
Aan tafel in de tuin
Vetbollen zijn een geliefd eten voor allerlei mezen, zoals koolmezen, 
pimpelmezen, kuifmezen en ook staartmezen. De eerste drie soorten 
vechten vaak om een plaatsje aan de vetbollen, in tegenstelling tot de 
staartmezen. Staartmezen zijn sociale vogels die buiten het broedge-
bied altijd in groepjes leven, zoals op de foto te zien is. De leden van 
de groep herkennen elkaar aan de roep, die zelfs per individu verschilt. 
Een groepje kan een tijdje rustig foerageren, om dan plots weer snel 
verder te gaan, druk roepend. Je ziet er eerst eentje vertrekken en dan 
ook de rest er snel achteraan. Staartmezen hebben lichte onderdelen en 
witte kop met brede zwarte zijkruinstrepen en een opvallende donkere 
maar vooral lange staart.    (Eugène Jansen)

Staartmezen doen zich tegoed aan de vertbollen.

De beste wensen van 
onze bezorgers

Vanaf deze week kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten 
met een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid 
om uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken. Het is 
een tijdrovende bezigheid om met de kaartjes langs de deur te gaan. 
Het kan zijn dat u daardoor de krant iets later ontvangt dan gebruike-
lijk. In verband met de coronamaatregelen vergt het enige creativiteit 
om wensen en waardering met elkaar uit te wisselen. Wij gaan ervan 
uit dat iedereen daar prima een eigen invulling aan kan geven.

23 december verschijnt de laatste Vierklank van dit jaar. Het eerste 
nummer van 2021 kunt u op 6 
januari verwachten.
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Schenking keramische schaal aan 
Stichting Jits Bakker Collectie

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 8 december ontving Tibo van de Zand van Stichting Jits Bakker Collectie ((SJBC) een 
keramische schaal, één van de slechts twee keramisch gebakken schalen, door Jits Bakker 

gemaakt. Het kunstwerk was jaren in privébezit. De stichting is verheugd de 
unieke schaal aan haar collectie te mogen toevoegen.

Jits Bakker, vermaard om zijn 
vele kunstwerken, maakte zich 
tijdens zijn leven vele disciplines 
eigen. Hij was niet alleen teke-
naar, kunstschilder, aquarellist en 
glaskunstenaar, maar ook beeld-
houwer en graficus. Kortom, de 
diverse vormen van kunst waren 
hem niet vreemd.
Slechts één discipline was hem 
nog vreemd, de techniek van de 
keramiek. Toen hij de opdracht 
kreeg een workshop keramiek te 

organiseren voor diverse burge-
meesters uit de regio, ging Bak-
ker te rade bij pottenbakker Paul 
Werner uit Groenekan. ‘Ergens 
rond 2005 nam Jits Bakker con-
tact met mij op’, vertelt Werner. 
‘De techniek van keramiek was 
hem nog vreemd. Dus leerde ik 
hem de fijne kneepjes van het vak. 
Veel hoefde ik niet uit te leggen. 
Binnen de kortste keren had hij 
de techniek onder de knie. Heel 
bijzonder was hoe hij snel een 

beeldje van een voetballer in el-
kaar draaide. Dit had ik nog nooit 
gezien’.

NVI
Vanuit het Nederlands Vaccin 
Instituut (NVI) kreeg Jits Bak-
ker de opdracht twee keramische 
schalen te maken. ‘Vanuit het 
instituut hoopten wij dat hij een 
cavia of een konijn zou ontwer-
pen’, vertelt Ineke van Straaten, 
toen werkzaam bij het NVI. ‘Bij 
het NVI testte men voorname-
lijk op cavia’s en konijnen. Wij 
waren dan ook erg verbaasd dat 
Bakker twee borden maakte met 
een pauw en een zwaan’. In 2012 
hield het NVI op te bestaan en na 
diverse omzwervingen kwamen 
beide borden terecht bij Ineke van 
Straaten. Nu vond zij het tijd één 
van beide borden te schenken aan 
de SJBC.

Collectie
De stichting is erg verheugd dit 
kunstwerk aan haar collectie te 
kunnen toevoegen. ‘Deze schaal 
is echt vervaardigd door mijn va-
der’, vertelt Van de Zand. ‘Die 
vluchtige penseelstreken op het 
bord en de karakteristieke dierstu-
dies, dat is echt een kenmerk van 
mijn vader. Onze stichting is dan 
ook heel blij met deze schaal’.
Als corona geen roet in het eten 
had gegooid, hadden geïnteres-

seerden in het kerstatelier de zeld-
zame schaal kunnen bewonderen. 
Van de Zand: ‘Door de coronacri-
sis vindt dit jaar geen evenement 
in ons kerstatelier plaats. Wel 
hopen wij voor alle bijzondere 
schenkingen een aparte expositie-
ruimte te creëren’.

Beeldenpark
De kunstwerken van Jits Bakker 
zijn wereldwijd bekend. Niet al-
leen in steden, overal ter wereld, 
staan kunstwerken van hem, ook 
in musea en in particuliere col-
lecties in tal van landen (Ameri-
ka, Engeland, Duitsland, Spanje, 
Mexico) zijn kunstwerken van 
hem te vinden. Ook ons konings-
huis bezit diverse kunstwerken 
van deze bekende kunstenaar. Be-
langstellenden kunnen zijn beel-
den bewonderen in het Beelden-
park Jits Bakker op het Landgoed 
Beerschoten in De Bilt.

Één van de twee unieke schalen is terug bij de Stichting; met v.l.n.r. Tibo 
van de Zand, Paul Werner en Ineke van Straaten. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

20/12 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden voor donderdag via 

kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/12 • 09.30u - Proponent 

Joh. Van Eijsden
20/12 • 18.30u - Ds. H.I. Methorst

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/12 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Muweira Youskine
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/12 • 10.00u - spreker 
Jan-Derk de Bruin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
20/12 • 10.30u - Gebedsviering; 

Voorgangers Hyleco Nauta en Martin 
Meijer 

Alleen online

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/12 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
Niet vrij toegankelijk

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

20/12 • 10.00u + 19.00u - 
Ds. H.E. Dankers 

Viering, Dankzegging en Nabetrachting 
Heilig Avondmaal 

Maximaal 30 personen per dienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

20/12 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
20/12 • 10.30u - Gebedsviering, 

J. Bosboom en W. Eurlings
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/12• 10.00u - spreker Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/12 • 10.00u + 18.30u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/12 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. A. Jonker 
20/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
Maximaal 30 personen. Online via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/12 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Bijbellezing 

20/12 • 10.00u + 18.30u - 
Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
20/12 • 09.30u - ds. J.J. Sijl

Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

St. Maartenskerk
20/12 • 10.30u - Gebedsviering: Lectoren 

m.m.v. Goylants Kamerkoor Festival 
Lessens and Carols

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
20/12 • 18.30u - Dhr. J. van Ooijen

PKN - Herv. Kerk
20/12 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Kunst Uit Eigen Provincie 

Kunstenaars uit de provincie 
tonen hun werk bij WVT. Zo 
zijn er veertig deelnemers uit de 
gemeente en de regio met 14 ver-
schillende kunstvormen. Locatie 
is Talinglaan 10 in Bilthoven. De 
bezoektijden zijn van donderdag 
17 december tot en met vrijdag 1 
januari van 12.00 tot 16.00 uur, 
toegang gratis. WVT hanteert 
strikt de coronamaatregelen.

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

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

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlAdres: Dorpsweg 76/78  in Maartensdijk
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Omringd door dierbaren is zacht en rustig ingeslapen
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus 

en tante

Diana de Kruik
Culemborg Utrecht
23 maart 1953 9 december 2020

Wij zullen haar missen...

Kevin Dijkstra en Petra Fischer t
Sarah

Wendy Dijkstra en Marcel Werdler
Cas

Cor en Anneke De Kruik   
nichten en neven

Wij bedanken buurman Karel Schouten voor de liefdevolle 
verzorging van Diana; hij was haar steun en toeverlaat.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie: Sterrenlaan 16  - 3738 XA  Maartensdijk

Bedankt
 
Na 6 zware weken ben ik gelukkig weer thuis voor verder herstel. De 
betrokkenheid uit de omgeving is enorm en teveel om iedereen persoonlijk 
te kunnen bedanken.
Via deze weg wil ik daarom iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
prachtige bloemen en andere attenties en hulp in deze periode. Het heeft 
op ons een diepe indruk gemaakt en wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,
Jaap en Coby Dokter

Actie Voedselbank
Nog bijna dagelijks worden tassen vol spullen zoals wasmiddel en -ver-
zachter, schoonmaakmiddelen, tandpasta, zeep, bodylotion, maand-
verband, wegwerpluiers, mondkapjes, pleisters e.d. afgeleverd voor de 
SP-voedselbankactie.

Tot 23 december kunnen bijdragen afgeven worden op Plutolaan 164 (bij 
afwezigheid onder het afdak rechts naast de voordeur). Er wordt regelmatig 
gecheckt. Bij grote dozen even van tevoren afspreken, tel. 06 54904150 
(Marisca) of op Pieter Noorwitskwartier 36 (stem eerst even af met Ron 
tel: 06 55183289)

Na 23 december wordt op deze adressen niet meer verzameld. Maak na die 
datum voor een bijdrage een afspraak met de Voedselbank. In de tweede 
week van januari vindt de offi ciële overdracht aan de Voedselbank plaats.

Fotograaf Michiel van Tienhoven vindt dat zijn logeerkamer op een 
klein winkeltje begint te lijken. 

                      

Zeger Pieter Troost

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij 
afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader, 

schoonvader en trotse opa

“Hij hield van het leven en genoot van kleine dingen”

5 Rotterdam
     28 december 1931

c Utrecht, 
   13 december 2020

We nemen afscheid van hem in besloten kring.

De Bilt:
Waalre:

Rotterdam:

Sonja Troost-Ouweneel
Kars Zeger Troost
Amanda Troost-de Jong
Sander, Sophie
Eveline Cazemier-Troost
Rogier Cazemier
Jeroen, Martijn, Lieneke
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

advertentie

Startnotitie Omgevingsvisie 2040 
in commissie behandeld

door Guus Geebel

Een gecombineerde commissievergadering besprak donderdag 10 december onder voorzitterschap 
van Henk Zandvliet de Startnotitie Omgevingsvisie 2040. Naar verwachting treedt de Omgevingswet 

op 1 januari 2022 in werking. In deze wet is bepaald dat iedere gemeente voor het gehele eigen 
grondgebied een omgevingsvisie moet hebben. De vaststelling van de startnotitie vindt in 

de gemeenteraadsvergadering op 19 december plaats.

Een omgevingsvisie omvat het stra-
tegische beleid voor de lange ter-
mijn en legt de beleidsmatige basis 
voor het omgevingsplan en eventu-
ele programma’s. Het doel van deze 
startnotitie is om de belangrijkste 
uitgangspunten van het proces, par-
ticipatie en de inhoudelijke reik-
wijdte van de omgevingsvisie vast te 
stellen. Het gaat hierbij concreet om 
de beschrijving van het stapsgewijze 
proces, de invulling van de partici-
patie, de rol van de raad hierbij, de 
meest relevante opgaven en het type 
omgevingsvisieproduct. De visie zal 
betrekking hebben op alle terreinen 
van de fysieke leefomgeving. Daar-

bij worden traditionele thema’s ver-
bonden met brede maatschappelijke 
opgaven. Ook klimaatadaptatie, 
energietransitie, gezondheid en vei-
ligheid worden daarbij betrokken. 

Inspreker
Als inspreker voert Patrick Greeven 
het woord namens IVM-De Bilt (In-
stituut voor Veiligheid & Milieu). 
Greeven heeft waardering voor een 
startnotie waarmee voor iedereen 
duidelijk wordt hoe de gemeente de 
discussie samen met de bewoners 
gaat voeren. Het is hem niet duide-
lijk hoe met eerdere pilots rekening 
wordt gehouden, zoals de Structuur-
visie De Bilt 2030 en de regionale 
processen die plaatsvinden. De par-
ticipatie noemt hij fantastisch. ‘We 
willen iedereen in de samenleving 
benaderen.’ Ook noemt hij het heel 
goed dat leefomgevingskwalitei-
ten en gezondheid aandacht krij-
gen. ‘Wij pleiten ervoor om echt 
voor duurzaamheid te gaan kiezen.’ 
Greeven hoopt dat de gemeente zich 
bewust is van haar kwaliteiten en 
daar zorgvuldig mee omgaat. Voor 
leefomgevingskwaliteiten, ook op 
het gebied van gezondheid, wil hij 
hogere waarden vaststellen en dat 
samen met de bewoners oppakken. 
Over de toekomst van de landbouw 
zegt hij: ‘Er liggen landbouwvisies 
van het Rijk en de provincie die in-

gaan op duurzame natuur en dier-
vriendelijke en circulaire 
worden.’ 

Woningbouw
Gert Kelfkens (GroenLinks): ‘Bin-
nen de omgevingswet is een digitaal 
stelsel belangrijk om alle gegevens 
beschikbaar te hebben voor de ge-
meente.’ Hij vraagt of dat op 1 janu-
ari 2022 beschikbaar is. Arie Vonk 
Noordegraaf (SGP) ziet in de start-
notitie geen prioriteit op het gebied 
van landbouw. Hij stelt dat het lijkt 
of er geen toekomst voor de land-
bouw is en vraagt om verduidelij-
king. John van Brakel (D66) vraagt 
om een eenvoudiger samenvatting. 
Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) 
wil weten of er gebruik gemaakt is 
van het Bilts Manifest of de strate-
gische agenda, ze komt dat nergens 
tegen. Forza dient in de raadsverga-
dering een motie in over de wijze 
waarop de participatie ingericht 
wordt en hoe mensen worden bena-
derd. Zij stelt voor om aan het eind 
van een werkdag bij station Biltho-
ven mensen te bevragen. Fred van 
Lemmen (VVD) steunt de suggestie 
om een verkorte weergave van de 
startnotitie te maken. 

Verantwoordelijkheid
Otto Oussoren (ChristenUnie) 
noemt de notitie heel goed, maar 

vindt dat de opdracht erg complex 
is. Hij maakt zich zorgen over het 
ambtelijk apparaat als de uitwerking 
intern wordt uitgevoerd. Gija Schoor 
(PvdA) vindt de notitie erg abstract 
en wil dat wordt voorkomen dat je er 
alle kanten mee op kunt. ‘We moe-
ten er wel mee uit de voeten kun-
nen.’ Ze vraagt waar de beslispunten 
liggen en of de aanpak in overeen-
stemming met andere gemeenten is. 
Erik den Hertog (Bilts Belang) wil 
de verantwoordelijkheid bij de bur-
gers neerleggen. Werner de Groot 
(CDA) is blij dat de omgevingsvisie 
gebaseerd is op de inbreng van zo-
wel de gemeente als haar inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Jette Muijsson (Beter 
De Bilt) vraagt wat er gebeurt met 
eerdere informatie. Zij wil leren van 
andere gemeenten. Connie Brouwer 
(Fractie Brouwer) wil weten wat 
vanuit de pilot is meegenomen in de 
startnotitie. 

Portefeuillehouder 
Wethouder André Landwehr dankt 
inspreker Patrick Greeven voor zijn 
inbreng en ook anderen die veel 
tijd aan de totstandkoming van de 
startnotie hebben besteed. ‘Zij heb-
ben een goed stuk afgeleverd.’ Hij 
beantwoordt vragen die door com-
missieleden zijn gesteld. De meer 
technisch vragen worden beant-
woord door ambtenaar Floris Mar-
cus, projectleider Omgevingsvisie 
De Bilt. De opmerking dat de notitie 
een enorm abstractieniveau heeft, 
bevestigt de wethouder. ‘Het is een 
startnotitie en eigenlijk moet alles 
heel concreet worden uitgewerkt in 
een Jip en Janneketaal, zodat ieder-
een het kan begrijpen. Je zult wel 
eerst de basis strak moeten leggen 
en dat kan niet anders dan op ab-
stractieniveau.’

Participatie
‘De ontwikkeling van de landbouw 

en stikstofproblemen is ook aan de 
landbouwers zelf’, aldus de wet-
houder. ‘Maken ze gebruik van de 
afkoopregeling of niet. Als ze het 
bedrijf willen voortzetten, dan zul 
je ze in de gelegenheid moeten stel-
len. Natuurlijk onderschrijft het col-
lege het belang van de landbouw.’ 
Landwehr vindt het een politieke 
vraag die in Den Haag thuishoort. 
Wat betreft participatie wil hij men-
sen zo laagdrempelig en breed mo-
gelijk benaderen. De suggestie van 
Forza De Bilt om aan het eind van 
een werkdag bij station Blithoven 
inwoners te bevragen spreekt hem 
aan. ‘De werkwijze bij de opstelling 
van de omgevingsvisie verschilt bij 
gemeenten, maar de doelstelling is 
hetzelfde. Wij willen wel onze eigen 
identiteit behouden. Lopende pro-
jecten gaan gewoon door.’ 

Gemeenteraad
Projectleider Floris Marcus gaat 
in op vragen van Gert Kelfkens 
(GroenLinks). Vooraf zegt hij: ‘Een 
omgevingsvisie is duizend bloemen 
bloeien, dus u bepaalt wat erin komt 
en hoe vaak we dat gaan herzien. In 
het land loopt het vaak samen met 
de collegecyclus van vier jaar, ande-
ren doen het vaker. De tijd van een 
structuurvisie die soms wel twin-
tig jaar meeging is wel voorbij. De 
wetgever stelt wel meer eisen aan 
de structuurvisie.’ Marcus vertelt 
dat er vanuit het ambtelijk team een 
informele samenwerking met een 
aantal omliggende gemeenten wordt 
opgezet. Forza De Bilt kondigt twee 
moties aan. Arie Vonk Noordegraaf 
(SGP) kondigt een amendement 
aan. Hij vindt de manier waarop in 
de structuurvisie over de landbouw 
wordt gesproken niet juist. Ook ziet 
hij de zeer grote woningbouwopgave 
onvoldoende in het stuk terug. Voor-
zitter Henk Zandvliet concludeert 
dat de startnotitie een bespreekstuk 
in de gemeenteraad wordt. 

Arie Vonk Noordegraaf (SGP) gaat 
over de onderwerpen landbouw 
en woningbouw een amendement 
indienen. 

Inspreker Patrick Greeven hoopt dat de gemeente zorgvuldig met haar 
kwaliteiten omgaat. 

Woningbouw is een belangrijk onderdeel van de startnotitie.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 december
t/m woensdag 23 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

Gebraden rosbief
Gebraden fricandeau
Boerenham 

Filet Americain
Sellerie salade 
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Filet/procureurrollade

Malse varkenshaas

Grieks braadstuk 
mals gevuld

Kipfilet
naturel of gemarineerd

500 
GRAM 5.98

500 
GRAM 5.98

100 
GRAM 2.25

1 KG 
VOOR 8.99KIPDIJFILET

500 
GRAM 6.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

250
GRAM 4.98HUISMIX 

Vers gebrand!MUIDER-
SLOTJES 3 + 1

GRATIS

Denkt u tijdig 
aan uw 
kerstbestelling?

NOTEN

www

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

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

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

We hebben weer een mooi 
groot assortiment met 
paddenstoelen o.a.:
Oesterzwam, pied 
de mouton, shi-take, 
portabella, cantharel 
en nog veel meer…

Ook hebben
we verse tru�els!!! 

ZE ZIJN ER WEER!!!
DE LEKKERTSE

CLEMENTINES
UIT SICILIË...

DEZE MANDARIJNEN 
GROEIEN AAN DE VOET 

VAN DE VULKAAN 
ETNA.

VOL SAP...
VOL SMAAK!!!

Het is alleen mogelijk om (één van) 
onze kalkoenen en opgemaakte 
salades te bestellen. Verder nemen wij 
geen bestellingen aan, maar we zorgen 
dat we genoeg hebben voor iedereen!
*  Kalkoen paddenstoelen – tru�el 

gevuld met champignons, 
eekhoorntjesbrood, tru�el en een tru�elsaus

*  Kalkoen vruchten – noten 
gevuld met verschillende soorten vruchten, 
noten en rozemarijn.

*  Huzaren- of zalmsalade 
mooi opgemaakt op een schaal.

Vraag naar de mogelijkheden.

Kerstmenu
Dit weekend hebben we het complete 
kerst menu al gepresenteerd. Alle voor– en 
hoofdgerechten voor ieder wat wils: met vlees, 
met gevogelte, met vis en vegetarisch.

U kunt dus nog lekker even voorproeven!!!

Onze patissiers hebben er zin in!!!

Dit weekend staat het complete 
kerst assortiment in de toonbank!

Schitterende taarten en diverse 
dessert glaasjes.

En wat dacht u van onze kerst- 
amandelstaven en kerst kransjes.

Kom kijken en laat u verrassen..!!

Speciaal voor de kerst:
Ons bekende feestbrood, 
kerststol, afbakbroodjes, 
afbak stokbroden, scones 

en verse croissants.

Al onze broden zijn op 
basis van desem
en dat proef je!!!

Alleen donderdag Van onze patissier

Van onze bakker



Annelies Hupkes 
maakt mandala’s

door Henk van de Bunt

Annelies Hupkes is een van de 43 exposanten op KUEP: ‘Ik ben 
62 jaar en woon in Bilthoven. Zo’n 20 jaar geleden ontdekte ik het 
mandala-tekenen; het bracht mij rust en gaf mij houvast; ik kreeg 
er veel energie van en plezier in. Dit gevoel wilde ik heel graag delen 
met anderen, dus deed ik de opleiding docent mandala-tekenen en 
startte met het geven van cursussen en workshops’.

Magisch
Mandala is een woord uit het Sanskriet en betekent ‘magische cirkel’; 
deze cirkel begrenst het speelveld en geeft vrijheid en veiligheid, waar-
binnen je kunt tekenen, kleuren en jezelf uiten of laten zien. Het maken 
van een mandala is niet alleen leuk en verrassend, maar ook heel persoon-
lijk en werkt op zichzelf al ontspannend en meditatief. Door het tekenen 
blijk ik heel veel situaties aan te kunnen, kan ik mijn emoties kwijt en kan 
ik ook anderen helpen; voor mij is mandala-tekenen helend’.

Inspiratie
‘Daarnaast ontdekte ik dat er 
een hele wereld van inspiratie 
om me heen aanwezig was: in 
de natuur, in religies, culturen, 
kunstuitingen en geschiedenis. 
Het tekenen heeft mijn ogen ge-
opend en maakt dat ik nog meer 
van de wereld om mij heen kan 
genieten. Ik hoop dat de teke-
ningen die in de expositie han-
gen een beeld kunnen geven van 
al die inspiratie en de weg die 
ik afgelegd heb. Ook hoop ik 
dat het anderen kan inspireren. 
Ik gebruik hoofdzakelijk kleur-
potloden, soms een fineliner en 
pastelkrijt voor achtergronden.’
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advertentie

Voor de 48ste keer KUEP
door Henk van de Bunt

Al 48 jaar stoppen de ‘reguliere’ WVT-activiteiten aan het eind van het jaar een paar weken om 
tijdens de feestdagen ruimte te maken voor kunst. Het WVT-gebouw aan de Talinglaan (10) 

in Bilthoven wordt voor die gelegenheid getransformeerd naar een expositieruimte.

Dit jaar kan er van woensdag 16 
december tot en met vrijdag 1 ja-
nuari 2021 een gevarieerd aanbod 
van kunstzinnige uitingen beke-
ken worden. Er is een catalogus 
beschikbaar om iets meer te we-
ten te komen van de motivatie, in-
spiratie, gebruikte technieken etc. 
van de exposanten.

Anders
Dit jaar is de tentoonstelling an-
ders dan voorgaande jaren gezien 
de maatregelen rondom corona. 
Zo zijn de exposanten zelf niet 
aanwezig tijdens de tentoonstel-
ling en is er een eenrichtingsroute 
in het gebouw zodat de tentoon-
stelling kan verlopen volgens de 
voorschriften van het RIVM.

Geschiedenis
In 1973 werd voor het eerst de 
tentoonstelling ‘Kunst Uit Eigen 
Woonplaats’ gehouden. Plaatse-
lijke kunstenaars hadden bij het 

toenmalige bestuur van WVT 
aangeklopt om op een of andere 
manier meer aandacht voor hun 
activiteiten en werk te krijgen. In 
deze samenspraak is toen het idee 
ontstaan om rond de feestdagen 
een expositie te houden voor kun-
stenaars uit de eigen woonplaats. 
Vanaf 1992 is deelname uit de 
hele provincie mogelijk en werd 
de naam van de tentoonstelling 
daaraan aangepast: ’Kunst Uit Ei-
gen Provincie’. 
Destijds, maar ook nu nog, is een 
dergelijke tentoonstelling een 
unieke activiteit voor een buurt-
huis, maar aan de andere kant weer 
zo logisch; er komen wekelijks 
heel veel mensen in het gebouw, 
de drempel is laag en daardoor ko-
men er ook altijd veel mensen naar 
de expositie kijken. Ieder jaar zijn 
daar mensen bij voor wie zo’n be-
zoek een eerste kennismaking met 
kunst betekent, maar ook bezoe-
kers voor wie het bekijken van de 

tentoonstelling een vaste, prettige 
gewoonte is geworden.

Doelstelling
De doelstelling van de vereni-
ging m.b.t. de tentoonstelling is: 
drempelverlagend te werken voor 
zowel (beginnende) exposanten 
als bezoekers en mogelijkheden 
voor ontmoeting en uitwisseling 
van ervaringen bieden. Er wordt 
niet geballoteerd, indien er meer 
aspirant-exposanten zijn dan er, 
gezien de ruimte, geplaatst kunnen 
worden wordt door de vereniging 
de wijze van selectie bepaald. Aan 
de deelnemers wordt een bijdrage 
gevraagd, ter dekking van de ge-
maakte kosten. Verder wordt van 
hen verwacht dat zij naar vermogen 
aanwezig zijn gedurende de exposi-
tie periode; in 2020 is dit vanwege 
corona niet van toepassing. 
De openingstijden zijn vermeld 
op https://vvsowvt.nl/kunst-uit-
eigen-provincie.

Juist nu is het gebouw van WVT moeilijk bereikbaar; al op grote afstand 
wordt geadviseerd route W (van WVT) te volgen.

Corry van der Sluys 
en ‘Raku stoken’

door Henk van de Bunt

In het WVT-gebouw aan de Talinglaan 10 in Bilthoven wordt voor 43 exposanten tot en 
met 1 januari kunst geëxposeerd. Corry van der Sluys is er daar een van.

‘Wat begon rond 1980 met potten-
bakken en dus met de draaischijf is 
in de loop der jaren uitgegroeid tot 
het experimenteren met diverse ma-
terialen en technieken. Werken met 
klei heeft mijn passie, ik werk met 
veel verschillende soorten klei en 
sta open om weer nieuwe glazuren 
te maken en uit te proberen. Dat kan 
allemaal in het atelier bij ons woon-
huis op de Voordorpsedijk’.

Raku
‘Inmiddels is handvormen een be-
langrijk onderdeel van mijn werk 
geworden. Het is fijn om fantasie 
om te zetten in het vervaardigen 
van niet voor de handliggend werk. 
Gaandeweg van het maken van een 

werkstuk ontstaan er vaak weer heel 
andere ideeën en van lieverlee ont-
staat zo je eigen stijl. Ook raku sto-
ken komt een paar keer per jaar op 
het programma, dat doen we dan tij-
dens een workshop, altijd weer heel 
spannend en verrassend wat het uit-
eindelijke resultaat is. Raku stoken 
is een specifiek keramisch bakpro-
ces dat zowel vuur als rook gebruikt 
om unieke patronen en ontwerpen in 
het aardewerk te maken. Het aarde-
werkstuk wordt eerst bisque gebak-
ken, dan geglazuurd en daarna on-
dergaat het het raku stoken-proces. 
Het bakproces vereist een speciale 
raku-oven, die wordt gestookt met 
propaan en bereikt temperaturen tot 
ongeveer 1000 ° C’.

BeekK
‘Het is fijn om op deze expositie 
te mogen laten zien wat er zoal 
in onze provincie aan creativiteit 
aanwezig is. Het aanbod is weer 
prachtig. Tijdens de expositie bij 
W.V.T. laat ik voornamelijk hand 
gevormd keramiek zien. Afgelopen 
jaar ben ik in de weer geweest met 
wat grovere grijze klei. Het resul-
taat o.a. daarvan staat op de expo-
sitie opgesteld. In mei doe ik mee 
met de kunstroute van Kunstkring 
Beekk waarvan ik lid ben; tijdens 
de route tonen tal van kunstenaars 
uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan 
en Maartensdijk hun werk’. 

Corry van der Sluys in haar atelier. 

Annelies Hupkes naast haar werk: ‘Het tekenen van mandala’s was een 
openbaring’. 

Vlak voor het ter perse gaan van de krant werd bekend dat ook WVT de deuren moet sluiten. Er wordt 
bekeken of de tentoonstelling op een later tijdstip alsnog opengesteld kan worden.
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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.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

BELANGRIJKE MEDEDELING
Met deze advertentie brengen we u op de hoogte van de wel/niet mogelijk-

heden bij ‘t Vaarderhoogt m.b.t. de nieuwste corona-ontwikkelingen.

Op het moment dat we deze 
advertentie maakten wisten 
we niet zeker of ook wij de 
deuren van onze kerstshow 
zouden moeten sluiten 
i.v.m. de verscherpte coro-
naregels. Daarom hebben 
we een en ander aange-
past, zodat u volledig op de 
hoogte bent van wat wél en 
niet kan bij ‘t Vaarderhoogt. 
In elk geval kunt u de meest 
actuele informatie vinden 
op onze website.

KIJK NU
OP ONZE 

WEBSITE!!!! Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

NOG GEEN KERSTBOOM??
Kijk op de website of we open zijn. 

Als we dicht moeten kunt 
u uw boom online bestel-

len. Gratis bezorging in 
de plaatsen: Soest, 

Soesterberg, Baarn, 
Lage Vuursche, De 

Bilt, Bilthoven, 
Maartensdijk, Huis 

ter Heide, Bosch 
en Duin, Den 

Dolder.
Andere plaatsen 

in overleg.

Zelf thuis een 
mooi werkstuk 
maken? Elsa 
laat op onze 
website zien hoe 
het moet. Doet 
u mee? Kijk op 

onze demonstratievideo’s op de web-
site en bestel de materialen online.

Nog een mooi kerststuk, mate-
rialen of decoraties kopen? Zijn 
we open, kom dan langs, moeten 
we dicht kijk dan op de website!!!

Onze winkelblijft gewoonopen!

MENS is ook…

VACATURE
LID RAAD VAN TOEZICHT 
MENS DE BILT
Per 1 januari 2021 zal het Centrum voor Jeugd 
en Gezin De Bilt een onderdeel vormen van 
MENS De Bilt. Het Bestuur van de Stichting 
MENS De Bilt wordt op dat moment omge-
vormd naar een Raad van Toezicht. In verband 
met deze ontwikkelingen en een vacature die 
is ontstaan binnen het Bestuur, komen wij 
graag in contact met een Kandidaat lid voor 
de Raad van Toezicht met aantoonbare kennis 
van het werkveld Jeugd.

De leden van de Raad van Toezicht hebben 
verschillende aandachtsvelden waarover zij de 
directeur-bestuurder adviseren. Jaarlijks zijn er 
vijf vergaderingen. MENS De Bilt speelt een be-
langrijke rol in het sociaal domein. De Raad van 
Toezicht ondersteunt de directeur-bestuurder 
als sparringpartner bij de strategische beslis-
singen die in dit kader genomen moeten wor-
den. 

Kijk voor de volledige vacaturetekst op onze 
website: www.mensdebilt.nl

Hessenweg 168, 3731 JN De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Openingstijden: maandag 13.30 – 17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.30 uur  |  zaterdag 9.30 – 17.00 uur

Wereldwinkel De Bilt is dé Fairtrade cadeauwinkel in 
de gemeente. In de winkel shop je veilig de leukste 
cadeaus. In aanloop naar de kerst geven wij in 
samenwerking met De Vierklank - in het kader van 
Wees loyaal, Shop lokaal - onze klanten een boek 
cadeau bij besteding van meer €20,00.

Wees loyaal, Shop lokaal

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De 
Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags 
tintje uit ontwikkelingslanden. De Wereldwinkel verkoopt originele 
cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De 
producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de 
producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffi  eboeren - 
er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig 
bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

EEN BOEK
CADEAU!

Laat uw klanten weten hoe en waar ze u 
kunnen vinden! Adverteer in De Vierklank.

Bel 0346 21 19 92

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

BESTEL NU

VOOR DE FEESTDAGEN

Voorkom
te grote kerstdrukte,
haal nu alvast uw 
kerstboodschappen
in huis!

Kapper Hans 
zit voorlopig 
even onderuit.
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Lies Haan hangt haar 
‘historische jas’ aan de wilgen

Na een periode van ruim 28 jaar met hart en ziel vrijwilligerswerk gedaan te hebben voor de 
Historische Kring D’ Oude School heeft Lies Haan - Beerends het besluit genomen daar een punt 

achter te zetten. Met het klimmen der jaren wordt het lastiger alles bij te houden en vooral 
ook te onthouden. Dus besloot Lies dat het tijd werd plaats te maken voor een ander.

Het is rond 1991 dat Lies op de TV 
een programma ziet over het op-
zetten van een stamboom van de 
eigen familie. Dat lijkt haar interes-
sant. Je zou kunnen zeggen dat de 
historische genen voor zover die 
al bestaan, in haar wakker gekust 
worden. 

De Bilt
Begin 1992 leest Lies in de lokale 
krant over de oprichting van een 
historische vereniging in de ge-
meente De Bilt. Die bestond toen 
nog uit de kernen De Bilt en Biltho-
ven. Lies besluit direct lid te worden 

van de nieuwe vereniging. Sterker 
nog ze informeert of ze op eniger-
lei wijze de handen uit de mouwen 
kan steken voor de jonge organisa-
tie. Zo komt ze in contact met een 
van de oprichters van de Kring Jan 
van der Heijden. Deze had al een 
privéverzameling ansichtkaarten en 
een dossier over van alles en nog 
wat van zijn woonplaats De Bilt. 
In de jaren 80 van de vorige eeuw 
gebruikte hij dat materiaal voor tal 
van artikelen in de lokale krant. Die 
verzameling bracht Jan onder in de 
vereniging, maar hij bleef eigenaar 
ervan. Na het veel te vroege plotse-

linge overlijden in 2003 van Jan op 
50-jarige leeftijd, schonk zijn fami-
lie Jans verzameling ansichtkaarten 
aan de Historische Kring. 

Onderzoek
Jan was voorzitter van de onder-
zoeksgroep in de vereniging. Het is 
in deze groep waar Lies veel nuttig 
werk gaat doen. In de loop van de 
tijd ontstaat een bescheiden biblio-
theek, komt er fotomateriaal binnen 
en op video vastgelegde beelden. In 
die groeiende berg informatie moet 
orde geschapen worden. Zo wordt 
Lies degene die het beheer van de 
documentatie in handen krijgt en 
het vele materiaal ordelijk opbergt. 
Hoe langer ze met het werk bezig 
is, hoe meer er ook in haar hoofd 
als het ware planken ontstaan met 
informatie. Wanneer Lies werkend 
in het onderzoekscentrum op de 
Kometenlaan iemand iets hoort 
vragen weet zij direct al heel wat 
informatie te spuien en vliegt ze 
naar de kasten om een boek erbij te 
zoeken. De huidige voorzitter zei 
menig maal ‘Lies is hét geheugen 
van de Historische Kring’.

Bus
Samen met haar inmiddels overle-
den man Hans stapt Lies op enig 
moment op een bus die het Utrechts 
Landschap laat rijden om men-
sen iets van de cultuur-historische 
omgeving te laten zien. Het blijkt 
- kort door de bocht gezegd - een 

Afgelopen vrijdag 11 december stond voorzitter Paul Meuwese van 
de Historische Kring D’ Oude School bij Lies voor de deur om haar 
te bedanken voor haar enorme inzet voor de vereniging. Daarbij 
overhandigde hij Lies een prachtig boeket en een rijk gevuld kerstpakket. 

Lies Haan-Berends weet overal de weg. [foto Henk van de Bunt 2017]

Nesrin heeft haar plek gevonden
Nesrin en haar kinderen Khaled, Abed en Almas kwamen in februari 2017 in Nederland. 

Haar man (Jamal) was in 2016 gevlucht; het gezin verliet het door oorlog 
verwoeste Homs in Syrië. Sinds eind 2017 wonen zij in De Bilt. 

Nesrin had in Syrië een eigen kapsa-
lon en werkt nu in deeltijd als kap-
ster in De Bilt. Om dat werk hier te 
kunnen doen moest zij eerst een kap-
persopleiding volgen. Jamal werkte 
in Syrië als automonteur en doet nu 
dat zelfde werk in Nederland. Hij 
volgt nu ook een kappersopleiding. 
Het echtpaar heeft als droom ook 
hier een eigen kapsalon te starten. 

Sport
De kinderen zitten alle drie op ba-
sisschool Het Zonnewiel in De Bilt. 
Dochter Almas (5 jaar) volgt bal-
letlessen in Het Kunstenhuis in Het 
Lichtruim en zit ook op zwemles. 
Zonen Abed (8 jaar) en Khaled (9 
jaar) voetballen bij FC De Bilt. Zij 
deden 2 jaar geleden al mee met de 
voetbal-tweedaagse, financieel mo-
gelijk gemaakt het Steunfonds. De 
jongens hebben beiden hun zwemdi-
ploma behaald, ook weer geholpen 
door het Steunfonds. Het gezin is 
sinds vorig jaar financieel onafhan-
kelijk. 

Assistent
Nesrin is ook actief bij We-Match 
(een ontwikkeltraject voor nieuw-
komers) in Het Lichtruim. Zij doet 
dit als een vorm van persoonlijke 

ontwikkeling door o.a. mee te doen 
aan theatervoorstellingen. Ook is 
zij in de bibliotheek vrijwilliger als 
klassen-assistent bij de Arabische 
lessen. Eerder was zij ook al vrij-
williger bij het Zonnewiel. Jamal is 
als vrijwilliger tolk Arabisch bij het 
Steunpunt Vluchtelingen. 

Steunpunt
Nesrin vertelt dat zij en Jamal hun 
familie in Syrië missen, maar zij 
en hun kinderen voelen zich vooral 

thuis in onze gemeente. Gedurende 
de eerste 2 jaar werden zij in het 
integratieproces bijgestaan door het 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 
Ook hebben zij inmiddels veel so-
ciale contacten weten op te bouwen. 
Het duidelijk zichtbaar gelukkige 
en stabiele gezin heeft deze situatie 
bereikt door een sterke wil, daarin 
financieel bijgestaan door het Steun-
fonds Vluchtelingen. Zie voor info 
www.steunfondsvluchtelingende-
bilt.nl            (Frans Poot)

Nesrin en haar gezin in hun woning in Bilthoven. 

De Messias in Bilthoven
‘De creatie is het enige dat levend is. Het is opstanding’. Dat zijn de 
woorden van Anton Heyboer, de Nederlandse kunstenaar, die in de 
herinnering is blijven hangen als een ‘dwaze schilder met een mena-
gerie van vijf vrouwen in een chaotische Noord-Hollandse boerderij’. 

Hij stak graag de draak met de gevestigde orde in het algemeen en de 
kunstwereld in het bijzonder. Heyboer kreeg het stempel van belangrijk 
volkskunstenaar, werkend uit een bron van artistieke krankzinnigheid. 
Van Anton Heyboer zijn deze hele maand tientallen prachtige werken te 
bewonderen bij Veldhoven Interieurs aan de Vinkenlaan in Bilthoven, 
waar ze op kunstzinnige wijze contrasteren met de stijlvolle modern-
klassieke elementen in de toonzaal: veel vrouwen, danseressen en moe-
ders met kinderen.

Heyboers clowneske optredens met zijn ‘dames-hofhouding’ toonden 
volgens bronnen aan dat hij geen normaal mens was, maar een product 
van een rusteloze jeugd en ingrijpende oorlogsontwikkelingen. Zijn va-
der was geen steun voor hem, zijn moeder niet zorgzaam, en de Duit-
sers voerden hem voor de Arbeitseinsatz naar Berlijn. 
Na de oorlog begon hij zijn pijn in etsen te verwerken; volgens een la-
tere, persoonlijke diagnose over zijn kwellingen leed hij aan een Chris-
tuscomplex: de gemoedstoestand waarin iemand gelooft dat hij voorbe-
stemd is een redder of verlosser te worden.                (Peter Schlamilch) 

Een van de vele erotische danseressen van Anton Heyboer

Met carbid in het bos stevig knallen
zal veel vogels echt niet bevallen
maar ze fluiten vrolijk in koor
want het feest gaat niet door
en dat laten ze heel luid weerschallen

Guus Geebel Limerick

recht-toe-recht-aan reisje op en 
neer van De Bilt naar Doorn of 
nog wat verder en weer terug. ‘Dat 
kan beter en interessanter’ vinden 
Hans en Lies. Waarom niet bv. de 
Langbroekerwetering als terugweg 
genomen? Hans - geen onverdien-
stelijk fotograaf - maakt de plaatjes 
en Lies schrijft daarbij de praatjes. 
En zo ontstaan er zo’n 20 lezingen, 
die Lies voor eigen kring maar des-

gevraagd ook voor anderen houdt.
Lies’ werk is overgenomen door 
Wilma Storimans. Dit is gelijk een 
mooi moment om te laten weten dat 
de vereniging op zoek is naar jon-
gere vrijwilligers die op kortere en 
wat langere termijn het werk van 
een groot aantal oude vrijwilligers 
kunnen overnemen. Als u interesse 
heeft meldt u zich dan via secreta-
ris@historischekringdebilt.nl 
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ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN

GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND

EN VOORSPOEDIG 2021

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO 
Onze openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 
De aanbiedingen zijn geldig van 7 december 2020 t/m 24 december 2020.

ECHTE KERSTTOPPERS!

Vers wild van uitmuntende kwaliteit!
Heerlijk aan een stuk te bereiden en dan te trancheren:
HERTENRUG FILET 100 gram 5,50
Tip: Serveer hierbij onze rode wijn kaneelsaus, romige aardappelpuree en 
rode kool met een appeltje en uiteraard het bekende stoofpeertje

Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Met o.a. malse rosbief, mager gerookt spek & een fijne 
kruidenmelange. Braadtijd ± 35 minuten op 150°C
KERSTGEBRAAD 100 gram 2,45
Tip: serveer hierbij Vlaamse frieten & een grove groene salade met 
uitgebakken spekjes en een honingmosterd dressing

Met o.a. varkenshaas, champignons, bospaddestoelen; dit alles in 
een romige saus!
VARKENSHAAS IN BOSPADDESTOELEN 
ROOMSAUS  100 gram 2,15
Tip: heerlijk met verse groene pasta en een salade met gebakken 
pijnboompitjes, tomaat, ui en croutons. 

Van de Utrechtse heuvelrug: super smaakvol, met een heerlijke 
kruidenmelange, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes; 
rondom gemarineerd met een Black peper marinade, helemaal 
handgeknoopt
BAVETTE ROLLADE 100 gram 2,35
Tip: Lekker met onze gegratineerde aardappeltjes en sperzieboontjes met 
boursin en uitgebakken spekjes.

Voor een heerlijk voorgerecht. Van super kwaliteitsrundvlees 
gesneden.
CARPACCIO per portie 3,35
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met 
pijnboompitjes, grove kaassnippers, verse peper uit de molen en onze 
carpacciodressing of truffelmayonaise.

Uit eigen keuken: heerlijke volle romige bospaddestoelensoep 
vol gevuld met bospaddestoelen, champignons en mild 
kruidenboeket
BOSPADDESTOELENSOEP per beker 4,75
Tip: serveer de soep met een soepstengel omwikkeld met rauw ham en 
garneer de soep af met verse bieslook en croutons.

Meer suggesties voor een heerlijk voorgerecht:
GEROOKTE EENDENBORSTFILET, DIVERSE 

SOORTEN WILDPATÉ, MOSTERDSOEP. VITELLO 
TONNATO, STEAK TARTAAR.

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN: 

Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees, 
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes & zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram 1,50
Tip: serveer hierbij romige puree of gegratineerde aardappeltjes & kleine 
spruitjes

In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 175°C
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES per stuk 6,95
Tip: serveer hierbij knolselderij puree, salade met vers gebrande noten & 
een heerlijke vruchtensaus

Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange
HAZENPEPER 100 gram 3,45
Tip: serveer hierbij romige puree met rode kool en stoofpeertjes 

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL

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

WELK SAUSJE MOGEN WIJ ERBIJ DOEN?
Bijv. onze knoflooksaus, cocktailsaus, whiskysaus, pindasaus, 
cranberrysaus, zigeunersaus, honingtijmsaus, rode wijn 
kaneelsaus of kruidenboter.

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:

Voor in de oven. ± 3000 gram per stuk
BABY KALKOEN 500 gram 6,25
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze mals 
& sappig. Bestel voor 18 december, op = op!

Ook voorradig:
KALKOENDIJEN, KALKOENROLLADES

EN KALKOENFILET
Braadtijd ± 90 minuten
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN

100 gram  1,69
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn en een kruidnageltje

Voor een kerst met een Frans tintje: de originele Franse met een 
randje vet. Om krokant te bakken.
MAGRET DE CANETTE 100 gram 2,95
Tip: serveer hierbij cranberrysaus, onze huisgemaakte truffel gratin en een 
gemengde salade met een zoete dressing

VOOR EEN BOURGONDISCHE KERST
MET VLEES VOOR IN DE OVEN,

DE BUITENKEUKEN OF DE GREEN EGG

Een eyecatcher op uw kersttafel, een waar spektakel!
COTE DE BOEUFF 100 gram 2,25
Tip: serveer hierbij krieltjes, wok groenten en een lekkere portsaus

Superkwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug. Met een stoer randje 
vet aan de onderkant. Mag lekker rosé gebakken worden met een 
krokant korstje
PICANHA 100 gram 2,39
Tip: serveer hierbij in ganzenvet gebakken krieltjes & roergebakken 
Brusselse spruitjes.

WILD SUGGESTIES VOOR UW KERSTDINER:

HAZENACHTERBOUTEN, FAZANTENFILET, 
WILDE EENDENBORSTFILET, FAZANTPOOTJES, 

DIVERSE SOORTEN WILDPOULET.

LAMSVLEES SUGGESTIES:

LAMSBOUT, LAMSROLLADE,
LAMSHAASJES, LAMSFILET,

LAMS KOTELETTEN, FRENCHED RACKS

GEVOGELTE SUGGESTIES:

KIPROLLADE, KALKOENSTOOFROLLADE, 
KALKOENDIJEN

VARKENSVLEES SUGGESTIES:

VARKENSRACK MET SPEKRAND, 
FILETROLLADE, PROCUREUR, VARKENSHAAS, 

SCHOUDERFILETROLLADE

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

GEEF UW KERSTBESTELLING
UITERLIJK 19 DECEMBER DOOR 

VIA DE MAIL OF VIA DE TELEFOON.

Ps. Kalkoen en/of wildbestellingen uiterlijk voor 
18 december. Voor vragen/advies kunt u ons altijd bellen! 
Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.

Proef en beleef deze bijzondere kerst
met de vlees-, wild-, gourmet- en traiteur-specialiteiten

van Kwaliteitsslagerij van Loo



 De Vierklank 9 16 december 2020

Arie Schuurman erelid van 
Harmonie Kunst en Genoegen

door Kees Diepeveen

Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag heeft Harmonie Kunst en Genoegen uit Maartensdijk 
hun grootste supporter op een privé-concert getrakteerd en hem tot erelid benoemd. 

Arie Schuurman was buitengewoon 
verrast toen hij op vrijdagavond 
11 december de grote toneelzaal 
van De Vierstee in Maartensdijk 
met zijn begeleiders binnenstapte 
en ontvangen werd met een sere-
nade. De begeleiders wisten wat 
er gebeuren ging maar hadden 
dat Arie niet verteld. Arie, die in 
een begeleid-wonen-afdeling van 
een verzorgingshuis in Bilthoven 
woont was op 6 december 80 jaar 
geworden. Zijn begeleiders wisten 
van zijn passie voor Kunst en Ge-
noegen en hadden gevraagd of het 
harmonieorkest een serenade wilde 
brengen in Bilthoven. Helaas lieten 
de coronaregels van het tehuis dat 
niet toe. Kunst en Genoegen heeft 
toen bedacht om Arie een privé-
concert te geven in de oefenruimte 
van het orkest in de grote toneelzaal 
van De Vierstee.

Speciaal
Er stond een speciaal versierde 
stoel klaar voor Arie waar hij met 
genoegen in plaats nam terwijl het 
harmonieorkest met veel pit het 
nummer Try Out van Wim Hogen-
kamp speelde. Na dit nummer werd 
Arie door voorzitter Nel Raven van 
harte welkom geheten en nog gefe-
liciteerd met zijn verjaardag. Daar-
na werd Arie door haar namens de 
vereniging als erelid van Kunst en 

Genoegen benoemd en werd hem 
een ingelijste oorkonde overhan-
digd waardoor hij zichtbaar was 
geroerd. Vervolgens mocht Arie 
met zijn begeleiders de rest van de 
oefenavond van het harmonieorkest 
bijwonen. 

Fan
Arie Schuurman is bij de meeste 
inwoners van Maartensdijk bekend 
omdat hij altijd binnen de gemeen-
te Maartensdijk bij de Groenvoor-

ziening heeft gewerkt. Dat Arie 
werkelijk een groot fan van Kunst 
en Genoegen is bleek uit het ver-
haal dat hij zelfs een keer lopend 
vanuit De Bilt naar Maartensdijk 
is gekomen om een concert bij te 
wonen. Een echte supporter die 
het verdiende om door het harmo-
nieorkest in het zonnetje gezet te 
worden met als kers op de taart een 
erelidmaatschap. 

Vol trots poseert Arie Schuurman met de oorkonde van het erelidmaatschap 
die hem zojuist door de voorzitter is uitgereikt.

Kerstpakketten voor 
De Voedselbank

Het is weer bijna kerst. Eén van de mooie tradities binnen Rotaryclub De Bilt-Bilthoven is dat 
de leden begin december allemaal een doos mee naar huis nemen om er vervolgens een mooi 

kerstpakket van te maken voor de cliënten van De Voedselbank. 

Oorspronkelijk kon de club dit zelf-
standig behappen, maar De Voed-
selbank bleef groeien. Daardoor 
kon men het op zeker moment niet 
meer alleen en sloot Rotaryclub 
Zandzegge zich enthousiast aan. Zo 
werden de kerstpakketten een geza-
menlijk project van beide clubs. 

Mede door corona is het aantal cli-
enten dat een beroep moet doen op 
De Voedselbank dit jaar zorgwek-
kend hard doorgegroeid naar 140 
gezinnen. Daarmee werd het pro-
ject zelfs te groot voor beide Rota-
ryclubs tezamen. Vanzelfsprekend 
was afblazen geen optie en werden 
de Soroptimisten en de Lions be-

reid gevonden om ook mee te doen. 
Zodoende zijn de vier clubs er met 
elkaar in geslaagd om ook dit jaar 
voorzitter Voedselbank Jolanda van 
Hulst en haar team van voldoende 
dozen te voorzien om hun cliënten 
een fijne kerst te bezorgen. [HvdB]

Elf harde werkers vergaarden 140 kerstpakketten en leverden die af bij de Biltse Voedselbank. [foto Henk van 
de Bunt]

Rabobank schenkt 
versierde kerstbomen

De Rabobank doneerde deze week vijf prachtige kerstbomen aan 
mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Een aantal gezinnen 
van Samen Oplopen De Bilt was de gelukkigen.  De bomen werden 
aan de deur bezorgd door de BoodschappenPlusBus van Mens De Bilt.

Corine Das-Evers van de Rabobank vertelt: ‘Vanwege de coronacrisis zijn 
sommige kantoren nog steeds gesloten. Daarom besloten we vijf kunst-
kerstbomen met versiering en lichtjes weg te geven. We vroegen onze sa-
menwerkingspartners Samen voor Zeist en Samen voor De Bilt wie we 
ermee konden verblijden. Dat resulteerde in deze mooie samenwerking. 
Met elkaar konden we vier gezinnen, die zelf niet de mogelijkheid hebben 
om zo`n mooie boom aan te schaffen blij maken. De vijfde boom gaat naar 
de Weggeefwinkel, die er ook een gezin voor weet. Zo komen alle bomen 
toch nog goed terecht’. 

Samen
Samen voor De Bilt en Samen voor Zeist organiseerden deze actie. Beide 
organisaties stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen in hun ei-
gen woonplaats. Met het organiseren van ontmoetingen tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties versterken zij de lokale samenleving. 

Corine overhandigt de bomen aan Jos van de BoodschappenPlusBus.

Kerstballentraining 
voor de Kangoeroes

35 kinderen en een hele hoop kerstballen waren afgelopen zaterdag 
aanwezig tijdens de ‘Kerstballentraining van de NOVA-Kangoeroes’. 
Ieder jaar halen de Kangoeroe-trainers weer allemaal kerstballen te-
voorschijn voor deze speciale training. Naast de training waren ook de 
kerstballen vrij speciaal dit jaar. Deze waren namelijk gemaakt van ten-
nisballen en aluminiumfolie. Alle kinderen hadden een kerstbal waar-
mee ze telkens een ander spelletje deden.         (Renske van Kempen)

De jongste korfballers vermaken zich tijdens de training uitstekend 
met kerstballen.
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HOOGVLIET.COM

 Aviko Pom'Duchesse, aardappel-
kroketjes, zoete aardappel, 
röstisterren of Kwekkeboom 
Oven & Airfryer snacks
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /4.06 - /7.50
 Voor 2.03 - 3.75 

 Aviko Pom'Duchesse, aardappel- Aviko Pom'Duchesse, aardappel-
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 Licor 43 
 Alle fl essen van 0.7 liter 
Van /19.99 - /21.99

 Unox ragout 
 Alle soorten 
Van /1.58 - /1.68

 1+1
GRATIS 

 STUNT 

 Hertog of Viennetta 
2 stuks van 750 - 900 gram 
Van /4.50 - /7.50
 Voor 2.25 - 3.75 

 PER BLIK

0.99  1+1
GRATIS 

 NU PER FLES

 0.99 

 Coca-Cola of Fanta 
 Alle fl essen van 
1 liter 
Van /1.49 - /1.71

PER FLES

14 .99 
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GEMEENTENIEUWS
week 51 ¾  16 december 2020

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

Anders dan anders
Op afstand het glas heffen met de buren vanuit uw eigen tuin, maximaal drie 
mensen op bezoek en vooral geen vuurwerk. De jaarwisseling is anders dan 
anders. Wel zo fijn voor de huisdieren.

Deze jaarwisseling geldt een verbod op de 
verkoop en het afsteken van vuurwerk. Ook 
op straat en in de auto mag u geen vuur-
werk bezitten. Dat heeft het kabinet beslo-
ten om de werkdruk in de zorg en bij de 
handhaving hanteerbaar te houden. Er zijn 
dit jaar dus geen vuurwerkverkooppunten 
in de gemeente De Bilt. Licht vuurwerk, zo-
als sterretjes, trektouwtjes en sierfontein-
tjes mogen wel. 

Overlast van vuurwerk kunt u melden bij de 
politie via 0900-8844. Structurele overlast 
kunt u ook telefonisch of via de gemeente-
lijk website melden.
De gemeente werkt nauw samen met jon-
gerenwerk, de politie, de brandweer en het 
Openbaar Ministerie om de jaarwisseling 
feestelijk en veilig te laten verlopen. Alle 
‘hotspots’ voor vandalisme worden extra 
gecontroleerd. 

Help mee! Voorkom vernielingen en brand-
stichtingen en zet alle brandbare materialen 
achter slot en grendel en uw kliko’s indien 
mogelijk in de schuur. Voorkom brandbare 
materialen op straat. Oud papier of vuil 
naast verzamelcontainers en uw oude kerst-
boom vormen een makkelijk doelwit van 
brandstichting. 

Houd rekening met elkaar, kijk naar elkaar 
om en houd afstand.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Pluvierenlaan: afgesloten tussen de Orionlaan en de Melkweg vanaf 4 ja-
nuari.

 Talinglaan: afgesloten tussen de Korhoenlaan en de WVT tot half januari 2021. 
  Doorgang Joos van Clevelaan en Jan Steenlaan: tot 31 december afgeslo-

ten voor gemotoriseerd verkeer. 
  Vinkenplein en omgeving: omleiding vanwege werkzaamheden tot voor-

jaar 2021.
  Vinkenlaan: voortaan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer via de 

Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
  Gezichtslaan: afwisselend in delen gesloten vanwege asfalteringswerk-

zaamheden van 15 tot en met 18 december.
Maartensdijk:   Wijk Molenkamp: rioleringswerkzaamheden en wisselende afsluitingen tot 

en met begin juni 2021. 

Meer informatie op www.debilt.nl/projecten. Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het 
groen, openbare verlichting en aan de wegen kunnen het gehele jaar door worden gedaan 
en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken. 

Raadsvergadering
Gelet op de aangescherpte maatregelen vinden commissie- en raads-
vergaderingen digitaal plaats door middel van videobellen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 december om 19.30 uur. Naast het Vragen-
halfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de 
onderwerpen (onder voorbehoud):
• Vaststellen Startnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040
• Vaststellen APV gemeente De Bilt 2021
• Vaststellen Financiële verordening 2021
• Vaststellen Controleprotocol Jaarrekening 2020

Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de-
bilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekijken. 
Heeft u vragen over de agenda of de stukken dan kunt u bij de griffie terecht, via raadsgrif-
fie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Afvalkalender 2021 digitaal
Wanneer zet ik welke kliko aan de straat? U vindt het antwoord en veel infor-
matie eenvoudig en snel met de digitale afvalkalender van 2021 via de app of 
website. Een papieren versie is alleen op het gemeentehuis af te halen.

Zet daarom snel de AfvalWijzer op uw 
smartphone of tablet. Postcode en huis-
nummer invullen: klaar! Zo hoeft u ook 
nooit meer te twijfelen welk afval in welke 
kliko gaat of wat u naar de Milieustraat 
moet brengen. U kunt de AfvalWijzer ook 
raadplegen via www.mijnafvalwijzer.nl. De 
ophaaldagen zijn gelijk aan 2020. Door de 
digitale afvalkalender te gebruiken, helpt u 
om het papiergebruik terug te dringen.

Alleen op het gemeentehuis
Dit jaar kunt u geen papieren kalender af-
halen bij de bekende adressen. Vanwege 
corona publiceren wij de afvalkalender dit 
jaar elders in deze krant. Alleen op het ge-
meentehuis kunt u een papieren afvalkalen-
der afhalen; u vindt ze op een tafel in de 
entree. U kunt uw afvalkalender ook down-
loaden van www.debilt.nl/afval.

Meer informatie
Kijk op www.debilt.nl/afval voor meer infor-

matie over afval scheiden, de Milieustraat, 
hergebruik van afvalstoffen of de gemeen-
telijke afvalinzameling.

Nieuwjaarstoespraak
Kort na de jaarwisseling is de nieuwjaarstoe-
spraak van burgemeester Sjoerd Potters te 
zien via www.debilt.nl en op www.regiotvde-
bilt.nl (XS4ALL, kanaal 1480 en Ziggo, kanaal 
43). De traditionele nieuwjaarsreceptie gaat 
vanwege corona niet door.

Voorkom fietsendiefstal
In 2020 is het aantal aangiftes van fietsen-
diefstal in De Bilt met bijna 100% gestegen. 
Vaak is er geen gebruik gemaakt van een 
tweed slot. Gebruik altijd 2 twee sloten en 
zet uw fiets aan een vast object, ook bij uw 
woning.

Kerstboomnetten bij
restafval
Wanneer u een kerstboom koopt, zit er vaak 
een kunststof net omheen. Deze netten kunt u 
bij het restafval doen. Gooi ze niet weg met het 
PMD-afval. De netten raken verstrikt in de sor-
teerinstallaties met grote storingen als gevolg. 

Bouwdossiers naar regionaal archief
Oude bouwdossiers en bouwtekeningen van De Bilt en Bilthoven zijn sinds 9 de-
cember 2020 te raadplegen bij het regionaal archief. Het gaat om de dossiers uit 
de periode 1900 tot en met 1987, die bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen zijn ondergebracht..

De verhuizing vond plaats op grond van de 
Archiefwet. Om een dossier in te zien, kunt u 
een afspraak maken via www.rhcvechtenve-
nen.nl. Het RHCVV is van dinsdag tot en met 
donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie 

en contactgegevens vindt u op de website 
van het regionaal archief.

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 17.00 uur

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

Gewijzigde openingstijden feestdagen
In verband met de komende feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis en de 
Milieustraat gewijzigd.

Datum Gemeentehuis Milieustraat
Donderdag 24 december (kerstavond) 8.30-16.00 uur 9.00-14.00 uur
Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) gesloten gesloten
Zaterdag 26 december (tweede kerstdag) gesloten gesloten
Donderdag 31 december (oudejaarsdag) 8.30-16.00 uur 9.00-13.00 uur
Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten gesloten

Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur (m.u.v. de feestdagen). 
Kijk voor alle openingstijden op www.debilt.nl/contact.
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AFVALKALENDER 2021
week 51   16 december 2020

AFVALKALENDER 2021
MAARTENSDIJK, GROENEKAN, HOLL. RADING EN WESTBROEK

JANUARI FEBRUARI MAART INZAMELGEBIED

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 MG 10 8 9 10 11 12 MG 14 8 9 10 11 12 MG 14

11 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 HW 28 22 23 24 25 26 HW 28

25 26 27 28 29 HW 31 29 30 31 1 2 3 4

APRIL MEI JUNI

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 MG 11 3 4 5 6 7 MG 9 7 8 9 10 11 MG 13 F

13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 HW 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 HW 27

26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 HW 30 28 29 30 1 2 3 4

31 1 2 3 4 5 6

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 MG 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 MG 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 MG 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 HW 26

26 27 28 29 30 HW 1 23 24 25 26 27 HW 29 27 28 29 30 1 2 3

30 31 1 2 3 4 5

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 MG 10 8 9 10 11 12 MG 14 6 7 8 9 10 MG 12

11 12 13 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 HW 28 HW 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 HW 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2

Ophaaldagen
GFT-afval uit de keuken 
wordt om de twee weken op 
maandag opgehaald en in de 
maanden juni, juli en 
augustus elke maandag.

De inzameling van PMD vindt 
elke twee weken plaats op de 
woensdag.

Het restafval kunt u om de 
drie weken op vrijdag aan de 
straat zetten.

Papier wordt maandelijks op 
zaterdag ingezameld.

Afwijkende data
Let op de afwijkende 
inzameldata rond de 
feestdagen.

PMD

GFT

PAPIER

RESTAFVAL

FEESTDAG

KERSTBOMEN

SNOEIHOUT

AfvalWijzer
Download de gratis app AfvalWijzer om uw persoonlijke 
afvalkalender digitaal te raadplegen en een bericht te ontvangen 
wanneer u de kliko aan de straat kunt zetten. De app geeft 
informatie over afval scheiden. 

Milieupas
Als u gebruik maakt van ondergrondse verzamelcontainers heeft u 
een milieupas nodig. Kwijtgeraakt? Een vervangende milieupas 
kunt u digitaal aanvragen via www.debilt.nl/afval en kost € 16,20.
Gaat u verhuizen, laat de milieupas dan op het oude adres achter.

AFVALKALENDER 2021

WANNEER KLIKO AAN DE STRAAT?

Uw kliko mag de avond vóór de inzameldag vanaf 20.00 uur aan de 
straat staan, met een goed gesloten klep en geen afval ernaast. De 
kliko kan de volgende morgen vanaf 7.30 uur geleegd worden. Na 
het legen moet uw kliko voor 20.00 uur weer op eigen terrein 
staan. 

RESTAFVAL

Restafval is al uw huishoudelijk afval behalve groente-, fruit- en 
tuinafval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, 
drankenkartons, papier, textiel, glas, grond, stenen, elektrische 
apparaten en chemisch afval. Dit zijn waardevolle grondstoffen die 
we gescheiden inzamelen. Zo dragen we bij aan een schoner 
milieu. U mag geen huisvuilzakken aanbieden op de Milieustraat.

PLASTIC, METAAL EN DRANKKARTONS

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons 
doet u in de PMD-kliko met de oranje deksel of de ondergrondse 
verzamelcontainer voor PMD. 

Plastic verpakkingen zijn onder andere: lege bakjes en zakjes 
voor groenten, yoghurtbekers, flacons voor shampoo, knijpflessen 
voor sauzen, boterkuipjes, netjes voor uien, plastic tasjes, 
verpakkingen van kaas en vlees en zakken voor pasta. Metalen 
verpakkingen zijn bijvoorbeeld: aluminiumfolie, conservenblikken, 
dopjes van bierflessen, folie van toetjesbakjes, schroefdeksels en 
stalen siroopflessen. Bij drankenkartons gaat het onder andere
om: lege kartonnen melk- en vlapakken, kartonnen pakjes voor 
soep en pastasaus en kartonnen pakjes voor frisdrank en 
vruchtensappen. U hoeft de verpakkingen niet om te spoelen, maar 
ze moeten wel leeg zijn.

GROENTE EN FRUIT UIT DE KEUKEN

Groente- en fruitafval uit de keuken en ander composteerbaar 
materiaal doet u in de groene kliko. Denkt u hierbij aan vlees- en 
etensresten, schillen, klokhuizen, plantenresten en eierschalen. 
Hiervan wordt compost gemaakt. Om het u gemakkelijker te maken 
in de keuken kunt u een gratis geurvrij, afsluitbaar GFT-bakje 
afhalen op de Milieustraat. Heeft u veel tuinafval, dan kunt u een 
extra GFT-kliko aanschaffen. Kijk hiervoor op www.debilt.nl/afval.

BRUIKBARE SPULLEN

Nog bruikbare spullen kunt u inleveren bij de kringloopwinkels van 
Emmaus aan de Julianalaan 27 in Bilthoven (030 – 225 31 26) en 
Burgemeester de Withstraat 18 in De Bilt (030 – 221 05 13) en bij 
Stichting Kringloop ’t Groene Hart aan de Looydijk 96 in De Bilt 
(06 - 49 57 44 56).

GLAS, TEXTIEL EN SCHOENEN

In alle dorpen staan glasbakken en containers waar u uw textiel en 
schoenen in kwijt kunt. Container vol? Breng het dan naar de 
Milieustraat of kom later terug. Plaats het niet naast de container.

SNOEIHOUT

Twee maal per jaar kunt u uw snoeiafval langs de straat 
aanbieden. U vindt de data op de kalender. Handzaam gebonden 
snoeiafval halen we die dag gratis op. Beperk uw bundels tot 
maximaal 75 centimeter doorsnede en 150 centimeter lengte. 
Stammen, stobben en los materiaal moet u zelf naar de Milieustraat 
brengen. 

GROF AFVAL
Bel voor een afspraak met onze inzamelaar
op 088 – 102 33 40.

Grof afval, elektrische apparaten of oud ijzer kunt u laten ophalen. 
Maak daarvoor tussen 9.00 en 17.00 uur een afspraak en geef door 
om welke spullen of welk materiaal het gaat. Zet dit op de 
afgesproken dag voor 7.30 uur aan de straat. Losse materialen 
graag gebonden aanbieden. Kijk op www.debilt.nl/afval welke 
materialen u zelf naar de Milieustraat moet brengen.

MILIEUSTRAAT

De Milieustraat aan Weltevreden 22 in De Bilt is geopend op 
maandag van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 16.00 uur. De Milieustraat is uitsluitend toegankelijk 
voor inwoners van de gemeente De Bilt op vertoon van een 
milieupas. U kunt hier alle vormen van grof afval aanbieden, 
behalve bedrijfsafval en ongescheiden bouw- en sloopafval. Hier 
wordt op gecontroleerd. Huisvuilzakken mag u niet aanbieden. Kijk 
op de gemeentelijke website welke soorten afval u gescheiden kunt 
aanbieden en welke regels er gelden voor het aanbieden van 
asbest.

HOU HET DORP SCHOON!

Zet a.u.b. geen afval naast de ondergrondse verzamelcontainer. Uw 
milieupas geeft toegang tot alle verzamelcontainers in de 
gemeente. Op de ondergrondse verzamelcontainer staat hoe u 
storingen en illegaal bijgeplaatst afval kunt doorgeven. Op het 
bijplaatsen van afval staat een boete die kan oplopen tot enkele 
honderden euro´s.

AFVALWIJZER GEBRUIKEN

Papier is een kostbare grondstof, die de gemeente De Bilt apart 
inzamelt. Nog duurzamer is het om te voorkomen dat papier afval 
wordt. Helpt u ons mee om het gebruik van papier terug te dringen 
door de afvalwijzer op uw telefoon of via onze website te 
raadplegen? Wij streven ernaar om de kalender op termijn niet 
meer in gedrukte vorm te verspreiden. Dank!

AFVALKALENDER 2021
BILTHOVEN (BEHALVE BILTHOVEN-WEST)

JANUARI FEBRUARI MAART INZAMELGEBIED

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

28 29 30 31 1 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4

APRIL MEI JUNI

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 F

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4

31 1 2 3 4 5 6

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

30 31 1 2 3 4 5

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2

Ophaaldagen
GFT-afval uit de keuken 
wordt om de twee weken op 
maandag opgehaald en in de 
maanden juni, juli en 
augustus elke maandag.

De inzameling van PMD vindt 
elke twee weken plaats op de 
woensdag.

Het restafval kunt u om de 
drie weken op vrijdag aan de 
straat zetten.

Papier wordt maandelijks op 
zaterdag ingezameld.

Afwijkende data
Let op de afwijkende 
inzameldata rond de 
feestdagen.

PMD

GFT

PAPIER

RESTAFVAL

FEESTDAG

KERSTBOMEN

SNOEIHOUT

AfvalWijzer
Download de gratis app AfvalWijzer om uw persoonlijke 
afvalkalender digitaal te raadplegen en een bericht te ontvangen 
wanneer u de kliko aan de straat kunt zetten. De app geeft 
informatie over afval scheiden. 

Milieupas
Als u gebruik maakt van ondergrondse verzamelcontainers heeft u 
een milieupas nodig. Kwijtgeraakt? Een vervangende milieupas 
kunt u digitaal aanvragen via www.debilt.nl/afval en kost € 16,20.
Gaat u verhuizen, laat de milieupas dan op het oude adres achter.

AFVALKALENDER 2021
DE BILT (MET BILTHOVEN-WEST)

JANUARI FEBRUARI MAART INZAMELGEBIED

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4

APRIL MEI JUNI

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 F

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4

31 1 2 3 4 5 6

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

30 31 1 2 3 4 5

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2

Ophaaldagen
GFT-afval uit de keuken 
wordt om de twee weken op 
maandag opgehaald en in de 
maanden juni, juli en 
augustus elke maandag.

De inzameling van PMD vindt 
elke twee weken plaats op de 
woensdag.

Het restafval kunt u om de 
drie weken op vrijdag aan de 
straat zetten.

Papier wordt maandelijks op 
zaterdag ingezameld.

Afwijkende data
Let op de afwijkende 
inzameldata rond de 
feestdagen.

PMD

GFT

PAPIER

RESTAFVAL

FEESTDAG

KERSTBOMEN

SNOEIHOUT

AfvalWijzer
Download de gratis app AfvalWijzer om uw persoonlijke 
afvalkalender digitaal te raadplegen en een bericht te ontvangen 
wanneer u de kliko aan de straat kunt zetten. De app geeft 
informatie over afval scheiden. 

Milieupas
Als u gebruik maakt van ondergrondse verzamelcontainers heeft u 
een milieupas nodig. Kwijtgeraakt? Een vervangende milieupas 
kunt u digitaal aanvragen via www.debilt.nl/afval en kost € 16,20.
Gaat u verhuizen, laat de milieupas dan op het oude adres achter.

Vanwege de coronapandemie is de papieren afvalkalender 2021 voorlopig alleen af te halen in de entreehal van het gemeentehuis. 
We doen dit voor uw gezondheid en die van anderen. U kunt de afvalkalender voor uw gebied hieronder uitknippen, maar handiger 
nog is het gebruik van de Afvalwijzer-app, die gratis te downloaden is. Lees ook het artikel elders in deze krant.
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers 
en voert modificaties uit aan trucks.

Voor onze vestiging in Loosdrecht zijn wij op zoek naar een:

ENGINEER BOUWVOERTUIGEN          
 
Functie omschrijving:

- ontwerpen en tekenen in ons 2d en 3d tekenprogramma
- maken van constructie- en aslastberekeningen
- beheren van tekeningen en stuklijsten
- je bent het aanspreekpunt tussen binnendienst en werkplaats
- minimaal MBO werk- en denkniveau
- het betreft een fulltime functie 

Heb je interesse? Bel, schrijf of kom even langs.

Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl

Nw. Loosdrechtsedijk 40, Loosdrecht | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

Bouwbedrijf Nagel is uw betrouwbare en vakbekwame partner voor bouw-
projecten. We werken met een betrokken team dat zich dagelijks volledig in-
zet voor bouwprojecten bij zowel particulieren als bedrijven. We leveren een 
compleet pakket van nieuwbouw tot verbouw, renovatie en onderhoud. 

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een full-time:

Meewerkend voorman* | (leerling) timmerman
* Minimaal MBO-niveau 4 door kennis en/of ervaring

Wij bieden:
•  Een prettige werksfeer
•  Marktconforme salariëring en arbeids-

voorwaarden conform de CAO bouw

Wij vragen:
•  In bezit van rijbewijs
•  Vakkennis inzake nieuwbouw en renovatie

Zin om ons team te komen versterken, mail dan naar info@bouwbedrijfnagel.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dirk Nagel 06-52250861

Bouwbedrijf Nagel BV · Kerkdijk 66 · 3615 BG Westbroek
0346 - 28 16 48 · www.bouwbedrijfnagel.nl Bouwbedrijf 

Nagel
groeit! 

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

- Dealer van Aixam brommobielen, waaronder ook elektrisch met een kruipfunctie
- Aixam wordt nieuw standaard geleverd met ABS en achteruitrijcamera
- Ruime voorraad occasion brommobielen (en Canta’s)
- Private lease vanaf € 270 per maand, verzekering en �nanciering mogelijk
- Inruil auto of brommobiel mogelijk

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM - Like ons op 

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

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Helaas zijn wij tijdelijk gesloten door een tweede lockdown. 
Heeft u een afspraak vóór 19 januari dan vervalt deze.

Wel zijn wij iedere di t/m zaterdag 
van 10.00 - 14.00 uur aanwezig in 
de salon voor het volgende:

* Color to go ophalen
* Kerstcadeaus
* Haarproducten
* Cadeaubonnen

Wij zetten uw bestelling op 
afspraak buiten voor u klaar.

Blijf gezond
en zorg goed voor elkaar!



Nootjes
De Vierklank 14 16 december 2020

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

en kastje met 2 deurtjes. €20,-
. Tel. 0346-243758

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting. Bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
06-21587684 

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. €130,00 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212
Italiaanse (moedertaal) biedt 
ITALIAANSE conversatie-
les online. Info op nummer 
06-44377978

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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 

Twee boeken van Selma 
Lagerlöf, Dagboek en 
Christus legenden samen €2,-. 
Tel: 06-14040516

Sil de Strandjutter van Cor 
Bruijn €2,-. Tel. 06-14040516

Het Sixtijnse Geheim van 
Philipp van den Berg €2,-. 
Tel: 06-14040516

Keulse pot, hoogte 20cm. 
doorsnee 25cm en nog een 
kleinere pot samen €17,50. 
Tel. 0346-212069 

2 Luxe Rotan stoeltjes met 
kussentje, leuk voor serre of 
studentenkamer €12,50 per 
stuk. Tel. 0346-212069 

Gezelschapspellen 12 stuks, 
waarvan deel nog in verpak-
king samen €25,- Tel. 030-
2290561/06-15530129

Electrische voetenbad met 
massage nieuw in verpakking 
€10,-. Tel. 030-2290561/06-
15530129

Brabantia boodschappen-
wagentje €10,-. Tel. 030-
2290561/06-15530129

Kerstboom standaard, metaal 
diameter 11cm x 26cm hoog 
€5,-. Tel. 06-15071616

Verschillende puzzels van 
1000 stukjes. 1x gemaakt, is 
compleet €7,50 per stuk. Tel: 
0346-213143

Lanarte borduur compleet 
pakket van Nederland Nog 
nieuw €35,-. Tel. 0346-
243758

Verzameling oude blikken 
bussen/trommels. In een koop 
€15,-. Tel. 0346-243758

Eiken klein hoekkastje bxhxd 
36 x 73 x 27 cm met plateau 

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

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

Welkom op afspraak bij Jopie's Wonen
Wij hebben heel veel mooie, betaalbare woonaccessoires 
en (kerst) cadeautjes. Ook voor o.a. krijtverf en toebehoren 
kunt u bij ons terecht. Volg ons op FB voor meer info en 
de laatste nieuwtjes. Graag tot ziens bij Jopie’s Wonen, 
Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Bel voor een afspraak 
06-30405694

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.

BEKENDMAKINGEN
week 51 ¾  16 december 2020

Tussen de gemeente De Bilt en M. Koele-
wijn, K.E. Droste en M.E. de Vries is op 1 
december  2020 een overeenkomst geslo-
ten in de zin van artikel 6.24 lid 1 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze 
overeenkomst houdt verband met de func-
tiewijziging van Rembrandtlaan 14 te Bilt-
hoven.  

Gemeente  De Bilt heeft zich bereid ver-
klaard om de vereiste planologische proce-
dure ten behoeve van de gewenste func-
tiewijziging te doorlopen. Dit betreft een 
wijziging van het bestemmingsplan Rem-
brandtlaan 2014. De gemeente heeft op 
grond van de Wro de verplichting om 
grondexploitatieafspraken te maken, zoals 
over de kosten van de planologische pro-

cedure. De voornoemde anterieure over-
eenkomst voorziet op hoofdlijn in afspra-
ken over de planologische procedure en de 
exploitatiebijdrage.
 
De overeenkomst voorziet erin dat de ex-
terne kosten die verbonden zijn aan de 
planologische procedure en de kosten van 
noodzakelijk uit te voeren onderzoeken 

door M. Koelewijn, K.E. Droste en M.E. de 
Vries aan de gemeente De Bilt worden ver-
goed.

Deze zakelijke weergave ligt vanaf 17 de-
cember 2020 gedurende zes weken ter in-
zage in het gemeentehuis, Soestdijkseweg 
Zuid 173, Bilthoven.

Kennisgeving functiewijziging Rembrandtlaan 14 te Bilthoven

Op ’t bankje
De sombere donkere dagen nodigen toch nog veel 
mensen uit om te gaan wandelen. Als de feestver-
lichting die je nu overal ziet er niet zou zijn waren 
het er vast minder. Dat het winter wordt heb ik al een 
paar keer gemerkt aan het ijskrabben van autoruiten 
’s morgens vroeg, maar echt winters weer hebben we 
nog niet gehad. Dit keer kom ik op straat een buurman 
tegen die ook een rondje doet. Ik vraag me af of hij 
ook besloten heeft een keer te gaan wandelen. Anders 
zie ik hem altijd alleen maar de auto pakken. Hij blijkt 
toch niet uit sportieve overwegingen aan de wandel te 
zijn. Zijn auto is in de garage voor een onderhouds-
beurt. We lopen een stuk met elkaar op, keurig afstand 
houdend. Ik ben zijn verhalen, die meestal over zijn 
werk gaan wel gewend, maar daar heb ik tijdens het 
wandelen niet zoveel behoefte aan. Gelukkig is hij al 
vrij gauw waar hij zijn moet en kan ik alleen verder 
wandelen. Nu kan ik ook genieten van de mooie ver-
lichte kerstversieringen. Natuurlijk kom ik weer uit bij 
het bankje en gewoontegetrouw strijk ik weer op mijn 
vaste plekje neer. Al gauw komt er een vrouw van 
rond de zestig met een opgewekt gezicht bij me zitten. 
Ze heeft een mondkapje op maar is wel in voor een 
praatje. ‘Ik heb net in een opwelling een leuke kerst-
boom gekocht. Pas toen ik afgerekend had besefte ik 
dat ik hem ook thuis moest krijgen. De verkoper zei 
dat ik hem wel naar huis kon slepen, maar dat zag ik 
toch niet zitten. Mijn man hoefde ik het niet te vragen 
want die wil vast geen boom in de auto hebben. Dan 
zou er wel eens wat hars op de bekleding kunnen ko-
men. Mijn dochter Ilse en mijn schoonzoon wonen in 
de buurt. Ik heb Ilse toen maar gebeld en gevraagd of 
haar man de boom kon ophalen, maar die was voor 
zijn werk in Eindhoven. Gelukkig had ze zelf wel een 
oplossing. Ze brengt haar twee kinderen altijd met een 
bakfiets naar school en ze wilde de boom wel met de 
bakfiets ophalen en bij mij thuisbrengen. Ik heb bij 
de kerstboomverkoper gewacht tot zij er was en het 
ging prima. Mijn man zou haar met de boom opvan-
gen en ze zal er nu wel zijn. Ze pakt haar telefoon 
en ik hoor al gauw zeggen: ‘Vind je hem ook mooi.’ 
Aan haar glunderende gezicht te zien moet dat wel het 

geval zijn. Ze glundert nog meer als ze 
hoort dat Ilse de boom samen met haar 
vader aan het optuigen is. ‘Stuur me 
even een fotootje’, hoor ik haar zeg-
gen. Ze wacht geduldig met de tele-
foon in haar hand op een foto en als 
die er is hoor ik haar uitbundig roepen: 
‘Wat mooi.’ Van afstand laat ze mij 
ook genieten van het mooie plaatje. 
De vrouw vertelt dat haar dochter twee 
kinderen heeft, een jongen van vijf en 
een meisje van zeven. Voor de feestda-
gen hebben we afgesproken dat Eerste 
Kerstdag mijn schoonzoon André met 
hun zoon Daan naar zijn ouders gaan 

en Ilse met Astrid bij ons. Tweede 
Kerstdag doen we het andersom. Met 
Oud en Nieuw blijven we allemaal 
gewoon thuis.’ Weer komt er een ap-
pje met een foto bij haar binnen. De 
vrouw is helemaal ontroerd over wat 
ze ziet. Trots richt ze de foto naar mij 
toe. ‘Mijn man verheugt zich vooral 
op die tweede dag. Hij heeft op zolder 
een modelspoorbaan aangelegd en hij 
kan daar met André en Daan fijn uren 
mee bezig zijn. Ze stapt opgewekt op.

Maerten   
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Biltse Sport Federatie behartigt bijna 
30 jaar belangen van haar leden

door Kees Diepeveen

In 1991 is de Biltse Sport Federatie (BSF) opgericht op verzoek van een groot aantal 
sportverenigingen, met als doel belangenbehartiging van deze sportverenigingen in de 

gemeente De Bilt. Dat doet de BSF door gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren op 
sportgebied, maar ook de aangesloten leden van advies te dienen. 

Marius van den Bosch is voorzit-
ter van de BSF. Hij maakt al sinds 
2002 deel uit van de BSF waarvan 
de laatste vier jaren als voorzit-
ter. Anja Donker is sinds vijf jaar 
secretaris. Zij vertellen dat de ge-
meenteraad veel waarde hecht aan 
het advies van de BSF en ook ver-
schillende politieke partijen nemen 
het advies van de BSF mee in hun 
oordeel over voorstellen van het 
college. 

Sportbevordering
Sportbevordering en gemeentelijk 
sportbeleid zijn belangrijke items. 
Gemeente en BSF trekken vaak 
samen op. De afspraak is dat de 
BSF gevraagd en ongevraagd de 
gemeente advies geeft. Van den 
Bosch: ‘Dat werkt heel goed. De 
onderlinge samenwerking is heel 
constructief. We zijn ook niet zo-
maar een club. De BSF heeft mo-
menteel 33 leden en deze leden ver-
tegenwoordigen ongeveer 12000 
actieve sporters. De aangesloten 
verenigingen weten ons goed te 
vinden. Tot maart 2020 zaten we 
eens per maand aan tafel met een 
sportvereniging. Enerzijds om na-
der kennis te maken met de vereni-
ging en haar bestuurders, maar ook 
om actuele zaken vanuit de ver-
eniging te bespreken. Daarna be-
kijkt de BSF welk advies gegeven 
of actie ondernomen kan worden 
ter ondersteuning, eventueel met 
hulp van gemeentelijke instanties’. 
Daarnaast ondersteunt de BSF initi-

atieven als de 3e Helft voor het be-
wegen en ontmoeten van ouderen 
en het realiseren van een skatebaan 
in Maartensdijk.

Aandachtsgebieden
In het BSF-bestuur zitten zoveel 
mogelijk vertegenwoordigers uit 
de zes kernen. De taken worden 
verdeeld onder de bestuursleden, 
die elk hun specifieke interesses 
en aandachtgebieden hebben. In-
dien nodig wordt ook een beroep 
gedaan op deskundigheid van bui-
ten het bestuur. Donker: ‘Er wordt 
jaarlijks gewerkt met een werkplan. 
Op dit moment zijn bijvoorbeeld 
sport tijdens de coronacrisis, de 
projecten Sporthal De Bilt en wijk-
overstijgende speelplekken actueel. 
Verenigingen kunnen zich ook bij 
de BSF melden met problemen die 
ontstaan zijn door de coronacrisis’. 
Van den Bosch vult aan: ‘We over-
leggen met de sportambtenaar over 
bijvoorbeeld de huurkosten van ac-
commodaties. De gemeente heeft 
daar tot nu toe zeer voortvarend 
in opgetreden. Momenteel wordt 
bijvoorbeeld overleg gevoerd met 
de gemeente over ondersteuning 
van verenigingen, die door de cri-
sis in financiële nood komen door 
het missen van baromzet en spon-
sering’. 

Kerstzaalvoetbal
Jaarlijks organiseren de BSF, FC 
De Bilt en de sportcoaches van 
Mens De Bilt het kerstzaalvoetbal-

toernooi. Vorig jaar namen meer 
dan 100 basisschoolteams deel aan 
het toernooi tijdens de kerstvakan-
tie. Helaas kan het toernooi dit jaar 
door corona niet doorgaan.

Sportgala 
Sinds 2017 organiseert de BSF 
jaarlijks het sportgala van de 
jeugdkampioenen. Alle jeugdkam-
pioenen uit de gemeente kunnen 
hiervoor worden aangemeld. De 
kampioenen worden door de bur-
gemeester en de wethouder sport 
gehuldigd. Een middag feest met 
sport, spel en lekker eten. Jaarlijks 
kwamen rond de 200 jeugdige spor-
ters naar het Jeugdsportgala om een 
kampioensmedaille in ontvangst te 
nemen en later nog een foto van 
team of individuele sporter met 
wethouder en burgemeester. 

Sporthal De Bilt
De BSF wil de schakel zijn tussen 
de verenigingen en de gemeente 
De Bilt en wil haar leden zo goed 
mogelijk vertegenwoordigen en 
van advies voorzien. Dit gebeurt 
door regelmatig te overleggen 
met de wethouder en ambtenaar 
sport, de deelname aan werkgroe-
pen (b.v. nieuwbouw sporthal De 
Bilt) en gesprekken met de leden. 
Ongeveer 30% van de Biltse be-
volking is lid van een sportver-
eniging. Dit aantal moet omhoog. 
Van den Bosch: ‘Een van onze be-
stuursleden is niet actief betrok-
ken bij een sportvereniging, maar 

Voorzitter Marius van den Bosch en secretaris Anja Donker hopen dat de 
vacatures binnen de BSF snel worden ingevuld.

bij het sportonderwijs op de ba-
sisscholen. Zijn aandachtsgebied 
is meer aandacht om basisschool-
leerlingen te laten kennis maken 
met sport’. 

Vacatures
Tenslotte vragen Marius van den 
Bosch en Anja Donker aandacht 
voor een aantal vacatures die ont-
staan in het voorjaar van 2021. 
‘Twee algemeen bestuursleden tre-
den statutair af. Anja Donker ver-
telt dat zij haar functie van secre-

taris neer zal leggen vanwege een 
andere baan die al haar aandacht 
opeist. Ieder bestuurslid heeft een 
eigen portefeuille. De BSF is op 
zoek naar mensen, die betrokken 
zijn bij sport in onze gemeente. Dat 
kan vanuit het onderwijs zijn, maar 
vooral ook uit de verenigingen zelf. 
Actieve sportbeoefening is geen 
vereiste. Affiniteit met sport wel. 
Voor meer info over de BSF en de 
vacatures zie: www.BSFNet.nl of 
neem contact op met Anja Donker 
via secretaris@bsfnet.nl.

Buurtkerstboom op de Wolfsmelk
Voor het eerst weer na 2014 was er weer een enorme kerstboom op de Wolfsmelk in 

Maartensdijk. De Sint was nog niet het land uit, of er lag al een kerstboom 
van meer dan 6 m. op de stoep.

Meijerink (van de kerstbomen) 
kwam met hun beste chauf-
feur indrukwekkend achteruit de 
Wolfsmelk op rijden om deze de 
volgende dag met vereende buur-
mannenkracht overeind te zetten. 
Een welkome afleiding in corona-
tijd met al z’n contactbeperkingen.

Op initiatief van Linda van Bar-
neveld en Henny van der Heijden 
werd er met de spreekwoordelijke 
‘pet’ in de buurt rondgegaan (te-
genwoordig buurtapp) en het was 
daarbij hartverwarmend hoeveel 
positieve reactie daarop kwamen. 
De wens was duidelijk; er moest 
een heel grote boom komen. Na 
plaatsing was het de beurt aan de 
knutselaars om de ‘saaie’ kerstver-
siering te pimpen. Aan glitters en 
blingbling geen gebrek. 

Afgelopen zaterdag kregen de 
lampjes gezelschap van de zelfge-
maakte kerstballen, kerstklokken, 
arrensleeën, zuurstokken, kerst-
wensen, gingerbread mannetjes en 
een heuse kerstslee met rendieren. 
Op gepaste afstand hielpen de bu-

ren en de ‘kleine’ buren elkaar om 
er een mooie volle boom van te 
maken. En nu maar lekker een paar 

weken genieten. De ’buurt’ wenst 
iedereen in elk geval fijne en rus-
tige feestdagen. 

Voor het eerst sinds jaren was er weer een mooie kerstboom op de 
Wolfsmelk in Maartensdijk. (foto: Henny van der Heijden)

Lieve kinderen van 
Maartensdijk

November is een maand waar ik 
mij altijd ontzettend op verheug, 
want dan kom Ik graag naar Ne-
derland en zie ik al die kinderen 
weer. 

Maar dit jaar was alles anders. Het 
coronavirus, dat ik vanuit Spanje 
ken heeft Nederland ook belast 
met regels, zoals mondkapjes en 
1,5 meter afstand. 
Van burgermeester Sjoerd Potters 
heb ik de vele regels, om het Co-
ronavirus tegen te gaan gehoord: 
het was daardoor niet mogelijk om 
naar het plein in Maartensdijk te 
komen. 

Maar de pieten gingen wel op pad en hebben zoveel mogelijk schoen-
tjes gevuld; gelukkig had Kapper Hans nog een rek, waarop ze allemaal 
een plaatsje konden vinden.

Veel liefs van Sinterklaas (alweer in Spanje)

Lichtpuntje
9 december kwamen 12 leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk be-
woners van Dijckstate verrassen met zelfgemaakte kerststukjes. Onder 
leiding van Noa Rooijens, docent ‘bloem’ en 2 leden van de bewoners-
commissie Dijckstate gingen de leerlingen in groepjes langs de deur. 
Met mondkapje op en met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn ver-
liep dit bezoek vlekkeloos. En de ontvangers waren aangenaam verrast. 
‘Een lichtpuntje in deze donkere tijd’, zo verwoordden verschillende 
bewoners de attentie.

Aeres leerlingen gaan bewoners van Dijckstate verrassen met hun 
kerststukjes.



Zoete kou
De eerste nachtvorst wordt aangekondigd en dat veroorzaakt een blijde 
tinteling. Nog gauw de potplanten onder dak gebracht en in de tuin 
de kwetsbare planten met blad toegedekt. ‘s Ochtends vroeg ligt er op 
de sloten een flinterdun laagje ijs en zijn de velden wit van de rijp. In 
de moestuin vallen de boerenkool planten nu extra op. Met witte ijs-
kristalletjes op de krullende bladeren staan zij fier rechtop, zij aan zij. 
Ze beschermen zichzelf tegen bevriezing door zetmeel om te zetten in 
suikers, want suiker verlaagt het vriespunt in de cellen. Hierdoor wor-
den de bladeren zoeter en zachter van smaak. Zoete kou in de kool, hét 
moment om boerenkool te eten dus. De bladeren van onderaf geplukt, 
kun je er lang van eten en de plant groeit langzaam nog wat door. Totdat 
in februari het blad bitter gaat smaken in aanloop tot de bloei. Ter de-
coratie van de moestuin laat ik soms een paar boerenkool planten staan. 
Gesteund met een stok kunnen ze hoog worden en bloeien mooi geel, 
als voeding voor de bijen in het voorjaar.
Ik las laatst in een oude krant hoe in de dertiger jaren onder arbeiders 
soberheid werd gepropageerd. Zij rookten niet en dronken niet, want dat 
was geld verspillen, kapitalistisch gedoe. Met kerstfeest aten zij daarom 
altijd eenvoudig boerenkool met worst. Mensen van de gestampte pot... 
zonder kapsones.
Al eens geprobeerd het blad, goed fijn gesneden, in een wok beetgaar 
en knapperig te roerbakken? Met paprika en cashewnoten een vlot, mo-
dern alternatief... 
               (Karien Scholten)

In haiku:
Wit bevroren blad
Wapent zich zoet tegen kou
Boerenkool met worst
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advertentie

Over het Online Museum 
en Eyckenstein

door Henk van de Bunt

Op woensdag 30 december om 14.00 uur zijn er op boerderij Eyckenstein (Eikensteeg 13 
in Maartensdijk) twee korte lezingen met aansluitend een wandeling over 

landgoed Eyckenstein en omgeving. 

‘Wij willen op deze manier het be-
staan van het Onlinemuseum wat 
bekender maken. Waar kun je dat 
beter doen dan daar waar de lezing 
over zal gaan’, vertelt Anne Doe-
dens, redacteur van het Online-
museum en één van de inleiders. 
‘Je bent daardoor beter en sneller 
in staat de besproken onderwer-
pen ook zelf te gaan bekijken’. 
Over alle te bespreken onderwer-
pen wordt al op het Onlinemu-
seum ‘verhaald’, maar zo kan er 
in de praktijk, wanneer dat nodig 
is nog wat meer aan worden toe-
gevoegd’. Eerst zal eindredacteur 
Dick Berents iets vertellen over 
de geschiedenis van Maartensdijk 
en het Online Museum; daarna zal 
Anne Doedens vertellen over land-
goed Eyckenstein. De bijeenkomst 
zal worden afgesloten met het be-

kijken van paar opvallende en be-
sproken plekken in de omgeving.

E-book
Op 14 juli 2020 presenteerde het 
Online Museum De Bilt een uitgave 
van de ‘Aantekeningen van Mau-
rits Jacob Eijck over Eyckenstein’, 
die hij maakte over de periode van 
1651 tot 1852. Om dit fascinerende 
verslag bereikbaar te maken voor 
alle geïnteresseerden, is gekozen 
voor een digitale uitgave, die op 
de site van het Online Museum kan 
worden gedownload.
In het verslag wordt duidelijk hoe 
Maurits Jacob Eyck van Zuylichem 
probeerde zijn landgoed op allerlei 
manieren mooier te maken, terwijl 
we tegenwoordig vaak bezig zijn de 
omgeving, die we natuur noemen, 
in de oude staat te herstellen. 

Grafkelder
Er zal aandacht zijn voor de grafkel-
der op het landgoed uit de vroege 
negentiende eeuw, gebouwd gedu-
rende het leven van Maurits Jacob 
Eijck van Zuylichem. Hij leefde 
van 1764 tot 1853 en hij was een 
patriot, die in de Franse tijd bur-
gemeester van Maartensdijk werd. 
Hij besteedde veel aandacht aan de 
verbouwing van zijn landgoed. Er 
is een metalen toegangshek tussen 
twee pilasters. De bodem van de 
kelder ligt ongeveer een meter on-
der de begane grond en bestaat uit 
twee ruimtes. In de achterste ruimte 
bevonden zich drie gedenkstenen 
en in de voorste acht.

Zinksloot
Ongetwijfeld zal er ook aandacht 
zijn voor de Zinksloot die over de 
hele lengte van het landgoed Eyc-
kenstein van zuid naar noord loopt, 
tot voorbij het Boetzelaersveld. Het 
is een water waarover tweehonderd 
jaar geleden schuiten voeren om 
grond, veen en turf af te voeren 
en mest aan te voeren. Deze sloot 
wordt de Zinksloot genoemd, om-
dat het jaagpad dat er langsloopt, 
lager ligt (verzonken) dan het om-
liggende land. De sloot is in het 
begin van de negentiende eeuw in 
opdracht van Maurits van Eyck van 
Zuylichem zelf gegraven. 

Moestuin
Er bestaat in het Regionaal Histo-
risch Centrum Vecht en Venen een 

Een foto van de grafkelder. (foto Lex van Boetzelaer)

De huidige moestuin vanuit de lucht gezien. (foto Frank Mulder)

strook met tekeningen van panden 
langs de Dorpsweg in Maartens-
dijk, gemaakt door Maurits Jacob 
van Eyck van Zuylichem in 1850. 
Even ten westen van het landhuis 
Eyckenstein aan de overkant van en 
aan de Maartensdijkse Dorpsweg 
stond ooit het huis Berkenstein, op 
die strook te zien als het derde pand 
van links. Het is waarschijnlijk om-
streeks 1700 gebouwd. Via de fa-
milies Gerobulus en Van Poolsum 
kwam het door vererving in 1765 in 
handen van de familie Swaving en 
uiteindelijk van de Van Boetzelae-
rs. Het gebouw is door Mr. Willem 
Carel baron van Boetzelaer om-
streeks 1900 gesloopt. De huidige 
verhuurde moestuin van Eycken-

stein en de woning Dorpsweg 264 
behoorden bij het huis. Eind vorige 
eeuw werd vastgesteld dat de fun-
deringen van Berkenstein nog on-
der de grond aanwezig zijn. Het is 
heel goed mogelijk dat Berkenstein 
naar Geertruijt van Berck genoemd 
is, die getrouwd was met Johannes 
Gerobulus.

Lezing
De ruimte waar de lezing wordt ge-
houden is open voor ontvangst om 
13.30 uur.  Voor een kopje koffie 
wordt gezorgd. Om 14.00 begint 
de lezing, rond 15.30 de wandeling. 
Er is plaats voor maximaal 28 per-
sonen. Aanmelden kan op jersey-
vleesbestellen.nl.

Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug 
Op 8 december 2020 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente 
Soest, Landgoed Eyckenstein (Maartensdijk) , Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, 

de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (Regio Utrecht), het Utrechts Particulier 
Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug afspraken gemaakt om een betaald 

ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. 

De terreineigenaren zijn voornemens 
om vanaf 1 januari 2022 de aankoop 
van een Utrechtse Heuvelrug (UH)-
ruitervignet verplicht te stellen voor 
ruiters en menners die gebruik maken 
van de paden die over hun terrein lo-
pen; de terreineigenaren en gebrui-
kers maken zich zo samen sterk voor 
in stand houden ervan.

Instandhouding paden
Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid 
padennetwerk voor ruiters en men-
ners dat intensief wordt gebruikt. 
Het in stand houden van deze paden 
kwam in gevaar, omdat het voor ter-
reineigenaren financieel steeds lasti-
ger is om de kosten daarvoor op te 
brengen. Daarom hebben zij samen 
met vertegenwoordigers van gebrui-
kers gezocht naar een systeem waar-
bij deze kosten gedekt worden uit 
gebruikersbijdragen, zodat de paden 
toegankelijk blijven en geschikt zijn 
om zo veilig mogelijk te berijden.

Samenwerking
Deze samenwerking tussen terrei-
neigenaren en vertegenwoordigers 

van ruiters en menners in het Natio-
naal Park Utrechtse Heuvelrug heeft 
geleid  tot de afspraken in een op 8 
december ondertekende intentieover-
eenkomst. ‘Ik ben heel blij met deze 
mijlpaal. Met de afspraken, die nu 
gemaakt zijn kunnen we de komende 
maanden gezamenlijk uitwerken hoe 
we het Utrechtse Heuvelrug ruiter-
vignet gaan uitgeven. Ook zullen we 
andere terreineigenaren uitnodigen 
om mee te doen met dit ruitervignet. 

En we gaan natuurlijk zorgen dat alle 
gebruikers tijdig op hoogte zijn van 
de veranderingen die op 1 januari 
2022 ingaan’, aldus Janine Caalders, 
directeur-bestuurder van Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug. Verwacht 
wordt dat de prijs van een jaarvignet 
voor de Utrechtse Heuvelrug rond de 
60 euro zal liggen. Hiervoor staat de 
vignethouder dan minimaal zo’n 200 
km aan paden ter beschikking.  
      [HvdB]

Om ruiterpaden te mogen gebruiken is vanaf 1 januari 2022 de aankoop 
van een Utrechtse Heuvelrug (UH)-ruitervignet verplicht. 

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.
16-12

Do.
17-12

Vr.
18-12

Za.
19-12

Zo.
20-12

Saté van kip
met atjar, kroepoek

en frietjes

Klassieke hazenpeper, 
stamppot en stoofpeer

(€ 15,00)

Gebakken doradefilet, 
Hollandaisesaus

en frietjes

Kaasquiche uit de oven, 
groenten en frietjes

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Pecan-carameltaart met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50


	VK-M_16-12-20_01fc
	VK-M_16-12-20_02fc
	VK-M_16-12-20_03fc
	VK-M_16-12-20_04fc
	VK-M_16-12-20_05fc
	VK-M_16-12-20_06fc
	VK-M_16-12-20_07fc
	VK-M_16-12-20_08fc
	VK-M_16-12-20_09fc
	VK-M_16-12-20_10fc
	VK-M_16-12-20_11fc
	VK-M_16-12-20_12fc
	VK-M_16-12-20_13fc
	VK-M_16-12-20_14fc
	VK-M_16-12-20_15fc
	VK-M_16-12-20_16fc

