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Week van respect ook in Coronatijd
door Henk van de Bunt

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne 
de ‘Week van Respect’. In totaal worden al 1,7 miljoen jongeren bereikt. De Foundation

werkt samen met 200 gemeenten, duizenden gastsprekers, 14 nationale 
sportbonden en duizenden scholen/klassen in heel Nederland.

Respect is het hele jaar door belang-
rijk. Het doel van de Week van Res-
pect is om jongeren te inspireren en 
activeren zélf bij te dragen aan een 
respectvolle samenleving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. Dit is ac-
tueler dan ooit. De letterlijke week 
waarin de Week van Respect valt is 
slechts een moment om stil te staan 
bij alle andere dagen waarin respect 
vorm krijgt.

De Bilt
In de gemeente De Bilt is het Plat-
form Respectvol Samenleven De 
Bilt actief. Het Platform is een stich-
ting met o.a. als doel Samen Veilig 
Buiten en wil in deze samenleving 
een klimaat scheppen waarin men-
sen onderling, maar ook bevolkings-
groepen dichter bij elkaar komen 
te staan, zodat ze elkaar beter leren 
kennen, meer waarderen en zich 
willen inzetten voor respectvol sa-
menleven.

Ontstaan
Het Platform is ontstaan vanuit de 
schok die in de samenleving ont-
stond na de wrede moord in 2004 
op Theo van Gogh. De verhouding 
tussen autochtone en allochtone 
inwoners werd uiterst gespannen. 
Toenmalig gemeenteraadslid Frans 
Poot heeft in die bewuste week het 
initiatief genomen om bij hem thuis 
vertegenwoordigers van diverse or-
ganisaties in de gemeente bijeen te 
roepen. Het onderwerp van gesprek 
was, wat de diverse mensen van or-
ganisaties te doen stond in deze ge-
spannen situatie in de samenleving. 
Men dacht dat door het opstellen 
van een aan iedereen gericht Mani-
fest om bij te dragen aan een vreed-

zame samenleving, een belangrijke 
stap in de goede richting zou worden 
gedaan. Getracht werd om d.m.v. 
een dergelijk Manifest initiatieven 
te ontwikkelen om elkaars mening 
meer te gaan respecteren. Het willen 
leven en werken in een samenleving, 
waarin wederzijds respect zichtbaar 
zou worden.

Doelstelling
Toen in 2005 het Platform officieel 
werd opgericht, werd ook er al snel 
een veel bredere doelstelling nage-
streefd dan alleen de relatie autoch-
toon - allochtoon te verbeteren. Het 
Platform stelde zich ten doel ‘een 
klimaat te scheppen, waarin mensen 
onderling, maar ook bevolkings-
groepen, dichter bij elkaar zouden 
komen te staan. Zo zullen ze elkaar 
meer leren kennen en waarderen. 
Uiteindelijk gaat het toch om res-
pectvol samenleven’. Vanuit deze 
doelstelling is het Platform gaan 
werken. Scholen keken in het begin 
ietwat gek op toen zij door het Plat-
form werden benaderd. Al snel werd 
hen echter duidelijk, dat zij volledig 
binnen de doelstelling van het Plat-
form vielen en hetzelfde werd bij 
sportverenigingen opgemerkt. Nog 
weer later werd de doelstelling van 
het Platform uitgebreid met respect 
voor de leefomgeving in brede zin.

Leden
De leden van het Platform komen 
uit allerlei maatschappelijke organi-
saties binnen de gemeente De Bilt: 
sportverenigingen, onderwijsinstel-
lingen, kerken, moskee, welzijns-
organisaties, Stichting Sociale wo-
ningbouw, bewonerscommissies en 

het gemeentebestuur. Uit de ruim 
vijftig leden is een bestuur samen-
gesteld, dat een aantal keren per jaar 
bijeenkomt. De leden Martin van 
Veelen en Frans Poot vertellen over 
de Week van Respect in 2020. Van 
Veelen is directeur-bestuurder van 
de Stichting Delta, waarbij 10 basis-
scholen in deze gemeente zijn aan-
gesloten en in die hoedanigheid lid 
van het Platform.  

Gastlessen
Martin van Veelen: ‘Zoals ieder jaar 
vindt ook in 2020 weer de landelijke 
Week van Respect plaats in de 2de 
week van november. In verband 
met de huidige coronapandemie 
zijn er dit jaar geen gastlessen op de 
scholen. Om toch aandacht aan dit 
onderwerp te geven, krijgen de leer-
krachten een link naar een landelijke 
site over de Week van Respect toe-
gestuurd. Zij kunnen dan in de klas 
hun leerlingen inspireren om over 
dit thema na te denken en te discus-
siëren’.

Filmpje
Frans Poot vervolgt: ‘Bovendien 
is er een filmpje van burgemees-
ter Sjoerd Potters, waarin hij ook 
spreekt over respect naar onze me-
demens in deze tijd van corona. Ook 
aan de hand van dit filmpje kan de 
leerkracht met de kinderen in ge-
sprek gaan. Daarbij kunnen allerlei 
vragen aan de orde komen over wat 
er bij de kinderen leeft. Verder han-
gen de scholen de vlag van respect 
op, evenals de sportverenigingen. 
En door de hele gemeente worden 
spandoeken van het Platform Res-
pectvol Samenleven opgehangen.

Digitale 
informatiesessies 

bouwplannen De Bilt
Dinsdag 27 oktober organiseerde de gemeente De Bilt drie digitale 
informatiesessies voor inwoners met betrekking tot de herontwikke-
ling van de omgeving rondom het HF Witte Centrum en de heront-
wikkeling van de sportzaal aan de Marie Curieweg. Op deze locaties 
wordt woningbouw ontwikkeld en er komt een nieuwe sporthal. 

Het gebied rondom het H.F. Witte Centrum wordt her-ontwikkeld. Er ko-
men circa 90 woningen, voornamelijk segment sociale huur. Verder wordt 
een nieuwe sporthal in de planvorming meegenomen en wordt het open-
baar gebied opnieuw ingericht. De naam van het nieuwe gebied luidt No-
belkwartier.

Bijeenkomsten
In 2018 en 2019 zijn hiervoor twee eerdere bijeenkomsten gehouden met 
de buurt. Men wilde de recente plannen tijdens de sessies doornemen en 
de laatste wijzigingen toelichten, mede op basis van de opmerkingen die 
inwoners hebben geplaatst bij de vorige bewonersbijeenkomst van maart 
2019. In verband met de coronamaatregelen werd besloten om de sessies 
digitaal te laten plaatsvinden via de Zoom. Tijdens de sessies werd een 
presentatie gegeven en door middel van sheets werd de laatste stand van 
zaken toegelicht. Inwoners kregen de gelegenheid om aansluitend op de 
presentatie, vragen te stellen. Per sessie namen ongeveer 30 personen deel.  

Reacties
De reacties op alle doorgevoerde wijzigingen in het plan waren over het 
geheel positief. Het gaat dan met name over de aanpassing van een plein 
met mogelijkheid tot parkeren naar een groen buurtplein, de verplaatsing 
van parkeergelegenheid naar de Biltse Rading en een veilige oversteek-
plaats bij een nieuwe noord-entree van het H.F. Witte Centrum, in plaats 
van een ‘shared space’-verkeerssituatie. Er waren enkele kritische vragen 
over de verkeersbewegingen van fietsers alsook de hoogte en afstand tot 
de te bouwen woningen en het behoud van groen. Ook werden praktische 
aandachtspunten over onder andere fiets-parkeren en afval meegegeven. 
Een aantal van de suggesties wordt meegenomen in een latere fase bij de 
uitwerking van het inrichtingsplan. De belangrijkste reacties op het ste-
denbouwkundig plan zelf komen in een bijlage bij het plan dat aan de raad 
wordt voorgelegd.  

Vervolg
Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan volgen begin 2021 de uit-
werkingen van de gebouwen, het inrichtingsplan, het bestemmingsplan en 
het beeldkwaliteitskader. Voor het bestemmingsplan wordt de gebruikelij-
ke procedure gevolgd met een informatiebijeenkomst en de mogelijkheid 
tot het indien van een zienswijze. Ook rond de uitwerking van gebouwen 
en de inrichting van het openbaar gebied zullen daaropvolgend informatie-
bijeenkomsten plaatsvinden.      [HvdB]

Eind maart 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om met 
spoed de bouw van sociale huurwoningen op de locatie rond het H.F. Wit-
tecentrum in De Bilt ter hand te nemen. [foto Henk van de Bunt]
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Martin van Veelen (l) en Frans Poot bij basisschool De Rietakker; 
één van de scholen van Stichting Delta.
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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

De Bilthuysen stopt 
huishoudelijk hulp

De huidige aanbieder van hulp bij het huishouden in de gemeente De 
Bilt heeft bij de gemeente aangegeven deze dienstverlening per april 
2021 te beëindigen. Het bestaande contract met de De Bilthuysen loopt 
daarmee definitief af per 31 maart 2021. De Bilthuysen garandeert tot 
die tijd de overeengekomen hulp te blijven bieden. Wie recht heeft op 
huishoudelijke hulp behoudt deze hulp uiteraard ook na 31 maart 2021. 
Wel zullen deze ruim 780 cliënten per april 2021 met een andere aan-
bieder te maken krijgen. 

Na zorgvuldig afwegen is De Bilthuysen tot de conclusie gekomen dat 
deze dienstverlening niet langer past bij de koers van de zorgorganisa-
tie. De Bilthuysen kiest ervoor zich te richten op de kernactiviteit: pro-
fessionele verzorging en (wijk-)verpleging. Tot en met 31 maart 2021 
blijft de hulpverlening zoals die nu is. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

08/11 • 10.30u - Mevr. Ds. Marjolein 
Cevaal-Erbrink, Oogstdienst

Aanmelden voor donderdag via 
kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/11 • 19.30u - 

Dhr. A.M.K. Peters, Dankdag
08/11 • 09.30u - Ds. L. Hak

08/11 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
08/11 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Charlotte Perquin
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/11 • 10.00u - spreker Jan Pindus

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
08/11 • 10.30u - Gebedsviering; 

Voorganger Astrid Veldhuis 
Alleen online

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

08/11 • 10.15u - Ds. C.J. Mewe
Niet vrij toegankelijk

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
04/11 • 19.30u - 

Ds. G. v.d. Brink, Dankdag
08/11 • 10.00u - Ds. G.H. Frederikze 

08/11 • 17.00u - Ds. H.E. Dankers
Maximaal 30 personen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
08/11 • 10.00u - 

Ds. E.J.W. van Leersum
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
08/11 • 09.00u - Eucharistieviering 

voorganger Roderick Vonhögen 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
08/11• 10.00u - spreker Henri Hūpscher

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
08/11 • 15.30u - Ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/11 • 19.30u - 
Ds. C.M. Visser, Dankdag

08/11 • 10.00u - Ds. L.D.A. Hartevelt
08/11 • 18.30u - Ds. J. G. Blom  

 
Hollandsche Rading

PKN - Kapel 
08/11 • 11.00 uur - Dhr. J. Grootendorst

Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/11 • 19.30u - 
Ds. G.H. Kruijmer, Dankdag

08/11 • 10.00u - Ds. P.M. van ‘t Hof 
08/11 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Maximaal 30 personen. Online via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/11 • 19.30u - Ds. 
A.J. Speksnijder, Dankdag

08/11 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat  
P.J.T. van den Herik

PKN - Ontmoetingskerk
08/11 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

St. Maartenskerk
08/11 • 10.30u - Eucharistieviering, 

Pastor Paul Vlaar
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/11 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee, 
Dankdag

08/11 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
08/11 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
04/11 • 19.00u - 

Ds. M. van der Zwan, Dankdag
08/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

08/11 • 18.30u - Ds. P. Nagel

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

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

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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

Voorheen 

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

Geen viering Sint Maarten

Zoals de regering van ons alle-
maal had gevraagd en zoals 
iedereen beseft dat grote eve-
nementen niet meer aan de orde 
zijn, dan is onvermijdelijk dat 
Sint Maarten dit jaar niet in 
Maartensdijk gevierd wordt. 
Niet in de kerken, niet met een 
optocht door de straten, niet met 
Sint Maarten te paard: het is 
even allemaal anders. Daarom 
gaan kinderen ook niet langs 
de deuren om liedjes te zingen 
en snoep te delen. Dat gevoel 
van delen moet dit jaar anders 
gebeuren: in stilte van hart tot 
hart. 

Boeken aan huis

Bibliotheekdienst aan Huis is 
een extra service voor mensen 
die niet meer zelf naar de biblio-
theek kunnen komen vanwege 
ouderdom of een beperking. 
Vrijwilligers brengen de boeken 
mee die u graag leest, ook tijd-
schriften, dvd’s of luisterboeken. 
De service is gratis als u lid bent 
van de bibliotheek. Neem voor 
meer informatie contact op met 
bibliotheek Bilthoven / Maar-
tensdijk, A. Weerdenburg (085 
822 27 77 of 030 229 90 08) of 
per email:aweerdenburg@ide-
acultuur.nl.

Schrijf mee met Groot Dictee

Wie altijd al mee heeft willen 
doen met het Groot Dictee der 
Nederlandse Taal kan zaterdag 7 
november vanuit huis meeschrij-
ven met het Groot Dictee. In 
verband met de huidige corona-
maatregelen vindt deze activiteit 
niet in de Bibliotheek plaats. 

Meedoen kan door het te beluis-
teren via de radio, NPO radio 1 
of volg het live via nporadio1.nl/
live. Aanvang 11.00 uur.

Proefles beeldende kunst

Vanaf 9 november is het moge-
lijk om kennis te maken met 
de beeldende lessen van het 
KunstenHuis via verschillende 
korte cursussen van vier les-
sen. Je maakt kennis met een 
nieuwe techniek, vind je verdie-
ping in een opdracht of gaat op 
een experimentele manier aan 
de slag. Zo is er een cursus 
portrettekenen in houtskool of 
modelschetsen.  Mail naar cur-
sussen@kunstenhuis.nl om een 
proefles aan te vragen. 

Gratis massage  
manterlzorgers

In het kader van de Dag van 
de Mantelzorg op 10 novem-
ber geven 3 Holos massage-
praktijken in de gemeente de 
Bilt samen 10 gratis massages 
aan mantelzorgers. Kent u een 
mantelzorger bij u in de buurt 
die u wilt verrassen met een 
gratis Holos Massage? Meld 
hem of haar dan aan met een 
naam en telefoonnummer via 
mantelzorgorganisatie de Bilt. 
Op 10 november worden de 
tien massageplaatsen vergeven. 
Voor de overige aangemelde 
mantelzorgers is een kortings-
bon beschikbaar.

Niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is 

en dat van dit geheimenis 
God het begin en einde is.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is 
gebleven, geven wij u kennis dat na een 

kortstondig ziekbed van ons is heengegaan 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Gaasenbeek
     Utrecht,   Westbroek, 
25 oktober 1942  30 oktober 2020

 Westbroek: Bep Gaasenbeek - Moen

 Westbroek: Robert en Marjan
   Mark, Jorine, Marcel

 Maarssenbroek:  Arnold en Jacqueline
   Maud, Nikki

Kerkdijk 95
3615 BC Westbroek

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard aldaar geen bezoek.

De rouwdienst zal D.V. vrijdag 6 november 2020 om 10.30 uur in 
besloten kring plaatsvinden. 

Aansluitend zal de begrafenis, waarvoor wij u van harte uitnodigen, 
omstreeks 11.30 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
achter de Hervormde kerk, Kerkdijk 12 te Westbroek.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid schriftelijk te condoleren in 
bovengenoemd kerkgebouw.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

advertentie

Vragenhalfuur uit de 
raad van 29 oktober

door Guus Geebel

Wethouder Anne Brommersma beantwoordt vragen die Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) stelt naar aanleiding van een column van 
Edwin Plug in de Biltsche Courant over een bijeenkomst met be-
woners over lokale energietransitie. De columnist hield daar een 
wrange smaak aan over. De wethouder stelt dat iedereen de din-
gen op zijn eigen manier beleeft. Zij heeft de drie bijeenkomsten 
heel anders beleefd. ‘Het is helemaal niet zo dat dingen al helemaal 
vastliggen, integendeel. We hebben een studie laten doen over wat 
technisch mogelijk is. Daarmee hebben we samen met de bewoners 
gesproken over wat hun voorkeur heeft en dat wordt nu uitgewerkt. 
Met de resultaten gaan we nog een keer terug naar de raad en de 
bewoners. Er ligt nog niets vast.’ Over de hoogte van de windmo-
lens zegt zij dat een deskundige op het gebied van windenergie een 
verhaal hield waarin hij stelde dat het verstandig is liever één hoge 
windmolen te plaatsen dan vele kleinere. ‘Maar die keuze staat nog 
helemaal open.’

Bospark
Gija Schoor (PvdA) heeft kennisgenomen van het verzoek aan de 
Veiligheidsregio om de jaarlijkse wintersluiting van Bos Park Bilt-
hoven dit jaar in verband met COVID 19 niet door te laten gaan en 
stelt daarover enkele vragen. Burgemeester Potters zegt dat de ini-
tiatiefgroep Kruispunt het verzoek heeft gedaan om komende win-
ter niet te handhaven op Bos Park. ‘Dat gaat het college te ver. De 
directie van Bos Park Bilthoven gaat over wie daar wel of niet voor 
in aanmerking komt. Bij een noodsituatie willen we daar zeker naar 
kijken, maar we gaan geen algemene vrijstelling verlenen.’

Jeugdzorg
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) stelt vragen over Jeugdzorg 
naar aanleiding van de raadsinformatiebrief als reactie op de voort-
gangsrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de 
Inspectie Justitie en Veiligheid. Brouwer wil weten wat de Biltse 
inwoner die te maken heeft met jeugdhulp op de korte termijn merkt 
van de doorbraak waar door de Inspectie om wordt gevraagd en of 
de portefeuillehouder kan garanderen dat er daadwerkelijk passende 
hulp wordt geboden. Wethouder Madeleine Bakker: ‘Samen Veilig 
Midden Nederland heeft naar aanleiding van het landelijk rapport 
uitgevaardigd dat er een inventarisatie plaatsvindt welke kinderen 
met een gerechtelijke maatregel nog geen passende jeugdzorg in 
onze regio krijgen. Dan wordt met lokale teams en andere betrokke-
nen gekeken hoe die jeugdhulp alsnog gerealiseerd kan worden. Dat 
doen we met inzet van het regionaal doorbraakteam of het expert-
team en het kan ook zijn dat we het landelijke ondersteuningsteam 
Zorg inschakelen. Een garantie afgeven kan niet, maar als we naar 
het rapport kijken zien we dat onze regio het redelijk goed doet.’ 

De ingang van Bos Park Bilthoven.  

Gemeente blijft zich inzetten voor 
aardgasvrij Brandenburg

Het aardgasvrij maken van wijken is belangrijk om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te 
behalen. Net als 70 andere gemeenten vroeg gemeente De Bilt subsidie aan voor het 

aanleggen van een collectief warmtenet in Brandenburg West. Dit jaar 
is geen subsidie toegekend aan gemeente De Bilt. 

Dit betekent allerminst dat de plan-
nen van tafel zijn. De gemeente 
verkent samen met haar partners, 
energiecoöperatie BENG!, het 
hoogheemraadschap HDSR en de 
woonstichting SSW welke vervolg-
stappen worden gezet. Wethouder 
Brommersma: ‘Ik ben natuurlijk erg 
teleurgesteld. We hebben een heel 
vernieuwend plan ingediend, in goe-
de samenwerking met onze partners. 
Het aardgasvrij maken van wijken 
is één van de meest complexe duur-
zaamheids-opgaven waar we in heel 
Nederland aan werken en niet alles 
loopt direct zoals we hopen.’

Positief
Bij de subsidiëring heeft het Rijk 

71 subsidieaanvragen beoordeeld 
en 19 gemeenten kregen de subsi-
die toegekend. Het voorstel van de 
gemeente De Bilt wordt in de terug-
koppeling beschreven als technisch 
innovatief. Positief is ook dat het om 
een initiatief gaat van een energie-
coöperatie. Minder sterk was dat de 
isolatieaanpak en participatieaanpak 
nog uitwerking behoeven. Het aan-
gevraagde subsidiebedrag van De 
Bilt was hoger dan gemiddeld en dit 
is meegewogen in de selectie. 

Subsidiemogelijkheden 
In 2021 zijn er weer nieuwe moge-
lijkheden om subsidie bij het Rijk aan 
te vragen voor het aardgasvrij maken 
van bestaande wijken. De komende 

tijd gaat de gemeente onderzoeken of 
zij in 2021 opnieuw een subsidieaan-
vraag bij het Rijk indient. Ook wordt 
gekeken welke financieringsmoge-
lijkheden er nog meer zijn om delen 
ervan toch te kunnen realiseren.
Aardgasvrije wijk
Brandenburg West lijkt bij uitstek 
geschikt om als eerste Biltse wijk 
van het aardgas af te gaan. De 
wijk ligt dicht bij de rioolwater-
zuivering en met de warmte van 
gezuiverd douche- en afwaswater 
dat nu De Biltse Grift instroomt, 
kunnen ruim 1100 woningen ver-
warmd worden. Hiervoor is het 
nodig om een warmtenet aan te 
leggen: een gezamenlijk en duur-
zaam warmtealternatief voor gas. 

Het aanleggen 
van een warmte-
net van buizen en 
leidingen in een 
bestaande wijk is 
kostbaar. Dit om-
vangrijke project 
is vooralsnog niet 
zonder subsidie 
uit te voeren, want 
de kosten zijn niet 
door bewoners of 
de gemeente alleen 
te dragen.   
  [HvdB]

Zwembad 
Brandenburg 
gaat voorop in de 
aardgasloze wijk
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WOENSDAG 4 NOVEMBER ZIJN WIJ I.V.M. DANKDAGDE HELE DAG GESLOTEN

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 november
t/m woensdag 11 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst
Zeeuwsspek
Gebraden rosbief

Kip-kerrie salade
Beenham salade
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Malse kiprollade 

Australische sucade 

Kip in braadzak 

Slavinken

100
GRAM 1.75Varkenshaas sleetje 

met brie of ui 

1
KILO 12.50

1
KILO 9.99

Vrijdag en zaterdag voordeel

KLEINE HAASJES

500
GRAM 10.98

1
KILO 12.-

4
VOOR 5.-

POLLO BANADORA
3 + 1
GRATIS

CRANBERRY MIX OF 
DJAKARTA MIX 

250
GRAM 4.98

Kipfilet gevuld met oude kaas, rucola, gerookte kipfilet, 
pesto en pijnboompitjes.

Lekker in de oven!

4 + 1
GRATIS

Runderschnitzels 
Kipschnitzels
Gepaneerde schnitzels  

DONDERDAG EXTRA GEHAKTDAG

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

Runder goulash
Met rijst

€ 1,69
100 gram

Vers gesneden

Hutspot  
€ 0,99

5 00 gram

Hollandse 
Goudreinetten appels en 
gieserwildeman stoofperen

€ 1,49
Heel kiloAanbiedingen met een * geldig op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november.

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
(Er is weer Boerenkool!)

Per 100 gram € 0,90

Heerlijke
Conference
Handperen
Heel kilo € 1,49

Ze zijn er weer….
De lekkerste
Clementines 
mandarijnen…!!!

Bredase
Spruitjes
500 gram € 0,99

Hollandse   
Bospeen
Per bos € 0,99

9
11

10
11

12
11

Gehaktballetjes 
in verse tomatensaus met 
diverse groenten, 
bu�elmozzarella en spaghetti

€ 9,95
Per portie

Jachtschotel € 1,69
100 gram

Cannelloni  
gevuld met tarbot en garnituur

€ 12,50
Per portie

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot 
assortiment met 

voorgerechten en luxe 
hoofdgerechten. Tarte aux fraises

Nu € 12,95
Appel 
cake taartje
Nu € 7,95 

Desem 
Toscaans-donker
Met pompoenpitten
Nu € 2,95
Roggewaartje
Nu € 3,95

Huismix en 
Studentenhaver
2 grote bakken € 7,50

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker --- Er is weer verse  bruine - bonensoep..! ---

notenafdeling

---speciaaltje--- 



Beter De Bilt en Bilts Belang 
komen met een Alternatieve 

Begroting 2021
De lokale partijen Beter De Bilt en Bilts Belang komen met een al-
ternatieve begroting in de raadsvergadering van 5 november; Eentje 
die andere keuzes maakt, die de rekening niet neerlegt bij de bur-
gers, maar die er van uitgaat dat de gemeente zelf meer kan doen. 

•  ‘Wij bezuinigen niet op het minimabeleid. Dat is bezuinigen op 
kwetsbare inwoners -in deze tijd sociaal niet aanvaardbaar.

•  Ook niet op buurtbijeenkomsten, waarbij burgers elkaar buiten ont-
moeten, bijv. rondom een buurt-kerstboom. 

•  En wij willen zeker niet bezuinigen op de mantelzorgwaardering 
deze hebben we juist in  deze coronatijd keihard nodig. Bovendien 
worden de waarde-cheques lokaal besteed; voor de lokale midden-
stand nu ook zeer welkom.

•  De verhoging van de OZB kan fors minder. Tegelijkertijd vinden we 
het nodig om de ergernissen aan te pakken. Foutparkeerders kunnen 
we pas beboeten wanneer er 
parkeerbeleid  is. Dat moet er 
komen dus! 

•  We denken meer geld op te 
kunnen halen door de leges 
kostendekkend te maken.

•  De gemeentelijke organisa-
tie functioneert onvoldoende. 
Het is dringend nodig dat we 
ons richten op de kerntaken en 
beoordelen hoe we beter kun-
nen samenwerken met andere 
gemeenten.

De uitgebreide alternatieve be-
groting 2021 vindt men op onze 
websites. Laat ons horen wat u er 
van vindt.

zitting hebben. Die zijn enthou-
siast met elkaar van start gegaan. 
De wethouder verwacht eind dit 
jaar, begin volgend jaar resultaten 
van de werkgroep en gaat in op 
opmerkingen van de verschillende 
fracties. Ze ontraadt de motie van 
Fractie Brouwer. Over de motie van 
Krischan Hagedoorn om aan te slui-
ten bij een initiatief van de raad van 
Oldenzaal om huishoudelijke hulp 
bij de bijzondere bijstand onder te 
brengen zegt zij dat het college de 
gedachte daarachter ondersteunt. 

Niet in beton
‘Wij hebben contact gehad met de 
gemeente Oldenzaal die zegt op dit 
moment niet op steunbetuigingen te 
zitten wachten omdat de SP in de 
Tweede Kamer vragen heeft gesteld 
over juridische mogelijkheden. Er 
wordt gewacht op het antwoord 
daarop. Mocht dat positief zijn dan 
sluiten wij ons aan. Het college on-
dersteunt de gedachte maar het mo-
ment is nog niet rijp.’ Wethouder 
Madeleine Bakker gaat in op het 
amendement van Forza De Bilt om 
ook binnen de poort streng te zijn. 
Zij zegt dat dit al in De Biltse Aan-

pak is opgenomen en ontraadt het 
amendement. Over de praktijkon-
dersteuning bij de huisarts en de 
financiële dekking daarvan vertelt 
de wethouder dat zij contact heeft 
gehad met een huisartsenpraktijk 
die daar al mee werkt. Zij vraagt de 
raad de kans te geven dit verder uit 
te werken. 
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advertentie

Digitale raadsvergadering 
van 29 oktober

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters staat 
stil bij de brute en laffe aanslag op 
Samuel Paty door een 18-jarige ji-
hadist in Frankrijk. ‘De aanslag op 
Samuel is niet een aanslag op hem 
persoonlijk, maar ook een aanslag 
op de vrijheid van meningsuiting en 
de vrijheid van onderwijs. Wij moe-
ten in Europa pal staan voor onze 
democratische waarden en mogen 
dit nooit onbetuigd aan ons voorbij 
laten gaan. Ook vandaag werden 
drie personen slachtoffer van een 
islamitische terreuraanslag. In Nice 
werden drie bezoekers van een kerk 
van het leven beroofd. Laten we ook 
bij deze afschuwelijke geweldsdaad 
stilstaan.’ Na deze woorden volgt 
een minuut stilte.

Voorhangprocedures
Er staan vier voorhangprocedures 
op de agenda. Met een voorhang-
procedure wordt de raad gevraagd 
wensen en bedenkingen kenbaar 
te maken. Alleen als een motie in 
stemming wordt gebracht kan wor-
den aangegeven of deze wensen of 
bedenkingen door de raad al dan 
niet worden gesteund. Een college 
kan aangeven wat met de uitspraak 
wordt gedaan. Bij het positieve ad-
vies aan Gedeputeerde Staten over 
de omgevingsvergunning voor uit-
breiding van het vaccinbedrijf aan 
de Ambachtstraat in De Bilt stellen 
B en W met een voorhangprocedure 
de gemeenteraad in de gelegenheid 
wensen of bedenkingen kenbaar te 
maken. 

Afkeuring
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
geeft in zijn bijdrage aan wat er in 
de aanloop naar dit advies is misge-
gaan. Hij dient een gewijzigde motie 
van afkeuring in die met 10 stem-
men voor en 17 tegen wordt verwor-
pen. Drie moties van Forza De Bilt 
met als titel: geen eigendommen zo-
als grond verkopen rond Ambacht-

straat, neem afwijkend standpunt in 
MSD en raad is tegen uitbreiding 
MSD, worden alle verworpen. Erik 
den Hertog (Bilts Belang) consta-
teert dat de raad niet bevoegd is 
tot het afgeven van een verklaring 
van geen bedenkingen omdat het 
een kruimelgeval zou zijn. Hij stelt 
dat in de Structuurvisie 2030 van 
de gemeente staat dat de Ambacht-
straat zal worden getransformeerd 
tot woongebied. In de Woonvisie 
2013-2020 staat de wens om de 
Ambachtstraat te herontwikkelen en 
meer plaats te gaan bieden aan de 
functie wonen. In het bestemmings-
plan De Akker 2008 is het uitplaat-
sen van hinderlijke bedrijvigheid uit 
omgeving Ambachtstraat als doel 
opgenomen. Een meerderheid in de 
raad heeft in juni jl. te kennen heeft 
gegeven vast te willen houden aan 
de Structuurvisie en de Woonvisie. 
Uitbreidingen van bedrijven in de 
Ambachtstraat verkleinen de kans 
dat de doelen worden behaald. 

Motie aangenomen
Den Hertog dient met anderen een 
motie in waarin de raad uitspreekt 
vast te willen houden aan doelen uit 
de Structuurvisie en de Woonvisie 
en de Ambachtstraat in de toekomst 
als woonstraat te willen zien, en dat 
uitbreiding van niet passende bedrij-
vigheid in beginsel niet wenselijk 
is. De motie wordt met 19 stemmen 
voor en 8 tegen aangenomen. ‘Bilts 
Belang heeft nog steeds de wens dat 
de Ambachtstraat een woonstraat 
wordt met lichte bedrijvigheid’, al-
dus Erik den Hertog. ‘Onze wens 
is dat dit over 20 of 30 jaar moge-
lijk zal gaan gebeuren. Als je iets 
wenst moet je daarnaar handelen, 
mits het redelijk en haalbaar is. Het 
is duidelijk wat Bilts Belang wil in 
de toekomst. Daar moeten we naar 
handelen in redelijkheid. Het moet 
haalbaar en betaalbaar zijn.’

Bevoegdheden
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) dient een motie in die vraagt 
de gemeentelijke eigendommen in 
de buurt van de Ambachtstraat niet 
te verkopen of te verhuren voordat 
de visie Ambachtstraat in de raad is 
behandeld. De motie is met 11 stem-
men voor en 16 tegen verworpen. 
Johan Slootweg (SGP) stelt dat bin-
nen dit proces een voorhangproce-
dure niet past. ‘Wat we doen is een 
show opvoeren voor de bühne. Het 
proces loopt via de provincie en niet 
de gemeente De Bilt. De raad heeft 
geen bevoegdheden.’ Gija Schoor 
(PvdA) spreekt waardering uit dat 
het college het advies aan de raad 
wil voorleggen, maar is niet blij met 
de aanloop ernaartoe. ‘Het bedrijf 
gaat driemaal zoveel vaccins pro-
duceren. MSD heeft niets verkeerds 
gedaan maar gebruik gemaakt van 
de regelgeving.’ Henric De Jong 
Schouwenburg (VVD) somt een 
aantal voordelen van de uitbreiding 
op. Wethouder André Landwehr 
gaat in op vragen van de fracties.

Een motie ingediend door Erik 
den Hertog kreeg een ruime 
meerderheid in de raad.

Raad stelt nota 
De Biltse Aanpak vast

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 29 oktober met 24 stemmen voor en 3 tegen de nota De Biltse 
Aanpak vast. Met deze nota wordt beoogd grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal 

domein en dat de beschikbare financiële middelen worden ingezet voor zorg en 
ondersteuning van mensen die deze het hardst nodig hebben.

Een amendement ingediend door 
Kristel Brekelemans  (Forza De 
Bilt) om streng ook binnen de poort 
toe te voegen wordt verworpen. Zij 
ziet het als een bewijs van onver-
mogen dat het college het probleem 
bij een werkgroep van de raad neer-
legt die daar niet voor is opgeleid. 
Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt 
of de collega’s bereid zijn om ons 
per motie aan te sluiten bij het ini-
tiatief ‘Raden in Verzet’. ‘Het ini-
tiatief is in Zoetermeer gestart en 
inmiddels hebben zestig gemeen-
teraden zich daarbij aangesloten. 
Ze roepen op gezamenlijk actie te 
voeren in de richting van het Rijk 
om te bewerkstelligen dat het ge-
meentefonds zo spoedig mogelijk 

structureel toereikend wordt voor 
de aan de gemeenten door het Rijk 
gedelegeerde taken zoals jeugdzorg 
en Wmo.’ 

Budgetten
Hagedoorn vraagt het college in 
een motie zich in verbinding te stel-
len met de VNG en gemeenten die 
ook een motie hebben aangenomen 
die oproept om de huishoudelijke 
hulp in de bijzondere bijstand onder 
te brengen, en met deze gemeenten 
en de VNG gezamenlijk in gesprek 
te gaan met het Rijk en de Tweede 
Kamer met als doel huishoudelijke 
ondersteuning als algemeen gebrui-
kelijke voorziening uit het taken-
pakket van de Wmo te halen en lan-

delijk de hiermee gepaard gaande 
financiële budgetten over te heve-
len van de Wmo naar de bijzondere 
bijstand. De motie wordt met 22 
stemmen voor en 5 tegen aange-
nomen. Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) vraagt in een motie af te 
zien van het instellen van het toe-
gangsteam Biltse aanpak.  De motie 
is verworpen. 

Werkgroep
Wethouder Anne Brommersma is 
blij met de vele complimenten van 
de raad. ‘Het plaatje is niet in be-
ton gegoten. Er is inmiddels een 
werkgroep gestart waarin naast de 
gemeente ook Stichting MENS en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wethouder Brommersma sluit zich 
van harte aan bij de oproep van 
Johan Slootweg (SGP) dat het 
niet in eerste instantie over geld 
gaat, maar over mensen.

editorial

Beter De Bilt en Bilts Belang vinden dat de begroting anders kan.



6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Check onze website en reserveer een tijdstip:
Online Open dag vr.  13 november  16 – 20.30 uur ook voor tl-leerweg
 za.  14 november  10 – 13.30 uur  ook voor tl-leerweg
Meeloopmiddag  wo.  25 november 14 – 16.00 uur ook voor tl-leerweg
(wel op school)

Kom online 
kennismaken! 

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Extra: 
de Paardenklas, 
de Outdoorklas en 
de Food & Cookingklas

Vanaf januari 2021 wordt ons school gebouw 
grondig verbouwd. Daarom zijn jullie nu al in 
november welkom om de sfeer te proeven! 

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)

VLEES
TE KOOP

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

Eerlijk vlees knalt niet per kilo!
• Blonde d’ Aquitaine.
• Topkwaliteit rundvlees!

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Bouwman’s loonbedrijf BV 
Voert verschillende werkzaamheden uit met be-
trekking tot infra en grondwerk en is al tientallen 
jaren gespecialiseerd in het.......  [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
Verkoopt of taxeert uw huis in de gemeente De 
Bilt in voornamelijk Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en ..... [lees meer]

Steun lokale bedrijven!  Kijk op ...

VIKORN

SPECULAASSTAAF

van € 1,90
nu 
€ 1,30

van € 5,25
nu 
€ 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Een mitrailleursnest 
op de watertoren

In 1943 besloot de Duitse bevel-
hebber van de 88e Gevechtsgroep 
zijn staf te verplaatsen van Utrecht 
naar het bosrijke Bilthoven. Er werd 
langs de Soestdijkseweg een spoor-
lijntje aangelegd van het station 
naar de Tollenslaan om materiaal 
aan te voeren. Eind 1943 was het 
werk gereed en betrokken de Duit-
sers hun posities in Bilthoven. Over 
de meeste is in de literatuur wel het 
een en ander bekend, niet bekend is 
dat ook bij het natuurbad achter de 
watertoren een Duitse eenheid werd 
ondergebracht.
Door deze verspreide legering ont-
stonden een soort enclaves tussen 
de oorspronkelijke bewoners, soms 
afgezet met prikkeldraad, soms al-
leen toegankelijk met een pasje. 
Soms werden huizen gevorderd. 
Maar het merkwaardige was dat de 
oorspronkelijke bewoners daar ook 
vaak konden blijven wonen. Waar-
door de samenstelling binnen zo’n 
Sperrgebiet wel heel heterogeen kon 
worden. Met in de driehoek Tollen-
slaan-Bilderdijklaan-Hasebroeklaan 
bijvoorbeeld bezetters naast on-
derduikers, verzetsmensen en een 
joodse familie, tot het einde van de 
oorlog, zodat er soms zelfs min of 
meer persoonlijke relaties met de 
bezetters ontstonden.

Watertoren
Naast de watertoren woonde de fa-
milie Van Houten. De vader was 
verantwoordelijk voor de water-
voorziening van de gemeente en dus 
een belangrijk man, ook Duitsers 
zijn afhankelijk van watervoorzie-
ning. In de barre winter van 44-45, 
de hongerwinter, met waterleidin-
gen die regelmatig sprongen werd 
water een primaire levensbehoefte. 
Nu heet het weggetje naar de golf-
baan waar toen het bij ouderen nog 
altijd bekende Natuurbad lag ‘Van 
der Borchlaan’. Destijds behoorde 
dit doodlopende zijweggetje tot de 
Julianalaan. Het was een bosrijk ge-
bied daar achter de Julianalaan, de 
Sperwerlaan bestond toen nog niet.

Watertoren
De Duitse eenheid hier bij het na-
tuurbad en de watertoren, onge-
veer een peloton groot schat ik in, 
was het vooral om de watertoren te 
doen. Daar bovenop werd een mi-
trailleur geplaatst met een fel zoek-
licht. De soldaten werden gelegerd 
bij het padvindersclubhuisje dat tot 
recent nog in gebruik is geweest, 
en stond vermoedelijk onder lei-
ding van een Unter- of Obersturm-

führer. In de buurt werden enkele 
huizen gevorderd, waaronder dat 
van de ondergedoken joodse fami-
lie Karpowitz en aan de overkant 
dat van mevr. Buddingh’. Vanaf de 
watertoren werd soms geschoten 
naar overvliegende vliegtuigen of 
naar ongewenste bezoekers. Na het 
bombardement op Soesterberg van 
aug. 44 werd het doodlopende stuk-
je Julianalaan met de al aanwezige 
houten poort afgesloten met een 
slagboom en had je een Ausweis 
nodig om te passeren, wat ook gold 
voor de familie Van Houten.

Brood
Hoewel er vrijwel geen persoonlijk 
contact ontstond met de soldaten, lag 
er wel iedere morgen een pakje brood 
op hun stoep, in de hongerwinter na-
tuurlijk een geschenk van ongekende 
waarde. Toen de capitulatie nabij 
was, op 3 mei riep de officier, die het 
bevel voerde de heer Van Houten en 
liet een paar manschappen een hand-
kar vol aardappelen laden. Toen de 
hr. Van Houten met de volgeladen kar 
naar huis liep, hoorde hij een schot en 
had de Duitse officier een eind aan 
zijn leven gemaakt. In de nacht daar-
na verdwenen de Duitsers. 

Jeep
Op 4 mei (!) kwam een jeep met een 
geallieerde officier naar de heer Van 
Houten om te kijken of het terrein 
van de waterleiding geschikt was om 
er een kamp in te richten. Ook hier 
arriveerden de Engelse Polar Bears 
als eersten. Barbara van Houten her-
innert zich nu nog hun verblijf: ‘Het 
was fantastisch. Mijn vader kreeg 
een fles drank, daarin dreven kleine 
flintertjes die glinsterden als goud. 
Dantziger Goldwasser heette het. 
Wij kregen chocola en te eten, ge-
weldig. De militairen hadden bij ons 
hun eigen keuken. Er werden van 
oud brood en rozijnen daar heel lek-
kere bollen gebakken. Ik kreeg een 
uniform, de kleinste maat, mijn tante 
maakte van de pantalon een rok. De 
battle dress paste precies.’ De Polar 
Bears bleven maar kort, ze werden 
vervangen door Canadese troepen. 
Een bewaarde tekening in het ‘po-
ezie’ -album van Barbara herinnert 
daar 75 jaar later nog aan.
       (Bernard Schut)

De tekening in het ‘poezie’ -album herinnert 75 jaar later nog aan de 
Engelse troepen.

De watertoren in Bilthoven is gebouwd in 1926 - 1927. [foto Henk van 
de Bunt] 

Naast de watertoren woonde de 
familie Van Houten. (foto uit de 
digitale verzameling van Rienk 
Miedema)

De wellust 
van de goden

 
‘Gelukkig als de goden lijkt mij de man die vlak tegenover jou zit, 
en luistert naar je mooie stem en lieve lach, zodat plots mijn hart in 
mijn borst bonst… zodra ik naar je kijk stokt mijn stem, mijn tong 
is gebroken, een licht vuur loopt door mijn huid, ik zie niets meer, 
mijn oren suizen…’

Zo begint een van de schitterende gedichten van de Griekse dichteres 
Sappho (5e eeuw v. Chr.). Ze noemde de roos ‘de koningin der bloe-
men’, en zelfs de Indiase goden Vishnu en Brahma maakten al ruzie 
over de vraag welke bloem de mooiste is: de roos of de lotus? Toen 
Vishnu Brahma een prachtige roos toonde was hij overtuigd: de roos is 
de mooiste van alle bloemen! 
 
Rood is de kleur van het leven, liefde en vriendschap, van het vuur en 
van de zonnegloed. Zo waren de deurposten van de Israëlieten rood 
gesmeerd als teken dat de wraakengel deze deuren voorbij ging en rode 
dieren als leeuwen, vossen en eekhoorntjes golden eeuwenlang als 
vuur- en zonnesymbolen; rode bloemen als rozen en anjers teken van 
brandende liefde. Lijden, liefde, offeren: omdat bloed rood is, is rood is 
de ook kleur van de hartstocht.
De Griekse erotische en hedonistische dichter Anacreon, tijdgenoot van 
de eerder genoemde Sappho, noemde de roos ‘de wellust van de goden’, 
en in de tijd van de grote Perikles, die de Acropolis liet bouwen, was de 
roos een beeld van zinnelijke schoonheid en geestelijke bevalligheid, 
maar tevens van het volle genot, waarvan het leven vervuld was.
 
De roos was ook het symbool van geheimen. Zo gaf de godin van de 
vrouwelijk schoonheid, liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid, Aphrodi-
te (volgens Botticelli’s beroemde schilderij zelf geboren in een waterval 
van rozen), een roos aan haar zoon Eros, de god van de liefde, die deze 
vervolgens gaf aan Harpocrates, de ernstige god der stilzwijgendheid 
of stilte, om hem te bewegen de liefdesavonturen van zijn moeder niet 
te verklappen. De term ‘Sub rosa’ (Latijn voor ‘Onder de roos’) wordt 
al sinds de 16e eeuw gebruikt om aan te geven dat bepaalde informatie 
geheim is. Paus Hadrianus VI liet boven de deuren van zijn biechtstoel 
een roos in het lofwerk snijden. De roos werd daarom ook aangebracht 
als symbool voor vertrouwelijkheid in conferentiezalen, kloosters en 
biechtstoelen.
 
Nu de rozen ook in onze omgeving hun laatste bloei vertonen, realise-
ren we ons ook hun Christelijke symboliek: Maria wordt wel ‘de roos 
zonder doornen’ genoemd, omdat zij vrij is van de erfzonde. De vijf 
rozeblaadjes hebben gelijkenis met de vijf kruiswonden van Christus en 
staan voor Zijn martelaarschap. De witte roos is het symbool der maag-
den; de rode roos die van de Christelijke martelaren. De heilige Berna-
dette van Lourdes zag Maria aan haar verschijnen met gele rozen op de 
voeten. In de moderne tijd staat de roos niet alleen voor de liefde maar 
ook voor vergankelijkheid. De geknakte roos verwijst naar het door de 
dood afgebroken leven; de verdorde roos naar het verwelkte lichaam.
                    (Peter Schlamilch)

De bloei van de laatste rozen  

VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

advertentie
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Heb jij een vmbo-advies? En vind je het leuk om te  koken? Dan is de Food & Cooking-
klas misschien wel iets voor jou! Naast de normale vmbo-vakken krijg je praktijklessen 
over koken en producten waarmee je kookt. De Food & Cookingklas is de klas voor 
leerlingen die echt willen leren koken!  

Check onze website en reserveer een tijdstip: 
Online Open dag vr. 13 november  16 – 20.30 uur  ook voor tl-leerweg 
 za. 14 november  10 – 13.30 uur  ook voor tl-leerweg

Vanaf januari 2021 wordt ons school gebouw grondig verbouwd. Daarom zijn jullie nu 
al in november welkom om de sfeer te proeven!

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Food & 
Cookingklas!

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag:  07.00 - 16.00

KIPDIJ ROLLADE
Kipdijfilet gevuld met roomkaas, bieslook, rondom een
kruidenolie voor een optimale smaak beleving!
Ca. 20 tot 25 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,85

LAMSRIB KOTELETJES
De zeer smaakvolle, iets doorregen koteletjes. Heerlijk 
gemarineerd met onze Provençaalse marinade
Mag rosé gebakken worden; in de pan, oven...100 gram 2,85

GEPANEERDE SCHNITZELS
Gesneden van de malse bovenbil, rondom gepaneerd
met beschuit paneer voor een krokant korstje!
Zachtjes braden in ruim boter, ca 6 tot 8 min. 4 stuks 6,00

GEVULDE KIPFILET
Volle kipfilet gevuld met roombrie, rucola & Parmaham,
rondom gemarineerd, zalige combinatie!!
Ca. 15 tot 20 min. zachtjes braden... 100 gram 1,65

TAMME KONIJNE ACHTERBOUTEN
Mooie volle magere achterbouten, heerlijk stoven met
een scheutje witte wijn, laurierblaadje, kruidnagel...
Ca. 90 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Herfst tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 2 november t/m zaterdag 7 november.

Zetfouten voor behouden.

BIEFSTUK TARTAAR
Puur gemalen biefstuk, zonder toevoegingen!! 100 gram 1,55
PROCUREURLAPJES
Lekker doorregen, worden niet droog.... 500 gram 5,50

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Vers uit Frankrijk; fijn van draad, mooi mager en super
smaakvol om lekker te lang stoven, heerlijk mals!
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,35

Dat is ... 1

Dat is .. 3

Dat is ... 2

Welkom bij onze kerst-
show 2020. Zéér mooi, 
gevarieerd en ruim 
opgezet voor UW 
veiligheid. Tal van 
decors en thema
kamers verdeeld over 
de kassen, de overdekte buitenruimtes en 
natuurlijk de enorme showtent die wij voor 
u ingericht hebben

Naast de kerstshow, vindt u op 
ons buitenterrein een enórme en 
unieke collectie levend groen. De 

omstandigheden voor nieuwe aanplant 
zijn momenteel ideaal. Pak mee wat u smaak is; 
uw tuinsuccessen staan 
bij ons op u te wachten!!

Dorresteinweg 72b Soest
Tel 035 - 6012883
vaarderhoogt.nl

Zondag 8 november extra 
openingsuren i.v.m. spreiding 

bezoek: 10.00-- 17.00 uur

NIEUW
OP ONZE WEBSITE:

DEMONSTRATIE
DOE-VIDEO’S

Spreid uw 
bezoek als dat 

mogelijk is, 
bijvoorbeeld op 
doordeweekse 

dagen

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve mensen,
Omdat we extra ventileren is het wat frisser 
in onze salon. Trek daarom iets warms aan.

Wilt u daarnaast een volle-
dig afsluitbaar mondkapje 
dragen als u bij ons bent. 
Wij doen dat ook.

In verband met extra hygiëne 
vragen we u om een tas mee te 
nemen om uw jas in op te 
bergen.

Wij houden vol!  Dank voor uw begrip.

Het Bilts Hoogkruis 
in het Van 

Boetzelaerpark, 
getooid in een 

herfstkleed. 
(foto Frans Poot)
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Gemiste kans gemeente, 
samen beter resultaat

door Henk van de Bunt

Er wordt in De Bilt relatief veel gefietst volgens de Biltse afdeling van de Fietsersbond: 
‘Officieel is het beleid van de gemeente De Bilt pro fiets, maar in de praktijk 

blijkt dat niet altijd het geval’. 

De afdeling vindt dat er sprake is 
van goed contact met de verkeers-
ambtenaren van de gemeente: 
‘Maar het lijkt erop dat ze daar mo-
menteel onderbezet zijn. In ieder 
geval kost het de laatste tijd enorme 
moeite met de verkeersambtenaren 
in contact te komen’, meldt Frans 
de Ruiter.

Items
Het waren twee belangwekkende 
items in de Vierklank van woens-
dag 28 oktober’ die de Fietsersbond 
afd. De Bilt (Gabriëlle Dijkstra en 
Frans de Ruiter) in de pen deden 
klimmen om een reactie te geven, 
met als rode draad: ‘Wij krijgen 
geen contact met de gemeente’.

Fietsnieten
De Fietsersbond: ‘Bedoeling van 
de fietsnieten was het ordenen van 
de voetgangersstromen in corona-
tijd; de gekozen ‘oplossing’ biedt 
duidelijk niet de ruimte die is ge-
wenst. De vraag is of de gemeente 
kan handhaven. Er staat nergens, 
dat je niet je fiets mag neerzet-
ten, zoals je wilt. De rekken die er 
eerst stonden, zorgden er tenminste 
voor dat de mensen, ook wanneer 
er niet genoeg plek was, hun fiets 
geordend naast de rekken zetten. Er 
is niets gedaan met de suggesties 
en aanbod tot meedenken door de 
Fietsersbond. Enkele parkeerplaat-
sen ‘opofferen’ om plaats te maken 
voor zo’n 10 fietsen per vak is ken-
nelijk teveel gevraagd’.
 
Regionale fietsroutes 
De Fietsersbond: ‘Regionale fiets-
routes. (Mooie steun maar… van 
wie?). Met iets meer participatie 
van inwoners en belangengroe-
pen hadden we samen tot een be-
ter plan kunnen komen. Gemiste 
kansen voor zowel de Provincie, 
de gemeente als voor ons (de Fiet-
sersbond), omdat er van alles ge-
beurt waarvan wij denken dat onze 
suggesties een meerwaarde had-
den kunnen hebben. Zeker omdat 
we meestal worden geconfron-
teerd met een voldongen feit en 
aanpassingen niet meer mogelijk 
zijn. Ook staat er dat je op de ge-
meentesite info kunt vinden over 
alle fietsprojecten in de gemeente. 

Daar staat echter, naast de snel-
fietsroute, alleen iets over de Jan 
Steenlaan’. 

Hof van Bilthoven
‘Meer projecten zijn er dus niet. 
Erger nog. Een belangrijke veel 
gebruikte noord-zuidroute dreigt 
te verdwijnen: Namelijk vanuit het 
fietstunneltje de Leijen richting 
scholen, Lichtruim en Planetenbaan. 
Met de bouw van het Hof van Bilt-
hoven is het verbindingsfietspad 
geruisloos verdwenen. De fietsers 
vonden zelf het meest logische alter-
natief: een doorgang langs Lugten-
steyn (Orionlaan). Het noodvoetpad 
werd vooral als fietspad gebruikt. 
Maanden van pogingen tot overleg 
met de gemeente hebben nog niets 
opgeleverd, het voetpad is nu al 
klaar, de planten staan bijna in het 
perk. ‘Ook de rechtstreekse fiets-
verbinding tussen Noorderkroon en 
Planetenbaan langs de voormalige 
Poolsterschool is verdwenen. Van de 
Wijkraad de Leijen hoorden we dat 
ook zij dit probleem bij de gemeente 
onder de aandacht hebben gebracht. 
Moeten de fietsers nu tot in lengte 
van jaren omrijden? Of kiezen ze 
voor een rechtstreekse route via het 
voetpad…?’  

Verder dan 
De afdeling De Bilt is ook pro-
vinciaal actief. Diverse regionale 
routes lopen door De Bilt: Amers-
foort-Utrecht-Woerden, Hilver-
sum-Utrecht-Vianen en Bilthoven-
Uithof-Houten. In de provincie 
Utrecht wordt in vergelijking tot 
de rest van het land veel gefietst. 
Het jaargemiddelde van fietsers in 
de provincie Utrecht komt neer op 
1200 fietskilometers per persoon 
per jaar. Die fietsers hebben recht 
op goede voorzieningen: ‘Het doel 
van de Fietsersbond (dus ook de 
Biltse afdeling) is om het voor de 
fietser veilig, vlot en comfortabel 
te maken. Er wordt gelukkig steeds 
meer gefietst, het is drukker gewor-
den op het fietspad. De variëteit van 
gebruikers is veel groter geworden. 
De snelheid ligt hoger. Voor velen 
is de auto geen alternatief. Ook uit 
oogpunt van energieverbruik en de 
uitstoot van fijnstof en CO2 is het 
belang van fietsen overduidelijk. 
Om al die redenen verdient de fiets 
ruim baan. Dat is helaas nog steeds 
niet vanzelfsprekend, ook in deze 
gemeente niet. Als Fietsersbond la-
ten we daarom onze stem duidelijk 
horen’. 

Gabriëlle Dijkstra en Frans de Ruiter vragen zich af waarom het fietspad niet rechtdoor langs Lugtensteyn 
richting Melkweg kan worden aangelegd.

Deze al  eerder geplaatste foto nodigt uit tot commentaar van de 
Fietsersbond. (foto Koen Wildschut)

Jonge mantelzorgers 
krijgen steun van Rotary

Kent u ’n jonge mantelzorger. ’n Kind nog, dat ‘meezorgt’, omdat 
er ziekte is in het gezin, meevoelt met het verdriet voor een broertje, 
zusje of de ouders zelf? 

Scholen en kinderopvang rond deze kinderen zijn het netwerk dat steun 
nodig heeft. Rotary De Bilt deed het al en Rotary Zandzegge in Bilt-
hoven volgt. En die steekt weer de clubs in Zeist aan. Zij zetten zich in 
om het boekje ‘Papa Draak wordt niet meer beter’ op grote schaal in dat 
netwerk brengen.

Papa
Lisa Westerhof van Rotary Zandzegge in Bilthoven kent zo’n jonge 
mantelzorger: ze is 5 jaar en het vriendinnetje van haar dochter. Ze wil 
geen ‘doktertje’ spelen. Haar papa heeft de spierziekte ALS en wordt 
niet meer beter. Hij zit in ’n rolstoel en ze wil ‘dat het nog ’n miljoen-
duizendnachtjes duurt voor hij dood gaat’. Lisa: ‘Het is zo moeilijk 
voor ouders en leerkrachten: hoe ga je om met het verdriet, wat bepraat 
ik met de kinderen?’ Op scholen en kinder- en buitenschoolse opvang 
is geen klip en klaar antwoord. In samenwerking met de Stichting Man-
telzorg of het Sociale Team van de gemeente Zeist en elk andere ge-
meente, wordt de bekendheid groter’. 

Draak
Sascha Groen uit De Bilt is illustrator, schrijfster, pedagogisch mede-
werker en moeder van het vriendinnetje. Ze is ook de vrouw van de 
papa en heeft zelf multiple sclerose. Ze had de kracht een prentenboek 
te maken voor jonge kinderen: ‘Papa draak wordt niet meer beter’. Sa-
scha: ‘Het is zo fijn wanneer anderen de thuissituatie kennen en erover 
gepraat kan worden. Ze doen er goed aan, want het is moeilijk hulp te 
vragen. Het ongemak is soms groot en schept afstand. Ik hoop dat mijn 
boek haar weg vindt naar mensen die met jonge kinderen werken. Om 
voor te lezen en te bepraten als er jonge mantelzorgers in de groep zijn’. 

Rotary
Lisa Westerhof rolt het plan landelijk uit en spreekt alle Rotaryclubs 
aan: ‘Papa Draak’ moet in alle schoolbibliotheken, overal waar jonge 
mantelzorgers kunnen zijn met broertjes, zusjes of ouders in zo’n situ-
atie. Tientallen scholen ontvingen het boek via Rotary De Bilt. Inmid-
dels is het plan opgepakt in de regio en vindt z’n weg naar Zeist. Lisa 
Westerhof en Sascha Groen maakten ’n stappenplan, dat alle Rotary’s 
kunnen navolgen. Info en stappenplan: www.RotaryZandzegge.nl.

Links Lisa Westerhof (Rotary Zandzegge) en rechts schrijfster Sascha 
Groen.

Uitstel legging Struikelstenen
Het bestuur van Struikelstenen De Bilt heeft besloten de geplande leg-
ging van de eerste 14 struikelstenen voor Joodse inwoners die slachtoffer 
zijn geworden van de Holocaust in Gemeente De Bilt op 16 november, 
uit te stellen. Secretaris Krischan Hagedoorn vertelt: ‘Aangezien de hui-
dige maatregelen i.v.m. Corona de komende maanden niet versoepeld 
zullen worden, is het ons op 16 november niet toegestaan om met meer 
dan 4 personen bij elkaar te komen, zowel binnen als buiten’.

Struikelstenen De Bilt stelt de legging van de eerste 14 struikelstenen uit 
tot het moment dat Corona beheersbaar is geworden en het is toegestaan 
om met een grotere groep bij elkaar te komen zonder dat de volksge-
zondheid in gevaar kan worden gebracht. Hagedoorn: ‘Het draaiboek ligt 
inmiddels klaar en alle praktische voorbereidingen waren getroffen om 
de struikelstenen op een plechtige en waardige manier te kunnen leggen 
op 16 november, helaas kan dat nu niet doorgaan. Wij danken iedereen 
die hieraan zijn of haar medewerking heeft verleend zoals Gemeente De 
Bilt, nabestaanden, aanwonenden, donateurs en onze vele vrijwilligers’. 
De organisatie is bereikbaar via info@struikelstenendebilt.nl.  [HvdB]
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Ga jij naar het vmbo, ben je gek op paarden en wil je het liefst alles daarover leren? 
Dan is onze Paardenklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor jou! Naast de 
gewone vmbo-vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en het profiel Groen, leer je 
alles over paarden. 

Check onze website en reserveer een tijdstip: 
Online Open dag vr. 13 november  16 – 20.30 uur  ook voor tl-leerweg 
 za. 14 november  10 – 13.30 uur  ook voor tl-leerweg

Vanaf januari 2021 wordt ons school gebouw grondig verbouwd. Daarom zijn jullie nu 
al in november welkom om de sfeer te proeven!

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Paardenklas!

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

IS UW TESTAMENT NOG UP-TO-DATE?

Het leven verandert snel. Gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat 
uw testament mogelijk moet worden aangepast. Zorg ervoor dat u er 
zeker van bent dat uw testament bij u past en actueel is.

WIJ HELPEN U GRAAG!

Wilt u uw testament vrijblijvend en gratis laten controleren op deze 
testamentencheckdag? Neem contact met ons op via 030-2290811 
of info@houwingvanbeek.nl zodat we met u kunnen bespreken 
wat wij op 13 november voor u kunnen betekenen.

Op vrijdag 13 november doen wij mee aan de 
Testamentcheckdag van de EPN, de vereniging 
van Estate-planners in het notariaat.  

Is uw testament nog up-to-date?

Drie van de (kandidaat-)notarissen van Team Houwing van Beek.

In Bilthoven is 75 jaar 
geleden muziekgeschiedenis 

geschreven
Stichting Gaudeamus is de Nederlandse stichting ter bevordering van 

de eigentijdse klassieke muziek. Sinds 2011 staat de stichting bekend als 
Stichting Gaudeamus Muziekweek. De belangrijkste pijler hierbinnen is het 

internationale festival dat plaatsvindt begin september. 

Op 4 november was men van 
plan uitgebreid aandacht te 
besteden aan het feit dat op 
die datum 75 jaar geleden 
in Huize Gaudeamus de ba-
sis werd gelegd voor deze 
nog steeds actieve Stichting. 
Daarnaast zou er aandacht be-
steed worden aan de activitei-
ten die tegenwoordig in mu-
ziekhuis Huize Gaudeamus 
plaatsvinden. Vanwege de 
Corona-maatregelen kan dat 
allemaal niet; vandaar dat er 
nu middels een gesprek met 
voorzitter Hans Zwarts en se-
cretaris Pascal Rijnders aan 
dit jubileum aandacht wordt 
geschonken.

Zoon
Hans Zwarts: ‘Op 4 novem-
ber 1945 werd de basis ge-
legd voor de Stichting Gau-
deamus vernoemd naar het 

gelijknamige Huize Gaude-
amus in Bilthoven. Het doel 
was een podium te bieden 
aan jonge componisten. Dit 
beroemde huis werd in 1924 
ontworpen door de toen 18 
jarige zoon Frantz van Julius 
Röntgen, in de stijl van de 
toen populaire Amsterdamse 
School. Na zijn tijd als di-
recteur en medeoprichter van 
het Amsterdamsch Conser-
vatorium, wilde Julius hier in 
Bilthoven zich vooral richten 
op het componeren en zelf 
musiceren. In die tijd heeft 
hij meer dan 100 composities 
geschreven’. 

Musici
Rijnders vervolgt: ‘Veel in-
ternationaal beroemde musici 
hebben in dit huis met hem 
gemusiceerd onder anderen 
de befaamde cellist Pablo 

Casals. In de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw 
was het huis een trefpunt voor 
jonge componisten, zoals 
Karlheinz Stockhausen, Pe-
ter Schat, Louis Andriessen, 
Otto Ketting en vele ande-
ren. De Stichting Gaudeamus 
bestaat nog steeds en streeft 
nog steeds het oorspronke-
lijke doel na, t.w. een podium 
te bieden voor jonge heden-
daagse componisten’.

Verhuizing
In 1977 is de Stichting ver-
huisd naar Amsterdam en 
is sinds 2008 gevestigd in 
Utrecht. De stichting orga-
niseert ieder jaar een groot 
festival in Tivoli Vredenburg 
met muziek van jonge com-
ponisten uit de hele wereld, 
maar dit jaar vanwege de Co-
rona epidemie niet. De Stich-

ting Walter Maas, vernoemd 
naar de medeoprichter van 
de Stichting Gaudeamus, wil 
Huize Gaudeamus in stand 
houden als rijksmonument 
en muziekhuis. Ze wordt 
daarbij financieel gesteund 
door bijdragen van de Huis-
vrienden en donaties van 
goede doelenstichtingen, 

zoals het K.F. Heinfonds, 
het Prins Bernard Cultuur-
fonds en de lokale Stichting 
Mens en zijn Natuur.

Koffieconcert
Sinds 2018 is er in principe 
iedere eerste zondag van de 
maand een koffieconcert met 
vaak jonge musici. Menig-

een heeft hier een interna-
tionale doorbraak gemaakt. 
Laurens de Man is een van 
hen. Voorts zijn er geregeld 
Huisvrienden-avonden, waar 
o.a. musici spelen en hun 
verhaal komen vertellen. Zo 
was de bekende componist 
Louis Andriessen hier 3 jaar 
geleden te gast. (Frans Poot)

Pascal Rijnders (links), secretaris, en Hans Zwarts, voorzitter van de Stichting Walter Maas 
in de achtertuin van Huize Gaudeamus.
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Alles van jouw lokale winkeliers 
met 1 bestelling in huis 

Voor 16.00 besteld > morgen in huis
Keuze uit 7 tijdvensters, ma - za

Online prijs = winkelprijs
Bezorgkosten vanaf  € 3,95

www.lokalist.nl 
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HOOGVLIET.COM

 Ola Viennetta ijs 
Alle soorten 
 2 stuks 
Van /2.42 - /4.50
 Voor 1.21 - 2.25 

 Coca-Cola 
4 fl essen van 1.5 liter 
Van /7.49 - /8.36

4 FLESSEN 

 6.49 
SPAAR
  ZEGELS

Unox Cup a Soup, 
Good Noodles of Good Pasta 
Alle soorten 
2 stuks 
Van /1.18 - /2.90  
 Voor 0.59 - 1.45 

SPAAR
    ZEGEL

SPAAR
    ZEGEL

SPAAR
    ZEGEL

50%
KORTING

2e PRODUCT

 Campina magere 
fruitmelk, Yoki, 
Vifi t of Goedemorgen
 2 pakken van 1 liter 
Van /1.98 - /3.50
 Voor 1.48 - 2.62 

Multikorn of Waldkorn 
2 stuks  
Van /3.98
 Voor 1.99 

Multikorn of Waldkorn 
2 stuks  

SPAAR
    ZEGEL

 1+1
GRATIS 

 NU STUNT

 1+1
GRATIS 

 1+1
GRATIS 

 NU 

3.99
SOLA

TOPKWALITEIT
VANAF

11.99

TOT

75%
KORTING

    SPAREN
  VOOR SOLA
    PANNEN & 
OVENSCHALEN
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Augustus 2021 sluit VMBO Aeres 
de deuren in Bilthoven

door Rob Klaassen

Aeres is een scholengroep met twee vmbo-vestigingen in deze regio: één in Bilthoven aan de 
Overboslaan/Soestdijkseweg en één in Maartensdijk aan de Dierenriem. In januari jl. maakte 

het bestuur van Aeres bekend dat per 1 augustus 2021 de vestiging in Bilthoven sluit. 

Dit gaf zowel bij leerlingen als ou-
ders de nodige commotie. Vooral 
bij die leerlingen en ouders die net 
in september 2019 juist voor Bilt-
hoven hadden gekozen. Naast de 
keuze voor een bepaald schooltype, 
speelt bij zo’n keuze toch ook de 
plaats waar de school staat vaak een 
niet onbelangrijke rol. Wij spraken 
over deze beslissing met de direc-
teur van Maartensdijk en Bilthoven 
Gerda Casteel.

Vmbo
Aeres geeft zowel in Bilthoven als 
in Maartensdijk vmbo-onderwijs. 
Bij het vmbo kan worden gekozen 
uit vier leerwegen met routes die 
een bepaald niveau en een daarbij 
behorend programma bieden; van 
heel praktisch tot meer theoretisch. 
Tot op heden was bij Aeres vooral 
de theoretische leerweg gevestigd 
in Bilthoven en waren de meer 
praktische leerwegen in Maartens-
dijk ondergebracht.

Waarom
Gerda Casteel: ‘Door het sterk te-
ruglopend aantal leerlingen in Bilt-
hoven dreigen we qua kwaliteit 
onder een kritische grens te zakken. 
Wil je een bepaalde onderwijskwa-
liteit handhaven, dan moeten er 
eigenlijk voor ieder leerjaar meer 
dan twee klassen zijn. Met twee 
klassen lukt het maar net voor do-
centen om onderling ervaringen 
uit te wisselen en lesmethoden te 
bespreken. Dat konden we voor 
Bilthoven niet meer realiseren. Na 
rijp beraad is ons streven gericht 
te komen tot een vmbo-school met 
zo’n 450 leerlingen. In Bilthoven 
viel dat dus niet meer te realiseren. 
In Maartensdijk wel. Daarom heb-
ben we besloten om per 1 augustus 
2021 het onderwijs te concentreren 
in Maartensdijk. Leerjaar 4 in Bilt-
hoven maakt hun jaar in Bilthoven 
nog af. De verplaatsing gaat om de 
leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 
die in Bilthoven op school zitten. 
Een aantal van die leerlingen zit 
speciaal in Bilthoven, omdat ze er 
bewust voor hebben gekozen om in 
die plaats op school te zitten. Die 
leerlingen zullen vanaf augustus 7 
km verder moeten fietsen. De hui-
dige 1ste klassers hebben voor de 

zomer al bewust gekozen voor de 
verhuizing naar Maartensdijk in au-
gustus 2021. Ouders en leerlingen 
gaan doorgaans vanaf kerst plannen 
maken voor het nieuwe schooljaar. 
Daarom worden al in november de 
(digitale) opendagen voor de ver-
nieuwde locatie in Maartensdijk 
gehouden. Door nu al ruime be-
kendheid te geven aan onze nieuwe 
plannen weet iedereen nu al waar-
aan men in het nieuwe schooljaar 
toe is’. 

Verbouwingsplannen 
Gerda Casteel vervolgt: ‘Om al onze 
plannen in Maartensdijk te kunnen 
realiseren zal het gebouw grondig 
moeten worden verbouwd. We gaan 
de school heel anders inrichten. 
Zo moet er bijvoorbeeld een tech-
nisch laboratorium komen, moeten 
er ruimten voor kleinere groepen 
worden gerealiseerd etc. We gaan 
ook onderwijsruimten realiseren op 
plekken die nu nog functioneren als 
gang. Het gebouwde oppervlak zal 
niet groter worden. Het zal er van 
binnen wel anders uit gaan zien. 
Vanaf 1 januari gaan we met de ver-
bouw beginnen. Het onderwijs zal 
intussen wel gewoon doorgang vin-
den in het gebouw. We hebben het 
zo gepland dat op 1 augustus 2021 
alles klaar zal zijn. Om het allemaal 
tijdig voor elkaar te krijgen zal de 
komende tijd van iedereen veel tijd 
en energie gaan vergen’.

Bilthoven
Gerda zegt dat Aeres zich over de 
gebouwen in Bilthoven zich geen 
enkele zorg hoeft te maken: ‘Het 
zijn gebouwen van de gemeente, 
die zij aan ons verhuren. We heb-
ben de huur per 1 augustus 2021 
inmiddels opgezegd. Het is verder 
een zaak van de gemeente’. 
Uit informatie van het online mu-
seum De Bilt blijkt, dat het gebouw 
dat langs de Soestdijkseweg (nr. 
208) staat, de status van gemeente-
lijk monument heeft. Dit gebouw 
is in 1930 ontworpen door de Bilt-
se architect P.J. Vermaak. In 1932 
startte hier de Dr. W. van Ever-
dingenschool. Het gebouw heeft 
een bijzondere vormgeving: het is 
langgerekt en heeft een hoog rieten 
dak, dat niet wordt onderbroken 
door vensters of dakkapellen. Het 
gebouw heeft daardoor een sterk 
horizontaal karakter. De architec-
tuur verraadt sterke invloeden van 
de Nederlandse architect W. M. 
Dudok en van de Amerikaanse 
architect F.L. Wright. Vanaf 1972 
werd de Van Everdingenschool 
verplaatst naar elders en werd het 
gebouw aan de Soestdijkseweg 
toegevoegd aan het reeds bestaan-
de pand van de Chr. Oranje Nas-
sauschool Ulo/Mulo aan de Over-
boslaan. Vervolgens heeft Aeres 
zich hier gevestigd. 

Toekomst
Gerda zegt te hopen dat de teams 
hard aan het werk zijn met de ont-
wikkeling van een vernieuwd on-
derwijsconcept. Het uitgangspunt 
is, dat de leervraag van de leerling 
leidend is bij het onderwijsaanbod. 
De leerling gaat daarbij in belang-
rijke mate zelf bepalen waarmee 
hij zich in de komende tijd zal 
gaan bezighouden. De docent fa-
ciliteert daarbij en houdt wel een 
vinger aan de pols of hierbij de 
nodige progressie wordt gemaakt. 
Zij zou dus graag zien dat in plaats 
van bovenaf opgelegd/gestuurd 
onderwijs wordt overgegaan naar 
een meer vanuit de leerling vraag-
gericht concept. Het vernieuwde 
onderwijsconcept zal stap voor 
stap worden ingevoerd.

Gerda Casteel stelt dat door samenvoeging van de twee Aeresvestigingen 
onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft.

Aeres Bilthoven is nu nog in dit huurpand gevestigd.

Chris gaat voor skatepark 
in Maartensdijk

door Kees Diepeveen

De 10 jarige Chris van de Goede uit Maartensdijk is een fanatiek 
stunt-stepper en skateboarder. Helaas is er in het dorp geen ge-
schikte baan waar Chris met zijn vrienden zich in hun hobby kun-
nen uitleven. Daarom is hij een handtekeningenactie gestart voor 
de aanleg van een skatepark.

Het gevoel voor snelheid en stunten zit er al vanaf heel jong in bij 
Chris: ‘Van kleins af speelt hij al bij zijn oma en opa op een stuk asfalt 
dat aan de tuin vast zit en waar hij naar hartelust kan skeeleren, steppen, 
skaten en skateboarden’ aldus moeder Annelies van de Goede. Hier in 
Maartensdijk ontbreekt een dergelijke mogelijkheid. Inmiddels is Chris 
lang niet meer de enige die een skatepark ziet zitten en handtekenin-
gen hiervoor aan het ophalen is. Chris: ‘Een aantal van mijn vrienden 
uit het dorp, van school en van mijn voetbalelftal helpen ook mee met 
handtekeningen verzamelen. Maar de meeste handtekeningen heb ik 
opgehaald samen met mijn moeder. Dat was best wel spannend maar de 
meeste mensen waren heel aardig’. 

Gebiedsmakelaar
Maar niet alleen de kinderen omarmen het idee. Inmiddels heeft een 
grote groep mensen de krachten gebundeld. Ouders van kinderen van 
de twee basisscholen, de directeuren van die scholen, evenals Laura 
van Esveld, teamleider van Aeres, buurt-sportcoach van Mens De Bilt 
Niels van Veelen en ook CDA raadslid Werner de Groot. Moeder An-
nelies van de Goede: ‘Inmiddels hebben we 500 handtekeningen ver-
zameld. We zijn van plan om de handtekeningen en de aanvraag voor 
een skate-park aan te bieden aan de gebiedsmakelaar van de gemeente 
voor Maartensdijk. 

Sport en beweging
Toen Chris het idee van een skatebaan kreeg heeft zijn moeder hem 
geadviseerd zijn school te vragen om er een project van te maken. Di-
recteur Arjan Dam van de Maarten Luther Kingschool was direct en-
thousiast en heeft zijn hulp toegezegd: ‘Afgelopen weken is Chris die in 
groep 7 zit op eigen initiatief, maar in overleg met de school een actie 
begonnen om een skatepark te realiseren. Omdat wij achter de scher-
men al een paar jaar bezig zijn om - in overleg met de gemeente - meer 
activiteiten voor jongeren te bieden op en/of rondom het schoolplein 
van onze school hebben wij besloten om samen met Chris op te trekken. 
Ons voornaamste doel daarvoor is het terugdringen van overlast en van-
dalisme in de avonduren en het weekend. Daarom zijn ook onze buren 
van Wereldkidz De Kievit betrokken bij dit initiatief. Op de Maarten 
Luther Kingschool besteden wij veel aandacht aan sport en beweging. 
Hoe mooi zou het zijn als wij daarbij een skatepark kunnen betrekken 
en jongeren deze plek blijvend weten te vinden ook als ze eenmaal op 
het voortgezet onderwijs zitten’. 

Urban sport
Buurtsportcoach Niels van Veelen schaart zich ook achter het project. 
‘Ik vind het belangrijk dat er voor elke leeftijd genoeg sport- en speel-
mogelijkheden komen in ons dorp. Urban sport is helemaal hip en tren-
dy, kinderen en jongeren met stepjes, skeelers, skateboarden en dingen 
zoals free running zijn helemaal van deze tijd. Een skatepark kan een 
plek zijn waar de verbinding wordt gevonden!’ Ook Jongerenwerk voor 
Tieners van Mens De Bilt is inmiddels bij het project betrokken.
Chris en moeder Annelies zijn heel blij met alle hulp die wordt gebo-
den. ‘Ik hoop dat we samen kunnen optrekken met beide scholen in het 
proces wat mogelijk met de gemeente en andere partijen ontstaat’ aldus 
Annelies van de Goede. ‘Waar we ook nog flink op willen inzetten is 
het bereiken van tieners bij de plannen. Het gebruik van een skatepark 
stopt immers niet nadat de jeugd de basisschool heeft verlaten. Daarom 
vinden we het van belang om de tieners bij onze plannen te betrekken’. 

Chris gaat met zijn handtekeningenlijst langs de deuren om zo veel mo-
gelijk handtekeningen te verzamelen voor de aanleg van een skatepark.



Zeer solide zwarte ronde pia-
nokruk met bruine zitting. 
€20,- en een nostalgische 
oude koperen pomp €45,- 
Tel. 06-41367588

Open haard smeedijzeren 
spatscherm B80xH70 €15,-. 
Tel. 035-6241475

Vintage Philips GA222 pla-
tenspeler met servicebeurt 
i.g.s. €50,-. Tel. 035-6241475

Dick Bruna boekjes Euro 
2,00 p/stuk, Vintage Barbies 
€15,-. Tel. 035-6241475

Gratis afhalen: bankstel, 
lichtbruin, zachte stof. Oud 
maar zit prima. Tel. 030-
2283534

Auping bedspiraalbodem 90 
x 200 cm €45,00. Twinny 
Load fietsendrager voor twee 
fietsen €45:00. Tel: 030-
2251676

Leuk kinderknutselboek met 
aparte projecten. €6,50. Tel. 
0346-243758

Ronde zware glazen waxi-
nelichtje, leuk voor de kerst 
€10,-. Tel. 0346-243758

3D puzzel van Mont-Saint-
Michel. compleet 220 stuk-
jes. €10,-. Te. 0346-243758

Fietsen/ brommers
T.k. 2 kinderfietsen: Electra  
cruiser little Betty, zwart/

Nootjes
De Vierklank 14 4 november 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

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

Verzameling literaire 
SALAMANDER poc-
kets (377 stuks) alleen in 1 
koop en afhalen €65,-. Tel: 
06-29034982

2 sprekende babypoppen 
en kinderstoel €15,00 zgan 
0346-281272

Thuiswerken? Computer 
bureau met royaal werkblad 
en opbouw voor extra appa-
ratuur. Afm. B 125 x D 85 x 
160 H 145 cm. Pracht meubel 
€45,00. Tel 0616641083

Mooie metalen buitenlan-
taarn met ruitjes voor aan 
de muur afm. L 21,5 x B 
21,5 x H 36 cm (was nieuw 
€50,00) koopje €9,00. Tel 
0616641083

Set van 4 verschil-
lende luxe damestassen, 
(Beursmodellen)  spotkoopje  
€20,00. Tel. 0616641083

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

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

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

Tuinvreugde is de natuurlijke hovenier.
Wij adviseren, ontwerpen, leggen aan en onderhouden, samen 
met u, of geheel in ons beheer. Kijk op www.tuinvreugde.nl 
of bel Marcel: 06 21290891 voor een gratis kennismaking.

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op sport- en/of outdoor  activiteiten en wil je het 
liefst alles daarover leren? Dan is onze Outdoorklas van Aeres VMBO Maartens-
dijk iets voor jou! Naast de gewone vmbo-vakken zoals Nederlands, Engels en 
 wiskunde ben  je actief bezig met outdoor en sport.

Check onze website en reserveer een tijdstip: 
Online Open dag vr. 13 november  16 – 20.30 uur  ook voor tl-leerweg 
 za. 14 november  10 – 13.30 uur  ook voor tl-leerweg

Vanaf januari 2021 wordt ons school gebouw grondig verbouwd. Daarom zijn jullie nu 
al in november welkom om de sfeer te proeven!

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Outdoorklas!

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

wit-rose ( gebruikt) 20 inch-  
framehoogte 47 cm €25,- per 
stuk. Tel. 06-24885554

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

Gezocht sterke man voor 
BOSWERKZAAMHEDEN 
enkele ochtenden pm. 
Ewijckshoeve, Den 
Dolder info: 06-53716359 
ewijckshoeve@hotmail.com

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl
H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 

Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

De Groene Tuinman wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies voor €30,00 
per uur, afval €30 per volle 
Volvo, overleg en pauze in 
tuin op 1,5m.   06 53760310, 
degroenetuinman@xs4all.nl, 
www.groenetuinman.nl.

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

Diversen
VERLOREN Zilveren 
Parkerpen met inscrip-
tie 26-9-1993. Omgeving 
Looydijk/Hessenweg, laatste 
week oktober. Sterk emotio-
nele waarde! Voor info bel 
030-2203127 BELONING

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, training, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl
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www.parelpromotie.nl

100% coronaproof 
geboortekaartjes bestellen? 

Kijk dan op onze website 
naar de uitgebreide collectie 
familiedrukwerk en mail ons.  

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k
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Hetty Rood kan zwembad 
Blauwkapel nog niet loslaten

door Kees Diepeveen

Woensdag 28 oktober bereikte Hetty Rood de pensioengerechtigde leeftijd. Zij heeft er inmiddels 
een 47-jarig dienstverband opzitten bij zwembad Blauwkapel in Groenekan en heeft vele duizenden 

kinderen hun zwemdiploma zien halen. Maar Hetty is nog niet van plan om afscheid 
te nemen. De aquafitlessen zijn haar domein en dat blijft nog even zo.

In 1973 was de toen 19 jarige Hetty 
Rood bezig met de opleiding voor 
KNZB-zwemonderwijzer. Eén van 
de docenten tipte haar dat er een 
nieuw zwembad was gebouwd in 
Groenekan en dat daarvoor nog 
personeel werd gezocht. Daar had 
zij wel oren naar aangezien zij in 
september zonder werk zou zitten 
omdat zwembad Brandenburg weer 
zou sluiten in het winterseizoen. 
Hetty: ’Voordat ik bij Blauwkapel 
ging werken heb ik twee zomersei-
zoenen in zwembad Brandenburg 
gewerkt. Ik heb gesolliciteerd bij 
de eigenaar van Blauwkapel Theo 
van Eijndthoven. Hij heeft het 
zwembad zelf ontworpen en laten 
bouwen. Tot mijn blijdschap werd 
ik aangenomen voor een fulltime 
functie als zwemonderwijzeres. 
Dat was destijds nog 42,5 uur per 
week’.

Fit en fungroep
‘s Morgens om zeven uur begonnen 
de zwemlessen al voor de school-
kinderen. Later in de ochtend kwa-
men oudere mensen zwemmen’ 
vervolgt Hetty: ‘In de middag weer 
lessen voor schoolkinderen en ‘s 
avonds zwemmen voor ouderen. De 
dagen waren gevuld en ik had heel 
veel plezier met lesgeven. Intussen 
had ik de opleiding: baby- peuter- 
en kleuterzwemmen afgerond en 
was gestart met ouder/kind-zwem-
men. Na het afronden van een op-
leiding ‘recreatief zwemmen’ zette 
zij een ‘fit en fun’-groep op. Elke 

vrijdagavond kwam er een vaste 
groep zwemmen, die zo’n 25 jaar 
zijn blijven zwemmen met elkaar’. 

Elfstedentocht
In 1998 stopte Theo van Eijndtho-
ven. Het zwembad werd overgeno-
men door Joop en Trudy Westdijk. 
Hetty ging ook receptie- en admi-
nistratief werk doen. Dat doet ze 
nog steeds met veel plezier. Hetty: 
‘De combinatie met het werk in 
het water is fijn. Ik ging me vooral 
toeleggen op aquafitness en aqua-
joggen en ook zwemles voor oude-
ren. Sommige van mijn ‘leerlingen’ 
zwemmen al 25 jaar of langer bij 
mij. Eén echtpaar zwemt zelfs al 
ruim 40 jaar bij mij. We hebben ook 
veel plezier met elkaar. Verjaarda-
gen worden gevierd, als iemand 
afzwemt wordt dat door de hele 
groep meegevierd. Ook verkleed 
zwemmen of een ‘Elfstedentocht’ 
in het water komen voorbij. Maar 
je maakt natuurlijk ook droevige 
momenten mee. Wanneer iemand 
overlijdt uit een groep en je met el-
kaar naar de uitvaart gaat’. 

Lange haak
In 2015 is Blauwkapel overgeno-
men door Optisport, dat zo’n 300 
vestigingen in Nederland heeft. Dat 
heeft niet tot veel veranderingen 
geleid. Hetty: ’Tijdens de kinder-
lessen beman ik de receptie en ‘s 
avonds ga ik met mijn leerlingen 
het warme water in. Zo blijf ikzelf 
ook lekker fit. De manier van lesge-

ven is in de loop der jaren erg ver-
anderd. 45 Jaar geleden leerden de 
kinderen zwemmen met 2 band-
jes om hun middel. We stonden 
met een lange haak langs de kant 
waaraan de kinderen zich kon-
den vasthouden. Op een speciaal 
bankje deed je de zwembeweging 
voor. De techniek was belangrijk. 
Je kon je A-diploma halen zonder 
je hoofd nat te maken. Twee ba-
nen op de buik, twee op de rug en 
een minuut watertrappen dan had 
je je ‘A’. 

Zelf
Nu is zelfredzaamheid belangrijk. 
Kinderen worden eerst watervrij 
gemaakt. Ze kunnen drijven op 
buik en rug, springen van de kant 
en klimmen er zelf weer op. Dan 
pas begint het aanleren van de 
zwemslagen. Ouders kunnen de 
vorderingen van hun kind volgen 
via een leerlingvolgsysteem. In 
mijn begintijd waren kinderen 6 
à 7 jaar als ze begonnen, nu mo-
gen ze beginnen als ze 4 jaar en 9 
maanden oud zijn’.

Hetty is nog niet uitgekeken op 
het werk in het zwembad. Ze gaat 
graag nog een poosje door met 
veel genoegen. Met sommige col-
lega’s werkt zij al meer dan 25 jaar 
met veel plezier samen. Zolang ze 
nog fit genoeg is om les te geven 
én de mensen vinden het nog leuk 
om les van haar te krijgen houdt zij 
het nog wel een tijdje vol! 

Het was warm in het zwembad; de lens besloeg, maar Hetty Rood geeft 
nog met veel plezier les en is van plan om daar nog lang mee door te 
gaan.

Lekker zingen in een popkoor
Bij Muziekschool De Bilt zijn twee nieuwe popkoren gestart voor kinderen die popliedjes 

willen zingen in een koor. Tot aan de kerstvakantie wordt er in Het Lichtruim 
in Bilthoven elke vrijdag gezongen. 

De muziekschool is op zoek naar 
jong zangtalent voor deze twee 
nieuwe popkoren. Zangcoach Ro-
sanne Sanders staat te popelen om 
aan het werk te gaan en leuke songs 

te zingen. De focus zal vooral liggen 
op nummers die nu populair zijn en 
waarbij plezier en uitstraling net zo 
belangrijk zijn als het goed gebruiken 
van de stem en lekker vrij zingen.

Iedereen die van zingen houdt is 
van harte welkom.  aanmelden kan 
via kunstenhuis.nl/muziek

Samen zingen tijdens de workshop. (foto Ruut te Velthuis)

Poort naar 
schoonheid en hybris

Wie goed kijkt in het prachtige beeldenpark van Jits Bakker op 
Beerschoten, valt op dat er een nieuwe sfeer heerst. Het park ziet er 
mooier uit dan ooit, er is een nieuwe routering, waarbij de beelden 
van Jits Bakker nog spannender in het park geplaatst zijn.

Ook is er een schitterende nieuwe entree, via een lange ‘berceau’, een 
tunnelachtige prieel die uitmondt bij de indrukwekkende ‘Icarus-poort’ 
die vertelt van de hoogmoedige Griekse held die wilde ontsnappen uit 
zijn gevangenschap en zich vleugels schiep. Hij vloog echter te dicht 
bij de zon en stortte in zee.

Jits Bakker was gefascineerd door de Griekse mythologie en het is dan 
ook geen wonder dat hij juist van dit thema een belangrijk werk maakte: 
de hybris-gedachte komt in verschillende mythen, epen, tragedies, in 
de geschiedschrijving en in de ethiek onder allerlei vormen naar voren. 
De overmoed van de mens, die, in eigenwaan verstrikt en verblind, zich 
door niets of niemand laat afremmen en in zijn ongebreidelde heers-
zucht zelfs de door de goden vastgelegde wereldorde en het lot wil tar-
ten, wordt door goddelijk ingrijpen meedogenloos afgestraft.

Van de in 2014 overleden Biltse kunstenaar Jits Bakker staan ook kunst-
werken in de rest van de gemeente: denk aan Europa en de Stier op de 
kruising van de Hessenweg met de Looijdijk en het schitterende ‘Fiets-
spel’ voor het station. De beeldentuin is echter het absolute hoogtepunt 
voor kunstzinnig De Bilt: een geschenk van de erven Bakker aan de ge-
meenschap, die dan ook de hoge opdracht heeft het voor het nageslacht 
te bewaren.                 (Peter Schlamilch)

De indrukwekkende ‘Icarus-poort’, die naar de vernieuwde ‘berceau’ 
leidt.

In deze steeds donker wordende dagen
die juist nu om een lichtpuntje vragen
doet het ook wel weer goed
als je op straat wordt gegroet
want ook zo zijn die dagen te dragen

Guus Geebel Limerick



In blik 
Bier in blik. Makkelijk om mee te nemen en onderweg snel achter-
over te slaan. Tot vlot genot. Zo’n blikje waar altijd wel een restje in 
achterblijft. Bedroevend vaak liggen overblijfselen van deze snelle 
snack langs wegen en paden. Kennelijk kost het meedragen van een 
léég blikje meer moeite dan toen het nog vol was.

Uit gewoonte raap ik ‘t op. De opdruk van het blikje vertelt over de 
reis, die het al heeft gemaakt. Gevuld in Frankrijk, in de Brasserie de 
Saint-Omer, waar sinds 1988 met water, gerstenmout en hopextracten 
bier wordt gebrouwen. De inhoud wordt gegarandeerd tot 25 juli 2021.

Ik voel dat er nog iets in zit en doe een vreselijke ontdekking. Het laat-
ste beetje gerstenat in blik heeft een muisje naar binnen gelokt. Het 
heeft zich ongetwijfeld tegoed gedaan. Ik stel me voor hoe ‘t gretig dat 
laatste restje opdronk en de wanden om zich heen schoon maakte. Hoe 
het de lippen aflikte, evenals de consument vóór hem. 

Het werd zijn noodlot. De buik dik gedronken kon het dier nooit meer 
door dat kleine drinkgat naar buiten. Hij zal het niet begrepen hebben, 
beneveld door de alcohol. Mij bekruipt het akelige gevoel dat de oor-
spronkelijke gebruiker achter het 
stuur zat toen hij het bier dronk. 
Een weggebruiker. Niet meer in 
staat om helder te denken en z’n 
eigen rommel op te ruimen.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Gevangen in blik
Muis uit de vrije natuur
Keerzij van genot
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advertentie

Mail om te bestellen:
info@naastdeburen.nl

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
4-11
Do.
5-11
Vr.

6-11
Za.

7-11
Zo.

8-11

Kipsaté met atjar, 
frietjes en kroepoek

Indiase lamscurry 
met rijst

Gebakken
doradefilet met

dillesaus en frietjes

Andijviestamppot 
met vegetarische 

gehaktbal

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestelling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Trifle met Zwitserse 
vanilleroom en vruchtjes € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Paddenstoelen 
Het kan niemand haast niet ont-
gaan zijn, overal duiken ze op; 
paddenstoelen. Zeker na een paar 
flinke regenbuien willen de siera-
den van de herfst overal tevoor-
schijn komen. En wat een kleu-
renpracht! Daarbij is vooral de 
vliegenzwam, ons allen bekende 
uit het liedje ‘ Op een grote pad-
denstoel, rood met witte stippen’, 
een opvallende en mogelijk de 
meest gewaardeerde verschijning. 
Let maar eens op, je komt hem 
vaak tegen in de buurt van berken 
of dennen. 

 
Alleen al in een Nederland komen 
er zo’n 5000 paddenstoelen-soor-
ten voor. Dat is heel veel. Meestal 
denken we bij een paddenstoel 
aan een steel met een hoed, zoals 
bij de vliegenzwam, maar er zijn 
vele verschijningsvormen. Want 
wat wij waarnemen is het vrucht-
lichaam van een schimmel ofte-
wel zwam. Je kunt het vergelijken 
met de bloem van een plant. 

Wanneer je aan de voet van een 
beukenstam een reuzenzwam of 
een zwavelzwam aantreft, is dit 
meestal het begin van het einde. 
De schimmeldraden van deze 
parasietsoorten onttrekken voe-
dingsstoffen aan de boom, waar-
door de boom uiteindelijk het 
loodje legt. Een hele agressieve 
soort is de honingzwam, die weet 
zich met zijn zwarte schimmeldra-
den in een mum van tijd een weg 
te banen in de boomstam. Maar al 
te vaak is een kleine beschadiging 
aan de stam al voldoende voor een 

schimmelsoort om zich als een 
ongenode gast binnen te dringen. 
 
Maar gelukkig zijn niet alle schim-
melsoorten schadelijk voor al wat 
leeft, integendeel. De meeste zijn 
juist heel nuttig. Zoals de sapro-
fieten, oftewel de opruimers. Voor-
beelden hiervan zijn het fel oranje 
kleverig koraalzwammetje en de 
parasolzwam. Onze champignon 
kan eveneens tot deze categorie 
worden gerekend. Ze zorgen ervoor 
dat rottend materiaal of dood hout 
wordt afgebroken tot een strooi-
sellaag. Daardoor komen er weer 
voedingsstoffen vrij voor bomen en 
planten. Allerlei bodembeestjes, die 
zich graag ophouden in die strooi-
sellaag, zorgen op hun beurt weer 
voor zuurstof in de bodem. De krui-
pertjes en wormen zijn zelf voedsel 
voor andere dieren, zoals vogels 
en dassen. De natuur heeft dat al-
lemaal goed voor elkaar.
Wist u dat er ook paddenstoelen 
zijn, die samenwerken met an-
dere organismen? Deze worden 
symbionten genoemd. De schim-
meldraden onder de grond vormen 
een zogenaamde zwamvlok. Deze 
vergroeit met de wortels van een 
boom of plant. De symbiotische 
levende schimmel haalt daarbij 
voedingsstoffen uit de boom, maar 
zorgt er tegelijkertijd voor dat de 
boom beter water kan opnemen. 
Via ondergrondse schimmeldraad-
verbindingen kunnen bomen elkaar 
helpen met de aanvoer van water 
en de daarin opgeloste mineralen. 
Dat kun je onder andere zien aan 

de restanten van een omgevallen of 
afgezaagde boom, waarbij wond-
weefsel wordt aangemaakt. Door 
het ontbreken van bladgroen, had 
het restant van de boom dit nooit 
zelf kunnen doen.
Symbionten zijn onder andere het 
welbekende eekhoorntjesbrood bij 
bijvoorbeeld eiken en dennen en - 
daar heb je ‘m weer - de vliegen-
zwam bij berken en dennen. 
 
Tot slot: U heeft vast wel eens ho-
ren zeggen: ‘Paddenstoelen zijn 
eetbaar, maar sommige maar een 
keer’.  Het klinkt als een cliché, 
maar is echt waar. U bent gewaar-
schuwd. Mijn advies: laat padden-
stoelen staan. Zo kunnen mensen 
èn dieren ervan genieten! 

Jacqueline van Dam
Boswachter Publiek, Utrechts 
Landschap

Goudvliesbundelzwam. (foto Jacqueline van Dam)

Parasolzwam. (foto Eugène Jansen)

Een niet-alledaagse gele vliegen-
zwam in het Biltse bos. (foto Eu-
gène Jansen)

Boszitje

Gedumpt in het Leijensebos in Bilthoven. Wie z’n oude meubilair alsnog mist, kan deze afhalen bij de 
gemeentewerf in De Bilt. Wel tegen betaling natuurlijk. [foto Walter Eijndhoven] 

Onderscheiding voor 
natuurbeschermer

Burgemeester Sjoerd Potters reikte dinsdag 27 oktober de versier-
selen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau aan de heer Bartele Frans van Tooren. De 
uitreiking vond plaats op het thuisadres bij de voordeur in Bilthoven.

Zijn hele werkzame leven is de heer Van Tooren een gedreven kenner 
van natuur en beschermer van haar belangen. Op diverse wijzen heeft 
hij de rol van natuurbeschermer vorm gegeven, beroepsmatig in dienst 
van Natuurmonumenten maar ook met niet aflatende inzet in diverse 
vrijwillige activiteiten daarbuiten. Met zijn enorme, zeer brede ecolo-
gische kennis, zijn grote netwerk in binnen- en buitenland en tomeloze 
inzet heeft hij een onmisbare inbreng geleverd op dit gebied.       [HvdB]

Burgemeester Sjoerd Potters bij de uitreiking: ‘Een welverdiende 
waardering voor zijn levenslange inzet voor de bescherming van de 
natuur’. [foto Henk van de Bunt]
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