout of onzekerheid waarvoor nu de maatstaf is dat de accoun-
tant dit rapporteert bij bedragen boven 100.000 euro, te stellen op 
50.000 euro. Martijn Koren (CDA) legt als voorzitter van de au-
ditcommissie een verklaring af waarin hij het in het voorstel ge-
noemde bedrag van 100.000 euro als rapporteringstolerantie toelicht 
en verdedigt. Wethouder Dolf Smolenaers stelt dat het bedrag niet 
alleen financieel gemotiveerd is, het gaat er ook om dat de raad in 
staat gesteld wordt te controleren op hoofdlijnen en niet op allerlei 
bijzaken. Hij ontraadt het amendement dat met 2 stemmen voor en 
25 tegen wordt verworpen.

Actualisering APV
De raad stelt met 25 stemmen voor en 2 (Forza De Bilt) tegen de ‘Al-
gemene plaatselijke verordening De Bilt 2021’ vast. Een amendement 
ingediend door Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) om het artikel uit de 
APV dat gaat over optredens van straatartiesten te versoepelen wordt 
aangenomen. Een door Froza De Bilt ingediend amendement om lid 
2 van artikel 2:10 Voorwerpen op of aan openbare plaatsen, zodanig 
aan te vullen dat er komt te staan dat naast blindengeleidestroken ten 
minste 50 cm aan weerszijden vrijgehouden dient te worden, krijgt 
unanieme steun van de raad. Het amendement van Forza De Bilt om 
lid 6d van artikel 2:10 Voorwerpen op of aan openbare plaatsen te 
schrappen, wordt verworpen.  

Artikel 2:9 van de APV regelt het 
op straat optreden van straatar-
tiesten. In een toelichting op het 
amendement van GroenLinks 
staat dat deze vormen van expres-
sie voor een belangrijk deel vallen 
onder artikel 7 van de Grondwet, 
de vrijheid van meningsuiting. 
‘Daarom moeten we beperkt om-
gaan met voorafgaand onthef-
fing eisen. Dit is in de meeste 
gevallen een onnodige drempel. 
Naast het belang van de vrijheid 
van expressie leveren straatar-
tiesten ook een bijdrage aan een 
aan een veelzijdig en aantrekke-
lijk dorpsleven. De voorgestelde 
nieuwe tekst geeft daarom duide-
lijke voorwaarden over wanneer 
er geen voorafgaande ontheffing 
hoeft te worden aangevraagd 
door de artiesten. 

Startnotitie Omgevingsvisie 2040 
Met 26 stemmen voor en 1 (SP) tegen, gaat de raad akkoord met de 
Startnotitie Omgevingsvisie 2040. Naar verwachting treedt de Omge-
vingswet op 1 januari 2022 in werking. In deze wet is bepaald dat ie-
dere gemeente voor het gehele eigen grondgebied een omgevingsvisie 
moet hebben. Een omgevingsvisie omvat het strategische beleid voor 
de lange termijn en legt de beleidsmatige basis voor het omgevings-
plan en eventuele programma’s.

Johan Slootweg (SGP) vindt wat er in de startnotitie over woning-
bouw staat aan de magere kant en wil dat met een amendement meer 
accentueren. Het amendement is met 13 stemmen voor en 14 tegen 
verworpen. Ook een motie die 
vraagt om meer aandacht voor 
het belang van het behoud van 
de landbouw nadrukkelijk in de 
startnotitie op te nemen, wordt 
met 13 stemmen voor en 14 
tegen verworpen. Peter Schla-
milch dient 2 moties in. In de ene 
motie verzoekt hij het college de 
raad een concreet plan voor te 
leggen waarin het participatie-
proces rond de omgevingsvisie 
beter wordt beschreven en dat 
wordt geborgd dat afwijkende 
meningen transparant vastge-
legd worden. De andere motie 
heeft als onderwerp ‘Centrum 
Bilthoven niet volbouwen’. Bei-
de moties zijn verworpen.   
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Om in afscheid en herinnering 
verbonden te blijven

door Marijke Drieenhuizen

Twintig jaar geleden is het initiatief genomen door pastor Gerard de Wit om een begraafplaats in 
Maartensdijk te realiseren. Eén van de redenen was dat er geen enkele mogelijkheid was voor 

het bijzetten van urnen, urnengraven of het verstrooien van de as. Een andere belangrijke 
reden was dat kerken en levensbeschouwelijke organisaties een afscheid met de eigen 

rituelen willen begeleiden en dat was niet mogelijk in Maartensdijk. 

De nieuwe begraafplaats biedt ruim-
te aan 600 graven (inclusief urnen-
graven) waarvan er nu 41 graven, 
6 urnengraven in gebruik zijn en 7 
urnen in de urnenmuur zijn bijgezet. 
Altijd met respect voor de laatste eer 
en voor de traditie en rituelen, die 
passen bij de overledenen en die-
gene die hen lief waren. Inmiddels 
is de begraafplaats al weer acht jaar 
in gebruik. Hoog tijd, volgens de 
pastor, om nog eens uitgebreid stil 
te staan bij deze mogelijkheid voor 
(oud-)inwoners van de voormalige 
gemeente Maartensdijk om in hun 
eigen dorp de laatste rust te vinden.

Vanaf 2000
Maartensdijk heeft een begraaf-
plaats die behoort aan de Hersteld 
Hervormde Gemeente Maartens-
dijk. Ook niet leden van deze kerk 
kunnen op deze begraafplaats 
worden begraven maar moet elke 
begrafenis passen binnen de uit-
gangspunten van dit kerkgenoot-
schap. Dat past niet bij de katholieke 
begrafenisrituelen met als gevolg 
dat voor alle katholieke doden een 
plek buiten Maartensdijk gezocht 
moest worden. Dat was niet langer 
wenselijk voor pastor de Wit. Op 25 
februari 2000 dient hij daarom een 
officiële aanvraag in bij het College 
van Burgemeester en Wethouders 
van Maartensdijk om op korte ter-
mijn een adequate voorziening te 
treffen binnen de dorpsgrenzen van 
Maartensdijk, waar de kerken en le-
vensbeschouwelijke gemeenschap-
pen binnen de gemeente Maartens-
dijk op een bij de eigen overtuiging 
en traditie passende wijze hun doden 
zullen kunnen begraven. Omdat ook 
bij de (inmiddels) PKN-gemeente 
Maartensdijk die behoefte bestond 
hebben zij zich aangesloten bij dit 
initiatief. Later heeft wethouder 
Jeanne Slok als wethouder van de 
gemeente De Bilt het voortouw ge-
nomen om het hele proces succesvol 
door de ambtelijke afdelingen te lei-
den.

Pastor de Wit
Het verzoek van Pastor de Wit om 
de ontwikkeling van de begraaf-

plaats nog eens onder de loep te 
nemen resulteert in een bezoek aan 
Het Fraterhuis St.-Jozef De verblijf-
plaats van de pastor is een mooie 
plek die een serene rust uitstraalt. In 
de hal de gebruikelijke desinfecte-
rende hand-gel en het registerschrift 
en daarna met natuurlijk het mond-
kapje op door de ruime gangen naar 
het appartement van de pastor. Daar 
zijn ook medebestuursleden Johan 
van Stralen en Tom Uittenbogaard 
(Guus Temming en Wim Duizer zijn 
niet aanwezig). Het gaat goed met de 
pastor. Gelukkig is er nog niemand 
in het huis die besmet is geraakt met 
het coronavirus. Pastor de Wit: ‘En 
dat moet liefst ook zo blijven. Er 
wonen hier 32 mensen waarvan er 
10 boven de negentig zijn’. De pas-
tor zelf is 92 jaar en nog actief. Hij 
gaat nog met regelmaat voor in het 
Fraterhuis, waar elke dag een bijeen-
komst is. Heeft net 130 kerstkaarten 
verstuurd en een exemplaar op zijn 
facebookpagina gezet voor zijn 300 
‘vrienden’. 

Opstart 
Veel was van tevoren uitgedacht, 
regels waren opgesteld. Toch werd 
het bestuur van de begraafplaats 
de eerste periode met regelmaat 
geconfronteerd met zaken die niet 
voorzien waren. Zoals bijvoorbeeld 
afgelopen zomer toen het gras dood 
ging. In eerste instantie werd ge-
dacht aan de hoge temperaturen 

maar er bleek een kevertje in het 
gras te zitten waarvan de larven de 
wortels opaten. Een nieuwe grasmat 
is inmiddels aangelegd. Het grind 
van de paden stond mooi maar is 
vervangen door schelpen waardoor 
het beter toegankelijk is. Het mooie 
houten beeld van de Breskense 
pastoor-kunstenaar Omer Gielliet is 
afgewerkt met een harde lak. Later 
bleek dat het beeld ook uit wortel-
hout bestaat dat zacht is waardoor 
scheuren ontstonden en vocht onder 
de laklaag kwam. Met alle gevol-
gen van dien. Deels is dat verhol-
pen maar het beeld is aangetast. Het 
grote onderhoudswerk wordt ver-
richt door een hovenier, vrijwilligers 
doen de rest.

Voorrecht
Pastor de Wit is zeer tevreden 
met de begraafplaats maar het be-
vreemdt hem dat er niet meer ge-
bruik van wordt gemaakt. ‘In onze 
opening destijds hebben wij dat 
als volgt verwoord: Begraafplaat-
sen maken zichtbaar dat levenden 
en overledenen in liefde en zorg 
met elkaar verbonden blijven. Een 
plaats als deze markeert het leven, 
niet alleen het levenseinde. Het 
biedt de rust die wij onze geliefden 
ten afscheid toewensen. En voor 
velen is het ook symbool voor 
de hoop die er blijft leven in een 
mensenhart. Dat willen en kun-
nen wij het beste beleven als de 
begraafplaats deel uitmaakt van 
de eigen samenleving. Ik vind het 
een voorrecht om in je eigen dorp 
begraven te worden en had oprecht 
verwacht dat meer mensen hiervan 
gebruik zouden maken. Destijds 
wees de gemeente ons er op dat de 
helft van de mensen tegenwoordig 
kiezen voor cremeren. Dat zien wij 
nog niet terug. Al is het ook mo-
gelijk dat de urnen op een andere 
plek bewaard worden. Het kan ook 
dat we nog niet bekend genoeg 
zijn’. De begraafplaats is te berei-
ken via het parkeerterrein van het 
sportpark (links aanhouden), voor-
bij het tennispark ligt recht vooruit 
de begraafplaats. Meer informa-
tie: Tom Uittenbogaard, tel. 0346 
213661 of e-mail: contact-adres@
begraafplaatsmaartensdijk.nl

De begraafplaats om in afscheid en herinnering verbonden te blijven

V.l.n.r. Tom Uittenbogaard, pastor de Wit en Johan van Stralen blikken 
terug op de eerste periode van de Algemene Begraafplaats Maartensdijk

Met een door Anne Marie ’t Hart 
ingediend amendement wordt de 
drempel voor straatartiesten om 
op te treden verlaagd. 
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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.

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

ZONNEPARK
ACHTERWETERING

Online InformatieavondMaandag
11 januari
19.00 - 21.00

Zonnepark Achterwetering is 
het eerste grote grondgebonden 
zonne-energie-initiatief in de 
gemeente De Bilt. 
Het projectgebied is 10 
hectare groot en daarvan 
wordt 6,8 hectare benut voor 
zonnepanelen. Dit levert 
zonnestroom op voor ca. 2200 
huishoudens. De overige 3,2 
hectare wordt besteed aan 
verrijking van de natuur. 

Project update
Sinds de informatiebijeenkomst 
in september 2019 en de 
bijeenkomsten in oktober j.l. zijn 
er flinke stappen gezet. 

Wij willen u graag op de hoogte 
brengen van de actuele stand 
van zaken. 
Daarom organiseren wij op 
maandag 11 januari een online 
informatieavond via Zoom.

Aanmelden of vragen
Wilt u deelnemen aan deze 
avond, of heeft u vragen? 
Stuur dan een e-mail naar 
robin.goes@ixzon.nl of bel met 
06-11256279. 
Deelnemers krijgen na aanmelding 
instructies per e-mail toegezonden. 
Aanmelden kan t/m 10 januari.

Kijk voor meer informatie over het initiatief op:   www.ixzon.nl/achterwetering

Dorresteinweg 72b
Soest, Tel 035 - 6012883

vaarderhoogt.nl

Onze k�stwens v�r u

Wij wensen u fijne k�stdagen

en een gez
d, c�
avrij 2021

Team ‘t Va�d�h�gt

Onze k�stwens v�r u
2020, een jaar waarin wij u extra erkentelijk moeten zijn, 
want waar u de ene tegenslag na de andere te verduren 
kreeg, mochten wij ons verheugen in méér en méér be-

zoek van tuinliefhebbers uit de regio.
De omstandigheden speelden daarbij 
een grote rol, maar ook onze enorme 

collectie levend tuingoed was voor velen 
een ontdekking. We zijn (nog) niet 

gevaccineerd, maar wél gefascineerd ... 
door de natuur en dat spreekt velen van u aan. 

Dankuwel voor het mooie tuinjaar 2020.

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

WILT U ONS STEUNEN?
Daar zijn we heel blij mee!
Ga dan naar
www.supportyoursalon.nl

U kunt uw producten ook 
bestellen via onze webshop:
www.hairdesque.nl

Lieve mensen let op!

Door de nieuwe maatregelen is onze 
salon helaas gesloten t/m 19 januari. 
Ivm drukte adviseren we u om wel 
alvast een nieuwe afspraak te maken.

Wij zijn voor bestellingen en vragen 
geopend van dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00- 14.00 uur  (uitgezonderd 
feestdagen). Graag telefonisch bestel-
len. Wij zetten uw bestelling buiten op 
onze tafel voor u klaar zodra u er bent. 
U kunt buiten pinnen.

-  Kleur to go (kleuring voor thuis)
-  Haarverzorging
-  Advies en afspraken
-  Föhn, ministijltang, krulborstel, 

miniföhn etc.

Wij wensen u ondanks alles een fijne kerst
en een gezond, liefdevol 2021 toe!

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

VANAF MAANDAG

28 DECEMBER

HEBBEN WIJ DAGELIJKS
DE LEKKERSTE
VERSE OLIEBOLLEN
EN APPELBEIGNETS!

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Volg ons voor meer inspiratie
op onze sociale media en blijf op de hoogte.

 @nagel.fashion  NagelFashion

Vanwege
COVID19
gesloten.

Neem gerust 
contact met ons 
op als u iets nodig 
heeft. Maartensdijk 
en omgeving 
bezorgen we
het bij u thuis.

0346-211711
info@nagelfashion.nl

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Vragenhalfuur gemeenteraad 
van 17 december

door Guus Geebel

Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) stelt een aantal vragen naar aanleiding van onrust bij 
omwonenden en winkeliers rond het Vinkenplein. ‘In het nieuwe appartementengebouw 

zitten rondom te weinig of geen spouwankers. Daardoor zijn de gevels onstabiel 
en bestaat er gevaar op instorting bij windbelasting. Er worden momenteel 

gaten in de gevel gehakt om dit manco te herstellen.’ 

Op de vraag of het college bekend 
is met deze problemen en hoe ern-
stig die zijn, antwoordt wethouder 
André Landwehr dat die bij het col-
lege bekend zijn. ‘Er is geen sprake 
van het ontbreken van spouwan-
kers. Tussen de bouwcontroles door 
zijn er kleine stukken voegwerk 
losgekomen. Dat is door de aan-
nemer direct onderzocht. Er bleken 
op sommige geveldelen problemen 
te zijn met de hechting van de met-
selspecie. De aannemer heeft direct 
gecontroleerd en stukken metsel-
werk verwijderd waar de hechting 
onvoldoende was.’ Over de risico’s 
op korte termijn zegt de wethouder 
dat die er op dit moment niet zijn. 
‘De aannemer heeft een onafhan-
kelijk gespecialiseerd bureau op-

dracht gegeven om onderzoek te 
doen naar de oorzaak. Hierbij zijn 
de leveranciers van de stenen en de 
metselspecie ook betrokken. De ga-
ten die recent gemaakt zijn dienen 
voor de zogenaamde hefboomproef 
waarbij het metselwerk op belas-
ting wordt getest.’ 

Controle
Verder vraagt Brekelmans of de 
huidige herstelwerkzaamheden 
voldoende zijn om de gevel alsnog 
de stabiliteit te geven die vereist is 
volgens het bouwbesluit. Daarop 
antwoordt Landwehr: ’Naast de 
hefboomproef zijn er ook een aan-
tal proefmuurtjes gemetseld die 
overgebracht zijn naar een testlab. 
De aannemer verwacht de uitslag 

van de proeven, de oorzaak van de 
slechte hechting en het advies voor 
herstel in januari aan de gemeente 
te kunnen presenteren.’ Kristel 
Brekelmans wil ook weten hoe het 
kan dat deze fouten pas ontdekt 
zijn vlak voor de oplevering en of 
er geen bouwtoezicht is geweest. 
De wethouder zegt dat de fout pas 
aan het licht kwam tussen de bouw-
controles door en direct aan de ge-
meente is gemeld. ‘De eindcontrole 
gaat plaatsvinden door een onder-
zoeksbureau, de gemeente De Bilt 
en onze constructeur.’ Landwehr 
wil er wel op wijzen dat de ontwik-
kelaar hiervoor geheel verantwoor-
delijk is. De gemeente is verant-
woordelijk voor de veiligheid.’

Busverbinding
Gija Schoor (PvdA) stelt vragen 
over het over Mobiliteitsplan 2040 
van de gemeente Utrecht. ‘In het 
mobiliteitsplan dat op dit moment 
ter inzage ligt, staat dat er straks 
nauwelijks meer bussen rijden via 
de West-Oostroute door het cen-
trum van Utrecht. Lijn 77 wordt 
dan omgeleid via de Kardinaal de 
Jongweg naar station Utrecht Cen-
traal. Dat betekent een aanzienlijke 
verslechtering van de verbinding 
tussen De Bilt en Utrecht-Centrum, 
inclusief het Diakonessenhuis. Dat 
kost aanzienlijk meer reistijd, ook 
al omdat de tram buiten het cen-

In de gevel van het nieuwe appartementengebouw aan het Vinkenplein in 
Bilhoven zijn de gaten duidelijk zichtbaar.

Gija Schoor stelt vragen over het Mobiliteitsplan 2040 van de gemeente 
Utrecht.

trum van Utrecht rijdt, met een for-
se omweg achter Galgenwaard om. 
Dit plan lijkt ervoor te zorgen dat 
inwoners van de kern De Bilt een 
veel slechtere verbinding krijgen 
met Utrecht centrum. 

Wethouder Landwehr antwoordt dat 
het college hecht aan een goede ov-
verbinding tussen De Bilt en Utrecht 
centrum. ‘Het mobiliteitsplan be-
vindt zich nu in een inspraakperi-
ode tot 1 februari 2021. Het is een 
plan op hoofdlijnen waarin de stra-
tegische kaders voor de komende 
decennia uiteen worden gezet. De 
gemeente Utrecht zet in op het ov-
concept ‘wiel met spaken’, waarbij 
de inzet is om de capaciteit en leef-
baarheidsknelpunten, zoals op de 
binnenstadsas, weg te nemen door 
aantrekkelijke alternatieve routes, 
zoals de oude route langs de Kardi-
naal de Jongweg, weer mogelijk te 
maken. In de lijnvoering van de bus-
sen heeft de gemeente Utrecht een 
rol als wegbeheerder. Maar het is de 
vervoerder die in opdracht van de 
provincie Utrecht in een vervoers-

plan de routes vastlegt. De komen-
de jaren wil de gemeente daarom 
onderzoeken hoe de alternatieve 
routes qua doorstroming aantrek-
kelijk gemaakt kunnen worden. 
De provincie stelt komend jaar een 
ov-netwerkperspectief op als in-
put voor de doorontwikkeling van 
het ov-netwerk voor de komende 
concessie. Een verandering van de 
route van lijn 77 is op korte termijn 
niet aan de orde. Wel is bekend dat 
de gemeente Utrecht ambitie heeft 
om het ov-gebruik te stimuleren en 
het aantal bussen naar de binnen-
stad te verminderen. Voor snelle 
alternatieve busverbindingen zijn 
vanzelfsprekend aanvullende maat-
regelen nodig. Binnen U10 verband 
spreekt het college in januari over 
dit mobiliteitsplan. Afhankelijk 
hiervan bekijkt het college of een 
reactie noodzakelijk is. Het pro-
bleem speelt niet alleen in de ge-
meente De Bilt, maar ook in andere 
gemeenten. Dus alle bestuurders 
die zich met mobiliteit bezighou-
den zullen er bovenop zitten.’   

AZM repeteert thuis 
via Zoomverbinding 

door Kees Diepeveen

Graag had Algemeen Zangkoor Maartensdijk rond deze tijd het concert Stabat Mater van Karl 
Jenkins aangekondigd dat voor maart 2021 op de agenda stond. Niet alleen voor AZM maar 

voor alle koren is 2020 echter een heel ander jaar geworden dan gepland. 

Zingen in een koor doen mensen 
samen, met steun van buurman en 
buurvrouw mooie muziek instuderen 
en toewerken naar een concertuitvoe-
ring met publiek. Dit jaar was echter 
alles anders door het coronavirus. 
Door overheidsmaatregelen moch-
ten koren vanaf 12 maart dit jaar niet 
meer samen repeteren. Op 1 juli werd 
dit verbod opgeheven en hebben de 
koorleden die dat wilden nog een 
keer gerepeteerd in de kleine sport-

zaal van De Vierstee in Maartensdijk. 
Het was fijn om elkaar weer even te 
ontmoeten, maar het zingen op ander-
halve meter afstand van elkaar en met 
de slechte akoestiek van de sportzaal 
bleek nog niet mee te vallen. 

CO2 meter
Voorzitter Dienke Grootenhuis: ‘Na 
de zomer besloot het bestuur op 4 
september de zangrepetities weer op 
te starten en werd er gerepeteerd in 

twee stemgroepen. Inmiddels had 
AZM Julia Scepanovic als nieuwe di-
rigent aangetrokken. Zij en het koor 
moesten werken onder het strenge 
Protocol van het Korennetwerk Ne-
derland. Dit hield onder andere in: 
anderhalve meter afstand van elkaar, 
niet meer dan 30 zangers, deur naar 
buiten open tijdens de repetitie, bij 
klachten wegblijven, een CO2 meter 
zichtbaar geplaatst etc. Voor de pauze 
zong een half koor en na de pauze de 
andere helft. Je zou kunnen zeggen: 
het hield de stemmen warm en men 
bleef gemotiveerd. Natuurlijk waren 
er ook koorleden die het samen zin-
gen nog niet aandurfden en thuis ble-
ven, waar we uiteraard respect voor 
hadden’. 

Online zingen
De opstart heeft echter kort geduurd. 
In november werd het repeteren op-
nieuw stilgelegd. Om toch te kun-
nen blijven zingen in koorverband 
introduceerde dirigente Julia Sce-
panovic het koor-Zoomen vanuit 
thuis. Online zingen per stemsoort. 
Een aparte ervaring voor iedereen 

en tevens een mooie manier om el-
kaar digitaal te ontmoeten en toch 
les te krijgen. Maar het 4-stemmig 
zingen zat er niet in en was ook niet 
voldoende om een concert in te stu-
deren. Door de 2e Lock down van 
15 december riep Korenbond Ne-
derland alle koren op niet meer sa-
men te zingen tot 19 januari 2021. 
AZM hoopt dat de repetities daarna 
weer in De Vierstee kunnen plaats-
vinden. Een livestreamverbinding 
voor thuisblijvende koorleden is in 
onderzoek. De toekomst voor AZM 
blijft ongewis. Dienke Grootenhuis: 
‘Tot opluchting van het bestuur is 
het ledenaantal van ruim 50 leden, 
stabiel gebleven. Door de loyaliteit 
van onze leden en de creatieve inzet 
van het bestuur willen we de onder-
linge contacten blijvend stimuleren’. 

ZOOM repetitie
Inmiddels is de laatste repetitieavond 
achter de rug. Met goede wensen aan 
elkaar werd virtueel het glas geheven 
en het bewogen jaar 2020 afgesloten 
Op 7 januari 2021 start AZM weer 
met een ZOOM repetitie. Wie geïnte-
resseerd is een ZOOM repetitie mee 
te beleven en dit te volgen vanuit huis 
kan zich aanmelden op www.zang-
koormaartensdijk.nl. Dienke Groot-
enhuis: ‘En stel dat we weer live 
mogen zingen dan zijn nieuwe zan-
gers en met nadruk mannen tegen die 
tijd van harte welkom. We hopen dat 
de maatregelen na 18 januari 2021 
worden versoepeld en we weer met 
elkaar een frisse en nieuwe start kun-
nen maken’ Voor meer info zie www.
algemeenzangkoormaartensdijk@
gmail.com.

Onder leiding van de nieuwe dirigent Julia Scepanovic (rij boven, 1e 
links) is AZM begonnen met het koor-zoomen vanuit huis.
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fijne kerstdagen

Het team van Tap DELA
wenst u prettige kerstdagen

Joop en Jannie 
van Rossum

en hun 
medewerksters 
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fijne 
Kerstdagen 
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DE DROGIST MET AANDACHT

Wij wensen u
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feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2021

De donkere Kerstdagen 
van 1944

Het moeten sombere kerstdagen 
geweest zijn in december 1944. 
Het was koud, het vroor, er was 
weinig of geen brandstof, er was 
geen licht, het water was afgetapt 
en vooral er was geen voedsel. 
Mede ten gevolge van de spoor-
wegstaking lag de voedseltoevoer 
stil. En er was de constante drei-
ging. In de Duitse oorlogsindus-
trie was een enorme behoefte aan 
verse arbeidskrachten. Regelma-
tig werden huizen afgestroopt op 
zoek naar onderduikers. De mees-
te joodse inwoners van Nederland 
waren inmiddels weggevoerd, 
soms werd er bij zo’n razzia nog 
een enkele gepakt.

De Overboslaan
In Bilthoven, over het spoor, in 
de Overboslaan - een rustige laan 
evenwijdig aan de Soestdijkse-
weg- woonde op nummer 50 Me-
vrouw Meulmeester. ’s Avonds 
wanneer de avondklok was inge-
gaan fonkelden de sterren hoog 
boven de huizen in een doodstille 
straat en werd de stilte hooguit 
verbroken door het gelal van Duit-
se militairen in de nabije kroeg aan 
de Parklaan. Maar wie de situatie 
beter kende, wist dat er in deze 
oorlogswinter onder het oppervlak 
grote spanningen bestonden. Er 
woonden overtuigde verzetsstrij-
ders in de laan, maar ook fervente 
aanhangers van de Duitsgezinde 
NSB, collaborateurs, soms bereid 
tot het verraden van hun buren. En 
blijkt achteraf, er waren op diverse 
adressen onderduikers onderge-
bracht, vaak joden. Met name op 
nummer 50.

Mevrouw Meulmeester
Over mevr. Meulmeester zelf is 
merkwaardigerwijze weinig be-
kend. Waarom ze onderdak ver-
leende aan zoveel joodse vluchte-
lingen? Of ze er een inkomen mee 
moest verdienen of het uit overtui-

ging deed, of beide? In ieder geval 
was het ook voor haar persoonlijk 
zeer gevaarlijk. Werden de onder-
duikers ontdekt dan betekende dat 
ook voor haar zonder enige twijfel 
een enkele reis concentratiekamp. 
Ook de praktische problemen wa-
ren groot. Hoe kwam je aan voed-
sel in de hongerwinter 44-45? 
Weliswaar hielp het verzet daarbij 
(de LO-KP met name). Maar toch, 
het moet een benauwde, bange tijd 
zijn geweest.
De kinderen uit die jaren, nu man-
nen van boven de tachtig, herinne-
ren zich haar nog wel. ‘Meulemiet’ 
werd ze genoemd. Een aardige 
vrouw, niet zo groot, die alleen 
in een groot huis woonde. Dat er 
onderduikers zaten wisten ze niet, 
mochten ze ook niet weten. Er be-
staat een vage herinnering aan een 
man met een grote baard. Maar dat 
kan ook een herinnering van na de 
oorlog zijn geweest. 

De onderduikers 
De namen van haar onderduikers 
zijn bekend: een rabbi uit Brabant, 
Salomon Heertjes met echtgenote, 
en een uit Duitsland gevluchte 
jood, Manfred Aron, daar onder-
gebracht door een verzetsgroep 
uit Utrecht en De Bilt, de ‘groep 
Frits”. Misschien dat ook Zus 
Boerma daarbij betrokken was, 
een verzetsvrouw van het eerste 
uur. Zij woonde op nr. 42, drie 
huizen verder. Tijdens de kerstda-
gen van 44 zat zij gevangen in de 
gevangenis op het Wolvenplein in 
Utrecht. 

Het echtpaar 
Salomon Heertjes, de rabbijn, 
dook met zijn vrouw in decem-
ber 43 onder bij mevrouw Meul-
meester in de Overboslaan. Zijn 
dochters doken elders onder. Een 
van hen, Julia, was getrouwd met 
Max van Saxen. Ze zaten on-
dergedoken in een souterrain in 

Amsterdam met de deur op slot 
en eenmaal per dag eten. Begin 
1944 werd hun dochtertje geboren, 
Mirjam, een couveusekindje, en 
moest een ander onderduikadres 
gevonden worden. Door de ver-
zetsgroep Frits werden ze in Zeist 
ondergebracht, het dochtertje Mir-

jam bij de familie Bremmer op de 
Wilhelminalaan 17 in De Bilt, een 
gezin van negen kinderen. Twee 
kinderen uit het gezin, zoon Daan 
Bremmer en dochter Annie waren 
leden van de knokploeg. Het ba-
by’tje Mirjam Van Saxen werd als 
Charlotte Bremmer ingeschreven 
in het bevolkingsregister: moeder 
Annie Bremmer, vader onbekend. 
Tot dan was Lotje een ‘illegale’ 
baby geweest. In Amsterdam was 
het immers veel te gevaarlijk voor 
haar joodse ouders om aangifte te 
doen. Nu kon je ook bonkaarten 
bemachtigen. Maar Lotje Brem-
mer overleed al snel door een her-
senbeschadiging die ze bij haar 
geboorte had opgelopen. Met hulp 
van Rein van der Haar werd ze, 
weer opnieuw illegaal, begraven 
op Brandenburg. 

De verzetsgroep Frits
Deze Utrechtse LO-KP groep was 
niet de eerste de beste. De leider, 
Rein van der Haar, was betrokken 

geweest bij de bevrijding van do-
minee Slomp, verzetsnaam ‘Frits 
de Zwerver, uit de koepelgevange-
nis in Arnhem. Een huzarenstukje. 
Dominee Slomp, alias Frits de 
Zwerver, stond aan het hoofd van 
de LO-KP, een van de drie grote 
landelijke verzetsbewegingen, en 

beschikte over teveel informatie 
om niet te proberen hem uit de 
handen van de Duitsers te krijgen.
In onze gemeente tekende de groep 
Frits voor een ander huzarenstuk-
je: de aanval op het bevolkingsre-
gister van De Bilt, toen gevestigd 
in de Oranje Nassau-school in de 
Overboslaan. Een groot deel van 
het bevolkingsregister werd daar-
bij buitgemaakt; uitermate belang-
rijke gegevens natuurlijk voor de 
Duitsers om de bevolking te kun-
nen controleren.

Kerst 1944
Wat was het perspectief aan het ein-
de van 1944? De wereld was koud, 
donker, eenzaam, vol van geweld, 
angst en dreigend gevaar. Wat een 
geestkracht moeten mensen gehad 
hebben om verder te gaan! Anno 
2020, geobsedeerd als wij zijn door 
onze Corona-zorgen, is dat moeilijk 
meer voor te stellen. 
      (Bernard Schut)

De Overboslaan, gezien vanaf de Soestdijkseweg Zuid.

Een begrafenis in de hongerwinter. (Beeldbank van de Historische Kring)

Joden waren dus niet gewenst. (Beeldbank van de Historische Kring)

TOLAKKERWEG 120C
3739 JS HOLLANDSCHE RADING

T 035-577 17 57
E INFO@HENDRIKSENHOVENIERS.NL

Wij wensen u
prettige
feestdagen
en een
bloeiend 2021.
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Alle medewerkers van Boshuis
wensen u een fijne kerst

Uw adres voor: 
lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Sperwerlaan 31 • Maartensdijk • tel. 06 - 53351430

Bridgeopleiding
wenst iedereen
een Gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar,
waarin er hopelijk weer cursussen 
kunnen worden herstart en gegeven.

Henk van de Bunt
e-mail: bridgeopleiding@ziggo.nl

wenst u goede
k� stdagen

Merellaan 2
3738 EE  Maartensdijk

06-31786731
www.copierhovenier.nl

Wenst u 
f ijne kerstdagen

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

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

wenst u Fijne Kerstdagen
en de beste wensen voor

u en uw dieren
Wij wensen u Gezellige, 

Prettige Kerstdagen

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

De Ster van Bethlehem
door Walter Eijndhoven

Volgens verhalen uit de Bijbel leidde de ster van Bethlehem de drie Wijzen uit het oosten 
naar de stal waar Jezus zou zijn geboren. Het evangelie(-boek) van Mattheüs, hfdst. 

2, vertelt over wijzen die de ster volgen om het huis van Jozef en Maria 
te vinden, maar welke ster is nu die ‘Ster van Bethlehem’?

Bestaat deze ster echt? Of is het toch aan een 
‘wonder Gods’ toe te schrijven? Harold Oe-
chies, dominee bij de Centrumkerk in Bilthoven 
heeft in ieder geval geen idee welke ster de ‘Ster 
van Bethlehem’ zou kunnen zijn: ‘Vanuit de 
theologie is daarover niets bekend’, vertelt hij. 
‘Wel heb ik gelezen dat het een toevallig pas-
serende komeet of een samenstand van planeten 
zou kunnen zijn’.

Super
Volgens de site hemel.waarnemen.com wordt 
vaak gesproken over een samenstand van helde-
re planeten, een supernova (een ontploffing van 
een zware ster) of een mogelijke passage van 
een komeet, in dit geval komeet Halley. Een su-
pernova, een ontploffende ster, is maandenlang 
veel helderder dan de ster was voorafgaande aan 
de ontploffing. Soms is deze ster zelfs te zien 
op klaarlichte dag, maar kort voor het begin van 
de jaartelling is bij wetenschappers niets bekend 
over zo’n supernova.

Komeet
Ook een passerende komeet kan mogelijk als de 
Ster van Bethlehem worden gezien. Dezelfde 
site schrijft hierover: ‘mogelijk kan een perio-
dieke komeet (een komeet die regelmatig vanaf 
de aarde te zien is) worden aangemerkt als dé 
ster’. Wetenschappers berekenden welke ko-
meet de aarde passeerde rond de geboorte van 
Jezus. Na veel rekenwerk zou komeet Halley 
zo’n 12 jaar voor het begin van de jaartelling 
zichtbaar zijn geweest. Ook deze periodieke ko-
meet kan dus niet de Ster van Bethlehem zijn 
geweest. 
Dr. Pieter Lalleman schrijft in het Reformato-
risch Dagblad van 6 december 2016 onder an-
dere: ‘Het is waar dat wij niet precies weten op 
welke dag en in welk jaar Jezus werd geboren. 
Op dat moment dacht niemand ‘Stop de klok, 
wij beginnen met een nieuwe jaartelling’. Dat 
bedacht men pas rond het jaar 525, toen de bis-
schop van Rome opdracht gaf aan de monnik 
Dyonisius de Kleine de paasdatum goed te re-

gelen. Deze monnik berekende de christelijke 
jaartelling. Alleen zat de man er vijf of zes jaar 
naast, bleek pas veel later. Volgens het artikel 
in het Reformatorisch Dagblad denken weten-
schappers nu dat Jezus’ geboortedatum waar-
schijnlijk in het jaar 6 of 5 voor Christus was. 
Hij werd namelijk geboren tijdens de regeerpe-
riode van koning Herodes (te vinden in het boek 
Mattheüs (2)) van wie bekend is dat hij in 4 voor 
Christus overleed. Komeet Halley was in die tijd 
dus al lang verdwenen.

Samenstand
Ook een conjunctie, een samenstand van plane-
ten, kan leiden tot de Ster van Bethlehem. Op 
de website www.bijbelaantekeningen.nl worden 
geen samenstanden van planeten genoemd. Wel 
zijn er diverse hypothesen, dat de Ster van Beth-
lehem een samenstand van planeten is geweest, 
in de periode van 3 voor Christus tot het eind 
van het jaar 2 voor Christus. In deze ongeveer 
anderhalf jaar waren drie samenstanden te zien: 
de meervoudige conjunctie tussen de planeten 
Venus en Jupiter, de conjunctie van de planeten 
Mercurius, Venus, Mars en Jupiter en de bedek-

king van de ster Regulus door de planeet Jupiter. 
Volgens deze website viel vooral de conjunctie 
tussen Venus en Jupiter op, op 17 juni 2 voor 
Christus.

Toeval(lig)
Ook dit jaar vindt toevallig weer een samen-
stand van planeten plaats, namelijk die van Jupi-
ter en Saturnus. Volgens de website van NewS-
cientist (www.newscientist.nl) trakteren de twee 
planeten ons op een zeldzaam fenomeen. Voor 
het eerst sinds de middeleeuwen lijken op 21 de-
cember de twee grootste planeten van ons zon-
nestelsel bijna samen te smelten tot één heldere 
ster aan de hemel. Vanaf de aarde lijken deze 
twee planeten dichtbij elkaar te staan. In wer-
kelijkheid is de afstand een kleine 700 miljoen 
kilometer tussen beide planeten. Dit jaar hebben 
wij dus toch een soort Ster van Bethlehem.
Misschien komen wetenschappers er nooit ach-
ter welke ster nu echt de Ster van Bethlehem is. 
En misschien is dat wel het beste. De geboorte 
van Jezus blijft een intrigerend verhaal. En wie 
weet geschiedde tijdens Zijn geboorte toch een 
wonder?

Jupiter en Saturnus zijn op weg om bijna samen 
te smelten tot één heldere ster. (foto Eugène 
Jansen)

Op deze opnameserie van 6 minuten is goed te zien hoe snel Jupiter en Saturnus snel naar de 
horizon zakken. (foto Eugène Jansen)

Paraplulaantje
Het paraplulaantje 
in bos Beerschoten 
wordt zo genoemd 
omdat dames van 
goede komaf die daar 
’s zomers trouwden 
geen parasol nodig  
hadden om zich tegen 
de zon te beschermen. 
De bomen in blad ga-
ven genoeg schaduw. 
Daarom wordt het 
ook wel het ‘trouw-
laantje’ genoemd. 
(foto Frans Poot)

Q-Vignes
wenst u
heerlijke
Kerstdagen!

Voor de lekkerste 
(Kerst) wijn moet je 
bij Q-Vignes
aan de Looydijk zijn!
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 5 januari 2021

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

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

PITLOZE 
WITTE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

3.–3.–

Geen 18, geen alcohol

BUBBEL WIJNEN
Marsigny Cremant de Bourgogne, 
Martini Prosecco, Freixenet Cava Brut,
I Heart Bubbels of Cava Edition Limited
Fles 750 ml of 250 ml

25%
KORTING

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

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

 3 VOOR

15.–
a17,97 - a24,87

 3 VOOR

Riesling, Terre de Faiano Primitivo Bio

JUMBO VERSE SAPPEN 
OF SMOOTHIES
2 flessen à 500 ml

a3,90 - a4,72

 2 VOOR

350
 2 VOOR

50

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

2e
HALVE
PRIJS*

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

449
Kiloprijs 8,98

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

a14,97

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10.–

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

 3 VOOR

VARKENSROLLADE OF 
FILETROLLADE
Naturel of kruidnagel
Schaal circa 900 gram

599
Kiloprijs 6,65
99
Kiloprijs 6,65

Schaal circa 900 gram

99
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Stichting De Bilthuysen stopt met 
huishoudelijke hulp

door Rob Klaassen

In 2015 is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het rijk naar de 
gemeente gegaan. Deze wet is kort gezegd ervoor bedoeld om het voor mensen mogelijk te maken 

om zo lang mogelijk in eigen huis te kunnen blijven wonen. De onderbouwing hierbij was dat 
gemeenten nu eenmaal veel dichter dan het rijk bij hun inwoners staan, waardoor zij beter 

in staat zijn om lokaal maatwerk te leveren. Deze decentralisatie van het rijk naar de 
gemeente ging gepaard met een fikse korting voor de gemeente. 

Een van de onderdelen van deze 
wet is het regelen van thuishulp 
voor mensen die dat nodig hebben. 
Om de wet uit te kunnen voeren 
huren gemeenten vaak een uitvoe-
ringsinstantie in. In de gemeente 
De Bilt is dit voor wat betreft de 
huishoudelijke hulp de stichting 
De Bilthuysen. De thuishulp van 
Stichting De Bilthuysen houdt per 1 
april 2021 op en gaat over naar een 
andere organisatie. Wie de nieuwe 
aanbieder van deze zorg gaat wor-
den is op dit moment nog ondui-
delijk. Hiervoor moet de gemeente 
De Bilt een openbare aanbesteding 
uitschrijven. Naar verwachting zal 
deze aanbesteding midden januari 

worden gepubliceerd. De gemeente 
vertrouwt erop dat alles nog tijdig 
voor 1 april zal zijn geregeld. We 
spraken hierover zowel met een 
medewerker van De Bilthuysen als 
met communicatiemedewerkers 
van de gemeente De Bilt.

Waarom 
Edwin Snoeks is manager extra mu-
rale zorg (zorg die bij mensen thuis 
wordt gegeven) bij de Bilthuysen. 
Edwin Snoeks: ‘Er is een aantal 
redenen; in de eerste plaats zijn 
we recent samengegaan met stich-
ting Lyvore, die vooral werkt in de 
regio Baarn/Soest/Amersfoort en 
met stichting De Brug, die in Drie-

bergen en omgeving werkzaam is. 
Dat zijn specifieke zorgorganisa-
ties. Wij willen ons daarom vooral 
blijven toeleggen op het verlenen 
van verpleging en verzorging. Het 
aanbieden van huishoudelijke hulp 
valt hier wat buiten. Maar dat is niet 
de enige reden. Ook het feit, dat De 
Bilthuysen in de gemeente De Bilt 
de enige aanbieder is voor huishou-
delijke hulp heeft een rol gespeeld. 
Alles op dit gebied komt op ons dak 
terecht. En dat alles in een omge-
ving als de Heuvelrug, waar al tij-
den sprake is van een schreeuwend 
tekort aan mensen die huishoudelijk 
werk kunnen en willen doen. Het is 
al jaren een voortdurend gevecht 

om te trachten vraag en aanbod op 
dit terrein op elkaar af te stemmen. 
Toen wij als De Bilthuysen in 2017 
in het kader van de Wmo huishou-
delijke hulp de afspraken maakte 
met de gemeente was er sprake van 
huishoudelijke hulp aan 300 men-
sen. De kosten die de cliënten voor 
die hulp zelf moesten bijdragen 
waren gerelateerd aan de hun inko-
menspositie. De sterkste schouders 
moesten de zwaarste lasten dragen. 
Wie er voor hulp in aanmerking 
kwam werd door een indicatiecom-
missie beoordeeld’. 

Maximum 
Edwin: ‘Vanaf 2019 veranderde er 
nogal wat. De regering heeft toen 
bepaald dat de inkomenspositie van 
de cliënt er niet langer toe deed. Ie-
dereen met een indicatie voor nood-
zakelijke huishoudelijke hulp kwam 
vanaf 2019 voor een voor iedereen 
gelijk vast bedrag per maand hier-
voor in aanmerking. Dit bedrag was 
dus voor iedereen gelijk: 19 euro per 
maand. Dit ongeacht de hoeveelheid 
uren dat hulp werd verleend; dat was 
bepaald door de afgegeven indicatie. 
De gedachte hierachter was, dat als 
je als overheid wilt dat mensen zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen, 
je dan ook tevens die mensen maxi-
maal moet faciliteren om in dat thuis 
te kunnen blijven wonen”. 

Cijfers
Uit onderzoek van het ‘Een Van-
daag opiniepanel’ in 2019 bleek, 
dat 94% van de door hen onder-
vraagde gemeenten dit een slechte 
maatregel van het rijk vonden, 
omdat het nu voor iedereen wel 
erg aantrekkelijk werd om een be-
roep op de gemeente te gaan doen. 
Volgens die gemeenten is deze 
maatregel van het rijk ook in strijd 
met het uitgangspunt van de Wmo, 
dat mensen zich op eigen kracht 
zo lang mogelijk moeten zien te 
redden. Pas als dat niet meer lan-
ger gaat wordt aangeklopt bij de 
gemeente. Volgens dit onderzoek 
vreesden de gemeenten een stij-
ging van de aanvragen voor huis-
houdelijke hulp. Bij de helft van 
de onderzochte gemeenten was er 
sprake van een toename van tussen 
de 5 en 15%. Bij de andere helft 
van de gemeenten lag dat hoger 
en bij sommige gemeenten liep de 
stijging op tot zelfs 70-80%. In de 
gemeente De Bilt waren er in 2015, 
op basis van door de De Bilthuy-
sen en de gemeente verstrekte 
cijfers 300 cliënten die huishou-
delijke hulp kregen. In april 2017 
(toen het huidige contract met De 
Bilthuysen inging) was dat aantal 
opgelopen tot 400. 

Vanaf 1 april verzorgt De Bilthuysen geen huishoudelijke hulp thuis meer.

De Bilthuysen is gevestigd in het gebouw van De Bremhorst.

Waardig Ouder Worden
De 2e Kamerfractie van de ChristenUnie lanceerde vorige week het 
manifest Waardig Ouder Worden 2.0. Fractievoorzitter G.J. Segers on-
dertekende de vernieuwde versie van het succesvolle actieplan uit 2017 
voor respectvolle omgang met onze ouderen. Onder andere Jan Slachter 
en ouderenbond KBO-PCOB tekenden mee. Ook ChristenUnie De Bilt 
en Fractie Brouwer onderschrijven het manifest en werken het plan uit 
voor De Bilt. We toetsen raadsvoorstellen aan de uitgangspunten van 
het manifest en vragen organisaties ons te steunen. En tijdens Kerst 
kunnen ouderen hun zorgen met ons delen via info@debilt.christen-
unie.nl of 06-38242421.

Het Manifest Waardig Ouder worden is ondertekend. (foto 
ChristenUnie De Bilt)

editorial
Maak de buurt een beetje mooier

Op initiatief van het KunstenHuis, Dynamo Advies en Samen voor De Bilt is het project Wij(k) 
Geluk van start gegaan. ‘Geef een roos met een persoonlijke boodschap aan een buurtgenoot. 

Want waarom wachten met iets aardigs zeggen als het ook vandaag kan.’

Het project heeft als doel het cre-
eren van geluksmomenten en het 
stimuleren van contacten tussen 
wijkbewoners in de gemeente De 
Bilt. Projectleider Heleen André 
de la Porte, vertelt: ‘Zo eenvoudig 
kan het zijn. Geef geluk door en 
maak zo je buurt een klein beetje 
mooier’. Ze legt uit hoe belangrijk 
het is om naar elkaar om te kijken. 
Juist dichtbij in je eigen straat of 

wijk, in deze tijd waarbij afstand 
houden noodzakelijk is. Laat je 
buurtgenoten weten dat ze er niet 
alleen voor staan. Het project 
Wij(k) Geluk brengt lichtpuntjes 
en nodigt iedereen van harte uit 
om mee te helpen.’ Het project 

wordt financieel ondersteund door 
Tap DELA Bilthoven, Gemeente 
De Bilt, Stichting Mens en zijn 
Natuur en Rabobank Rijn en Heu-
velrug. Kijk voor meer informatie 
op www.actiefindebilt.nl. 
           (Judith Boezewinkel)

Erik van Tuijn, eigenaar van Blijstift 
zet acties van het project om in 
treffende beelden. Deze gaat over 
het brengen van een lichtpuntje, 
door het geven van een roos.

De rozenactie van het project Wij(k) Geluk is een succes. Rob en Joke 
gaven een roos aan hun benedenbuurman. ‘Een roos uit het hart, sterkte’, 
schreven ze op het kaartje bij de roos. 

Lees verder op pagina 21
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Wij wensen u  
prettige feestdagen  

en een
gezond 2021!

Wij wensen iedereen 
� jne feestdagen
en een sportief
en respectvol

2021!

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Lid BOVAG; RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
fijne Kerstdagen 

en vooral een GEZOND 
en veilig 2021 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

Een klasse beter!
sinds 1963

Wij wensen u
�jne feestdagen

en een
voorspoedig 

2021!

wenst u 
fijne feestdagen 

en een gezond 2021
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fijne feestdagen 
en een gezond 2021

‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje‘t Knipperijtje
brengt mensen bij elkaar....

Wij wensen iedereen
Fijne Feestdagen

www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen Dorpsweg 156            3738 CK Maartensdijk

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2021

Woningbouw op plek van oude school
door Henk van de Bunt

 
De markante MULO aan de Leijenseweg in Bilthoven bestond al jarenlang. Het was een 

markant gebouw, omringd door veel groen. Het gebouw paste door zijn krachtige architectuur 
keurig in het straatbeeld en functioneerde uitstekend. De buurtbewoners wisten niet beter 

dan dat de school er gewoon bij hoorde. Alles was ruim bemeten en van enige overlast van de 
schooljeugd was eigenlijk nooit sprake. De school leek als voor de eeuwigheid gebouwd. 

Ook in deze gemeente had de on-
derwijsvernieuwing toegeslagen. 
Het moest allemaal veel rationeler 
en daar hoorde ook schaalvergro-
ting bij. Dat betekende, dat grotere 
onderwijsgebouwen werden ge-
sticht en kleinere gebouwen werden 
afgestoten. Daarom ging de school 
op in een grote, elders te bouwen 
nieuwe scholengemeenschap. Met 
oud-wethouder Beesemer blikken 
we terug in de tijd van toen.
 
Wesp
Beesemer vertelt: ‘De bouw van de 
nieuwe scholengemeenschap was 
een ingewikkeld en langlopend ge-
beuren en al die jaren vond men het 
niet verstandig nog kosten te maken 
voor onderhoud etc. aan de oude 
school. Om de financiering van de 
nieuwbouw mogelijk te maken was 
door het ministerie bedongen dat de 
verkoopopbrengsten van de oude 
school daar mede voor aangewend 
moesten worden. Een probleem 
daarbij was dat het bestemmings-
plan op de plaats van de MULO 
luidde: ‘Openbare en Bijzondere 
Bouwbestemming’. Dat betekende 
in feite dat daar alleen een school, 
kerk, kruisgebouw of iets derge-
lijks zou mogen worden gebouwd. 
Indien woningbouw (zeker in de 
‘vrije sector’) toegestaan zou wor-
den, dan zou de grond een veel-
voud kunnen opbrengen.  Toen het 
schoolbestuur die gedachte opperde 
bij het gemeentebestuur, reageerde 
het college van burgemeester en 
wethouders als door een wesp ge-
stoken. Woningbouw op die plek? 
Dat nooit’. 
 
Schermutselingen 
De jaren gingen voorbij. De talrijke 
sporen van verloedering werden 

meer en meer zichtbaar. Dat eens 
zo aantrekkelijke gebouw werd 
zo zoetjes aan een aanfluiting. De 
leegstand trok krakers aan en ook 
dat bleek bepaald niet verkoopbe-
vorderend. 

Beesemer vervolgt zijn verhaal: 
‘De buurt begon zich meer en meer 
te ergeren aan de desolate aanblik. 
Door de beperkte mogelijkheden 
van herbestemming van de grond 
bleek het gebouw nauwelijks ver-
koopbaar. Dat leidde er toe dat het 
schoolbestuur - ze hadden het geld 
hard nodig - op aanraden van de in-
geschakelde makelaar, agressiever 
de markt op ging. In levensgrote 
advertenties boden ze in lovende 
bewoordingen het gebouw te koop 
aan.  Daarbij werd gesuggereerd 
dat een herbestemming van het ter-
rein met bijvoorbeeld woonbebou-
wing wellicht tot de mogelijkheden 
zou behoren. Ze wisten uiteraard 
wel beter en erg koosjer kon je die 
handelswijze niet noemen. Ook het 
gemeentebestuur was van mening 
dat dit niet door de beugel kon. In 
tamelijk scherpe bewoordingen 
plaatste ook het gemeentebestuur 
als tegenwicht advertenties waarin 
mogelijke koopgegadigden wer-
den gewaarschuwd dat van enige 
woonbebouwing ter plaatse nu niet 
en nooit niet sprake zou mogen en 
kunnen zijn’. 
 
Koper 
Nadat lange jaren van leegstand 
en naarmate de ergernis bij de 
buurtbewoners groeide, gloorde 
bij de burgerij een sprankje hoop. 
Er diende zich een projectontwik-
kelaar aan. Beesemer: ‘Hij was in 
de wijde regio bekend en links en 
rechts kocht hij panden op. Het mag 

gezegd, niet zelden ondergingen 
foeilelijke locaties een ware meta-
morfose, ze werden omgetoverd in 
stedenbouwkundige hoogstandjes. 
En bij elke transactie groeide zijn 
toch al niet geringe vermogen dras-
tisch. De projectontwikkelaar wist 
deksels goed dat de bestemming 
geen woonbebouwing toestond. 
Toch had hij zo zijn bedoelingen en 
- heel belangrijk - hij had de tijd. 
Bart Rijnhout, toenmalig steden-
bouwkundig medewerker, typeerde 
de hem ooit als volgt: ‘die man is 
zo fabelachtig rijk. Die man heeft 
alle tijd. Hij leunt achterover niet 
met één sigaar, maar met twéé siga-
ren!’. Rijnhout beschikte kennelijk 
over een vooruitziende blik, want 
hij kreeg als volgt zijn gelijk ... 
 
Brand
De projectontwikkelaar nam con-
tact op met het schoolbestuur en 
gaf te kennen geïnteresseerd te zijn 
in aankoop van het gehele com-
plex. Hij toonde zich bij de prijs-
onderhandelingen weinig gretig en 
had toen hij een eindbod uitbracht 
een houding van graag of helemaal 
niet. Omdat het schoolbestuur al ja-
renlang geen enkel behoorlijk bod 
had gekregen en de prijs, uitgaande 
van de beperkte mogelijkheden re-
delijk leek, werd de deal gesloten. 
De projectontwikkelaar was nu ei-
genaar en de tijd nam zijn beloop. 
Weer verstreken vier jaren en op 
een ‘rampzalige’ nacht brandde de 
school nagenoeg geheel af. Brand-
stichting door een van de buurtbe-
woners die het bouwval zat was, zo 
wist men te vertellen. Maar bewij-
zen kon men uiteraard niets. 

Beesemer: ‘Veel werk om dat na te 
gaan maakten noch de politie, noch 
de brandweer ervan. Daarvoor was 
het niet belangrijk genoeg. De kra-
kers zaten in een deel dat nog min 
of meer overeind stond. Het gemor 
van de buurtbewoners strekte zich 
na de brand uit tot een groot deel 
van de overige inwoners van de 
gemeente. Men vond die puinhoop 
de gemeente onwaardig. Maar des-
ondanks hield die situatie opnieuw 
een aantal jaren stand’.
 
Woningbouw
Toen achtte de projectontwikkelaar 
de tijd rijp. Een architect maakte een 
prachtig plan met luxe appartemen-
ten en een aantal vrijstaande villa’s 
op de plaats waar nu nog de puin-
hoop lag van wat eens een fraaie 
school was. Fraaie perspectiefteke-

ningen lieten ook mensen die geen 
tekeningen kunnen lezen, zien hoe 
het allemaal kon worden. Vogel-
vluchttekeningen lieten zien dat de 
te bouwen massa’s niet uitgingen 
boven hetgeen de school eens was. 
Aan de gemeente verzocht hij mee 
te werken aan het omzetten van het 
bestemmingsplan. Hij was wel zo 
slim gelijktijdig ook de pers breed 
te informeren met tekst en tekenin-
gen. Breeduit stonden zijn plannen 
zowel in de plaatselijke als in de re-
gionale bladen.
 
Moeilijk
Beesemer: ‘Het college van burge-
meester en wethouders had het er 
maar moeilijk mee. Ze voelden zich 
voor het blok gesteld. Zoals dat 
bij elke wijziging van het bestem-
mingsplan wettelijk geregeld is, 
moest ook nu de gemeenteraad zich 
uitspreken over al dan niet mede-
werking verlenen aan de gevraagde 
omzetting van het bestemmings-
plan. Ook de raad had het er moei-
lijk mee en geen van de fracties zei 
- en dat was nogal ongebruikelijk 
- volmondig ja of nee. Zij waren 
ervan overtuigd dat ze bij de eerst-
volgende verkiezingen afgerekend 
zouden worden op een eventuele 
afwijzing. Men besloot heel slim 
een oordeel te laten afhangen van 
de resultaten van de voorgeschre-
ven hoorzitting’. De zaal zat stamp-
vol en aan de wanden had men de 
kleurrijke ontwerpen opgehangen. 
De architect had als schril contrast, 
ook foto’s etc. opgehangen van de 
huidige bestaande situatie. Nadat 
de wethouder zijn verhaal had be-
eindigd klonk er applaus. In feite 
durfde niemand tegen te stemmen. 
Zelden eerder werd een bestem-
mingsplanwijziging en bouwplan 
zo snel en met zoveel enthousiasme 
ontvangen. Drie jaar later werd 
het gehele plan aan de Leijense-
weg opgeleverd. De tekeningen 
van destijds bij de presentatie in 
het dorpshuis hadden niet gelogen. 
Stedenbouwkundige medewerker 
Bart Rijnhout had gelijk gekregen. 
De projectontwikkelaar had rustig 
jaren achterover geleund. Niet met 
één maar met twéé sigaren. Hij wist 
van tevoren dat de tijd voor hem 
zou werken. Een felle brand legt de school in as.

Op de plek van de oude school 
wordt inmiddels gewoond.
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wenst iedereen
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2021

Fijne
feestdagen!

Groenekanseweg 168
3737 AK Groenekan

0346-218821 | 06-12368755
www.naastdeburen.nl

Fijne feestdagen!
Lekker met een e-book van 
het Online Museum bij de boom?

www.onlinemuseumdebilt.nl

Wij wensen u goede kerstdagen en 
een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Ook in 2021 zijn wij graag uw adres voor loon-, 
sloop- en grondwerken. 

De Biltse huurdersvereniging 
Woonspraak wenst u zeker in 
deze coronatijd hele gezellige 
kerstdagen en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Daarheen en Weer 
terug over de 
Baronbrug

door Henk van de Bunt

De geheel gerestaureerde ‘Baronbrug’ is weer terug op landgoed 
Houdringe. De oude draaibrug van 1813 was niet veilig meer en 
moest daarom worden gerepareerd. Mede dankzij de Nationale 
Postcode Loterij is het Utrechts Landschap mogelijk gemaakt om 
de brug te laten restaureren en herplaatsen. Zo blijft het ‘Baron-
bos’ verbonden met het overige deel van het landgoed.

Komend vanuit De Bilt kan er op de rotonde Soestdijkseweg-Zuid ter 
hoogte van de Groenekanseweg gekozen worden voor rechtdoor, links-
af naar Groenekan of rechtsaf naar de Vissersteeg. De Visserssteeg in 
De Bilt is een bospad dat pas door burgemeester en wethouders op 6 
april 1978 officieel benoemd werd. De omschrijving luidde: ‘Vissers-
steeg aan de weg vormende een verbinding tussen de Holle Bilt en de 
Soestdijkseweg’. In 1905 werd het pad echter al bij raadsbesluit of-
ficieel als een openbare weg erkend. De naam Visserssteeg werd in dat 
besluit gebruikt, zij het in de oude spelling.

Brug
Aan de Vissersteeg - aan het einde van de parkeerplaatsen - is een brug 
over het aan de zuidzijde gelegen water, waardoor het mogelijk is rechts-
af de Vissersteeg te vervolgen. Deze zogenaamde ‘Baron’- brug ligt aan 
de noordzijde van het park van de historische buitenplaats Houdringe 
dus over de sloot die parallel aan de zuidzijde van de Vissersteeg ligt. 
Jacqueline van Dam (Boswachter Publiek Utrechts Landschap) vertelt: 
‘Het verhaal gaat dat de toevoeging ’Baron’ voor de brug zou duiden 
op Godfried Hendrik Leonard baron Van Boetzelaer, die in 1888 het 
eigendom verwierf van Houdringe. Hij zou op zijn wandelingen door 
het park de sloot willen kruisen, maar gelijktijdig geen ongewenste per-
sonen toegang willen verlenen. Daarom werd de brug uitgevoerd als 
draaibrug, die na passage ervan weer weggedraaid kon worden, zodat 
de vrije doorgang geblokkeerd was’. Restauratiearchitect ir. Pieter van 
Traa vult aan: ‘De naam ‘Baron’-brug is mogelijk misplaatst. Bij het 
onderzoek is in de oostelijke handrail van de leuning aan het zuidelijke 
uiteinde een ingeslagen jaartal (?) aangetroffen: ‘1813’. Dit kan niet 
slaan op een typeaanduiding van de handrail, want dat is stripijzer, die 
een dergelijke aanduiding niet kent. In dit geval moet de brug zijn aan-
gelegd in opdracht van Frederik Jan van Westrenen, die van 1779 tot 
1842 eigenaar was’. 

Daarheen en weer terug
Op de brug is de spreuk ‘Daarheen en Weer Terug’ te lezen. ‘Voor ken-
ners van de fantastische wereld van schrijver J.R.R. Tolkien een dui-
delijke verwijzing naar de avonturen van de beroemde hobbit Bilbo 
Balings. Voor leken een inspirerende spreuk die hopelijk aanzet tot na-
denken’, aldus boswachter en fan Joris Hellevoort.

De Brug komt - na restauratie - terug. (foto Pieter van Traa)

De herplaatste brug + aanloopsteiger. (foto Jacqueline van Dam)

Nieuwbouw supermarkt 
in Bilthoven

Er komt een nieuwe supermarkt op de Neptunuslaan in Bilthoven. 
Voorheen was hier een supermarkt van Lidl gevestigd die in 2018 naar 
winkelcentrum de Kwinkelier is vertrokken. Welke supermarkt zich 
in het nieuwe pand gaat vestigen wordt binnenkort bekend gemaakt. 

De  eigenaar van het pand beschikt inmiddels over een omgevings-
vergunning om het leegstaande winkelpand te slopen en een nieuwe 
supermarkt te bouwen. De nieuwe supermarkt wordt iets groter dan het 
oude pand. De eigenaar en de gemeente hebben overeenstemming over 
de verkoop van een stukje gemeentegrond dat nodig is voor deze uit-
breiding. Daarvoor is ook nog een extra omgevingsvergunning nodig.

Planning
Naast de nieuwbouwwerkzaamheden vervangt de gemeente volgend 
jaar ook de riolering in de Neptunuslaan. Het streven is om eind maart 
2021 te starten met deze werkzaamheden, dit is afhankelijk van de vorst 
in die periode. De planning is om het voorjaar van 2021 te starten met 
de bouw van de nieuwe supermarkt. 

Herinrichting 
Na afronding van de nieuwbouw wordt het openbaar gebied rond de 
supermarkt opnieuw ingericht. De huidige speeltuin wordt bijvoor-
beeld een stukje verplaatst. Omwonenden kunnen hierover meedenken. 
Neem hiervoor contact op met gebiedsmakelaar Harry van Dijk via 
h.vandijk@debilt.nl.

De leegstaande winkel aan de Neptuneslaan zal worden gesloopt. [ foto 
Henk van de Bunt]

Een schets van de nieuwe supermarkt op de Neptunuslaan in Bilthoven.

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Wij wensen u
gezellige

feestdagen
toe!

Lieve mensen, 

Dank u wel voor uw vertrouwen en 
bezoek aan onze salon afgelopen 
jaar. Dank u wel voor al uw steun 
tijdens de lockdown periodes 
d.m.v. bloemen, kaarten, chocola, 
cake, waardebonnen, kadoootjes 
en hartverwarmende gesprekken. 
We voelen ons enorm gesteund.

We wensen u ondanks alles een 
fijne kerst en een gezond 2021 toe! 

Maertensplein 33 • Maartensdijk 
0346-213711 • www.hairdesque.nl

 Hairdesque
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HOOGVLIET.COM

 CoolBest 
 Alle pakken van 
1 liter 
Van /1.68 - /1.92

 Hoogvliet salade 
 4 kuipjes van 150 gram 
Van /5.56 - /8.76
 Voor 2.78 - 4.38 

 Koggelandse 
kaas plakken 
of -stukken
Van /1.37 - /1.82
Van de versafdeling

TOT 

45%
KORTING

PER 100 GRAM 

 0.99 

KILO

 9.99 
 PER PAK 

1.-
 Rosbief 
Van /2.39

100 GRAM 

1.69 

 Luxe gourmetschotel 
 Varkensshoarma, biefstuk, fi letlapjes, 
mini worstjes, mini saté, mini 
hamburgers en mini cordon bleu
Van /11.99

De lekkerste en goedkoopste van Nederland
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Twintiger jaren beginnen 
met veel weerrecords

door Guus Geebel

De afgelopen twee jaar sneuvelden 
al veel weerrecords, maar corona-
jaar 2020 bleef niet achter. Weer-
gegevens worden sinds 1901 in 
Nederland geregistreerd. De winter 
(december 2019, januari, februari) 
was uitzonderlijk zacht, met een ge-
middelde temperatuur in De Bilt 
van 6,4 °C tegen 3,4 °C normaal. 
De lente (maart, april, mei) was vrij 
zacht, zeer droog en record zonnig, 
het zonnigste voorjaar sinds het be-
gin van de metingen. De gemiddelde 
temperatuur was 10,3 °C tegen 9,5 
°C normaal. De zomer (juni, juli, 
augustus) was zeer warm en zon-
nig met een gemiddelde tempera-
tuur van 18,3 °C tegen normaal 17,0 
°C. De herfst (september, oktober, 
november) was zonnig, zeer zacht 
en droog, met een gemiddelde tem-
peratuur van 11,8 °C tegen 10,6 °C 
normaal. 

Januari
Met in De Bilt een gemiddelde 
temperatuur van 6,2 °C was janu-
ari zeer zacht en droog. Het lang-
jarige gemiddelde bedraagt 3,1 °C. 
De maand eindigde daarmee in de 
top vijf van zachtste januarimaan-
den. Het jaar 2020 begon met zeer 
dichte mist, mede door afgestoken 
vuurwerk. Vanaf 8 januari begon 
een zeer zachte periode met op de 
meeste dagen maximumtemperatu-
ren boven 10 °C. Op 18 januari brak 
een periode aan met normale tem-
peraturen voor de tijd van het jaar. 
In de Bilt werd geen ijsdag geme-
ten, tegen drie ijsdagen normaal. Er 
was zes dagen vorst in De Bilt tegen 
dertien normaal en er werd 51 mil-
limeter neerslag gemeten, normaal 
70 millimeter. De zon scheen 40 uur 
tegen normaal 62 uur.

Februari
Het was een sombere, uitzonderlijk 
zachte en zeer natte maand met in 
De Bilt een gemiddelde temperatuur 
van 7,2 °C tegen 3,3 °C normaal. Het 
was daarmee de op één na zachtste 
februarimaand ooit. Alleen februari 
1990 was met 7,6 °C zachter. Met 
maximumtemperaturen boven de 10 
graden was het zacht en het regende 
en waaide flink. In De Bilt viel 157 
millimeter neerslag waarmee het 
voor dit station de op één na natste 
februarimaand ooit was. De zon 
scheen in De Bilt 68 uur, normaal is 
dat 89 uur. Er waren vier zonloze da-
gen en de maand had geen ijsdagen, 
normaal zijn dat er twee. 

Maart
De maand eindigde in de top vijf 
van zonnigste maartmaanden. Met 
een gemiddelde temperatuur van 6,8 
°C tegen normaal 6,2 °C was maart 
vrij zacht. De maand was echter 
kouder dan februari. In De Bilt viel 
67 mm neerslag, precies gelijk aan 
het langjarig gemiddelde. Bijna alle 
neerslag viel in de eerste veertien 
dagen van de maand. Van 21 tot en 
met 28 maart scheen de zon overdag 
bijna ononderbroken. Door de droge 
lucht, ook op grotere hoogten, was 
er op de meeste dagen geen wolk 
aan de lucht te bekennen. In De 
Bilt waren het daarmee de zonnig-
ste laatste tien dagen van de maand 
sinds 1901. De zon scheen in De Bilt 
186 uur tegen 122 uur normaal. 

April
Met een gemiddelde temperatuur 
in De Bilt van 11,1 °C tegen 9,2 
°C normaal was april zeer warm. 
De maand komt daarmee op een 
gedeelde zesde plaats van warmste 
aprilmaanden. De maand telde in 
totaal 8 zomerse dagen (in De Bilt 
maximumtemperatuur 25,0°C of ho-
ger), en 1 tropische dag (in De Bilt 
maximumtemperatuur 30°C of ho-
ger), tegen normaal respectievelijk 5 
en 1. Begin april werden in De Bilt 
4 vorstdagen gemeten, het normale 
gemiddelde. Er waren 9 warme da-
gen, tegen 3 normaal in De Bilt. Zo-
merse dagen waren er niet. Met 11 
millimeter neerslag gemiddeld over 
het land tegen 42 millimeter nor-
maal, was de maand zeer droog. De 
Bilt had maar 6 neerslagdagen. Ook 
was het met 247 uur tegen 174 uur 
normaal zeer zonnig, goed voor een 
vierde plek op de lijst van zonnigste 
aprilmaanden. 

Mei
Met een gemiddelde temperatuur 
van 13,1 °C tegen een langjarig 
gemiddelde van 13,1 °C was mei 
een normale maand die heel zonnig 
en droog was. In De Bilt kwam het 
met 24,7 °C net niet tot een zomer-
se dag. Op 13 en 14 mei vroor het 
in De Bilt, terwijl mei daar normaal 
geen vorstdagen zijn. Mei telde in 
De Bilt 15 warme dagen, tegen 10 
normaal. Het was een zeer droge 
maand met in De Bilt 12 millimeter 
neerslag tegen 62 millimeter nor-
maal. De Bilt telde 23 droge dagen. 
De zon scheen in De Bilt 325 uur te-
gen 207 uur normaal, waarmee het 
voor De Bilt de op één na zonnigste 
meimaand was sinds het begin van 
de metingen. Mei 1989 behoudt de 
eerste plaats met 331 zonuren. 

Juni
De maand juni was zeer warm, 
heel zonnig en nat, met in De Bilt 
een gemiddelde temperatuur van 
17,5°C tegen 15,6°C normaal. Vo-
rig jaar was het de warmste juni 
sinds 1901 met 18,1°C. Op 26 juni 
werd met 30,1 °C in De Bilt de eer-
ste tropische dag van het zomersei-
zoen genoteerd (maximumtempe-
ratuur 30°C en hoger). De maand 
telde in totaal 8 zomerse dagen 
(in De Bilt maximumtemperatuur 
25,0°C tot 30,0 °C), en 1 tropische 
dag, tegen normaal vijf en één. De 
hoogste temperatuur deze maand, 
32,2°C werd op 26 juni gemeten 
in Hoek van Holland. In De Bilt 
viel 77 mm neerslag tegen 66 mm 
normaal. De zon scheen in De Bilt 
228 uur tegen 194 uur normaal. 

Juli
Met een gemiddelde temperatuur 
van 17,0°C in De Bilt tegen normaal 
17,9°C was juli een koele maand. Het 
was de koelste julimaand sinds 2011. 
Langdurige perioden van warm zo-
merweer ontbraken, het bleef bij 
enkele losse dagen. De hoogste tem-
peratuur, 36,7 °C, werd op 31 juli in 
Westdorpe gemeten. In de Bilt werd 
op die dag een maximumtempera-
tuur van 32,0 °C bereikt. De Bilt 
telde 22 warme dagen, het normale 
aantal, 3 zomerse dagen, tegen nor-
maal 9 en 1 tropische dag, normaal 
2. Het was een vrij droge maand. In 
De Bilt kwam de maandsom uit op 
51 mm, tegen 81 mm normaal. Met 
gemiddeld ongeveer 217 uur tegen 
212 zonuren normaal was de zonne-
schijnduur vrijwel normaal.

Augustus
Augustus was zeer warm met in De 
Bilt een gemiddelde temperatuur 
van 20,4 °C tegen 17,5 °C normaal. 
Daarmee is het na augustus 1997 
de warmste augustus sinds 1901. 
In De Bilt begon de hittegolf op 5 
augustus met een maximumtempe-
ratuur van 28,3 °C. Daarna volgden 
van 6 tot en met 13 augustus 8 da-
gen waarbij de maximumtempera-
tuur boven de tropische waarde van 
30,0 °C lag. Nooit eerder waren in 
De Bilt zoveel tropische dagen ach-
ter elkaar. Ook de weekgemiddelde 
maximumtemperatuur was met 
33,2°C graden hoger dan ooit. De 
hoogste temperatuur in De Bilt was 
34,6 °C op 8 augustus. In totaal tel-
de De Bilt 17 zomerse dagen, tegen 
7 normaal. Er waren 9 tropische 
dagen, het langjarige gemiddelde is 
1 dag. Op 16 en 21 augustus werd 
code oranje uitgegeven voor hagel, 
windstoten en veel neerslag in korte 
tijd. In De Bilt viel 89 mm neerslag 
tegen 73 mm normaal. De maand 
was zeer zonnig, met gemiddeld 
over het land 229 uren zon tegen 
een langjarig gemiddelde van 195.
 
September
Met een gemiddelde temperatuur 
van 15,2 °C was september warm, 
normaal 14,5°C. Op 15 september 
werd het in De Bilt 31,4°C. Het 
werd nog nooit sinds het begin van 
de metingen zo laat in september 
tropisch warm. In Gilze-Rijen werd 
met 35,1 °C de hoogste tempera-
tuur van de maand gemeten. Dit 
was de hoogste temperatuur ergens 
in Nederland in september sinds 
1901. September telde in de Bilt 16 
warme dagen, tegen 10 normaal. Er 
waren 3 zomerse dagen, normaal 
2 en 1 tropische dag. Normaal zijn 
die er niet in september. Met lan-
delijk gemiddeld een hoeveelheid 
neerslag van 65 mm tegen 78 mm 
normaal was september vrij droog. 
De zon scheen 202 uur In De Bilt, 
tegen 138 uur normaal.

Oktober
Met een gemiddelde temperatuur in 
De Bilt van 11,3 °C, tegen een lang-
jarig gemiddelde van 10,7 °C was 
oktober vrij zacht. De maand begon 
herfstachtig met veel wind en neer-
slag. De temperatuur lag ’s nachts 
iets boven normaal, overdag iets er-
onder. Op 17 oktober koelde het in 
Twente met -0,7 °C voor het eerst 
deze herfst ‘s nachts af tot onder het 
vriespunt. In De Bilt kwam de tem-
peratuur niet onder het vriespunt, 
normaal telt oktober 2 vorstdagen. 
Met landelijk gemiddeld 110 mm 
neerslag tegen een langjarig gemid-
delde van 83 mm was de maand 
nat. In De Bilt viel deze maand 108 
mm neerslag tegen 83 mm normaal. 
De zon scheen in De Bilt 71 uur, te-
gen 113 uur gemiddeld. 

November
Met een gemiddelde temperatuur 
van 8,9 °C tegen een langjarig ge-
middelde van 6,7 °C was november 
zeer zacht en tevens goed voor een 
vijfde plaats in de lijst met zachtste 
novembermaanden. Op 2 novem-
ber werd In Arcen met 20,4 °C de 
hoogste temperatuur van de maand 
bereikt. In De Bilt was het met 19,3 
°C de zachtste novemberdag sinds 
1901. Op 20 november kwam de 
maximumtemperatuur in De Bilt 
met 8,5 °C in De Bilt voor het eerst 
sinds 1 april niet meer boven de 10 
graden, de langste reeks sinds het 
begin van de metingen. In de nacht 
van 29 op 30 november kwam het 
in vrijwel het hele land tot vorst. 
Enschede had met -6,7 °C de laag-
ste temperatuur van de maand. In 
De Bilt werd het -4,2 °C. Er waren 
2 twee vorstdagen. Normaal heeft 
november er vijf. In De Bilt werd 
50 mm neerslag gemeten, tegen 80 
mm normaal. De Bilt had 82 uren 
zon tegen normaal 63 uur.

December
De gemiddelde temperatuur in de 
decembermaand is 3,7 °C. De ver-
wachting is voor deze december-
maand 5,51 °C.

Winters uitzicht in het polderlandschap. (januari 2020)

Snoeien in het Van Boetselaerpark. 
(maart 2020)

Koe Fokje heeft zojuist haar 8e kalf op de wereld gezet. (april 2020)

Mevr. en meneer Zwaan zijn 
trots met hun zes kinders in het 
Kloosterpark in De Bilt. (foto Joyce 
Hooft mei 2020)

Zwammen horen bij de herfst. 
(september 2020)

Vogels tellen bij de Hoge Kampse 
plas. (augustus 2020)
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Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

Corona Stembureauleden en tellers gezocht!

Het is altijd wel een flinke klus om er voor 
te zorgen dat iedereen veilig zijn stem uit 
kan brengen, maar de maatregelen rondom 
Covid-19 brengen nog extra uitdagingen 
met zich mee. Zo hebben we extra materi-
aal, locaties en mensen nodig.
We kunnen uw hulp dan ook goed gebrui-
ken en zoeken mensen die als stembureau-
lid en/of teller hun steentje bij willen dra-
gen.

Een dienst op het stembureau is van 07.00 
uur tot 14.00 uur of van 14.00 uur tot 21.00 
uur. Het tellen start om 21.00 uur en neemt 
ongeveer 3 uur in beslag (maar kan ook 
langer duren). U krijgt een (digitale) trai-
ning aangeboden om u goed voor te berei-
den op de verkiezingsdag.

De standaardvergoeding bedraagt € 80,- 
voor een dienst als stembureaulid en 
€ 120,- als u ‘s avonds ook helpt met het 
tellen. Daarbij geldt voor deze verkiezingen 
een extra vergoeding van € 20. Totaal dus 
€ 100 en € 140.
Voor wie alleen komt tellen is de vergoeding 
€ 50,-

Herkent u zich in het onderstaande profiel, 
meld u dan aan:
• Minimaal 18 jaar

•  Valt niet in de risicocategorie voor Co-
vid-19

• Minimaal MBO werk- en denkniveau
•  Goede beheersing van de Nederlandse 

taal
•  Fysiek in staat stembiljetten te tellen (zo 

nodig op de vloer)
• Nauwkeurig
•  Beschikking over e-mailadres en mobiele 

telefoon

Aanmelden kan tot en met 27 december via 
www.debilt.nl/verkiezingen. Na het aanmel-
den ontvangt u van ons een uitnodiging via 
e-mail.

Voordelige zorgverzekering voor minima
Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om 
een andere zorgverzekering kiezen. Mensen 
met een minimuminkomen of net iets meer 
kunnen gebruik maken van de Collectieve 
Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de 
gemeente aanbiedt. De CAZ is een basis- en 
een aanvullende zorgverzekering. De premie 
is lager dan normaal, omdat de gemeente 
een deel meebetaalt. Meer zorgverzekering, 
voor minder premie dus. De Regionale Soci-
ale Dienst regelt de CAZ namens de gemeen-
te De Bilt.

Verschillende pakketten
Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverze-
kering heeft de RSD zorgverzekeraar DSW 
geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee 
verschillende pakketten aan. Inwoners die 
gebruik willen maken van de CAZ bepalen 
zelf hoe uitgebreid hun aanvullende verzeke-
ring is en dus hoeveel premie zij moeten be-
talen. Op de website www.gezondverzekerd.
nl kunnen de gemeentelijke pakketten verge-
leken worden met alle mogelijke zorgverze-
keringen in Nederland. Ook kan daar direct 
een aanmelding worden ingediend.

Aanmelden
Op de website www.gezondverzekerd.nl kun-

nen inwoners nagaan of ze in aanmerking 
komen voor de CAZ en direct een aanvraag 
indienen. Wie wil overstappen, maar moeite 
heeft met het invullen van het aanvraagfor-
mulier, kan de hulp inschakelen van de for-
mulierenbrigade van de RSD via: (030) 692 
95 00.

Overstappen voor 1 januari 
Inwoners die gebruik willen maken van de 
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering 
doen er verstandig aan om vóór 1 januari de 
oude zorgverzekering op te zeggen en tege-
lijk de nieuwe zorgverzekering aan te vragen. 
Dat kan via www.gezondverzekerd.nl door 
aan te geven gebruik te willen maken van de 
overstapservice. De oude zorgverzekeraar 
krijgt dan automatisch bericht van de afmel-
ding. 

Meer informatie?
Op de website van de RSD vindt u meer in-
formatie over de CAZ.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur (gedurende lockdown)

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Beperkte openingstijden en dienstverlening 
tijdens de lockdown & feestdagen

De balies burgerzaken zijn alleen geopend voor spoedzaken.

Spoedzaken zijn:
• aanvragen paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (indien deze verlopen binnen 3 weken)
• geboorteaangifte
• Erkennen kind
• overlijdensaangifte
• vestiging vanuit het buitenland

Alle afspraken die gepland stonden die niet door kunnen gaan, worden in overleg met u verzet. 
Wij nemen hierover contact met u op. 
Telefonisch kunt u ons op werkdagen bereiken van 08.30 tot 13.00 uur (m.u.v. de feestdagen).
Voor het gemeentehuis gelden de landelijke maatregelen: annuleer uw afspraak als u ziekte-
verschijnselen heeft, draag een mondkapje, kom alleen en volg de aanwijzingen in het ge-
meentehuis. Betaal met pin, niet met contant geld.
In de hal van het gemeentehuis staat een pasfoto-automaat. Deze kunt u gebruiken nu de 
fotografen dicht zijn tijdens de lockdown. Volg heel precies de instructies voor een geschikte 
pasfoto.

Feestdagen
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn tijdens de feestdagen gesloten. Op donderdag 24 
december gaat de milieustraat vervroegd dicht om 14.00 en op donderdag 31 december om 
13.00. Om te zorgen voor een veilige afstand voor bezoekers en medewerker worden er maxi-
maal 10 voertuigen tegelijk op het terrein van de milieustraat toegelaten. Hierdoor kunnen er 
wachtrijen ontstaan.

Datum Gemeentehuis Milieustraat
Donderdag 24 december (kerstavond) 8.30-12.30 uur 9.00-14.00 uur
Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) Gesloten Gesloten
Zaterdag 26 december (tweede kerstdag) Gesloten Gesloten
Donderdag 31 december (oudejaarsdag) 8.30-12.30 uur 9.00-13.00 uur
Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) Gesloten Gesloten

Kijk voor alle openingstijden op www.debilt.nl/contact.

Kerstgroet
De komende dagen willen we samen zijn met hen die ons lief zijn. We staan stil bij 
wat ons overkomen is, bij waar we de kracht vandaan halen. We denken aan hen die 
verdriet dragen; aan de geliefden die ons  zijn ontvallen; aan hen die zich in het da-
gelijks leven en werken aangetast voelen en aan hen aan wie de feestdagen in een-
zaamheid voorbij gaan. We hebben alle veerkracht nodig om deze moeilijke tijd tebo-
ven te komen. Laten we ons daar samen voor inzetten.

Het gemeentebestuur van De Bilt voelt het gewicht dat onze samenleving torst en de 
verantwoordelijkheid om u daarbij te ondersteunen. Zo gaan wij de Kerst en de jaar-
wisseling in, met het vertrouwen dat 2021 ons hoop op nieuwe voorspoed biedt.
Geniet van elkaar. Zorg voor elkaar.

Namens de gemeenteraad, Namens het college van burgemeester en wethouders,
Johan Slootweg, vice-voorzitter Sjoerd Potters, burgemeester

In verband met de lockdown is het gemeentehuis sinds maandag 21 december op 
werkdagen open van 08:30 tot 12:30 uur.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen wij u uw aanvragen 
zo veel mogelijk digitaal te doen. Kijk bij het betreffende onderwerp op deze web-
site.

Kliko zonder chip?
Binnenkort worden kliko’s voor restafval zonder computerchip niet meer ge-
leegd.

Uw grijze kliko voor restafval heeft sinds 
2017 een computerchip. Daarmee contro-
leert de afvalinzamelaar automatisch of de 
juiste restafvalkliko langs de weg staat. Som-
mige oudere kliko’s hebben die chip niet. Ook 
deze kliko’s werden tot nu toe altijd geleegd, 
maar dat gaat veranderen. De komende tijd 
zal de afvalinzamelaar een waarschuwings-
kaart hangen aan kliko’s zonder chip. Daarop 
staat wat u moet doen met de niet-geregi-
streerde kliko. Kliko’s met een kaart worden 

bij de volgende inzamelronde niet meer ge-
leegd. 

Het legen van alleen gechipte kliko’s voor 
restafval gaan we wijk voor wijk en dorp voor 
dorp invoeren in de periode tot mei. De chip 
registreert niet het gewicht van het afval. Uw 
kliko’s voor gft, pmd en papier hebben geen 
chip. Kijk voor meer informatie over afval op 
www.debilt.nl/afval. 

Op woensdag 17 maart kan ook in gemeente De Bilt weer gestemd worden op de 
leden van de Tweede Kamer.

hou vol tips op houvol.com

1,5 meter
afstand

mondkap
binnen op

klachten?
laat je testen
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Een kindeke is geboren: kinderen 
kleuren ons naar Kerstmis toe

Kerstavond is de mooiste nacht van 
het jaar, want dan wordt Jezus ge-
boren en in een kribbe gelegd. Dat 
wordt wereldwijd groots gevierd, 
gelovig of niet, kerkelijk of niet, 
katholiek en protestant. Ieder kijkt 
uit naar de magische uren dat de 
hele wereld slechts oog heeft voor 
een kind in de kribbe. En Kerstmis 
betekent in deze tijd van corona 
nog veel meer. Nu de scholen dicht 
zijn, nu de meest winkels gesloten 
zijn, nu normaal al lang niet meer 
gewoon is met een leven op an-
derhalve meter verlangt iedereen 
naar de intimiteit en de warmte 
van het kerstkind. Want waar wij 

als gewone stervelingen elkaar niet 
meer mogen aanraken en knuf-
felen, komt God naar ons toe met 
een boodschap die daar haaks op 
staat. God komt het leven met ons 
delen in het meest kwetsbare dat 
er bestaat: een pas geboren kind. 
God laat ons niet alleen in deze tijd 
van eenzaamheid en isolement en 
maakt onze wereld weer een beetje 
warmer door het licht van Christus. 
Om dit teken van hoop te delen met 
iedereen in onze gemeente hebben 
kinderen deze tekening gekleurd 
en brengen iedereen de boodschap 
van de engelen: een kindeke is 
geboren. Als de meeste kerken op 

Kerstavond dicht zijn en er ook niet 
samen gezongen kan worden, kleu-
ren de kinderen ons toch naar het 
kerstkind toe. Het initiatief tot deze 
tekening en kleurplaat is genomen 
door de PKN-kerk van Maartens-
dijk en Hollandsche Rading en de 
katholieke kerk van Sint Maarten in 
Maartensdijk. Op deze manier wil-
len de kerken de blijde boodschap 
delen met iedereen, ook met de kin-
deren. Zalig Kerstmis en veel zegen 
in het nieuwe jaar, namens PKN en 
RK Kerk in Maartensdijk.

Toon Moene en Leo Fijen 

Lahja Gerhardt heeft deze kleurplaat voor iedereen gemaakt, want 
“iedereen is lief”. Fijne feestdagen!

Thomas en Jasmijn de Heer en mama Sophie - Westbroek Ilan 4 jaar Malik - 7 jaar

Merel Keijzer 3 jaarNoelle Sodenkamp - De Bilt - 7 jaar Janssen van de Bunt - Maartensdijk - 72 Jaar JONG

085-4894379
www.podotherapiemaartensdijk.nl

Tolakkerweg 217  |  3738 JM  Maartensdijk

Fijne feestdagen
Parel Promotie

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

Fijne kerst!

0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl
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Goede 
Feestdagen!

Westbroekse molenweg 28 
in Westbroek

Fijne feestdagen en een leerzaam
en gezond nieuwjaar!

www.aeresmavo-bilthoven.nl 
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

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

Wenst iedereen 
fijne kerstdagen

en een
gezond 2021

www.bouwmansloonbedrijf.nl

CDA De Bilt: 
ook in 2021  

Dichtbij! 
www.cdadebilt.nl
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Heteren, Barneveld en Groenekan
Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600

www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

• 
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• 

en een
voorspoedig 2021!Reijmen, Trudy en hun medewerkers

wensen u fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2021 toe

Een kerstverhaal met een knipoog 
Die zondag, al weer enkele jaren geleden, was het koopzondag in ons dorp. Dat komt niet 
zo vaak voor, nu wel want het was de zondag voor kerst. Gezellig zo’n koopzondag in ons 
winkelcentrum De Kwinkelier. Daarbij krijg je voor je geestesoog een beeld van vrolijk 

versierde winkels, feestelijke verlichting, oliebollenkramen en rijkelijk voorziene kraampjes 
met de meest uiteenlopende waren. Koopwaren veelal die je niet nodig hebt, maar toch koopt. 

’t Loop immers tegen kerstmis en 
allerwegen krijgen de mensen van 
politici en economen opbeurende 
signalen dat het wereldwijd, en dus 
ook in ons landje, weer goed gaat 
met de conjunctuur. Dus ga je (voor 
zover je dat nog hebt) geld uitge-
ven. Precies waartoe onze minister- 
president Rutte ons onlangs weer 
eens heeft opgeroepen.

Die koopzondag pal voor kerst was 
het beestachtig weer. Weer dat de 
kooplustigen - en dus ook Mark 
Rutte - niet bijster goed gezind was. 
Het weer was, om geen steviger 
woordgebruik te bezigen, om van te 
balen. Meer gedetailleerd: het was 
niet koud maar de regen striemde 
de etalageramen en de wind ver-
nielde in de kortste keren veel plu’s 
van de enkele dappere die zich toch 
naar buiten had gewaagd. Mijn 
vrouw had weinig moeite om haar 
voornemen om gezellig te gaan 
winkelen, te laten varen. Ze vroeg 
me: ‘Ben jij nog van plan naar het 
dorp te gaan?’. 

Bonnenboekje verzilveren 
Ik was dat inderdaad van plan. De 
zondagen duren lang en dan is een 
onderbreking van de op de loer lig-
gende sleur best wel aangenaam. Ik 
zei dat ik wel naar De Kwinkelier 
wou gaan. ‘Als je toch gaat, wil je 
dan bij Albert Heijn een bonnen-
boekje verzilveren, je krijgt daar 
€ 52,- voor. Vraag dan of ze willen 
uitbetalen met een briefje van € 50,- 
want ik heb een briefje nodig voor 
een cadeau’. Ik liet me uitleggen 
dat ik dat kon regelen bij de ser-
vicebalie van AH.

Mijn auto zette ik op ons vertrouw-
de plekje in de parkeergarage onder 
het winkelcentrum. Die plek be-
schouwen we als ware als ons goed 
recht om altijd juist dáár te staan. 
De hoogst zeldzame keer dat een 

ander in onwetendheid de euvele 
moed heeft om op ‘ons’ plekje te 
gaan staan zijn wij, ‘not amused’. 
Dat in weerwil van het feit dat we 
terdege beseffen dat ieder ander het 
volledige recht heeft zijn auto daar 
te parkeren.  

Ondanks de koopzondag was het 
onheilspellend rustig in de parkeer-
garage. Er waren kennelijk meer 
mensen zoals mijn vrouw, die de 
voorkeur gaven aan de behaaglijke 
huiskamer boven een winderig en 
bovenal nat winkelcentrum. Ik had 
wel in de gaten dat het verstandig 
zou zijn mijn plu mee te nemen en 
dat deed ik dus ook. Ter wille van 
de volledigheid: Je kunt met de lift 
vanuit de parkeergarage ook recht-
streeks, dus droog, naar AH. 

Gevoelens van solidariteit 
Maar omdat ik toch iets van solida-
riteit voelde met (zoals alras bleek: 
vermeende) kooplui die buiten bij 
hun stalletjes poogden hun nering 
te verkopen, gaf ik de voorkeur 
‘buitenom’ te gaan. Dus de trap op 
naar de frisse buitenlucht. Echter en 
helaas: buiten op het plein voor de 
winkels zag ik geen enkel kraam-
pje, trouwens ook geen mens! Ze 
waren allemaal wijzer dan ik en 
lekker thuisgebleven. Uitnodigende 
winkels? Ik sta niet in voor de juist-
heid van mijn inschatting, maar 
rondkijkend denk ik dat het aantal 
winkels dat open was versus dicht, 
hooguit één op tien scoorde. AH 
was wel open zag ik en ik versnelde 
mijn pas om maar zo vlug mogelijk 
weer binnen te zijn. 

De muziekkant 
Met mijn opmerking dat ik op het 
plein ook geen mens ontwaarde 
deed ik, zo besef ik nu, onrecht aan 
de vrolijk(?) op zijn trekharmonica 
spelende muziekkant. Hij was ken-
nelijk afkomstig uit een ver Oost-

blokland. Zo oogde hij tenminste, 
maar ik twijfelde of ik het wel bij 
het goede eind had, want. . .  deze 
man speelde wérkelijk goed. Dat 
zijn kunsten werden vertoond voor 
niemand, deerde hem kennelijk 
niet. Ik gunde me vanwege het bar-
re weer geen tijd om het omslach-
tige werk ter hand te nemen van 
regenjas losknopen, portemonnee 
pakken enz. om een euro in de voor 
hem staande uitnodigende hoed te 
werpen. Weer thuis had ik daar een 
beetje spijt van, zeker om dat het 
over een paar dagen kerst was. Die 
man, hoe je daar ook over denkt, 
gaat niet in een regenachtig en win-
derige Kwinkelier zitten uit weelde.

Het verzilveren van het bonboekje 
bij de balie kostte geen enkele tijd 
en ook dat briefje van € 50,- lukte 
zondermeer. Het allervriendelijkst 
en charmant AH- meisje was dui-
delijk blij dat ze weer een klant kon 
helpen. Ik vroeg om De Telegraaf. 
Ze was zichtbaar teleurgesteld dat 
ze me niet aan De Telegraaf kon 
helpen. ‘Er zijn geen kranten aan-
gekomen’, zei ze. Er waren nog 
twee zaken in het centrum waar 
kranten werden verkocht: Primera 
en Bruna en gewapend met mijn 
stevig vastgehouden plu ging ik op 
pad. Primera was gesloten. Bruna 
was gesloten. Wat koopzondag? 

Ik maakte mijn rondje af en kwam 
langs mijn favoriete Brasserie Oli-
vier, waar ik op gezette tijden een 
lekker kopje koffi e nuttig. Wat is 
er beter dan regen en wind even te 
ontvluchten en genieten van een 
bak koffi e. Mijn voornemen werd 
niet bewaarheid. Ook Olivier was 
gesloten. Ik gaf het op, er was geen 
zak te doen en ik koos de kortste 
weg naar de parkeergarage. Snel 
naar huis. De luchten bleven on-
heilspellend, de regen sloeg met 
geweld tegen mijn voorruit aan. 

De ruitenwissers poogden dapper 
het zicht op de weg acceptabel te 
houden. 

Een bijzondere knipoog 
Op de korte afstand naar huis ont-
waarde ik op een gegeven moment, 
ver en hoog boven me, een snipper-
tje zonlicht, dat door een minuscuul 
openingetje in de wolken viel en 
welhaast leek op een knipoog! Zo 
in de geest van: ‘t Komt heus wel 
weer goed allemaal! 
Dat was mijn eerste echte beleving 
van de komende kerst! Overdre-
ven? Mag iedereen best vinden. 
Maar zo heb ik dat sprankje zon-
licht heus ervaren!

Weer thuisgekomen vroeg mijn 
vrouw: ’t Was zeker niet leuk in het 
winkelcentrum, je bent zo gauw 
weer terug?’. Ik reageerde met: 
‘Het was het ultieme beeld van 
treurigheid’. Die ‘knipoog’ waar ik 
het net over had, hield ik maar voor 
mezelf. 

Voor mij was die knipoog een sig-
naal van: 
*  Een bemoedigend symbool van 

de ware kerst;
*  Hoop en vrede;
*  Verbinding tussen mensen binnen 

en buiten de gemeentegrenzen 
van De Bilt;  

*  De komende overwinning op de 
corona- epidemie

*  Alles wat verder harmonieert met 
de ware Kerstgedachte 

Het journaal die avond
Het optimisme over de oplevende 
economie werd in het journaal van 
acht uur die avond, breed en jui-
chend uitgemeten. Deze zondag 
was het zoveelste bewijs. De om-
zetten van de middenstand deze 
zondag voor kerst waren formida-
bel. Het maakte weer veel goed.

Ik hoop oprecht dat die geluiden 
waar zijn, maar… ik geloof er, door 
mijn bevindingen die zondag, geen 
bal van! Maar ook hier geldt die 
knipoog van boven. . .  

’t komt allemaal weer goed, heus!

Karel Beesemer

Namens bestuur en coördinatoren
Barbara, Linda en Hanneke

    FIJNE KERSTDAGEN!

aan onze maatschappelijk begeleiders, webmaster,
woonbegeleider, taalcoaches, boekhouder,
administratief medewerker en juridisch adviseurs.
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Beautiful
BY CHARÈLL

Ruigenhoeksedijk 15, 3737 MP Groenekan 
06 42 96 81 54  @beautifulbycharell

NIEUW!

Beautiful
BY CHARÈLL

Ruigenhoeksedijk 15, 3737 MP Groenekan 
06 42 96 81 54  @beautifulbycharell

Prettige Feestdagen!
Tot ziens in 2021

 kunstenhuis.nl

Fijne feestdagen 
en een 

creatief 2021!

…maar je kunt nooit weten,
dus zie voor actuele updates
én voor de link met de online 
uitgezonden Kerstvieringen:

www.dorpskerkdebilt.nl
www.oosterlichtkerkdebilt.nl

24 december
Dorpskerk

16.00-17.15 uur:
Kinderkerstfeest
17.00-21.00 uur:

Haal het Kerstlicht in…
22.00 uur:

online Kerstnacht (divers)
Oosterlichtkerk

22.00 uur:
online Kerstspecial…

vol zang, muziek, licht en lezing, 
verbeelding en bezinning: Vrede

25 december
Dorpskerk
10.00 uur: 

online Kerstmorgendienst
Oosterlichtkerk

10.00 uur:
online Kerstspecial…

Fijne dagen,
en maak het ook mee!

Kerst vier je…
ook met de kerk, en kijk eens

wat er toch mogelijk is

Ik wens u
vredige dagen
Koop Geersing
uitvaartverzorger

Kerstverhaal
De kracht van de stilte

Als ik terugkijk op het jaar 2020 is er een ongekend fenomeen, bru-
taalweg, onze maatschappij binnengevallen, geheten Corona. Dit virus 
heeft het maatschappelijk bestel, wereldwijd, behoorlijk in de war ge-
schopt. Onze maatschappij, die zo op beheersbaarheid is gestoeld, blijkt 
plotseling uiterst kwetsbaar. Corona heeft veel dingen veranderd, zoals 
we allen ervaren. Het heeft sociaal en economisch bezien grote impact. 
Is corona een teken aan de wand dat wij onze maatschappij moeten her-
vormen? 

De hectiek van het leven met zijn carrièredrang, de opdringende, 
schreeuwende reclame, de harde muziek in winkels en op straat, de ver-
keersdrukte doet ons van onszelf vervreemden. Alles om ons heen is la-
waai. In ons mens-maatschappijbeeld is voor echte stilte ternauwernood 
een plaats. Corona heeft veel ‘dingen’ lamgelegd maar geeft ook nieuwe 
kansen. Om van louter op ‘buiten’ gerichtheid meer naar de stilte te gaan 
die verder, dieper gaat dan het buitensluiten van het lawaai. Om deze 
vorm van stilte toe te laten moet je een drempel overstappen, de moed 
om gebaande wegen te verlaten. 

Ook ik ga deze stap soms uit de weg en vlucht in de waan van de dag. 
Diep in mijn hart weet ik dat hier de uitnodiging klaarligt om deze stilte 
binnen te gaan. Stilte heeft op mij een positieve invloed om deze ver-
vreemding een halt toe te roepen. Door van binnen stil te zijn kan er een 

gevoel van verbinding en solidariteit ontstaan. Ik besef me terdege dat 
deze visie zich moeilijk laat concretiseren in het alledaagse leven. Dit 
transformatieproces zal zeker gepaard gaan met vallen en opstaan want 
de mens is geneigd zijn oude, vertrouwde patronen te koesteren. Ik blijf 
hoopvol dat er een andere maatschappijvorm ontstaat met meer gelijke 
kansen voor iedereen. Het leven blijft de moeite waard om geleefd te 
worden. Een mens wordt niet voor niets geboren.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Ook in deze 21ste eeuw 
wordt dit feest gevierd en opnieuw het Kind in de wereld gezet. Veel 
mensen lezen het aloude Kerstevangelie, leven ermee, belijden het kri-
tisch of wijzen het af. Maar hoe je het wendt of keert alles van waarde 
is in stilte ontstaan.
Ondanks of dankzij Corona wens ik allen een Kerstmis toe waarin er 
ruimte is voor heilzame stilte. Stilte die de onzekerheid en hectiek over-
stijgt.

Ik wens u met Kerstmis en het jaar 2021 een stilte toe die helend en 
weldadig is voor de kwaliteit van uw leven want deze vorm van stilte 
geeft kracht en verbinding.

(Riet Weijers)

Kerstmis 2020
Licht van Licht

Omdat het Licht zonder vorm en in alles was, 
moest het Licht zich zoeken 

om zichzelf te zien
in druppels en vlammen, zee en steen.

Ook was het in de mens 
maar meer nog in het jongste kind 

dat bovenal het licht der onschuld ziet 
dat zienderogen afneemt door de tijd.

Donker, donker zijn de pijnen en het verdriet. 
Te weten dat begin 
tevens het einde is

omdat nu eenmaal tijd bestaat.

Zoek de stilte. Zoek naar mij. 
Ook in het aardedonker zie je mij. 

Ik doof nooit uit, ben er altijd. 
Zoek en soms vind je me weer.

Wanneer de vorm verdwijnt, 
verschijnt het Licht in alomvattendheid. 

Zo gaat het leven eeuwig door 
en wij als hoeders van het Vuur.

Inge Gorris.

Kijkend terug op twintig-twintig,
slot van een bijzonder jaar.
Dat begin was niet bijzonder 
niemand dacht nog aan gevaar

Het begon in januari
Alles ging gewoon nog door
plannen maken voor de zomer
net als elke keer daarvoor

En toen plots een klein berichtje
pagina 9 onderaan:
Er was in het verre China 
een nieuw virusje ontstaan

Maar dat leek een hele afstand
Nee, dat deerde ons echt niet
Lekker skiën, lekker feesten
Alles lag nog in ‘t verschiet.

Toch kwamen er maar steeds weer 
seintjes
en die waren niet zo best
plots vulden de IC’s zich
na een positieve test

De pandemie werd duid’lijk 

en dat was wel heel erg wrang
geen gekus meer of geknuffel
geen gezamenlijk gezang

Tehuizen sloten plots hun deuren.
Bezoek mocht zwaaien en niet 
meer
eenzaam zaten de kwetsbaren
vroegen zich telkens af : wanneer ?

Corona heeft de macht genomen
afstand houden werd gewoon.
en een mondkap in de winkel
werd een alledaags patroon.

Toch op ‘t einde van dit jaartje
nog een positief geluid:
de wetenschap heeft het gewonnen
en we kijken dus vooruit

Volgend jaar voorzichtig verder
misschien een beetje aangepast
met vertrouwen in de toekomst
lukt het zeker, dat staat vast

Maas J. van Apeldoorn

Lichtjesboom
Afgelopen zaterdag is er - zoals 
voorgaande jaren - een kerst-
boom geplaatst op de hoek 
Berlage-Haagbeek-Acacialaan 
(de Leijen) in Bilthoven. Dit-
maal geen echte boom maar een 
Fairybell (kerstboom in een aan-
eenschakeling van LED lampjes 
in de vorm van een kerstboom).  
(foto Marcel Jansen)

Buurtboom
Aangezien er door de gemeente geen 
kerstboom ter beschikking werd ge-
steld zijn de buren van de Meyenhagen 
en Beatrixlaan zelf aan de slag ge-
gaan. Een gezellig alternatief was het 
resultaat.      (Peter Daniel)

Dorps, Groen en Veilig

Forza wenst iedereen 
hele fi jne feestdagen

en voor 2021
mooie, gezellige en 

groene dorpen
(zonder hoogbouw!)

Betrokken bij onze dorpen?
Wordt u raadslid? Mail naar:
info@forzadebilt.nl

WERELD
KIDZ

De Kerstboom is versierd,
Oud en Nieuw wordt gevierd.

Veel geluk en liefde
voor komend jaar!

Dit wordt jullie allemaal toegewenst 
door alle kinderen van basisschool
De Kievit in Maartensdijk



Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

Vink Witgoed levert óók deze robuuste keukenmachines 
van KitchenAid en de bijbehorende uitbreidingen. Verrassend! 
toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Tel  : 0346-218118
www.vanginkelmachines.nl

Informatie?          Check:
www.vanginkelmachines.nl/vacatures 
Solliciteer direct via pz@vanginkelmachines.nl

Van Ginkel Machines is een internationaal opererend bedrijf, dat gespecialiseerd is 
in het maken van kipwagens, zowel voor landbouw, grondverzet als wegenbouw.

VGM groeit•
We zoeken collega’s:

■ productiechef  ■ engineer ■ verkoop-
  medewerker               

✔

Je hebt duidelijk leiding-
gevende kwaliteiten en 
bent sociaal vaardig. Je 
ervaring maakt dat je het 
proces van A tot Z be-
heerst.

Je ondersteunt de ver-
koop met een klantge-
richte insteek.

Je hebt verrassende 
ideeën en combineert  
die met technisch in-
zicht.

Close harmony koor K’zz voice
maakt kerstclips

Omdat samen oefenen en optreden er even niet in zit heeft het gemengd close harmony 
koor K’zz voice binnen de huidige coronamaatregelen twee kerstclips gemaakt. Tijdens 

de lockdown van het voorjaar 2020 heeft het koor al een clip gemaakt van ‘Ain’t no 
mountain high enough’ en ‘Ain’t got no life’. Nu met kerst brengt K’zz voice ‘Jingle bell 

rock medley’ en ‘It’s beginning to look a lot like christmas’. 

Normaal treedt K’zz Voice veel op 
in verzorgingshuizen, en tijdens deze 
periode ook op kerstmarkten. Als 
leuk extraatje voor alle verzorgings-
huizen waar het koor nu niet kan ko-
men zingen, krijgen zij de clips nu 
per mail toegestuurd. Zodat het koor 
de bewoners toch een vrolijke kerst 
kan bezorgen.

Nieuwe leden
K’zz voice is in 2014 opgericht door 
enkele ouders van de Werkplaats 
Kindergemeenschap in Bilthoven. 
Inmiddels zijn er ook verschillende 
koorleden die geen relatie met de 
school hebben. 

Onder bezielende leiding van di-
rigent en pianist Martin Rudolph 
zingt K’zz voice swingende en ont-
roerende jazz, soul, blues, gospel en 
latin. Er is nog plek voor koorleden, 
vooral bassen en sopranen zijn van 
harte welkom. Als je geïnteresseerd 
bent, mail dan met peerdemann@ya-
hoo.com. 

Alle opnames en clips zijn te vinden 
op https://kzzvoice.jimdofree.com/
video/ en op de Facebook pagina van 
het koor.

Impressie van ‘the making of’ van 
de kerstclips van K’zz voice

Actie in de Huiskamer
Huize Het Oosten zoekt een vrijwilliger om gezellig spelletjes te doen met de 
bewoners, knutselen, kopje thee drinken in de huiskamer. Buiten wandelen of 
wat je ook maar kunt bedenken! De werkzaamheden zijn of in de ochtend van 
10.00 - 12.00 uur of in de middag van 14.00 - 16.00 uur. Je ontmoet ook andere 
vrijwilligers, waar je samen activiteiten mee kan doen. En hebben 2 keer per 
jaar een informatieve bijeenkomst voor onze vrijwilligers. Met een attentie, 
gezellig diner, een interessante workshop voor deskundigheidsbevordering en 
begeleiding van een professional. 

Wil jij ook kinderen op weg helpen naar meer zelfstandigheid? 
Als reisbegeleider bij “De Reiskoffer” begeleid je een leerling dat gemotiveerd is 
om zelfstandig naar school te leren reizen met het openbaar vervoer of op de 
fiets. Gemiddeld zijn hier 10 dagen voor nodig om een leerling (veelal uit speciaal 
onderwijs) uiteindelijk zelfstandig te kunnen laten reizen. Wij bieden een gezellig 
en betrokken team dat u graag als collega verwelkomt! Onkostenvergoeding voor 
VOG, telefoon- en reiskosten en een begeleiderstraining 

Gastvrouwen en Gastheren gezocht
Het Leendert Meeshuis is een huis dat uitgaat van de antroposofische mensvisie. 
Hier wonen mensen met dementie en (mogelijke) bijkomende psychiatrische 
problematiek. Wij zoeken vrijwilligers die onze bewoners graag zien genieten van 
een fijne dag. Wij organiseren twee keer per jaar  een vrijwilligersbijeenkomst 
voor verdieping in de kennis van dementie. En waarbij ruimte is voor het 
uitwisselen van kennis en ervaring.  De organisatie drukt haar waardering voor 
haar vrijwilligers regelmatig uit in de vorm van een aardigheidje en natuurlijk het 
kerstgeschenk.

Kijk voor de volledige vacatures op 
www.mensdebilt.nl/vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerscentrale

Elke maand zet de vrijwilligerscentrale 
vacatures in de Spotlights!

Zit er iets voor je bij of wil je meer weten, neem contact op
met ons via vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl of 06-17007462. 

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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Eind 2019 waren er al 650 cliën-
ten en op dit moment bedraagt dat 
aantal 710. De toename in 2019 
bedroeg in De Bilt zo’n ruim 62% 
in vergelijking tot 2017 en is dat in-
middels opgelopen tot zo’n 77% in 
vergelijking tot 2017.

Tekorten 
Wij hadden graag willen weten, wat 
deze toename nu betekent voor de 
financiële positie van de gemeente 
De Bilt. We wilden laten zien wat 
de gemeente hiervoor van het Rijk 
aan inkomsten ontvangt en hoeveel 
geld ze hiervoor jaarlijks moet be-
talen, zodat duidelijk wordt wat de 
gemeente hiervoor uit andere mid-
delen moet bijpassen. Dit bleek 
helaas een niet te beantwoorden 
vraag. 

De gemeente zegt, dat met de toe-
gepaste begrotingstechniek deze 
gegevens niet boven water kunnen 
worden gehaald. Kwamen eerst de 
budgetten voor Hulp bij het Huis-
houden uit een breder Wmo bud-
get, sedert 2018 maken deze gelden 
deel van de algemene uitkering van 
het rijk. Het enige dat de gemeente 
kon zeggen was, dat zij in 2018 
46.000 euro extra heeft moeten be-
groten ten opzichte van 2017 en in 
2019 weer 224.000 euro meer dan 
in 2018. Doordat we niet weten hoe 

de begrotingscijfers zijn samen-
gesteld en of er al extra gelden uit 
bijvoorbeeld de reserves in staan 
opgenomen, zeggen deze cijfers he-
laas niet veel. Dat de gemeente veel 
meer geld hieraan heeft moeten 
besteden dan ze van het rijk heeft 
ontvangen, staat gezien de enorme 
toename van het aantal cliënten wel 
vast.

Studenten
Edwin Snoeks: ‘De enorme toe-
name van cliënten die huishoude-
lijke hulp vragen heeft ons voor een 
groot probleem geplaatst. Er zijn 
bij lange na niet genoeg mensen 
om al dit werk te kunnen doen. Uit-
eindelijk hebben we een oplossing 
kunnen vinden door het uitzend-
bureau voor studenten SUSA in te 
schakelen. Dit kost De Bilthuysen 
wel het nodige extra geld. We zijn 
met de gemeente De Bilt op basis 
van ons contract een vast uurtarief 
overeengekomen, waarvoor wij het 
huishoudelijk werk leveren, geba-
seerd op de kosten van mensen die 
bij ons in dienst zijn. 

Nu wij uitzendkrachten moesten 
inhuren zijn we aanmerkelijk meer 
geld kwijt. We hadden geen andere 
keuze gezien de eerder gemaakte 
afspraken. Aanvankelijk beston-
den er nogal wat aarzelingen bij 
cliënten om studenten in te schake-
len. We hoorden opmerkingen als; 

‘weten zij wel wat schoonmaken 
is’ of ‘zijn ze wel gewend om op 
tijd te komen’. Maar na korte tijd 
verstomden dergelijke opmerkin-
gen en bleek dat vrijwel iedereen 
enorm enthousiast over hen was. 
Het vervelende is wel, dat juist toen 
we afgelopen voorjaar op 13 maart 
vierden, dat uiteindelijk iedereen 
van een huishoudelijke hulp was 
voorzien, ’s avonds premier Rutte 
op televisie verscheen met z’n lock-
down boodschap. Het gevolg was 
dat 150 cliënten de huishoudelijke 
hulp toen annuleerden. Weer een 
behoorlijke kostenpost, want we 

waren contractueel wel verplicht de 
uitzendkrachten te betalen. Geluk-
kig is dat in de zomer allemaal weer 
op z’n pootjes terecht gekomen en 
zijn vrijwel alle huishoudelijke 
hulpen weer aan het werk kunnen 
gaan. We merken thans bij de twee-
de Coronagolf gelukkig weinig van 
dit soort reacties van onze cliënten’.

Eigen personeel
Edwin: ‘Nu wij dus stoppen met de 
huishoudelijke hulp hebben we wel 
zorgen over hoe het zal gaan. Wat 
gaat er gebeuren met onze eigen 
mensen? Worden ze overgenomen 
door de nieuwe aanbieder? Omdat 
er nog geen nieuwe aanbieder van 
huishoudelijke zorg is, weten we 
niet hoe dit zal gaan. Het is zowel 
voor onze mensen als ook voor onze 
cliënten van het grootste belang dat 
continuïteit is gewaarborgd. 21 me-
dewerkers die huishoudelijke hulp 
geven hebben inmiddels een andere 
baan gevonden binnen De Bilthuy-
sen, maar een belangrijk aantal van 
hen wil per se doorgaan als huis-
houdelijke hulp. Het is niet alleen 
voor hen van belang om te weten 
waar ze aan toe zijn, maar ook voor 
de cliënten is het van belang dat ze 
tijdig weten of ze met dezelfde hulp 
verder kunnen gaan als die waar-
mee ze nu werken’.

De gemeente De Bilt zegt, dat er 
thans een marktconsultatie loopt 
via TenderNed en hoopt de aanbe-
stedingsdocumenten midden janu-
ari te kunnen publiceren. Al 4 jaar 

was bekend, dat er in alle gevallen 
voor 1 april 2021 een aanbeste-
dingsprocedure door de gemeente 
zou moeten worden georganiseerd. 
Als reden dat het nu wat aan de 
late kant is zegt de gemeente De 
Bilt, dat ze al geruime tijd bezig is 
geweest om tot een regionale aan-
besteding te komen, maar dat deze 
pogingen niet tot resultaat hebben 
geleid. De gemeente is daardoor 
genoodzaakt dit thans alleen te or-
ganiseren. Niettemin vertrouwt de 
gemeente erop dat alles voor 1 april 
rond zal zijn. Op de vraag of de toe-
komstige aanbieder verplicht gaat 
worden om het oude personeel van 
De Bilthuysen over te nemen zegt 
de gemeente dat hiernaar wel wordt 
gestreefd, maar dat het niet als ver-
plichting zal worden opgelegd.

Onduidelijk
Veel is nog onduidelijk over wat 
er per 1 april 2021 met de Wmo-
huishoudelijke hulp gaat gebeuren. 
Duidelijk is dat De Bilthuysen er-
mee stopt en dat de gemeente van 
plan is de aanbesteding half januari 
te publiceren. Het zal van de nieu-
we aanbieder afhangen wat er met 
de huidige medewerkers, die nu de 
huishoudelijk hulp geven, gaat ge-
beuren. De gemeente zegt toe dat 
zij hierover met de nieuwe aanbie-
der van de huishoudelijke hulp in 
gesprek zal gaan. Hoe de gemeente 
hier financieel gaat uitkomen zal 
ook pas duidelijk worden wanneer 
er sprake is van een nieuw gesloten 
contact. 

Edwin Snoeks: ‘De enorme toename 
van cliënten die huishoudelijke 
hulp vragen heeft ons voor een 
groot probleem geplaatst.
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Mens verrast ouderen
met feestelijke kerstbox 

Al zeventien jaar organiseert het Nationaal Ouderenfonds kerstdiners voor eenzame ouderen. 
Dit uitje, dat voor velen een waardevolle en gezellige ontmoeting is, kon dit jaar vanwege 

het coronavirus helaas niet doorgaan. Met de feestelijke kerstbox biedt het Nationaal 
Ouderenfonds een mooi alternatief.

Samen met de sociaal werkers van 
Mens De Bilt is er nagedacht over 
een veilige manier van bezorgen en 
een ontmoeting op afstand. En zo is 
een mooie samenwerking ontstaan. 
Dit jaar worden duizenden ouderen 
in Nederland verrast met een kerst-
box aan de deur, waaronder ouderen 
in gemeente De Bilt. In de box zit 

alles om kerst thuis zo gezellig mo-
gelijk te maken. Iets lekkers, een ca-
deautje, een persoonlijk geschreven 
kerstkaart en een uitnodiging voor 
een speciale online kerstshow. Plaat-
selijke vrijwilligers bezorgen de box 
op veilige afstand en maken een 
praatje om op deze manier de oude-
ren een hart onder de riem te steken.

Decembergevoel
Bijna 70% van de ondervraagden 
uit het ouderenpanel van het Ou-
derenfonds geeft aan de feestdagen 
met minder mensen te vieren dan 
normaal en 25% slaat dit jaar zelfs 
alle feestdagen over. Het december-
gevoel moet vooral voortkomen uit 
kerstversiering in huis, het draaien 
van kerstmuziek en ook de kerst-
kaart blijkt dit jaar extra populair. 
De meeste ouderen berusten zich 
in een rustige kerst, maar een deel 
geeft ook aan zich angstig te voelen 
en vreest nog lang niet af te zijn van 
het virus. 
‘Wij hopen met de kerstkaartenac-
tie en de kerstbox toch iets van dit 
gevoel weg te nemen bij de oude-
ren en ze even een lichtpuntje te 
bezorgen in deze tijd’, aldus Corina 
Gielbert, directeur Nationaal Oude-
renfonds. 

Mens bereikbaar
Mens De Bilt greep deze actie mede 
aan om inwoners te laten zien dat 
zij ook in deze rare tijden gewoon 
bereikbaar zijn voor iedereen. De 
servicecentra zijn vanwege de lock-
down gesloten tot 20 januari, maar 
zij blijven op werkdagen gewoon 
bereikbaar per telefoon en e-mail. 

Kijk op de website www.mensde-
bilt.nl voor telefoonnummers en 
e-mailadressen, stuur een mail naar 
het algemeen e-mailadres info@
mensdebilt.nl of bel met Service-
centrum De Bilt, Molenkamp 60, 
030-7440595. Met de kerstbox brengt Mens het kerstgevoel aan huis.

Statiegeldflessen
voor de Voedselbank

Vorige week ging Nederland opnieuw in de lockdown en 
werd ook de Van Dijckschool (Bilthoven) tot vooralsnog 

19 januari gesloten. In plaats van zich achter hun 
beeldschermen te verschansen, lieten Fauve, Aline, Fine en 
Julie uit groep 6 zich inspireren door de vele acties voor de 
Voedselbank. Ze besloten zelf ook iets te gaan ondernemen. 

Gelukkig werkte het mooie weer ook mee. De dames pakten een grote 
kruiwagen en gingen de buurt in. Huis aan huis belden zij aan en legden 
uit dat ze statiegeldflessen ophaalden en dat het geld bestemd was voor 
de Voedselbank. 

De reacties waren geweldig. De ene kruiwagen naar de ander werd af-
geleverd bij Spar Mons en sommige mensen gaven zelfs ook nog wat 
geld. De statiegeldflessen hebben bijna € 60,- opgebracht, zodat de 
Voedselbankdoos bij Spar Mons weer mooi bijgevuld kon worden.
 (Harman Kloos) 

Na alle werkzaamheden komen Aline, Fauve, Fine en Julie nog even op 
het Vermeerplein tot rust. [foto Henk van de Bunt]
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beige met platte hakken, beide 
maat 39. € 8,00 per paar. Tel. 
06-16641083

Rode kruis Kerstboek . €1,-. 
Tel. 06-14040516

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

4 delen over de Jordaan van 
Israël Querido .totaal €25 ,-. Tel 
: 06-14040516

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

Gezocht. Iemand die 3 à 
4 keer per week een warme 
MAALTIJD kan bereiden 
in Holl. Rading. Tel. 035-
5771232 Ritman

Gezocht, zeer goede adm. 
medew. voor opleidingsadmi-
nistratie. CV of vragen: info@
coronambv.nl.

Personeel aangeboden

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

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

Gezocht, kleine kantoorruimte/
WERKPLEK plm 8 à 16 m2 in 
Maartensdijk, reacties aub op 
info@coronambv.nl.

 Italiaanse (moedertaal) biedt 
ITALIAANSE conversatie-
les online. Info op nummer 
06-44377978

Verzamelaar van BANK 
BILJETTEN zoekt nog wat 
aanvulling, alles is welkom.
cbrekelmans@hetnet.nl

Te koop aangeboden
Horeca gesloten! Vier je 
eigen bescheiden feestje met 
de Krups Heineken The Sub 
THUISTAP. Perfect gekoelde 
en getapte biertjes voor thuis. 
Nieuw €129,-, NU €35,-. Tel. 
06-22526995

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

Antiek HOEKSTOELTJE 
€100,00. Tel. 030-2290561/06-
15530129

4 WINTERBANDEN 
215*60*16. Prijs €40,-. Tel. 
06-53181066

Mooie antieke mahonie 
SECRETAIRE afm. B76 x 
H100xD45 cm. Koopje €65,00. 
tel. 0616641083

Bakbroodmachine nieuw in 
verpakking €20,-. Tel. 030-
2290561/06-15530129

Gebruikt tuingereedschap 
t.e.a.b. Tel. 030-2203075

Wie heeft er interesse in een  
Aristona Bandrecorder, er zijn 
een paar banden bij. €25,00. 
Tel. 0346 212069

Keulse pot, hoogte 20 cm. 
doorsnee 25 cm. Plus nog een 
kleinere Keulse pot.  Samen 
€17,50. Tel. 0346 212069

2 Luxe Rotan stoeltjes met kus-
sentje, leuk voor serre of stu-
dentenkamer. €12,50 per stuk. 
Tel. 0346 212069

Blik vol met 6 lux uitgevoerde 
bordspelen voor groot en klein. 
Nieuw €6,00. Tel. 06-16641083

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

Leren dames laarzen zwart 
met hoge hakken en een paar 

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Corona-stress, neem DRUMLES! 
in de Corona-proof studio van Gijsbert Zwart in Groenekan. 
Bel voor meer info 0651403025 of kijk op de website 
www.drumles-utrecht.nl.
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Wereldwinkel en 
de Lock down

Na een wervende advertentie vorige week in De 
Vierklank ‘Wees loyaal, Shop Lokaal’ van We-
reldwinkel De Bilt was het deze week een nare 
ontwikkeling in de strijd tegen corona. Maan-
dagmiddag 14 december was de winkel voor 
het laatst dit jaar open. 

Zonder verkoop van producten uit ontwikkelings-
landen is er bij de leveranciers ook geen afzet. 
Deze producenten, zoals zilversmeden, pottenbak-
kers en koffieboeren, voelen de pandemie dubbel. 
Terwijl juist zij vaak geen financiële reserve heb-
ben. 

Stichting Wereldwinkel De Bilt kan hierop niet di-
rect inspringen. Wereldwinkel De Bilt kan name-
lijk geen beroep doen op regelingen die de over-
heid in het leven heeft geroepen om de financiële 
pijn te verlichten. Tot 19 januari is het nog een 
lange periode. Klanten kunnen, om genoemde pijn 
iets te verzachten, altijd bellen, appen en of mai-
len om bestellingen te plaatsen. Ook via die media 
helpen ze graag met de keuze van producten. Be-
zorgen gebeurt op afspraak. Contactmogelijkhe-
den: info@wereldwinkeldebilt.nl, om te bellen of 
appen: 06 11497102.   (Tobias Klomparends)

Vanuit de Wereldwinkel kan op afspraak worden 
bezorgd.

Op ’t bankje
Het is een donkere sombere dag, zoals het ook hoort in de dagen 
rond Kerstmis. Met een pak sneeuw zou het er een stuk lichter 
uitzien, maar een witte Kerst is alweer tien jaar geleden. Het 
dagelijkse ommetje zou in de sneeuw dan wel mooi lijken, maar 
ook voor glijpartijen kunnen zorgen en dan is een been of arm 
zo gebroken. Zonder sneeuw geniet ik ook wel van de uitbun-
dige kerstverlichting die overal te zien is en veel goedmaakt. Bij 
het bankje aangekomen zie ik dat het bezet is. Een man en een 
vrouw, ik denk een echtpaar, want ze zitten vrij dicht op elkaar. 
Erbij gaan zitten gaat niet maar ik heb eerder meegemaakt dat 
wanneer ik een extra rondje loop en weer terugkom, het bankje 
inmiddels weer vrij is. Maar dit keer heb ik pech. Het stel is wel 
vertrokken maar er zit inmiddels een ander stel. Ik besluit nu 
maar naar huis te gaan. De verwarming en de kerstversiering 
in de woonkamer zorgen voor een aangename sfeer. Ik zet een 
mooie kerst-cd op en ga lekker onderuit op de bank liggen ge-
nieten van de muziek. Tja, dan gebeurt het na een extra rondje 
wandelen dat de ogen zwaar worden en ik in een aangename 
diepe slaap val. Ik schrik wakker van een harde knal die ondanks 
het vuurwerkverbod klinkt. Ik kom met een schrik overeind en 
kijk verbaasd om me heen. Langzaam dringt tot me door dat ik 
gewoon thuis ben en geslapen heb. Dan herinner ik me ook de 
droom die ik had. Die had alles te maken met het bankje, want in 
mijn droom kwam er een wat oudere vrouw bij me zitten die ver-
telde dat ze met Kerstmis was uitgenodigd door een kleinzoon en 
zijn vriendin. Ze verheugde zich erg heel erg op en vertelde dat 
het stel heel erg met duurzaamheid bezig was. ‘Door Edwin ben 
ik me er ook in gaan verdiepen en gebruik ik verantwoorde spul-
len. Edwin en Marloes zijn vegetariërs en door hen ben ik daar 
ook mee begonnen’, vertelt ze in mijn droom. Ze vertelde ook 
dat ze een kerstboom hadden met spulletjes erin die ze op hun 
wandeltochten gevonden hadden, dus geen glimmende dingen. 
De stroom voor de lichtjes die in de boom hingen hadden ze van 
een accu die werd geladen als ze op een soort hometrainer gingen 
fietsen. ‘Het is ook meteen een mooie oefening voor de beenspie-

ren en ik ben vast van plan om ook een eindje te fietsen’, zei ze 
ook nog. Op het eten verheugde ze zich ook al. ‘Lekker met veel 
biologische groenten.’ Ze vertelde dat ze zou blijven logeren en 
Tweede Kerstdag haar beroemde boerenkool met vegetarische 
worst ging klaarmaken. Ik zag haar in mijn droom ermee bezig 
zijn en schrok wakker toen ze een deksel luid klinkend op de ste-
nen keukenvloer liet vallen, maar dat is natuurlijk het vuurwerk 
geweest. Het verbaast me dat ik zo realistisch gedroomd had, 
maar toen schoot me te binnen dat ik een keer echt een vrouw bij 
me op het bankje had met een soortgelijk verhaal. Dat was bijna 
tien jaar geleden. Ik zat toen met haar op het bankje we zagen 
allemaal mensen met volle boodschappentassen voorbijkomen. 
Het was tijdens de economische crisis en 
ik hoor haar nog zeggen: ‘Als je 
dat allemaal ziet vraag je je af 
waar die crisis nou eigenlijk 
is.’ Zij vertelde toen dat ze 
met Kerstmis met haar man 
bij haar kleinzoon en zijn 
vriendin die heel duurzaam 
leven vegetarisch gingen 
eten en dat ze dezelfde 
kerstverlichting hadden als 
die in mijn droom.

Maerten



 De Vierklank 23 23 december 2020

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

en alle medewerkers 
wensen u

prettige kerstdagen toe

Brandweer Westbroek wenst iedereen fijne 
feestdagen en een gezond en veilig 2021. 

Ook willen wij iedereen die een vrijwillige 
donatie gedaan heeft, hiervoor bedanken! 

Kaart gemist? Doneren kan op: 
NL 59 RABO 0369 1257 03 
t.n.v. Brandweervereniging Westbroek.

Kerstactie Basisschool 
De Regenboog voor 

Voedselbank
door Kees Diepeveen

Op basisschool De Regenboog in De Bilt worden de kinderen ge-
stimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap 
waarin zij leven. Zorg dragen voor elkaar in de klas, op het plein en 
in de buurt. Dit brengt de school deze dagen in de praktijk door tot 
de kerstvakantie producten in te zamelen voor Voedselbank De Bilt. 

De waarnemend directieleden Wilma Jochem en Sabine Kors verwij-
zen naar de website van De Regenboog waar de missie van de school 
vermeld staat: ‘Onderwijs met hoofd, hart en handen. Waarbij hart staat 
voor zorg voor de mensen om je heen’. Vanuit dat motto heeft de school 
besloten om dit jaar een actie op te zetten voor de Voedselbank die 
alle zeilen moet bijzetten om de voedselvoorziening van hun afnemers 
gaande te houden. 

Voedselhulp
Vanaf 7 december stonden er kratten in de hal van de school waar naast 
buiten de koelkast houdbare producten als ragout in blik, pakken vruch-
tensap, toastjes en broodbeleg ook verzorgingsproducten als tandpas-
ta, shampoo en luiers voor de Voedselbank worden ingezameld. ‘De 
vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen wekelijks meer dan 125 
huishoudens/gezinnen met voedselhulp. De mensen die hier gebruik 
van maken zijn in financiële problemen geraakt en hebben wekelijks te 
weinig geld over om voedsel en kleding te kopen. ‘Als school dragen 
wij hier graag een steentje aan bij’ aldus Wilma. Sabine vult hierop aan: 
‘Dit is ook een belangrijk thema binnen De Vreedzame school. Dat is 
een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap 
waar wij als school actief vorm aan geven. Naast het verstrekken van 
de voedselpakketten aan de mensen die onder de armoedegrens leven, 
wordt hiermee ook verspilling van voedsel tegengegaan. Een belang-
rijke boodschap die wij ook aan de kinderen willen meegeven in deze 
consumptiemaatschappij’. 

Mooi pakket
Secretaris van de Voedselbank De Bilt André Schellart geeft aan dat 
deze acties van groot belang zijn voor de voedselvoorziening van hun 
afnemers. ‘Het is elke week weer een karwei om een mooi pakket voed-
sel voor het groeiend aantal gezinnen te maken’ aldus André. ‘Het zijn 
nu al 130 à 140 gezinnen en het lijkt hard te gaan groeien de komende 
tijd. Daarom zijn wij zo blij met de actie van De Regenboog. Normaal 
geven wij voorlichting aan de kinderen over de noodzaak van onze 
werkzaamheden maar door de coronacrisis was dat nu niet mogelijk’. 

Op vrijdag 18 december kon Voedselbank De Bilt op de Regenboog 7 
volle kratten in ontvangst te nemen. Wilma en Sabine hopen hiermee 
met de school een bijdrage geleverd te hebben om gezinnen die het 
moeilijk hebben een heerlijke maaltijd met de kerstdagen te bezorgen. 

Maar liefst 7 flink gevulde kratten met houdbare producten en 
verzorgingsmiddelen is het resultaat van de kerstactie voor de Voedselbank.

Gebouw School met 
de Bijbel krijgt 
andere eigenaar

door Henk van de Bunt

Uit recent e-mailverkeer over dit onderwerp kan de conclusie worden 
getrokken dat het College van Burgemeester en Wethouders het ge-
bouw van de voormalige School met de Bijbel aan de Groenekanseweg 
21 in Groenekan heeft verkocht en dat de levering nog dit jaar wordt 
verwacht. Wanneer de levering heeft plaatsgevonden wordt de koper 
bekend gemaakt. De koper is niet van plan het gebouw te slopen. Naar 
de toekomst toe (bij eventueel op termijn nieuwe eigenaar) kan dit niet 
worden gegarandeerd. Het pand is geen gemeentelijk monument en 
heeft ook anderszins geen beschermde status.

Artistiek leider van Theater in het Groen  Timon Blok (THIG maakt 
gebruik van het gebouw) reageert desgevraagd: ‘Na meer dan tien jaar 
THIG waren we erg blij met een min of meer permanente thuisbasis 
voor repetities, het maken van kleding en de opslag van theaterkos-
tuums en -techniekspullen. Wij hopen dat we na 1 januari in goed over-
leg met de nieuwe eigenaar gebruik kunnen blijven maken van onze 
ruimte binnen het pand. Mocht dit niet het geval zijn, dan zien wij op 
korte termijn geen alternatieve plekken binnen de gemeente waar wij 
terecht zouden kunnen. Daarnaast hopen wij dat de gemeente achter 
haar eerder uitgesproken standpunt blijft staan, dat het pand in de toe-
komst in ieder geval voor een deel beschikbaar zal blijven voor lokale, 
Groenekanse activiteiten’.

Het gebouw aan de Groenekanseweg in Groenekan.

Verrassing voor 
vrijwilligers 

Afgelopen weekend zijn de be-
stuursleden van SVM op hun fiets 
gestapt om hun 89 vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet. Met 
support van de firma Landwaart 
stonden er in een handomdraai 
overheerlijke Appelwaartjes klaar. 

Corona dwarsboomde de jaarlijk-
se vrijwilligers-bedankavond van 
SVM. Daarom ontstond dit idee 
om alle vrijwilligers persoonlijk 
te bedanken met een lekker appel-
taartje. Want zonder vrijwilligers 
geen SVM.

(Majorie Overvoorde)

www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

Een kleurrijk en 
gezond 2021

Zodra het weer kan:
Bert Grotjohann & Ton Albers, 

Annemarie Spijker & Karin Kortenhorst,
 en Ton Paauw

Hester Visser

Hester Visser

Hester Visser

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u
prettige feestdagen



Krieken van de dag 
In deze tijd van het jaar hoef je niet vroeg op te staan om het och-
tendgloren mee te maken, het doorbreken van het licht aan het begin 
van een nieuwe dag. Het moment dat de nacht, in zwart-wit-grijs 
tinten, plaats maakt voor de kleuren van de dag. Het tijdstip dat alles 
om je heen weer in beweging lijkt te komen. Als een wedergeboorte.

Het was koud die nacht. Het gras, 
bevroren, knispert onder mijn voe-
ten. De nachtvorst doet toch weer 
de hoop ontstaan op ouderwetse 
ijspret, schaatsen rijden op de plas, 
lange slingers schaatsers door het 
landschap in toertochten...

Bevroren in de nacht stond daar die 
ene, late uitgebloeide paardenbloem. 
Een krans van donzige, witte pluis-
jes op de groene stengel. IJskristal-
len benadrukken fijntjes de vorm 
van de zaden in de pluizenbol. Het 
vroege zonlicht verdrijft heel lang-
zaam de kou. Aarzelend veranderen 
de kristallen in fijne waterdruppels. 
Met ingehouden adem zie ik het al-
lemaal gebeuren, op m’n hurken, 
de camera in de aanslag. Om de 
betovering van dat moment vast 
te leggen negeer ik mijn behoefte 
aan orde en structuur voor strakke 
lijnen en focus op effect. De zon 
komt boven de horizon op en zet de 
wijde omgeving in een vurig licht. 
Het krieken van de dag. Een schit-
terend moment om te delen.
                  (Karien Scholten)

In haiku:
Krieken van de dag
Een vurig ochtendgloren 
Ontdooit het leven

 De Vierklank 24 23 december 2020

advertentie

Op donderdag 31 december bakken wij
weer verse oliebollen en appelbeignets.

Bestel je oliebollen/appelbeignets vooraf
via 06-12368755 of info@naastdeburen.nl. 

Je kunt deze dan op 31 december tussen 
12.00-18.00 uur komen afhalen.

Oliebollen
p.st. € 1,00 / 10 voor € 9,00

Appelbeignets
p.st. € 2,25 / 5 voor € 10,00

Groenekanseweg 168
www.naastdeburen.nl

advertentie

Beroemde Biltse heer
Toen mijn collega boswachter Martijn Bergen landgoed Houdringe aan mij overdroeg zei hij nog: 

‘Joris, het is vérschrikkelijk druk op Houdringe, vooral met honden, maar jongen wat staan 
er mooie bomen!’ Hij heeft niet gelogen. Houdringe is een waar bomenparadijs. 

Ooit heeft er zelfs de dikste boom van Nederland gestaan.

In zijn glorietijd stak hij qua be-
kendheid zelfs het KNMI naar de 
kroon. Nou ja, bijna dan. Speurend 
in archieven en oude kranten vind 
ik meer en meer over deze illus-
tere Biltse heer. Jazeker, het is een 
echte man. Populieren zijn namelijk 
tweehuizig. In Jip en Janneke taal: je 
hebt mannetjes én je hebt vrouwtjes. 
Onze illustere populier is een kloon 
waarvan alleen maar mannelijke 
exemplaren bekend zijn. Hierbij een 
aubade aan de dikste boom die De 
Bilt ooit heeft gekend. Een eerbe-
toon aan deze beroemde Biltse heer.

Vergaarde Roem
Als natuurvorser Roel Ennik niet 
zo volhardend op zoek was geweest 
naar de dikste boom van Nederland 
was de populaire populier waar-
schijnlijk een roemloze dood gestor-
ven. Hoe anders liep het toen Ennik 
het aandurfde De Telegraaf uit te 
nodigen om zijn vondst wereldkun-
dig te maken. Een aantal frasen uit 
het artikel Eeuwenoude reus op het 
landgoed Houdringe in De Bilt van 
26 juni 1933:
Om zeker van zijn zaak te zijn had 
de heer Ennik zich eerst nog gewend 
tot den heer De Koning, den opper-
houtvester van de Nederlandsche 
Heide Maatschappij te Arnhem, een 
bij uitstek deskundige...
De Koning bevestigde dat Enniks 
boom de dikste was van Nederland 
en dus organiseerde hij een excursie 
naar Houdringe.
In een aan het landgoed grenzende 
weide, waar de merries met haar 
dartelende veulentjes de vreugde 
van den zomer genieten, rijst een 
machtige Canadeesche populier om-
hoog, 48 meter lang met een vlucht 
van 35 meter. Dit is, de gegevens 
zijn betrouwbaar, werkelijk de al-
lerdikste boom van ons land. Naar 
schatting moet hij reeds den hoogen 
leeftijd van drie honderd jaren heb-
ben bereikt.
De boom werd door de aanwezige 
natuurvrienden gemeten. Nadat de 
duimstok langs het touw gelegd was, 
dat op borsthoogte den boom had 
omspannen, bleek dat de omvang 
van den Canadeeschen populier ze-
ven meter is, waarmee deze dan het 
dikterecord van alle in Nederland 
staande boomen heeft behaald.
Na dit schrijfsel in De Telegraaf ver-
schijnen in velen landelijke, regio-
nale, plaatselijke en zelfs overzeese 

krantenartikelen over de Biltse reus, 
soms begeleid door een fraaie foto.

Nu lijkt een leeftijd van 300 jaar 
enigszins overdreven voor een 
populier. Ik hecht dan ook meer 
waarde aan een uitspraak van Houd-
ringe’s tuinbaas E.J. Hoogendoorn 
in het tijdschrift Floralia (1938). Hij 
beweerde dat de reus onder de ‘boo-
men’ 180 jaar oud was. Ook heerste 
er enige tijd onenigheid om welke 
kloon het zou gaan. In hetzelfde tijd-
schrift de verlossing, het betreft de 
mannelijk kloon ‘Serotina’. Eén van 
de oudste populier klonen, ontstaan 
in Frankrijk rond 1750. Daarom is 
een leeftijd van 300 jaar niet moge-
lijk. Over de dikte is geen discussie 
in tegenstelling tot de hoogte. Ver-
schillende bronnen vermelden ver-
schillende hoogtes, variërend van 38 
tot maar liefst 60 meter! De ANWB 
Bomengids meldt dat een ‘Sero-
tina’ tot 45 m kan groeien. Daarmee 
moet de gigant in die tijd dan ook 
de hoogste boom van Nederland 
geweest zijn. Maar zekerheid ont-
breekt. Door verschillende foto’s 
met elkaar te vergelijken komt een 
hoogte van rond de 40 m vermoede-
lijk dichter bij de waarheid.

Verzetsheld
Als de Tweede Wereldoorlog aan-
breekt staat de beroemde boom niet 
alleen mooi te wezen maar vervult 
hij ook nog een andere functie. Het 
verhaal gaat dat er in De Bilt een 
Duits gezin woonde, de familie 
Prang. De enige zoon in het gezin 
was Gunther. Hoewel Gunther Duit-
se ouders had was hij zelf geheel 
niet gecharmeerd van de Duitse be-
zetter. Als jonge jongen spijbelde hij 
regelmatig van de Duitse school in 
Utrecht. Het ging zelfs zo ver dat hij 
uiteindelijk door de bezetter werd 
gezocht. Gunther verstopte zich 
vaak in de Biltse Bossen. Maar de 
ultieme verstopplek was te vinden 
op Houdringe:
‘In een zeer dikke boom, volgens 
Biltenaren chauvinistisch de dik-
ste boom van Nederland genoemd, 
vond hij in een hol gedeelte van 
een enorme zijarm zijn primitieve 
slaapstede, te midden van rot hout 
en blad. Die slaapplaats was wel 20 
meter boven de grond en volstrekt 
onvindbaar. Het was een geweldige 
grote boom. Een Canadese populier 
van wel 50 meter hoog en een sta-
momtrek op borsthoogte van 7 me-
ter. De boom had de tand des tijds 

doorstaan en was 180 jaar oud.’
Dankzij de hulp van deze hoge, dro-
ge, maar vooral veilige schuilplek 
overleefd Gunter de oorlog.

Een gewelddadig einde
Op 3 juli 1952 trekt er een ver-
woestende onweersbui over De 
Bilt. De uit de kluiten gewassen 
heer krijgt het zwaar te verduren 
als een windvlaag met ongekende 
kracht de volledige kruin uit de 
beroemdheid blaast. Als de hevige 
onweersbui is door getrokken loopt 
half De Bilt uit en aanschouwt de 
ravage. Slechts enkele takken res-
teren van de eens immense kroon. 
Maar dood is de boom geenszins. 
De genadeklap wordt hem gegeven 
als de drie gebroeders Doppenberg 
uit Nijkerkerveen met hun zelfge-
maakt bijlen de stam te lijf gaan. Ze 
hebben maar liefst vier dagen nodig 
om De Superieur te vellen.
Erg jammer dat men de wijze raad 
van natuurvorser en boomkenner 
Ennik in de wind heeft geslagen. 
Hij geeft in de Biltse en Biltho-
vense Courant van 15 juli 1952 een 
niet te missen advies: ‘De populier 
kan door restauratie nog bewaard 
blijven zei onze zegsman. Al is de 
top er uit, wat nog staat is meer dan 
voldoende om het voortbestaan van 
deze dikkerd te waarborgen’. Ennik 
was zijn tijd ver vooruit. Zelfs te-
genwoordig zijn er nog onkundigen 
die zo’n veterane boom denken te 
moeten opruimen.

De Superieur II
Januari 2018, daags na de storm rijd 
ik met mijn kersverse collega Jan 
Willem naar Amerongen. Daar was 
net een gigantische populier omge-
waaid. Toeval wil dat dit, net als De 
Superieur, een ‘Serotina’ populier 
is. Of moet ik zeggen: was? Nee, 
gelukkig niet, want hoewel geveld, 
de populier leeft nog! Ze staan be-
kend om hun geweldige regenera-
tiekracht. Maar omdat hij nu toch 
ligt kan ik er gemakkelijk een paar 
stekjes afknippen.
December 2020, daags voor de 
kerstvakantie sta ik met mijn in-
tussen ervaren collega Jan Willem 
op Houdringe. Op de plek waar 
eens de trots van De Bilt stond 
graven we een klein plantgat. De 
ruim tweejarige Serotina stek uit 
Amerongen komt op zijn defini-
tieve plek. Een beroemde plek. Een 
plek waar ooit de dikste boom van 
Nederland stond. Het duurt nog wel 

meer dan honderd jaar voordat De 
Superieur II net zo dik is als zijn 
illustere voorganger. Het is nu nog 
slechts een knaapje op weg om een 
Biltse heer te worden!

Joris Hellevoort
boswachter Utrechts Landschap

De Superieur in zijn volle glorie in 1936. (Utrechts Archief)

De reus geveld, (fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij)

Het kappen van De Superieur. 
(Nationaal Foto Persbureau)

Komend jaar schrijft Joris aan 
zijn boek over Beroemde Bo-
men in de Lage Landen. In deze 
periode draagt hij zijn column 
over aan collega boswachter 
Jacqueline van Dam.

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

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
23-12

Do.
24-12

Vr.
25-12

Za.
26-12

Zo.
27-12

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek en 

frietjes

Zacht gegaarde 
wildzwijn, jachtsaus, 
puree en stoofappel

(€ 15,00)

'Zarzuela': Spaanse 
visschotel, groenten 

en paella-rijst

Groentenkroketten met 
bietensalade en frietjes

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Woe.
30-12

Do.
31-12

Vr.
01-01

Za.
02-01

Zo.
03-01

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en frietjes

Kalfsgehakt 
in korstdeeg, 

Provençaalsesaus en 
frietjes (€ 15,00)

Gebakken zalmfilet, 
mosterddillesaus en 

frietjes

Flammkuchen
met groenten, brie

en frietjes

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Flesje huiswijn: € 12,50
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