
Volgende bouwfase
Kwinkelier gestart

Een aantal weken terug zijn de bouwhekken geplaatst rondom de 
volgende bouwfases van de Kwinkelier in Bilthoven. Al een aantal 
jaar wordt er hard gewerkt aan een vernieuwd, gezellig winkelcen-
trum en nu zijn dan ook de laatste fases van start gegaan. 

De komende maanden worden er diverse sloopwerkzaamheden, inclu-
sief asbestsanering, uitgevoerd die tot ongeveer eind januari zullen duren. 
Bouwfase 5 is de sloop van het winkel-blok op het grote plein. Op deze lo-
catie komt een passage met winkels en een ingang vanuit de parkeergarage. 
Tevens zijn er appartementen beoogd. Aan de Sperwerlaan wordt een trap 
en hellingbaan gerealiseerd als entree vanaf de Sperwerlaan.

Bouwfase 6
In deze bouwfase worden de panden van Hema tot en met Kruidvat ver-
nieuwd. Ook de op-gang naar de eerste verdieping zal vernieuwd worden. 
In deze winkelpanden is ruimte voor grote winkelketens. Hema zal na op-
levering van bouwfase 6 weer terugverhuizen naar hun oude winkelruimte.

Bereikbaarheid winkels
Ondanks de vele sloopwerkzaamheden die de komende maanden uitge-
voerd zullen worden, blijven de winkels rondom het bouwgebied bereik-
baar. Zowel de Kruidvat als de Albert Heijn krijgen een veilige aanloop-
route waardoor de bezoekers van deze winkels minimale hinder zullen 
ondervinden. 

Parkeren
De parkeergarage onder het winkelgebied blijft toegankelijk. Wel is een 
deel van de garage afgezet, maar er blijven genoeg parkeerplaatsen over. 
Blijf op de hoogte over de werk-
zaam-heden via www.dekwin-
kelier.nl of via de sociale media 
kanalen van het winkelcentrum.
                (Nikita Brantsen)
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Commissie bespreekt 
bestemmingsplan Melkweg 3

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte besprak op 11 november onder voorzitterschap van Krischan 
Hagedoorn het bestemmingsplan ‘Melkweg 3 Bilthoven’. Na een uitvoerig debat concludeert 

de voorzitter dat het onderwerp een bespreekstuk in de gemeenteraad van 25 november wordt. 
Daarbij zal het onder meer gaan over het parkeren, ondergronds parkeren, de verhouding sociale 
woningbouw, de hoogte van het gebouw, waarom hier bouwen en de opwek van duurzame energie.   

De eigenaar van het kantoorpand 
aan de Melkweg 3 diende bij B en 
W in 2017 een verzoek in voor wo-
ningbouw op deze locatie. Met de 
bouw van woningen hier geeft de 
eigenaar een nieuwe invulling aan 
de plek, van een leegstaand kantoor 
naar wonen. De nieuw te bouwen 
woningen dragen bij aan de beleids-
doelen van sociale woningbouw en 
woonbehoefte. Het college is met 
de initiatienemer een exploitatie-
overeenkomst aangegaan op basis 
waarvan deze bijdraagt in de plan-
kosten.

Insprekers
Er waren drie insprekers. Initiatief-
nemer Frank van Woerden werd in 
2017 eigenaar van Melkweg 3 om 
er woningen te gaan bouwen. Hij 
vertelt met verschillende partijen 
contact gehad te hebben. ‘Vanaf 
het begin zijn er drie discussiepun-
ten overeind gebleven. De thema’s 
sociaal, parkeren en uitzicht. We 
willen 60% sociale woningbouw. 
SSW haakte in een vroeg stadium 
aan om te kijken hoe we dit tot een 
goed project konden maken.’ Van 
Woerden vertelt dat er verschillen-

de tellingen hebben plaatsgevon-
den en het blijkt dat het plan aan de 
parkeernormen voldoet. Over het 
uitzicht zegt hij dat tussen de eerste 
plannen en de plannen nu verschil-
lende versies geweest zijn. Er zijn 
ramen verplaatst zodat er niet direct 
zicht op is. Mevrouw van Hugten 
woont op La Luna gelegen naast 
het plan. Zij vertelt dat voor een 
hoekappartement gekozen is om 
het mooie uitzicht en vindt het alle-
maal te massaal op die kleine plek. 
Zij stelt dat de dertig woningen die 
erbij komen de woningcrisis niet 
oplossen. ‘Bezoekers vinden vaak 
nu al moeilijk een parkeerplek. 
Het wordt een beetje te veel en te 
massaal.’ De heer Zelle zegt onvol-
doende informatie gekregen te heb-
ben. Ook hij voorziet problemen bij 
het parkeren. ‘Ik vind de procedure 
rammelen van het begin tot het 
eind.’

Parkeren
Een aantal beeldvormende vragen 
wordt beantwoord door wethouder 
Madeleine Bakker. Over het par-

keren zegt zij dat de getallen goed 
op een rij gezet moeten worden. 
‘Er zijn 37 parkeerplaatsen nodig. 
Daarvan zijn er 28 op eigen ter-
rein en 9 vinden we in de openbare 
ruimte en dat vinden we aanvaard-
baar. Daarna is na overleg met SSW 
tegen de initiatiefnemer gezegd dat 
SSW 9 plaatsen in de garage ad-
ditioneel beschikbaar wil houden 
voor verhuur aan huurders in het 
gebouw. Ondergronds parkeren 
laat een ander kostenplaatje zien.’ 
De wethouder antwoordt op vra-
gen over duurzame bouw dat hier 

de bouwbesluiten, die van recente 
datum zijn, gelden. Ook zegt zij dat 
er meerdere overlegmomenten ge-
weest zijn.

Opgave
Over waarom het op die plek moet 
zegt zij: ‘We hebben het hier over 
een bestemmingsplanwijziging en 
meerdere keren is het college ge-
vraagd om naar transformatie van 
kantoorgebouwen te kijken.’ De 
wethouder begrijpt dat het voor 
omwonenden die nu hogere be-
bouwing voor hun woning krijgen 
niet prettig is. ‘Van de andere kant 
achten wij het ruimtelijk inpas-
baar. Daarvoor zijn onderzoeken 
gedaan. Het college is gelukkig 
met de invulling met sociale- en 
middenhuur. We hebben met el-
kaar een opgave om woningen toe 
te voegen aan het segment waar 
we het hier over hebben. Er is niet 
overwogen om kleinere woningen 
te bouwen. We hebben een woon-
visie die tenminste 60 vierkante 
meter oplegt en waar de initiatief-
nemer aan gehouden is.’

Op het perceel Melkweg 3 - gelegen tussen appartementencomplex La Luna (rechts) en de voetbalcourt - zijn 
plannen voor de bouw van een appartementencomplex

De bouwhekken zijn geplaatst. [foto Henk van de Bunt]

Impressie van De Kwinkelier na afronden van bouwfase 5 en 6.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
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Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/11 • 10.30u - Ds. Harold Oechies, 
Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/11 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom, 

voorbereiding Heilig Avondmaal
21/11 • 18.30u - Ds. J.B ten Hove 

Woudkapel
21/11 • 10.30u - Dienst met 

Marc Rietveld
Vrij toegankelijk. Na afloop is er geen 
ontmoetingsmoment i.v.m. oplopende 

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

21/11 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
21/11 • 10.30u. Voorganger: 

Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

21/11 • 10.15u - Ds. B. Schaaij
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

21/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
(laatste zondag Kerkelijk Jaar)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

21/11 • 10.00u - Ds. W. van Laar + 
Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
21/11 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering K. van Gestel en 
W. Kremer

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
21/11 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
21/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

21/11 • 10.00u - Ds. H. Juffer
21/11 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
21/11 • Geen dienst; eerste adventsdienst 

op 28 november

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/11 • 11.00u - 
Ds. J.J. Sijl, Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer                                                                                                                               
21/11 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

21/11 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
21/11 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl, Heilig 

Avondmaal

St. Maartenskerk  
21/11 • 10.30u - Communieviering 

A. Kolfschoten 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/11 • 10.00u - Ds. W. van der Linde
21/11 • 18.30u - Ds. G.J. Lakerveld

PKN - Herv. Kerk
21/11 • 10.00u - Ds. M. Visser

21/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

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).

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Het lijden is voorbij, het “leven” is begonnen.

Dientje Bakker
Diny

De Bilt Zeist
13 november 1937 10 november 2021

Correspondentieadres:
Simone Beijer Uitvaartzorg
T.a.v.: D. Bakker
De Hooge Hoek 4
3927 GG  Renswoude

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

Diepbedroefd, maar in dankbare herinnering aan wat hij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis dat door de HEERE, in Zijn 
ondoorgrondelijke wijsheid, van ons is weggenomen mijn innig 
geliefde man, onze zeer geliefde vader en opa

Bastiaan Johannis van der Vlies

in de leeftijd van 79 jaar.

 Maartensdijk: W.M. van der Vlies-Coster
  Arieka
  Plonia
   Willemien
   Henrike en Ruben
   Joanne en Ard
   Harmen
   Annelise
  Margonda en Sebastiaan
   Willem Cornet
  Giel Bastiaan
  Arie en Nienke
   Bas
   Dina
   Marlies
   Annewil
   Lea
   Rianne

7 november 2021
Dorpsweg 84
3738 CG  Maartensdijk

De begrafenis heeft, zaterdag 13 november jl., plaatsgehad op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Het hoofdbestuur van de SGP en de SGP-fracties in de beide 
Kamers der Staten-Generaal hebben ontroerd vernomen dat 
is overleden 

Ir. B.J. van der Vlies

Van 1981 tot 2010 vertegenwoordigde Van der Vlies de SGP 
in de Tweede Kamer, vanaf 1986 als fractievoorzitter. In die 
hoedanigheid was hij jarenlang het vertrouwde en vertrou-
wenwekkende gezicht van de SGP op het Haagse Binnenhof.

Zijn eerste woorden als Kamerlid waren: “Zo waarlijk helpe 
mij God almachtig.” Toen hij 29 jaar later afscheid nam, was 
zijn slotwoord: “Soli Deo gloria.” In al die jaren stond voor 
hem één ding voorop, het getuigen van Gods trouw en goed-
heid. Dat was ook de titel van zijn laatste rede op de Partijdag 
van 2010.

Tegelijk beheerste Van der Vlies tot in de finesses het parle-
mentaire ambacht, het noeste dagelijkse handwerk. Op die 
manier heeft hij op verschillende terreinen veel kunnen be-
tekenen voor bijvoorbeeld de boeren en de vissers, mensen 
met een beperking, het onderwijs of de monumentenzorg in 
Nederland.      

Hij deed dat stijlvol en hoffelijk, bescheiden. Soms waren zijn 
woorden scherp en indringend, maar tegelijk mild, en met 
vleugjes humor. Daarmee dwong hij in en buiten de Kamer 
respect af, reden waarom hij sprak met gezag en gold als het 
‘staatsrechtelijk geweten’ van de Kamer. 

Wij zijn dankbaar voor Van der Vlies’ tomeloze inzet voor 
de partij in al die jaren. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen toe dat ze troost mogen vinden in de Bijbelse 
notie die hun man, vader en opa zo vaak aanhaalde: “God 
loopt niets uit de hand.” 

Namens het hoofdbestuur 
D. van Meeuwen, voorzitter

Namens de SGP-fractie in de Eerste Kamer  
P. Schalk

Namens de SGP-fractie in de Tweede Kamer
C.G. van der Staaij

Rotterdam/Den Haag, 7 november 2021

Een moeder kan je niet missen een oma evenmin.
Je was een schat voor ons allen
en jou te missen zal ons zwaar vallen.

Met een hart vol verdriet maar dankbaar voor alle liefde die wij van 
haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van 

onze lieve moeder/schoonmoeder, oma en “oma Puk”

Annie van der Horst-van den Brink
Maartensdijk, 15 januari 1931 Utrecht, 9 november 2021

Weduwe van Aart van der Horst

Dicky en Bert
Wouda en Jan
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Jasmijnstraat 37
3732 EA De Bilt

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers
van De Voorveldse Hof voor de liefdevolle begeleiding en zorg.

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Zacht, kalm en voldaan is van ons weggegleden  
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en “oude”oma

Trijntje Klok - Vlastuin 
weduwe van Aart Klok

Maartensdijk, 12 mei 1943  Bilthoven, 12 november 2021

Hans & Jacqueline
Daniëlle & Bob, Jayson
Laura & Cameron
Rick & Bo, Jace

Francisca & Erwin
Yoeri
Nick & Eline
Thijs & Vivian

Correspondentieadres: Beukenburgerlaan 61, 3737 MK  Groenekan

De crematieplechtigheid zal i.v.m. de huidige maatregelen  
in besloten kring plaatsvinden.

Onze lieve man, vader en opa is heengegaan.

Leo
Leonardus Johannes Theresia van Vlodorp

1 oktober 1942 - 12 november 2021

Riet van Vlodorp - Lammerts

Antoine & Rung
Larissa, Annika & Fabio

Martijn & Annemarie
Koen & Ella

Gezien de omstandigheden vindt de 
crematieplechtigheid in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: Bosuillaan 75, 3722 XE  Bilthoven
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Toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen regio Utrecht

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte debatteerde op 11 november over het instemmen met het ‘Integraal 
Ruimtelijk Perspectief 2021-2040’, inclusief de uitvoeringsstrategie, voor de toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040, en dit te beschouwen 
als belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. 

Commissievoorzitter Krischan 
Hagedoorn concludeert aan het 
eind van het debat dat het een dis-
cussiestuk in de raad wordt. ‘Er 
zijn voornemens om wijzigings-
voorstellen in te dienen. De PvdA 
wil tot een gezamenlijk amen-
dement komen waar in elk geval 
wordt aangegeven dat het stuk ter 
kennisgeving wordt aangenomen 
en niet als besluit. Forza De Bilt 

kondigt een amendement aan over 
de Soestdijkseweg-Zuid en D66 
wil het hebben over de legitimi-
teit van de U16. Ook de randweg 
kwam aan de orde. Verder zullen 
de financiën besproken worden.’ 

Inspreker
Patrick Greeven van IVN De Bilt 
geeft complimenten aan de ge-
meenteraden en colleges die ge-

zorgd hebben voor meer balans tus-
sen verschillende ontwikkelingen, 
groen en duurzaamheid. Hij vindt 
zorgvuldigheid en de integrale aan-
pak van groot belang. ‘De grote 
aantallen woningen die in de plan-
nen staan gaan toch effecten op de 
natuur en het landschap met zich 
meebrengen. De vraag is of je dat 
zou moeten willen.’ Hij pleit voor 
een duurzamer samenleving. 

Gemeenteraad
Wethouder Madeleine Bakker gaat 
in op de gestelde vragen en opmer-
kingen van de commissieleden en 
begint met de status van het stuk. 
‘We hadden eerst een concept IRP. 
Daar konden we zienswijzen op in-
dienen. We leggen we ons vast op 
een collectief perspectief waarvan 
we met 16 gemeenten zeggen, dat 
zou tot 2040 een plaatje kunnen 
zijn van verschillende opgaven die 
in onze regio landen. Als de raad ja 
tegen dit stuk zegt, zitten we er niet 
aan vast. Alleen de gemeenteraad 
van De Bilt beslist over wat hier 
gebeurt op het gebied van ontwik-
kelingen.’ Het onderwerp wordt in 
de gemeenteraad behandeld op 25 
november.

De Soestdijkseweg hoort tot de bespreekpunten.

Schilderachtig

De bewerking van deze herfstfoto levert een schilderachtig tafereel op. 
(foto Eugène Jansen)

Onze hartelijke dank voor alle steun en medeleven na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder, oma en zus
 

Wil van Poelgeest - van der Velden
 *4 juli 1926 ✝ 12 september 2021
 
De vele warme woorden, kaarten en bloemen hebben ons goed 
gedaan. 

Joke en Tijmen, 
Ineke en Han✝

Henk en Nanny
Wilma en Herman
(Achter)kleinkinderen en verdere familie
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 november t/m woensdag 24 november

Filet Americain 

Ei-bieslook salade

Hammousse

Gebraden Rosbief 

Gebraden Fricandeau

Ambachtelijke Beenham

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

SAMEN

15.-

1 KILO

12.-
PROCUREUR OF 
FILET ROLLADE

GRIEKS BRAADSTUK
1 KILO

17.50

KIPROLLADE

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500 GRAM

6.50

1 KILO

12.50

RUNDER 
CORDONBLEU

2 VOOR

6.-

3+1
GRATIS

3 BIEFSTUKJES

4 GEPANEERDE SCHNITZELS

6 TARTAARTJES

7.-

7.-

7.-
STAMPPOT PAKKET
Bestaande uit:
2 rookworsten grof of fijn,
4 speklappen en 1 pakje rookspekblokjes

TORTILLA'S KIP OF GEHAKT

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

Gieser wildeman
Roodstovers

Heel kilo   € 1,49

Goudreinetten

Heel kilo   € 1,49

Hazenpeper met garnituur
€ 2,49

100 gram

Schotel van kalfswang
parelgort en groenten

€ 1,99
100 gram

Tarbot  
met orzo en groenten

€ 14,95
per portie

Charlotte taart  
Nu 2 smaken

Nu € 15,95
Ze zijn er weer.... 
Speculaaswaartjes

Nu € 6,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 november.

Uit eigen keuken….

Diverse smeersels

Nu   € 2,49
Lekker op fantastische

Italiaanse toastjes
Naturel of olijf

Nu   € 2,99

Focaccia met olijven

Nu € 3,49
Culinair genieten….
Brioche camembert

Nu € 8,95

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

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

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag

Goulash - soep

Notenafdeling:

Cashewnoten
(met of zonder zout)

Per bakje                     € 4,49

Kapucijnersschotel € 1,39
100 gram

Vers gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram

Gesneden
Ananas

€ 1,99
Per bakje

22
11

23
11

24
11

Speciaaltje....
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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

Help de Voedselbank met 
DE-punten 

Een kopje koffie, het lijkt zo gewoon. Koffie is in het voedselpakket van de Voedselbank echter een 
luxeartikel dat maar af en toe kan worden uitgereikt. Lionsclub Bilthoven 2000 en Lionsclub Utrecht 
Kromme Rijn organiseren daarom samen met een aantal supermarkten en winkeliers in november en 

december weer de inzameling van DE-punten voor Voedselbank De Bilt.
 

Douwe Egberts verzilvert de in-
gezamelde waardepunten in de 
vorm van pakken koffie. De actie 
van vorig jaar leverde een record 
van 1366 pakken op voor Voed-
selbank De Bilt. Ze hopen dit jaar 
weer zo’n mooie bijdrage te kun-
nen doen. 

Naast de inzameling van DE waar-
depunten wordt er via de verza-
melboxen ook oud en vreemd geld 
ten behoeve van oogoperaties in 

derdewereldlanden ingezameld.
Bezit u nog vreemd en oud geld 
en weet u niet wat u er mee moet 
doen? Help dan mee met een dona-
tie voor een oogoperatie en lever 
het in bij een verzamelpunt bij een 
van onderstaande adressen. Wilt u 
meer weten over dit project? Kijk 
dan op www.vreemdenoudgeld.nl. 

Tot eind december kunt u uw DE 
punten (liefst gebundeld en geteld) 
en ook vreemd en oud geld kwijt 

in de verzamelboxen die te vinden 
zijn op de volgende adressen:

Slagerij van Loo, Hessenweg De 
Bilt, Plus Supermarkt, Donsvlinder 
Bilthoven, Albert Heijn, Kwinke-
lier Bilthoven, Spar Mons, Bilder-
dijklaan Bilthoven, Jumbo, Maer-
tensplein Maartensdijk, of per post/ 
brievenbus: Voedselbank de Bilt, 
Molenkamp 48, De Bilt.
      (Angela Hagen)

Het resultaat van de inzameling in 2020. (foto Henk van de Bunt)

Met een koffer vol naar Brooklyn
Op 21 mei 2021 was het 375 jaar geleden dat het dorp Breuckelen in Amerika werd gesticht. 

In de afgelopen eeuwen transformeerde de naam en het dorp tot wat we 
nu kennen als Brooklyn, een stadsdeel van New York. 

Het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen (RHCVV) herdenkt 
deze gebeurtenis in Breukelen met 
de tentoonstelling ‘Met een koffer 
vol naar Brooklyn. Vier eeuwen 
Nederlands-Amerikaanse cultuur 
in archiefstukken’. Aan de hand 
van archiefstukken, foto’s en per-
soonlijke verhalen word je in de 
tentoonstelling meegenomen door 
de geschiedenis van vier eeuwen 
Nederlandse cultuur in Amerika. 
Al vanaf de zeventiende eeuw trok-
ken Nederlanders naar Amerika, zij 
hebben door de eeuwen heen hun 
stempel gedrukt op de Amerikaanse 
cultuur. Dit komt nog steeds terug 
in bijvoorbeeld straatnamen, eetge-
woonten en de taal.

Vitrine
Het Regionaal archief (RHCVV) 
heeft in Bibliotheek Bilthoven Pla-
netenplein 2 van 17 november tot 
en met 31 december 2021 een vitri-
ne gevuld met documenten aan de 

hand van het thema ‘Nederlandse 
erfenissen in Amerika’. Speciaal 
voor deze mini-tentoonstelling is 
een medewerker van het RHCVV 
in de archieven van De Bilt gedo-
ken. In de vitrines kun je daarom 
stukken vinden die niet in de ten-
toonstelling in Breukelen te vinden 

zijn. Ben je benieuwd welke do-
cumenten dat precies zijn? Ga dan 
naar de Bibliotheek in Bilthoven; 
de tentoonstelling is te zien tijdens 
de openingstijden van de Biltho-
vense vestiging van de bibliotheek. 
                   (Dorine Donders)

De voorkant van de poster bij deze tentoonstelling.

Onderdrukte stemmen in 
Het Lichtruim

De Armeense geschiedenis is er een 
van onderdrukking, leed, strijd en 
steeds weer overwinning. Het land 
werd ingenomen door exotische oude 
volken als de Meden, Achaemeniden, 
Seleuciden, Sassaniden, de Rashidun 
en door de Seltsjoeken, maar wist 
zich telkens weer vrij te vechten: een 
oeroude cultuur die maar liefst 4500 
jaar oud is en vele, voor ons onbeken-
de, kunstenaars kent. En wie reali-

seert zich nog dat, nadat de Armeense 
koning Tiridates IV tot het Christen-
dom werd bekeerd, in Armenië nog 
vóór de Romeinen het Christendom 
tot staatsgodsdienst werd verheven?

De Japanse pianiste Keiko Shichijo, 
woonachtig in Nederland, vertolkte 
afgelopen zondagmiddag in Het 
Lichtruim de bijna vergeten stemmen 
van de Armeense componisten Ti-

gran Mansoerian, Alan Hovhanness 
en Komitas Vardapet (1869-1935), 
waarvan vooral de laatste van on-
schatbare waarde was voor het door-
geven van de Armeense muziektradi-
tie. Als priester, componist, pianist, 
dudukspeler, zanger, koordirigent, 
musicoloog en dichter verzamelde hij 
duizenden Armeense volksliederen 
en -dansen, arbeids-, huwelijks-, oor-
logs- en liefdesliederen, en behoedde 
daarmee zijn muziekcultuur voor de 
ondergang.

De meeste werkte hij om in koor-
muziek, maar enkele werken zette 
hij voor klavier, die de gedreven 
Shichijo niet alleen voordroeg op de 
piano, maar ook van context voorzag 
in een boeiende inleiding, waarbij 
zij ook verbinding legde met hun ro-
mantische Parijse tijdgenoten Satie, 
Debussy en Mompou. Een boeiende, 
liefdevolle muziekmiddag voor de 
muzikale fijnproever.
                   (Peter Schlamilch)

De Japanse pianiste Keiko Shichijo als pleitbezorger van onderdrukte 
stemmen.

Verbinding Uitgedrukt
Zondag 14 november was er in de Bilthovense Woudkapel een le-
zing van kunstschilder Annemiek Vera, met als thema ‘Verbinding 
Uitgedrukt’ .Daar aan voorafgaand was er een muzikaal moment 
met harpist Marleen de Bakker. Zij speelde een sonate van Carl 
Philipp Emanuel Bach. 

In haar inleiding vertelde Annemiek dat zij in haar werken een boodschap 
wil meegeven: ‘Kunst kan een bemiddelaar zijn tussen twee werelden. De 
wereld van de taal en van de niet-talige wereld’. Zij vertelde hoe zij geïn-
spireerd raakt: ‘Inspiratie, die tot het maken van een kunstwerk leidt, begint 
zonder vooropgezet plan. Gaandeweg de dag laat ik mij verder inspireren’.

Verbinding
Na deze inleiding is er een muzikaal intermezzo door Marleen de Bakker. 
Zij speelde ‘ Le Cygne’ uit het ‘Carnaval des Animaux’ van Saint Saëns. 
Vervolgens was er een dialoog met het publiek. Afsluitend speelde Marleen 
een sonate van Paul Hindemith. Het was een inspirerende bijeenkomst met 
een mooie verbinding tussen muziek en het gesproken woord. Annemieks 
schilderijen zijn de komende maanden nog te bezichtigen.        (Frans Poot)

Annemiek Vera, met enkele van haar kunstwerken, waarop de emotie 
van de personen zichtbaar is.

Werkochtend in het 
Van Boetzelaerpark

 
Zaterdag 27 november is er weer de maandelijkse werkochtend in het 
Van Boetzelaerspark in De Bilt. Dat is alweer de 62e. Er is weer van 
alles te doen. De werkochtend is zoals gebruikelijk van 9.30 t/m 12.30 
uur. De start is met koffie en er is ook een tussentijdse pauze. 

Goed nieuws is dat wethouder Anne Brommersma tijdens de gemeen-
teraadsvergadering van 4 november toe heeft gezegd na te gaan hoe het 
Van Boetzelaerpark beter onderhouden en mogelijk gerenoveerd kan 
worden; dit naar aanleiding van een aangenomen motie van meerdere 
partijen. Een uitwerking hiervan vindt de komende maanden plaats met 
betrokkenheid van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Kijk op onze website en schrijf je in:

Digitale kennismakingsavond
woensdag 24 november 2021
Meeloopmiddag
woensdag 15 december 2021

Kom
kennismaken!

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Gezocht:

Manager/beheerder
Vergadercentrum Dorpshoeve 

De Dorpshoeve is een fraai gelegen, exclusief vergadercentrum 
aan de rand van Maartensdijk. De accommodatie heeft verschil-
lende vertrekken, een keuken, terras, tuin en veranda en kijkt 
uit op de weilanden richting Lage Vuursche. De catering van De 
Dorpshoeve is origineel en gebaseerd op zoveel mogelijk verse 
streekproducten die in de eigen keuken verwerkt worden. Het 
centrum wordt gemiddeld 3 dagen per week geboekt door be-
drijven en organisaties voor besprekingen, briefings, workshops 
en dergelijke.

Wij zoeken een opvolger van de huidige manager/beheerder 
die op korte termijn de exploitatie van het vergadercentrum kan 
overnemen. De eigenaar en bewoner van het terrein faciliteert 
de accommodatie inclusief alle noodzakelijke voorzieningen. De 
manager/beheerder is verantwoordelijk voor de exploitatie en 
alle operationele zaken. Zij /hij werkt arrangementen met klanten 
uit, coördineert de uitvoering en werkt daar deels in mee. 

Ben je een uitstekend gastvrouw of gastheer? Ben je zelfstandig, 
ondernemend en heb je ervaring in de horeca of een soortgelijke 
onderneming? 
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar info@dorpshoeve.nl 
onder vermelding van “Vacature manager/beheerder”.

Meer informatie over De Dorpshoeve vind je op: www.dorpshoeve.nl

SPECULAASTAARTJE

Nu
€ 6,95

gevuld met amandelspijs

95

gevuld met amandelspijs

SPECULAASPOFFERS
een heerlijk broodje met 

speculaas, suiker en amandelspijs

4 stuks
€ 4,50

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

Aanstaande 
vrijdag weer 
schoentje 

zetten bij 
Kapper 
Hans.



Volkskerstzang 
Maartensdijk jaar 

uitgesteld
Het comité Volkskerstzang Maartensdijk heeft het evenement dat 
gepland stond voor maandag 20 december a.s. afgelast. De datum 
voor volgend jaar is wel gelijk vastgelegd: 19 december 2022.

De volkskerstzang wordt al 52 
jaar georganiseerd in Maartens-
dijk. Een sfeervolle bijeenkomst 
waar de bezoekers de bekende 
kerstliederen kunnen meezingen 
onder wisselende begeleiding 
van een organist of het orkest 
van muziekvereniging Kunst en 
Genoegen. Dat alles wordt afge-
wisseld met koorzang en muzi-
kale intermezzo’s.

Het comité denk er niet over om 
na tweemaal een afgelasting te 
stoppen met de organisatie van 
de Volkskerstzang. Ze zijn dui-
delijk: er komt een 53ste Maar-
tensdijkse Volkskerstzang.
                                 [MD]
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt…..
Wat is de visie van de gemeente De Bilt op mobiliteit? Het oude 
Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP-2012) liep tot 2020 
en moet een opvolger krijgen, dat kijkt naar 2035. 

Inmiddels is met hulp van een ingehuurd bureau een plan van aanpak 
gemaakt, is er intern een sessie geweest en was het laatst het aan ex-
terne organisaties, waaronder de Fietsersbond, om in te gaan op ‘trends 
en ontwikkelingen in Mobiliteit en hoe we daar als gemeente mee om 
willen gaan’.  

De sessie viel mooi samen met de start van de Klimaattop in Glasgow. 
Dat zou een bron van inspiratie kunnen zijn. Helaas, en ook het feit 
dat geen voorbereiding nodig was, droeg ook niet bij aan de diepgang. 
Zoals vaak blijft men dan steken in het de problematiek van de dag en 
blijft die van 2035 ver uit zicht. Een parkeernorm van 2 auto’s per wo-
ning is dan een droomwens uit vervlogen tijden, de ernst van de situatie 
is kennelijk niet doorgedrongen. 

Eerder moet men denken aan 0,7 parkeerplaats per woning met deel-
auto’s. Om de CO2-emissies naar het vereiste niveau terug te brengen 
zal dit bijvoorbeeld voor krapte op de staalmarkt zorgen en ook voor 
een wereld met elektrisch vervoer zal de krapte aan grondstoffen voor 
de accu’s dwingen tot ander mobiliteitsgedrag. 

‘De energietransitie is vooral een sociale transitie’, zo merkte iemand 
laatst op. Of we het nu leuk vinden of niet, we hebben ons te houden 
aan de natuurwetten. Als we denken daar een loopje mee te kunnen 
nemen dan krijgen we de rekening gepresenteerd en is de tijd van ‘vrij-
willige’ aanpassing voorbij. 
Dat geldt overigens ook voor windturbines en zonnevelden: het is niet 
de vraag of we ze mooi vinden maar of we ze nodig hebben om door de 
transitie te komen. Wie vond destijds die daken vol televisieantennes 
mooi? Die zijn 40 jaar later ook verdwenen, ingehaald door innovatie. 
            (Wim Mastop, De Bilt)

Die tijd komt nooit meer terug.

Van Noord naar Zuid 
Toen en Nu (4)

Met een oude foto van Toen en een nieuwe opname van Nu gaan Rienk Miedema (Toen) en 
Henk van de Bunt (Nu) door de zes kernen van De Bilt op zoek naar veranderingen. 

Kerkdijk 3, was in de jaren vijftig een winkel in fietsen, bromfietsen en elektrische apparaten van Henk de Rooij. 
De Rooij verhuisde in 1964 naar de Dr. Welfferweg12.

In de jaren zeventig is het pand verbouwd tot de 
Snackbar van Cor de Gram.

Vanaf 1 oktober 2015 is er Cafetaria Coen in gevestigd.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Deze dagen zijn de werkzaam-
heden aan de Berlagelaan in De 
Leijen in Bilthoven) vrijwel vol-
tooid. Het doel was dit gedeelte 
van de drukke fietsroute door het 
fietstunneltje tussen de Leijen en 
Brandenburg en de supermarkt 
Plus veiliger te maken. Dagelijks 
komen hier heel veel fietsers langs 
die vanuit Utrecht naar de scholen 
‘de Werkplaats’ en ‘HNL” fietsen. 
Soms wel met drie of vier fietsers 
naast elkaar. Bovendien is de Ber-
lagelaan soms een racebaan voor 
automobilisten en brommers. Een 

bijkomend probleem was dat auto’s 
konden parkeren op de Berlagelaan 
die hinderlijk in de weg stonden. 
Deze problemen zijn allemaal in-
tegraal zeer succesvol aangepakt in 
de ‘nieuwe Berlagelaan’. Nu onze 
praktijk als weggebruikers nog. 

Ik heb als inwoner en bewoner van 
de wijk met grote bewondering 
dagelijks genoten van het vak-
manschap van de werklieden die 
hier de renovatie in weer en wind 
en soms heel vroeg in de ochtend 
hebben doorgevoerd. Planning, ef-

fectiviteit, snelheid, coördinatie 
en onderlinge samenwerking in 
interdisciplinaire teams kwamen 
in deze renovatie tot een voorbeel-
dig samenspel. Het resultaat ziet 
er geweldig uit. De inspraak voor 
bewoners was door de gemeente 
ook prima geregeld. Bovendien ‘de 
Provincie zorgt voor de centen’. 
Daar kunnen wij ons allemaal in de 
samenwerking tussen het openbaar 
bestuur en burgers aan optrekken!!

Ebbe Rost van Tonningen

Programma Lift je leven 
weer van start

Op dinsdag 14 december start er 
nieuwe Lift je leven groep. Dit ac-
tieprogramma is ontwikkeld door 
dr. Jeanine Schreurs. Nadat zij zelf 
forse daling in haar inkomen mee-
maakte, is zij haar leven anders gaan 
inrichten, veel duurzamer. Zo merk-
te ze dat ze zich met minder geld 
en minder spullen, gelukkiger ging 
voelen.  Uiteindelijk leidde deze er-
varing tot een promotieonderzoek. 
Haar proefschrift is vertaald in het 
praktische en toegankelijke Lift je 
leven programma, dat in meerdere 
gemeentes in Nederland te volgen 

is. Aan bod komen de thema’s Goed 
met geld, Goed met gezondheid en 
Goed met groen; deze thema’s slui-
ten goed aan bij de maatschappelijke 
discussies op dit gebied.

Marieke van Nimwegen haalde het 
Lift je leven actieprogramma in 
2015 naar De Bilt. Ondertussen zijn 
er al 11 groepen geweest, met veel 
tevreden deelnemers. Nu gaat An-
nie Naber verder met nieuwe groe-
pen. Het zijn kleine groepen van 
maximaal 10 personen. Daardoor 
is er aandacht voor ieders verhaal. 

Het Lift je leven programma bestaat 
uit 12 bijeenkomsten van 2,5 uur. 
De deelnemers krijgen de cursus-
map ‘Lift je leven’ waarin veel in-
spirerende verhalen en opdrachten 
staan. Er is ook een cursusmap voor 
laaggeletterden, met minder tekst 
en meer illustraties; ook uitermate 
geschikt voor mensen die nog niet 
lang in Nederland zijn. De volgen-
de groep start op 14 december om 
19.00 uur in Bibliotheek Bilthoven. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan 
via info@stichtinglift.nl. Meer in-
formatie op www.stichtinglift.nl. 
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Voor onze winkel in de Bilt, 
Hessenweg 160, 

zijn wij op zoek naar:

WINKELMEDEWERKER M/V 20 - 36 uur
uren in overleg en weekend vrij

Lijkt het je leuk om met groente en fruit te werken 
en hou je van aanpakken, solliciteer dan nu.
STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR

PERSONEEL@VERSKOOPMAN.NL 

Salariëring volgens cao agf detailhandel.

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

PORCHETTA ROLLADE
Gekruid met o.a. rozemarijn, tijm, knoflook & venkel!!
Een heerlijke complete rollade, super smaakvol!!
ca. 90 min. braden of in de oven op 150°C 100 gram 1,75

LAMS KOTELETJES
Van de haaskant van de rug gesneden Lekker
gemarineerd met een zeezout-rozemarijn marinade.
Kort en fel rosé bakken... 100 gram 2,50

GEVULDE HERFST OESTER
Malse varkensoester gevuld met camembert, honing, 
en gesnipperde witlof, sublieme combinatie!!
Ca. 8 tot 10 min. braden .... 100 gram 1,85

ZWIEBEL STEAKS
Filetlapje met mosterd en ui-ringen, omwikkeld met 
gerookt ontbijtspek; lekker apart bij een stamppot!!
Zachtjes braden; ca. 4 tot 5 minuten... 100 gram 1,50

TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN
Voor de liefhebbers; heerlijk zacht en mager...
Om lekker  te stoven met bijvoorbeeld spekblokjes &
witte wijn; ca. 90 min. zachtjes stoven... 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!!!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 15 november t/m zaterdag 20 november.

Zetfouten voorbehouden

KIP SHOARMA
Mager, mals, lekker op onze broodjes.... 100 gram 1,35
HABANERO BURGERS
100% Rundvlees, geroosterde uitjes, piment... 100 gram 1,25

HET HERFST GEBRAAD
Met o.a. smaakvolle malse rosbief, fijne kruiden &
mager gerookt spek. Eerst krokant aanbakken en dan
ca. 30 min. i/d oven op 't rooster op 150°C 100 gram 2,75

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

HOOFDPIJN: U 
HOEFT ER NIET 
MEE TE LEREN 
LEVEN
Heeft u regelmatig last 
van hoofpijn? Belemmert   
dit u in het dagelijks 
leven? Zou u hier vanaf   
willen om weer meer 
van de leuke    dingen te 
kunnen    genieten?   
Voorkom dat uw 
hoofdpijn    nog langer 
duurt en start met u 
behandeling bij Result 
Care.

Hoofpijn is een veel
voorkomende klacht. 
Veel mensen komen met 
verschillende    medisch 
specialisten    in aanraking 
om achter de oorzaak te 
komen.    In veel gevallen 
leiden de onderzoeken   
nergens naar. Er wordt 
geen aanwijsbare oorzaak   
gevonden,    waardoor    er 
weinig aan te doen is. Soms 
zijn mensen wel eens bij 
een masseur geweest en 
dat helpt dan wel tijdelijk, 
maar op lange termijn biedt 
het toch geen uitkomst. Bij 
Result Care wordt hoofdpijn  
snel en effectief    behandeld
door een combinatie   van 
fysiotherapeuten    en 
chiropractoren.    Vele 
mensen gingen u voor.

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

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

HOOFDPIJN?

GRATIS
SCREENING 

NIEUW IN DE BILT

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

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

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS

9,1
Pinterest App-café

In het app-café in Bibliotheenk Idea 
in Bilthoven wordt wekelijks een 
leuke app voor telefoon of tablet 
behandeld. Op 22 november van 
10.00 tot 11.00 uur is dat Pinte-
rest. Pinterest is te vergelijken met 
het verzamelplakboek van vroeger 
maar nu digitaal. Je kunt het zo gek 
niet bedenken, er is van alles te ver-
zamelen. Hoe Pinterest werkt wordt 
helemaal uitgelegd. De toegang is 
gratis. Aanmelden wel nodig. www.
ideacultuur.nl/appcafe

Sorry we missed you in Het 
Lichtruim

SKC Filmhuis vertoont op 24 
november, start 20.00 uur in Het 
Lichtruim de boekverfilming van 
Sorry we missed you. Zij doen dat 
in samenwerking met Idea Cultuur 
die een korte inleiding verzorgd. 
Ken Loach, de maker, vertelt als 
geen ander indringende verhalen 
over gewone mensen. Deze keer 
gaat het over een heel gezin. Voor-
verkoop €7,50, meer informatie op 
www.skc-debilt.nl. 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk en 
bijkomende 

werkzaamheden.
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Mina en Frans van der Tol 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Zondag 7 november was het zestig jaar geleden dat Frans van der Tol en Mina Engelberts elkaar op 
het stadhuis van Utrecht het jawoord gaven. Ze waren toen allebei negentien jaar. Locoburgemeester 

Madeleine Bakker kwam het echtpaar enkele dagen later thuis in Maartensdijk feliciteren. 
Het was koud op de trouwdag in 1961 met een minimumtemperatuur van -4 graden. 

Frans is geboren en getogen in 
Bilthoven. Mina groeide als een 
na de jongste op in een gezin met 
tien kinderen in de Krijtstraat in 
Utrecht. Ze leerden elkaar kennen 
in een cafetaria op de Biltstraat te-
genover zwembad Ozebi, waar ze 
allebei regelmatig op zaterdag kwa-
men. Frans was bevriend met een 
broer van Mina waardoor hij haar 
wel eens ontmoette. ‘Ik zat al steeds 
naar haar te lonken en toen de vlam 
oversloeg kregen we verkering en 
een half jaar later zijn we getrouwd. 
We konden inwonen bij mijn oma 
in de Talinglaan in het huis waar 
ikzelf en ook onze twee kinderen 
geboren zijn. In die tijd werd oma 
nog opoe genoemd. We hebben 
daar vier jaar gewoond en daarna 
verhuisden we naar de Dorpsweg in 
Maartensdijk. Tien jaar later koch-
ten we de huidige woning aan de 
Jupiterhof. 

Werk
Mina werkte eerst in de huishou-
ding bij Huize Voordaan in Groe-
nekan en via Robbers Schoon-
maakbedrijf werkte ze daarna in 
de catering bij de universiteit, tot 

ze met pensioen ging. Frans begon 
zijn werkzame leven bij een bedrijf 
op de Biltstraat in Utrecht en na 
militaire dienst ging hij bij Seno in 
Maartensdijk werken. Dertien jaar 
later werd hij bedrijfsleider bij Rob-
bers Schoonmaakbedrijf in Utrecht 
waar hij tot zijn pensioen werkte. 
Het echtpaar kreeg twee zonen die 
allebei twee dochters hebben. ‘We 
hebben vier mooie kleindochters, 
wat ze van hun oma hebben en het 
zijn allemaal andere types’, zegt 
Frans. ‘Maar allemaal even lief’, 
vult Mina aan.

Activiteiten
Frans is nog steeds actief als voor-
zitter van voetbalvereniging SVM 
in Maartensdijk. Op de vraag of hij 
nog andere hobby’s heeft zegt hij 
lachend: ‘Mijn vrouw en daar heb 
ik mijn handen vol aan.’ Mina is 
actief bij de line dancers van Born 
Country uit Maartensdijk. Ze wan-
delt ook veel. Op de vraag hoe je 
het zestig jaar samen volhoudt zegt 
Mina: ‘Je hebt je eigen dingetjes 
en verder is het geven en nemen.’ 
Frans vindt het elkaar in de waarde 
laten belangrijk en Mina zegt dat je 

het heus niet altijd met elkaar eens 
hoeft te zijn. ‘Dat is ook een beetje 
eentonig.’ Frans vindt het ook goed 
dat ze allebei een andere hobby 
hebben. 

Feestavond
Het echtpaar heeft al 27 jaar een 
vakantiehuis in Echten, in Drenthe. 
‘Zo’n vijf weken geleden zaten we 
daar bij elkaar en we hadden het 
over wat we gingen doen bij ons 
60-jarig huwelijk. Uit eten gaan 
viel af want dat hebben we al zo 
vaak gedaan. We hebben toen be-
sloten een feest te houden met goe-
de muziek en een echte Utrechtse 
zanger. Het werd Rik Hoogland die 
we al vaker hadden zien optreden’, 
vertelt Frans. ‘Dat is een zanger die 
binnenkomt, zijn spulletjes neerzet 
een cola neemt en dan begint te zin-
gen, de hele avond door. Waar het 
gehouden zou worden was ook wat, 
want deze voorzitter had twee da-
gen eerder gezegd dat we de kanti-
ne van SVM in deze coronatijd niet 
zouden gaan verhuren. Maar we 
hebben het op zaterdag 6 november 
toch maar daar gedaan en er waren 
zo’n vijftig mensen.’

Kleindochters
‘De kleindochters hebben voor het 
feest van alles geregeld. Ze hebben 
een album met foto’s en teksten sa-
mengesteld. Er is ook een foto bij 
van ons met de twee bruidsmeisjes, 
nu zestig jaar ouder.’ Frans vertelt 
dat toen een van de meisjes, die toen 
een jaar of zes waren, niet naast 
hem wilde staan. ‘Toen ze nu wel 
naast me wilde staan heb ik gezegd, 
je wilde toen niet dus nu ook niet.’ 
Er werden felicitaties ontvangen 
namens Koning Willem-Alexander, 
de Commissaris van de Koning en 
bloemen van het gemeentebestuur 
van De Bilt.Locoburgemeester Madeleine Bakker met het diamanten bruidspaar.

Dag van de Mantelzorg

Elk jaar is er extra aandacht voor de mantelzorgers op de Dag van de 
Mantelzorg. Op woensdag 10 november waren mantelzorgers uit de ge-
meente De Bilt van harte welkom voor  een koffiemoment bij Buro Lou 
aan de Leijenseweg 38 in Bilthoven. Daar konden mantelzorgers elkaar 
ontmoeten, hun verhaal even kwijt en een waardevol moment voor zich-
zelf nemen. Met koffie, wat lekkers en een optreden van het lokale duo 
Paul en Andrea.      [foto Walter Eijndhoven] 

In 2021 krijgen mantelzorgers in de gemeente De Bilt de 
mantelzorgwaardering. Deze bestaat uit bonnen met een waarde van 
50 euro te besteden bij lokale winkeliers en ondernemers. Zo krijgt de 
mantelzorger de erkenning en waardering die hij/zij verdient en krijgen 
de winkeliers en ondernemers extra inkomsten die na dit coronajaar 
broodnodig zijn. De wethouders voor sociale zaken en economie-Anne 
Brommersma en Madeleine Bakker-Smit- reikten afgelopen donderdag 
de eerste mantelzorgwaarderingen uit.      [foto Henk van de Bunt]

Jubilarissen Tafeltje Dekje
Op een feestelijke bijeenkomst met de rijders van Tafeltje Dekje is een aantal personen 

gehuldigd met een unieke medaille van Tafeltje Dekje vanwege hun 
jarenlange vrijwillerswerk als rijder voor de organisatie 

AED bij Ontmoetingskerk 
in Maartensdijk

Stichting Hartslag De Bilt heeft onlangs een AED Buitenkast over-
handigd aan de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. De Ontmoe-
tingskerk heeft besloten hun AED buiten te hangen, zodat deze al-
tijd beschikbaar zal zijn voor opgeroepen burgerhulpverleners in 
geval van een hartstilstand in de buurt. 

Deze AED speelt een belangrijke rol in het netwerk van AED’s in de 
gemeente De Bilt. De Stichting heeft nog een aantal buitenkasten be-
schikbaar, die zij gratis aanbieden aan burgers en bedrijven die een 
AED buiten willen hangen. Wie hiervoor belangstelling heeft kan con-
tact opnemen met de stichting via info@hartslagdebilt.nl. 

Voorzitter Ed Schaefers (links) overhandigt de AED Buitenkast aan Argo 
Burger (vertegenwoordiger van de Ontmoetingskerk in Maartensdijk). 

V.l.n.r. Mw. Annemarie van Osch (brons 10 jaar), dhr. Gerrit Slange (zilver 20 jaar), Mw. Annie van Doorn 
(zilver 20 jaar), Mw. Wil van Oyen (zilver 20 jaar), Dhr. Kees Snijders (zilver 20 jaar) en Mw. Mimi Lemmens 
(goud 30 jaar).
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BLACK FRIDAY DEALS
BLACK FRIDAY DEALS

VOLGENDE WEEK ÉXTRA SCHERPE

BEWEZEN DE
GOEDKOOPSTE.

BLACK FRIDAY DEALS

VOLGENDE WEEK ÉXTRA SCHERPE

BLACK FRIDAY DEALS
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Robijn wasmiddel  , 
 Dry Wash Spray 
of capsules 
Alle soorten 
5 stuks 
Van /16.40 - /48.86
Voor 6.56 - 19.58

zegels

zegels

2+3
GRATIS 

 STUNT 

 KILO 

 5.99 

 Kipfi let 
 Van /7.79 

 4 PAKKEN 

 5.-
 Beemster 
kaasplakken
 4 pakken van 
125 - 150 gram 
 Van /8.72 - /11.00 

TOT 

55%
KORTING
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ingezonden mededeling  

Juwelier Heintzberger puzzelde 
met de mogelijkheden

Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst: het wachten is nog op de officiële opening 
van het nieuwe centrum. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan de volledige herinrichting 
van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan is in de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschappen, 
ver voordat de Kwinkelier werd ge-
opend en de groenteboer en de sla-
ger nog waren gevestigd naast de 
kruidenier? Het Online Museum - in 
de persoon van redacteur Veroniek 
Clerx - zoekt de weg terug en werkt 
aan een rondleiding. Deze keer aan-
dacht voor Juwelier Heintzberger 
aan de Julianalaan; vanaf 1956 tot 
2006 gedurende 50 jaar een begrip 
in het hart van Bilthoven op de hoek 
van het Uilenpad en de Julianalaan.

Dordrecht
In 1924 werd Nico Heintzberger, de 
vader van Kees, met wie we herin-
neringen ophalen, geboren in Dord-
recht. Nico’s vader had als vertegen-
woordiger in voeringstoffen het land 
afgereisd langs modemagazijnen. 
Omdat het gunstig was om centraal 
te wonen én in de buurt van een sta-
tion, vestigde de familie zich in 1927 
aan de Haydnlaan in Bilthoven. 
Aan de plaatselijke Van Dijcklaan 

had zich na de beurscrisis van 1929 
de uurwerkspecialist Hermann Son-
derkamp gevestigd. Deze Duitse in-
genieur was voor zichzelf begonnen, 
nadat de ENEM, de Eerste Neder-
landsche Electro-Magnetische Uur-
werkenfabriek in Utrecht de deuren 
had gesloten. 

Klokken
Het kwam tot een ontmoeting van 
beide gezinnen. Nico wist na de la-

gere school niet goed wat hij wilde 
worden; tot hij in 1937 bij Sonder-
kamp het vak van klokkenmaker 
ontdekte. Dat fijne knutselwerk 
beviel hem zeer en op zijn 18e in 
1942 behaalde hij het vakdiploma. 
Niet zijn eigen zoon, maar Nico 
Heintzberger nam in 1947 de zaak 
van Hermann Sondermann over. 
Nico verhuisde in 1956 van de Van 
Dijcklaan naar Julianalaan 34. Op 
dat adres had mevrouw An Vunde-
rink een winkelruimte te huur ge-
zet. Zelf bleef ze erboven wonen. 
Dit pand uit 1922 had tot dat mo-
ment dienst gedaan als winkel voor 
kousen en lingerieartikelen. In de 
tussenliggende decennia was achter 
de winkel de ene tuinkamer na de 
ander verrezen om te verhuren aan 
de zomergasten van natuurbad De 
Biltse Duinen. Met het oog op de 
grote verdiensten gingen de hoofd-
bewoners ’s zomers zélf in een tuin-
kamer wonen en verhuurden dan de 
bovenwoning als pension. Tegen 

de tijd dat het gezin Heintzberger, 
met Kees als baby, de voormalige 
tuinkamers betrok, was dat aanvan-
kelijk verre van comfortabel; ze 
waren niet op jaarrond-bewoning 
berekend.

Opgeknapt
Aan de voorkant breidde Nico 
Heintzberger uit van klokkenmaker 
en horloger naar juwelier. In 1960 
vertrok mevrouw Vunderink, zodat 

het gehele pand tot hun beschikking 
kwam. Echter, met het oog op de 
afbetaling van de hypotheek werd 
ervoor gekozen, om het bovenhuis 
voorlopig te verhuren aan een Ame-
rikaanse officier van Luchtmacht-
basis Soesterberg. ‘Dat leverde 
goudgeld op’, vertelt Kees. ‘In 1964 
werd de Julianalaan opgeknapt, de 
hoge eikenbomen aan beide zijden 
gekapt. Het gezin Heintzberger 
zou tot 1975 blijven puzzelen met 
de beschikbare ruimte: deel win-
kel, deel woning, deel werkplaats. 
Tot eindelijk de grote verbouwing 
kon plaatsvinden, de hele beneden-
ruimte winkel en werkplaats werd 
en we boven konden gaan wonen. 
In 1974 had ik de vakopleidingen in 
Schoonhoven afgerond: goudsmid, 
uurwerken, graveur, edelsteendes-
kundige en juwelier. In 1977 kwam 
ik in de zaak en Louise en ik na-
men die uiteindelijk over in 1990. 
Na 16 jaar en met tien personeelsle-
den zetten we er in 2006 een streep 
onder. Oorzaak: criminaliteit. De 
problemen begonnen al in de jaren 
’90: ingeslagen ruiten, dreigberich-
ten, rechercheur aan de deur. Mijn 
vrouw heeft nog eens ondergedo-
ken gezeten met de kinderen’.

Afgerond
‘Dat was het ons niet waard. Nadat 
we ons personeel goed hadden on-
dergebracht, hebben we de hele in-
ventaris in 3 weken tijd per internet 
geveild. De winkelruimte konden 
we snel verhuren aan een neef van 
Marc Doek. Die deed de franchise 
van Hunkemöller, een landelijke 
lingerielijn. En zo werd adres Juli-
analaan 34 na 50 jaar, opnieuw een 
lingeriezaak’.
Kees Heintzberger is nu taxateur/
makelaar in juwelen. De zonen en 
dochter zijn geen juwelier gewor-
den, al is in de beroepskeuze van de 
oudste wel een parallel te zien met 
het vak; hij is ICT-specialist. Liet al 
op zijn 15e een dure computer bou-
wen. Met het geld van een goud-
klomp, die hij had gewonnen met 
een Flippo-wedstrijd, dé jeugdrage 
van de jaren ’90. Kees en Louise 
bleven boven de winkel wonen.

De juwelier, toen het daarachter gelegen Jodendom nog bestond. [uit 
boek Jodendom van Rienk Miedema] 

Een foto van Juwelier Heintzberger na de grote verbouwing. [uit boek Jodendom van Rienk Miedema] 

Julianalaan 34 werd in 2006 na 50 jaar, opnieuw een lingeriezaak. [uit 
boek Jodendom van Rienk Miedema] 

Noorder Apotheek 
Maartensdijk gesloten

De Noorder Apotheek heeft haar vestiging in Maartensdijk na 13 
jaar gesloten. Om in de toekomst een goede en uitgebreide service 
te kunnen blijven bieden zijn de krachten met de vestiging in Bilt-
hoven gebundeld. 

Vanaf 15 november worden de cliënten vanuit Bilthoven van medi-
catie voorzien. De medicijnen kunnen bezorgd worden of afgehaald 
in Bilthoven.       [HvdB]

Vrijdag 12 november sloten de deuren van de Maartensdijkse vestiging. 

 Van Woudenberg BV gaat stoppen
 Ook ESSO-benzinestation sluit de deur

Het is een uitdagende tijd in de autobranche. Een tijd waar-
in we steeds vaker hebben nagedacht over de invulling van 
ons bedrijf in de toekomst. Onder meer de toenemende 
importeurseisen, elektrificatie van auto’s, een teruglopend 
onderhoud door langere onderhoudsintervallen en de 
strakke schadesturing door verzekeringsmaatschappijen 
maken het ondernemen uitdagender dan voorheen. 

Gaan we stoppen met het merk Ford? Gaan we door als 
universeel garagebedrijf? We hebben diverse mogelijk- 
heden overwogen, waaronder ook het verkopen of stoppen 
van het bedrijf. Met mijn schoonvader, wijlen de heer Van 
Woudenberg, is hier destijds ook over gesproken.

Gesprekken met overnamekandidaten hebben niet geleid 
tot een daadwerkelijke verkoop van het bedrijf. Uiteindelijk 
hebben we besloten om het bedrijf per 31 december 2021 
te beëindigen. Vanaf deze datum wordt de verkoop, het 
onderhoud en de brandstofverkoop gestopt.

Mede namens de familie en medewerkers van Autobedrijf 
Van Woudenberg wil ik u hartelijk danken voor het vertrou-
wen dat u in ons hebt gesteld al die jaren. Wij hebben met 
veel plezier voor u gewerkt.

Met vriendelijke groet,

Dick van Essen
Autobedrijf Van Woudenberg BV
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CORONA INFORMATIE
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Prikken zonder afspraak
Haal de eerste prik waar en wanneer 
het u uitkomt. Zonder afspraak en u 
kunt meteen terecht.

Dit kan elke donderdagmiddag tussen 14.00-
17.00 u in De Bilt (HF Wittecentrum) tot in 
ieder geval februari 2022. Lekker makkelijk! 

Liever een andere locatie of meer informa-
tie? 
Ga snel naar www.prikkenzonderafspraak.nl.

Brief van de burgemeester
Beste inwoners, 

Wellicht denkt u net als veel anderen bij 
het zien van de persconferentie van afge-
lopen vrijdag: “Daar gáán we weer… Wan-
neer is het nu eens klaar met het corona-
virus en die maatregelen?” Ik begrijp die 
gedachte en ik denk eerlijk gezegd dat we 
allemaal die gedachte wel eens hebben 
gehad. Niets is menselijker…we willen al-
lemaal zo graag terug naar ons ‘normaal’. 
Het lastige is dat het coronavirus nog 
steeds aanwezig is en nog steeds veel 
slachtoffers maakt: mensen die milde 
klachten krijgen of ziekteverschijnselen 
krijgen die ze in bed doet belanden en/of 
zelfs langdurige klachten geeft. En helaas 
ook mensen die zo ernstig ziek worden 
dat ze in het ziekenhuis opgenomen moe-
ten worden of zelfs op het IC verpleegd 
moeten worden. Of erger. Dat wens je 
niemand toe. Onze strijd tegen het coro-
navirus kunnen we dus nog niet staken. 
Ook al moeten we daar de versoepelin-
gen, die we zo omarmd hebben, weer 
even tijdelijk voor opzij schuiven. 

Ons houden aan die basismaatregelen 
kan dus van levensbelang zijn. Voor ons-
zelf maar ook voor de mensen om ons 
heen. We moeten onszelf beschermen 
maar ook het beschermen van de gezond-
heid van anderen is een verantwoordelijk-
heid die we met elkaar moeten nemen. 
Het laten vaccineren helpt daarbij. Minder 
kans om ziek te worden, minder kans om 
in het ziekenhuis te belanden en minder 
kans om iemand anders te besmetten. En 
bovenal zorgen dat we de zorg niet over-
matig belasten waardoor de reguliere zorg 
geen doorgang meer kan vinden. En dat is 
wat nu toch weer gebeurt. Dit moeten we 
met elkaar een halt toe roepen.  

Er zijn inwoners die twijfelen over een 
vaccinatie. Ook dat is begrijpelijk. De twij-

fel zit soms niet al-
leen in het nemen 
van een vaccinatie 
maar er zijn ook 
mensen die prik-
angst hebben. En 
dat lastig of span-
nend vinden of 
zich daarvoor ei-
genlijk schamen. 
Ik begrijp dat maar dit is niet nodig. U 
bent daarin niet alleen. Ik kan u zeggen: 
weet dat er priklocaties zijn die hier speci-
aal op ingericht zijn. Maakt u dáár een af-
spraak, dan wordt u begeleid door een 
arts die u door het zetten van de vaccina-
tie heen loodst. Ze zijn er speciaal voor u, 
maak hier gerust gebruik van en help el-
kaar hierbij. Meer informatie hierover kunt 
u vinden op onze website: www.debilt.nl/
prikangst

Als burgemeester roep ik u op vol te hou-
den om deze 5e golf het hoofd te bieden. 
Laten we het weer met elkaar doen. Help 
elkaar. En die helpende hand heeft veel 
gezichten. Van het helpen met een af-
spraak maken voor diegene die prikangst 
heeft tot contact maken met die eenzame 
buur, van het helpen van de ondernemers 
die weer eerder moeten sluiten tot het be-
grip tonen voor jongeren die weer meer 
op zichzelf zijn aangewezen door deze 
‘milde lockdown’. Het is voor ons allen las-
tig maar we komen hier uit en laten we 
ons vooral dáár op focussen. 

Ik hoop dat ik wederom op uw medewer-
king mag rekenen. En geniet ook vooral 
van wat nog wél mogelijk is. Blijf gezond 
en ik wens u allen veel sterkte toe! 

Hartelijke groet,

Sjoerd Potters

Hoe kom ik aan een (papieren)
coronatoegangsbewijs /QR-code?

Gevaccineerd door de GGD?
Bent u door de GGD geprikt of heeft u uw 
gegevens met het RIVM gedeeld? Neem con-
tact op met telefoonnummer (0800) 1421 of 
(0800) 1351. U wordt dan doorverwezen 
naar een speciale helpdesk. Daar vraagt u 
een papieren coronabewijs aan. Zorg dat u 
uw BSN en postcode bij de hand heeft. Het 
papieren bewijs krijgt u per post opgestuurd. 
Dit kan minimaal 5 werkdagen duren.

Elders gevaccineerd?
Bent u niet gevaccineerd door de GGD? Dan 
kunt u contact opnemen met de zorgverlener 
die u geprikt heeft. Deze kan dan een papie-
ren coronabewijs voor u uitprinten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Hulp en vragen 
over het coronabewijs op
www.rijksoverheid.nl/coronabewijs.

Coronaklachten? Niet wachten! 
Ga naar de testbus!

De testbus staat bij het NS station in Biltho-
ven (Emmaplein 14). U kunt hier terecht op 
maandag en vrijdag van 13.15 – 15.45 uur.

De testbus zal hier in ieder geval tot 
31 december staan. U kunt er terecht zon- 
der en met afspraak (030-630 54 00 of  
www.coronatest.nl). 

Heeft u vaccinatieangst?

Op locatie Nieuwegein kunt u zaterdag te-
recht. Ook op de vaccinatielocaties Veenen-
daal en Woerden zijn iedere zaterdag in no-
vember artsen aanwezig om mensen met 
prikangst te begeleiden. 

Afspraak inplannen
Een afspraak inplannen kan via: (030) 30 54 00. 

Wilt u geprikt worden met het Janssen vac-
cin? Dan is dit alleen mogelijk op de locatie 
Nieuwegein. Dit kan bij het maken van de 
afspraak aangegeven worden. Per vaccinatie-
locatie is een filmpje opgenomen zodat u 
weet wat u te wachten staat. U kunt deze 
filmpjes bekijken via onze website: 
www.debilt.nl/prikangst

Dan kunt u een speciale afspraak maken bij GGD regio Utrecht. Het bijzondere 
aan deze afspraak is dat een arts u begeleidt. Vanaf de aankomst op de vaccina-
tielocatie tot en met het zetten van de prik is de arts aanwezig. Daarnaast mag u 
een begeleider mee naar binnen nemen.

Met ingang van begin oktober staat er wekelijks een testbus van de GGD om uzelf 
te laten testen bij coronaklachten.

Voor steeds meer locaties moet u een QR-code laten zien. Maar als u geen smart-
phone heeft, hoe werkt dit dan? Dan kunt u met een papieren coronatoegangsbe-
wijs/QR-code alsnog toegang krijgen. Lees hieronder hoe u een papieren corona-
toegangsbewijs/QR-code regelt.

Boosterprikken: wanneer aan de beurt?

Met een booster kan de bescherming wor-
den verhoogd. Zo zijn wij beter beschermd 
en hebben nieuwe virusvarianten ook minder 
kans zich te ontwikkelen en te verspreiden. 

Eerst bewoners van 80 jaar en ouder
Inwoners van 80 jaar of ouder worden uitge-
nodigd voor deze boosterprik. Voor een boos-
ter-prik is het noodzakelijk een afspraak te 
maken via ons regionale nummer of landelijk 
nummer in de uitnodigingsbrief. Deze brieven 
zullen vanaf donderdag 18 november be-
zorgd worden. Vanaf 19 november worden 

de boosterprikken gegeven op de GGD loca-
ties. Geeft u bij het maken van een afspraak 
aan dat het gaat om een boosterprik!

60 jaar en ouder
Vanaf januari wordt de boosterprik voor in-
woners van 60 jaar en ouder verwacht.

Booster voor inwoners met Janssen
Omtrent de procedure voor mensen die met 
het Janssen-vaccin zijn gevaccineerd, is nog 
onbekend.

De Gezondheidsraad heeft op 2 november jl. geadviseerd dat er uit voorzorg een 
booster wordt ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Bij ouderen is de be-
scherming tegen COVID-19 na de eerste 2 prikken wat lager dan bij jongeren. 

Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en 
landelijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: 

www.debilt.nl/corona



13

GEMEENTENIEUWS
week 46 ¾  17 november 2021

Woninginbraak: voorkomen is beter dan 
genezen 
De donkere dagen zijn aangebroken en daarmee stijgt de kans op inbraak. Dit is 
iets wat we helaas ook in de gemeente De Bilt zien. Inbrekers of insluipers kun-
nen op veel manieren uw woning binnenkomen. Met wat simpele maatregelen 
maakt u het hen lastig.

Deuren op slot
•  Draai deuren altijd op slot, ook als u maar 

kort weg bent of even naar boven gaat.
•  Laat de sleutels nooit in het slot zitten.
•  Leg sleutels niet op een plek waar ze mak-

kelijk te vinden zijn.
• Hang uw adres niet aan uw sleutelbos.

In en om uw huis
•  Sluit alle ramen en deuren als u weg gaat, 

ook kleine raampjes of draairamen.
•  Leg sleutels, geld, waardevolle papieren en 

spullen op een plek waar ze van buitenaf 
niet te zien zijn. 

• Sluit ’s avonds de gordijnen. 
•  Voorzie enkele lampen van een tijdschake-

laar als u vroeg gaat slapen.

Meer informatie
Lees meer tips op
www.debilt.nl/woninginbraak

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

De Bilt:
•  Hessenweg-Zuid  (het wegvak vanaf kruising Blauwkapelseweg tot aan kruising Looydijk) 

wegens herinrichting dicht vanaf 13 sept. t/m 26 nov. 2021.
•  Prof. Dr. TMC Asserweg hinder i.v.m. vervangen asbestsanering tot eind december 2021. 

Rijweg blijft toegankelijk. 
•  Asbestsanering: Momenteel zijn ze bezig in het laatste gedeelte van de Einsteinweg daarna 

naar de Francois Mauriacweg t/m huisnr. 18, daarna de zijstraat Lester Pearsonweg in om dan 
weer bij de Francois Mauriacweg uit te komen daar doen ze vanaf huisnr. 1 t/m 31 en als 
laatste nog een stukje Nobellaan tot de Albert Einsteinweg. Deze werkzaamheden duren tot 
22 nov. 2021.

Bilthoven: 
•  Hobbemalaan wegens rioleringswerkzaamheden dicht vanaf 23 aug. t/m eind dec. 2021. 

Start is vanaf de Frans Halslaan.
•  Neptunuslaan wegens herinrichting winkelgebied dicht vanaf 23 aug. t/m eind dec. 2021. 

Fase 1 afsluiting: Vanaf Planetenbaan tot Uranuslaan.
• Joos van Clevelaan van 31/8 t/m 31/12 afgesloten voor doorgaand verkeer.
• Berlagelaan lichte verkeershinder t/m 30 nov. 2021.
•  Rembrandtlaan (het wegvak vanaf kruising Jan Steenlaan tot en met kruising Rogier van der 

Weydenlaan wegens werkzaamheden éénrichtingsverkeer vanaf Jan Steenlaan naar Rogier 
van der Weydenlaan van 20 sept. tot 30 nove. 2021. Vanaf de Jan Steenlaan is vanaf 12 nov. 
weer 2 richtingsverkeer tot aan huisnummer 28. De rest van de straat blijft eenrichtingsver-
keer via de Rubenslaan. 

•  Tweelingen afgesloten van 2 nov. t/m 15 dec. (is westelijke doorfietsroute).
•  2e Brandenburgerweg thv huisnr. 7 afgesloten i.v.m. huisaansluiting rioolwerkzaamheden van 

18 nov. (19:00 uur) tot 19 nov. (06:00) uur.
•  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend. Toegankelijk 

vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg 
gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Groenekan:
•  Ruigenhoeksedijk afgesloten t.h.v. huisnr. 90 en huisnr. 125 van maandag 8 nov. t/m 10 nov. 

en 18 en 19 nov. 2021.
•  Kooijdijk verkeershinder t.h.v. huisnr. 24 tot 32a op 11 en 12 nov. en 19 en 22 nov. 2021. 

Doorgaand verkeer wel mogelijk.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Advies inwoners krijgt plek in Woonvisie 
Gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. Een belangrijke 
bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject ‘Samen Werken 
aan Wonen’. Hierin hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van 
woningbouw aan de gemeente gegeven. Dit beleidsdocument is het eerste 
waarin het advies van de inwoners haar vertaling krijgt.

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastge-
legd om tot 2030 te kunnen voorzien in de 
woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoe-
veel en wat voor soort woningen zijn er no-
dig? Welk type woningen en voor welke doel-
groepen? Wat voor eisen stellen we aan die 
woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de 
toegankelijkheid of energie labels? En met 
welke maatregelen denkt de gemeente dit te 
kunnen realiseren? 

Advies van inwoners
Een belangrijke bouwsteen voor de visie is 
uitkomst van het participatietraject ‘Samen 
Werken aan Wonen’. Zo leggen we de focus 
op het bouwen voor jongeren en ouderen, 
geven we een nadere omschrijving van de 
behoefte aan woningen en leggen we deze 
vast. Ook krijgt de door inwoners gewenste 
aandacht voor doorstroming, de huisvesting 
van middeninkomens en jonge gezinnen in 
deze visie een plek. Deze woonvisie is daar-
mee een belangrijke mijlpaal, als eerste be-
leidsdocument dat gebaseerd is op het inwo-
neradvies.

Waarom een Woonvisie?
De Woonvisie zal worden gebruikt om initia-
tieven van projectontwikkelaars aan te toet-
sen, zodat er zoveel mogelijk gebouwd wordt 
voor de woonwensen van de Biltse woning-
zoekenden. Daarnaast dient de visie als ba-
sis voor prestatieafspraken met onze wo-
ningcorporaties, en als startpunt voor andere 
beleidsdocumenten, lokaal en regionaal.

Vervolggesprek
In de Woonvisie wordt nog geen antwoord 

gegeven op de vraag wáár nieuwe woningen 
komen. Dat vereist een integrale afweging, 
die aan de orde komt in de Omgevingsvisie. 
De keuze voor nieuwe woningbouwlocaties 
kan namelijk niet los gezien worden van an-
dere ontwikkelingen rond bereikbaarheid, 
duurzaamheid, natuur en landschap, recrea-
tie en openbare ruimte in de gemeente. Ook 
de mogelijkheden voor woningbouw op de 
door inwoners aangedragen locaties worden 
verder onderzocht. 

Hoe nu verder?
De Toekomstdebatten voor de Omgevingsvi-
sie zijn gepland voor volgend jaar. Inwoners 
worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun 
kennis en kunde in te blijven inzetten om tot 
een gedragen invulling te komen van de wo-
ningbouwopgave, in samenhang met andere 
opgaven in de fysieke leefomgeving. De 
Woonvisie staat vanaf donderdag 2 decem-
ber op www.debilt.nl/woonvisie. De visie 
wordt op 9 december besproken in de Com-
missie Openbare Ruimte en 23 december 
tijdens de vergadering van de gemeente-
raad. Wilt u inspreken? Op onze website 
www.debilt.nl/denkendoemee vindt u hier-
over meer informatie. 

Subsidieaanvraag warmtenet Brandenburg 
West
Om Brandenburg West in Bilthoven aardgas-
vrij te kunnen maken heeft de gemeente een 
subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend. Met 
deze subsidie wordt het voor iedereen die in 
de wijk woont financieel interessant om zich 
aan te sluiten op het warmtenet. Daarmee 
kunnen we van het gas af, en dat is goed voor 
het klimaat. 
De gemeente werkt samen met inwoners, 
energiecoöperatie BENG!, woonstichting SSW 
en hoogheemraadschap HDSR aan dit project. 
Afgelopen maanden zijn er verschillende inwo-
nersbijeenkomsten geweest om de betrokken-
heid te vergroten. Eind maart volgend jaar 

horen we of de subsidie is toegekend. Lees 
meer hierover op debilt.nl/brandenburg. 

Op zaterdag 18 december kunt u tus-
sen 10.00 en 12.00 uur gratis een em-
mer strooizout ophalen op de gemeen-
tewerf aan Weltevreden in De Bilt. 
Emmer zelf meenemen en op=op.

Gratis strooizout

Sinterklaas is weer in het land!
Eindelijk is het zover…op zaterdag 20 no-
vember komt Sinterklaas met zijn Pieten 
ook naar Jagtlust en wordt daar ontvan-
gen door burgemeester Potters en kinder-
burgemeester Feline. Sinterklaas is dol op 
tekeningen en organiseert daarom weer 
een tekenwedstrijd. Kinderen zijn welkom 
om een zelfgemaakte tekening in te leve-
ren tussen 10.30-11.15 uur of tussen 
11.45-12.30 uur. Door de coronamaatre-
gelen wordt het geen Sinterklaasfeest zo-
als we dit gewend zijn maar een ‘door-
stroom Sinterklaasmoment’. Dat wil 
zeggen dat na het inleveren van de teke-
ning iedereen weer huiswaarts gaat zodat 
geen grote groepen mensen bij elkaar 
gaan staan. 

Kom te voet of per fiets via de Prins 
Hendriklaan/Jachtlaan
Om geen verkeersopstoppingen te veroor-
zaken, vragen we iedereen zoveel moge-
lijk te voet of op de fiets te komen via de 
parkeerplaats aan de Prins Henriklaan/

Jachtlaan. Moet u toch met de auto ko-
men, dan rijdt u vanaf de Prins Hen-
driklaan/Jachtlaan het (parkeer)terrein 
op. De andere ingangen zijn afgesloten 
voor inkomend verkeer.

Speciale looproute
Er is een speciale doorstroomlooproute 
(zie website). We rekenen op ieders me-
dewerking hierin! Op onze website  
www.debilt.nl/sinterklaas leest u meer en 
houden we u graag op de hoogte van de 
laatste stand van zaken van Sinterklaas. 

•  18 november: Spreekuur wethou-
ders in Maartensdijk en Westbroek

 (www.debilt.nl/spreekuren)
•  20 november: Sint en Piet op Jag-

tlust (www.debilt.nl/sinterklaas)
•  25 november: Spreekuur wethou-

ders in De Bilt
 (www.debilt.nl/spreekuren)
 Raadsvergadering
 (www.debilt.raadsinformatie.nl)

Agenda
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Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van de gemeentelijke inspraakverordening 
kennis van de terinzagelegging van de ge-
wijzigd vastgestelde beheersverordening: 
‘Paraplubeheersverordening Stedenbouw-
kundige bepalingen’.

Plangebied
Het plangebied betreft het gehele grondge-
bied van gemeente De Bilt met uitzondering 
van de gebieden waarvoor een bestem-
mingsplan geldt.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van de Para-

plubeheersverordening Stedenbouwkundige 
bepalingen is een wijziging van de Woning-
wet. Door deze wijziging zijn de door de 
raad vastgestelde stedenbouwkundige be-
palingen van rechtswege vervallen. Om de 
relevante stedenbouwkundige bepalingen 
te behouden moeten ze voortaan in een be-
stemmingsplan of beheersverordening zelf 
opgenomen zijn. Met deze paraplubeheers-
verordening en het gelijktijdig ter inzage lig-
gende paraplubestemmingsplan wordt hier 
invulling aan gegeven. 

Terinzagelegging 
De paraplubeheersverordening Steden-
bouwkundige bepalingen ligt gedurende zes 

weken ter inzage (van donderdag 18 no-
vember 2021 tot en met woensdag 29 de-
cember 2021). 

U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.21003BV0000-VG01
De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen een beheersverordening kan geen 
beroep en voorlopige voorziening worden 
ingediend. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
de beheersverordening en de procedure 
kunt u contact opnemen met mevrouw 
J.M. Lamberts of de heer A. van Breda van 
het team RO, Stedenbouw en Omgevings-
recht van de gemeente De Bilt via telefoon-
nummer (030) 228 94 11 of per e-mail 
j.lamberts@debilt.nl dan wel 
a.vanbreda@debilt.nl.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen’
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat de gemeenteraad op 28 oktober 2021 
het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-
plan Stedenbouwkundige bepalingen’ gewij-
zigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied betreft het gehele grondge-
bied van gemeente De Bilt met uitzondering 
van de gebieden waarvoor een beheersver-
ordening geldt.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het Para-
plubestemmingsplan Stedenbouwkundige 
bepalingen is een wijziging van de Woning-

wet. Door deze wijziging zijn de door de 
raad vastgestelde stedenbouwkundige be-
palingen van rechtswege vervallen. Om de 
relevante stedenbouwkundige bepalingen 
te behouden moeten ze voortaan in een be-
stemmingsplan of beheersverordening zelf 
opgenomen zijn. Met dit paraplubestem-
mingsplan en de gelijktijdig ter inzage lig-
gende paraplubeheersverordening wordt 
hier invulling aan gegeven. 

Terinzagelegging 
Het paraplubestemmingsplan Stedenbouw-
kundige bepalingen ligt gedurende zes we-
ken ter inzage (van donderdag 18 november 
2021 tot en met woensdag 29 december 
2021). 

U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.18017BP0000-BP01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld van vrijdag 
19 november tot en met donderdag 30 de-
cember 2021 bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 

de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan en de procedure kunt u contact opne-
men met mevrouw J.M. Lamberts of de heer 
A. van Breda van het team RO, Stedenbouw 
en Omgevingsrecht van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 2289411 of 
per e-mail j.lamberts@debilt.nl dan wel 
a.vanbreda@debilt.nl

Terinzagelegging gewijzigd vastgestelde beheersverordening
‘Paraplubeheersverordening Stedenbouwkundige bepalingen’

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt hebben op 21 mei 2021 het 
besluit genomen om de omgevingsvergun-
ning voor de activiteit milieu die is afgege-
ven aan BP Europa SE voor een tankstation 
op het adres Rijksweg A27 oost (ter hoogte 
van km 85,0), Voordaan 1, 3737 MM Groe-
nekan ambtshalve te wijzigen op grond van 
artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. De ambtshalve 
wijziging is geregistreerd onder zaaknum-
mer Z/21/182023. 

De stukken met betrekking tot deze ont-
werpbeschikking liggen ter inzage van 
17 november 2021 tot en met 28 december 
2021. 
 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder 
schriftelijk zienswijzen (uw mening of op-
merkingen) naar voren brengen bij de Om-
gevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 
3507 LC te Utrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het 
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op 
geeft, uw naam en adres, datum, handteke-

ning en motivering. Indien u in uw zienswij-
zen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie 
bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw 
zienswijzen mondeling kenbaar maken bij 
de behandelend ambtenaar.

Ontwerpbesluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning, 
onderdeel milieu
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Herfstbloeiers en herfstblad
door Henk van de Bunt

Van 8 tot en met 16 oktober vond de week van de duurzaamheid plaats. In de gemeente De 
Bilt waren er veel verschillende activiteiten, van het scholierendebat tot de snuffelfiets actie 

en de opening van de eerste Bouwkringloop. Uit de deze week verscheen de Nieuwbrief 
Duurzaamheid lichten we een aantal punten uit.

Nu de herfst is begonnen, wordt 
het ook weer kouder Er wordt een 
aantal herfstige tips gegeven om 
rondom het huis te verduurzamen. 
Ook zijn er voor binnenshuis tips 
om energie te besparen door te 
isoleren. Er loopt nu een waarde-
bonactie voor energiebesparing bij 
huurwoningen. Ook is met deze 
killere dagen het houtstookseizoen 
van start gegaan; tips om hierbij 
rekening te houden met ieders ge-
zondheid staan ook in die digitale 
nieuwsbrief. Verder is er een up-
date over de Proeftuin Aardgasvrij 
Brandenburg West, de subsidieaan-
vraag is ingediend. 
 
Ikwoon
Tijdens de Week van de Duurzaam-
heid is er door Ikwoon een Webinar 
over woningverduurzaming geor-
ganiseerd: met een aantal inwoners 
uit De Bilt zijn de mogelijkheden 

voor het verduurzamen van een 
woning verkend. Met de stijgende 
energieprijzen is het nu namelijk 
een mooi moment om hierover na 
te denken. Want wat kun je zelf 
doen, waar begin je dan en wat kost 
dat? Met de Ikwoon app kun je na 
het beantwoorden van een aantal 
vragen het slimste en best passende 
plan voor je eigen woning maken. 
Wie de Webinar heeft gemist en wil 
weten hoe je als bewoner een plan 
voor je eigen woning kunt maken, 
kan deze vanaf nu terugzien. Info 
hierover: E-mail: info@ikwoon.io 

Waardebonactie 
Om de verduurzaming en energie-
besparing makkelijker te maken 
voor huurders in de gemeente De 
Bilt organiseert de gemeente samen 
met Winst uit je Woning een waar-
debonactie. Bewoners van huurwo-
ningen kunnen bij deze actie een 
waardebon van 70 euro krijgen. 
Deze is in te wisselen voor pro-
ducten die energie besparen, hier-
bij kan gedacht worden aan onder 
meer LED-lampen, radiatorfolie en 
waterbesparende douchekoppen.
Door middel van deze actie wil de 
gemeente haar inwoners helpen 
hun energierekening te verlagen 

en het wooncomfort te verhogen. 
Daarnaast heeft de gemeente de 
ambitie om zoveel mogelijk bewo-
ners op een laagdrempelige manier 
te laten bijdragen aan een meer 
duurzame toekomst. De actie loopt 
tot 31 juli 2022 of tot het budget op 
is. Wie in een huurwoning woont en 
geen waardebon heeft ontvangen 
kan een e-mail sturen naar waarde-
bon@winstuitjewoning.nl. 

Rondom
Er zijn niet alleen stappen te ne-
men in het verduurzamen van 
woningen, maar ook rondom het 
huis is winst te behalen. Ook nu 
de herfst er aan komt, zijn er mo-
gelijkheden. Er is een aantal tips 
genoemd:

Moestuin: Gaat de moestuin na 
september in winterrust? Nee hoor. 
Zaai gerust nog snelle gewassen 

als radijs, sla, spinazie en rucola. 
Veldsla en boerenkool kunnen te-
gen vorst, die kun je zaaien en in 
de winter oogsten.

Het vlinderkastje. Het bijenhotel is 
inmiddels heel bekend, maar wie 
kent ook het bestaan van het vlin-
derkastje: een huisje met rechtop-
staande gleuven in de voorzijde en 
binnenin wat takjes. Een veilige en 
droge plek voor overwinterende 
vlinders.

Vierseizoenentuin. Wil je een tuin 
die er het hele jaar mooi uitziet? 
De simpelste manier is om meer-
dere keren per jaar planten te ko-
pen. Let vooral op de planten waar 
de insecten op af komen, die wil 
je in je tuin. In het najaar kun je 
de herfstbloeiers uitzoeken en de 
planten met mooie siervruchten en 
herfstkleur.

Gebruik het herfstblad: Maak je 
tuin winterklaar door het herfst-
blad overal, behalve op het gras-
veld en terras, te laten liggen. Ver-
zamel juist wat extra blad op straat 
om je planten te beschermen en de 
mineralen in je tuin aan te vullen. 

Hout
Nu het weer kouder wordt en de 
dagen weer korter worden, komt 
het houtstookseizoen er weer aan. 
Openhaarden, inzethaarden en vrij-
staande kachels gaan weer vaker 
aan voor het verwarmen van wonin-
gen. Houtrook is niet altijd even ge-
zond. Ook kan het stoken van hout 
overlast opleveren voor omwonen-
den in de vorm van geurhinder, 
gezondheidsklachten en roetneer-
slag. Deze gezondheidsklachten en 
overlast kunnen worden beperkt. 
Denk hierbij aan het afstemmen 
van je schoorsteen of je haard of 
kachel en het schoonmaken ervan. 
Verder helpt het om het houtvuur 
aan te maken met aanmaakblokjes 
en alleen droog hout te stoken. In 
de ruimte waar hout wordt gestookt 
moet een goede luchttoevoer zijn 
en voldoende frisse lucht. 

Brandenburg West 
De gemeente heeft op 1 november in 
samenwerking met energiecoöpe-
ratie BENG!, woonstichting SSW 
en hoogheemraadschap HDSR de 
subsidieaanvraag voor de proeftuin 
Brandenburg West ingediend. Om 
klimaatverandering tegen te gaan 
zijn doelstellingen opgesteld in het 
Klimaatakkoord. Aardgasvrije wij-
ken zijn onderdeel van het akkoord. 
In heel Nederland wordt hieraan ge-
werkt. De wijk Brandenburg West 
in Bilthoven is de meest kansrijke 
locatie in gemeente De Bilt om als 
eerste van het aardgas af te gaan 
met een bronnet. Dit vanwege een 
aanwezige duurzame warmtebron: 
de restwarmte van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie. Uiterlijk eind 
maart krijgt de gemeente te horen 
of de subsidieaanvraag is toege-
kend. Met de subsidie houdt men 
het kostenplaatje voor iedereen in 
de wijk interessant. Momenteel zijn 
er veel bewegingen in gang gezet 
betreft de energietransitie om mee 
door te gaan. Inwoners zullen hier-
over in de tussentijd dan ook geïn-
formeerd blijven en in geadviseerd 
worden. De energietransitie in deze 
wijk blijft kansrijk. 

Warmtenet is in beeld voor o.a. de Kometenlaan in Bilthoven. (foto 
gemeente De Bilt)

Herfstblad kan overal, behalve op het grasveld en terras blijven liggen; het kan de planten beschermen en de 
mineralen in de tuin aanvullen.

Voedselcafé levert 
mooie ideeën op

Op 8 november organiseerde Biltsheerlijk voor de derde keer een 
voedselcafé, dit keer samen met het landelijke programma Jong 
Leren Eten en met het thema ‘jeugd en voedseleducatie’. 

Het voedselcafé werd afgetrapt door Jaap Seidell, hoogleraar voeding en 
gezondheid aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn inspirerende verhaal 
liet hij zien wat volgens onderzoek werkt en wat niet en waar we dus op 
in zouden moeten zetten om echt een verschil te maken. Seidell: ‘Kin-
deren lusten best groenten en ouders willen deze ook geven, maar voor 
veel ouders ontbreekt het aan kennis, vaardigheden, tijd en geld om hier 
aan toe te komen. Voorlichten helpt niet; het ouders en kinderen gemak-
kelijker maken door ze gezond eten aan te bieden is wel effectief, net als 
belevingsgericht onderwijs in moestuinen of op boerderijen. Het is meet-
baar beter voor mens en aarde als kinderen weten hoe hun voedsel groeit 
en gezondere keuzes maken. Daarom is het programma Jong Leren Eten 
ook zo belangrijk.’ 

Tijd
Net als bij ouders ontbreekt het op scholen aan tijd en kennis om kin-
deren voedselvaardigheden te leren. Een indrukwekkend voorbeeld was 
dat van de middagpauze. Seidell: ‘Wist je dat Nederlandse kinderen de 
kortste lunchpauze van Europa hebben? De meeste kinderen moeten te-
genwoordig in een half uur tijd eten, buiten spelen, het toilet bezoeken en 
de jas aan-en-uit trekken. Dat betekent dat er gemiddeld maar 8 minuten 
zijn om de lunch naar binnen te werken. Meer tijd en ruimte creëren 
om ons voedsel te maken en te eten is van belang. Dat kan overal in de 
wereld, dus ook in Nederland. Het voorkomt welvaartsziekten, draagt 
bij aan het welzijn van kinderen nu en in de toekomst en zorgt voor een 
betere leefomgeving.’ 

Gezonde school 
Vervolgens gingen de deelnemers samen aan de slag met ideeën. Uit de 
lange lijst die ontstond, was de ‘gezonde school van de toekomst’ er één 
van de twee die door veel deelnemers omarmd werd. Hierbij zou een 
warme maaltijd in de lunchpauze een eerste prioriteit zijn, naast voldoen-
de bewegen en een klimaat-neutrale schoolomgeving. Zo’n warme maal-
tijd wordt dan door een organisatie buiten de school geregeld, waarmee 
zowel ouders als de school ontzorgd worden en kinderen meer groenten 
binnen krijgen. 

Alle kinderen in de moestuin
Het tweede idee wat door veel deelnemers gedragen werd, was moes-
tuinonderwijs voor alle Biltse basisschoolleerlingen. Ook hier was het 
ontzorgen van scholen een uitgangspunt: met een ‘meerkeuzemenu’ kan 
op alle scholen moestuinonderwijs komen. De school kan dan kiezen wat 
bij hen past: tuintjes op school of elders? Eigen schooltuin of professio-
nele educatietuin? Begeleiding door moestuincoach of eigen leerkracht? 
De komende tijd wordt onderzocht hoe de ideeën met gebundelde krach-
ten handen en voeten geven kunnen worden. De energie is er en de tijd is 
er rijp voor. Samen met Biltsheerlijk en Jong Leren Eten kunnen partners 
uit De Bilt dit mogelijk maken.                   (Joanne Ronhaar)

Nederlands kind heeft de kortste lunchpauze van Europa.
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ZATERDAG 20 NOVEMBER 
VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

ALLEEN VOOR KINDEREN T/M 12 JAAR
Het geheim van Sinterklaas. WIJ weten wat HET LIEVELINGSLIED
van Sinterklaas is. Wil jij het ook weten? Zoek 12 letters op de 
ramen van de winkels. Ze zijn het begin van het lied. Om te 
winnen moet je de eerste zin van het lied opschrijven op een 
formulier. Dat vind je in de winkels.

GEEN INTOCHT
maar de Sint komt wel
op de Hessenweg - Looydijk

MEINDL IDENTITY
VOOR HET BESTE WANDELPLEZIER!
Het belangrijkste wat je nodig hebt om te wandelen zijn de juiste 
schoenen. De Meindl Identity zijn wandelschoenen die een identifi ca-
tienummer hebben zo kun je zien hoe en waar de koe geleefd heeft. 
Deze schoenen zijn geheel biologisch gemaakt, en zijn leverbaar 
in verschillende modellen, hoog, laag voor de gemiddelde en brede 
voeten, met leren voering en met Gore-Tex en met verschillende 
categorieën loopzolen. Zo is er voor iedere voet een passende 
schoen!

Bij de Beterlopenwinkel hebben we verstand van voeten!
Bij de Beterlopenwinkel lossen we voet- en houdingsklachten op 
doormiddel van de juiste schoenen. Ook werken wij samen met ver-
schillende disciplines zoals de podotherapeut, registerpodoloog en 
de orthopedisch schoentechnicus. 

Winkelen bij de Beterlopenwinkel doe je ook in deze tijden geheel 
veilig, wij werken met preventieschermen en alles wordt grondig 
gereinigd. Maak nu gemakkelijk online een afspraak op de dag en tijd 
die jou het beste uitkomt, of kom spontaan langs! Onze gediplomeer-
de schoenconsulenten staan klaar om jou te voorzien van het juiste 
advies! Samen zorgen we ervoor dat lopen weer leuk wordt!

Laat je voeten digitaal scannen op de Albert voetscan en ontvang je 
voetenpaspoort in je mail.

George In der Maur 
BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Verstand van voeten

WIJ HELPEN U VIA 
PREVENTIESCHERMEN,

VEILIG VIA 
VOORSCHRIFTEN RIVM!

GRATIS 3D SCAN
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Klankbord
Sint denkt uren en zet het op een lopen en Piet vertelt alles en houdt 
van winkelen  

In de zoete dagen voor Sinterklaas stijgt het aantal mensen met rimpels. 
Nee, dit heeft niets met leeftijd te maken; de streepjes tussen de wenk-
brauwen zijn denk -, pieker- of tobrimpels. Er moeten namelijk weer 
gedichten geschreven worden en wat rijmt er nu op tante Desiree (nee, 
het valt niet mee) of oom Piet (lag of ik schiet)? Ik googelde wat op 
rijmtips om op of rond 5 december een verpletterende indruk te maken 
op de familie.

Gelezen: ‘De Sint heeft uren lopen denken, Wat hij jou zou kunnen 
schenken’. Wat een onzin! Dat kan helemaal niet. Ga maar na, als de Sint 
bij meer dan 17 miljoen potentiële Nederlandse kado-ontvangers uren 
zou moeten denken dan komt hij zwaar in tijdnood. 

De tijd van de rijmpjes komt er weer aan. Eigenlijk moet je vooraf al 
uitzoeken of er wel een rijmwoord past op het kadootje dat je als nepsin-
terklaas aan iemand wil geven. Stel dat je geen rijmwoord kunt vinden, 
is dat voldoende argument om je aankoop in te ruilen in de betreffende 
winkel? ‘Sorry, maar ik kon niets vinden wat op eReader rijmt’.

Sinterklaasrijm is een vorm van eindrijm waarbij over de gehele lengte 
van het gedicht twee opeenvolgende versregels steeds op elkaar rijmen. 
Het rijmschema is: aabbccddee etc.
‘Je wilt een rijmwoord op BOEK’? Een greep: billenkoek, uitleverings-
verzoek, huwelijksaanzoek en vruchtwateronderzoek.
‘Moet het rijmen op TV’? Huishoudportemonnee, kabelabonnee, luite-
nant-ter-zee, verkiezingstournee of heroïneprostituee.
‘Rijmen op SCHOEN?’ Vreemdelingenlegioen, noodrantsoen, wereld-
kampioen en weduwenpensioen.

Beginzinnen voor een plagerig, positief, familie- of sportief, hobby- of 
diverse sinterklaasgedicht kunnen zijn: 
- Sommige mensen zijn niet aardig. Die zijn niet eens een cadeautje 
waardig.

-Je bent een echte spring in ‘t veld, zo heeft Piet aan mij verteld.
- Je bent altijd vrolijk en nooit chagrijnig. Dat horen we helaas maar weinig.
-Beste meid, je bent nu zwanger en je kleding past niet langer.
- Zo, m’n beste vent, jij bent dus een voetbaltalent! Je moet beslist met de 
Pieten eens een balletje gaan schieten.

- Zoals je vast en zeker weet houdt Sint ook veel van paarden. Hij zag hoe 
jij op de manege reed en je steeg meteen in zijn waarde.

-Jij mag je vrije tijd graag wijden aan je grote hobby: paardrijden.
-Je trekt de stoute schoenen aan om uit wandelen te gaan. 
-In jouw schaarse vrije tijd vind je koken een fijne bezigheid.
-Stilzitten vind jij niets. Daarom neem je vaak de fiets.
-Net als jij houdt Piet van winkelen. Daarvan gaan zijn ogen twinkelen.
-Piet zat op jou te letten en zag jou internetten.
-Je houdt veel van knutselen. Je hebt altijd wat te frutselen.
-Je rent, je holt, je vliegt, je draaft. Je lijkt wel aan je werk verslaafd.
-Sint zette het op een lopen om een cadeau voor jou te kopen.

Alle goede eindregels voor een Sinterklaasgedicht zijn cliché. Feit is dat 
die al zo vaak gebruikt zijn en dus niet meer origineel. Wat zijn goede 
eindregels voor een Sinterklaasgedicht
- Maar maak het cadeautje nu maar gauw open en je vindt het vast leuk 
laten we hopen!

- Ik hoop dat je van je kadootjes zult genieten, ‘tot volgend jaar’, zegt Sint 
en zijn Pieten!

- Ik ben nu bijna onderaan dit papier, daarom ein-
dig ik dit gedichtje hier.

- En ook al was ik origineel aan het gedicht 
begonnen. Deze laatste zinnen heb ik niet 
zelf verzonnen.

- Dit is het cadeau waar je op zat te wach-
ten; geniet er maar van en houd de Sint in 
gedachten.

- (Bridger:) West, oost, noord of zuid, Sint 
deelt een pakje aan je uit.

Alle tips aan een ieder gegund; je mag ze 
gebruiken als je kunt.

Henk van de Bunt

Sint bezoekt Maartensdijk 
‘Wat was ik blij toen er een tele-
foontje kwam van de intochtcom-
missie Maartensdijk met de vraag 
of ik weer wilde komen dit jaar. 
Mijn bezoek zal wel een beetje an-
ders dan anders zijn maar daarom 
niet minder leuk. Samen met de 
Pieten heb ik er echt naar uitgeke-
ken om op zaterdag 27 november 
Maartensdijk te bezoeken’.

‘Een ritje door het dorp zal ik dit 
jaar niet maken, maar ik nodig 
graag iedereen uit om mij te ko-
men begroeten, een soort van de-
filé. En lieve kinderen een mooie 
tekening zou ik dan zeer op prijs 
stellen en wie weet win je wel een 
heel mooi cadeau’.

Deze tekeningen neemt Sint graag 
in ontvangst op 27 november op het 

Maertensplein. I.v.m. alle veilig-
heidsmaatregelen en regels omtrent 
corona wil Sint vragen aan de kin-
deren: ‘Wanneer je tussen de Tolak-
kerweg en het Maertensplein woont 
dit dan te komen doen tussen 13.00 
en 13.30 uur en aan alle andere kin-
deren om dit te doen tussen 13.30 
en 14.00 uur’.

Sint en zijn Pieten

Basisschool de Rietakker 
sluit judoproject af

Gedurende vijf weken hebben de 
leerlingen van de Rietakker in De 
Bilt zich bekwaamd in beginnende 
judotechnieken. Martin Koudijs 
van Judovereniging Judokan uit 
Maartensdijk heeft de leerlingen 
enige beginselen van het judo bij-
gebracht. Op basisschool de Rie-
takker in De Bilt wordt gewerkt 
vanuit het ontwikkelmodel: de 
Waardenboom. Dit judoproject past 
in de visie en de waarden die de 
school heeft op ontwikkeling van de 
leerlingen. [Kees Diepeveen] 

Sinterklaasactie 
Maartensdijkse Middenstand

door Henk van de Bunt

In 2021 kunnen de klanten die 
winkelen op het Maertensplein 
in Maartensdijk weer hun kas-
sabonnen ,voorzien van naam en 
telefoonnummer inleveren bij de 
winkeliers. De actie loopt van za-
terdag 20 november t/m donderdag 
2 december. Een kassabon vanaf 5 

euro mag ingeleverd worden. 
De prijzen die worden aangeboden 
namens de Maartensdijkse Midden-
stand Vereniging zijn bijvoorbeeld 
een Diner bon (van Zilt en Zoet) 
of een hotelovernachting (van Per-
sonal Touch Travel). Verder zijn er 
cadeaubonnen van Primera, Hair-

desque, Nagel Fashion en Vink 
Witgoed (Westbroek). Ook geven 
de winkeliers zelf ook nog prijzen 
weg.
Prijswinnaars worden gebeld: Van-
wege de coronamaatregelen wordt 
er een tijd afgesproken om de prijs 
af te halen bij de Optiekwinkel.

Markering maakt veiliger
In goed overleg met de gemeente 
De Bilt is in Hollandsche Rading 
nu gerealiseerd dat automobilisten 
er duidelijker op geattendeerd wor-
den, dat zij een schoolzone naderen. 

Ook op het fietspad naar Maartens-
dijk is dit nu voor fietsers en wiel-
renners duidelijker gemarkeerd. 
Hollandsche Rading hoopt hiermee 
dat de openbare ruimte bij de Bos-

bergschool en het dorpshuis voor 
jong en oud weer wat veiliger is ge-
worden.                             (Kees Floor)

Kersverse wegmarkering attendeert verkeer op schoolgangers.

Van Sinterklaas willen genieten
kan goed met regenboogpieten
zo wordt het dan meteen
een feest voor iedereen
en zal het niemand verdrieten

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
HOME-SALE. Luxe 
Italiaanse stijl meubels en 
diversen. Afspraak maken tel. 
06-29463305

Nw dames instappers aerobics 
bruin juchtleder mt.38 €10,-. 
Nw pockets van John Cruijff 
€5,-. Tel. 030-2202996

Hobbyboeken van Ondor 
knuffeldieren van vilt+poppen 
van stof €5,- p.st, script-o-
gram van Jumbo €5,-. Tel. 
030-2202996

Carl ponshulp 25cm lang nog 
in verpakking €8,-. Grote zak 
inpak- en cadeaupapier ook 
nieuw €5,-. Tel. 030-2202996

1 ouder- + 1 kinderkaartje 
voor film Superjuffie in 
het Lichtruim 21 november 
van €14,- voor €10,-. Tel. 
06-49794477

T.k.a. Maxi cosy universal 
(0-13 kg) pepple Met zitver-
kleiner, past op fam fix sys-
teem. € 25,-. Tel. 0628643352

Damescolbert, bruin, suedine, 
mt 44, prijs € 20,- Tel. 06 
53441095

Dames winterjas, mt 44/46, 
gedragen, prijs € 20,-. Tel. 06 
53441095

Dames suedine hoge laarzen, 
mt 38, als nieuw, prijs €25,-. 
Tel. 06 53441095

Aluminium Dakdragers van 
Opel. Voor auto’s met dak-
rails. Dakdragers zijn zo goed 
als nieuw en afsluitbaar, incl. 
sleutels en gebruiksaanwij-
zing.  € 49,-  Tel. 0630654159

Bed- bank. Donkerrode rib-
fluweel. Zo goed als nieuw. 
06-25407384

Beige stoffen sta-op-stoel 
wegens overcompleet. 
€49,95. Tel 0346-831299

Voorgedrukt kerstborduur-
pakket 40 x 40 cm €15,-. Tel. 
0346-243758

Compleet combi-/wandel-
wagen, 3 wielen. €45,-. Tel. 
0346-243758

Oud ijzeren grote waterpomp 
voor aan de muur buiten €50,-
. Tel. 0346-243758

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

Activiteiten
Klaverjassen bij SVM
De klaverjasavond op vrij-
dagavond 19 november bij 
SVM GAAT NIET DOOR.

Fietsen/ brommers
Gazelle Primeur dames-
fiets met handremmen en 
versnellingen. Heeft onder-
houd nodig. Gratis voor stu-

denten, anders €10,-. Tel. 
0630654159

Personeel gevraagd
Wie maakt de bewoners van 
de Aeolusweg, Cirrusweg, 
Dr.Letteplein, Nimbusweg, 
Stratusplein en Zephyrusweg 
(1+3) BLIJ, Woon je in de 
buurt en overweeg je een 
krantenwijk. Wij zijn per 
direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €5,12 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

GEZOCHT Man of vrouw 
die kan meehelpen op don-
derdag- en vrijdagochtend 
van 8.30 uur tot 14.00 uur 
om stallen te mesten en evt. 
terreinonderhoud te doen. 
Enige affiniteit met paarden 
gewenst. Locatie Groenekan, 
reageren tel. 06-23465555 of 
06-14232756

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

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

OVERLEDENEN VER-
ZORGER/Uitvaart assistent 
Oproepbasis. Heeft u tijd 
over en bent u altijd al op 
zoek geweest naar een hele 
bijzondere ( bij ) baan én bent 
u flexibel inzetbaar, ook in 
de avond/nacht/weekenden? 
Stuur dan een mail naar:  
info@funeralassist-mn.nl 
en wij nemen contact met 
u op. Bellen mag uiteraard 
ook: 030-2006370 ( tijdens 
kantooruren).  Funeral Assist 
Bilthoven

Zorgvilla Steinenburgh zoekt 
enthousiaste COLLEGA`S: 
Een oproepkracht huishou-
delijke hulp voor de ochtend 
tussen 8:00 en 13:00 uur. 
Voor informatie zie de web-
site www.claris-zorggroep.
nl. Bel: 06-55868590, mail: 
c.schraauwers@zorgvillas-
teinenburgh.nl

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

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

HOVENIER voor al uw 
T u i n w e r k z a a m h e d e n 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-

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

Tuinservice van Vliet in Groenekan heeft weer voor 
u klaarstaan o.a. coniferen 100/120cm € 6,00 div maten 
tot 180/200 €20,-. Taxus 30/40cm € 2,50 – 80/100cm 
€7,50 – 120/140cm €13,50. Laulier 100/125cm €6,50 ook 
laulieren van 2,5/3m hoog! Portugese laulier 30/40cm €4,-. 
Fruitbomen meerjarige 2,5/3m appel-peer-pruim €20,- ook 
hoogstam. Eiken en beuken 3/4m hoog €65,-. Carpinus 5m 
hoog vanaf €85,-. Bloesembomen 3/4m hoog €60,-. Diverse 
hulststruiken en- bomen! Ook nog wat restpartijen vaste 
planten als grassen, rododendrons, (pluim)hortensia’s. Kom 
dat zien do.vr.za. van 09.00 tot 15.00 uur Nieuwe Wetering 
34, Groenekan. Tel. 06-54751296

ADULLAM gehandicaptenzorg - Molenwinkel 
Westbroek 3 x vark/rund rookworst voor €7/€8,50 en 20 
KG aardappelen €10,- Best. voor DV 19 nov. op adullam.
maartensdijk@gmail.com Wordt bezorgd op zat. 27 nov. in 
gem. De Bilt. Meer info? Tel. 0346-211597 of Molenwinkel 
Westbroek

Pedicure Vakkundig, blijf niet tobben! Komt aan huis. 
Eeltpitten, likdoorns, ingegroeide nagels, kalknagels, 
overmatige eeltgroei, genezende behandeling. Adviezen. 
06-48566394

Te koop rode scoot mobiel merk pride Victory XL 
130, inclusief accu en oplader, vraagprijs € 799,-. Tel.06-
19698109 Bilthoven

ting Bel vrijbl. 06-49377634

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
06-28247843

Aangeboden zaterdag hulp in 
de TUIN. Sander van Dijk. 
Tel. 06 34144496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samen naar Soest voor 
een be toverende en intense 

kerstbeleving
Kom genieten van onze  
KerstNostalgie-kerstshow,  
prachtige decors en opstel lingen, 
onvoorstelbaar veel kerst-
artikelen en decoraties.  
Op het buitenterrein een win-
kelplein in Anton Pieckstijl, maar 
ook de levende kerststal, Henk 
de houthakker en natuurlijk het 
smulpunt met talloze winterse 
versnaperingen en glühwein. 
Genoeg te zien en 
te beleven voor 
jong en oud.

Dorresteinweg 72b Soest • Tel. 035 - 6012883 • Website: kerstnostalgie.nl
T/m 23 december élke dag (ook zondags) open van 10.00 tot 17.00 uur

Er is volop ruimte bij

‘t Vaarderhoogt om veilig

te vertoeven. Gun elkaar

die ruimte. Dank u wel.

Wij zoeken een nette, seri-
euze KAMERHUURSTER 
voor een ruime kamer met 
balkon in Westbroek. Zij gaat 
de bovenverdieping delen 
met een andere bewoonster. 
Gemeenschappelijke keuken 
en douche beschikbaar per 1 
januari 2022. Inl 06-53387743

Actie Speculaaspakketten

De opbrengst van deze actie is voor het project 
Drops for Crops; een waterproject in Burkina 
Faso. De inhoud van het Jute Zakje bestaat uit 
Kruidnoten, Speculaaspop, RB staaf Gevuld 
Speculaastaartje en een Dikke brok. Het pakket 
kan voor 19 november besteld worden Jolanda 
van Ginkel tel. 0346 211970 of e-mail gert.van.
ginkel@solconmail.nl en wordt voor 5 december 
geleverd.

Derde helft

De Derde Helft in Maartensdijk in de kantine 
van voetbalvereniging SVM, is een initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds om 55+ers meer te 
laten bewegen en het contact tussen mensen te 
bevorderden. Je kunt er onder andere sjoelen, 
darten, dynamic tennis, spelletjes en walking 

voetbal spelen maar ook langsko-
men voor een kopje koffie. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 
12.15 uur. Voor vragen neem con-
tact op met Gerda Vloedgraven tel. 
06-28695669.

Trix Express Clubdag

De Stichting Trix Express, organi-
seert haar modelspoor clubdag op 
21 november van 11.00 tot 16.00 
uur. Prominente modelspoorverza-
melaars halen vele Trix Express 
topstukken speciaal uit de vitrines 

om er in De Bilt het publiek mee 
te verwennen. Op de tafels ook een 
keur aan kleine en grote zolder-
vondsten die een nieuwe eigenaar 
zoeken. Een deskundige repara-
tieploeg geeft advies en voert ter 
plekke kleine reparaties uit aan 
meegebracht materieel. Kinderen 
mogen zelf ook volop met treinen 
spelen. Locatie is H.F. Witte cen-
trum in De Bilt. Entree €5,-, kinde-
ren onder de 12 jaar en onder bege-
leiding gratis. Geldige legitimatie 
en geldig coronatoegangsbewijs is 
verplicht.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan 
drukwerk!

Bel maar...
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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zaterdag
20 november

aanvang: 14.00 uur

PLUS
BILTHOVEN

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

RODA ‘46

Gastlessen over respect 
door Henk van de Bunt

In de Week van Respect (8 t/m 14 november) gingen honderden gastsprekers de klas in om hun 
persoonlijke verhaal te vertellen, zoals burgemeesters, wethouders, politici, (wijk)agenten, veteranen, 

topsporters, BN’ers, jeugdwerkers en andere betrokken Nederlanders. Met als doel: verbinden, 
ontmoeten en jongeren inspireren zelf actief bij te dragen aan een respectvolle samenleving. 

Donderdag 11 november - op de 
Dag van Respect - gaf Frans Poot, 
initiatiefnemer en medeoprich-
ter van het Platform Respectvol 
Samenleven, een gastles voor de 
leerlingen van groep 8 van de Pa-
tioschool in De Bilt. 

Onderwerpen
Op zijn verzoek hadden de leer-
lingen allemaal een A4tje gemaakt 
met een tekening en/of korte zin 
die verwijst naar het begrip respect.  
Aan de hand daarvan ging Frans 
met de leerlingen in gesprek. Het 
was verrassend wat de leerlingen 
zoal hadden opgeschreven. Onder-
werpen als respect tijdens sporten, 
respect voor mensen met een ande-
re huidskleur, de deur voor een ou-
der persoon open houden, iemand 
die gevallen is helpen opstaan, 
een ouder met u aanspreken, res-
pect voor de natuur, iemand laten 
uitpraten en nog vele andere on-

derwerpen waaronder ook respect 
voor homoseksuelen en lhbt’ers  
kwamen aan de orde.

Julianaschool
Wethouder Madeleine Bakker-Smit 
was te gast bij de Julianaschool 
in Bilthoven, waar zij in gesprek 
ging met groep 6b over respect in 
de politiek, door in te gaan op de 

debatten tussen politieke partijen 
in de Tweede Kamer en de Biltse 
gemeenteraad wanneer er onder-
werpen zijn waarop de partijen 
sterk van mening verschillen. Ook 
respect op school, in het gezin en 
op het sportveld passeerde de revue 
waarbij de leerlingen vol overgave 
en eerlijk deelnamen aan het leven-
dige gesprek. 

Groep 6b van de Julianaschool blijkt een betrokken gesprekspartner.

Burgemeester Sjoerd Potters met vijf ‘werkers’ van basisschool WP Kees Boeke in gesprek over het onderwerp 
‘respect’. 

Groep 8 van Patioschool de Kleine Prins Patio luistert aandachtig.

90 jaar en nog altijd 
elke week op gym

Het komt niet zo vaak voor; wel bij Gympo!nt De Bilt; iemand die 90 jaar is 
en al ruim 57 jaar trouw elke week in de gymzaal te vinden is.

Op 10 september 1964 is Fenny 
Slingerland lid geworden van Fra-
ternitas De Bilt (nu Gympo!nt De 
Bilt)  Naast het turnen heeft ze zich 
jarenlang ingezet voor de vereni-
ging met verschillende hand- en 
spandiensten waaronder vele jaren 
het verzorgen van de ledenadmi-
nistratie. Dat Fenny op haar leef-
tijd nog zo actief en vol in het le-
ven staat vinden ze bij Gympoi!nt 
heel bijzonder. Dat werd woens-
dag 10 november onderstreept met 
bloemen en felicitaties en een toe-
spraakje van trainster Lisette. 

Fenny met bloemen in het middel-
punt van de damesgroep.

Jeugd Irene 
Badminton wint 

overtuigend
In een spannende wedstrijd tegen Inside 82 wist de jeugd van Irene met 
soms maar heel kleine verschillen uiteindelijk toch overtuigend te win-
nen van de Baarnse tegenstander in een langdurig maar sportief duel in 
Sporthal De Geeren in Baarn. Eind januari komt Inside 82 op bezoek in 
Bilthoven voor een wellicht spannende revanche.

De jeugd van Irene Badminton in actie in Baarn. (foto Peter Schlamilch)

Schaakkampioenen

Vrijdag 5 november werden de winnaars bij het Open Kampioenschap 
van de jeugd in het zonnetje gezet door de voorzitter van Schaakclub De 
Biltse Combinatie Onno Kooy. Op de foto staan v.l.n.r. Masih, Sjoerd, 
Arnout, Jelle (de open jeugdkampioen), Kevin en Jonk.



Sieraad van de sloot
Scherpe messen knippen riet en waterplanten los van de ondergrond. 
Kolossale harken tillen het maaisel hoog boven de sloot en tussen de 
tanden door ontstaat een waterval. Het moment dat het vuil aan de 
rand van de sloot te drogen wordt gelegd, kruipen allerlei beestjes in 
allerijl het water weer in. Reigers, ooievaars en meeuwen staan in het 
spoor van de slootmachine klaar voor een snelle snack...

Meter voor meter worden onze waterwegen in de herfst doorgankelijk 
gehouden. Zo kan, ook tijdens hevige regenbuien, overtollig water vlot 
worden afgevoerd. Hopen ‘slootvuil’ langs de waterkant getuigen van 
die jaarlijkse grote schoonmaak. Tussen het vuil glanst glazig de schelp 
van een zoetwatermossel. Schelpdieren missen de pootjes om het water 
in te vluchten, dus vele sneuvelen tijdens dit jaarlijks gebeuren. Deze 
schelp heeft ooit samen met z’n spiegelbeeld een veilige, sterke woning 
gevormd voor het weke lichaam van een zoetwatermossel. Mossels le-
ven op de bodem van sloten en plassen waar ze van groot belang zijn 
voor de waterkwaliteit. Zij filteren slootwater, wel 50 liter per dag las 
ik, om zich te voeden met algen. Zonder mosselen en slakken wordt 
het water troebel en donker, met grote gevolgen voor het leven van de 
slootbewoners.

De schelpen van kalk groeien met de mossel mee. De grootste van ons 
land is de zwanenmossel, die wel 20 cm lang kan worden. Wanneer er 
gevaar dreigt houdt de zwanenmossel zijn twee schelpen stijf op elkaar, 
onmogelijk ze te openen zonder een schelp te breken. Vrouwtjes van 
de bittervoorn maken hier dankbaar gebruik van en leggen hun eitjes 
in de veilige schoot van de zwanenmossel. Deze is daarmee onmisbaar 
voor de voortplanting van dit visje. De schelp staat symbool voor leven, 
liefde en vruchtbaarheid.
De binnenkant van schelpen is bedekt met parelmoer. Vanwege de beto-
verende kleuren wordt parelmoer veelvuldig gebruikt in kunstvoorwer-
pen, sieraden of knopen. Ik herinner me de verrukking bij het openen 
van de gelakte knopendoos van mijn grootmoeder. Graaiende handjes 
door een overvloed aan gekleurde schelpenknoopjes, de rijkdom.
                      (Karien Scholten)

In haiku:

Waterzuivering
Tussen kalk en parelmoer
Sieraad van de sloot
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
17-11
Do.

18-11
Vr.

19-11
Za.

20-11
Zo.

21-11

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

‘Bouillabaisse’ 
(Zuid-Franse 
visschotel)

Gevulde pompoen 
uit de oven

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
24-11
Do.

25-11
Vr.

26-11
Za.

27-11
Zo.

28-11

Jachtschotel met 
andijviestamp en 

stoofpeer

Gamba’s met tomaat, 
pesto en pasta

Flammkuchen met 
geitenkaas en honing

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Toetje van de week: Gevulde
speculaascake met kaneelijs en slagroom

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

Waterschapsbelasting moet 
eerlijker verdeeld worden

door Henk van de Bunt

‘Een gezin met een eigen woning in de gemeente De Bilt gaat volgend jaar gemiddeld nog geen 
euro meer aan waterschapsbelasting betalen. Zij gaan dan gemiddeld 353 euro betalen’. 

Bilthovenaar Diederik van der Mo-
len is lid van het Algemeen Bestuur 
van het Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden. Hij legt uit 
dat deze stijging van de belasting 
minder is dan bij veel andere wa-
terschappen. Hij geeft aan dat de 
kosten van het beheer van het wa-
tersysteem toenemen: ‘Veiligheid, 
het voorkomen van wateroverlast 
en zorgen voor voldoende water 
worden duurder als gevolg van het 
grilligere weer door de verandering 
van het klimaat. Verder hebben we 
steeds meer aandacht voor de leef-
omgeving. We werken er naar toe 
om energieneutraal te worden en 
we hebben aandacht voor biodiver-
siteit’. Doordat het Hoogheemraad-
schap bespaart op kosten voor de 
zuivering van het afvalwater, blijft 
de totale belasting van een gezin 
nagenoeg gelijk. 

Coalitie
Van der Molen uit Bilthoven zit in 
het bestuur namens de partij Water 
Natuurlijk, welke deel uit maakt van 
de coalitie. Hij is er best wel trots 
op dat de stijging van de belasting 
beperkt blijft: ‘Het Hoogheemraad-
schap loopt op veel fronten voorop. 
Zo starten we met proefprojecten 
om bij de zuivering van afvalwater 
ook stoffen te verwijderen, zoals 
resten van geneesmiddelen. Je kunt 

niet verwachten dat je dat allemaal 
bij de gebruiker kunt oplossen, de 
stoffen horen niet thuis in het mi-
lieu en dus is het goed dat we ze er 
uit gaan halen’.  

Verbeteren
Toch valt er nog wel wat te verbe-
teren, volgens van der Molen. Het 
aandeel van de totale belasting-
opbrengst komt voor een steeds 
groter deel terecht bij burgers. Het 
aandeel van agrariërs en bedrijven 
neemt juist af. ‘Voor een deel is dat 
logisch als je bedenkt dat er meer 
inwoners komen en de hoeveelheid 
agrarische grond afneemt. Maar je 
kunt het eigenlijk niet uitleggen, 
wanneer je kijkt naar wie profijt 
heeft van het werk van de water-
schappen. Het komt namelijk ook 
doordat woningbezitters betalen 
op basis van de WOZ-waarde en 
die is flink gestegen als gevolg van 
krapte op de woningmarkt; ook ten 
opzichte van die van bedrijven. 
Bij de gemeentelijke belasting kan 
daarvoor worden gecorrigeerd, bij 
de belasting van de waterschappen 
niet’. 

Hectaren
‘Een agrarisch bedrijf betaalt veel 
meer dan een gezin, namelijk ge-
middeld bijna 5000 euro per jaar. 
Zij profiteren ook veel meer van het 

werk van het waterschap. Agrariërs 
betalen vooral op basis van het aan-
tal hectares grond, dus de stijging 
van de grondprijs komt niet terug 
in de bijdrage aan de belastingop-
brengst’. Dat is niet consequent, 
volgens van der Molen. ‘Boven-
dien zouden wij agrariërs die goed 
rekening houden met het milieu en 
het welzijn van dieren, graag wil-
len bevoordelen boven de zeer in-
tensieve landbouw. Dat kan nu niet 
en zij zijn zelfs in het nadeel als de 
opbrengst per hectare door een ex-
tensievere werkwijze lager ligt’.  

Aanpassing
Om de lasten eerlijker te verdelen 
is aanpassing nodig van landelijke 
regels. Van der Molen: ‘Dat is echt 
nodig. Door de verandering van het 
klimaat en de eisen aan de zuive-
ring van afvalwater zullen de kos-
ten in de komende jaren stijgen. Het 
is belangrijk dat er solidariteit is en 
ieder een redelijke bijdrage levert, 
maar principes als ‘de vervuiler be-
taalt’ en ‘de profijthebber betaalt’, 
zijn nu onvoldoende de praktijk’.  
De begroting voor 2022 en de ver-
deling van de belasting staan 24 
november op de agenda van het 
Algemeen Bestuur. De vergadering 
is via de internetsite van het Hoog-
heemraadschap de Stichtse Rijnlan-
den live te volgen. 

Diederik van der Molen: ‘De kosten van het beheer van het watersysteem 
nemen toe’. 

Voorkom nieuwe cadeaus
door Henk van de Bunt

Bij de start van de Nationale Klimaatweek 2021 – van 28 okt tot en met 5 november - maakte 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op vrijdag 29 oktober bekend, 
dat Elke Rabé (40) uit Westbroek zich de eerste Klimaatburgemeester van de gemeente 

De Bilt mag noemen. Het is de bedoeling dat Elke de inwoners van De Bilt 
inspireert zich ook in te zetten voor een beter klimaat.

Elke zet zich graag in om duur-
zaam gedrag leuker en makkelijker 
te maken. Met het project Present 
Present wil ze met haar team inwo-
ners stimuleren om minder spullen 
en meer aandacht cadeau te geven: 
‘Geef aandacht(ig), geef een Pre-
sent Present. Geef bijvoorbeeld 
een beleving, iets van jezelf, iets 
zelfgemaakts, iets tweedehands of 
steun een goed doel. We hebben al 
zo veel spullen, waarom geven we 
elkaar nog steeds nieuwe cadeaus?’ 

Tiny house
Elke Rabé heeft in Westbroek haar 
eigen Tiny House met bijbehorende 
klimmuur ontworpen. Het is een 
bijzondere eye-catcher midden in 
de polder, die ze helemaal zelf heeft 
uitgedacht. Ze vertelt vol passie 
over duurzaamheid, de praktische 
aspecten van een Tiny House, het 
bouwen hiervan én geeft tips voor 
eenieder die wellicht zelf wil star-
ten. Ze vraagt al jaren of mensen 
geen cadeaus willen geven: ‘Ik kan 

al die goedbedoelde spullen hele-
maal niet kwijt. Bovendien vind 
ik samen iets leuks gaan doen veel 
waardevoller. Een wandeling met 
picknick is mijn favoriete cadeau.’ 
Ze roept alle bewoners op om de 
komende feestdagen tenminste één 
cadeau te vervangen door een Pre-
sent Present. ‘Zie het als een expe-
riment, als het bevalt geef het idee 
dan vooral ook door aan anderen. 
Zo verspreiden we deze nieuwe 
manier van geven door heel Neder-
land’. 

Voorkomen
De ambities van Present Present 
zijn niet gering, nog dit jaar wil-
len naast Elke ook Arianne van der 
Wal, Cindy Graumans, Marijke de 
Laat en Marthe Huibers als team 
tenminste 100.000 nieuw gekochte 
cadeaus voorkomen. Meld je Pre-
sent Presents dus op www.present-
present.nl om ze mee te laten tellen 
en laat je inspireren door de vele 
voorbeelden die daar te vinden zijn. 
Ook scholen kunnen massaal mee-
doen met de Sinterklaas Surprise 
Challenge, alle informatie en mate-
rialen zijn te vinden op de website.

De vlag wappert ook in Westbroek tijdens de Nationale Klimaatweek.
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