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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:

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!
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Sint op TV

Na zijn warm en drukbezocht onthaal sprak Sint Nicolaas jl. zaterdag 
ook nog een videoboodschap in voor RTV De Bilt. [HvdB] Meer 
Sinterklaasnieuws op pag. 9

Toekomst openbaar vervoer 
in De Bilt onzeker

door Henk van de Bunt

In december 2025 start voor het Utrechts regionaal openbaar vervoer een nieuwe concessieperiode; 
een concessie in het openbaar vervoer is het alleenrecht om openbaar vervoer te verrichten in 

een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode. Voordat de provincie Utrecht deze nieuwe 
vergunning afgeeft aan de vervoerder(s) om te mogen rijden, moet er nog veel gebeuren. 

Een eventuele nieuwe concessie was één van de onderwerpen, welke op de agenda van 
de persconferentie van het College van B en W van afgelopen vrijdag stond. 

De Provincie als opdrachtgever 
zal eerst op hoofdlijnen bepa-
len wat aan de vervoerder(s) ge-
vraagd gaat worden allereerst om 
meer tevreden reizigers te krijgen 
naast een efficiënt ingericht OV. 
Ook dient er flexibel ingespeeld 
te (kunnen) worden op actuele 
ontwikkelingen. Daarbij gaat het 
om het zogenoemde Ontwerp 
OV-netwerkperspectief, waarin 
ingrijpende veranderingen wor-
den voorgesteld voor het OV van 
Utrecht met nieuwe tramlijnen 
en het omleiden van streekbus-
sen om de binnenstad van Utrecht 

heen. Dit zou moeten gebeuren 
in de periode van de nieuwe con-
cessie, dus tussen 2025 en 2035. 
Wat betekent dit voor de eisen 
die gesteld gaan worden aan het 
Utrechts openbaar vervoer van 

de nabije toekomst, bijv. aan za-
ken als hoe het OV netwerk zich 
gaat ontwikkelen. Maar ook hoe 
schoon en duurzaam moet het OV 
zijn? 

Verlengen
Formeel loopt de huidige conces-
sieperiode in december 2023 af. 
De onzekerheid rondom het te 
verwachten aantal OV reizigers 
als gevolg van corona en de fi-
nanciële effecten zorgen voor een 
ongunstige markt om nu al op aan 
te besteden. Daarom is de Provin-
cie voornemens om de concessie 

met twee jaar te verlengen. De nu 
lopende concessies worden door 
Qbuzz in de regio Utrecht onder 
de merknaam U-OV uitgevoerd 
en door Syntus in het (noord)oos-
ten en westen van de Provincie 
Utrecht inclusief de stadsdienst 
van Amersfoort.

Rover
Het gaat over de nieuwe conces-
sie voor het OV, die in 2025 moet 
ingaan. Volgens Evert Bouws (Ro-
ver) is veel daarvan bestuurlijk van 
aard: ‘Het gaat bijv. over de manier 
waarop de verantwoordelijkheden 
zijn verdeeld tussen de Provincie 
en de vervoerders. De mogelijke 
uitvoering van het OV vanaf 2025 
is echter te vinden in het Ontwerp 
OV-netwerkperspectief. Binnen-
kort is er een vergadering van het 
ROCOV-Utrecht (vertegenwoor-
digers van de reizigers in het OV 
in de Provincie)’. Sander van Oor-
spronk van de gemeente De Bilt: 
‘ROCOV-Utrecht is een andere 
partij in dit proces. Deze organisa-
tie heeft contacten met (lokale) rei-
zigers, ongetwijfeld ook met Biltse 
reizigers. Vanuit die hoek brengen 
zij de belangen van reizigers op ta-
fel. De gemeente heeft eigen kana-
len om invloed uit te oefenen’. 

Toekomst
Evert Bouws: ‘Daarnaast zijn er 
nog veel onzekerheden over de toe-
komst van het OV en er zijn wilde 
plannen van de gemeente Utrecht, 
die nadelig kunnen uitpakken voor 
de busverbinding met De Bilt en 
Zeist. Wij hebben bijvoorbeeld 
niets aan de ondergrondse tram, als 
die er al komt. Mogelijk is er straks 
geen directe verbinding meer tussen 
de binnenstad en Zeist, De Bilt en 
Maartensdijk. Utrecht wil die gaan 
omleiden om het centrum heen naar 
het Centraal Station; dus niet meer 

Lijn 77 rijdt nu nog langs station Bilthoven. (foto Guus Geebel)

Lijn 78 wordt vanaf 12 december door de provincie Utrecht uit de 
dienstregeling genomen, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. 

via de Biltstraat, het Lucasbolwerk 
en de Neude. Van Oorspronk vult 
aan: ‘Gelijk met een mogelijk me-
tronetwerk wordt volgens de lange-
termijnvisie veel busverkeer ofwel 
omgeleid via het station of elders 
buiten de stad ontsloten op het me-
tronetwerk. Dat betekent voor Bilt-
se reizigers extra overstappen. Dat 
heeft bijvoorbeeld gevolgen voor 
lijn 77 en dus de busverbinding met 
het station. Als gemeente geven we 
samen met de andere omliggende 
gemeenten een reactie aan de Pro-
vincie op de plannen’.

Oproep
Mogelijk is er straks dus geen di-
recte verbinding meer tussen de 
binnenstad en Zeist, De Bilt en 
Maartensdijk. Hoe staat De Bilt 
hierin? Anne Brommersma: ‘Dit 
speelt op lange termijn, maar wij 
steken nu al onze hand op. Wij ma-
ken ons zorgen over de aansluiting 
van het Biltse OV op de binnenstad 
van Utrecht.’ Wethouders Anne 
Brommersma en Madeleine Bakker 

hebben vorige week de gemeente-
raad opgeroepen naar de informa-
tiebijeenkomst van de Provincie op 
24 november te gaan: Die oproep 
was: ‘Ga daarheen en laat horen 
wat je vindt’. Madeleine Bakker: 
‘De provincie moet serieus omgaan 
met geluiden uit de gemeenten. 
Versobering van het lokale OV-
aanbod is niet verstandig. Dit is het 
moment om bij te sturen’. 

Lijn 78 vervalt
Op korte termijn verandert voor 
busreizigers in Bilthoven toch één 
en ander. Lijn 78 (Bilthoven-Noord) 
wordt vanaf 12 december door de 
provincie Utrecht uit de dienstrege-
ling genomen, omdat er te weinig 
gebruik van wordt gemaakt. Er komt 
U-flex voor terug, een soort belbus 
waarmee gebruikers naar het station 
kunnen reizen. Daar kan worden 
overgestapt op de trein, op lijn 77 of 
op andere buslijnen. Daarnaast kun-
nen gebruikers van U-flex ook recht-
streeks naar andere bestemmingen 
in Bilthoven reizen.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

28/11 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/11 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom, 

Viering Heilig Avondmaal
28/11 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom, 

Dankzegging Heilig Avondmaal  

Woudkapel
28/11 • 10.30u - OntMoeten op zondag 

- Overgave
Vrij toegankelijk. Na afloop is er geen 
ontmoetingsmoment i.v.m. oplopende 

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

28/11 • 14.00u - de heer Herman Kesting 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
28/11 • 10.30u - Voorgangers Martin 

Meijer en Hyleco Nauta

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

28/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

28/11 • 10.00u - Ds. N. de Boo, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

28/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
28/11 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering J. Bosboom 
en J. Vroom

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28/11 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Austin Meghan

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
28/11 • 15.30u - Ds. T.C. de Leeuw

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

28/11 • 10.00u - Kandidaat W.J. Korving
28/11 • 18.30u - Kandidaat W.J. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn in 2021 geen diensten 

en vieringen meer vanwege de 
coronaepidemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/11 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
28/11 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

28/11 • 10.00u +18.30u - Ds. C.M. Buijs

PKN - Ontmoetingskerk
28/11 • 09.30u - Ds. René Alkema 

28/11 • 17.00u - Ds. P.J. Rebel

St. Maartenskerk  
28/11 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/11 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
28/11 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
28/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

28/11 • 18.30u - Proponent 
G.A. van Ginkel 

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

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

Het zal menigeen niet bevallen
dat ze nu al beginnen te knallen
want met het harde geluid
wil een hond niet meer uit 
en dat door een stel etterballen

Guus Geebel Limerick

Central Cathedral 
Concert 
door Henk van de Bunt

Zondag 21 november concerteerde pianist Xavier Boot samen met 
altvioliste Dagmar Korbar en danser Chris Kokkeel in een goed 
gevulde zaal van de Centrumkerk in Bilthoven op de Julianalaan.

Op het programma stond onder andere de grote sonate van Franz Liszt 
in B mineur. Dit stuk wordt door velen gezien als het moeilijkste stuk 
geschreven voor piano solo in de klassieke literatuur. Het was negen 
jaar geleden dat Xavier dit stuk voor het laatst speelde en dat was tij-
dens de internationale concertserie en competitie Koffie bij de Piano in 
het theater aan de Parade in Den Bosch. Hierbij won Xavier de tweede 
prijs. Sindsdien heeft Xavier het niet meer in het openbaar gespeeld, 
maar zoals hij zelf zegt ‘Negen staat voor een nieuw begin’. 

De oud Bilthovenaar tijdens het openingsstuk.

Geen adventsvieringen in Blauwkapel

De snel oplopende corona-besmettingen op dit moment heeft het 
bestuur van de vereniging na het uitvaardigen van de laatste corona-
maatregelen van de overheid op 12 november jl. met pijn in het hart 
doen besluiten om de aangekondigde muzikale adventsvieringen en 
kerstnachtdienst niet door te laten gaan. Ook de stamppotmaaltijden in 
januari, februari en maart 2022 gaan niet door. 

Inzamelactie Luiers voor Lesbos

Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende 
situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting CRR ondersteunt 
deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulptransport 
zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig. In de maand november worden 
door heel het land heen luiers (vooral maat 4-6), billendoekjes en Sudo-
creme ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp 
kan blijven bieden. Donaties kunnen worden ingeleverd bij familie 
Paardenkooper, Valklaan 24 in Maartensdijk. Kijk voor meer informa-
tie over deze actie op: www.luiersvoorlesbos.nl. 

In gesprek over levensvragen

Zit je in een kantelpunt in je leven of heb je vragen waar je met een 
geestelijk verzorger over door zou willen praten? Bij het inloopspreek-
uur op vrijdag 26 november (van 10.00 tot 12.00 uur) ben je van harte 
welkom in Bibliotheek Bilthoven, Planetenplein 2, om in gesprek te 
gaan over rouw-, verlies- en stervensvragen. De koffie staat klaar. 
Een medewerker van het Bezinningshuis en Centrum voor Levens-
vragen ZO-Utrecht kan je, onder voorwaarden, gratis consulten met 
een geestelijk verzorger bij je thuis aanbieden. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Repair Café bij WVT 

Op zaterdag 27 november is er een Repair Café bij WVT (Talinglaan 
10) in Bilthoven. Bij het Repair Café kun je jouw kapotte spullen 
komen repareren met hulp van ervaren reparateurs. Zij helpen bij het 
herstellen van kleding, elektrische apparaten, computers, fietsen, hout-
werk, speelgoed en meer. 
Voor de kinderen is er een knutseltafel waar zij, onder begeleiding van 
Truus, van recycle-materiaal de mooiste dingen kunnen maken. De 
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Instagram App-café

In het app-café in Bibliotheenk Idea in Bilthoven wordt wekelijks een 
leuke app voor telefoon of tablet behandeld. Op 29 november van 
10.00 tot 11.00 uur is dat Instagram. Instagram is een vorm van social 
media waarop vooral foto’s en video’s worden gedeeld. Het heeft wel 
wat overeenkomsten met Facebook maar kent ook veel verschillen. 
Deze week laten we zien hoe Instagram werkt en wat je allemaal mee 
kunt doen. De toegang is gratis. Aanmelden wel nodig www.ideacul-
tuur.nl/appcafe
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Megan
Onze buren hebben twee dochters, de oudste heet Kyra en de 

jongste Megan, 14 jaar. Megan heeft een stofwisselingsziekte. 
In het geval van Megan wordt er, als gevolg van een fout in haar 

X-chromosoom, een bepaald eiwit niet goed aangemaakt. In 
haar hersenen stapelt zich bovendien een teveel aan ijzer op. 

Haar vader en moeder Jan en Angelique weten dat zij 
niet oud zal worden: ‘We leven per dag en kijken wat kan 

en goed is voor Megan en we maken we er het beste van. 
Ons doel is dat zij een goed en pijnloos leven heeft’. 

Ik ben diep onder de indruk 
van de kracht van deze ouders: 
ze zijn zo positief en praten 
zo trots over hun dochters: 
‘Megan is een heel tevreden 
kind dat lekker haar dingetje 
doet, zoals spelletjes spelen en 
muziek luisteren op de iPad. 
Ze is gek op taart eten en naar 
school gaan vindt ze geweldig. 
Het is echt een sterk kind met 
een groot gevoel voor humor. 
Cognitief is ze dan wel drie jaar, 
maar we kunnen met haar lezen 
en schrijven.’ 

De levensprognose is nu 
dat Megan tussen de dertig 
en de veertig jaar oud kan 
worden, maar het kan ook 
korter zijn. Hoe ga je als ouder 
om met die wetenschap? 
Angelique: ‘Natuurlijk 
maken we ons wel zorgen, 
omdat we zien dat Megan 
achteruit gaat. Met name haar 
uithoudingsvermogen is het 
laatste jaar afgenomen. 

En als ik kijk hoe het met sommige 
van haar lotgenootjes is, word 
je daar echt niet vrolijk van.

Dus we proberen daar maar niet 
teveel aan te denken en bij stil 
te staan. Maar aan de andere 
kant ook weer wel. We doen nu 
bewust bepaalde dingen nog 
met ons vieren omdat Megan 
nu nog het één en ander kan. 

En dan proberen we ook van 
elk moment samen te genieten. 
Aan de andere kant (begrijp 
mij niet verkeerd) vind ik het 
wel een ‘fijn’ idee dat ik Megan 
zal overleven, omdat ik dan de 
zorg niet hoef over te dragen op 
mijn andere dochter. Haar leven 
wordt er toch al genoeg door 
beperkt.’

Angelique is voorzitter van 
Stichting IJzersterk 
(www.stichtingijzersterk.nl),
een patiëntenorganisatie 
die zich inzet voor kinderen 

en een enkele volwassene 
met een stofwisselingsziekte 
NBIA (‘neurodegeneratie met 
ijzerstapeling in de hersenen’) 
en zich sterk maakt voor het 
bevorderen van onderzoek en 
het bieden van ondersteuning 
voor patiënten. De Stichting 
IJzersterk wil de algemene 
bekendheid vergroten over de 
ziekte en wil geld bijeenbrengen 
voor wetenschappelijk 
onderzoek.

Ik vraag me af hoe sterk ik zou 
zijn als ik zou weten dat ik op 
enig moment afscheid van mijn 
kind zou moeten nemen. Ik 
heb bewondering en respect 
voor de liefde en veerkracht 
van Jan en Angelique. Wat een 
prachtouders!

Koop Geersing
register uitvaartverzorger
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S’DIJKSEWEG 
VERBREDEN?

MEGA-
BUSSTATION?
FLATS ROND 

STATION?
Stop D66, GL, CDA! 
Raad: steun morgen 

moties van Forza!
Meer weten:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

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
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Bijeenkomst voor- en nadelen 
coronavaccinatie Centrumkerk

door Walter Eijndhoven

Maandag 15 november organiseerde de Centrumkerk in Bilthoven voor belangstellenden een 
bijeenkomst over de voor- en nadelen van coronavaccinatie en hoe met elkaar om te gaan als 

gevaccineerde en niet-gevaccineerde. Na twee lezingen volgde een debat tussen de aanwezigen.

Nu wij ons weer moeten aanpassen 
aan allerlei coronamaatregelen be-
staat een kans op tweedeling bin-
nen de maatschappij. Gevaccineer-
den tegen niet-gevaccineerden. 
Ook binnen het christelijk geloof 
vinden discussies plaats hoe om 
te gaan met niet-gevaccineerde 
kerkgangers. Jacques Schender-
ling, ethicus en predikant in Ingen, 
is bang voor een tweedeling bin-
nen de maatschappij. ‘Binnen het 
christelijk geloof is iedereen wel-
kom in de kerk’, vertelt hij. ‘Wij 
hebben zorgplicht voor elkaar. En 
dat is nu precies waar de schoen 
wringt. Dankzij de pandemie ont-
staat spanning tussen gevaccineer-
den en niet-gevaccineerden en dat 
is iets wat je niet wilt. Deze laatste 
groep ziet zich nu vaak als de ge-
beten hond’.

Redenen
Volgens Schenderling zijn er di-
verse redenen waarom mensen 
zich niet laten vaccineren. ‘Wij 
kunnen diverse groepen niet-ge-
vaccineerden onderscheiden. Zo 
heb je een groep mensen die nog 
niet bereid is zich te laten prikken. 
Vaak zijn dit migranten die onze 

taal nog niet machtig zijn. Een 
oplossing zou zijn om hulp van de 
moskee in te roepen. Ook mensen 
met psychische klachten kunnen 
langere tijd nodig hebben, voordat 
zij zich durven laten vaccineren. 
In de Bible Belt spelen religieuze 
redenen een rol, zoals bij Hersteld 
Hervormden. Hun relatie met God 
is belangrijker dan hun eigen ge-
zondheid. Als zij zich laten vacci-
neren halen zij iets weg uit Gods 
hand. Daarnaast heb je nog een 
groep complotdenkers. Hun wan-
trouwen richting overheid is erg 
groot. Zij zou bijvoorbeeld via een 
naald een chip in je lichaam kun-
nen inbrengen. De laatste groep 
bestaat uit mensen die uit gemak-
zucht weigeren zich te laten vac-
cineren, de zogenaamde ‘free 
riders’. Waarom zou ik mij laten 
vaccineren als het overgrote deel 
van de bevolking dat al doet? Vol-
gens hen ontstaat er nu toch groep-
simmuniteit’.

Geschiedenis
Jan Maarseveen, oud-huisarts in 
Bilthoven start zijn bijdrage met 
de geschiedenis van de vaccinatie. 
‘Aan het einde van de achttiende 

eeuw ontdekte de Engelse arts Jen-
ner dat melkmeisjes nauwelijks 
ziek werden door pokken en leg-
de een relatie met het contact dat 
deze meisjes hadden met koeien 
waarvan de uiers besmet waren 
met koepokken’, legt Maarseveen 
uit. ‘Jenner experimenteerde met 
het vocht uit zo’n koepok (Latijn 
vaccinia) door dit in de huid te 
enten. Na besmetting hierna met 
het pokkenvirus, werden de geënte 
mensen nauwelijks ziek’. Deze 
methode werd beschreven als en-
ting van vaccinia. In de volksmond 
al gauw vaccinatie genoemd. Ook 
in die prille tijd van de vaccinatie 
waren er al verschillen van mening 
hierover. Net als nu vaak leidend 
tot fors emotionele confrontaties. 
Maarseveen beschrijft spotprenten 
waarop gevaccineerde mensen zijn 
te zien met uit hun huid groeiende 
minikoeien. 

Bijwerkingen
Hierover was Maarseveen duide-
lijk. ‘Door het massale wereldwij-
de gebruik van het vaccin tot nu 
toe, konden bijwerkingen op deze 
termijn heel goed worden geïnven-
tariseerd’, vertelt hij. ‘Deze blijken 

zeer laag te zijn en al helemaal in 
relatie tot de bijwerkingen van het 
doormaken van de ziekte zelf. De 
relatief weinige bijwerkingen die 
werden gevonden zijn ook groten-
deels dezelfde als die door infec-
tieziekten kunnen optreden’. Over 
de angst voor bijwerkingen op lan-
gere termijn legde Maarseveen uit 
dat deze op basis van de toegepas-
te methodiek onwaarschijnlijk is. 
‘Het ingespoten vaccin heeft het 
lichaam al na enkele weken ver-
laten. Wat langer overblijft, is de 
reactie van ons immuunsysteem, 
die ervoor zorgt dat het virus ook 
na langere tijd nog wordt herkend. 
Sommige bijzonderheden rondom 
vaccinaties zijn nog niet duidelijk, 
zoals de exacte duur en hoogte van 
de bescherming. Ook de reacties 
van het vaccins op komende muta-
ties zijn nog niet zeker’, vertelt hij.

Defensief
Ondanks de goede voorlichting van 
Schenderling en Maarseveen, is niet 
iedereen in de zaal gerust op wat nu 
gebeurt. Waarom laten orthodoxe 
christenen zich wel behandelen te-
gen kanker en laten zij zich niet 
vaccineren? Schenderling: ‘Als je al 
ziek bent, kun je alles laten ‘repare-
ren’, maar je laten vaccineren wordt 
gezien als defensief’. Nog een vraag 
uit het publiek: hoe gaat de kerk om 
met niet-gevaccineerden? Antwoord 
Schenderling: ‘Ondanks de besmet-
tingen bij het zangkoor in Heerde, 
aan het begin van de pandemie, 
zijn kerken erg veilig. Volgens het 
RIVM staan kerkdiensten niet hoog 
op de risicoschaal’. Vraag uit het pu-
bliek: dus met een QR-code kunnen 
koorleden voluit zingen? Antwoord 
Maarseveen: ‘Volledige bescher-
ming biedt de QR-code natuurlijk 
niet. Gevaccineerden hebben veel 
minder kans op ernstig ziek worden 
door COVID en zijn ook minder be-
smettelijk. En voor mensen die zo-
juist zijn getest, is het risico dat zij 
toch besmet en dus besmettelijk zijn, 
heel klein, maar nooit afwezig’.

Het publiek volgt de voorlichting aandachtig.

Oud 
papier 

Westbroek
Zaterdag 27 november zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 27 november wordt 
door de muziekvereniging Kunst 
& Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundeld papier voor 
8.30 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 25 november t/m woensdag 1 december

Filet Americain 

Ei-bieslook salade

Hammousse

Gebraden Rosbief 

Mosterd Rollade

Gegrilde Kipfilet

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

1 KILO

12.-

500 GRAM

7.50
MAGERE 
RUNDERLAPJES

GRIEKS FILETLAPJE

SAMEN

12.-

KIPROERBAK MET 
GROENTEN

STOMPETOREN 
BELEGEN

500 GRAM

6.75

500 GRAM

5.50

500 GRAM GEHAKT 
+ 4 SLAVINKEN

SAMEN

6.50

4+1
GRATIS

RIBLAP OF 
HACHEE VLEES

ERWTENSOEP + ROOKWORST

4+1
GRATIS

ALLE VLUGKLAAR

BIJVOORBEELD SLAVINKEN, 
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN

SAMEN

8.-GRILLWORST + LEVERWORST

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Hollandse
Prei
Heel kilo   € 0,99

Roseval aardappels
lekker in de schil bereiden

Heel kilo   € 1,99

Varkenshaas
in champignonsaus met bonne femme

€ 1,69
100 gram

Boeuff bourguignon 
met rode kool en aardappelpuree

€ 1,79
100 gram

Zeebaars   
met mousseline en garnituur

€ 14,95
Nu

Passie-Chocolade taart

Nu € 15,95
Onze bekende
Boterkoek

Nu € 2,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 november.

Hollandse
Elstar handappels

Heel kilo   € 1,49
De tijd is er weer...

De lekkerste Clementines
Kom proeven....

Desem landbrood

Nu € 2,49
Onze bekende....
Maartensdijkertjes

Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag

Kreeftensoep

Notenafdeling:

Ravioli mix

Per bakje                     € 3,49

Kip in curry en groenten 
met basmatirijst

€ 1,59
100 gram

Gesneden
Hutspot

€ 0,99
500 gram

Comice
Handperen

€ 1,99
Heel kilo

29
11

30
11

01
12



 De Vierklank 5 24 november 2021

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!

Stand van zaken 
Regionale Energie Strategie 

door Henk van de Bunt 

Burgemeester en wethouders voeren sinds enige tijd reguliere persgesprekken waardoor er wat 
uitvoeriger aandacht kan worden geschonken aan actuele en lopende onderwerpen. 

Een van de onderwerpen op de agenda van vrijdag 19 november was de stand 
van zaken m.b.t. de RES; de Regionale Energie Strategie. 

De Bilt maakt onderdeel uit van 
de U16, een regionaal samenwer-
kingsverband van 16 gemeenten, 
4 waterschappen en de provincie 
Utrecht. De gemeenteraad behan-
delde op 30 september amende-
menten en moties op de Regionale 
Energiestrategie U16, waarbij een 
meerderheid voor stemde. De raad 
was al op 30 juni akkoord gegaan 
met de Ontwerp Regionale Ener-
giestrategie U16 met daarin het 
concept bod om 1,8 terawattuur aan 
duurzame elektriciteit op te wek-
ken. Aan wethouder Anne Brom-
mersma de vraag, wat er nadien is 
gebeurd en welk mogelijk tijdspad 
daarbij kan worden gegeven. 

Regio 
Anne Brommersma: Binnen de re-
gio wordt nu een plan van aanpak 
opgesteld voor de taken die door 
de regio moet worden uitgevoerd. 
Het gaat hierbij onder andere om 
de RES 2.0 die voor juni 2023 moet 
worden vastgesteld door de ge-
meenteraden, provinciale staten en 
de algemene besturen van de wa-
terschappen. In de RES 2.0 wordt 
de RES 1.0 herijkt. Daarnaast gaan 
de 16 gemeenten zelf aan de slag 
met hun bijdrage aan de RES 1.0. 
Zo verwachten wij in De Bilt in het 
tweede kwartaal van 2022 het nieu-
we zonneveldenbeleid aan de raad 
te kunnen voorleggen. 

Bijeenkomsten 
De wethouder verklaarde eerder: 
‘We gaan dit najaar met onze in-
woners drie bijeenkomsten organi-
seren om te praten over geschikte 
plekken. Het was eerder gepland, 
maar door de coronamaatregelen 
ging dat niet door. We hebben wel 
al met organisaties als het Utrechts 
Landschap, het Groenekans Land-
schap, BENG! en de Natuur en Mi-
lieufederatie om de tafel gezeten. 
Er worden wel overal zonnepane-
len op daken gelegd, maar in het 
klimaatakkoord is opgenomen dat 
wij in Nederland 84 terawatt moe-
ten opwekken waarvan 49 op zee en 
35 op het land. Voor die 35 terawatt 
op land mag de elektriciteitsop-
wekking op daken van huizen niet 

meegeteld worden, omdat het Rijk 
al bij de vaststelling van de 84 tera-
watt is uitgegaan van een groei van 
de opwekking op kleine daken van 
7 terawatt. Wij stimuleren mensen 
wel om zonnepanelen op hun dak 
te leggen, omdat het bijdraagt aan 
het klimaat, maar het telt niet mee 
voor de 1,8 terawatt. We moeten 
met elkaar daarom 35 terawatt op 
land realiseren. Die bijeenkomsten 
hebben inmiddels plaatsgevonden 
en de verslagen zijn te vinden op de 
site van de gemeente onder wonen 
en bouwen/projecten. 

Motie 
Er is in de raad een motie aange-
nomen om windmolens te plaatsen 
langs infrastructuur zoals de A27 
en A28 en pas in tweede instantie 
midden in weilanden. Een wind-
molen levert evenveel op als 28 
voetbalvelden zonneweide. Bij het 
bepalen van de bijdrage van de 
gemeente De Bilt aan de RES 1.0 
heeft de gemeenteraad op 1 juni jl. 
besloten onderzoek te doen naar 
de mogelijkheid van windenergie 
langs de A28. Dat onderzoek zal in 
het vierde kwartaal van 2022 wor-
den afgerond. 

Belangenverenigingen 
Belangenverenigingen van on-
dernemers (MKB-Nederland) en 
agrariërs (LTO-Noord) vinden het 
‘onverstandig’ en een ‘verkeerd 
signaal’ van het kabinet om zon-op-

dak bij bedrijven te verplichten. Ze-
ker nu er grote problemen zijn met 
de capaciteit van het stroomnet. 
‘Als het aan het kabinet ligt kunnen 
gemeenten gebouweigenaren van 
bijvoorbeeld industriële panden en 
boerenschuren gaan verplichten om 
zonnepanelen op hun dak te leggen. 
Het voorstel - afkomstig van demis-
sionair minister 0llongren van Bin-
nenlandse Zaken - is onderdeel van 
de nieuwe Omgevingswet en zal 
waarschijnlijk in juli volgend jaar 
ingaan. Wat is het standpunt van het 
College? Wethouder Brommersma: 
`Het college heeft hierover nog 
geen standpunt ingenomen omdat 
de regeling waarvan hier sprake is 
nog niet definitief is’. 

Pointer 
Er was onlangs een uitzending van 
het TV-programma Pointer, waarin 
uitvoerig ingegaan werd op de (on-)
mogelijkheden van zonneweiden 
en zon-op-het-dak in relatie tot 
(terug- )levering aan het net. Wet-
houder Brommersma: `Het is niet 
alleen voor de gemeente De Bilt 
maar voor alle regiogemeenten die 
hard werken om de doelstellingen 
uit het klimaatakkoord te realiseren 
uitermate vervelend dat de duur-
zaam opgewekte energie niet aan 
het elektriciteitsnet geleverd kan 
worden. Wij hopen dat TenneT, die 
het hoogspanningsnet in Nederland 
beheert, snel aan de slag kan om dit 
probleem op te lossen’.

Windmolens in de gemeente stuit op nogal wat weerstand.

Eerder dit jaar maakten bewoners van de Nieuwe Weteringsweg in Groenekan al duidelijk niet van windmolens 
gediend te zijn.

Vitale honderdjarige nog 
helemaal van deze tijd

door Guus Geebel

Donderdag 19 november was het honderd jaar geleden dan Pieke 
van Tamelen-Waldijk in Wildervank werd geboren. Ze was de der-
de in een gezin met negen kinderen. Zeven meisjes en twee jongens. 
Haar drie nog in leven zijnde zusters zijn 95, 90 en 82 jaar oud. 
Burgemeester Sjoerd Potters kwam na het gesprek met haar na-
mens het gemeentebestuur de eeuweling ook thuis feliciteren.

Omdat er in Wildervank geen werk te vinden was ging Pieke op haar twin-
tigste naar Bilthoven om in de huishouding te gaan werken bij de zoon 
van de buren die een boerderij hadden. ‘Hij werd voedselcommissaris in 
Utrecht. Na een jaar ging ik bij een andere familie in Bilthoven-Noord wer-
ken. Ik was daar tussen 1943 en 1951. Alleen toen in de oorlogstijd de En-
gelsen in Brabant zaten ging ik terug naar mijn ouders in Wildervank, waar 
geen honger was. Na de oorlog ging ik weer naar de familie in Bilthoven.’ 
Pieke trouwde in 1951 en kreeg drie kinderen. Twee jongens en een meisje. 
Ze heeft acht kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. De bekende voet-
baltrainer Koos van Tamelen is een zoon van haar.

Hertenlaan
Na hun trouwen kreeg het echtpaar een nieuw huisje in de Seringstraat in 
De Bilt waar ze 12 jaar woonden. Vandaar verhuisden ze de Hertenlaan 
in Bilthoven en woonden daar 42 jaar. ‘Voor hobby’s of vrijwilligerswerk 
was geen tijd toen, want met het huishouden was je al druk genoeg. Een 
wasmachine was er nog niet dus ging het allemaal met de hand en een bor-
stel. Haar man was hovenier en overleed in 2005. In 2010 betrok Pieke van 
Tamelen het appartement aan de Alfred Nobellaan in De Bilt waar ze nu 
nog steeds zelfstandig woont. Ze doet het huishouden helemaal zelf, koken, 
wassen strijken en alles wat nodig is. Met haar dochter doet ze wekelijks 
boodschappen en een kleindochter komt regelmatig schoonmaken. 

Niet zeuren
Op de vraag hoe het voelt om honderd te zijn antwoordt ze: ‘Ik voel me 
helemaal geen honderd.’ Daar ziet ze ook helemaal niet naar uit. Een advies 
aan mensen om zo oud te worden is niet zeuren. ‘Maar je moet ook een 
beetje geluk hebben.’ Een recept daarvoor heeft ze dus niet. Hoogtepunten 
noemt ze de geboorte van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren. ‘Wat ik ook heel fijn vind is dat er geen ruzie in de familie is.’ Ze heeft 
heel veel op de kleinkinderen gepast. Pieke volgt van alles op de televisie, 
weet veel van de politiek, leest de krant en puzzelt. ‘Ik ben niet van de poli-
tiek maar ik mag het wel graag volgen.’ De kinderen zeggen dat wanneer 
ze in deze tijd jong was geweest zeker was gaan studeren. 

Keukenhof
Wekelijks belt schoondochter Sophie van Tamelen haar schoonmoeder. 
Ze nemen dan samen televisieprogramma’s van de week door. Vorig jaar 
was Pieke heel erg onder de indruk van de documentaire over Keukenhof 
van Omroep MAX. Die omroep zet zich met MAX Maakt Mogelijk in 
voor ouderen in binnen- en buitenland. Schoondochter Sophie nam contact 
op met de omroep en vroeg of haar bijna honderdjarige schoonmoeder de 
bloemenpracht kon bezoeken op een van de dagen dat dit jaar Keukenhof 
5000 bezoekers mocht ontvangen. Ze kreeg twee kaarten en samen met 
haar zoon Lucas had ze op 9 april een onvergetelijke dag. Het verrassings-
feest voor de honderdjarige werd gevierd in restaurant De Bilsche Hoek. 

De eeuweling op de bank met zoon Lucas, dochter Gerda en zoon Koos. 
Staand daarachter haar schoonzoon en twee schoondochters.
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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 •

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)

WINTERPROGRAMMA
Het winterprogramma begint op vrijdagmid-
dag 17 december met de Mini Kerstmarkt in 
Servicecentrum De Bilt. Tot en met 7 januari 
zullen er diverse activiteiten binnen en buiten 
worden georganiseerd. Kijk op mensdebilt.nl 
voor het programma en eventuele veranderin-
gen i.v.m. coronamaatregelen of bel/mail: 030 
744 05 95, servicecentrumdebilt@mensdebilt.
nl.

ONLINE LUNCHCAFÉ
Belasting en overbelasting. We staan stil bij de 
draaglast en draagkracht van mantelzorgers. 
Woensdag 1 december 12.00-13.00 uur. Meer 
info en aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.
nl of 030-7271556.

MENS is ook…

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

Vind een winkel bij jou in de buurt op www.da.nl/winkels

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het zo 
gek niet 

bedenken of we 
gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

FRIDAY
BLACK
FRIDAY

SUPER DEALS!

Op geselecteerde artikelen

TOT 50% KORTING

Geldig van 24-11 t/m 30-11

GELDIG VAN 12 NOVEMBER T/M 12 DECEMBER.GELDIG VAN 12 NOVEMBER T/M 12 DECEMBER.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Extra
actie:

KAISERBROODJE

3 + 1 
GRATIS

ROOMBOTER 
AMANDELSTAAF

Nu
€ 4,95

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

Herfsttooi
De grote boom op het Dr. 
Letteplein in De Bilt heeft 
zijn herfstpruik nog op. De 
bladcampagne in de ge-
meente is inmiddels gestart. 
Zolang het weer het toelaat 
worden de blaadjes gefaseerd 
tot 23 december opgeruimd. 
Kijk op www.debilt.nl wan-
neer u de bladruimers in uw 
buurt kunt verwachten. 
(foto Frans Poot)



Gastlessen over geweld 
tegen vrouwen op 

scholen in Bilthoven
Ook dit jaar zetten Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven en de Gemeen-
te De Bilt zich samen in voor de internationale campagne Orange the 
World die geweld tegen vrouwen onder de aandacht brengt. 

Leden van de Soroptimistclub gaan gastlessen geven op Het Nieuwe 
Lyceum en de Werkplaats Kindergemeenschap om jongeren bewust te 
maken van het probleem. Op donderdag 25 november opent wethouder 
Madeleine Bakker de campagne bij de Werkplaats.

Orange
Om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen, organi-
seren de Verenigde Naties dit najaar voor de achtste keer de internati-
onale campagne ‘Orange the World’. In Nederland krijgt 45% van de 
vrouwen en meisjes te maken met geweld. Soroptimistclub De Bilt-
Bilthoven - een netwerkorganisatie van vrouwen voor vrouwen - gaat 
gastlessen geven aan middelbare scholieren, gedurende de campagne-
periode van 25 november tot en met 10 december.

Bewustwording 
Tijdens de les vertellen twee slachtoffers van geweld in korte filmpjes 
over hun situatie. Via prikkelende stellingen, feiten en cijfers en een ac-
tieve opdracht doorbreekt het lesmateriaal het taboe op het praten over 
dit type geweld. Het zet leerlingen aan tot nadenken en maakt duidelijk 
wat de impact van geweld kan zijn op de korte én lange termijn. Tjitske 
Visscher, mede-ontwikkelaar van het lesmateriaal: ‘Door bij jongeren 
de bewustwording te verhogen, 
hopen we dat ze geweld tegen 
vrouwen leren herkennen. Dat is 
de eerste stap om het te kunnen 
bestrijden of zelfs voorkomen’. 

Kleur van hoop
De kleur oranje staat internati-
onaal symbool voor een hoop-
volle toekomst, zonder geweld 
tegen vrouwen en meisjes. In 
navolging van vele landen we-
reldwijd zullen in ons land tien-
tallen gemeenten en provincies 
gedurende de 16 dagen durende 
campagne bijvoorbeeld een ge-
bouw of standbeeld met oranje 
licht beschijnen. In onze ge-
meente zal gemeentehuis Jag-
tlust oranje kleuren.
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HF Witte Centrum 
viert 50- jarig bestaan

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 4 december bestaat het HF Witte Centrum in De Bilt 50 jaar. Het bestuur laat dit 
jubileum niet aan zich voorbijgaan en organiseert op zondag 2 januari 2022 een Jubileum 

Nieuwjaarsconcert met Tim Akkerman in samenwerking met de Koninklijke Biltse Harmonie.

‘Van dorpshuis naar event-centre’, 
zo kun je de geschiedenis van het 
HF Witte Centrum in het kort sa-
menvatten. In die 50 jaar verander-
de natuurlijk veel. ‘Over de eerste 
veertig jaar van HF Witte valt he-
laas niet veel na te trekken’, vertelt 
Rik Drieënhuizen, voorzitter van de 
stichting. ‘Het archief bestaat voor-
namelijk uit vergaderstukken van 
de toenmalige besturen. Natuurlijk 
maakten plaatselijke verenigingen 
graag gebruik van de ruimte binnen 
het dorpshuis, zoals de Carnavals-
vereniging. ‘In de loop der tijd tra-
den ook allerlei bands op van The 
Cats tot Lee Towers en van Di-rect 
tot het West- Fries Mannenkoor’, 
vult bedrijfsleider Ronald van 
Leeuwen aan.

Zelfstandig
Vanaf 2014 is de stichting financi-
eel onafhankelijk. Drieënhuizen: 
‘Daar zijn wij heel blij mee. De 
stichting hield in 2013 subsidiegeld 
over en toen was de tijd daar om 
voor zelfstandigheid te gaan. Een 

besluit waar wij nog steeds hele-
maal achter staan’. Het HF Witte 
Centrum ontvangt zelfstandig haar 
klanten en faciliteert deze in alles.

Uitstraling
Na vijftig jaar breekt voor HF Witte 
een nieuwe fase aan. Van Leeu-
wen: ‘Rondom het HF Witte wor-
den nieuwe huizen gebouwd. De 
buitenkant van HF Witte moet één 
geheel vormen met de omringende 
huizen. Eén van de ideeën is een 
Scandinavische uitstraling met een 
houten geraamte. Het nieuwe logo 
van HF Witte wordt gemaakt door 
de schoondochter van Jits Bakker’.

Akkerman
Met ingang van zondag 2 januari 
2022 treedt Rik Drieënhuizen af als 
voorzitter van de stichting, Peter 
van Eijken volgt hem op. Drieën-
huizen: ‘Ik vind het mooi geweest 
na vele jaren bestuurswerk. Een 
nieuwe fase breekt aan, met een 
nieuwe voorzitter. Mijn voorzitter-
schap eindigt met een mooi feest 

op 2 januari. Ik verheug mij op het 
concert van Tim Akkerman’. 
Akkerman werd bekend als leadzan-
ger en gitarist van de Haagse band 
Di-rect. Met de band scoorde hij di-
verse top-tien hits in Nederland en 
enkele hitparadenoteringen in het 
buitenland. In 2009 ging hij verder 
als soloartiest.

Voor het Jubileum Nieuwjaarscon-
cert op zondag 22 januari 2022 vanaf 
14.00 uur, zijn nog kaarten verkrijg-
baar. Wees er snel bij, want op is op. 
Tickets zijn verkrijgbaar bij het HF 
Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 
in De Bilt of bel: 030 2203954.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal kaarten ter beschikking 
gesteld. Om hiervoor in aanmer-
king te komen stuurt u een mail 
naar info@vierklank.nl met in het 
onderwerp HF Witte. De kaarten 
worden onder de inzenders per 2 
verloot. Iedereen krijgt bericht.

Ronald (l) en Rik(r) zijn helemaal klaar voor het concert.

Praten met je Handen
Een jaar geleden hadden ze een fantastische opening gepland van de eerste ‘samen naar school-

klas’ in deze regio. De (kinder-)burgemeester zou een openingswoordje geven, samen met 
wethouder Madeleine Bakker. We weten allemaal waarom dit heuglijke moment 

niet door kon gaan. Gelukkig kon corona niet alles tegenhouden.

Vorig jaar startte Stichting Duco dus 
met de ultieme vorm van inclusief 
onderwijs voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar met een ontwikke-
lingsachterstand en/of  een (meer-
voudige) beperking. Wanneer kinde-
ren mét en zonder handicap samen 
leren en spelen op dezelfde school, 
leggen we het fundament voor een 
inclusieve samenleving. Op school 
begint bewustwording en contact. 
Door het wegnemen van drempels in 
het onderwijs, bevorderen we contact 
met iedereen. Zo leren kinderen dat 
mensen met een beperking niet ‘raar’ 
zijn. Iedereen is anders, iedereen 
hoort erbij. 

Vaak hebben deze kinderen moeite 
met communiceren, dit doen ze 
vooral met hun handen. In de maand 
oktober, de maand van de onder-
steunende communicatie, hebben de 
kinderen van de ML King en Kievit-

school een gezamenlijk een project 
met Lotte en Max gedaan. Lotte en 
Max leren kinderen en leerkrachten 
de basisgebarenTer afsluiting was er 
een theatervoorstelling. 
                    (Diana de Rouwe)

Het oranje verlichte gemeentehuis in 2020. 

Markt Samen Leuke Dingen Doen
Zaterdag was er in het gebouw van 
Mens De Bilt aan de Molenkamp 
weer een markt waar bezoekers mat-
ches konden maken op allerlei ge-
bied. Er konden afspraken gemaakt 
worden om samen te wandelen, te 
fietsen, een museum of theater be-
zoeken, te koken, uit eten te gaan, 
kaarten, biljarten en nog vele andere 
mogelijkheden. 
Vanwege de situatie met corona was 
het wat stiller dan de voorgaande ke-
ren, maar de bezoekers die er waren 
gingen tevreden huiswaarts. Wilma 
Poelgeest van Mens De Bilt vertelde 
dat er ook een digitaal prikbord is 
waar belangstellenden vragen kun-
nen stellen om samen iets te onder-
nemen.            (Frans Poot) Stagiaire Kyra in gesprek met een bezoeker. 

Les in gebarentaal is helemaal niet moeilijk maar  juist heel erg leuk en 
super aandoenlijk.
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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.

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

MMaaaannddaagg tt//mm vvrriijjddaagg:: 0077..0000 -- 1188..0000 || ZZaatteerrddaagg:: 0077..0000 -- 1166..0000

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
De zeer gewaardeerde lappen uit Frankrijk! Mooi mager
en fijn van draad; topper uit ons assortiment!!
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 stoven.. 100 gram 1,35

HERFST ROLLETJES
Malse gemarineerde biefstukschnitzel gevuld met brie, 
rucola en rode ui- ringen; heerlijke smaakcombinatie!
Ca. 6 tot 8 min. bakken... 100 gram 2,35

MAGRET DE CANETTE
De originele Franse, met een heerlijke laagje smaakvol
vet erop; ca. 200 gram per stuk. Lekker anders!!
Rosé bakken; beginnen op de vetkant! 100 gram 2,85

FRANSE FILET ROLLADE
Malse magere varkensfiletrollade gevuld met rucola,
kruidencrème, zontomaatjes en milde kruidenmelange.
Ca. 45 tot 50 min. braden, in de oven 150°C 100 gram 1,75

KALFS RIBLAPJES
Heerlijk voor ragout of om zachtjes te stoven op
Italiaanse wijze met tomaat, ui en een beetje citroen..
Krokant aanbakken, ca. 60 tot 75 min. stoven 100 gram 2,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

HEEERLIJK HERFST TOPPERS:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 22 november t/m zaterdag 27 november.

Zetfouten voorbehouden.

CHEESE BURGERS
Puur rundvlees met blokjes kaas gemengd... 100 gram 1,25
KALFS VERSE WORST
100% Kalfsvlees, mild gekruid, en iets bieslook... 100 gram 1,85

ZUIG LAMSBOUT ROLLADE
Mild gekruid met o.a. rozemarijn, tijm, knoflook, zout en
peper. Hand geknoopt, op gewicht afgesneden voor
u.Ca. 75 tot 90 minuten braden op 150°C 100 gram 2,25

Dorresteinweg 72b Soest • 
035 - 6012883 • Website: kerstnostalgie.nl

T/m 23 december élke dag (ook  
zondags) open van 10.00 tot 17.00 uur

Een kerstbelevenis in de  
familiaire sfeer van toen!!

Enorme binnen & buiten  
kerstshow voor de hele familie

Unieke kerstshow, zowel binnen als 
buiten. Volop ruimte zodat u ont-
spannen en vooral veilig kunt ver-
toeven. Zéér veel te bewonderen, 
prachtige decors en een zee aan 

kerstar tikelen. Op het buitenterrein 
een winkelplein in Anton Pieck 
stijl, plus andere doe- en proef-
belevenissen voor jong en oud. 

HIELSPOOR: 
PIJNLIJK 
BIJ ELKE STAP

Heeft u pijn aan uw 
hak? Grote kans dat 
u hielspoor heeft! 
Wees een langdurige 
behandeling    voor en 
kom snel langs bij 
Result Care om 
chronische hielspoor 
te voorkomen.

Veel mensen lopen te 
lang door met hielspoor. 
Een klein beetje pijn aan 
uw hak dat aan het einde 
van de dag met een 
beetje rust weer 
wegtrekt?    Waarschijnlijk 
  heeft u hielspoor. 

Hielspoor is een 
verkalking    van het 
hielbeen    en geeft pijn 
in uw hiel, bij elke 
stap. Hoe langer u blijft 
rondlopen    met deze 
klachten, hoe langer het 
behandeltraject is om de 
pijn weg te nemen.

Met shockwave-
therapie hebben 
fysiotherapeuten   van 
Result Care al 
honderden mensen van 
hielspoor afgeholpen. 

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

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

HIELSPOOR?

GRATIS
SCREENING 

NIEUW IN DE BILT

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

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

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS
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QR-wandelroute op 
landgoed Beerschoten

Utrechts Landschap biedt wandelaars een nieuwe manier van beleven aan met een QR-
route op landgoed Beerschoten bij De Bilt. Door onderweg codes te scannen, kunnen 

wandelaars kennismaken met de natuur en geschiedenis van het landgoed en 
ontdekken ze de meest bijzondere plekjes.

De nieuwe QR-route volgt de 
rood gemarkeerde wandelroute 
van 4 km en start bij Paviljoen 
Beerschoten aan De Holle Bilt 
6 in De Bilt. Op diverse route-
paaltjes is een QR-bordje beves-

tigd. Door deze te scannen, leert 
de wandelaar over wat er op dat 
punt te zien is. Het scannen van 
de code gaat eenvoudig met de 
camera of een QR-app op de mo-
biele telefoon. De route is een 

pilot. Als er voldoende positieve 
reacties op komen, volgen er 
meer QR-routes in de gebieden 
van Utrechts Landschap. 

Beerschoten
Landgoed Beerschoten vormt het een 
aantrekkelijk wandelgebied met kron-
kelende vijvers, een stromende beek, 
weiden met boomgroepen en oude la-
nen. Op het landgoed zijn diverse ele-

menten te vinden die horen bij de histo-
rische parkaanleg, zoals de vissenkom, 
konijnenberg en het kathedralenbos. 
Meer informatie over Beerschoten is 
te vinden op utrechtslandschap.nl/beer-
schoten.                  (Kim Slaats)

Huize Beerschoten. (foto Renk Ruiter)
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Sint heeft ook Westbroek bereikt
In Westbroek werd de komst van de Goedheiligman gevierd met een ‘Sinterklaaswandeling’ 
voor ong. 150 kinderen met hun ouders. Vanaf Molen de Kraai, waar Sint werd ‘gered’ door 
de brandweer, liepen groepjes kinderen met hun ouders een rondje van een paar kilometer 

langs plekken waar ze iets konden leren van en over de vrijwillige brandweer. 

De spuitslang oprollen, een kat uit 
de boom halen en met een echte 
brandspuit een brandend huisje 
blussen. Allemaal spannend ge-
noeg. Soms werd het extra span-
nend gemaakt door de roetveegpie-
ten, die graag wilden helpen of in 
de weg liepen. 

Nieuwtjes
Onderweg - bij de limonade - speel-
de Muziekvereniging De Vrienden-
kring anderhalf uur onafgebroken 
Sinterklaasliedjes. En aan het einde 
stonden de kinderen oog in oog 
met Sinterklaas om een woordje te 
wisselen - over het verlanglijstje 

bijvoorbeeld - en om het beloofde 
snoepgoed in ontvangst te nemen. 
De trotse ouders wisselden al wan-
delend de laatste dorpsnieuwtjes 
uit.

Veilig
Hoe maak je in deze barre tijden 
een coronaveilig feestje van de 
komst van Sinterklaas? Ook in 
Westbroek was dat een puzzel. Al 
maanden geleden werd besloten: 
alles in de open lucht en afstand 
houden door kinderen en hun ou-
ders verspreid door het dorp te laten 
lopen. In overleg met de gemeente 
bleek deze formule ook na de aan-

scherping van de regels nog veilig 
genoeg.

Dank
Alleen bij de groepsfoto na afloop 
werd de anderhalve meter even 
vergeten, maar gelukkig hadden 
alle vrijwilligers en organisatoren 
die ochtend vrijwillig een zelftest 
gedaan. Met dank aan de eigenaar 
en de omwonenden van Molen de 
Kraai, het Dorpshuis, de Vrienden-
kring, de vrijwillige Brandweer van 
Westbroek en Tienhoven, de ver-
keersregelaars en andere helpers én 
de ondernemers, die hebben bijge-
dragen in de kosten.    (Jan Maasen) 

Sint werd op een veilige manier onthaald in Westbroek.

Sinterklaas uitbundig 
ontvangen op Jagtlust

door Guus Geebel

Sinterklaas kwam zaterdag 20 november met een rode lelijke eend vergezeld door een groot 
aantal roetveegpieten naar gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Het gezelschap werd daar 

hartelijk ontvangen door burgemeester Sjoerd Potters en kinderburgemeester Feline Lauret. 

Honderden kinderen vormden met 
hun ouders, oma’s en opa’s een lan-
ge rij en werden gedisciplineerd en 
gefaseerd in groepjes naar de goed-
heiligman geleid. Die nam met een 
praatje de tekeningen die de kinderen 
hadden gemaakt in ontvangst. Die 
gingen vervolgens in een grote gele 
klomp. Burgemeester Sjoerd Potters 
weet dat Sinterklaas het de komende 
tijd erg druk heeft met pakjes bezor-
gen maar hij kon toch een afspraak 
met de Sint maken om de honderden 
tekeningen binnenkort te jureren en 
een winnaar uit te kiezen. 

Trix Express-clubdag
door Henk van de Bunt

De Stichting Trix Express - de grootste Modelspoorclub van Ne-
derland - organiseerde weer een traditionele Trix Express - club-
dag. Prominente modelspoorverzamelaars haalden vele antieke én 
splinternieuwe Trix Expres  topstukken speciaal uit de vitrines om 
er in De Bilt het publiek mee te verwennen. 

Nergens ter wereld wordt zoveel Trix Express bij elkaar gebracht. Aan-
trekkelijk genoeg dus om de eigen zolder te verlaten en samen met 
(klein-)kinderen de neus nog eens tegen de ‘etalageruit’ uit de lang ver-
vlogen jaren te drukken.

Op de tafels lag er een keur aan kleine en grote ‘zoldervondsten’ die 
misschien wel via Sint Nicolaas een nieuwe eigenaar kregen. Een des-
kundige reparatieploeg gaf advies en voerde ter plekke kleine repara-
ties uit aan meegebracht materieel.

Op de tafels was er voldoende te zien.

Voor kinderen smullen geblazen omdat alles zich op normale tafel-
hoogte afspeelt.

Kinderen leveren hun tekeningen in bij Sinterklaas, burgemeester Sjoerd 
Potters en kinderburgemeester 
Feline Lauret.

Roetveegpieten vermaken de in de rij staande kinderen. In groepjes worden de kinderen naar de Sint geleid.

Terwijl Sinterklaas een videoboodschap voor RTV De Bilt insprak speel-
den en zongen twee van zijn Pieten moderne Sinterklaasliedjes in de Vin-
kenlaan in Bilthoven. [HvdB]
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Te koop aangeboden
VRIEZER GS208 met 6 
laden afm. h140cm, b55cm 
€175,-. Tel. 06-29463305

Mooie antracietgrijze 
BOXSPRING van 160 - 200 
met topper van 6 cm en medi-
um matrassen. Moet helaas 
weg vanwege verhuizing. Is 
pas een half jaar oud. 
Factuur/ bon uiteraard aanwe-
zig. 06-12708400

Deel 3 t/m 7 van serie De 
Zeven Zussen, Lucinda Riley 
zgan €40,-. Tel. 06-54911115

Antieke Singer hand aange-
dreven naaimachine uit 1905, 
in goede staat met sierlijke 
beschilderingen incl. stofkap 
€50,-. Tel. 06-30693144

Gratis af te halen een origi-
neel compleet spinnenwiel en 
borduurspulletjes. Afspraak 
maken op 06-15353529

Smeedijzeren hangende kaar-
senhouder voor 6 kaarsen met 
diameter 60cm. €25,-. Tel. 
06-10367169

4 spankettingen met haken 
en spanners 4m lang scha-
keldikte 9m/m €40,-. Tel. 
06-10367169

2 boeken van Nicolaas 
Matsier; De Bijbel en Het 
Evangelie volgens Nic. Mats 
samen €1,-. Tel. 06-14040516

De Nieuwe Winkler Prins, de 
complete serie hoogte 19cm. 
Totaal €5,-. Tel. 06-14040516

2 Kaarten-discette bakjes uit 
de jaren 60 samen €5,-. Tel. 
06-14040516

BR zwarte peesbescher-
mers mt. pony € 10,-. Tel. 
06-10119383

4 goede winterbanden 145/80 
R 13, inclusief velg €175,-. 
Tel. 06-23508602

Nieuwe herenschaatsen mt 
43 (geen noren) €5,-. Tel. 
06-23508602

Handgebreide babypakjes 
(trui-broek-muts) voor o.a. 
Baby Born in alle kleuren 
€5,- p.s. Tel. 030-2202996

Blank houten kindermeetlat 
met gekleurde beertjes €5,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuwe zwarte lak dames-
boots gevoerd met rits aan 
voorkant mt 38. €10,-. Tel. 
030-2202996

Diverse Jan van 
Haasterenpuzzels 950 stuks, 
compleet, 1 keer gelegd €5,- 
per stuk. Tel. 06-46715180

Kunstkerstboom hoogte 185 
cm. Volle takken merk Tree 
Classics 'norway spruce' 
donkergroen. In zeer goede 
staat. Nieuw €120. Nu €49. 
Compleet in doos. Tel. 
06-12217408

Nieuw: grohe relexa dou-
cheglijstang incl. glijstuk. 
60cm nieuw in doos. €49,00. 
Tel. 06-12217408

4 winterbanden voor Ford 
Fiesta met velg en Ford sier-
dop, maat 175/65R 14. Prijs 
€40,-. Tel. 0612864396
TV schotel dubbelkop 
met voetsteun €40,-. Tel. 
0625194081

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

Activiteiten
Algemeen ZANGKOOR 
Maartensdijk is op zoek naar 
nieuwe leden. Met name man-
nen zijn van harte welkom. 
Iedere donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de 
Vierstee. Voor info : alge-
meenzangkoormaartensdijk@
gmail.com. Tel. 06-29226718

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

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

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

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

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

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, bestra-
ting 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 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie Raymond Altena 
06-21587684

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

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

Wie weet er een goedkope 
OPSLAG voor mij in de 
buurt van Maartensdijk. 
Gaat om 2 kasten, een bed 
en ongeveer 10 verhuisdozen. 
06-12708400

Gevonden: autosleutelbos. 
Gevonden op de uitlaatstrook 
Maartensdijk 06-55707865

Legging struikelstenen
Op vrijdag 26 november worden opnieuw struikelstenen in De Bilt gelegd voor 

inwoners van onze gemeente die in de Tweede Wereldoorlog werden 
vermoord door de nazi’s om wie zij waren. 

Het project struikelstenen/Stolpersteine is een initi-
atief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij 
brengt gedenktekens aan vóór de huizen van men-
sen die door de nazi’s werden verdreven, gedepor-
teerd en vermoord. 

Struikelen
Demnig noemt ze Stolpersteine omdat je er, in fi-
guurlijke zin, over ‘struikelt’ met je hoofd en je hart 
en omdat je je moet bukken om de tekst te kunnen 
lezen. Alles vanuit de gedachte ‘Zolang wij hen ge-

denken, blijven zij leven’. Op de struikelstenen (10 
x 10 cm) zijn in een messing plaatje de achternaam, 
de voornaam, de geboortedatum, eventueel de de-
portatiedatum en de plaats en datum van overlij-
den van de slachtoffers gestanst. Inmiddels zijn er 
al zo’n 90.000 stenen gelegd in heel Europa. Op 
1 september dit jaar, werden de eerste 15 struikel-
stenen gelegd in Hollandsche Rading, De Bilt en 
Bilthoven. Op 26 november worden er 23 gelegd 
in De Bilt en Bilthoven. Gunter Demnig zal daar, 
i.v.m. de situatie rond corona in Nederland, niet bij 
aanwezig zijn.

Info
De leggingen van struikelstenen zijn openbaar en 
vinden in de buitenlucht plaats. Struikelstenen De 
Bilt wil graag de publieke belangstelling regule-
ren, zodat de coronamaatregelen nageleefd kun-
nen worden. Wie belangstelling heeft om een leg-
ging bij te wonen kan contact opnemen met info@
struikelstenendebilt.nl; Het bestuur van Struikel-
stenen De Bilt stuurt u dan een persoonlijke uit-
nodiging per email. Na 26 november worden de 
locaties van de nieuwe struikelstenen op www.
struikelstenendebilt.nl bekend gemaakt.     [HvdB]

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

vol frisse
ideeën!

advertorial

Eerder werden er al 15 struikelstenen gelegd in 
De Bilt.
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Ghanna uit Maartensdijk in finale 
Jeugdjournaalwedstrijd

door Walter Eijndhoven

Van ruim 300 kandidaten uit heel het land koos een jury van het Jeugdjournaal 15 inzendingen 
voor de grote finale. Eén van die finalisten is Ghanna Postmus (9) uit Maartensdijk. Met haar 

video over het langste zonnefietspad ter wereld was zij de beste van de provincie Utrecht.

Het zal je maar overkomen. Je bent 
pas negen jaar en nu maak je al één 
van de beste journalistieke video’s 
van Nederland. Ghanna uit Maar-
tensdijk doet dat toch maar even. 
En zij weet ook al waar zij graag 
wil werken, namelijk bij het jeugd-
journaal.

Wedstrijd
Alweer voor de tiende keer orga-
niseren het NOS Jeugdjournaal 
en het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid de Jeugdjour-

naalwedstrijd. In de eerste jaren 
konden kinderen hun presentatie-
talent laten zien, de laatste jaren 
echter gaat het om journalistieke 
vaardigheden. ‘Ik vind het su-
perleuk om mee te doen’, vertelt 
Ghanna. ‘Echt een uitdaging voor 
mij. Ik moest een video maken 
over een onderwerp uit mijn om-
geving. In mijn YouTube filmpje 
sprak ik met de bedenker van het 
langste zonnefietspad ter wereld, 
hier in Maartensdijk’.

Volgend jaar
Zondag 21 november hoorde 
Ghanna of zij was gekozen tot de 
beste van Nederland. ‘Helaas ben 
ik het niet geworden’, vertelt zij. 
‘Maar ik ben wel heel trots dat 
ik bij de 15 genomineerden hoor. 
Volgend jaar doe ik weer mee’.
De drie winnaars van de wedstrijd 
mogen met een Jeugdjournaal-
cameraploeg mee op pad om ver-
slag te doen van een zelfgekozen 
onderwerp.

Ghanna maakte een video over het langste zonnefietspad ter wereld in 
Maartensdijk.

Stichtsche Rugby scoort in Drenthe
De Cubs van de Stichtsche Rugby Football Club zijn in hun eerste competitiejaar in de eerste 
twee maanden al alle kanten opgeslingerd. Waren de eerste vier wedstrijden in de poule een 

groot succes met enkel winst en weinig tegenstand; de nieuwe poule-indeling tegen sterke teams 
uit midden, oost en noord Nederland laat de Wolven zien dat ze nu meer tegenstand krijgen.

Na de herfstvakantie was Utrecht 
net iets te sterk voor Stichtsche, 
vorig weekend op het thuistoernooi 
was er geen houden aan tegen de 
sterke Friezen die uit Leeuwarden, 
Sneek en Heerenveen op zegetocht 
waren in De Bilt. 

Afgelopen weekend waren de 
Stichtsche jongens, na een lange rit 
en vroeg opstaan, om 11 uur klaar 
voor hun partij in Drenthe tegen 
een mixed team van Dwingeloo/
Havelte. Dat ze er zin in hadden 
bleek al snel. Na nog geen 10 mi-
nuten waren er al 2 Tries gemaakt 
en een conversie waardoor de stand 
0-12 was voor SRFC. De tegen-
standers waren goed maar misten 
de snelheid in de verdediging en de 
aanval, waardoor het Stichtschse 
met regelmaat lukte om punten te 
scoren. Snelle passes, goede aan-
vallen en stevige tackels met bal-
winst zorgden ervoor dat het voor 
de rust met 22 punten voorstond op 

het Thuisteam. Daarna hervond de 
tegenstander zich en werd het de 
Wolven moeilijk gemaakt. De ver-
dediging brak en de eerste punten 
voor de kids uit Drenthe werden 
gemaakt. Een tweede aanval werd 
ternauwernood voorkomen waarna 

de wedstrijd werd afgefloten. Met 
29-5 is het vertrouwen weer vol-
ledig terug bij de Cubs van SRFC. 
Het seizoen brengt ze aankomend 
weekend bij de Rams in Apel-
doorn.             (Toine van der Poel)

Stichtsche zet een aanval in tegen het team uit Drenthe wat goed verdedigt. 

Montessori overtuigend winnaar 
in schoolschaaktoernooi

Op woensdag 10 november deden zes scholen in twaalf teams mee aan het kampioenschap 
schaken, georganiseerd door schaakvereniging De Biltse Combinatie, 

voor basisscholen in de gemeente De Bilt.

In het H.F. Witte Centrum werd op 
de borden een stevige strijd gele-
verd tussen de twaalf teams die elk 
uit vijf kinderen bestonden. Het 
jaarlijkse toernooi wordt gesteund 
door het Fonds Sportbevordering 
De Bilt. 

Titelverdediger was de Juliana-
school: zij waren twee jaar geleden 
kampioen geworden. Maar eerst 
werd van Wereldwijs1 en daarna 
ook van Montessori1 niet gewon-
nen met als gevolg een bordpuntje 
te kort om op het podium te staan. 
‘Eeuwige tweede’ Wereldwijs 
kreeg deze editie zelfs dat niet 
voor elkaar: met enkele bordpun-
ten meer eindige Motessori2 op de 

tweede plaats. De derde plaats was 
derhalve voor Wereldwijs.

Montessori1 en -2 en Wereldwijs 
mochten een taart in ontvangst ne-

men. Montessori1 kreeg daarnaast 
de wisselbeker en de vijf spelers 
mogen vijf maanden lang gratis 
bij schaakvereniging DBC komen 
meespelen.         (Joop Faber)

Montessori 1 overtuigend winnaar van het schoolschaaktoernooi. 

Koploper ziet alle 
hoeken van SVM-veld

Zonder aanmoediging van publiek, nam SVM het thuis in Maar-
tensdijk op tegen de koploper van de competitie: Nederhorst. SVM 
was erop gebrand om de, door de coronamaatregelen, thuisgeble-
ven supporters toch iets te juichen te geven en schoot uit de start-
blokken.

Al in de 6e minuut was het raak voor SVM; uit een corner van Kai de 
Bruijn schoot Leroy Engel de bal in twee keer in het dak van het doel. 
Vanaf dat moment was het al duidelijk dat er voor Nederhorst niets te 
halen zou zijn. SVM had het betere van het spel en de kansen bleven zich 
opstapelen. Het absolute hoogtepunt van de wedstrijd kwam vlak voor 
rust. Een briljante vrije bal vanaf eigen helft valt perfect over alles en 
iedereen heen, in de voeten van Roy Wijman. Wijman ziet de keeper uit-
komen en plaatst de bal met een perfect boogballetje over hem heen: 2-0. 

Ook in de tweede helft was het eenrichtingsverkeer. SVM schoot opnieuw 
uit de startblokken en na slechts twee minuten spelen schoot Mike de Kok 
de 3-0 achter de keeper van Nederhorst. In de 68e minuut was het feest 
compleet. Na een scherpe voorzet van Djoey Engel, gleed Kai de Bruijn 
de 4-0 binnen. Invaller Elio Zimbile leek het nog mooier te maken voor 
SVM, maar zijn 5-0 werd afgekeurd wegens hands. In de 81e minuut moest 
SVM pas de eerste grote kans van Nederhorst toestaan. Uit een vrije trap 
van Nederhorst tikt Max Koetze de bal met een heerlijke zweefduik uit de 
kruising. Met de 4-0 overwinning op de koploper op zak, reist SVM vol-
gende week af naar het Utrechtse Overvecht, om de winstreeks van twee 
wedstrijden te continueren tegen VVJ.       (Coen de Valk)

Drukte voor het doel van Nederhorst.

Aan de vroege kant

Het is zaterdag 20 november; Sint Nicolaas heeft zojuist op het Vinken-
plein in Bilthoven een corona-persconferentie gegeven. Ik ga nog even 
vlug naar de Kwinkelier en vraag mij of ik nu toch al in Kersttijd ben 
gearriveerd. [Henk van de Bunt]



Hemels mozaïek
Het hangt die ochtend nadrukkelijk in de lucht. In lange lijnen bo-
ven de wolken lees ik een groot verlangen naar vrijheid en verre 
oorden. Hoog in de blauwe lucht, beschenen door de zon, laten 
vliegtuigen zilverwitte strepen achter. De hevige vrieskou daarbo-
ven verandert waterdamp uit de motoren in ijskristallen. Lang-
zaam vult de hemel zich met vlakken, een fascinerend mozaïek.

Luchtverkeer, druk als vanouds, vormt een brug naar verre landen. 
Vliegtuigen vol toeristen, de glossy reisfolders met exotische beloften 
in hun tas. Het bagageruim gevuld met goederen en pakjes voor de snel-
le handelsroute. Een reis door een andere dimensie, los van de aarde, 
ver boven de dagelijkse beslommeringen uit. Vanuit de lucht oogt de 
wereld mooi overzichtelijk en ordelijk. 

Vliegen als een vogel, wie droomt daar niet van. Het oogt zo eenvou-
dig. Met krachtige vleugels reizen vogels, zonder sporen na te laten, 
schijnbaar moeiteloos naar andere gebieden. Statig vliegt een reiger 
over naar een voedselrijke plas. Eenden stuiven vanuit het water op 
naar de vrije ruimte, geven mij 
het nakijken. Een grote groep 
late kieviten volgt een eigen 
vliegschema. Steeds verder weg 
hoor ik hun roep, kievit. Door de 
lucht reizen geluiden van activi-
teiten in de polder.

Het luchtruim, de ruimte die wij 
als mensen steeds verder in bezit 
nemen met vliegmachines, heli-
kopters of met drones. Mensen 
met geld trekken alle moderne 
mogelijkheden uit de kast om de 
dampkring te ontstijgen. Organi-
seren exclusieve ruimtereisjes en 
lokken daarmee de hele mens-
heid naar de maan.
              (Karien Scholten)

In haiku:

Hemels mozaïek   
Onthult ons groot verlangen 
Naar verre oorden 
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
24-11
Do.

25-11
Vr.

26-11
Za.

27-11
Zo.

28-11

Jachtschotel
met andijviestamp

en stoofpeer

Gamba’s met tomaat, 
pesto en pasta

Flammkuchen met 
geitenkaas en honing

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
1-12
Do.
2-12
Vr.

3-12
Za.

4-12
Zo.

5-12

Grootmoeders 
hachee, gekruide 
aardappel en rode 

kool

Kabeljauw in spek 
en bladerdeeg

Mozzarella quiche 
met tomatensalsa

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Let op!! 27 november gesloten
ivm personeelsuitje.

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Hulp bij aanleg bijenoase
Rotary De Bilt Bilthoven sponsort Stichting Bee Foundation voor het aanleggen van een 
bijenoase. Onder de bezielende leiding van Biltse bijenkoningin Sonne Copijn wordt een 

bijenoase aangelegd met 2500 nieuwe struiken en boompjes op een stuk grond in Groenekan

De struiken worden zo geplant dat 
er weer een natuurlijke bosman-
tel ontstaat langs een oude laan 
van Beukenburg. Deze inheemse 
bloeiende struiken zorgen voor het 

voedsel voor insecten en vogels, 
slaan CO2 op en bufferen regen-
water. Bij dit bomenfeestje op 9 en 
10 december kan er van veel hulp 
gebruik worden gemaakt: Wil je 

een dagdeel struiken planten, meld 
je dan aan via info@bijenoase.nl. 
Leerlingen van Aeres VMBO uit 
Maartensdijk hebben zich al aan-
gemeld.     [HvdB]

Sonne Copijn legde al eerder bijenoases aan. (foto Jorgen Caris)

Bollen in tuin 
hospice Demeter

Ook dit jaar ontving de tuingroep van hospice Demeter (8 perso-
nen) van bloembollen kweker Langedijk uit Venhuizen weer zo’n 
3000 bloembollen om de tuin bij de hospice op te fleuren. 

Het pakket, bestaande uit tulpen, narcissen sieruien, krokussen, sneeuw-
klokjes, anemonen werd met assistentie van drie enthousiaste Lyons-club-
leden op 17 november op vakkundige wijze aan de grond toevertrouwd.  
          (Wim Westland)

Grote hoeveelheden bollen wachten om gepoot te worden.

Bladblazen
Terwijl mijn collega druk bezig is het blad van de wandelpaden op landgoed Beerschoten te 

blazen staat een bezoeker van het natuurgebied druk met zijn wijsvinger naar het midden van zijn 
voorhoofd te wijzen. De bezoeker is duidelijk geïrriteerd door de bladblazer. Door deze manier van 
communiceren kon mijn collega ervoor kiezen stoïcijns met zijn werk door te gaan, maar hij besloot 
de machine uit te zetten, gehoorbescherming af te doen en de bezoeker te woord te staan. Bladblazen 

in de natuur lijkt onlogisch, vandaar dat Utrechts Landschap het nut graag uitlegt. 

Om met name bewegwijzerde en 
officiële wandelpaden veilig be-
gaanbaar te houden is het noodza-
kelijk om het blad te verwijderen. 
Als het blad zou blijven liggen ont-
staat het risico dat wandelaars kun-
nen uitglijden, wanneer het blader-
dek nat is. Ook worden eventuele 
oneffenheden in het pad niet opge-
merkt. Binnen niet al te lange tijd 
zullen de bladeren verteren/verrot-
ten, met kans op moddervorming. 
Dit is niet alleen onveilig, maar ook 
slecht voor de kwaliteit van het pad. 
Om modderige paden te ontwijken 
creëren bezoekers nieuwe paden. 
Dat gaat vaak ten koste van de be-
planting en het aanzicht en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Door 
het blad te verwijderen kunnen de 
paden beter drogen. Bladblazen 
als beheermaatregel voorkomt dat 
paden regelmatig hersteld moeten 
worden, dat scheelt dus ook nog 
eens aanzienlijk in de kosten voor 
onderhoud. 

Blad blijft in de natuur 
Utrechts Landschap zorgt ervoor 
dat het blad van bospaden in de bos-
vakken wordt geblazen. Op land-
goederen en buitenplaatsen wordt 
het vrijgekomen blad zoveel moge-
lijk in borders verwerkt. Wanneer 
bladeren op het gazon blijven lig-
gen zal het gras verstikken. Daarom 
worden hoeveelheden blad, zoals 
op de gazons van landgoed Oost-
broek, verzameld en elders op het 
terrein in plant- en bosvakken ver-
deeld of op een hoop verzameld 
om te composteren. Waar mogelijk 
wordt met elektrische bladblazers 
gewerkt. 

Nuttig 
Bladeren in de natuur hebben een 
belangrijke waarde. Ze zorgen 
voor bedekking van de bodem, 
waardoor deze in de winter min-
der afkoelt en uitdroogt. Hiervan 
profiteert het bodemleven, zoals 
wormen en pissebedden, maar ook 
bacteriën. Onder een dik bladerdek 
vinden egels een fijne schuilplek 
voor hun winterslaap. Schimmels 
zorgen voor de afbraak van het 

blad, waardoor mineralen vrijko-
men. Die dienen als voedsel voor 
bomen, struiken en planten. De 
(half-)verteerde bladlaag zorgt bo-
vendien voor goede humus. Hier-
door krijgt de bodem meer struc-
tuur en zuurstof, wat weer gunstig 
is voor het bodemleven. 

Jacqueline van Dam, boswachter 
publiek Utrechts Landschap 

Bladblazen in het bos is nuttig voor mens en natuur.
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