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

advertentie

advertentie

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

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

Groot assortiment diervoeders
voor paarden, vee,
huisdieren en gevogelte.

Gratis aan 
huis bezorgd 

v.a. € 50,-

Industrieweg 56
3641 RL Mijdrecht
Tel. 06 11187001
www.huisdiervoeders.nl

Wij zijn
importeur van:

Wenst iedereen
fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2022
Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Besluit over bouwen op 
Hessingterrein uitgesteld

door Henk van de Bunt 

Met een breed en hartstochtelijk protest hebben tegenstanders van woningbouw in de natuur 
op het Hessingterrein in De Bilt vrijdag 17 december nog één keer hun gezamenlijke

stem laten horen, voordat dinsdag 21 december in de Biltse gemeenteraad
het besluit over de heikele kwestie zou hebben kunnen vallen. 

Het is tot de beslissende raadsver-
gadering nog ongewis of er komend 
jaar 130 woningen gebouwd kun-
nen worden op het terrein van een 
voormalige autodealer in De Bilt. 
In de gemeenteraad tekent zich een 
meerderheid af die tegen het plan 
gaat stemmen. Dat zou een tegen-
valler zijn voor projectontwikke-
laar Verwelius. Met name coalitie-
genoot D66 speelt een cruciale rol 
in het debat. Of de partij definitief 
voor c.q. tegen gaat stemmen moet 
nog blijken. 

Uitstel
Wethouder Madeleine Bakker - 
Smit berichtte zaterdag 18 decem-

ber: ‘De besluitvorming in de Biltse 
raad over het bestemmingsplan 
Utrechtseweg 341 vindt hoogst-
waarschijnlijk niet meer plaats in de 
Raadsvergadering van december, 
omdat het college heeft verzocht 
deze te verzetten naar de Raadsver-
gadering van 27 januari 2022. 
Op vrijdag 17 december ontving 
het Biltse college namelijk een 
brief van de Provincie Utrecht. De 
provincie deelde hierin mee dat een 
overeenkomst tussen Verwelius en 

de Provincie niet op tijd afgerond 
kan worden, omdat de Provincie 
de eventuele gevolgen van een re-
cente uitspraak van de Hoge Raad 
voor deze overeenkomst wil bestu-
deren. Deze overeenkomst tussen 
Verwelius en de Provincie is nodig 
vóór de vaststelling van het bestem-
mingsplan door De Bilt. De Provin-
cie geeft in de brief aan het Biltse 
college aan deze afronding gereed 
te hebben voor de Biltse raadsver-
gadering van 27 januari 2022. 

Een bont gezelschap van raadsleden van de SP, GroenLinks, PvdA, Forza De Bilt, Beter De Bilt, ChristenUnie, 
Fractie Brouwer naast leden van het Utrechts Landschap, IVN en enkele burgerinitiatieven, staan schouder aan 
schouder voor de oude showroom van Hessing. 

De Vierklank
rond de feestdagen

Deze week ontvangt u de laatste Vierklank van dit 
jaar. Tussen kerst en Oud&Nieuw zijn we gesloten 
en verschijnt De Vierklank niet. Het eerste nummer 
van 2022 wordt op woensdag 5 januari bezorgd.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Actualisering regionale 
huisvestingsverordening

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte behandelde
op 7 en 14 december onder voorzitterschap van Henk Zandvliet 

de ‘Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022, gemeente
De Bilt’ en de woonvisie 2030. In de woningmarktregio
U16 hebben de deelnemende gemeenten gekozen voor

een regionale huisvestingsverordening met
beleidsruimte voor de lokale gemeenteraden. 

Het beoogd effect is onder meer 
een zo rechtvaardig mogelijke 
verdeling en benutting van schaar-
se woonruimte in de U16 in het 
algemeen en specifiek in de ge-
meente De Bilt.
De commissievergadering begon 
op 7 december met zeven inspre-
kers. Ernst Menten van Platform 
3R, Ebbe Rost van Tonningen, 
voorzitter Wijkraad De Leyen, 
Danny Visser, directeur-bestuur-
der SSW, Ed Buitenhek, inwoner 
Maartensdijk, Bas den Atris, Sa-
men werken aan Wonen Holland-
sche Rading, Laura van Esveld, 
Maartensdijk-Zuid en Ina Duthler, 
bewonersvereniging Bilthoven-
Noord. De vergadering werd vervolgd met de eerste termijn van de 
commissie en op 14 december voortgezet met de eerste termijn van 
wethouder Dolf Smolenaers, die inging op de vragen en opmerkingen. 

Vragen
De wethouder raadt uitstel van de actualisering af. Hij denkt dat dit niet 
gaat helpen en niet te verkopen is. Over de relatie met de omgevings-
visie zegt hij dat de woonvisie het kader biedt voor toekomstige ont-
wikkelingen door te bepalen wat voor woningen er worden gebouwd, 
voor wie we bouwen en welke eisen we stellen aan de woningen. ‘De 
woonvisie bepaalt niet waar er gebouwd wordt.’ Verder gaat hij in op 
vragen over kleinere woningen en kernbinding in kleine kernen. 

Wethouder Dolf Smolenaers had 
veel vragen te beantwoorden.

Lees verder op pagina 3
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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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/12 • 15.30u - Ds. Adriaan Plantinga; 
Kinderkerstfeest vanaf 17.00 uur online

24/12 • 22.00u - Ds. Harold Oechies
Kerstnachtdienst alleen online te volgen

25/12 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
26/12 • 10.30u - Centrumkerk gesloten
Oecumenische Viering in OLV-kerk te 

Bilthoven
31/12 • 16.00u - 

Mevr. ds. Louise Blok, vesper
02/01 • 10.30u - 

Mevr. ds. Koosje Vos - Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/12 • 09.30u - Ds. J. C. Klein

26/12 • 09.30u - Ds. J. M. Molenaar
26/12 • 15.30u - Ds. M. Noorderijk 

31/12 • 15.30u - Ds. J. Boer
01/01 • 09.30u - Ds. P. van Duijvenboden  

02/01 • 09.30u - Ds. A. Bloemendal
02/01 • 15.30u - Ds. M. Maas  

 
Woudkapel

25/12 • 11.30u - Marien van den Boom
02/01 • 10.30u - Marc Rietveld

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

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

25/12 • 13.00u - Kerstviering in 
Centrumkerk aan de Julianalaan in 

Bilthoven
26/12 • 13.00u - 

de heer Wim Molenkamp
02/01 • 13.00u - de heer Theo van Duin 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
24/12 • 18.00u - Online Kerstviering 

voor de kinderen
24/12 • 21.00u - pastor Annelies van den 

Boogaard; reserveren
25/12 • 10.30u - pastor Wies Sarot; 

reserveren
26/12 • 10.30u - Oecumenische viering; 

reserveren
01/01 • 10.30u - Voorgangers Astrid 

Veldhuis en Janine Noten
02/01 • 10.30u - Voorgangers Astrid 

Veldhuis en Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

25/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
26/12 • 10.15u - Ds. H.J. Room
02/01 • 10.15u - Ds. B. Schaaij

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
(nog) besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
24/12 • 22.00u - Ds. H.E. Dankers, 

onlinedienst
25/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

onlinedienst
26/12 • 10.00u - Ds. D.M. Heikoop, 

onlinedienst
31/12 • 14.30u - Ds. A.J. Zoutendijk, 

onlinedienst
01/01 • 10.30u - Ds. H.E. Dankers, 

onlinedienst
02/01 • 10.00u - Proponent P.J. Verhagen, 

onlinedienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

25/12 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar
26/12 • 10.00u - Ds. Evert van Leersum
02/01 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
25/12 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering 
K. Elsevier en K. Gestel

26/12 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering 

I. Elsevier en W. Kremer
02/01 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering 
J. Gaans en W. Eurlings

Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/12 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Adri van der Mast
26/12 • 10.00 uur - geen dienst

02/01 • 10.00 uur - 
spreker dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

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

26/12 • 15.30u - Ds. G.H. Vlijm
31/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
02/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/12 • 10.00u - Ds. H. Juffer
25/12 • 18.30u - Ds. H. Juffer

26/12 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
26/12 • 18.30u - Kandidaat C.R. v.d. Toorn

31/12 • 19.00u - Ds. R.W. Mulder
01/01 • 10.00u - Ds. C.M. Visser  

Lees verder op pagina 22

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.nl

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

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

  
                       Ik zal nog altijd grapjes met je maken 
                       We zullen samen door het stille berglandschap gaan 
                       Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken 
                       Raak je mijn hart nog duidelijker aan 
                                                                               vrij naar Toon Hermans 
 
                                                                                               “OKIDO” 
 
Dankbaar voor alle mooie herinneringen en voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend geven wij kennis van het overlijden van mijn 
man, onze vader, schoonvader en opa 

 
Gerardus Bonaventura Hendricus Steenman 

Gerard 

* Utrecht, 24 mei 1940          † Driebergen, 16 december 2021 
 

                                                                 Gerda Steenman - Vonk 

                                                                 Monique en Peter 
                                                                    Maura 
                                                                    Tijn     

                                                                 Bonnie 
 
Prins Bernhardlaan 5, 3738 DL  Maartensdijk 
 
De Uitvaartdienst in de hem zo vertrouwde Sint Maartenskerk in 
Maartensdijk en de begrafenis op de Begraafplaats Den en Rust te 
Bilthoven vinden vandaag, woensdag 22 december, plaats in beperkte 
kring vanwege de Corona maatregelen.

“Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken in goede gedachten der herinnering”

Bonhoeffer

Ria Sierink - Korff
Echtgenote van André Sierink, † 20 februari 2021

* Ommen,  † De Bilt, 
6 januari 1935  16 december 2021

Marja

Ellen
   Femke
   Max en Rachèl
   Thijs

Duuk en Gita
   Sam en Kim
   Julia en Bob

Martin
   Duuk en Maranna, Noud
   Sophie en Timo
   Boris en Laura

Judith en Hans
   Elise en Carel
   Jibbe en Kirina

Correspondentieadres:
Ellen Sierink
Barteldsgaarde 3
3436 RK  Nieuwegein

Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Kunst Uit Eigen Provincie

Kunst Uit Eigen Provincie vindt dit jaar plaats van 23 december tot 
en met 5 januari 2022 in het WVT-gebouw. De expositie geeft kun-
stenaars uit onze provincie de gelegenheid om te exposeren voor een 
breed publiek. De expositie is gratis toegankelijk. In samenwerking 
met basisschool Wereldwijs voegen wij dit jaar een nieuw element 
toe, namelijk kunstexpositie van kinderen. De expositie kinderkunst 
is mede mogelijk gemaakt door een gulle gift van de Lions Club Bilt-
hoven. Corona toegangsbewijs check bij alle bezoekers van 13 jaar en 
ouder, die de expositie graag willen bewonderen. Contact over KUEP: 
kuep@vvsowvt.nl.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Na de beantwoording van de vele vragen in de tweede termijn van de 
commissieleden vertelt wethouder Smolenaers dat hij een week gele-
den bij een regionaal overleg was waar een wethouder vertelde dat in 
zijn raad de woonvisie een hamerstuk was. ‘De woonvisie is in onze 
gemeente in ieder geval geen hamerstuk. Het moet me wel van het hart 
dat na twee beeldvormende avonden en een eerste termijn met vijf A-
4tjes, en vooral heel veel complimenten over het stuk, de antwoorden 
en het proces, dat ik nog steeds meerdere A-4tjes volschrijf. Dan vraag 
ik me af wat we met elkaar aan het doen zijn.’    

Raadsbehandeling
Aan het eind van de behandeling concludeert voorzitter Henk Zandvliet 
ook dat het geen hamerstuk in de gemeenteraad wordt. Die vindt plaats 
op 21 en waarschijnlijk 23 december. Het zal onder meer gaan over 
woningen kleiner dan 60 vierkante meter, voorkeur voor bepaalde be-
roepsgroepen, de verhouding 30 procent sociaal en 20 procent midden-
huur, de positie van starters, splitsing van boerderijen, flexwoningen, 
woonbehoeftecijfers, de passage over Maartensdijk, afdrachtregeling 
voor kleine woningen en de duur van de zelfbewoningsplicht. Zandv-
liet verwacht een groot aantal moties en amendementen.  

De mooie ligging en architectuur van de Hof van Bilthoven is van 
bovenaf goed te zien. (foto Jos van der Worp - lid fotoclub Bilthoven)

Vervolg van pagina 1

Kerstconcert
in Dijckstate

Zaterdag 18 december gaf Harmonie Kunst en Genoegen (Maartensdijk) 
een kerstconcert in woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate 
(Maartensdijk) voor de bewoners. Gelet op de reacties van de vanaf de 
balustrades meekijkende bewoners werd dit zeer gewaardeerd. 
[foto Henk van de Bunt]

150 Kerststollen van CDA De Bilt-
Maartensdijk voor Voedselbank De Bilt

Vrijdag 17 december leverde CDA-lijstrekker Werner de Groot 150 kerststollen af bij 
de Voedselbank in De Bilt. De kerststollen - in opdracht van het CDA door Bakkerij 

Bos te Maartensdijk gebakken - , werden dankbaar in ontvangst genomen door 
Voedselbankvrijwilliger Roelof de Boer (al jaren actief voor de Voedselbank De Bilt). 
Hij vond het fantastisch de stollen te mogen aannemen en te kunnen doorgeven aan

de families en gezinnen die structureel gebruik maken van De Voedselbank in De Bilt.

Werner de Groot: ‘Betrokken inwo-
ners versterken de onderlinge ver-
bondenheid en het CDA vindt dat 
ook de politiek - zeker in deze tijd - 
aan die versterking mee moet doen. 
We leven niet alleen voor onszelf, 
maar vooral ook voor en met elkaar. 
Wie geraakt is door het lot van de 
ander, kan niet anders dan in bewe-

ging komen en dat geldt ook voor 
ons lokale CDA’.
Voedselbank de Bilt is er voor in-
woners van de zes kernen van de 
gemeente De Bilt, De vrijwilligers 
van Voedselbank De Bilt helpen 
wekelijks meer dan 125 huishou-
dens/gezinnen met voedselhulp. De 
afnemers zijn in financiële proble-

men geraakt en hebben wekelijks 
te weinig geld over om voedsel en 
kleding te kopen.

Wie ook iets wil betekenen voor de 
Voedselbank (financieel of in na-
tura) kan een kijkje nemen op de 
website van Voedselbank De Bilt: 
https://voedselbankdebilt.nl

ingezonden mededeling

Werner de Groot is gearriveerd bij het magazijn van De Voedselbank. (foto Roelof de Boer)

Kerstmis en Oud en Nieuw vieren
kan niet meer op vele manieren
dat is echt heel beroerd
maar het virus dat loert
wel kun je het huis mooi versieren

Guus Geebel Limerick
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Vink Witgoed wenst u in de eerste plaats fijne kerstdagen en een 
voorspoedig 2022. Ook nu en in het nieuwe jaar staan wij voor 
u klaar. Zolang de coronamaatregelen dit vragen is onze winkel 
gesloten. Dit betekent natuurlijk niet dat wij niet bereikbaar zijn.

Thuisverkoop
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan kunt u 
niet wachten tot de winkels weer open zijn voor een nieuwe. 

Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn wij 
gewoon bereikbaar. U kunt met ons bellen, mailen, 
appen of via onze website www.vinkwitgoed.nl ons 
bezoeken.

Nu u niet naar ons toe kunt komen, komen wij 
graag naar u toe. Het is mogelijk om ons bij u 
thuis uit te nodigen voor een adviesgesprek en 
onze thuisverkoopservice. Daarbij houden wij ons 
vanzelfsprekend aan de coronamaatregelen en 
veiligheidsvoorschriften.

Keukenrenovatie
Ook in ons keukenrenovatiewerk denken we graag met 
u mee om uw wensen te realiseren. Steeds meer mensen 
vinden het niet duurzaam en wenselijk om hun oude keuken 
eruit te breken en weg te gooien, om vervolgens een nieuwe 
te kopen. Wij helpen u graag bij het kiezen van een nieuw 
aanrechtblad, nieuwe fronten of nieuwe apparatuur, waarbij 
u de regie in handen heeft.

Van maandag tot en met zaterdag staan wij voor u klaar om 
uw vragen te beantwoorden en u de service te bieden waar 
u recht op heeft. We hopen dat ook snel weer in de winkel te 
kunnen doen!

Nog steeds bereikbaar!

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 23 december t/m woensdag 29 december

Filet Americain 

Ei-bieslook salade

Sellerie salade

Gebraden Rosbief 

Huisgemaakte Beenham

Gegrilde Fricandeau

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO SALADE TRIO

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

DIT JAAR NEMEN WE GEEN GOURMET OP BESTELLING AAN. 

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DE WINKEL WAAR U ALLES TER 
PLEKKE KAN UITKIEZEN EN SAMENSTELLEN. KOMT U GEZELLIG 

LANGS?

WIJ WENSEN IEDEREEN HELE 
FIJNE FEESTDAGEN TOE!



Tijdschrift
Historische Vereniging Maartensdijk

Ruim voor de feestdagen kregen de leden Van de Historische Vereniging Maartensdijk 
een nieuwe editie van het tijdschrift St Maerten in de brievenbus, met oude en recente 

geschiedenisverhalen en naast heel veel extra’s op de website.

Centraal in dit nummer staat de 
landinrichting van het Noorderpark 
tussen 1985 en 2013. De recente - 
en nog altijd actuele - geschiedenis 
van de landinrichting in het gebied 
tussen Utrecht en het Gooi wordt 
beschreven in een uitgebreid artikel 
van Frank Klok. Deze geschiede-
nis is zo recent dat op de website 
(www.stmaerten.nl) een aparte aan-

vulling is gezet met interviews met 
inwoners uit Westbroek. 

En de herinrichting is nog zo ac-
tueel dat de redactie alle lezers in 
staat wil stellen om eigen ervarin-
gen met de landinrichting en het 
Noorderpark te delen. Op de web-
site is daarvoor een speciale reac-
tie-pagina ingericht.

Verder 
Nummer 61 van St Maerten bevat 
om te beginnen een mooie hom-
mage aan één van de oprichtsters 
van de Historische Vereniging 
Maartensdijk: Els de Bouter. Els is 
dit jaar overleden en de vereniging 
eert haar met een artikel over haar 
historische archief van Groenekan. 
Frank Klok schreef een prachtige 
biografie op de website, met teke-
ningen van haar eigen hand.
Verder een boeiend artikel van Kees 
Floor over een militaire oefening in 
1881 in Blauwkapel, Groenekan en 
Achttienhoven. Het is een van de 
weinige oefeningen, waarin de ver-
dediging van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (ons Werelderfgoed) 
werd getest. 

Wouter van Dijk, collectiebeheer-
der van het Regionaal Historisch 
Centrum in Breukelen, beschrijft 
een fascinerende archiefvondst: de 
chirograaf van Westbroek uit 1515. 
In St Maerten wordt uitgelegd wat 
een chirograaf is en waarom deze 
uniek is. 
In deel 2 over de brandweer van 
Achttienhoven en Westbroek be-
schrijven Martin Groot en Jan Maa-
sen historische branden in West-
broek; lees over brandstichting en 

boerderijbranden; en kijk op de 
website naar bijzondere filmopna-
men van hooibranden in Westbroek. 

Te koop
Voor niet-leden is het tijdschrift te 
koop bij de Bilthovense Boekhan-

del (Julianalaan 1), de Readshop 
aan de Hessenweg in De Bilt, kap-
per Hans Stevens in Maartensdijk, 
Van der Neut in Groenekan en mo-
len De Kraai in Westbroek (woens-
dag en zaterdag).

(Jan Maasen) 

 De Vierklank 5 22 december 2021

KERSTWENS COLLEGE
week 51   22 december 2021

Beste inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen,

Het jaar 2021 was voor iedereen in onze gemeente een uitdagend jaar waarin de coronacrisis ons leven voor een groot deel heeft bepaald. Uiteraard hopen we 
natuurlijk allemaal snel op betere tijden in 2022!
De feestdagen zijn ook het moment om samen met onze dierbaren stil te staan bij de dingen die ons in het hier en nu gelukkig maken zoals bijvoorbeeld elkaars 
aanwezigheid. Deel vooral deze lichtpuntjes met elkaar maar denk ook eens aan die eenzame buur. Een klein gebaar als een kaartje of een telefoontje kan veel 
goeds doen! Wij wensen u allen veel plezier en ontspanning toe tijdens de feestdagen en geniet – ondanks de beperkingen – van de dingen die wél kunnen. 
Samen met u gaan we ons best doen er weer een mooi nieuw jaar van te maken. Voor nu wensen we u allen fi jne en gezonde feestdagen!

Hartelijke kerstgroeten van: Sjoerd Potters, Dolf Smolenaers, Anne Brommersma en Madeleine Bakker-Smit

In 1999 gebouwde boerderijen aan de Korssesteeg te Westbroek. (foto 
Het Utrechts Archief)

Zonnebloemgasten 
maken Kerststukjes
Zaterdag 11 december maakten een 10- tal zonnebloem-

gasten uit Bilthoven en De Bilt kerststukjes
bij verschillende vrijwilligers thuis.

Er werd om 14.00 uur gestart met een kopje koffie en een kerstlekker-
nij, waarna de gasten ijverig aan de slag gingen om zelf onder leiding 
van hun gastvrouw een mooi kerststukje te maken. Ondertussen werd 
er gezellig gebabbeld over van alles en nog wat. Voor de deelnemers 
een heerlijke activiteit in deze coronatijd.

De creativiteit van ieder kwam weer boven en na nog een drankje en 
een hapje keerden rond de klok van vijf uur de gasten huiswaarts met 
een prachtig stukje om met kerst hun huizen op te vrolijken. Het was 
een zeer geslaagde middag en op de vraag of men in het voorjaar het 
een keer leuk vond om een bloemstukje te maken werd volmondig ja 
geantwoord.  (Thea van Maurik)

Zonnebloemgasten maken kerststukjes in huiselijke sfeer.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Janzen, op elk 2e product:

50%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

BEL 0346-211711 
of BESTEL in 
onze WINKEL
U kunt het gelijk 
meenemen of wij 
bezorgen het bij u thuis.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Maertensplein 33 • Maartensdijk

www.hairdesque.nl   Hairdesque
Bel ons 0346 - 213711

Lieve mensen let op!
Helaas weer een lockdown... Tot en met 
14 januari hebben we aangepaste ope-
ningsuren om producten af te halen. U 
kunt tot die tijd online geen afspraken 
maken. Wij gaan zsm uw afspraak ver-
plaatsen. Wel is de salon geopend voor 

het afhalen van producten, kleuringen, 
kadobonnen en advies natuurlijk. Ook 
leuk als kerstkadootje!
We zijn iedere dinsdag t/m zaterdag 
geopend van 10.00-16.00 uur. Met uit-
zondering van de feestdagen. Bel ons, 
dan zetten we de spullen voor u klaar.
In overleg is thuis bezorgen ook mogelijk.

Fijne kerst samen
en pas goed op elkaar!

We hopen u snel weer te zien!

VOOR DE LEKKERSTE:

KERSTSTOLLEN
AMANDELKRANSEN EN -STAVEN

TULBANDEN
KERSTCHOCOLADE

BENT U BIJ BAKKER BOS 
VAN HARTE WELKOM!

VOOR DE LEKKERSTE:

KERSTSTOLLENKERSTSTOLLENKERSTSTOLLEN

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

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Een AED; je ziet ze overal 
maar wat kan je er mee

door Henk van de Bunt

De AED is niet meer weg te denken in het straatbeeld van de gemeente De Bilt. In de gemeente 
De Bilt zijn er inmiddels 56. Die zijn aanwezig bij bedrijven maar hangen ook, 24/7 

bereikbaar, in buitenkasten. Het ontgrendelen daarvan gebeurt via een code 
door burgerhulpverleners die reageren op een reanimatieoproep.

Een Automatische Externe Defibril-
lator (AED) is een draagbaar ap-
paraat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit 
gebeurt door het geven van een 
elektrische schok, waardoor het hart 
van iemand met een hartstilstand als 
het ware ‘gereset’ wordt. Een AED 
is aanwezig op verschillende open-
bare locaties en is herkenbaar aan 
een kenmerkend logo. Je vindt een 
AED bijvoorbeeld op treinstations, 

luchthavens, in winkelcentra of bij 
een sportvereniging. In steeds meer 
buurten is een AED aanwezig. Een 
AED is een hulpmiddel bij reani-
matie. Het geven van hartmassage 
in combinatie met mond-op-mond-
beademing blijft noodzakelijk. De 
AED moet zo snel mogelijk worden 
ingezet en de hulpverlener volgt de 
instructies van het apparaat.

Hartslag
Op Hartslagdebilt.nl is aangegeven 
waar in deze gemeente AED’s zijn 
te vinden De groene AED’s in die 
kaart zijn 24/7 beschikbaar en de 
gele alleen tijdens openingstijden. 
Ed Schaefers is medeoprichter en 
voorzitter van Hartslagdebilt. ‘Er 
zijn op dit moment 56 aangemelde 
AED’s in de gemeente, verdeeld 
over de kernen: Bilthoven (31), De 
Bilt (12), Groenekan (2), Holland-
sche Rading (4), Maartensdijk (5) 
en Westbroek (2). Deze AED’s zijn 

onderdeel van het landelijk Hart-
slagNu netwerk. Dat betekent, dat 
op het moment dat de meldkamer 
(112) een ambulance stuurt naar een 
persoon met een hartstilstand er ook 
burgerhulpverleners worden opge-
roepen om snel naar het slachtoffer 
te gaan om te beginnen met reani-
meren of om een AED op te halen en 
deze naar het slachtoffer te brengen 
om te defibrilleren. In 2020 is dit in 
De Bilt 20 keer gebeurd’.

Ontgrendelen
Burgerhulpverleners zijn mensen 
die een reanimatiecursus hebben 
gevolgd en zich vervolgens als 
vrijwilliger hebben aangemeld bij 
HartslagNu. Op het moment dat 
zij worden opgeroepen krijgen zij 
het adres van en de routebeschrij-
ving naar het slachtoffer. Als ze 
een AED moeten halen krijgen ze 
het adres van de dichtstbijzijnde 
AED en een code om de buiten-
kast te ontgrendelen. De burger-
hulpverlener kan zelf kiezen of hij 
de oproep accepteert of weigert. 
Er worden altijd voldoende bur-
gerhulpverleners opgeroepen. Dus 
men hoeft zich niet bezwaard te 
voelen als men niet kan gaan. Het 
is overigens niet mogelijk om 112 
te bellen en te vragen naar de code 
van een AED. 

Uitbreiding
Stichting Hartslag De Bilt is 
in overleg met de gemeente en 
RAVU tot stand gekomen en zet 
zich in voor de opbouw en uitbrei-
ding van het AED netwerk in de 
gemeente De Bilt. Er is bijvoor-
beeld in Groenekan onlangs een 
- inmiddels geslaagde - actie ge-
start om een AED te kopen en bui-
ten te hangen waarbij de stichting 
om advies is gevraagd. Ook is er 
een aantal buitenkasten beschik-

Half november werd op het treinstation van Hollandsche Rading een AED 
geplaatst. 

Eind maart 2019 werden vijf gemeentelijke gebouwen voorzien van 
24-uurs AED’s; o.a. bij het Multifunctioneel Centrum De Vierstee in 
Maartensdijk. 

Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Marleen Steenbeek 
(rechts) uit Maartensdijk heeft er in 2019 toe geleid dat ook voor de 
omgeving Tuinlaan, Bantamlaan, Dorpsweg in Maartensdijk een AED 24 
uur per dag beschikbaar is. De AED is geplaatst bij de achteringang van 
restaurant Zilt en Zoet aan de Dorpsweg.

baar voor mensen/bedrijven die al 
een AED hebben en deze buiten 
willen hangen, 24/7 bereikbaar 
en die dan dus ook aanmelden bij 
HartslagNu. 

Grothelaan
In Groenekan werd gezocht naar 
een logische plek voor een AED 
en deze is gevonden bij de aldaar 

gevestigde huisartsenpraktijk aan 
de Grothelaan 1a. De eigenaar is 
akkoord dat de AED op een toe-
gankelijk punt aan de buitenmuur 
aldaar wordt vastgemaakt. Er 
komt een buitenkast omheen, die 
met een code is te openen. Er ko-
men voor belangstellenden een of 
twee avonden, waarop Niek Vis-
scher van ‘Onvergetelijk Leven’ 
voorlichting en instructie geeft aan 
de donateurs of belangstellenden. 
Ook in Groenekan zal de ‘weg via 
112’ worden bewandeld. 

Informatie
Voor meer informatie - wanneer 
men bijvoorbeeld in de wijk ook 
overweegt een actie te voeren om te 
komen tot het ophangen en aanmel-
den van een AED - kan men con-
tact opnemen met de stichting via 
info@hartslagdebilt.nl. Er zijn ge-
subsidieerde mogelijkheden, waar-
door het totaalbedrag voor de aan-

schaf en het onderhoud van de AED 
verminderd kan worden. Hartslag 
De Bilt heeft een ANBI status en 
is niet gesubsidieerd. Een donatie 
kan de stichting helpen met het uit-
voeren van haar taken. De Stichting 
heeft nog een aantal buitenkasten 
beschikbaar, die zij gratis aanbie-
den aan burgers en bedrijven. Wie 
hiervoor belangstelling heeft kan 
contact opnemen met de stichting 
via info@hartslagdebilt.nl.

Aan de muur van één van de appartementengebouwen aan de Wissellaan 
in Bilthoven hangt sinds 22 april een AED. De appartementenbewoners 
hielden daarvoor gezamenlijk een inzamelactie, via het speciale platform 
van de Hartstichting. 

Stichting Hartslag De Bilt overhandigde half november een AED 
Buitenkast aan de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. 
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Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl

Jopie’s 
wonen

Webshop: webshop.jopieswonen.nl | Geopend: Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, verf, woonaccessoires en cadeau’s.

Voor meer info kijk op de website:
www.jopieswonen.nl of  bel 06 30405694.

Gastenverblijf  in het voorhuis van onze boerderij
voor max. 6-personen.

Vacature!

Wij zijn op zoek naar een

banketbakker
(38 uur) voor onze 
banketbakkerij in Bilthoven.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Arjan Bras 
via arjan@edelgebak.nl.

Neem een kijkje 
op onze site!
www.edelgebak.nl

Of ga naar 

Facebook
@Top’sEdelgebak

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)

De start van een vrijwillige kavelruil met grondeigenaren in (de
omgeving van) Groot Mijdrecht Noord-Oost, Wilnis-Vinkeveen, de
Oostelijke Vechtplassen en/of het Gagelgebied in Utrecht-West

De provincie Utrecht start een
vrijwillig kavelruilproces op met de
inbreng van grond in eigendom van
de provincie, gelegen in genoemde
polders. Deze polders zijn onderdeel
van het Natura 2000-gebied of het
Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Het kavelruilproces is van groot
belang voor de realisatie van de
natuurdoelen in Utrecht-West en
voor het toekomstbestendig maken
van agrarische bedrijven door
bijvoorbeeld het vergroten van een
huis- of veldkavel. U kunt hieraan
meedoen door gronden in te brengen
en/of aan te kopen.

Met gesprekken aan huis of digitale
gesprekken worden grondeigenaren
en/of -gebruikers betrokken bij het
kavelruilproces.

Kavelruil van start in

Heeft u belangstelling in deze kavelruil?
Ga dan naar de website: https://www.provincie-utrecht.nl/kavelruil-utrecht-

west. Hier vindt u het inschrijfformulier en meer informatie over de werkwijze,
de verkoopcriteria en de procesvoorwaarden.

Let op: U heeft tot en met 15 januari om u in te schrijven. Inschrijfformulieren
ingezonden na 15 januari worden niet in behandeling genomen.

Wilt u meer informatie over de kavelruil Utrecht-West of het inschrijfformulier
thuisgestuurd krijgen? Neem dan contact op met de kavelruilcoördinator Erwin

van den Berg: info@greenfielddevelopment.nl of 035 – 5310922.

De kavelruilcoördinator verkent of de
grondeigenaren en -gebruikers
hierover afspraken willen maken en
hoe die toegepast kunnen worden.

Om het kavelruilproces zorgvuldig en
transparant te laten verlopen maakt de
kavelruilcoördinator tijdens zijn
inventarisatie gebruik van
verkoopcriteria en
procesvoorwaarden.

U komt in aanmerking voor de
kavelruil als u als agrariër, particulier,
overheid of organisatie in het bezit
bent van grond in de gebieden Groot
Mijdrecht Noord-Oost, Groot Wilnis-
Vinkeveen, de Oostelijke
Vechtplassen en/of het Gagelgebied.

Utrecht-West

Dorresteinweg 72b Soest | 035 601 28 83 | www.vaarderhoogt.nl 

De Werkplaats 
Kindergemeenschap 

Wij zoeken Onderwijsassistenten
Il [!]_ . 

Wil jij als enthousiaste Onderwijsassistent werken op een bijzondere school voor 
voortgezet onderwijs in Bilthoven? Dan ben jij welkom op De Werkplaats!
Kijk voor deze vacature op onze website www.wpkeesboeke.nVvo 
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Fijne Kerstdagen
Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Sperwerlaan 31 • Maartensdijk • tel. 06 - 53351430

Wenst u 
f ijne kerstdagen

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Sport en bewegen
voor 50+

hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening

Hart & Vaat
Beweeggroep

De Bilt

Wij wensen u
een sportief en gezond jaar

Kom vrijblijvend kijken of meedoen
vanaf woensdag 19.00 - 20.30 uur.

Informatie: Peter Stadhouder
secr.hvbgdebilt@gmail.com

brengt mensen bij elkaar....

Wij wensen iedereen 
Fijne Feestdagen

www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Joop en Jannie 
van Rossum

en hun 
medewerksters 
wensen u hele

fijne 
Kerstdagen 

toe!

DE DROGIST MET AANDACHT

Ik wens u
vredige dagen
Koop Geersing
uitvaartverzorger

Wij wensen u

fijne 
feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2022

Rode beuk voor Riet Schmelter
Op 6 december 2021 is er in het Heidepark  een rode beuk geplant ter nagedachtenis aan 

Riet Schmelter. Het was een lang gekoesterde wens om voor haar, als oprichter van de 
Heideparkvrijwilligers, een boom te planten. 

Riet heeft 24 jaar geleden het ini-
tiatief genomen, in overleg met de 
gemeente, om te klussen in het Hei-
depark. Op de kluszaterdagen wer-
den de vrijwilligers bijgestaan door 
twee gemeentemannen die materi-
aal gaven als zagen, grote scharen, 
scheppen en afvalprikhaken. Die 
stonden in de bouwkeet aan het 
einde van de Ruysdaellaan, waar er 
bij Riet verzameld werd. Zij deelde 
met die twee ambtenaren de taken 
en het gereedschap uit en schonk 
koffie halverwege de ochtend. 
Verder zat Riet bij de openbare 
gemeentevergaderingen en ‘verde-
digde’ het Heidepark. Zonder haar 
oplettendheid was het park allang 
bebouwd geweest. Het plan om na 

haar overlijden een boom te plan-
ten was al direct ontstaan: dat was 
8 jaar geleden. Toeval wil dat deze 
boom precies 8 jaar oud is. De beuk 
is een hele toepasselijke boom om 
hier te planten: hij kan  wel 400 jaar 
worden en heeft een beschermende 
werking. Een oud Duits gezegde 
dat betrekking heeft op inslag van 
bliksem en de beschermende wer-
king van de beuk luidt: ‘Vor Eichen 
sollst du weichen, Buchen sollst du 
suchen! (Vermijd eiken en schuil 
onder beuken).
De Stichting Vrienden van het Hei-
depark is dan ook heel blij met deze 
rode beuk die de gemeente heeft 
gedoneerd. 

(Noud Cornelissen)

De rode beuk en Giel Schmelter (de zoon van Riet).

Traktatie 
Voorafgaand aan de kerstperiode gingen leden-melkveehouders van 
FrieslandCampina op 17 december op bezoek bij 250 verzorgingstehui-
zen in heel Nederland en trakteerden zij ruim 30.000 bewoners en hun 
verzorgers op warme Chocomel met slagroom. 
Tamira en haar partner hebben een melkveehouderij in Maartensdijk; zij 
brachten een bezoek aan woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate. De 
bewoners waren daar erg blij mee en vertelden later er erg van genoten 
te hebben.

Hartverwarmende traktatie voor de bewoners van Dijckstate.

Eenakter voor 
Zonnebloemgasten

Vrijdagmiddag was er in het zaaltje naast de Zuiderkapel (Boslaan in 
Bilthoven) een theatervoorstelling voor de gasten van de Zonnebloem 
De Bilt/Bilthoven. Het publiek vermaakte zich uitstekend met deze ko-
mische eenakter. Na afloop was er gelegenheid voor een drankje en 
hapje.  (Frans Poot)

Theater Franje (Anneke Iseger en Frits Blankensteijn) voerde een 
komische eenakter op; Teuntje wordt ieder jaar door haar vader 
uitnodigd voor een kerstdiner. 

Brute inbraak
op de Steenen Camer

In de nacht van 9 december is er op brute wijze ingebroken in een 
woning op de Steenen Camer in Bilthoven. Terwijl de bewoonster niet 
thuis was, hebben de daders grofweg een raam aan de achterzijde van 
het huis uit het kozijn gesloopt. Eenmaal binnen hebben zij spullen 
meegenomen waar de bewoonster (een weduwe van 85 jaar) erg op 
gesteld was; vooral sieraden, zilverwerk en uurwerk.

Het gevolg van deze brute inbraak is dat zij zich niet meer veilig voelt 
in haar eigen huis, waar zij al bijna een halve eeuw woont. Familie, 
omwonenden en vrienden steunen haar zodat zij zich hopelijk weer 
enigszins prettig zal gaan voelen in haar eigen woning. (Frans Poot)

Op grove wijze is het raam eruit gesloopt.
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WIJ WENSEN JULLIE
EEN GEWELDIG EN GEZOND 2022

NAMENS
ALLE WINKELIERS

Bedankt
voor jullie

lokale steun
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wenst iedereenwenst iedereen
prettige feestdagenprettige feestdagen

en een voorspoedig 2022en een voorspoedig 2022

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

wenst u Fijne Kerstdagen
en de beste wensen voor

u en uw dieren

Wij wensen u 
pre�ge 
feestdagen
en een
bloeiend 2022!

FijneFijne
FeestdagenFeestdagen

0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Goede kerstdagen en een voorspoedig 2022Goede kerstdagen en een voorspoedig 2022

Dorpsweg 47b  |  3738 CA Maartensdijk  |  0346-212602
www.lmbvanginkel.nl

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

Wij wensen U
fijne kerstdagen

Brackman subliem met Beethoven
Grote musici hebben het vermogen muziek te laten klinken alsof die op het moment zélf 
ontstaat, en juist dat is een van de vele talenten van pianovirtuoos Bernd Brackman, die 
afgelopen zondag de drie laatste, uiterst moeilijke pianosonaten van Beethoven vertolkte.

De term pianovirtuoos doet hem 
eigenlijk te kort, want naast een fe-
nomenale techniek geeft Brackman 
niet alleen een getrouwe weergave 
van Beethovens lastige partituren, 
maar weet ook de kern van het 

‘grote verhaal’ van de componist 
over te brengen: het redden van de 
mensheid.

De geest van medemenselijkheid, 
wederzijds begrip, liefde en broe-

derschap waarmee al Beethovens 
werken zijn bezield, wordt door 
Brackman uitgedragen op een vu-
rig-lyrische, verhalende maar vaak 
ook mateloze toon, in de beste zin 
des woords. Een unieke, persoon-

lijke en geïnspireerde timing en op-
bouw, volle bassen en een perfecte 
stemvoering kenmerken zijn door-
leefde voordracht van de drie so-
naten die de pianist in één grootse 
beweging aan zijn gebiologeerde 
gehoor voorschotelde: het resultaat 
van vele jaren intense omgang met 
de eenzame Weense gigant, die zijn 
‘grote verhaal’ door zo weinigen 
van zijn tijdgenoten begrepen zag, 
en door zijn cynische noodlot van 
steeds toenemende doofheid in een 
steeds groeiend sociaal isolement 
raakte.
Beethoven was een onverzettelijke 
non-conformist die de regels van 
de muziekgeschiedenis tartte en 
oprekte waar hij dat nodig achtte, 
en zo ook speelt Brackman zijn 
muziek: met een compromisloze 
eigenzinnigheid die absolute voor-
waarde is om Beethoven te kunnen 
vertolken levert de pianist een tita-
nenstrijd met deze drie monumen-
ten in de muziekgeschiedenis. Vol-
uit, risicovol en zonder blad voor de 
mond te nemen verdedigt hij Beet-
hovens meesterwerken met zijn 
leven, en het leek of de geplaagde 
componist even zelf in Bilthoven 
vertoefde. Zij die het voorrecht 
hadden erbij te mogen zijn maakten 
een diepe buiging voor niet alleen 
Beethoven, maar ook voor meester-
pianist Brackman.

(Peter Schlamilch) Meesterpianist Bernd Brackman vertolkt Beethovens pianosonaten.

Het Biltsche Meertje
is al lang geen meertje meer 

Het Biltsche Meertje, dat al lang geen meertje meer is, trok de aandacht
van Abe Postema.Hij beschrijft het ontstaan en de geschiedenis ervan. 

Wim Krommenhoek vervolgt zijn 
reis langs de kunst in De Bilt, waar-
bij hij ditmaal ook een paar inmid-
dels verdwenen beelden bespreekt.
Jos Heuer en Henk Willems schre-
ven een boek over een baanbrekend 
idee van Kees Boeke om de leerlin-

gen van de Werkplaats een gevoel 
voor ruimte en afmetingen bij te 
brengen: de Tiendesprongen. 

In het decembernummer van De 
Biltse Grift gaan zij hier verder op 
in, waarbij zij ook het leven van 

Kees Boeke en het ontstaan van de 
Werkplaats beschrijven.

Al eeuwenlang bestond er een ver-
bindingsweg tussen de plaatsen die 
nu De Bilt en Baarn heten. Rond 
1830 werd de verbindingsweg 

tussen de Utrechtseweg (toen: de 
Straatweg naar Amersfoort) via 
Jagtlust richting Soest, de Prinsche 
Laan genoemd. Volgens anekdote 
zo genoemd naar stadhouder Wil-
lem III, die graag te paard vanaf 
zijn werk (in Den Haag) over de 
zandweg die het toen was, naar zijn 
geliefde Soestdijk galoppeerde. 
Rob Herber en Jan van den Heuvel 
deden een diepgaand onderzoek en 
beschrijven met talloze foto’s de 
oorsprong van de Soestdijkseweg, 
zoals de laan nu heet.

In november bestond SCHC 115 
jaar. Ingrid van der Elst staat stil 
bij het ontstaan en de roemrijke 
geschiedenis van deze fameuze 
hockeyvereniging, waarbij vele be-
kende namen de revue passeren.

Dit alles is te lezen in het decem-
bernummer van De Biltse Grift, dat 
rond 10 december in Bilthoven bij 
de Bilthovense Boekhandel en Bru-
na en in De Bilt bij The Read Shop 
verkrijgbaar zal zijn.

Op deze prentbriefkaart uit 1926 
was het Biltsche Meertje (omgeving 
Gregoriuslaan Bilthoven) nog een 
echt meertje. [foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema]

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Lid BOVAG; RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
fijne Kerstdagen 

en vooral een GEZOND 
en veilig 2022 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

Een klasse beter!
sinds 1963
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CORONAMAATREGELEN
week 51   22 december 2020

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs (basisscholen, voortgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO) en
BSO dicht, in ieder geval t/m 9
januari. Uitzonderingen: praktijk -
onderwijs, examens en tentamens en
kwetsbare leerlingen.

Er is noodopvang voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen en
kinderen in kwetsbare positie. 

Kinderopvang open.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen 

toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval 
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.
Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.
Hoest en nies in 
je elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken, pretparken
dicht. Uitgezonderd bibliotheken,
georganiseerde dagbesteding en opvang
voor kwetsbare groepen en georgani -
seerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot
17.00 uur).

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijd drukte.

Ontvang max. 2 personen per dag.
Doe vooraf een zelftest. Voor de
periode 24 t/m 26 december en
tijdens de jaarwisseling: ontvang
max. 4 personen per dag. 
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepsvorming buiten: max. 2
personen. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling: max. 4 personen.

Werk thuis.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen t/m 12 jaar. 

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Contactberoepen

Het uitvoeren van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders, schoonheids -
specialisten en sekswerkers niet
toegestaan.

Sport

Binnensportlocaties dicht.
Topsporters en zwemlessen voor 
A, B of C- diploma uitgezonderd. 

Buitensportlocaties open tot
17.00 uur.
T/m 17 jaar: Georganiseerde
onderlinge wedstrijden en trainen
mogelijk zonder 1,5 meter.
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op
1,5 meter afstand.

18 december 2021

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. Afhalen
en laten bezorgen mogelijk.

Hotels open, eten op kamer
toegestaan.

Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd professionele
sportwedstrijden (zonder publiek),
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter)
en weekmarkten. 

Reizen

Ga wijs op reis. Check altijd het
reisadvies van Buitenlandse Zaken
op www.wijsopreis.nl. 

Winkelen en boodschappen

Essentiële winkels (zoals
supermarkten, drogisterijen,
groente winkels en tankstations)
open.

Niet-essentiële winkels (zoals
kleding- en interieurwinkels) dicht,
afhalen en retourneren mogelijk tot
17.00 uur. 

Priklocatie HF Witte Centrum tijdelijk gesloten
Alle GGD’s starten per direct met een extra versnelling van 
de boostercampagne. Het is de bedoeling dat alle inwo-
ners van 18 jaar en ouder de kans krijgen om voor half 
januari een boosterprik te halen (altijd en alleen op af-
spraak). Dat betekent voor de GGD regio Utrecht dat er 
opgeschaald wordt tot 135.000 prikken per week in janu-
ari. Dit is een enorme klus die de GGD in korte tijd moet 
klaren en vraagt daarom aanpassingen wat betreft de 
dichtbij locaties.

Grote locaties voor meer (booster)vaccinaties
Er wordt vooral ingezet op de grote locaties omdat daar 
grote aantallen mensen gevaccineerd kunnen worden: snel 
en effi  ciënt. Ook de GGD medewerkers uit de dichtbij loca-
ties zijn nodig om deze klus te klaren. De zes grote locaties 
zijn: Utrecht Jaarbeurs, Amersfoort Rijtuigenloods, Nieu-
wegein, Veenendaal, Woerden en de Expo in Houten. Op 
deze locaties komen extra priklijnen en de openingstijden 
worden verruimd. De GGD is daar elke dag van 8.00- 22.00 
uur open. Dit betekent dat inwoners soms wat verder moe-

ten reizen om de prik te halen. We begrijpen dat dit verve-
lend is. Help elkaar daar in of wellicht biedt een regiotaxi 
een uitkomst. 

Als u al een afspraak had gemaakt voor in het HF Witte 
Centrum in De Bilt dan wordt u gebeld door de GGD. Er 
wordt dan in overleg met u een nieuwe afspraak gemaakt 
voor een andere locatie. 
Voor meer informatie kijk op de website van de GGD regio 
Utrecht: www.ggdru.nl

Extra versnelling vaccinaties en boostercampagne door inzet grote locaties
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BRIEF VAN DE BURGEMEESTER

week 51   22 december 2021

Beste inwoners, 

Met kerst en de jaarwisseling in het vooruitzicht richt ik graag nog een keer het woord tot u. 

Ik kan me voorstellen dat de donkere boodschap van vorige week van de minister-president over het instellen van een 

volledige lockdown en de zorgen over de omikronvariant u allen ook niet echt tot vreugde stemden. In wat een lastige 

tijd leven we nu. Niemand had in voorjaar 2020 toch ooit kunnen denken dat we ruim anderhalf jaar later nog steeds in 

de situatie zouden zitten waarbij de zorg om gezondheid van veel van onze inwoners nog een probleem zou zijn. En dat 

de ziekenhuizen in Nederland nog steeds overbelast zouden zijn en reguliere zorg weer uitgesteld zou worden. Helaas 

hebben we er nog steeds mee te maken. Ik wens alle inwoners die ziek zijn, een dierbare hebben die ziek is geworden 

of in de zorg werken, veel sterkte toe.

In een tijd waarin we nu leven blijkt maar weer dat gezondheid, van uzelf en die van uw naasten en in verbinding staan 

met elkaar toch één van de belangrijkste dingen in het leven zijn. En dat we daar vooral zuinig op moeten zijn. Dat maakt 

deze coronacrisis ons wel heel duidelijk. Daarom raakt het ons allen ook zo enorm om onze vrijheden tijdelijk op te 

moeten geven en te moeten leven met beperkingen. Gelukkig biedt de techniek ons intussen veel mogelijkheden om die 

verbinding – ook op afstand – nog wel te maken maar ook ík zie het liever anders. Vooralsnog zullen we het er nog even 

mee moeten doen en het beste ervan maken. 

Ik heb u vaak opgeroepen om u vooral te houden aan de coronamaatregelen. Dat doe ik nu weer maar tegelijkertijd wil 

ik u ook uit de grond van mijn hart danken. Ik weet en zie dat veel inwoners hun uiterste best doen om deze coronacri-

sis zo goed mogelijk door te komen en de maatregelen naleven. En de verantwoordelijkheid nemen zichzelf en elkaar te 

beschermen met een vaccin om op deze manier ook de zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Ook daarvoor spreek ik mijn 

dank uit. Samen kunnen we dit!

Ook veel van onze zzp’ers en ondernemers worden weer hard geraakt door het wegvallen van een fl ink deel van hun 

omzet. Wat betreft onze detailhandel: ik hoop dat u hen ook nu weer een warm hart toedraagt en vooral lokaal uw 

kerstinkopen doet (eventueel via een bestelling). Alleen op deze manier zorgen we ervoor dat ze ook volgend jaar weer 

voor u klaar kunnen staan. En vergeet ook vooral niet om de horeca te ondersteunen. Maak vooral gebruik van de af-

haalmogelijkheden. De ondernemers zullen u dankbaar zijn!

Maar laten we ons in deze tijden vooral ook richten op de dingen die ons – ook in deze coronacrisis – wel plezier geven. 

Gelukkig zijn er nog volop mogelijkheden die wél kunnen. Ga er vooral op uit en geniet van de prachtige natuur die onze 

gemeente rijk is.

Daarnaast starten we als gemeente met een fotowedstrijd. Wat is voor u één van de mooiste plekken in onze gemeente? 

Of u nu af en toe eens een kiekje maakt of dat fotograferen uw hobby is, maakt niet uit. Doe vooral mee! Een corona-

proof activiteit in de frisse lucht wat u alleen of in klein gezelschap kunt doen. We kijken uit naar uw inzendingen. Kijk 

hiervoor op www.debilt.nl/fotowedstrijd. 

Zeker in deze kerstmaand denken we ook aan mensen die ons lief zijn en sturen we hen een kerstgroet. Denk dan ook 

eens aan mensen in de wijk die wat minder contacten hebben en stuur hen ook eens een kaartje. Bel eens aan voor een 

praatje of een kopje koffi  e. Een klein gebaar doet zoveel goed! Juist in deze tijd is het belangrijk om deze verbinding en 

lichtpuntjes te zoeken en elkaar door deze lastige periode heen te loodsen. Ook dit moeten we echt samen doen.

Ook de jaarwisseling zal er dit jaar weer anders uitzien. Voor de jeugd is de lockdown ook weer een hard gelag. Net als 

vorig jaar hebben we samen met een aantal buurgemeenten een online dance event kunnen organiseren met Nicky 

Romero & Friends. Jeugd en jongeren kunnen online muzikaal het jaar uitknallen! Wijs hen hier vooral op. Voor meer 

info kijk op www.debilt.nl/nye.

Rest mij om – ook namens de overige collegeleden – u een heel fi jn kerstfeest te wen-

sen. Al moet het wellicht weer in aangepaste vorm, wees vooral creatief en geniet 

vooral wat wél kan. Ik wens u daarnaast veel gezondheid voor nu en in het nieuwe jaar. 

Een goede jaarwisseling en ik hoop u graag weer te zien in 2022!

Sjoerd Potters, 
burgemeester
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Weer blijft ook in 2021
weer veel besproken

door Guus Geebel

Het KNMI gebruikt het gemiddelde over de jaren 1991-2020 als het nieuwe normaal voor het 
langjarig gemiddelde. Dat is in dit jaaroverzicht ook gebruikt. Het instituut kent benamingen 

toe aan bepaalde weertypen die ook in dit overzicht gehanteerd worden. 

Zo zijn ijsdagen dagen waarop 
de temperatuur het gehele etmaal 
niet boven het vriespunt uitkomt. 
Bij een vorstdag daalt op een dag 
de temperatuur op anderhalve me-
ter boven de grond tot onder het 
vriespunt. Een warme dag is een 
dag met een maximumtemperatuur 
van 20°C of hoger en een zomerse 
dag is 25 °C of hoger. Bij een tro-
pische dag is de maximumtempera-
tuur 30°C of hoger. Wanneer in De 
Bilt minimaal 5 zomerse dagen zijn 
en er daarvan minimaal 3 tropisch 
zijn, is sprake van een hittegolf. In 

het maandoverzicht worden deze 
begrippen gebruikt.

Januari
Met in De Bilt een gemiddelde tem-
peratuur van 3,4 °C tegen een lang-
jarig gemiddelde van 3,6 °C lag de 
temperatuur in januari daar dicht-
bij. De maand was nat en somber. 
Afwisselend waren er zachte peri-
oden en perioden waarin de tem-
peratuur rond normaal lag. Win-
ters weer kwam vrijwel niet voor. 
De maand begon in het westen 
en midden van het land met code 
oranje vanwege zeer dichte mist en 
vuurwerk. Het was koud met lichte 
vorst. De hoogste temperatuur werd 
deze maand in Eindhoven gemeten, 
12,9 °C.  De Bilt telde 11 vorstda-
gen, normaal zijn dat er 12. IJsda-
gen waren er niet, normaal zijn dat 
er 2,6. De maand was nat met ge-
middeld over het land 84 millimeter 
neerslag tegen een langjarig gemid-
delde van 68 millimeter. In De Bilt 
scheen de zon 52 uur tegen 67 uur 
normaal.

Februari
De maand was zonnig, droog en 
aan de zachte kant. Met gemiddeld 

4,3 °C tegen 3,9 °C normaal was 
februari zachter dan normaal, maar 
de maand kende een opvallende 
overgang van een winterse periode 
van een ruime week naar een week 
vroeg lenteweer. Van 20 tot 26 fe-
bruari werd het in De Bilt warmer 
dan 15°C. Nog nooit zo vroeg in het 
jaar kwam de temperatuur zo vaak 
boven 15 °C. De laatste drie dagen 
van de maand verkeerden we onder 
invloed van een hogedrukgebied bij 
de Britse Eilanden en was het met 
maxima van rond 10 graden minder 
zacht. Er waren in De Bilt 12 vorst-
dagen tegen normaal 11,6 en 7 ijs-
dagen, tegen 1,5 normaal. Het lan-
delijk gemiddelde aan neerslag was 
44 millimeter tegen 58 normaal. In 
De Bilt scheen de zon 127 uur, nor-
maal is dat 90 uur. 

Maart
Met 6,4 °C week de temperatuur 
nauwelijks af van het gemiddelde 
van 6,5 °C. De maand begon met 
rustig weer. Overdag was het zon-
nig met de eerste dagen tempera-
turen ruim boven normaal, maar in 
de nachten temperaturen net rond 
het vriespunt. Op 6 maart kwam 
het in de Bilt tot matige vorst, -5,4 

°C. Maart telde 8 vorstdagen tegen 
8,4 normaal. Op 30 maart werd 
het in De Bilt met 21,3 °C de eer-
ste warme dag van het jaar. Op 31 
maart werd het 23,8 °C, de op een 
na hoogste maximumtemperatuur 
gemeten in maart in De Bilt sinds 
1900. Op 10 en 11 maart trok er een 
storm over het land, met aan de kust 
windstoten tot 120 km per uur. In 
De Bilt viel 34 mm neerslag, veel 
minder dan het langjarig gemiddel-
de van 58 mm. De zon scheen in De 
Bilt 141 uur tegen 139 uur normaal.

April
Met een gemiddelde temperatuur 
van 6,7 °C ten opzichte van het 
langjarig gemiddelde van 9,8 °C 
was april een zeer koude maand 
met maxima van rond 9 °C en wei-
nig zon. Wel bleef het op de meeste 
plaatsen droog. Op 10 april trok-
ken winterse buien over het land 
met gladheid tot gevolg. Vanaf 12 

april liet de zon zich vaker zien en 
kwam de temperatuur boven de 10 
°C met in de nacht lichte vorst. Op 
27 en 28 april werd het warmer en 

Het KNMI in De Bilt.

Schaatsliefhebbers genieten volop in winterse sferen. (foto Janny Smits).

Ontluikende lente op Oostbroek. 
(foto Peter Schlamilch)

KNALLEND HET JAAR UIT 
MET ONLINE SHOW!

week 51   22 december 2021

advertentie
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Fijne feestdagen en
een leerzaam en gezond 
nieuwjaar!

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

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

Wij wensen iedereen 
� jne feestdagen
en een sportief

en gezond

2022!

Wij wensen u
prettige feestdagen!

Wij wensen u Gezellige, 
Prettige Kerstdagen

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Reijmen, Trudy en hun medewerkers
wensen u fijne kerstdagen en

een voorspoedig 2022 toe

de 28e kwam het in het zuidoos-
ten plaatselijk tot een warme dag. 
Op 29 april trok er een actieve sto-
ring langzaam oostwaarts over het 
midden van het land, waardoor het 
daar plaatselijk langdurig en hard 
regende. Nog opvallender was het 
aantal vorstdagen, in De Bilt acht 
tegen normaal vier. De Bilt had 
opvallend genoeg geen warme en 
zomerse dagen normaal is 5 warme 
dagen waarvan 1 zomerse dag.  In 
De Bilt viel 45 mm neerslag, iets 
meer dan het langjarig gemiddelde 
van 42 mm. De zon scheen hier 205 
uur tegen 189 uur normaal. Sombe-
re dagen waren er niet, een normale 
aprilmaand telt er 1.

Mei
Mei was zeer koud, zeer nat en vrij 
somber. Met een gemiddelde tem-
peratuur van 11,2 °C tegen 13,4 °C 
normaal was het de derde koude 
maand op rij. Op 8 mei werd met 
een zuidelijke stroming van oor-
sprong tropische lucht aangevoerd 
waardoor de temperaturen flink 
opliepen. Op 9 en 10 mei was er 
warme en onstabiele lucht, waarin 
zonnige perioden en stevige on-
weersbuien elkaar afwisselden en 
9 mei werd de warmste dag van de 
maand. Met 24,9 °C werd het in De 
Bilt net geen zomerse dag. Mei tel-
de in De Bilt maar 3 warme dagen 
en geen zomerse dagen. Normaal 
is 11 warme dagen waarvan 4 zo-
merse dagen. Het kwam in de Bilt 
niet tot een vorstdag wat normaal 
is. Mei was een zeer natte maand, 
met gemiddeld over het land 90 
mm neerslag tegen 55 mm normaal. 
In De Bilt viel 104,4 mm. De zon 
scheen 189 uur in De Bilt tegen 218 
uur normaal. Sombere dagen waren 
er hier niet, een normale meimaand 
telt De Bilt er twee. 

Juni
De maand juni was met een gemid-
delde temperatuur van 18,2 °C te-

gen normaal 16,2 °C de warmste 
sinds 1901. De eerste dag van de 
maand werd in De Bilt een maxi-
mumtemperatuur van 25,2 °C ge-
meten. Het was de eerste zomerse 
dag van het jaar. De Bilt had op 17 
juni de eerste tropische dag met 
30,8 °C. Het warmst werd het in 
Hupsel, 34,0 °C. Juni had in De 
Bilt in totaal 12 zomerse dagen en 
1 tropische dag, normaal 5,1 en 0,8. 
Gemiddeld over het land viel er 94 
mm neerslag tegen normaal 66,4 
mm. Daarmee was het een natte 
maand met grote lokale verschillen. 
In Leersum zorgde een valwind 
voor zeer grote schade. Op 29 ble-
ven in het zuidoosten onweersbui-
en lange tijd boven dezelfde plek 
hangen met lokaal heel veel neer-
slag en overstromingen. In De Bilt 
scheen de zon 243 uur, tegen 207 
uur normaal.

Juli
Met een gemiddelde temperatuur 
van 18,0 °C, normaal 18,3 °C, was 
juli koel en somber. In Zuid-Lim-
burg viel extreem veel neerslag en 
ontstond er grote wateroverlast. 
De laagste temperatuur van de 
maand werd op 23 juli met 6,8 °C 
in Twente gemeten. De maand ein-
digde herfstachtig. De Bilt had 28 
warme dagen, 5 meer dan normaal, 
4 zomerse dagen en geen tropische 
dagen. Gemiddeld zijn er 9 zo-
merse dagen en 2 tropische dagen. 
Gemiddeld over het land viel er in 
juli ongeveer de normale hoeveel-
heid neerslag, 80 mm tegen 78 mm 
normaal. In De Bilt viel 99 mm 
tegen 85 mm normaal. Zuid-Lim-
burg kreeg van 13 tot15 juli in 48 
uur plaatselijk meer dan 150 mm, 
meer dan het dubbele van de nor-
male hoeveelheid. Er werd op 14 
juli zelfs een code rood uitgegeven. 
Dorpen aan de Geul en de Gulp 
werden overspoeld, en Valkenburg 
werd heel zwaar getroffen. In De 
Bilt scheen de zon 194 uur, tegen 
214 uur normaal.

Augustus
Het weer was deze maand wissel-
vallig en vrij koel met in De Bilt 

een gemiddelde temperatuur van 
16,9 °C, normaal 17,9 °C. Van 11 
tot en met 15 augustus was er een 
vrij warme periode onder invloed 
van een hogedrukgebied boven 
Midden-Europa. In De Bilt kwam 
de temperatuur met 25,2 °C alleen 
op 12 augustus boven de 25 graden 
uit. Er waren in De Bilt 20 warme 
dagen, normaal 24 en maar 1 zo-
merse dag, Tropische dagen waren 
er niet, normaal 2 dagen. In De Bilt 
werd 50 mm neerslag gemeten, te-

gen 80 mm normaal. De Bilt had 82 
uren zon tegen normaal 63 uur.

September
September was warm met een ge-
middelde temperatuur van 15,9°C 
tegen een langjarig gemiddelde van 
14,7°C. Overdag kwam de tempe-
ratuur de meeste dagen uit rond de 
20°C. De maand had 22 warme da-
gen,11,7 normaal. In Woensdrecht 
kwam het op 21 september met 
-0,2°C al even onder het vriespunt. 
Met landelijk gemiddeld een hoe-
veelheid neerslag van 28,6 mm te-
gen 73,0 mm normaal was septem-
ber zeer droog. Op KNMI-station 
Rotterdam viel deze maand tot en 
met 26 september geen millime-
ter regen. In De Bilt viel 27,8 mm 

tegen 77,9 mm normaal. De zon 
scheen in De Bilt 178,2 uur tegen 
152,8 uur normaal.

Oktober
Oktober was vrij zacht met een ge-
middelde temperatuur van 11,6°C 
tegen van 10,9°C normaal. De 
maand had een vrij stabiel tem-
peratuurverloop en kende weinig 
extremen. De Bilt had geen war-
me dagen, normaal 2 en ook geen 
vorstdagen, normaal 1. In West-
dorpe werd met 20,2°C de hoogste 
temperatuur van de maand bereikt. 
De laatste twee dagen waren nat en 
onstuimig met normale temperatu-
ren. In De Bilt was oktober een zeer 
natte maand met 145 mm tegen 81 
mm normaal. Met gemiddeld over 
het land 124 uur zon scheen de zon 
in oktober ongeveer de normale 
hoeveelheid van 120 uur. In De Bilt 
scheen de zon 122 uur tegen 119 
uur normaal. De Bilt had 3 zonloze 
dagen, normaal zijn dat er 4.

November
Met een gemiddelde temperatuur 
van 7,4°C tegen normaal 7,0°C was 
de maand vrij zacht. Op 22 novem-
ber dook de temperatuur voor het 
eerst deze herfst in De Bilt onder 
het vriespunt met een minimum-

temperatuur van -0,8°C. In totaal 
telde de maand twee vorstdagen 
tegen 4,7 normaal en geen ijsda-
gen. Met gemiddeld over het land 
58 mm neerslag tegen normaal 76 
mm was de maand droog. De zon 
scheen gemiddeld over het land 68 
uur, vrijwel gelijk aan het langjarig 
gemiddelde van 70 uur. Bijna elke 
dag was de zon wel ergens in het 
land even te zien.

December
Het weer van december hebben we 
nu. De gemiddelde maandtempera-
tuur is 3,7°C. De voorspelling wat 
het maandresultaat op oudjaars-
avond zal zijn kan worden afgedaan 
met een Nederlands gezegde: Het 
kan vriezen en het kan dooien.

Een vliegenzwam op de hei in Lage Vuursche voltooit het herfstbeeld. 
(foto Eugène Jansen)

Lavendel is in trek bij bijen, hommels en vlinders.[foto Walter Eijndhoven]

Op 10 augustus veranderde het 
wandelpad bij de Vissersteeg in De 
Bilt in korte tijd in een riviertje. 
(foto Claire Blom)

Fijne 
feest-
dagen!

0346 - 21 12 15 
www.parelpromotie.nl

0346 - 21 19 92
www.vierklank.nl
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Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

GROF AFVAL
Breng het gratis weg naar de Milieustraat 
of maak een afspraak met onze 
inzamelaar om het gratis op te laten halen 
op telefoonnummer 088 -102 33 40.

 maandag 3 GFT 

 zaterdag 8 Papier 

 woensdag 12 PMD 

 donderdag 13 Kerstbomen 

 vrijdag 14 Restafval 

 maandag 17 GFT 

 woensdag 26 PMD 

 maandag 31 GFT 

 vrijdag 4 Restafval 

 zaterdag 5 Papier 

 woensdag 9 PMD 

 maandag 14 GFT 

 woensdag 23 PMD 

 vrijdag 25 Restafval 

 maandag 28 GFT 

 zaterdag 5

Papier 

 woensdag 9

PMD 

 maandag 14 

GFT 

 vrijdag 18 

Restafval 

 woensdag 23 

PMD 

 maandag 28 

GFT 

 zaterdag 2

Papier 

 woensdag 6

PMD 

 vrijdag 8

Restafval 

 maandag 11 

GFT 

 woensdag 20 

PMD 

 maandag 25 

GFT 

 dinsdag 26 

Takken 

 vrijdag 29 

Restafval 

 woensdag 4 PMD 

 zaterdag 7 Papier 

 maandag 9 GFT 

 woensdag 18 PMD 

 vrijdag 20 Restafval 

 maandag 23 GFT 

 woensdag 1 PMD 

 vrijdag 3 GFT 

 zaterdag 4 Papier 

 vrijdag 10 Restafval 

 maandag 13 GFT 

 woensdag 15 PMD 

 maandag 20 GFT 

 maandag 27 GFT 

 woensdag 29 PMD 

 vrijdag 1 Restafval 

 zaterdag 2 Papier 

 maandag 4 GFT 

 maandag 11 GFT 

 woensdag 13 PMD 

 maandag 18 GFT 

 vrijdag 22 Restafval 

 maandag 25 GFT 

 woensdag 27 PMD 

 maandag 1 GFT 

 zaterdag 6 Papier 

 maandag 8 GFT 

 woensdag 10 PMD 

 vrijdag 12 Restafval 

 maandag 15 GFT 

 maandag 22 GFT 

 woensdag 24 PMD 

 maandag 29 GFT 

 vrijdag 2 Restafval 

 zaterdag 3 Papier 

 woensdag 7 PMD 

 maandag 12 GFT 

 woensdag 21 PMD 

 vrijdag 23 Restafval 

 maandag 26 GFT 

 zaterdag 1 Papier 

 woensdag 5 PMD 

 maandag 10 GFT 

 woensdag 12 Takken 

 vrijdag 14 Restafval 

 woensdag 19 PMD 

 maandag 24 GFT 

 woensdag 2 PMD 

 vrijdag 4 Restafval 

 zaterdag 5 Papier 

 maandag 7 GFT 

 woensdag 16 PMD 

 maandag 21 GFT 

 vrijdag 25 Restafval 

 woensdag 30 PMD 

 zaterdag 3 Papier 

 maandag 5 GFT 

 woensdag 14 PMD 

 vrijdag 16 Restafval 

 maandag 19 GFT 

 woensdag 28 PMD 

Aan de bewoners van: 

Anna Maria van Schuurmanlaan  15 

3723 PH  BILTHOVEN 

Afvalkalender 2022

Bilthoven (behalve Bi lthoven-West) 

Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

GROF AFVAL
Breng het gratis weg naar de Milieustraat 
of maak een afspraak met onze 
inzamelaar om het gratis op te laten halen 
op telefoonnummer 088 -102 33 40.

 woensdag 5 PMD 

 vrijdag 7 Restafval 

 maandag 10 GFT 

 woensdag 12 Kerstbomen 

 woensdag 19 PMD 

 zaterdag 22 Papier 

 maandag 24 GFT 

 vrijdag 28 Restafval 

 woensdag 2 PMD 

 maandag 7 GFT 

 woensdag 16 PMD 

 vrijdag 18 Restafval 

 zaterdag 19 Papier 

 maandag 21 GFT 

 woensdag 2

PMD 

 maandag 7

GFT 

 vrijdag 11 

Restafval 

 woensdag 16 

PMD 

 zaterdag 19 

Papier 

 maandag 21 

GFT 

 woensdag 30 

PMD 

 vrijdag 1

Restafval 

 maandag 4

GFT 

 woensdag 13 

PMD 

 zaterdag 16 

Papier 

 dinsdag 19 

GFT 

 vrijdag 22 

Restafval 

 zaterdag 23 

PMD 

 maandag 25 

Takken 

 maandag 2 GFT 

 woensdag 11 PMD 

 vrijdag 13 Restafval 

 maandag 16 GFT 

 zaterdag 21 Papier 

 woensdag 25 PMD 

 maandag 30 GFT 

 vrijdag 3 Restafval 

 zaterdag 4 GFT 

 woensdag 8 PMD 

 maandag 13 GFT 

 zaterdag 18 Papier 

 maandag 20 GFT 

 woensdag 22 PMD 

 vrijdag 24 Restafval 

 maandag 27 GFT 

 maandag 4 GFT 

 woensdag 6 PMD 

 maandag 11 GFT 

 vrijdag 15 Restafval 

 zaterdag 16 Papier 

 maandag 18 GFT 

 woensdag 20 PMD 

 maandag 25 GFT 

 maandag 1 GFT 

 woensdag 3 PMD 

 vrijdag 5 Restafval 

 maandag 8 GFT 

 maandag 15 GFT 

 woensdag 17 PMD 

 zaterdag 20 Papier 

 maandag 22 GFT 

 vrijdag 26 Restafval 

 maandag 29 GFT 

 woensdag 31 PMD 

 maandag 5 GFT 

 woensdag 14 PMD 

 vrijdag 16 Restafval 

 zaterdag 17 Papier 

 maandag 19 GFT 

 woensdag 28 PMD 

 maandag 3 GFT 

 vrijdag 7 Restafval 

 woensdag 12 PMD 

 zaterdag 15 Papier 

 maandag 17 GFT 

 woensdag 26 PMD 

 vrijdag 28 Restafval 

 maandag 31 GFT 

 woensdag 9 PMD 

 donderdag 10 Takken 

 maandag 14 GFT 

 vrijdag 18 Restafval 

 zaterdag 19 Papier 

 woensdag 23 PMD 

 maandag 28 GFT 

 woensdag 7 PMD 

 vrijdag 9 Restafval 

 maandag 12 GFT 

 zaterdag 17 Papier 

 woensdag 21 PMD 

 dinsdag 27 GFT 

 vrijdag 30 Restafval 

Aan de bewoners van: 

Dahl iastraat  3 

3732 DR  DE BILT 

Afvalkalender 2022

De Bi lt (met Bi lthoven-West) 

Wanneer zet ik welke kliko aan de straat? Vind uw ant-
woord en veel informatie eenvoudig en snel met de digi-
tale afvalkalender van 2022 via de app of website.

Zet daarom snel de app ’AfvalWijzer’ op uw smartphone of ta-
blet. Postcode en huisnummer 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 ge-

lijk aan 2021. Door de digitale afvalkalender te gebruiken, helpt 
u om het papiergebruik terug te dringen.

Alleen op het gemeentehuis en Milieustraat
Door de digitale afvalkalender te gebruiken, helpt u om het pa-
piergebruik terug te dringen. Heeft u liever nog een papieren 
exemplaar, dan kan dat ook nog. Dit jaar kunt u geen papieren 
kalender afhalen bij de bekende adressen. Vanwege corona pu-
bliceren wij voor u de afvalkalender in deze krant. Handig om uit 

te knippen en op te hangen. Alleen op het gemeentehuis en de 
Milieustraat kunt u een papieren afvalkalender afhalen. U kunt 
uw afvalkalender ook downloaden van www.debilt.nl/afval.

Meer informatie
Kijk op www.debilt.nl/afval voor meer informatie over afval 
scheiden, de Milieustraat, hergebruik van afvalstoff en of de ge-
meentelijke afvalinzameling.

Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

GROF AFVAL
Breng het gratis weg naar de Milieustraat 
of maak een afspraak met onze 
inzamelaar om het gratis op te laten halen 
op telefoonnummer 088 -102 33 40.

 woensdag 5 PMD 

 maandag 10 GFT 

 vrijdag 14 Kerstbomen 

 woensdag 19 PMD 

 vrijdag 21 Restafval 

 maandag 24 GFT 

 zaterdag 29 Papier 

 woensdag 2 PMD 

 maandag 7 GFT 

 vrijdag 11 Restafval 

 woensdag 16 PMD 

 maandag 21 GFT 

 zaterdag 26 Papier 

 woensdag 2

PMD 

 vrijdag 4

Restafval 

 maandag 7

GFT 

 woensdag 16 

PMD 

 maandag 21 

GFT 

 vrijdag 25 

Restafval 

 zaterdag 26 

Papier 

 woensdag 30 

PMD 

 maandag 4

GFT 

 woensdag 13 

PMD 

 vrijdag 15 

Restafval 

 dinsdag 19 

GFT 

 zaterdag 23 

PMD 

 vrijdag 29 

Takken 

 zaterdag 30 

Papier 

 maandag 2 GFT 

 vrijdag 6 Restafval 

 woensdag 11 PMD 

 maandag 16 GFT 

 woensdag 25 PMD 

 vrijdag 27 Restafval 

 zaterdag 28 Papier 

 maandag 30 GFT 

 zaterdag 4 GFT 

 woensdag 8 PMD 

 maandag 13 GFT 

 vrijdag 17 Restafval 

 maandag 20 GFT 

 woensdag 22 PMD 

 zaterdag 25 Papier 

 maandag 27 GFT 

 maandag 4 GFT 

 woensdag 6 PMD 

 vrijdag 8 Restafval 

 maandag 11 GFT 

 maandag 18 GFT 

 woensdag 20 PMD 

 maandag 25 GFT 

 vrijdag 29 Restafval 

 zaterdag 30 Papier 

 maandag 1 GFT 

 woensdag 3 PMD 

 maandag 8 GFT 

 maandag 15 GFT 

 woensdag 17 PMD 

 vrijdag 19 Restafval 

 maandag 22 GFT 

 zaterdag 27 Papier 

 maandag 29 GFT 

 woensdag 31 PMD 

 maandag 5 GFT 

 vrijdag 9 Restafval 

 woensdag 14 PMD 

 maandag 19 GFT 

 zaterdag 24 Papier 

 woensdag 28 PMD 

 vrijdag 30 Restafval 

 maandag 3 GFT 

 woensdag 12 PMD 

 donderdag 13 Takken 

 maandag 17 GFT 

 vrijdag 21 Restafval 

 woensdag 26 PMD 

 zaterdag 29 Papier 

 maandag 31 GFT 

 woensdag 9 PMD 

 vrijdag 11 Restafval 

 maandag 14 GFT 

 woensdag 23 PMD 

 zaterdag 26 Papier 

 maandag 28 GFT 

 vrijdag 2 Restafval 

 woensdag 7 PMD 

 maandag 12 GFT 

 woensdag 21 PMD 

 vrijdag 23 Restafval 

 dinsdag 27 GFT 

 zaterdag 31 Papier 

Aan de bewoners van: 

Charles Weddepohl laan  5 

3739 LD  HOLLANDSCHE RADING 

Afvalkalender 2022

Hol landsche Rading en Westbroek 

Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

GROF AFVAL
Breng het gratis weg naar de Milieustraat 
of maak een afspraak met onze 
inzamelaar om het gratis op te laten halen 
op telefoonnummer 088 -102 33 40.

 woensdag 5 PMD 

 maandag 10 GFT 

 vrijdag 14 Kerstbomen 

 zaterdag 15 Papier 

 woensdag 19 PMD 

 vrijdag 21 Restafval 

 maandag 24 GFT 

 woensdag 2 PMD 

 maandag 7 GFT 

 vrijdag 11 Restafval 

 zaterdag 12 Papier 

 woensdag 16 PMD 

 maandag 21 GFT 

 woensdag 2

PMD 

 vrijdag 4

Restafval 

 maandag 7

GFT 

 zaterdag 12 

Papier 

 woensdag 16 

PMD 

 maandag 21 

GFT 

 vrijdag 25 

Restafval 

 woensdag 30 

PMD 

 maandag 4

GFT 

 zaterdag 9

Papier 

 woensdag 13 

PMD 

 vrijdag 15 

Restafval 

 dinsdag 19 

GFT 

 zaterdag 23 

PMD 

 vrijdag 29 

Takken 

 maandag 2 GFT 

 vrijdag 6 Restafval 

 woensdag 11 PMD 

 zaterdag 14 Papier 

 maandag 16 GFT 

 woensdag 25 PMD 

 vrijdag 27 Restafval 

 maandag 30 GFT 

 zaterdag 4 GFT 

 woensdag 8 PMD 

 zaterdag 11 Papier 

 maandag 13 GFT 

 vrijdag 17 Restafval 

 maandag 20 GFT 

 woensdag 22 PMD 

 maandag 27 GFT 

 maandag 4 GFT 

 woensdag 6 PMD 

 vrijdag 8 Restafval 

 zaterdag 9 Papier 

 maandag 11 GFT 

 maandag 18 GFT 

 woensdag 20 PMD 

 maandag 25 GFT 

 vrijdag 29 Restafval 

 maandag 1 GFT 

 woensdag 3 PMD 

 maandag 8 GFT 

 zaterdag 13 Papier 

 maandag 15 GFT 

 woensdag 17 PMD 

 vrijdag 19 Restafval 

 maandag 22 GFT 

 maandag 29 GFT 

 woensdag 31 PMD 

 maandag 5 GFT 

 vrijdag 9 Restafval 

 zaterdag 10 Papier 

 woensdag 14 PMD 

 maandag 19 GFT 

 woensdag 28 PMD 

 vrijdag 30 Restafval 

 maandag 3 GFT 

 zaterdag 8 Papier 

 woensdag 12 PMD 

 donderdag 13 Takken 

 maandag 17 GFT 

 vrijdag 21 Restafval 

 woensdag 26 PMD 

 maandag 31 GFT 

 woensdag 9 PMD 

 vrijdag 11 Restafval 

 zaterdag 12 Papier 

 maandag 14 GFT 

 woensdag 23 PMD 

 maandag 28 GFT 

 vrijdag 2 Restafval 

 woensdag 7 PMD 

 zaterdag 10 Papier 

 maandag 12 GFT 

 woensdag 21 PMD 

 vrijdag 23 Restafval 

 dinsdag 27 GFT 

Aan de bewoners van: 

Bovenkruier  38 

3738 WC  MAARTENSDIJK 

Afvalkalender 2022

Maartensdijk en Groenekan 

Afvalkalender digitaal: Afvalwijzer
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Geopend op woensdag en zaterdag

Goede 
Feestdagen!

Westbroekse molenweg 28 
in Westbroek

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Wij wensen u
gezellige

feestdagen
toe!

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

www.onlinemuseumdebilt.nl Dorpsweg 156            3738 CK Maartensdijk

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2022

Oude foto’s bij Emmaus
Bij de kringloopwinkel zijn 2 oude foto’s binnengekomen van de bouw 
van een dubbele villa in Bilthoven, d.d. aug 1931. Wellicht roept het iets 
bij u op en vormt het aanleiding tot een bezoekje aan Emmaus.

wenst u
goede
kerst-
dagen

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

FIJNE KERST!

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

www.gildepersoneel.nl

December 2021
Mijn zoon van vier vroeg mij ooit
waarom leven wij. Zei hem Leven, 

is een geschenk en geschenken
zijn om altijd aan te nemen.

Het leven hangt van leven 
aan elkaar. Een draadje los,

het leed geleden. Een druk op de 
verkeerde knop. Zuurstof raakt al op.

De kapstok valt van witte jassen om.
Het is wachten aan de poort 

en loten om wie straks 
godbetert nog wordt gehoord.  

Als je lang genoeg wacht 
komt alles goed zei mijn moeder als 

nergens meer een oplossing voor was 
en anders houd je ermee op.

Dan overrompelt ons het Licht.
De zon die einders leven geeft.

Ook goedheid nog in overvloed.
Van horizon elke dag nieuw.

Leven, je mag het houden
zolang je ermee weet te leven
en niet zomaar om het even

of moet je toch leven om het even?

Want langer duurt het leven niet.
Een zucht, wat lucht, iets van geluk.

Het leven is het enige geschenk
dat je terug moet geven.

Inge Gorris

Kerstmis 2021 - Klein Geluk
De afgelopen anderhalf tot twee jaar heeft diepe sporen achtergelaten, 
dat moeten we niet onderschatten. Mensen hebben dierbaren verloren, 
kampen met long-covid en chronische vermoeidheid. Sommigen verloren 
door de pandemie hun baan, hun plek op de wachtlijst voor een opera-
tie in het ziekenhuis. Het vertrouwen in de overheid daalde, mede door 
het beleid met zijn steeds wisselende beleidslijnen. Ook vriendschappen 
werden op de proef gesteld en families kwamen tegenover elkaar te staan 
door een verschillende visie op het Corona gebeuren.

Maar Corona heeft ons ook veel goeds gegeven. Het heeft ons aan het den-
ken gezet over ons leven. En dat denken gaat verder dan ons privébestaan. 
Door de globalisering zijn we immers wereldburgers. Corona heerst we-
reldwijd en is niet zomaar opgelost door iedereen te vaccineren, want ook 
mensen die zich niet laten vaccineren verdienen ons respect. We moeten 
verder kijken dan onze neus lang is. Corona is een ding, weliswaar iets dat 
aandacht vraagt, maar de zorg voor de aarde, de klimaatverandering, het 
geen verbruik van energie, milieu, het vluchtelingenprobleem is nog van 
een geheel andere orde. Om van wijziging in onze persoonlijke leefstijl 
(van overvloed naar soberheid) nog maar te zwijgen. Voornoemde proble-
men vragen om een oplossing. Het vraagt om bewustwording, solidariteit 
en een slagvaardig beleid en niet om lange baan politiek. Het eerlijker 
verdelen van grondstoffen, macht en geld is niet in een handomdraai ver-
anderd. De Nederlandse-en Europese politici zullen zich van het pluche 
moeten verheffen en hun ivoren toren dienen te verlaten. Veel meer sa-
menwerking en solidariteit is vereist. Het vluchtelingenprobleem is niet 
opgelost door het zetten van muren bij de diverse grensovergangen. Wil je 
als politici geloofwaardig zijn zul je Europees moeten komen tot een quo-
tum deling met menswaardige voorzieningen. Maar voor het zover is zal 
er nog heel veel water door de Europese rivieren moeten stromen. Want 
ieder land heeft de neiging zich vast te houden aan zijn eigen stroom. Ik 
ben me terdege bewust dat ik ook geen adequate oplossing kan bieden 
voor deze wereldwijde, gigantische problematiek. Daarom keer ik terug 
naar mijn eigen leven gerelateerd aan Corona.

Corona heeft mij/ons vooral thuis-
gehouden. Het heeft mij tijd gege-
ven. Het leven is wat kleiner ge-
worden en misschien gezonder!? 
Zodat we wat meer tijd hebben voor 
elkaar. Voor mij een lichtpuntje in 
deze donkere tijd. De redelijk goe-
de zomer en herfst van 2021 maken 
de Corona-beperkingen niet ineens 
goed maar het helpt mij/ons wel om 
te waarderen wat wel goed is ge-
gaan. We mogen dankbaar zijn dat 
we in Nederland wonen met zijn goede sociale voorzieningen. Met zijn 
financiële steun voor de vele ondernemers die dat nodig hadden om hun 
hoofd boven water te houden. Natuurlijk is er nog veel leed onder mensen 
die tussen wal en schip vielen. Het is geen perfecte Kerst. Welnee, het 
gaat zoals het gaat. Maar velen van ons hebben een dak boven hun hoofd 
en een koelkast vol met eten. Mensen hebben veelal hun draai gevonden 
in het thuiswerken en hebben thuisonderwijs overleefd, al hebben beide 
vormen ook spanningen opgeleverd. Laten we trots zijn op dit alles.

Kerstmis is ook dankbaar zijn, omkijken met een milde blik en het licht 
vasthouden. Veel licht voor u allen bij Kerstmis en in het jaar 2022.
En dat noem ik KLEIN GELUK.

Riet Weijers
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Hij deed het raam open en luisterde 
naar de stilte. Hier in de bergen 
heerste de stilte. Een enkel ver ge-
luid verraadde soms dat er ook nog 
mensen bestonden. Dat was hem 
vooral opgevallen toen hij hier eind 
september na lange tijd was terug-
gekeerd: de stilte, de ruimte, maar 
ook de eenzaamheid. Ja, eenzaam-
heid, dat ook. Toen hij twee jaar 
geleden vertrok, was dat anders 
geweest; maar basta, daar moest 
hij nu niet aan denken. Sneeuw be-
tekende dat de winter in aantocht 
was, en dat vereiste werk. Het pad 
naar zijn huis moest worden schoon 
gemaakt, houtvoorraden aangelegd, 
eten ingeslagen. Er was genoeg te 
doen.

Hij stak het hout in het fornuis aan 
en gooide een paar plakken spek in 
de pan. Het vet siste. Hij sloot het 
raam. De heerlijke lucht van vers-
gebakken spek vulde het vertrek. 
Een paar sneden brood, het spek 
met een lik stroop erop, een mok 
koffi e en hij kon er tegen. Eerst 
veegde hij zijn oprit schoon tot aan 
de verharde weg, die regelmatig 
werd open gehouden voor de post 
en voor noodgevallen, de brand-
weer, de dokter. Boodschappen 
daar moest je zelf voor zorgen, in 
het dorp beneden in het dal. In de 

winter op zijn ski’s met zijn rugzak 
was hij daar zo, terug was moeilij-
ker natuurlijk. Alleen wanneer er 
een sneeuwstorm woedde - en het 
kon soms heel hard waaien hier in 
de bergen - raakte hij geïsoleerd. 
Hij had al een fl inke voorraad in-
geslagen, maar vanmiddag, nu het 
nog kon, moest hij nog maar even 
naar het dorp.

De dagen vlogen voorbij. De win-
ter verhardde zich. Er viel meer 
sneeuw. ’s Nachts vroor het streng. 
Wanneer hij wakker lag, hoorde hij 
de roep van de wolven in de ber-
gen. Een geluid dat hem iedere keer 
weer fascineerde. Hij zag het voor 
zich: een enkele eenzame wolf, met 
zijn kop omhoog geheven, op een 
rotspiek, huilend tegen de maan, 
die uit donkere wolken te voor-
schijn schoof. Weldra zou hij ze om 
zijn berghut horen snuffelen, wist 
hij, op zoek naar voedsel.

Het werd december. ’s Avonds zat 
hij bij het open haardvuur, zijn boe-
ken om zich heen, genietend van 
een glaasje illegaal gestookte grap-
pa, illegaal stoken dat deden ze hier 
allemaal. En al die tijd stond daar 
op de plank boven de open haard 
die enveloppe die hij eigenlijk niet 
open wilde maken, of niet durfde.

Bijna twee jaren lagen er nu tussen 
zijn vertrek naar de regenwouden 
van Latijns-Amerika en zijn terug-
keer naar zijn ‘cabane’ in de bergen 
boven Saint Martin. Hij wist dat ze 
nog een jaar gewoond had in zijn 
huis en toen vertrokken was. Had 
ze op hém gewacht? In de hoop dat 
hij terug zou komen? Waar was ze 
naar toe gegaan? Al die tijd had hij 
niets van zich laten horen; en toch, 
de herinnering aan haar had hem 
nooit losgelaten. Had hij er fout aan 
gedaan om een tijdelijke aanstel-
ling in Peru te accepteren, wetend 
dat hij verliefd dreigde te worden 
op een vrouw die zoveel jonger was 
dan hij? Was hij gevlucht of had hij 
welbewust gekozen voor zijn on-
afhankelijk bestaan? Hoe dan ook, 
de keuze was gemaakt. En nu deze 
brief, die hij een paar dagen gele-
den had gevonden op het postkan-
toor van St. Martin. ‘Nice, 27 no-
vember’ stond op het stempel. Ze 
moet geweten hebben dat ik terug 
ben, dacht hij.

Hij schonk zijn glas nog een keer 
vol, raapte al zijn moed bij elkaar 
en opende de brief. Een regelma-
tig handschrift, zonder doorhalin-
gen, welbewust geschreven, zoals 
hij zich haar herinnerde. ‘Lieve 
Vladja’, stond erboven. Zijn twee-

de naam, waarmee ze hem altijd 
noemde. ‘Lieve Vladja , ik weet 
dat je weer terug bent gekeerd naar 
je ‘cabane’. Je hebt gezien dat ik 
vertrokken was. Ik heb een jaar 
gewacht en op je huis en boeken 
gepast. Maar na een jaar begreep ik 
dat je, in ieder geval voorlopig, niet 
terug zou komen. Ik houd van de 
stilte en ruimte maar voor mij is een 
zo eenzaam leven op den duur niet 
goed. En dus heb ik de deur achter 
me gesloten en werk gezocht en ge-
vonden aan de kust. Ik ben je nog 
steeds dankbaar dat je mij destijds 
in huis genomen hebt en mij verlost 
hebt uit mijn toenmalig uitzichtloos 
bestaan. Ik heb veel nagedacht deze 
laatste jaren, ik heb al jouw boeken 
en artikelen gelezen en erover ge-
praat met de oude dorpsdokter, de 
enige met wie ik daar kon praten 
en die jou kent sinds je prille jeugd. 
Ik begreep dat je toen je wegging 
naar Zuid-Amerika gemerkt had 
dat ik verliefd op je was geworden, 
dat dit juist een van de redenen was 
waarom je vertrok. Je wilde geen 
relatie met een vrouw die zoveel 
jonger was. Misschien durfde je die 
verantwoordelijkheid ook niet aan. 
Maar dat was niet de enige reden. 
Je bent niet alleen een onafhanke-
lijk iemand. Je bent ook een solitair. 
Je kunt goed met mensen opschie-
ten, bent vriendelijk, hulpvaardig, 
maar je blijft een observateur, niet 
alleen in je wetenschappelijk werk 
als je in het regenwoud indianen 
observeert. Je wilt, kunt of durft je 
nooit helemaal te geven. Ik kan een 
lange brief schrijven maar schrijf 
liever kort op wat ik wil zeggen: ik 

ben je niet vergeten en houd van je 
zo als je bent: een onafhankelijke, 
zorgzame man. Ons verschil in 
leeftijd vind ik echt onbelangrijk. 
Ik wil graag bij je terugkeren in je 
berghuis. Ik was daar gelukkig. Wil 
je me terug schrijven? Mijn adres 
vind je hieronder. Ik accepteer wat 
je me antwoordt.’

‘s Nachts lag hij lang wakker en 
luisterde naar het gehuil van de 
wolven dat steeds dichterbij kwam. 
Toen hij eindelijk in slaap viel, 
stond zijn besluit vast. De vol-
gende morgen stond hij vroeg op. 
Gewapend met zijn buks trok hij de 
bergen in. Op zoek naar wild voor 
het kerstmaal, zoals hij dat altijd 
gedaan had.

Het was de dag voor Kerst. Van-
avond was het kerstavond. In Saint 
Martin had hij een slee geregeld 
om haar naar de cabane te brengen. 
Het begon al donker te worden toen 
hij de belletjes van de slee hoorde 
rinkelen. Binnen in de berghut 
brandde het vuur. De kersttafel was 
sfeervol gedekt met groene den-
nentakken als versiering, de glazen 
weerkaatsten de fl onkering van de 
brandende kaarsen. Even haalde hij 
diep adem, slikte zijn zenuwen weg 
en deed de deur open. Toen voelde 
hij haar armen om zich heen. En 
terwijl hij haar dicht tegen zich 
aanhield, voerde hij haar de warmte 
van de berghut binnen.

Bernard Schut 
winter 2021

Die nacht had het voor het eerst gesneeuwd. Een � jne laag sneeuw bedekte het land 

van de toppen van de bergen tot in de dalen. De wereld was weer als nieuw. Verdwenen 

waren de bruin geschroeide hellingen. Slechts hier en daar staken dorre bladeren, 

meestal van kurkeiken, donker af tegen het wit van de sneeuw.

Een verha�  � n
� nzaam� id en verlan� n

In de bergen heerste de stilte.
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Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

en alle medewerkers 
wensen u

prettige kerstdagen toe

Brandweer Westbroek wenst iedereen fijne 
feestdagen en een gezond en veilig 2022. 

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

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

Wij van WOONSPRAAK
wensen je, ondanks deze 

bijzondere tijd, dat er een 
warme en intieme sfeer mag 
bloeien in deze feestdagen.

Lieve mensen, dank u wel
voor uw betrokkenheid

en support afgelopen jaar.
Het was ❤ verwarmend!

Dank voor uw trouwe
bezoek aan onze salon. 
Wat fijn dat u er was!

Wij wensen iedereen
een fijne kerst

en een liefdevol
en gezond 2022 toe.

Miranda, Femke, Esmee,
Tess en Christa

Kerst vier je,
ook met de kerk 

ook al treft corona ons allen, zelfs dan. 
Maar er is iets dat doorgaat: het feest 

zelf, de herinnering daaraan, de viering  
van de geboorte van Jezus. Hoe wij dat 
nu in onze kerken doen, en hoe je méé 
kunt doen, wordt aangepast aan de 

geldende omstandigheden.

Zie onze websites voor actuele 
informatie én een link met

de online uitgezonden vieringen:
www.dorpskerkdebilt.nl en

www.oosterlichtkerkdebilt.nl

Maak het mee,
en fijne dagen

Start inschrijvingen 
ALS Lenteloop 2022

door Walter Eijndhoven

Maandag 6 juni is het weer wandelen en rennen geblazen voor 
het goede doel. Inmiddels kan iedereen zich weer inschrijven 

voor de zevende ALS Lenteloop in Bilthoven. Hardlopers 
kunnen zich inschrijven voor diverse afstanden. Voor de niet-

hardlopers staat weer een wandeltocht op het programma.

Na twee jaar met coronaperikelen, hoopt de organisatie op maandag 
6 juni weer sámen het leven te kunnen vieren, met alle deelnemers in 
het centrum van Bilthoven. ‘Daarom is ons motto voor 2022 dan ook: 
“Samen weer het leven vieren”’, vertelt Vincent Cornelissen. ‘Het is uit-
eindelijk toch een evenement van verbinding. Wij gaan weer voor het 
oude concept: verzamelen en starten vanaf het vernieuwde Vinkenplein 
in Bilthoven onder begeleiding van veel muziek en gezelligheid. Nadat 
de deelnemers binnen zijn, komt er een groot feest’.

Onderzoek
De ALS Lenteloop is een actie waarbij deelnemers, hardlopend of wande-
lend, een zelfgekozen afstand afleggen onder het motto ‘samen het leven 
vieren’. Doel is enerzijds om geld te werven voor onderzoek naar en me-
dicatie voor ALS en anderzijds om een evenement te organiseren, waarbij 
de gezamenlijkheid van samen lopen en samen weer het leven te vieren, 
voorop staat. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar 
ALS ondersteund, met als doel de oorzaak van ALS te vinden en daarmee 
beter op zoek te kunnen naar methoden om ALS te bestrijden.

Verbinding
In 2016 startte in Bilthoven de eerste ALS Lenteloop, met veel deelne-
mers, gezelligheid en muziek. Voortrekker en voorzitter was de in Biltho-
ven wonende Vincent Cornelissen. Bij hem is in 2015 ALS geconstateerd. 
Door het jaarlijks organiseren van dit evenement hoopt hij, met vele me-
destanders, die vreselijke ziekte ALS uiteindelijk de wereld uit te krijgen. 
‘Ondanks mijn ziekte, sta ik nog altijd positief in het leven’, vertelt Cor-
nelissen. ‘Hardlopen lukt mij niet meer, maar natuurlijk ben ik wel de hele 
dag van de partij om de deelnemers aan te moedigen. Het is mooi om te 
zien hoe zo’n evenement de inwoners van een dorp met elkaar verbindt. 
Daar ben ik trots op’.
Wie meer wil weten over de ALS-Lenteloop of liever nog, wil meedoen, 
kan terecht op de website: www.alslenteloop.nl

Vier seizoenen 
Aan het einde van een jaar, wanneer de herfst zich 

overgeeft aan de winter is het een mooi moment om de 
vier seizoenen nog eens te overzien; natuurbewonderaar 

Rob Timmer deed het in dichtvorm:

Herfst,

De bladeren gaan zich kleuren
’t Gaat nu echt gebeuren

De natuur gaat zich in alle kracht
Voorbereiden op een lange nacht

Zon, wind, regen, kou en ijs
Heeft ook voor haar een prijs
Ook al doet het heel veel pijn

In ’t voorjaar zal alles weer mogelijk zijn.

Winter,

Veel lijkt dood en vergaan
Zou het allemaal nog wel bestaan?

Alles is koud en grijs
En iedereen is van de wijs

Door de feesten van het verval
Kerst, oud en nieuw en carnaval

Verwerkt men de kille tijd
Die gestadig verder glijdt

Echter als men de natuur vertrouwd 
is er toch iets nieuws gebouwd.

Lente,

Ongelooflijk nieuw en onbedaard
Heeft zich een wonder geopenbaard

De natuur lijkt wel te exploderen
Daar kunnen we een hoop uit leren

Wat dor, dood en koud leek
Laat ons nimmer in de steek
Want de geest van de natuur

Blijkt één groot mysterieus avontuur.

Zomer,

Alles is één groot feest
We leven als een beest

Laven ons aan warmte en licht
Niets is nodig of verplicht

De natuur is op ’t hoogste punt
’t Is of je alles kunt

Planten en dieren op hun top
De gehele natuur staat op zijn kop

’t Is alleen realiteit en delicaat
Dat alles steeds weer overgaat.

Rob Timmer

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Wij draaien al 20 tot 40 jaar mee in zorgland. 
Ieder op onze eigen manier hebben wij de ge-
zondheid bekeken van top tot teen. Graag re-
ageren wij op het mooie initiatief van de Cen-
trumkerk. Een goed idee om mensen te willen 
verbinden, maar dat kan o.i. niet via oordelen 
en stigma’s, die bovendien niet kloppen. 

Reden voor ons om een andere kant te willen 
laten zien: Wij behoren niet tot de complotden-
kers, zijn geen fanatieke anti-vaccers, geen free-
riders en ook geen bible-belters. En met ons is 
er een hele grote groep - wereldwijd -, die zich 
met hart en ziel, kennis en liefde én gezond ver-
stand inzet om het leven gezonder, liefdevoller, 

veiliger en herbergzamer te maken. Een wereld 
waarin we elkaar respecteren, van elkaar leren 
en elkaar ondersteunen. Een groep, die nadenkt 
over duurzame gezondheid van mens, samen-
leving en aarde, die om heel bewuste en vaak 
individuele redenen, na veel onderzoek graag 
kiest voor een andere weg dan vaccineren. Ove-
rigens met vol respect voor wie ervoor kiest om 
dat wel te doen.

Dat hele groepen nu worden uitgesloten van 
vrije deelname aan de samenleving, is in onze 
ogen onterecht en ongezond. Wat dacht u van de 
impact, die de stigmatisering, oordelen en maat-
regelen hebben op bedrijven, maatschappelijke 

organisaties, gemeenschappen, gezinnen en re-
laties die ten gronde gaan, omdat ze verwacht 
worden te voldoen aan een oplossing, die niet 
voor iedereen een passend is? 
Een overheid kan niet voor een hele bevolking 
maatwerk bieden. Wij zijn het zeker eens met 
dr. Maarseveen (vaccineren heeft zijn goede 
kanten), maar doe dit met gezond verstand. Wij 
vrezen dat door al die vaccinaties het tegenover-
gestelde gebeurt van weerstand opbouwen en 
dat dit onze gezondheid en samenleving daar-
door op lange termijn schaadt. Wat denkt u? 

Conny Coppen, Tiny de Groot en Annemieke 
Stijlaard.
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Kunst uit Eigen Provincie 
door Henk van de Bunt

Al 48 jaar stoppen de ‘reguliere’ WVT-activiteiten aan de Bilthovense Talinglaan een paar 
weken om tijdens de feestdagen ruimte te maken voor kunst. Het gebouw wordt voor die 

gelegenheid getransformeerd naar een expositieruimte.

Dit jaar kan er van woensdag 22 de-
cember 2021 tot en met woensdag 
5 januari 2022 genoten worden van 
een gevarieerd aanbod van kunst-
zinnige uitingen. De catalogus 
biedt informatie over de motivatie, 
inspiratie, gebruikte technieken etc. 
van de exposanten. Ook in 2021 is 
de tentoonstelling anders dan voor-
gaande jaren gezien de maatregelen 
rondom de coronapandemie; zo zijn 
niet alle exposanten zelf aanwezig 
tijdens de tentoonstelling en is er 
eenrichtingsverkeer in het gebouw 
zodat de tentoonstelling kan verlo-
pen volgens de op dit moment gel-
dende voorschriften van het RIVM.

Waarom
In 1973 werd voor het eerst de ten-
toonstelling ‘Kunst Uit Eigen Woon-
plaats’ gehouden op verzoek van 
plaatselijke kunstenaars. In samen-
spraak is toen het idee ontstaan om 
rond de feestdagen een expositie te 
houden voor kunstenaars uit onze ei-
gen woonplaats. Vanaf 1992 is deel-
name uit de hele provincie mogelijk 

en werd de naam van de tentoonstel-
ling daaraan aangepast: ‘Kunst Uit 
Eigen Provincie’. Destijds, maar ook 
nu nog, is een dergelijke tentoonstel-
ling een unieke activiteit voor een 
buurthuis. Maar aan de andere kant 
weer zo logisch; er komen wekelijks 
heel veel mensen in het gebouw, de 

drempel is laag en daardoor komen 
er ook altijd veel mensen naar de 
expositie kijken. Ieder jaar zijn daar 
mensen bij waarvoor zo’n bezoek 
een eerste kennismaking met kunst 
betekent, maar ook bezoekers voor 
wie het bekijken van de tentoonstel-
ling een vaste, prettige gewoonte is 
geworden. 

Keramiek
Keramiste Ineke Hessing Schin-
deler vindt het heel erg leuk aan 
deze bijzondere tentoonstelling 
mee te mogen doen: ‘Na de mid-
delbare school was het een keuze: 
kunstacademie of meer zekerheid 
door creatieve vakken op de lera-
renopleiding te volgen. Het werd 
het laatste; Textiele werkvormen 
en kunstgeschiedenis aan de Vrije 
Leergangen van de Vrije Universi-
teit in Amsterdam. Daar heb ik ook 
nog een jaar een tekenopleiding ge-
volgd. Ik ben vervolgens ruim 20 
jaar in het bedrijfsleven werkzaam 
geweest, waardoor creativiteit naar 
de achtergrond geraakte. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan: 
Sinds 2004 houd ik me bezig met 

keramiek; eerst alleen het decore-
ren van serviesgoed en sinds 2006 
ook het vormgeven van objecten’.
 
Klei
‘Keramiek heeft als grondstof klei. 
Een grondstof die overal op de we-
reld wordt gevonden en gebruikt 
voor het vervaardigen van kera-
miek. Van bakstenen tot keramische 
gebruiksvoorwerpen en kunstobjec-
ten. De uitdaging van het werken 
met klei is dat je er een ‘tijdelijke’ 
vorm aan kunt geven; door het bak-
proces wordt de klei versteend en 
wordt de vorm ‘vereeuwigd’. Na 
de vorm komt het glazuren; altijd 
weer spannend of de glazuur op de 
juiste manier de vorm versterkt. De 
glazuur geeft het voorwerp glans en 
duurzaamheid. Naast de traditionele 
manier van glazuren en bakken (op 
1050 graden) is een aantal objecten 
met speciale technieken (waaronder 
raku) gestookt’. Ineke maakt voor-
namelijk (geabstraheerde) vrouw-
figuren maar ook dieren, huizen, 
schalen en vazen; ‘Daar waar het de 
vorm versterkt, verwerk ik textiel op 
verschillende manieren in de objec-
ten. Dit kan zijn door het afdrukken 
van kant, breiwerk, garens of weef-
sel’. Wie geïnteresseerd is kan een 
kijkje nemen op www.inekeschinde-
ler.exto.nl

Schilderijen
ImSook Yoo (1954) is een Ko-
reaanse kunstenaar: ‘In 1989 stu-

deerde ik af van de kunstacademie 
AKI in Enschede. 20 jaar later 
heb ik de atelierwerkzaamheden 
hervat, zoals handmatig scheppen 
van Hanji papier. Dit materiaal, 
gemaakt van de moerbeiboom uit 
Hanji, gebruikte ik in verschil-
lende projecten. Na enige tijd uit-
proberen van verschillende andere 
materialen, ben ik weer gaan schil-
deren. In 2012 heb ik een serie van 
21 schilderijen gecreëerd. Deze 
schilderijen zijn niet op geprepa-
reerd doek geschilderd. Ongepre-
pareerd katoen of linnen, niet op-
gespannen doeken voelen anders 
aan dan het gebruikelijke materi-
aal. De materialen doen het samen. 
Je creëert met en door je materia-
len. Ik probeer ze steeds opnieuw 
anders te ervaren en te gebruiken. 
Dikwijls reikt het materiaal zelf 
aan ‘iets’ te willen worden. Een in-
spirerend gegeven. Het creatiepro-
ces is als het maken van een reis, 
met jezelf en je materialen. Ineens 
ben je ergens, is er een verrassende 
moment, de gewaarwording van 
een ontmoeting’.

In de Biltse Grift (tijdschrift Histo-
rische Kring De Bilt) schrijft Wim 
Krommenhoek een artikel over de 
oudste bomen in De Bilt. De meeste 
van de foto’s van de besproken bo-
men zijn voor haar aanleiding deze 
(na) te tekenen en ‘van kleur’ te 
voorzien. Deze reeks zal ook op de 
aanstaande expositie te zien zijn. 

Ineke Hessing: ‘De uitdaging van het werken met klei is dat je er een 
‘tijdelijke’ vorm aan kunt geven; door het bakproces wordt de klei 
versteend en wordt de vorm ‘vereeuwigd’

ImSook Yoo naast haar getekende monumentale bomen.

Sjaak den Breeje legt de focus op landschappen en bossen.

AZM verrast met beperkt kerstconcert
door Kees Diepeveen

Het jaarlijkse kerstconcert van het Algemeen Zangkeer Maartensdijk (AZM) in de 
Michaelkerk in De Bilt kon ook dit jaar geen doorgang vinden. Het koor heeft echter wel 
de mogelijkheid gevonden om op donderdag 16 december in sterk aangepaste en binnen 

het strak gehanteerde Protocol Korenbond Nederland een kerstuitvoering te geven in 
De Vierstee in Maartensdijk. Koor en bezoekers waren ver van elkaar gescheiden.

In de feestelijk versierde toneel-
zaal van De Vierstee hebben koor 
en bezoekers veel plezier beleefd 
aan dit optreden. Het koor bestond 
uit slechts 30 koorleden, die op an-
derhalve meter afstand van elkaar 
zongen. Ook de bezoekers zaten op 
anderhalve meter van elkaar. Daar-
door waren er slechts 26 zitplaatsen 
in de zaal beschikbaar. 

Door de avondlockdown is koor-
zingen tussen 17.00 en 05.00 uur 
niet toegestaan. AZM maakte van 
de nood een deugd en trof alle ver-
plichte voorzorgsmaatregelen om 
de kerstuitvoering door te kunnen 
laten gaan. Koor en bezoekers na-
men deze maatregelen graag voor 
lief om van de kerstuitvoering te 

kunnen genieten. Ze hopen volgend 
jaar weer een volwaardig kerstcon-
cert te kunnen uitvoeren. 

Oefenen
Voorzitter Dienke Grootenhuis ver-
welkomde alle aanwezigen en ver-
ontschuldigde zich voor de situatie 
maar gaf ook aan dat het koor de 
traditie van het kerstconcert graag 
wil voortzetten al is het onder deze 
voor koor en bezoekers lastige om-
standigheden. Het koor heeft vanaf 
de zomer met twee/derde van de 
leden flink geoefend voor deze uit-
voering. Het enthousiasme van het 
koor was zichtbaar.

Hoogtepunten
Het kersprogramma was een men-

geling van klassieke en moderne 
kerstmuziek. Dirigent Julia Scepa-
novic nam het koor op bewogen 
en enthousiaste wijze mee door 
het programma ondersteund door 
pianiste Ani Abromova. De mu-
ziekstukken werden ingeleid door 
verteller en koorlid Peter van der 
Krogt. Halverwege het concert nam 
koorlid Lucy Creemers de bezoe-
kers mee in een eigentijds kerstver-
haal. Vóór het kerstverhaal werden 
muziekstukken van Bach, Vivaldi 
en Mozart gezongen. Vooral bij het 
Gloria van Vivaldi liet het koor zich 
gelden. Op heel ingetogen wijze en 
met een prachtige vermenging van 
de stemgroepen was dit één van de 
hoogtepunten van het eerste deel 
van het concert. Ook de drie Noc-

turnes van Mozart werden met veel 
beleving door het koor gezonden.

Applaus
Na het kerstverhaal werd het meer 
moderne kerstrepertoire vertolkt. 
Met het nummer Tibié Paiom van de 
Oost-Europese componist Bortni-
anski opende het koor met een heel 
mooie stemmige vertolking. Het 
nummer Hallelujah van Leonard 
Cohen werd met veel elan en en-

thousiasme door het koor gebracht. 
Bij het laatste blok van drie bekende 
kerstliederen nodigde dirigent Julia 
Scepanovic de aanwezigen uit om 
mee te zingen. Vooral met de lie-
deren Deck the Hall van de Britse 
componist Rutter en het A Festive 
Gloria van de Amerikaanse compo-
nist Althouse werd door de bezoe-
kers enthousiast meegezongen. Na 
afloop bedankten de bezoekers het 
koor met een welgemeend applaus. 

Met slechts 30 uitvoerenden wist het koor een mooie  
kerstuitvoering te verzorgen.
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Liesbeth Baas aan het werk in Den Dolder.Ans van de Bunt maakt nu portretten en het leven in de natuur.

Bart Keizer maakte tijdens de militaire diensttijd kennis met het draaien 
op de schopschijf.

Willems winkel op 2de Kerstdag op TV
door Henk van de Bunt

Op Tweede Kerstdag 26 december om 14.00 uur zendt RTV Utrecht Willems winkel uit,
een film over het tweedehands-boekenwinkeltje van Willem Godefroy in De Bilt.
Veel mensen uit De Bilt e.o. kennen Willem; waarschijnlijk zal de belangstelling

voor de film behoorlijk zijn. Het is volgens filmmaker Charlotte Govaert een 
hartverwarmende docu geworden waar veel plaatsgenoten plezier aan zullen beleven. 

Willem Godefroy zit zijn hele le-
ven al in de boeken. Ruim veertig 
jaar werkte hij bij de Universiteits-
bibliotheek in Utrecht en runde in 
zijn vrije tijd daarnaast een tweede-
hands-boekenwinkeltje in De Bilt. 
De passie voor boeken werd hem 
met de paplepel ingegoten door 
zijn vader, die een slagerij had in 
De Bilt en naast antiek ook boeken 
verzamelde. 

Kronkel
Gastvrijheid staat bij Godefroy 
hoog in het vaandel, net als de kof-
fie en thee met vaak iets erbij. Al 
in 1989 was er al een winkel Go-
defroy; een winkel in tweedehands 
boeken, toen ook in de Nieuwstraat 
op nummer 90. De winkel heette 
‘Kronkel’ naar de toen bekende 
stukjes in ‘Het Parool’ van Simon 
Carmiggelt. Het bedrijf was een uit 
de hand gelopen hobby, een passie 
voor boeken. In 2009 verplaatste de 
winkel zich naar een pand aan de 
Hessenweg 33, tegenover de (voor-
malige) benzinestations van Wierda 
en De Rooy. De huurprijs was een 
belangrijke reden om in 2012 op-
nieuw naar de voormalige slagerij 
aan de Nieuwstraat te verhuizen, 
maar ook het bekende gevoel van 
thuiskomen speelde daarbij een rol. 

Bovendien was daar meer ruimte 
beschikbaar, waardoor er meer mo-
gelijkheden zijn de boeken uit te 
stallen. 

Rustig
Willem Godefroy: ‘Wij hebben een 
fraaie collectie Nederlandse litera-
tuur, van zeer recent tot oudelite-

raire werken. Er zijn gelegenheids-
uitgaven van diverse firma’s en 
nieuwjaaruitgaven. We zijn ook in 
het bezit van streekgebonden boe-
ken waaronder: Utrecht, De Bilt en 
omstreken en bijzonder is de col-
lectie kunstboeken. Maar ook in 
deze branche zijn de veranderingen 
merkbaar. Het is een bekend feno-

meen: de ‘ontlezing’ gecombineerd 
met digitalisering leidt tot een af-
name van het belang van boeken en 
dus leiden de belangrijkste toeleve-
ranciers van boeken schade. 

Ontmoeting
Charlotte Govaert: ‘Behalve boe-
kenzaak is Willems winkel een ont-
moetingsplek voor een vast clubje 
boekliefhebbers op leeftijd. Er zit 
een museumconservator bij, een 
beroepsmuzikant en expert strips 
bij een veilingplatform. Het zijn 
vogels van diverse pluimage maar 
ze vinden elkaar door een gedeelde 
passie voor het boek. Ze drinken 
een kopje koffie, plagen elkaar, 
praten over vroeger en natuurlijk 
over boeken. Als het erop aankomt 

helpen ze elkaar ook’. 
Willem heeft schik van zijn winkel 
en de kring van boekenliefhebbers. 
Andere klanten blijven echter weg. 
Willem: ‘Vroeger had je een leven-
dige handel in tweedehands boeken 
maar ouderen willen tegenwoordig 
juist van hun boeken af terwijl jon-
geren liever digitaal lezen. Volgens 
Willems vrouw Mariëtte nodigt de 
soms dwingende aanwezigheid van 
de vaste klanten ook niet echt uit 
om de winkel te bezoeken. 

Volgen
Het ziet er dus niet zo goed uit voor 
de winkel als de film begint. Kan 
Willem de huur blijven betalen? 
Wat zou het voor de boekenvrien-
den betekenen als hij zijn deuren 
sluit? En gaat corona de genadeklap 
uitdelen? Filmmaker Charlotte Go-
vaert (zelf ook boekenliefhebber) 
volgde Willem en zijn boekenvrien-
den drie jaar lang. ‘Het is een echte 
feelgood-movie geworden over de 
passie voor boeken maar ook over 
omkijken naar elkaar. Willem geeft 
daarin het goede voorbeeld. Toen 
hij zelf eerder dit jaar een hersenin-
farct kreeg was de eerste gedachte 
van de vaste klantenkring dan ook: 
hoe houden we de winkel open tot-
dat Willem voldoende hersteld is? 
Ze kunnen Willem niet missen, en 
de winkel ook niet. Die sfeer proef 
je in de film.’ 
De gezelligste en meest persoonlij-
ke tweedehandsboekhandel van De 
Bilt bevindt zich in de Nieuwstraat 
(90) in De Bilt. De openingstijden 
zijn zaterdag van 12.00 tot 17.00 
uur, als het licht brandt kun je naar 
binnen lopen of buiten openingstij-
den op afspraak.V.l.n.r. Boekenvriend meneer David, Willem Godefroy en dochter Sabine Godefroy. 

Natuurfotograaf
Sjaak den Breeje (De Bilt) is ge-
passioneerd natuurfotograaf met 
de focus op landschappen en bos-
sen. Een groot deel van zijn foto’s 
is gemaakt in de buurt van zijn 
woonplaats. Te midden van de 
bossen op de Utrechtse Heuvelrug 
en de landgoederen rond Utrecht. 
Zijn portfolio biedt een gevari-
eerde selectie beelden uit deze 
prachtige omgeving, van macro-
beelden tot weidse landschappen. 
Voor Sjaak is fotografie de ideale 
combinatie van buiten zijn en crea-
tieve expressie: ‘Zo’n 10 jaar gele-
den begon het allemaal tijdens een 
prachtige reis naar o.a. de Rocky 
Mountains en Yellowstone en in-
middels is dat uitgegroeid tot een 
ware passie’. Tot zijn favorieten 
behoren de sfeervolle beukenlanen 
op de landgoederen, de prachtige 
zonsopkomsten boven de vennen 

en het ontwaken van het bos in 
de vroege ochtend. Voor dag en 
dauw genieten van de natuur. Als 

geboren en getogen ‘Heuvelrug-
ger’ kent hij de Utrechtse Heuvel-
rug van binnen en buiten en weet 
de mooiste plekjes te vinden. Zijn 
foto’s zijn gepubliceerd in diverse 
media waaronder Zoom.nl Maga-
zine, Landscape Photography Ma-
gazine en de National Geographic 
kalender. Recent heeft hij bijge-
dragen aan de publicatie van het 
boek ‘De mooiste fotolocaties van 
West Nederland’. Wie geïnteres-
seerd is kan een kijkje nemen op 
www.sjaakdenbreeje.nl. 

Tienhoven
Ans van de Bunt-Schouten is ge-
boren in Tienhoven en opgegroeid 
in de mooie natuur: ‘Heel mijn 
leven ben ik al creatief bezig, 
met kinderen op school, jeugd-
club, thuis en op allerlei andere 
manieren, zoals het organiseren 

van workshops bij tuincentrum 
Vechtweelde, Kerst workshops 
van huis en het winterevenement 
Anton Pieck bij tuincentrum ‘t 
Vaarderhoogt in Soest. Concreet 
werd het pas toen ik in aanraking 
kwam met Jan Mulder uit Hou-
ten, die aquarel-les in Maarssen 
gaf. Hij heeft met veel geduld mij 
de fijne kneepjes van aquarelle-
ren bijgebracht. Ik begon met het 
schilderen van kippen en koeien 
in de wei en in stallen. Door het 
volgen van diverse cursussen heb 
ik andere technieken aangeleerd en 
maak nu portretten en het leven in 
de natuur. Mijn werken heb ik mo-
gen exposeren op diverse locaties. 
Door het wandelen en fietsen in de 
natuur blijft het borrelen in mijn 
hoofd en vind ik het heerlijk om op 
allerlei momenten van de dag aan 
de slag te gaan en nieuwe dingen 
te bedenken’. Wie geïnteresseerd 

is kan een kijkje nemen op www.
anscreaties.123website.nl 

Acryl en olieverf
Egbert Brandt heeft Liesbeth Baas 
opgeleid tot keramist: ‘De drang om 
beleving om te zetten in beelden is 
prachtig en intens om mijn handen 
datgene te laten maken wat ik op-
pik van de wereld om mij en in mij’. 
Liesbeth ging ‘handvormen’ bij de 
Werkschuit. Na jaren met handvorm 
keramiek werken - ‘wat ik altijd 
nog heel boeiend vind’- , ben ik nu 
al weer met heel veel plezier aan het 
schilderen met acryl en olieverf. Ze 
maakt deel uit van Schildersgroep 
Atelier de Kameel in Den Dolder 
o.l.v. Loes Scholman: een vereniging 
van amateurkunst schilders die we-
kelijks bijeenkomt en ook deelneemt 
aan Kunstroutes en exposities. Lies-
beth: ‘Het proces van bezig zijn is 
soms belangrijker dan het resultaat’.
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Te koop aangeboden
Viking schaatsen noren laag 
model mt. 42/43 €20,-. Tel. 
030-2290428

Rollator lichtgewicht met zitje 
en mandje, inklapbaar. €40,-. 
Maartensdijk tel. 06-52065449

Lieslaarzen maat 43, nieuw. 
€25,-. Tel. 06-25194081

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
MOTORFIETSEN. Brommers 
opknappers. Alle merken in 
elke staat 06-81694890 ruud_
vanlent@hotmail.com

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv in De Bilt 
of Bilthoven. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 0346-
211992

HERINTREDERS, schoolver-
laters, parttimers, studenten op 
zoek naar leuke bijverdienste 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

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

O V E R L E D E N E N -
VERZORGER/Uitvaart assis-
tent Oproepbasis. Heeft u tijd 
over en bent u altijd al op 
zoek geweest naar een hele 
bijzondere ( bij ) baan én bent 
u flexibel inzetbaar, ook in de 
avond/nacht/weekenden? Stuur 
dan een mail naar:  info@fune-
ralassist-mn.nl en wij nemen 

contact met u op. Bellen mag 
uiteraard ook: 030-2006370 ( 
tijdens kantooruren).  Funeral 
Assist Bilthoven

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088 
Ervaren SCHILDER biedt zich 
aan voor al uw binnen schilder-
werk met een mooie winterkor-
ting 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 aangeboden per 01-03-
2022 een goed onderhouden 
2-kamer APPARTEMENT op 
de Geelgorslaan 8 in Bilthoven. 
Huurprijs 1250 euro exclusief 
gas, water en licht. Info 06 
53131656

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Ondanks de donkere sombere dagen ben ik er met warme trui en 
een dikke sjaal om toch maar even uitgegaan voor een niet al te 
lange wandeling. Overal zie je weer bomen met lichtjes in tuinen 
en ook in veel huizen zie je prachtig verlichte kerstbomen staan. 
Het lijkt wat uitbundiger dan andere jaren, want je moet toch 
wat in deze coronatijd. Bij het bankje aangekomen aarzel ik of ik 
even zal gaan zitten, maar doe het toch maar. Ik ga op het uiterste 
puntje zitten om als er iemand bij wil komen zitten voldoende 
afstand te hebben. Ik kijk wat naar voorbijgangers. Sommigen 
slepen een volle boodschappentrolley achter zich aan. Een wat 
oudere vrouw met een zo te zien minder volle boodschappentas 
houdt bij het bankje stil en als ik haar aankijk vraagt ze vriende-
lijk of ze er even bij mag komen zitten. ‘Gaat u zitten, er is ten-
slotte plaats voor twee’, zeg ik met een uitnodigend gebaar. Als 
er weer wat mensen met een volle trolley voorbij zijn gekomen 
zegt ze: ‘Dat hoef ik gelukkig niet te doen. Ik heb tegen de kin-
deren en kleinkinderen gezegd dat ze niet hoeven te komen want 
voor je het weet zit het huis vol en dat is echt niet de bedoeling 
in deze tijd. Ik houd me aan de corona maatregelen en zou niet 
willen dat iemand besmet raakt. Ik ben wel al drie keer gevacci-
neerd, maar dat wil ook niet alles zeggen. Ik blijf lekker gewoon 
thuis en samen met de buurvrouw die ook weduwe is maken we 
er gezellige dagen van. We maken er een nostalgische Kerst en 
Oudjaarsavond van. Bij de kringloop heb ik al een tijdje geleden 
ouderwetse bordspelletjes gekocht en dat vinden we allebei leuk 
om weer eens te doen. Als hoofdgerecht maak ik Eerste Kerst-
dag hutspot met klapstuk en de tweede dag maakt buurvrouw 
Alie ook een stamppot, ik denk boerenkool.’ De vrouw vertelt 
dat ze twee zonen en een dochter heeft en vijf kleinkinderen. 
‘Toen mijn man nog leefde kwamen ze allemaal een Kerstdag 
bij ons thuis en dan maakte mijn man een uitgebreid kerstdiner. 

Het was dan een grote drukte maar mijn man vond het geweldig. 
Na afloop hielp iedereen mee met afwassen en dan hadden we 
nog een gezellige avond. Na het overlijden van mijn man was er 
nog wel eens gedoe over waar mama die dagen heen moest, want 
zo voelde ik dat. Dat heb ik een paar keer gedaan, maar nadat 
de man van Alie was overleden vond zij het ook prettiger om 
thuis te blijven dan naar kinderen te gaan. Dat vond ze te druk, 
dus we doen het nu al een paar jaar zo. Mijn zonen gingen de 
laatste jaren samen met hun gezinnen al naar de wintersport en 
mijn dochter zei altijd je ziet maar wat je doet. Als je wilt komen 
ben je welkom. Die wintersport zit er dit jaar niet in, maar ze 
hoeven ook niet bij mij langs te komen. We appen wel een paar 
keer want dat doe ik ook graag. Een kleindochter zit in Australië 
en die heb ik elke week op de app. Maar ik maak me soms wel 
ongerust. Vooral toen die branden daar 
waren. Ze hebben in Australië lang in 
een lockdown gezeten. Toch heeft ze 
het erg naar haar zin. Het is daar nu 
zomer en de Nederlandse winterse 
kou mist ze niet.’ Het begint inmid-
dels alweer wat kouder te worden 
dus wil ik wel weer naar huis. Ook 
de vrouw vindt het wel genoeg. We 
wensen elkaar fijne feestdagen en 
gaan ieder ons weegs.  

Maerten

Herst. Herv. Kerk Groenekan (Groenekanseweg 66)
02/01 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg

02/01 • 18.30u - Kandidaat H. v.d. Beek  

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog geen diensten en vieringen meer vanwege 

de coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/12 • 11.00u - Ds. René Alkema
02/01 • 11.00u - Geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/12 • 10.00u - Ds. G.C. Klok
26/12 • 18.30u - Ds. L.W. Smelt

31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
01/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer  

02/01 • 10.00u - Ds. C. van de Scheur
02/01 • 18.30u - Ds. J.H. Lammers                                                                                                                               

De diensten hebben een besloten karakter en worden digitaal 
uitgezonden.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/12 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder 
25/12 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder
26/12 • 09.00u - Ds. D. Heemskerk
26/12 • 11.15u - Ds. D. Heemskerk 
26/12 • 15.30u - Ds. D. Heemskerk 

31/12 • 15.30u - Ds. A.J. Speksnijder
31/12 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder
01/01 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder  
02/01 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder
02/01 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder                                                                                                                               
02/01 • 15.30u - Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
24/12 • 21.30u - Ds. René Alkema m.m.v. Gospelkoor

25/12 • 09.30u - Ds. René Alkema 
26/12 • 10.30u - Top2000-dienst

31/12 • 19.00u - Ds. René Alkema 
02/01 • 09.30u - Ds. René Alkema 

St. Maartenskerk  
25/12 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor J. Wissink
26/12 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor J. Wissink

31/12 • 16.00u - Gebedsviering A. Kolfschoten
02/01 • 10.30u - Openhuisviering

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

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/12 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
26/12 • 10.00u - Ds. P.G. Vellekoop

31/12 • 15.30u - Ds. T.A. Viezee 
01/01 • 10.00u - Ds. P.G. Vellekoop

02/12 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
02/01 • 10.00u - Dhr. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
25/12 • 15.30u - Ds. M. v.d. Zwan 

26/12 • 10.00u - Ds. A.T. v. Blijderveen
26/12 • 15.30u - Ds. M.A. Kuijt 

31/12 • 15.30u - Ds. M. v.d. Zwan
01/01 • 10.00u - Ds. M. v.d. Zwan  
02/01 • 10.00u - Ds. M. v.d. Zwan

02/01 • 15.30u - Ds. J. Holtslag

Digitaal Café Maartensdijk

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

Tot 15 januari zijn alle cursussen in de bibliotheek 
geannuleerd. De digitale café's gaan wel door en 
mocht u hulp nodig hebben bij het maken van een 
online afspraak voor een boosterprik dan kunnen 
ze u daarbij helpen.
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Dorps, Groen en Veilig

Forza wenst iedereen 
hele fi jne Kerstdagen

en voor 2022
mooie, gezellige en 

groene dorpen
(zonder hoogbouw!)

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

Judolessen bij 
Basisschool de Rietakker 

door Kees Diepeveen
 

In het 3e en 4e kwartaal van dit jaar hebben alle kinderen van de P.C. Daltonschool de 
Rietakker in De Bilt judolessen gehad van een echte judoleraar, waarbij d.m.v. de judosport 

naast bewegen ook gewerkt werd aan het welbevinden. 
 

Meer bewegen is belangrijk, maar 
bewegen doet meer dan alleen 
de motorische vaardigheden van 
kinderen verder ontwikkelen. Het 
helpt ook bij het welbevinden van 
kinderen op school. Het geeft ze 
zelfvertrouwen, het gevoel van ‘ik 
mag er zijn’, en hoe om te gaan met 
andere kinderen. Met die insteek 
zijn directeur Jan Buis en gymleer-
kracht Sebastiaan Klok op zoek ge-
gaan naar een extra middel voor de 
groepsvorming tijdens de ‘gouden 
weken’ van een schooljaar. 
 
Metafoor
Sebastiaan Klok: ‘In deze eerste 
weken na de zomervakantie wordt 
er op de Rietakker - één van de 
scholen van Stichting Delta - door 
de leerlingen per jaargroep gewerkt 
aan een eigen klassenmetafoor. Ze 
creëren gezamenlijk een kunstwerk 
met een weg. Hierin verwerken de 
kinderen zelfgemaakte klassenaf-
spraken en een groepsdoel voor 
het komende jaar. Alle kinderen 
committeren zich aan de gemaakte 
afspraken en het einddoel. De me-
tafoor wordt een heel schooljaar 
gebruikt en is ook gekoppeld aan 
de waarden van de school. Com-
municatie, Veiligheid, Bevlogen-
heid, Identiteit en Eigenaarschap 
zijn de waarden die in het onder-
wijs bij de Rietakker terug komen. 

Om dit alles een vliegende start te 
geven hebben alle kinderen van 
de school in het 3e en 4e kwartaal 
judoles gehad van een echte judo-
leraar. Martin Koudijs van judover-
eniging Judokan Maartendijk en 
VVSO – WVT Bilthoven heeft alle 
judolessen verzorgd, waarbij elke 
week een koppeling werd gemaakt 
met een waarde van de school’. 

Directeur Jan Buis: ‘De kinderen 
zitten letterlijk aan elkaars ontwik-
keling, met een prachtig resultaat. 
Kinderen zijn motorisch vaardiger 
en zelfverzekerder geworden. Ze 
hebben meer geleerd over zichzelf, 
hun klasgenoten en de groepsdyna-
miek. Met de judo-lessen slaan we 
drie vliegen in één klap. Welbevin-
den, zelfvertrouwen en extra be-
wegen’. Landelijk is een negatieve 
trend zichtbaar m.b.t. de motorische 
ontwikkeling van kinderen. Deze 
trend zien Sebastiaan Klok en zijn 
gymcollega’s van de andere scho-
len van Stichting Delta ook en zijn 
daarom een nieuwe weg ingesla-
gen. ‘Wij werken tijdens de gym-
lessen volgens het gedachtegoed 
van het ASM-model. Het Athletic 
Skills Model (ASM) is een prak-
tisch en wetenschappelijk model 
uit Nederland voor veelzijdig be-
wegen voor iedereen, op elke leef-
tijd en op elk niveau, dat je fitter, 

vitaler en gezonder maakt. Hierbij 
spelen we in op de creatieve kant 
van bewegen. We testen twee keer 
per jaar via de MQ Scan de moto-
rische ontwikkeling van een kind. 

Hierbij spelen we in op de creatieve 
kant van bewegen. We willen het 
integreren in het hele onderwijs. In 
de gymlessen worden verschillende 
beweegvormen geoefend wat onze 
leerlingen betere bewegers maakt. 
Dat zien we terug in de uitslagen, 
onze leerlingen scoren bovenge-
middeld hoog op de test en ervaren 
veel plezier.’ 
Met deze judolessen was er een 
extra beweegmoment in de week 
voor de kinderen en werd er direct 
gewerkt aan het zelfvertrouwen, sa-
menwerking en gelijkwaardigheid 
van de kinderen in de groep. 

Judoleraar Martin Koudijs deelt lekkers uit aan de kinderen voor hun 
positieve inzet tijdens de judolessen.

Leerlingen Rietakker
in actie voor ouderen 

Ouderen die een kerstkaart krijgen, gemaakt door leerlingen van de Rietakkerschool in De Bilt, 
zijn er blij mee. Alle leerlingen maakten er één. Meer dan tweehonderd zijn er afgeleverd bij 
verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in de buurt, zoals verpleeghuis en dagopvang de 

Rinnebeek; de naaste buur van de Rietakkerschool, beiden in hartje Noord-Oost De Bilt. 

Medewerkers van verpleeghuis De 
Rinnebeek: ‘Wij vinden het hart-
verwarmend dat de mensen die 
hier wonen een kaartje krijgen dat 
is gemaakt door een van de leerlin-
gen van de school hiernaast. Vooral 
in deze tijd van het jaar is het ook 
voor onze bewoners belangrijk dat 
er mensen zijn die aan hen denken 
en een teken van leven sturen. Zo 
horen zij er ook bij’. 

Kaartje
De kerstkaartenactie is een initiatief 
van de leerkrachten van de Rietak-
ker en Wijkvereniging Noord-Oost 
De Bilt. De achterliggende gedach-
te: ‘Wanneer je oud bent en veel 
van alles wat ooit deel uitmaakte 

van je leven is weggevallen, dan is 
het fijn dat er mensen zijn die aan je 
denken en die je een kaartje sturen’. 

Droom
Naast de kerstkaartenactie heeft 
Wijkvereniging Noord-Oost De 
Bilt de MidWinterDagDroom ge-
maakt, speciaal voor leden van de 
vereniging. De virtuele variant van 
de ontmoeting die het bestuur wilde 
organiseren, maar die helaas niet 
kan doorgaan. Het is een spannen-
de, poëtische en ontroerende mix 
van verhalen, gedichten, bijzondere 
muziektips, spannende documen-
taires, puzzels, leuke activiteiten 
binnen en buiten en kleurplaten 
voor jong en oud. Alle leden heb-
ben deze inmiddels via de email 
ontvangen. Meer info op https://
www.noordoostdebilt.nl/ 

(Willemien Veldman-Marsman)

Leerlingen van De Rietakker maken kerstkaarten.

Q-Vignes
wenst u
heerlijke
Kerstdagen!

Voor de lekkerste 
(Kerst) wijn moet je 
bij Q-Vignes
aan de Looydijk zijn!

Fijne 
feest-
dagen!

0346 - 21 12 15 
www.parelpromotie.nl

0346 - 21 19 92
www.vierklank.nl

Bridgeopleiding KOETSIERSBRIDGE
wenst iedereen
een Gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig 2022,

met mogelijk nieuwe
(vervolg-)cursussen
               en
oefenmogelijkheden.

Henk van de Bunt
info: bridgeopleiding@ziggo.nl

Dorpsweg 128 • Maartensdijk • 06 - 21 31 71 75

Wenst u 
fijne

kerstdagen

Beautiful
BY CHARÈLL

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

Prettige Feestdagen!
Tot ziens in 2022

Beautiful
BY CHARÈLL

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



Neuzen
Onderzoekend steekt ze haar lange neus in de lucht. De neus beweegt 
wat naar links, wat naar rechts en ze neemt een besluit. Ze ruikt het 
avontuur en gaat haar neus achterna. In een rechte lijn loopt ze naar de 
donkere veensloot, steekt haar snuit in de slootkant en begint fanatiek 
te graven. Het zal de geur van verrotting, van dode plantenresten zijn 
die haar reukvermogen prikkelt. Snuivend, de neus steeds dieper in de 
grond, lijkt ze iets te hebben gevonden. Ze zet er haar tanden in, begint 
te rukken, schudt met haar kop... Langzaam stapt ze achteruit, sleept 
iets achter zich aan. Het lijkt groter dan ze aankan, maar dat heb ik mis. 
Er komt iets tevoorschijn dat doet denken aan een ganzenbout.
Wild enthousiast is de kleine hond met de grote buit. Een stuk hout, ge-
kleurd in een diversiteit aan geuren. Ze loopt er omheen, snuift, ontleedt 
het aroma, identificeert, analyseert het levenspad van dit stuk boom.
Voor een hond is de reukzin het belangrijkste zintuig. Hoe langer de 
snuit, hoe beter het reukvermogen. Ik las dat de hondenneus duizend 
tot tienduizend keer beter ruikt dan die van de mens. De vochtige neus 
vangt meer geurmoleculen op uit de lucht, leidt ze langs het gevoelige 
neusslijmvlies via zenuwen naar de hersenen, waar ze in het geheugen 
worden opgeslagen. Via het emotionele geheugen bepalen geuren het 
gedrag.
Die gevoelige neus stelt honden in 
staat om ons in precaire situaties 
te helpen. Zij worden getraind om 
specifieke geuren te herkennen. 
Als speurhonden worden zij inge-
zet om explosieven op te sporen, 
verdovende middelen, wapens of 
geld. Ze zijn in staat om slacht-
offers van een lawine of na een 
aardbeving onder het puin te ont-
dekken. Zij kunnen zelfs sporen 
opdiepen van ver onder het water-
oppervlak. Maar ook ziekenhuis-
bacteriën en vuurwerk kunnen ze 
bespeuren met hun neus. 
De viervoeter met die gevoelige 
neus, die prikkelt ook ons emoti-
onele brein. We zien ‘m graag als 
gezelschap. Dat is dan weer waar 
wij een neus voor hebben.

(Karien Scholten)

In haiku:
De neus in de lucht
Ruikt zij aan het avontuur
Tot diep in haar brein
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advertentie

advertentie

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

U bent van 12.00 - 18.00 uur
van harte welkom om uw oliebollen

en appelbeignets af te halen. 
Bestellen kan al eerder 

via 0346-218821 of 06-12368755

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

Appelbeignets
p.st. € 2,35 / 5 voor € 11,00

Groenekanseweg 168
www.naastdeburen.nl

Winterwandeling
Maartensdijkse Bos 

De winter is een periode van overgang van herfst naar lente, van in slaap gaan naar weer 
ontwaken. Van oud naar nieuw. Graag neem ik je mee tijdens mijn winterwandeling in het bos 

op de overgang van Utrecht naar – het had maar een haar gescheeld – Noord-Holland. 

Het is bijna oorverdovend stil als 
ik op het Loosdrechtse Spoor langs 
het informatiepaneel van Utrechts 
Landschap het Maartensdijkse Bos 
in loop. Slechts één specht roffelt 
tegen een boom, ongetwijfeld om 
de insecten wakker schudden voor 
een lekker maaltje. Aan mijn rech-
terzijde vliegt een koolmees bijna 
ongemerkt de boom in. In de verte 
zie ik twee mensen richting Lage 
Vuursche wandelen. De stilte die 
ik hier ervaar staat in sterk contrast 
met het bos van het ‘pannenkoe-
kendorp’. 

Ik ga een breed pad op met aan 
weerszijden heidebermen, brede 
stroken waar diverse kruidplanten 
en heide groeien. Ze staan in ver-
binding met de bermen en open 
ruimtes van het Goois Natuurreser-
vaat en de golfclub verderop. Dit 
overgangsgebied is een belangrijk 
leefgebied voor veel soorten insec-
ten. Maar ook voor reptielen, zoals 
de hazelworm en levendbarende 
hagedis, is dit een fijne plek om 
op te warmen. Het bos maakt een 
‘open’ indruk. 

Wist je dat het Maartensdijkse Bos 
op de overgang van de Utrechtse 
Heuvelrug naar het oorspronke-
lijk moerasgebied ten oosten van 
de Vecht ligt? Niet zo verwonder-
lijk dat Maartensdijk vroeger dan 
ook Oostveen heette. Vanaf de 14e 
eeuw werd hier de veengrond ont-
gonnen. Om de zompige woeste 
grond geschikt te maken voor land-
bouw zijn in het verleden systema-
tisch sloten gegraven voor een snel-
le waterafvoer. De ontstane rechte 
verkaveling kun je goed terugzien 
op kaarten. De snelle waterafvoer 
in combinatie met grondwaterwin-
ning zorgde ervoor dat het eens 
zo natte gebied sterk verdroogde. 
Sinds de jaren 70 van de vorige 
eeuw zijn de sloten ook in de winter 
niet meer watervoerend. De ontsta-
ne greppels zorgen voor extra reliëf 
in het terrein. In de luwte kunnen 
plantenzaden gemakkelijk ontkie-
men en vinden dieren beschutting. 

Even verderop ontdek ik een smal 
kronkelpad dat afwisselend stijgt en 
daalt, helemaal vlak is het hier niet. 

Daarnaast is het goed opletten van-
wege boomwortels. Het bos is hier 
meer ‘gesloten’. Doordat er minder 
licht door de boomkruinen dringt 
blijft de grond langer vochtig. Het 
is een ideale voedingsbodem voor 
mossen, je ziet ze hier massaal en 
in vele soorten. Ik geniet van de 
prachtig groene tapijten, maar ook 
de mosdekentjes over boomstob-
ben en liggend dood hout. De wat 
stoerdere soorten groeien opwaarts 
tegen boomstammen. 

Heb je er weleens bij stilgestaan dat 
dieren in de wintermaanden op hun 
kwetsbaarst zijn? Er zijn nauwe-
lijks nog schuilplekken nu er geen 
blad meer aan de bomen en strui-
ken zit. Veel dieren vermageren als 
gevolg van verminderd voedsel-
aanbod, terwijl ze juist meer ener-
gie verbruiken om warm te blijven. 
Rust in het bos is daarom essenti-
eel. Iedere vorm van verstoring, 
waardoor dieren moeten vluchten, 
kost immers extra energie. Som-
mige dieren verkiezen daarom in 
de winter warmere oorden, zoals 
boomvalken en atalanta’s. Andere 
dieren, zoals egels, gaan in winter-
slaap onder een dek van bladeren. 
Eekhoorns doen aan winterrust, ze 
blijven vaker en langer in hun nest 
hoog in de boom. 

De dode bomen die ik tegenkom 
zitten soms vol met gaten en gaat-
jes. Hier vinden insecten en vogels 

voedsel en nestgelegenheid. Boom-
marters maken dankbaar gebruik 
van de oude spechtenholen. Lang-
zaam wordt het hout verder ver-
teerd door bacteriën en schimmels. 
Het (half-)verteerde organisch 
materiaal zorgt voor structuur, 
zuurstof en voedingsstoffen in de 
bodem. Daar worden behalve bo-
demdiertjes ook planten en bomen 
blij van. De paddenstoelen die ik te-
genkom, zoals de dennenvlamhoed, 
witte bultzwam en aardappelbovist, 
zorgen voor een laatste beetje kleur 
in het bos. 
Aan de westzijde van het bos loop 
ik een stuk over het fietspad ‘Hol-
landse Sloot’. In 1532 is hier een 
greppel gegraven als grensaandui-
ding tussen de provincies Utrecht 
en Noord-Holland. Aan mijn rech-

terzijde kom ik relicten uit een ver 
verleden tegen, zogenoemde leeu-
wenpalen (grenspalen uit 1791). De 
geschiedenis leert ons dat er tussen 
1351 en 1791 heel wat is gestreden 
om de provinciegrens. 

Ik verlaat het fietspad en sla links af. 
Voor mij schiet een kleine bosmuis 
snel weg. Ik probeer ‘m te volgen, 
maar hij is ongelooflijk snel. Tij-
dens zijn vlucht knabbelt hij steeds 
aan de uiteinden van grasstengels 
in de hoop nog zaadjes te vinden. 
Terwijl ik mijn weg vervolg dwar-
relt er her en der nog een blaadje 
naar beneden, de bomen zijn inmid-
dels nagenoeg kaal. Het bladerdek 
vormt een goede antivriesdeken 
om bodemleven en plantenwortels 
te beschermen. 

Eenmaal terug bij het informatie-
paneel zie ik een merel verwoed 
in het rond hippen, met zijn sna-
vel zoekt hij tussen de bladeren 
naar insecten. Ik kijk terug op 
een mooie wandeling en heb mijn 
beker warme chocolademelk wel 
verdiend. 
Ben je nieuwsgierig geworden 
en houd je van rust? Dan is een 
winterwandeling in het Maar-
tensdijkse mossen-Bos beslist een 
aanrader! 

Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap 

Entree Maartensdijkse Bos. (foto Jacqueline van Dam) 

‘Open’ bos met heidebermen. (foto Jacqueline van Dam)

Grenspaal Hollandse Sloot.
(foto Jacqueline van Dam)

Dennenvlamhoed.
(foto Jacqueline van Dam)

Kerst en Oud & Nieuw GESLOTEN

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

Afhalen bij Naast de Buren
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
22-12

Do.
23-12

Vr.
24-12

Woe.
29-12

Do.
30-12

Zo.
2-1

Hongaarse 
rundergoulash, 

groente en aardappel

Gebakken zalmfilet 
met mosterd-dillesaus 

en frietjes

Kipsaté, atjar, 
kroepoek en frietjes

Paddestoelenragoût, 
groente en rijst

Afhalen:
€ 12,50

Extra 
friet:

€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Cake gevuld
met stoofpeer en hazelnootmousse € 5,50

Flesje huiswijn: € 12,50
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