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Sinterklaas verbindt dit jaar
alle Biltse kernen

door Guus Geebel

De vloer van de Centrumkerk in Bilthoven was donderdag 26 november helemaal bedekt met 
meer dan duizend schoenen van de groepen 1 tot en met 5 van basisscholen uit alle kernen van 
de gemeente De Bilt. Voorin de kerk zat Sinterklaas die van een groot aantal pieten schoenen 

aangereikt kreeg. Die voorzag hij van een cadeautje, waarna de pieten de schoenen met 
daaraan een label waarop de naam van de leerling en de school stond, in de juiste zak deden.

‘Het idee om de viering op deze 
wijze met meerdere scholen te doen 
komt oorspronkelijk van de onder-

nemersvereniging in Bilthoven’, 
vertelt Ella Prins, directeur van de 
Julianaschool. Ike Bekking van de 

Bilthovense Boekhandel is de mo-
tor van een team dat verder bestaat 
uit Josta Koot, Ella Prins en Janine 
Veldhoven. ‘Janine zei laten we 
eens kijken hoe we online iets kun-
nen doen nu er geen Sinterklaasin-
tochten in de zes kernen zijn. Dat 
zijn we met elkaar gaan uitwerken 
en dat werd een heel groot project 
met Sinterklazen uit de zes kernen.’

Lokaal
Wanneer alle schoenen zijn gevuld 
worden ze in zakken weer terugge-
bracht naar de verschillende scho-
len. ‘De pieten vergissen zich wel 
eens, het zijn ook zoveel schoenen, 
en dan kan het dus zijn dat een 
schoen die op de Bosbergschool 
thuishoort op een andere school 
terechtkomt. Maar er zitten overal 
naamkaartjes aan waar de naam van 
de school opstaat dus komt het al-

lemaal wel weer goed. Sint betrok 
alle cadeautjes van lokale onder-
nemers. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat de schoenen allemaal goed ge-
vuld konden worden. ‘We hebben 
voor deze aanpak met Sinterklazen 
uit alle kernen gekozen om nog 
meer het besef te hebben dat we in 
de gemeente allemaal verbonden 
zijn met elkaar’, vertelt Ella Prins. 

Verbinding
‘Kinderen zijn al meerdere Sinter-
klazen gewend. Ze kennen de lan-
delijke Sinterklaas die op paleis 
Soestdijk aankwam, de Sinterklaas 

die op school komt en dit zijn de 
Sinterklazen die anders in een van 
de zes de dorpen aangekomen zou-
den zijn. Het allerbelangrijkste is 
dat we laten zien dat we bij elkaar 
horen. Op Regio TV De Bilt is te 
zien hoe het de Sinterklazen ver-
gaat op hun tocht langs alle dor-
pen en wat ze allemaal voor elkaar 
krijgen. De tocht begon op Jagtlust 
bij burgemeester Sjoerd Potters en 
kinderburgemeester Carmen Braak. 
Tijdens de rondgang wordt ook nog 
het specifieke van een kern aan an-
dere kernen getoond. Het is dus ook 
nog educatief. 

Sinterklaas houdt nauwkeurig in de gaten of alles ordelijk verloopt.

Pieten brengen de schoenen een voor een bij de Sint om ze te laten vullen.

Uit de gemeenteraad
van 26 november

door Guus Geebel

Een motie ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) die de raad oproept uit te spreken 
geen enkele fusie na te streven en dit streven ook onwenselijk te vinden werd op 5 november 

wegens het ontbreken van een quorum niet in stemming gebracht. De motie werd op 26 
november opnieuw in stemming gebracht en nu volstond een meerderheid van uitgebrachte 
stemmen voor om de motie aangenomen te krijgen. Johan Slootweg blijft consequent en zet 

zijn scherm ook nu weer op zwart. De motie wordt met 7 stemmen voor en 16 tegen verworpen. 
Opvallend is dat de VVD-fractie de motie nu ondersteunt.

Hamerstukken
De ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor het afwijken 
van de ruimtelijke regels voor het 
in gebruik nemen van een terras 
bij het paviljoen Beerschoten aan 
De Holle Bilt in De Bilt wordt als 
hamerstuk aangenomen, evenals 
het bestemmingsplan ‘Buitenplaats 
Persijn’.

Doortrekken Asserweg
De raad stelt het bestemmingsplan 
‘Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De 
Bilt’ vast met 22 stemmen voor en 
1 tegen. Hanneke de Zwart (D66) 
gaf aan dat haar tegenstem eigen-
lijk een voorstem was. Het beoogd 
effect is een geldend en actueel 
planologisch, stedenbouwkundig 
en juridisch kader voor het moge-
lijk maken van de doortrekking 
en aansluiting van de Asserweg 
op de rotonde aan de Biltse Ra-
ding. Johan Slootweg (SGP) vraagt 
aandacht voor het verkeer op de 
Groenekanseweg. Voor Krischan 
Hagedoorn (PvdA) staat de fiets-
veiligheid op nummer één. Menno 

Boer (SP) steunt het plan van harte 
maar wil blijven monitoren. Wet-
houder André Landwehr gaat in 
op de vragen en opmerkingen van 
de verschillende fracties. ‘Wij on-
derkennen de problematiek op de 
Groenekanseweg en gaan dat mo-
nitoren. Bij de ontwikkeling van 
de Schapenweide komen we met 
een ontwikkelperspectief, maar al-
les valt of staat met de verkeersca-
paciteit en hoe je dat verder kunt 
gaan ontwikkelen. Het betekent dat 
je met de mensen die daar wonen 
continu in gesprek bent, niet alleen 
over de ontwikkeling daar, maar 
ook de Groenekanseweg.’ 

Over een door Forza De Bilt inge-
diende motie om de fietsveiligheid 
op de Asserweg te onderzoeken, 
zegt de wethouder: ‘Dat onder-
zoek gaat plaatsvinden, maar het 
valt onder een ander bestemmings-
plan.’ De motie wordt verworpen. 
De wethouder is het eens met Kri-
schan Hagedoorn, ook voor het 
college staat fietsveiligheid op één, 
ook voor de toekomst. Routes voor 

vrachtauto’s worden bekeken. We 
kijken hoe we daar mee omgaan, 
waar wordt gelost en waar geladen 
en hoe kun je dat het best geleiden.’ 
De wethouder is het eens met de SP 

Zicht op de rotonde in de Biltse Rading waar de Asserweg op wordt 
aangesloten. 

Lees verder op pagina 3
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/12 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden voor donderdag via 

kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/12 • 09.30u + 18.30u -
Prof. dr. G. van den Brink

Viering, Dankzegging en Nabetrachting 
Heilig Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/12 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/12 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
06/12 • 10.30u - Gebedsviering; 

Voorganger Annelies van den Boogaard 
Alleen online

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

06/12 • 10.15u - Ds. H. Hidding
Niet vrij toegankelijk

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
06/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers - 

voorbereiding Heilig Avondmaal 
06/12 • 19.00u - Ds. L. Schaafsma

Maximaal 30 personen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

06/12 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
06/12 • 09.00u - Eucharistieviering

R. Vonhögen
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/12• 10.00u - spreker Wim Hoogendijk

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/12 • 15.30u - Ds. C. Hoogerwerf 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/12 • 10.00u - Ds. N.A. Donselaar
06/12 • 18.30u - Kandidaat G.J. Veldhuis

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
06/12 • 18.30u - Ds. H.E. Veldhuijzen

Maximaal 30 personen.
Online via kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
06/12 • 10.00u + 18.30u -

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

Bijbellezing  

PKN - Ontmoetingskerk
06/12 • 09.30u - ds. R. Alkema
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

St. Maartenskerk
06/12 • 10.30u - Gebedsviering: Lectoren 

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/12 • 10.00u - Ds. J. Baan 
06/12 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
06/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

06/12 • 18.30u - Evangelist J.O. Verkerk

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

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

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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

Voorheen 

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

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bedroefd, maar met veel herinneringen als troost,
geven wij u kennis van het overlijden van

onze lieve Mies

Marie Elzinga - Bodingius
weduwe van Bob Elzinga

* Rotterdam, † Amersfoort,
13 september 1931 18 november 2020

Erik en Sophie

Tessa en Robert
Robin en Arjen

Taco en Marjolijn
Maurits
Hester

Correspondentieadres
Warmoezierstraat 6
2645 JE  Delfgauw

Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

Mijn tijden zijn in Uw hand.
Psalm 31:16A

Op de tijd van de Heere is overleden
onze lieve en zorgzame moeder en oma

Johanna Maria 
Heijstek - Ockers

~ Jopie ~

Sinds 15 juni 2020 weduwe van Hans Heijstek

* Eethen,  † Bosch en Duin, 
24 september 1943  23 november 2020

Arie

Annemarie
Julia, Daan

Adcura - Huiting Uitvaartzorg
T.a.v. familie Heijstek
Laan van Beek en Royen 16
3701 AH  Zeist

De begrafenis heeft op zaterdag 28 november 
in besloten kring plaatsgevonden.

Twee werkende handen liggen nu stil

Ik heb het leven liefgehad.
Jullie allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd;
Helaas, dat mocht niet meer.

Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.

Bedenk, het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Hij wilde ons niet loslaten, was ontzettend sterk en dapper, 
maar bovenal lief. We zullen hem enorm missen...

Gert van Esveld
* 24 februari 1956  Maartensdijk  † 25 november 2020

Yvonne

Piet en Michelle

Jamie en Thomas
Boudewijn en Fhileine

Lesley en Freek
Ace

Balou 

Dr. J.J.F. Steijlingweg 32
3738 DB  Maartensdijk

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats op 3 december.

Wij nodigen u uit om voor Gert een erehaag te vormen 
bij het woonhuis om 10.00 uur.

Tsjechische kerstmuziek

Op zondag 6 december brengt 
de Wit-Russische pianiste Ksenia 
Kouzmenko een aantal werken 
van haar nieuwste cd Vánoce: 
Christmas in Czech Piano Music 
ten gehore in Theater Het Licht-
ruim aan het Planetenplein 2 in 
Bilthoven. 
Het afwisselende programma 
met warme, kleurrijke Tsjechi-
sche kerstmuziek start om 15.00 
uur. Tickets dienen vooraf online 
gekocht te worden via www. 
theaterhetlichtruim.nl. 
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Dank, voor een liefdevolle omarming, 
voor troostende woorden, gesproken of geschreven.

Voor alle tekenen van verbondenheid 
en medeleven na het overlijden van  

Aat Alessie

Tineke
Karina & Michael

Lisa en Quinty
  

december 2020

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Vervolg van pagina 1

Van het gas af en veel meer zonnepanelen.

‘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

                      

Augustinus Hendrikus Joseph Hermens

Rustig ingeslapen: mijn lieve man, onze vader,
opa en overopa

‘Soms is ‘t bèter um iets mojs te verlieze, 
bèter iets mojs verlieze 

dan da ge ‘t nooit hèt gehad.’
Uit: 'Lèvesloop... en trug'.

Miep Hermens - van Oostveen

5 19-3-1928 te Gennep c 29-11-2020 te Bilthoven

Ghisla en Doede

Michelène en Paul
 Erik
 Jessica en Martijn, Floris en Noah
 Laura en Bart, Anna, Joppe en Jesper

Marcel en Wilma
 Tessa en Matt
 Marike en Wietse, Silke
 Paula

Stephan en Tanja
 Julia

Guus

echtgenoot van

Correspondentieadres: 
Koperwieklaan 3
App. 4.12
3722 CB Bilthoven

Guus is overgebracht naar uitvaartcentrum Tap DELA,
Soestdijkseweg-Zuid 265, alwaar geen bezoek. 

De uitvaart vindt plaats in besloten kring. 

dat als de fysieke leefomgeving in 
gevaar komt je niet bang moet zijn 
om in te grijpen. Eenrichtingsver-
keer wordt geëvalueerd. Raadslid 
Menno Boer (SP) stelt dat de Hes-
senweg-Zuid niet bij het plangebied 
hoort. Het raadslid wil dat de motie 
van Forza die aandacht vraagt voor 
de verkeersveiligheid Hessenweg-
Zuid wordt ingetrokken. Als dat 
niet gebeurt zal hij een motie indie-
nen die vraagt de verbreding van 
de A27 niet door te laten gaan. Die 
motie wordt in de volgende raads-
vergadering ingediend. De motie 
over de Hessenweg-Zuid wordt 
overigens verworpen.

Transitievisie Warmte
De raad stelt met 20 stemmen voor 
en 4 tegen de ‘Startnotitie Transi-
tievisie Warmte’ vast. Een amende-
ment om een kennisteam in te stel-
len ingediend door Theo Aalbers 
(ChristenUnie) wordt met 5 stem-
men voor en 19 tegen verworpen. 

Een amendement ingediend door 
Forza De Bilt om burgers beter te 
betrekken wordt met 4 stemmen 
voor en 20 tegen verworpen. Een 
motie ingediend door Erik den Her-
tog om alleen het noodzakelijke aan 
te leveren van wat is vastgelegd in 
het Klimaatakkoord, wordt met 4 
stemmen voor en 20 tegen verwor-
pen. De motie met als titel ‘Meer 
ambitie op transitievisie warmte 
zodra dit financieel kan’, ingediend 
door Krischan Hagedoorn (PvdA) 
wordt met 17 stemmen voor en 7 
tegen aangenomen. 

Wethouder Anne Brommersma 
vindt dat we de discussie over 
warmtetransitie hier niet moeten 
voeren, omdat we het gewoon moe-
ten doen. ‘We hebben met zijn allen 
een klimaatakkoord getekend en 
er ligt een afspraak dat we in 2050 
alle woningen en bedrijven van het 
gas af hebben. Dat is een giganti-
sche opgave en daarnaast ook heel 
complex. Financiën zijn daar ook 
onderdeel van. Wij kunnen die niet 

compenseren, wat overigens geldt 
voor bijna alle gemeenten, dus als 
we dit traject willen laten slagen 
zullen er vanuit het Rijk mogelijk-
heden moeten komen.’ De wethou-
der noemt wachten geen optie. ‘Als 
we tot 2050 landelijk alle wonin-
gen van het gas af willen hebben 
moeten we 1000 woningen per dag 
doen, als we wachten tot 2030 gaat 
het over 1500 woningen per dag en 
tot 2040 gaat het over 3000 wonin-
gen per dag. Dat is niet realistisch.’ 
De wethouder wil alle inwoners be-
trekken.      
    
Rebellie
De raad steunt een motie inge-
diend door Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) met als titel ‘Car-
bidschieten blijft toegestaan’. De 
motie wordt met 13 stemmen voor 
en 10 tegen aangenomen. Voor 
stemden de fracties van Forza 
De Bilt, VVD, CDA, SGP, Bilts 
Belang, ChristenUnie en Fractie 
Brouwer. Burgemeester Potters 
had in het vragenhalfuur als por-
tefeuillehouder Veiligheid gezegd 
dit jaar geen vergunning voor car-
bidschieten te zullen verlenen. ‘Ik 
heb niet de illusie dat mijn advies 
nog tot ander stemgedrag gaat lei-
den, maar ik hecht eraan om als 
burgemeester, die verantwoorde-
lijk is voor de veiligheid, een ad-
vies neer te leggen. Ik heb goed 
nagedacht over wat de effecten 
voor onze gemeente kunnen zijn. 
Daarbij weeg ik mee dat de stad 
Utrecht en de gemeente Stichtse 
Vecht en waarschijnlijk ook de ge-
meente Bunnik voornemens zijn 
een verbod op carbidschieten in 
te stellen. Er is nu al een tweede 
aanmelding binnengekomen en tot 
10 december kunnen er nog meer 

komen. Als u nu zegt we moeten 
het toestaan, moeten we het voor 
iedereen toestaan. We kunnen er 
een ideologische discussie van ma-
ken, maar we hebben te maken met 
een coronapandemie. De politie is 
zwaar belast op dit moment. Het 
carbidschieten kan jongeren aan-
trekken die er geen ervaring mee 
hebben en dan moeten we toezicht 
organiseren. Het gaat ten koste van 
handhaving van andere maatrege-

len. Daarom zeg ik dat we dit jaar 
een mooie traditie even een keer 
moeten overslaan. Dat zegt niets 
over het afschaffen van tradities. 
Het staat gewoon nog in de APV, 
ook voor volgend jaar.’ 

De burgemeester vindt het jam-
mer dat er een politiek punt van 
wordt gemaakt terwijl het een vei-
ligheidsaspect is. Hij ontraadde 
daarom de motie.
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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

Rundergoulash
+ groenterijst

€ 1,59
100 gram

De allerlekkerste

Comice handperen
€ 1,49

Heel kilo

Gesneden 
Spitskool

€ 0,99
400 gramAanbiedingen met een * geldig op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 december.

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Onbespoten
Hollandse tomaatjes
Groot assortiment

500 gram € 2,49
Mooi groot assortiment 
Paddenstoelen

Cantharellen, Pied du mouton, 
Eekhoorntjes brood, King oyster, 

Shi-take 
en nog veel meer..!!!

Ze zijn er weer…
Kistjes
Mandarijnen 
Heerlijk zoet en zonder pit

Per kistje € 4,99
Vitamine bommetjes….
Blauwe bessen
Mega bak 300 gram € 1,99

07
12

08
12

09
12

Varkenshaas 
in champignon roomsaus 
met gebakken aardappel 

€ 1,59
100 gram

Witlof 
ham – kaas schotel

€ 1,25
100 gram

Herten goulash 
met rode kool en puree

€ 1,75
100 gram

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot 
assortiment met 

voorgerechten en luxe 
hoofdgerechten. Sinterklaastaart

Verrassend lekker..!!

Nu € 18,95
Volop keuze in speculaas,
Gevulde speculaas, 
Roomboter amandelstaaf,
Gehaktstaaf, Marsepein 
en nog veel meer lekkers…

Desem 
landbrood
Nu € 2,49
Milano – desem
Stokbrood
Nu  € 1,99

Pinda’s gezouten
Nu 2 bakken € 4,99
Macadamia mix 
gezouten
Nu 2 bakken € 9,98

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Notenafdeling

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 december
t/m woensdag 9 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Runderrollade 
Beenham
Gebraden gehakt 

Filet Americain
Grillworstsalade 
Hammouse 

VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Procureur lapjes

Hollandse sucade

Gehakte biefstukjes

Tartaartjes

500 
GRAM 5.98

6 STUKS 
VOOR 6.-

500 
GRAM 7.50

1 KG 
VOOR 11.-

RIBLAPPEN

500 
GRAM 9.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

Kipschnitzels, gehaktschnitzels, 
varkensschnitzels, 
runderschnitzels

ARGENTIJNSE 
BIEFSTUK

500 gram kipshoarma 
+ 8 broodjes

NU 
VOOR 10.-

4 + 1
GRATIS

3 + 1
GRATIS BOEREN 

BELEGEN KAAS 

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.50

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS 

DJAKARTA 
NOTENMIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

HUISMIX 
Vers gebrand!

Vers gebrand!
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PCB Uitvaartzorg Bilthoven

“Wij staan voor iedereen klaar!”
Het is inmiddels een vertrouwd gezicht geworden in Bilthoven Centrum, 

de PCB Uitvaartwinkel op het Uilenpad 1. We lopen er vaak langs 
en vragen ons af wat deze winkel zo bijzonder maakt. 

Eenmaal binnen maken we kennis 
met gastvrouw Wildine Oosterom, 
zij vertelt ons dat de ‘winkel’ eigen-
lijk veel meer een informatie- en ad-
viescentrum is voor begrafenissen 
en crematies. “Daarnaast bieden we 
een bijzonder assortiment rondom 
de uitvaart zoals grafmonumenten, 
urnen, herinnering sieraden, condo-
leancekaarten en boeken over ver-
lies en rouwverwerking; ook voor 
kinderen!”, aldus Wildine. Ook 
biedt de PCB Uitvaartwinkel een 
mooie collectie troostgeschenken 
om je medeleven te betuigen aan de 
nabestaanden.

PCB Uitvaartzorg werd in 1933 op-
gericht als vereniging met als doel 
het verzorgen van uitvaarten die 
passen bij de overledene en nabe-
staanden, ongeacht religie, levens-
overtuiging of cultuur. PCB is een 
kleinschalige organisatie die als 
coöperatie haar taken zonder winst-
oogmerk uitvoert en zeer deskun-

dig is. Ook heeft PCB een deposi-
tofonds, waarin u het geld voor een 
uitvaart kunt laten beheren.

Laagdrempelig en vertrouwd
Het informatie- en adviescentrum 
is een laagdrempelige en vertrouw-
de plek waar je in een ontspan-
nen sfeer je persoonlijk kan laten 
adviseren over de mogelijkheden 
van begraven of cremeren. “Uit er-
varing weet ik dat het praten over 
je eigen uitvaart en hoe je het ge-
regeld wilt hebben best lastig is,” 
vervolgt Wildine. 

“Toch blijkt dat als je eenmaal in 
gesprek bent, mensen graag hun 
wensen willen laten optekenen in 
een wensenformulier. Voor de na-
bestaanden is het dan overduidelijk 
wat je voor ogen hebt als het om de 
uitvaart gaat. Wij begeleiden graag 
diegenen die hun wensen willen 
vastleggen om samen tot een mooie 
uitvaart te komen. Bovendien kun-

nen we tegelijkertijd een kostenra-
ming maken, waardoor er ook wat 
dit betreft geen verrassingen zijn”.

Thuis in de regio Utrecht
De van huis uit Utrechtse organi-
satie is volledig thuis in de regio. 
Wat uitvaarten betreft kom je in De 
Bilt dan bijvoorbeeld al snel uit bij 
Begraafplaats en Crematorium Den 
en Rust en Begraafplaats Branden-
burg. Maar PCB onderhoudt ook 
goede contacten met kerken, hore-
cagelegenheden voor condoleances 
en opbaarlocaties. Wat dat laatste 
betreft kunnen families nu bijvoor-
beeld ook terecht op het onlangs 
geheel vernieuwde uitvaartcentrum 
aan de Jufferstraat in Zeist”. De 
mogelijkheden zijn legio.

Stap rustig eens binnen in de win-
kel op het Uilenpad voor informa-
tie en advies over een uitvaart of 
over het PCB Depositofonds. Wilt 
u meer informatie, kijk dan ook op 

www.pcbuitvaartzorg.nl of maak 
een afspraak in de winkel.

PCB Uitvaartzorg
Uilenpad 1
3722 AW  Bilthoven
030- 2217229
(Voor melden van een overlijden 
030-2622244)
bilthoven@pcbuitvaartzorg.nl

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag van 
10.00 – 17.00 uur.

Orange the World 2020 voert actie 
tegen geweld tegen vrouwen

door Walter Eijndhoven

Samen met de Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven gaf wethouder Madeleine Bakker-Smit 
woensdag 25 november in Maartensdijk het startsein van Orange the World 2020, een 

wereldwijde actie tegen geweld tegen vrouwen. De actie, gesteund door de Verenigde Naties, 
duurt tot donderdag 10 december. Ook gemeente De Bilt geeft hieraan gehoor.

Veel buurtgenoten hebben geen 
idee wat zich achter de voordeur 
afspeelt van hun buren. Ook in een 
rustige gemeente als De Bilt speelt 
zich achter die voordeur vaak meer 
af dan menigeen denkt. 45 procent 
van vrouwen wereldwijd krijgt te 
maken met geweld. ‘Geweld te-
gen vrouwen en meisjes vindt vaak 
plaats zonder dat de buitenwereld 
het merkt’, vertelt Bakker-Smit. 
‘Daarom staat onze gemeente ach-
ter deze wereldwijde actie’.

Organisaties
Eén van die vele organisaties die 
aandacht vraagt voor geweld tegen 
vrouwen is de Soroptimistclub. An-
nemieke Bos, mede-initiatiefneem-
ster en lid van de Soroptimistclub 
afdeling De Bilt-Bilthoven vertelt: 
‘Onze leden vragen aandacht voor 
alle mogelijke vormen van geweld 

tegen vrouwen. Wij zijn dan ook blij 
met alle steun die wij verkrijgen van-
uit gemeente De Bilt. In Nederland 
kleuren gelukkig al 160 gemeenten 
oranje’. De kleur oranje staat voor 
de dageraad, voor het aanbreken 
van een hoopvolle toekomst zonder 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Om die reden wappert de vlag van 
Orange the World bij het gemeente-
huis in Bilthoven en is het pand, net 
als duizenden andere gebouwen over 
de hele wereld, oranje gekleurd.

Aandacht
Om ook binnen gemeente De Bilt 
nog meer aandacht te vragen voor 
al dat geweld tegen vrouwen, ver-
spreiden de dames van de Sorop-
timistclub De Bilt-Bilthoven flyers 
en posters met informatie waar ge-
weld te melden is. Bos: ‘Wij willen 
zoveel mogelijk mensen bereiken, 

dus wij gaan ook langs scholen en 
winkels binnen alle zes kernen. In 
diverse winkels kunnen klanten 
chocoladerepen van Tony Choco-
lonely kopen met een speciale ac-
tiewikkel “Break the Silence”. Ook 
in onze eigen bakkerij verkopen wij 
deze repen. Van elke verkochte reep 
gaat een bedrag naar een speciaal 
fonds van de Verenigde Naties’.

Melden
Iedereen kan geweld tegen vrou-
wen en meisjes eenvoudig melden. 
Diverse organisaties behandelen 
specifieke vormen van geweld, 
zoals geweld achter de voordeur 
of seksueel geweld. De website 
www.geweldtegenvrouwenmelden.
nl vermeldt hoe je dit kunt doen. 
Natuurlijk kun je ook bellen met 
telefoonnummer 0800-2000 en in 
noodgevallen 112.

Wethouder Madeleine Bakker-Smit (l) ontving uit handen van Annemieke Bos vier Tony Chocolonely repen.

ArtTraverse rouwt om Lilian
Lilian Oldenhof overleed op 20 november na een periode van vier jaar 
ziekte. Zij werd 57 jaar. Lilian werkte al sinds 2004 mee aan tentoon-
stellingen in de Traverse van het gemeentehuis van De Bilt tussen Jag-
tlust en de nieuwe vleugel. Met haar kennis en ervaring als kunstenaar 
en ook haar technisch vernuft was zij de ‘stille kracht’ van de opeen-
volgende werkgroepen, waarvan 
zij deel uitmaakte, bekend als Art-
Traverse. 

Ondanks haar ziekte de laatste 
vier jaar bleef zij van harte mee-
werken, zoals op de foto uit 2019 
te zien is. Toen werd de expositie 
ingericht van de bekende kunste-
naars Henk Visch en Kars Per-
soon. Daarna was er nog maar 
één expositie, die als gevolg van 
corona voortijdig moest worden 
beëindigd. 
De werkgroep hoopt haar activi-
teiten spoedig weer te kunnen op-
pakken. Helaas zonder Lilian. Zij 
zal zeer gemist worden.

Evert Bouws

Lilian Oldenhof hangt een 
schilderij op van Kars Persoon in 
de traverse van het gemeentehuis. 
(foto Katrien Kroes)

Wildine Oosterom wil graag het 
luisterend oor bieden en advies 
geven (Foto: Hans Lebbe)

editorial

Boompjes bemesten

Vrijdagochtend 27 november was er in de boomgaard van het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt een zogenaamde mestochtend. De vrijwilligers 
gaven iedere fruitboom een portie mest, geleverd door de Landwinkel 
aan de Universiteitsweg in De Bilt. [foto Frans Poot]
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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.

Échte Nordmann 

kerstbomen. De mooiste

en sterkste die er zijn.

Kom er snel een 

uitkiezen.

150 tot 180 cm

€ 19,99
180 tot 210 cm

€ 32,99

7 DAGEN PER WEEK OPEN
De kerstshow die niemand mag missen ...

... en niemand hoeft onze kerstshow te missen, want door de enorme 
grootte én de slimme routepaden kan de gewenste anderhalve meter 
afstand bij ons makkelijk bewaard worden. En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over wat je allemaal kunt zien bij de Vaarderhoogt 

kerstshow: prachtige decors, waanzinnig mooie kerststuk-
ken én een zeer gevarieerd, uniek kerst-assortiment 
om thuis úw kerst 2020 prachtig in te richten!!!

Dorresteinweg 72b • Soest • Tel 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Zelf een mooi kerststuk 

maken? Zie de demonstratie-

video’s op de website.

Lancôme huidverzorging, 
make-up en de geuren

Bij besteding van 75 euro
ontvangt u een leuke attentie!

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NU MET

25%
KORTING

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

     Jouw ten Cate bij

20%
KORTING
 op alles van ten Cate

Komt u liever buiten onze openingstijden om?
Bel dan 0346-211711 om een afspraak te maken.

Geldig tot en met 13 december

NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

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

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

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

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

voorwaarden conform de CAO bouw

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

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

Nagel
groeit! 

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat je vooral in de praktijk 
leert. Met onze ervaring ‘voelen’ we wat een muur 
nodig heeft en kunnen we met de grootste precisie 
het mooiste werk maken. Wij werken.... [lees meer]

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

Ook dit jaar 
gaat DE SINT 
voor zijn 
BOTERLETTERS, 
SPECULAAS, 
MARSEPEIN 
en BORSTPLAAT 
weer naar 
BAKKERIJ BOS!!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

• 25 jaar Curlsys 
 gespecialiseerd

• So pure kleuringen 
 op basis van veganistische
 natuurlijke ingrediënten

• Kleurspecialist

• Verkozen tot 
 Keune ambassador

• Kwaliteit, service 
 en goed advies

U bent van 
harte welkom!
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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

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

Geen Feestdagenacties Maartensdijk
Het coronavirus heeft de Sinter-
klaas - en Kerstacties in Maartens-
dijk de das om gedaan. De organi-
satie heeft besloten om dit jaar de 
actie niet door te laten gaan. 

‘Dit besluit nemen we met pijn in 
ons hart maar het is de enige juiste 

verantwoorde keuze. Gezien alle 
maatregelen en niet-dalende cij-
fers in Nederland kunnen wij niet 
de veiligheid voor de organisatie 
en deelnemers garanderen’, zeg-
gen de organisatoren. ‘Wij hopen, 
dat we volgend jaar mooier en 
sterker terug kunnen komen. Het 

is spijtig voor iedereen en hope-
lijk geen reden de Maartensdijkse 
middenstand niet te bezoeken. Er 
is voor iedereen meer dan genoeg 
in de winkels aanwezig en anders 
is e.e.a. op korte termijn aan te vul-
len. Wij wensen iedereen wel nu 
alvast fijne dagen’. [HvdB]

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 20 november was de Dag van de Ondernemer. 

Een dag waarop we het ondernemerschap vieren en 
ondernemers bedanken voor hun inzet. Het jaar 2020 is 
een bizar jaar voor veel ondernemers. Business Contact 

De Bilt (BCB) wilde daarom op deze dag de Biltse 
ondernemers een hart onder de riem steken. 

De maandelijks live ontmoetingen tussen de BCB-leden zijn er niet 
meer. Het bestuur van de BCB had daarvoor een alternatief gevonden. 
Zij boden al hun leden een borrelpakket aan. Met als tip om een toast op 
zichzelf en elkaar uit te brengen. Het bestuur bracht zo de BCB-borrel 
letterlijk bij de ondernemers thuis. 
Dit borrelpakket is samengesteld vanuit de gedachten Wees Loyaal, 
Koop Lokaal en vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Het zijn pro-
ducten van diverse lokale ondernemers. Medewerkers van Reinaerde 
hebben het enthousiast ingepakt.

Marion, Beni en Lotte van Reinaerde pakken enthousiast de BCB-
borrelpakketten in. (foto Hans Lebbe)

Vragenhalfuur uit de raad van 26 november
door Guus Geebel

Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) 
vraagt opheldering over de zin ‘We 
bundelen de adviezen tot één ad-
vies’ in de notitie van het college 
‘Samen werken aan wonen’. Wet-
houder Dolf Smolenaers: ‘Er is een 
raadsbrede motie geweest die ge-
leid heeft tot dit participatietraject. 
Het tweeledige doel is het vinden 
van nieuwe locaties om de woning-
bouw te versnellen en het ophalen 
van wensen uit de eigen buurt om 
mee te kunnen nemen in het woon-
beleid. Doel is dat het college met 
een advies komt waar de raad een 
besluit over kan nemen. Daar komt 
eensluidend in waar mensen het 
over eens zijn. Op afwijkende me-
ningen gaan we niet filteren, dat 
gaan de inwoners zelf doen. Het 
is de bedoeling dat het redactie-
team samen met inwoners wordt 
gevormd.’ De wethouder hoopt dat 
de inwoners de handschoen oppak-
ken en met adviezen komen voor 
extra locaties en wat belangrijk is 
in hun eigen buurt. ‘Dus een open 
en transparant participatieproces 
waarin afwijkende meningen ge-
woon naar voren komen.’ 

Carbidschieten
Henk Zandvliet (GroenLinks) 
vraagt of het college bereid is om 
zolang het landelijk vuurwerkver-
bod van toepassing is carbidschie-
ten in de gemeente niet toe te staan. 
Volgens de APV van De Bilt is 
carbidschieten buiten de bebouwde 
kom op oudejaarsdag tussen 10.00 
en 18.00 uur toegestaan, tenzij het 
college binnen twee weken na ont-
vangst van de vereiste schriftelijke 
aanvraag van enig bezwaar heeft 
doen blijken. Burgemeester Pot-
ters antwoordt dat carbidschieten 
verboden is tenzij er een melding 
wordt gedaan. Wanneer het college 
geen bezwaar uit is het toegestaan. 
Tot nu toe hebben we elk jaar één 
aanvraag gehad. Inmiddels zijn er 
nu twee meldingen. We zijn be-
zig om te kijken of we in de regio 

een gemeenschappelijke lijn over 
carbidschieten kunnen volgen. Ge-
zien de bijzondere situatie rondom 
corona vindt het college het niet 
verstandig nu carbidschieten toe te 
staan. ‘Dat heeft voornamelijk met 
groepsvorming en toezicht te ma-
ken.’

Vuurwerk
Michiel van Weele (D66) stelt en-
kele vragen over vuurwerkover-
last in de laatste weken van 2020. 
De burgemeester: ‘Zoals elk jaar 
wordt er een plan gemaakt door het 
basisteam politie, waarbij we met 
gemeente, politie en OM bekijken 
hoe we het beste oudejaarsnacht 
veilig en goed door kunnen komen. 
Dat plan wordt begin december ge-
maakt en daar heeft vuurwerk een 
belangrijke rol in, maar ook hoe we 
met handhaving omgaan. Meldin-
gen van overlast kunnen worden 
gemeld op het politienummer 0900 
8844. Er is een vuurwerkverbod. 
De coronamaatregelen hebben pri-
oriteit, maar het verwachtingspa-
troon is dat jongeren in de nieuw-
jaarsnacht van zich laten horen. We 
zullen zorgen dat onze hulpdiensten 
altijd vrij baan hebben.’   

Kindermishandeling
Op vragen over kindermishande-
ling van Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) antwoordt wethouder 
Madeleine Bakker: ‘Het college 
vindt kindermishandeling een zeer 
ernstige zaak. Van kinderen waar 
Save in De Bilt bij betrokken is zijn 
drie kinderen die langer dan drie 
maanden wachten op een module 
die voor hen passend zou zijn bij 
de hulpverlening. Ze hebben wel 
hulp maar het zou nog beter zijn als 
ze de zorgcomponent krijgen waar 
ze op moeten wachten. Er is voor 
deze kinderen een regionale aanpak 
afgesproken. Er wordt per casus 
gekeken wat de beste methode is 
om hier versnelling in te brengen. 
Het gaat niet om geld of zaken die 
we al of niet ingekocht hebben als 
zorgaanbod, maar dat er capaci-
teitsvragen zijn bij de zorgaanbie-
der die we graag zouden willen in-
schakelen.’

VMBO Aeres 
Namens Pim van de Veerdonk (Be-
ter De Bilt) stelt Connie Brouwer 
en aantal vragen over de sluiting 
per 1 augustus 2021 van Aeres 
MAVO in Bilthoven. De vragen 
worden eveneens beantwoord door 
wethouder Madeleine Bakker. De 
vraag of er gesprekken geweest 
zijn tussen Aeres en andere onder-
wijsinstellingen kan zij bevesti-
gend beantwoorden. Onder ander 
het Berg en Bosch College. Over 
overname van leerlingen zijn voor 
zover de wethouder weet geen 
gesprekken gevoerd, want Aeres 
wil haar leerlingen graag behou-
den. Gelet op de geringe afstand 
tussen Bilthoven en Maartensdijk 
lijkt dat logisch. Er zijn nog geen 
concrete plannen voor het vrijko-
mend schoolgebouw, maar we zijn 
pro-actief gestart met een eerste 
inventarisatie en daarin wordt een 
quickscan gemaakt naar de moge-
lijkheden.’

De vragen van Henk Zandvliet (GroenLinks) werden overruled door een 
later op de avond aangenomen motie die carbidschieten wil toestaan.

De school vanaf de Soestdijkseweg die per 1 augustus 2021 de deuren sluit.

Cheque voor Dierenweide 

Onlangs overhandigde salesmanager Gerwin Besselink van Bongo 
Solar uit Apeldoorn (rechts) een cheque ter waarde van 500 euro 
aan penningmeester Rob Alderhout van Stichting Dierenweide 
Maartensdijk. Met dat bedrag kunnen ze het goede voor de dierenweide 
voortzetten.  (foto Marit Alderhout)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Om 3 uur een afspraak in het UMC. Ruim voor half 3 gingen we van 
huis met de auto, mijn man zou rijden. Na een korte stop bij de glasbak 
de weg op. Op de Kon. Wilhelminaweg stopte de auto en konden we 
niet verder rijden. Het drukke verkeer maakte het moeilijk om uit te 
stappen. er stopte een auto naast ons die hulp aanbood, de verkeers-
regelaar kwam helpen de auto veilig van de weg te krijgen. Onder-
tussen regelde hij het doorrijden van het verkeer. Op de veilige plaats 
struikelde mijn man, werd ook door de verkeersregelaar verzorgd. De 
chauffeur van een bergingsauto probeerde onze auto weer aan de praat 
te krijgen, lukte niet. Zoveel behulpzame aardige mensen! Ik wil hierbij 
‘dankjewel’ zeggen.

Loes Geel - Maartensdijk
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BEKENDMAKINGEN
week 49 ¾  2 december 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt hebben de aan Vitens N.V. 
verleende omgevingsvergunning (oprich-
ting) van 9 augustus 2005 gewijzigd. En-
kele van de aan deze omgevingsvergun-
ning verbonden voorschriften worden 
vervangen door actuele voorschriften.

Inzien
Het besluit ligt met de bijbehorende stuk-
ken vanaf 3 december 2020 tot en met 14 
januari 2021 ter inzage. U kunt het besluit 
na afspraak (088-0225000) inzien bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archime-
deslaan 6 in Utrecht (maandag t/m vrijdag 
van 08:30 tot 12:30 uur) of na afspraak 
(030-2289411) bij de gemeente De Bilt, 

Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven 
(maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:00, 
dinsdag van 15:00-19:00 uur). Let op: ge-
wijzigde openingstijden rond de feestda-
gen.

Reageren
Vanaf 3 december 2020 kunnen belang-
hebbenden gedurende 6 weken, een be-

roepsschrift indienen bij de Rechtbank 
Midden-Nederland (afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). 
Het beroepsschrift dient de volgende infor-
matie te bevatten: naam, handtekening en 
adres van de indiener, datum, reden van 
het beroep en op welk besluit het beroep 
betrekking heeft.

Wijziging omgevingsvergunning milieu

Digitale Informatieavond
 VO Gemeente De Bilt

9 december
De VO-scholen van de gemeente de Bilt (Aeres vmbo, Het 
Nieuwe Lyceum en de Werkplaats Kindergemeenschap) 
organiseren jaarlijks een informatiebijeenkomst voor ouders/
verzorgers van de leerlingen van groep 8 uit de gemeente. Dit 
jaar zal de informatieavond volledig digitaal plaatsvinden. 

Via desbetreffende QR-code komt u bij de inschrijfpagina van de 
betreffende school. Wij hopen u te ontmoeten op 9 december.

19.00 – 19.30 uur 19.45 – 20.15 uur 20.30 – 21.00 uur 

https://www.aeresvmbo.nl/
maartensdijk

https://www.wpkeesboeke.nl/
vo/vo-algemeen/informatie_avond/

https://www.hetnieuwelyceum.nl/
groep-8/

Aeres VMBO 
Maartensdijk

De Werkplaats Het Nieuwe Lyceum

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

SNACKS VOOR'N HEERLIJK AVONDJE
Snack balletjes, mini quiche, Russisch eitje, pincho's,
tv. sticks, filet americain, ei bieslook, erwtensoep,
hartige banket staaf, Amerikaanse grill salade......

YAKITORI SATÉ
Ons Oosterse sprookje! Top gemarineerde kippendijen
Hand geregen op onze houten stokjes; super lekker!
Ca. 10 tot 12 min. in de pan, oven of de BBQ 100 gram 1,75

KIP SHOARMA
Dunne reepjes magere kipfilet, traditioneel gekruid. Top 
met onze shoarma broodjes en knoflooksaus!
Kort en fel roerbakken in royale pan 500 gram 4,98

KIP KROKANT SCHNITZELS
Malse kipfilet omwikkeld met cornflakes en licht gaar
gemaakt; ook lekker lauw warm op uw salade...
Zachtjes braden in ruim boter; ca 8 tot 10 min. 100 gram 1,25

GOURMET POPULAIR
Met mini hamburgertjes, Engelse worstjes, kipfilet,
mini boomstammetjes, kogelbiefstuk, varkenshaas. 
Mooi opgemaakt op schaal. Ca. 280 gram p.p.p.p. circa 6,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heeft u uw schoen al gezet??

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 30 november t/m 5 december.

Zetfouten voor behouden.

RUNDER ENTRECOTE BURGERS

100 % rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug! 3 stuks 4,50
VARKENS SCHOUDERFILET ROLLADE

Authentiek gekruid, ook voor'n broodje warm vlees 100 gram 1,25

GOURMET EXCLUSIEF
Met Kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
mini cordonbleu, mini kipsaté, gemarineerde
biefstukreepjes. Ca. 280 gram p.p. p.p. circa 6,95

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze Ook in deze 
gekke tijden gekke tijden 
verzorgen we verzorgen we 
voor bedrijven voor bedrijven 
instellingen instellingen 
en andere en andere 

organisaties organisaties 
drukwerk. drukwerk. 

Maar ook Maar ook 
andere andere 

op maat op maat 
gemaakte gemaakte 
promotie promotie 

items.items.

Meer info?Meer info?
Bel of Bel of 
mail , mail , 

we staan we staan 
(op afstand) (op afstand) 

voor u voor u 
klaar!klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

De online bedrijvengids! www.vierklank.nl/bedrijven

Op www.vierklank.nl/bedrijven vind je de lokale bedrijvengids.
Zeker nu je niet ver wilt rijden zoek je bedrijven en instellingen dichtbij.

Zoek je lokaal, dan kijk je op www.vierklank.nl

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT
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Kaas, koekjes en gemalen koffie
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van 

het nieuwe centrum wordt verwacht in mei 2021. 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 boodschap-
pen, ver voordat de Kwinkelier 
werd geopend en de groenteboer en 
de slager nog waren gevestigd naast 
de kruidenier? Het Online Museum 
- in de persoon van redacteur Ve-
roniek Clerx - zoekt de weg terug 
en werkt aan een rondleiding. Deze 
keer aandacht voor Kruidenier van 
Mourik aan de Vinkenlaan die zich 
met de Julianalaan rond en na de 
oorlogsjaren in de vorige eeuw 
ontwikkelde tot een middenstands-
kwartier.

Boekje
Voor de kruidenier van de jaren ’40, 
’50 en ’60 was het ‘boodschappen-
boekje’ net zo’n gebruikelijk at-
tribuut als de app vandaag de dag. 
Wil (1944) en Gerda (1954), twee 
van de drie dochters Van Mourik, 
kunnen zich dat nog goed herinne-

ren. De winkel heette ’t Kaasboer-
tje maar Van Mourik verkocht veel 
meer dan kaas alleen: ‘Zie je op de 
foto de poort links van de winkel?, 
vraagt Wil. ‘Dat is later de ingang 
van de Kwinkelier geworden’.

Vinkenlaan
Koos Kolenbrander schreef over 
de Vinkenlaan: ‘Vanaf 1903 zijn 
de huizen aan de Vinkenlaan ge-
bouwd. De boogvorm van de laan, 
evenals bij de Nachtegaallaan, her-
innert nog aan het oorspronkelijk 
ontwerp in Engelse Landschapsstijl 
van het Park Vogelzang, zoals het 
gebied ten zuiden van de spoor-
lijn Utrecht - Amersfoort werd 
genoemd. Omstreeks 1915 zijn 
de huizen aan het Emmaplein ge-
bouwd. Door de snelle bouw vanaf 
1903 ontstond er een gebrek aan 
winkels in de nieuwe woonkern. 

Vanaf 1917 is dit ruimschoots inge-
haald en vestigden zich winkeliers 
aan de Nachtegaallaan, Vinkenlaan 
en het Emmaplein. Het winkelcen-
trum De Kwinkelier is destijds ge-
bouwd op het terrein achter de Vin-
kenlaan waarop van 1797 tot 1807 
de Joodse begraafplaats (bekend 
als ’t Jodendom’) was gelegen. Het 
Uilenpad, dat vanaf de Julianalaan 
parallel loopt met de Vinkenlaan, 
liep naar deze voormalige begraaf-
plaats’.

Overboslaan
Mevrouw van Mourik komt van de 
Westbroekse Binnenweg in West-
broek. De dochters Van Mourik 
waren geboren in het babyhuis op 
de Overboslaan. Daar kon de jonge 
moeder na de bevalling een beetje 
bijkomen. De familie woonde aan-
vankelijk achter de winkel. Boven 

de winkel woonde 
een oude dame, me-
vrouw Van Keulen. 
Toen zij overleed 
werd de woning met 
de winkel verbon-
den en gingen de 
kinderen boven de 
winkel slapen. Zo 
kwam het dat Wil 
pas op haar 18e een 
eigen kamer kreeg.

Bakfiets
Vader bezorgde de 
boodschappen met 
de bakfiets en haal-
de bij het afleveren 
de boodschappen-
boekjes met nieuwe 
bestellingen weer 
op; ‘s Avonds vul-
den wij de dozen sa-
men met onze moe-

der’, vertelt Gerda. ‘Bestellingen 
werden ook wel telefonisch gedaan; 
we hadden zo’n grote bakelieten te-
lefoon aan de muur. De boodschap-
penronde kostte veel tijd vooral om-
dat veel klanten bij de aflevering het 
boekje nog moest invullen. Ook de 
betaling kon trouwens lang op zich 
laten wachten. Veel boodschappen 
belandden ‘op de lat’ en werden 
voldaan op afbetaling. Soms was de 
armoede onder de klanten zo groot, 
dat er helemaal niet werd betaald. 
Het klantenbestand was wel uitge-
breid. Niet alleen gezinnen maar 
ook horecabedrijven waren klant. 
Hotel Heidepark bijvoorbeeld. Wil: 
‘Bij Golfbaan De Pan moest ik op 
zondag wel eens een doosje afle-
veren. Dan mocht ik mijn moeders 
fiets gebruiken. Bij Hotel Heide-
park was trouwens de bioscoop 
Concordia’.

Hangplek
Wil was bevriend met Hanneke 
Visman van de sanitair-winkel op 
de hoek en met Annemieke van 
Veenendaal, de dochter van kap-
ster Jaspers, schuin tegenover. 
Gerda ging om met Dicky van 
Dijk van de schoenmaker: ‘Daar 
waar nu schoenwinkel Donelli is 
gevestigd. We speelden hier slag-
bal met zijn allen’, vertelt Wil. 
‘Er waren nog zo weinig auto’s 
dat we gewoon op straat konden 
zitten’. Voor Gerda, die tien jaar 
jonger is vormt de Melchiorbank 
het ontmoetingspunt van de jeugd. 
‘Dat was onze hangplek eind ja-
ren ’60’. Bij ’t Kaasboertje was 
kaas een hoofdproduct. De kazen 
lagen op grote planken werden 
om de zoveel dagen gekeerd. We 
verkochten ook luxe koekjes. Des-
gewenst werden de koffiebonen 
in de winkel gemalen. Er was een 
weegschaal met kleine koperen 
gewichtjes. Die moest regelmatig 
geijkt worden. Gerda: ‘Wanneer ik 
uit school kwam liep ik vaak door 
de winkel en deed dan een graai in 
de bak met chocolaatjes’.

Radio Sound 
Moeder was een echte huismus, 
maar onze vader ‘een heel uithuizig 
mens’. Hij was een graag geziene 
gast bij de café-restaurants naast 
het spoor op de hoek van het Em-
maplein: de Schouw en De Bonte 
Koe. ‘Bij de Schouw ging hij bil-
jarten. Hij was ook lid van de Me-
teoor, de auto- en motorclub aan 
het eind van Julianalaan, waar nu 
de midgetgolf is. Bij bijzondere 
gelegenheden huurde hij een tele-
visie bij Radio Sound op het Em-
maplein’, vertelt Wil. Als middelste 
van de drie zusjes heeft zij de meest 
levendige herinneringen aan die 
tijd. ‘Mijn vader Gerard Pieter was 
in 1914 geboren en mijn moeder 
Willemijntje in 1911. Vader over-
leed al in 1971, op 57-jarige leef-
tijd aan een hersentumor’. Greet en 
Wil waren toen al getrouwd en het 
huis uit. Gerda was nog maar zes-
tien. ‘Onze moeder is uiteindelijk 
102 geworden, maar het overlijden 
van mijn vader betekende direct het 
einde van de zaak. Hij had een mid-
denstandsdiploma gehaald, maar 
moeder kon bij wijze van spreken 
geen girootje invullen. Ze heeft de 
hele voorraad verkocht. Met een sa-
neringsmaatregel kon ze het redden 

Winkels Vinkenlaan vóór Jaren ’70: V.l.n.r. Visman (Sanitair en warenhuis), Tabak 
(Groenteboer), Van der Woerd (Slagerij), Hardeman (Jamin-winkel), Wolthuis 
(Juwelier), Van Ooien (Fournituren), Kaasboertje (Kruidenier), Bangma (Boeken en 
boeken-uitleen). Niet zichtbaar op de foto: Pul (Bloemenhandel) en Rijksen (Kapsalon).
Overzijde: Geleijnse (kleermakerij), Van Dijk (schoenmakerij), Jaspers (kapsalon). [Uit 
de digitale verzameling van Rienk Miedema] 

De foto met de ponywagen is 
waarschijnlijk van bij de bevrijding, 
gezien de versiering met de grote W. 
Het kan ook een 31e augustus zijn 
in 1948.[foto Gerda van Mourik]

Veiligheid voorop bij de drogist
door Henk van de Bunt

In deze bijzondere tijd met veel onzekerheid over het coronavirus vinden ook drogisten de 
veiligheid van medewerkers en klanten heel belangrijk. Daarom hebben alle drogisterijen al 

eerder een aantal spelregels afgesproken. Bij DA-drogist van Rossum aan het Maertensplein in 
Maartensdijk gaan we op bezoek:

Drogisten laten maximaal één klant 
per 10 m2 winkeloppervlak toe. 
Het gebruik van een winkelmandje 
wordt verplicht. Jannie van Ros-
sum: ‘Een winkelmandje helpt ook 
om afstand tot elkaar te houden. 
Zijn de winkelmandjes op, dan 
kunnen er even geen klanten meer 
naar binnen. De klant zal dan moe-
ten wachten. En met ingang van 1 
december is het gebruik maken van 
een mondkapje ook verplicht’. 

Spelregels
Natuurlijk zijn er ook andere spel-
regels, die de drogisten aan de 
klanten vragen in acht te nemen; 
Houd ander-halve-meter afstand, 
voor de drogisterij en in de winkel, 
kom zoveel mogelijk alleen naar de 
drogisterij, kom niet naar de win-
kel wanneer je verkouden bent of 
griepklachten hebt en doe doelge-
richt boodschappen. Volg altijd de 

aanwijzingen van het personeel en 
betaal bij voorbaat zoveel mogelijk 
contactloos (pin of mobiel). 

Jannie van Rossum: ‘Wij volgen 
uiteraard deze spelregels zoveel als 
mogelijk. Het veilig werken staat 
voorop. Voor en met de medewer-
kers zijn er ook afspraken gemaakt, 
zodat zij op een prettige en veilige 
manier hun werk kunnen doen. Zo 
is er voor advisering van de klant 
bij het zelf-zorg-schap een afge-
grensde plaats beschikbaar voor de 
(assistent-)drogist. Daarnaast zijn 
er ‘kuchschermen’ bij de kassa. De 
gangpaden worden zoveel mogelijk 
vrijgemaakt van obstakels en waar 
nodig wordt de looprichting aan-
gegeven. Op deze manier proberen 
wij een bijdrage aan de veiligheid 
van klant en medewerker te leve-
ren. Het komt nu ook extra goed 
van pas, dat wij aparte balies heb-

ben voorde drogisterij en parfume-
rie en het DHL-servicepunt’. 

Testbeleid
Als aanvulling op de adviezen van 
het RIVM om persoonlijk contact 
zo veel mogelijk te vermijden en 
om te voorkomen dat het coronavi-
rus van de ene persoon op de andere 
kan worden overgedragen zijn er 
ook aanvullende maatregelen van 
toepassing, zoals bij het testbeleid. 
Jannie van Rosssum hierover: ‘Er 
wordt bij de make-up bakken aan-
gegeven gelieve testers niet te ge-
bruiken i.v.m. corona. Hier wordt 
door ons goed op gelet. Verder 
spuiten wij meestal de geuren zelf 
op de klanten’. Indien dit nodig is 
desinfecteren de medewerkers in 
de winkel alle flesjes regelmatig en 
gebruiken de medewerkers de fles-
jes met wegwerphandschoenen. Er 
wordt ook een dringend beroep op 

klanten gedaan om te pinnen bij het 
betalen. Er wordt aan dit verzoek 
‘goed’ gehoor gegeven. 

Online
Drogisterijen merken dat zij meer 
hygiëneproducten verkopen dan in 
normale tijden. Vooral desinfec-
terende handgel en zeep worden 
meer verkocht. Vooralsnog lijkt er 
geen sprake van hamstergedrag bij 
Nederlandse consumenten. 
Jannie van Rossum: ‘Het is jam-
mer, dat de onlinewinkels zo ge-

promoot worden op dit moment, 
terwijl er in veel winkels voldoende 
ruimte is om rustig te winkelen en 
er ook genoeg op voorraad is. We 
kunnen ons goed voorstellen, dat 
men in deze tijden de drukte liever 
niet opzoekt. Gelukkig kunnen we 
hierbij helpen; geef je lijstje met 
de decemberinkopen aan ons door; 
dan bezorgen wij het, ingepakt en 
wel bij iemand thuis. Natuurlijk 
mag je het ook ‘gewoon’ met in-
achtneming van de regels, in de 
winkel ophalen.’

Er zijn ‘kuchschermen’ bij de kassa.
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KORTING

WIJ GAAN STOPPEN

GRAAG BEDANKEN WIJ VIA DEZE WEG AL 
ONZE KLANTEN VOOR HET VERTROUWEN 

GEDURENDE 15 JAAR IN DE BILT

VANAF DONDERDAG
3 DECEMBER 10.00 UUR

Hessenweg 194 B  |  3731 JN  De Bilt  |  Telefoon: 030 221 00 07 
Openingstijden: ma 13:00 - 18:00  |  di t/m do 09:00 - 18:00  |  vr 09:00 - 20:00  |  za 09:00 - 17:00

DRESSLER – BUGATTI – OLYMP
LACOSTE – MENS – HILTL

MÄRZ – SCHIESSER
ALAN PAINE – SLÄTER
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In het gedeelte tussen Bantamlaan en Julianalaan is het slagenlandschap 
goed te herkennen. 

De Vierklank is voor ons allemaal 
De kersteditie maken we speciaal

Sinds half maart zijn we allemaal in de ban van het 
Coronavirus/Covid-19. Ook voor de zes kernen van De Bilt 

heeft dat tot nu toe vergaande consequenties gehad. 
Allerlei activiteiten, zijn helaas geannuleerd. 

Gelukkig kwam de betrokkenheid met en van De Bilt nog wel regel-
matig in beeld via het uitkomen van De Vierklank - zowel op papier als 
online - . Wat we wel allemaal hebben gemist zijn die momenten van 
persoonlijke ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en bespreken van 
onze passie voor De Bilt. 

Waar we ons ook op kunnen verheugen is, dat op 23 december de Ker-
steditie van De Vierklank op de deurmat zal vallen. Momenteel wordt 
er al hard gewerkt om daar een speciale krant van te maken. 

Niet iedereen zal zich geroepen voelen om een heel artikel in te zenden 
voor publicatie in De Vierklank, maar wij denken dat er zeker wel de 
nodige lezers zijn die (elkaar) iets te melden hebben over dit jaar, hun 
passie voor de zes kernen van de gemeente, hetgeen ze beleefd of ge-
mist hebben of dat wat ze op nu afgelaste ontmoetingsmomenten met 
anderen gedeeld zouden hebben. 

Ons idee is om een aantal inzendingen van lezers te verzamelen en die - 
zo nodig na enig redactiewerk - in die kersteditie een plaatsje te geven. 
Het kan betrekking hebben op een ontmoeting, een bijzonder moment, 
een herinnering aan het verleden of plan voor de toekomst, een mooie 
foto met verhaal, een recept, een tip, het mooiste plekje in een van de 
zes kernen van De Bilt of … vul maar in.

Een korte bijdrage, een langer verhaal, wel of niet met foto/tekening, 
alles is welkom. Hoe leuk zal het kunnen worden wanneer we rond de 
feestdagen in een tijd waarin we fysiek niet konden reizen of ontmoeten 
(of andersom), thuis onder de kerstboom toch allemaal kunnen wegdro-
men aan de hand van al die verhalen. 

Wat te doen: stuur je inzending in als Word-bestand, bij voorkeur ver-
gezeld van foto’s met hoge resolutie of ander materiaal (vraag zo nodig 
hulp aan ons) naar e-mailadres info@vierklank.nl onder vermelding 
van Kerstkrantbijdrage. Uiterste datum van inzending: woensdag 16 
december. Het ingezonden materiaal zal uitsluitend gebruikt worden 
voor deze speciale editie; wij hopen (en eigenlijk rekenen we daarop) 
een uitgebreid corona-proof kerstgeschenk te kunnen samenstellen 
dankzij jullie inbreng.

Namens allen van De Vierklank  
Henk van de Bunt, redacteur

Bijzondere expositie in KunstindeKelder
Tot 2 januari is in KunstindeKelder van de Bilthovense Boekhandel een duo-expositie te 

bezichtigen van Lilian van den Einden (vilt) en Giny Jans (mixed media) uit Deventer. Zij tonen 
beiden hun eigen werk én hun samenwerkingsproject ‘Human Nature’.

Giny heeft een fascinatie voor ge-
zichten en handen, die voor haar de 
identiteit en de schoonheid van de 
mens weergeven. Op deze geschil-
derde gezichten en handen rang-
schikt ze collages van uitgeknipte 
bloemen, vogels en insecten. Ze her-
gebruikt veel materiaal, zoals hand-
geschept papier, vezels en karton. 

Vilt
Lilian maakt vilt-objecten voor aan 
de muur, waarbij zij ongeverfde 
wol van schapen, zijde, jute en vlas 
gebruikt. Zij laat zich inspireren 
door wat de mens beweegt en in de 
natuur vindt zij structuren en vor-
men die passen bij wat ze wil uit-
drukken. Het voordeel van vilt aan 
de muur is ook dat het zorgt voor 
een betere akoestiek 

Samenwerking
De installatie ‘Human Nature’ laat 
een bijzondere samenwerking zien 
van deze twee kunstenaars, die van-
uit totaal verschillende disciplines 

de natuur omarmd hebben, niet om 
deze naar hun hand te zetten, maar 

om te koesteren en in haar waarde 
te laten.  (Frans Poot)

Lilian van den Einden (l) en Giny Jans naast hun kunstwerken.

Gevaren dreigen voor het landschap
door Henk van de Bunt

‘De kans is groot dat de komende jaren forse aanslagen worden gepleegd op het landschap 
rond Maartensdijk. Op de eerste plaats omdat de mogelijkheid bestaat dat er ook in deze kern 
van de gemeente De Bilt gebouwd moet worden; in ieder geval voor een deel op het boerenland 

gezien het gebrek aan ruimte binnen de bebouwde kom’; aldus de Nieuwsbrief van 
de Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden (SBP). 

‘Daarnaast’ - zo vervolgt de brief 
- ‘is het zo, dat het hele weidege-
bied tussen Hollandsche Rading 
en Groenekan in een advies van 
de U16, waarin de gemeente De 
Bilt participeert, is aangewezen als 
een mogelijke locatie, waar wind-
molens kunnen worden geplaatst: 
ten noorden en ten zuiden van de 
Nieuwe Weteringseweg.’

Waar 
De Nieuwsbrief meldt verder: ‘Eind 
november gaat het woningbouw-
proces van De Bilt van start, waar-
bij inwoners eerst de gelegenheid 
krijgen hun mening te geven over 
de plaatsen waar nieuwbouw kan 
plaatsvinden. In Maartensdijk vond 
op 30 november een online-startbij-
eenkomst plaats. Omgevingsmana-
ger Bas van Hell heeft al aangege-
ven dat er na de startbijeenkomst 
een groep wordt gevormd die de 
betrokkenheid van het dorp verder 
invult. ‘Dat kan door bijeenkomsten 
te beleggen, een enquête te houden, 
interviews te houden, etc. Dat mag 
de groep helemaal zelf bedenken’. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat 
om ideeën en adviezen, het is geen 
inspraak. De gemeente(-raad) zal 
zelf de bouwlocaties aanwijzen, die 
overigens nog wel door de provin-
cie Utrecht moeten worden goedge-
keurd. Grote vraag is waar die wo-
ningen gaan komen. Duidelijk is in 
ieder geval wel dat niet alleen in de 
bebouwde kom van Maartensdijk 
gebouwd gaat worden, maar ook in 
het ‘buitengebied’, en dat daarvoor 
de zogenaamde rode contouren 
zullen worden opgerekt. Die con-
touren geven aan waar er gebouwd 
mag worden. De provincie Utrecht 
hield in het verleden strak vast aan 

die contouren, om het landschap te 
beschermen, maar daar is begin dit 
jaar veranderding in gekomen. Pro-
vinciale Staten hebben de regels om 
bouwgrenzen op te rekken, de rode 
contouren, in de kleine kernen ver-
soepeld’.

Mogelijkheden ‘Binnen de be-
bouwde kom, binnen de rode con-
touren, kan er sowieso gebouwd 
worden. Dat geldt ook voor een 
deel van het gebied ten zuiden van 
de Planetenbaan aan de zuidkant 
van Maartensdijk. Dat zou ook gel-
den voor de westkant van het dorp 
en de grond die direct ten noorden 
en zuiden van de Dorpsweg ligt. 
Bouwen in het buitengebied is mo-
gelijk, mits de provincie toestaat 
dat de rode contouren worden op-
gerekt. Op de vraag of dat zomaar 
kan, met het oog op mogelijke 
belemmeringen vanwege de flora- 
en faunawet zegt de gemeentelijk 
woordvoerder: ‘Dan moeten de 
plannen zodanig worden aangepast 
dat die belemmeringen worden op-
geheven. Op gebieden met bestem-
ming ‘natuur’ is het niet onmoge-
lijk, maar niet waarschijnlijk dat er 
gebouwd gaat worden’. 

Het standpunt van het bestuur 
van de SBP is: ‘Indien er buiten 
de rode contouren locaties aange-
wezen worden voor woningbouw, 
dan dienen die geen schade te ver-
oorzaken aan natuur, het slagen-
landschap en de bewoners van de 
belendende woningen te veroorza-
ken. Maak voortijds een herstel-
plan als compensatie voor natuur, 
landschap en leefklimaat en kijk 
naar andere locaties dan gronden in 
het buitengebied van Maartendijk’.

Samenwerking
De stichting is door verontruste 
bewoners van onder andere de 
Julianalaan in Maartensdijk bena-
derd. Zij maken zich zorgen dat het 
unieke slagenlandschap ten oosten 
van het dorp door woningbouw 
vernietigd zal worden. De SBP, als 
verdediger van het buitengebied 
met het slagenlandschap en de be-
horende flora en fauna, deelt hun 
bezorgdheid. 
Deze bewoners hebben zich ver-
enigd door de oprichting van een 
stichting tot behoud van het sla-
genlandschap. Zij vraagt daardoor 
aandacht voor het unieke karak-
ter van het slagenlandschap en de 
bedreigingen. In een ‘in de buurt’ 
uitgereikte nieuwsbrief wordt de 
stand van zaken opgesomd: ‘Er is 
de afgelopen tijd gesproken met de 
agrariërs die het gebied exploiteren. 
In die gesprekken zijn de gezamen-
lijke belangen besproken. Ook is er 
gesproken met aanverwante orga-
nisaties, zoals de Stichting Behoud 
Prinsenlaan en Ommelanden’.

Provinciale Omgevingsvisie
De Stichting Behoud Slagen-
landschap Maartensdijk Oost: 
‘De Provincie heeft een Ontwerp 
Omgevingsvisie en een Ontwerp 
(interim) Omgevingsverordening 
vastgesteld. Deze waren voor een 
ieder ter inzage en daarop kon ie-
dereen reageren. De gemeente De 
Bilt heeft een zienswijze op deze 
stukken ingediend; in het stuk pleit 
de gemeente voor meer mogelijk-
heden om te bouwen buiten de 
rode contouren en de mogelijkheid 
van forse nieuwbouw rond Maar-
tensdijk. Via onze advocaten heb-
ben wij eveneens een zienswijze 

ingediend en verzocht het buiten-
gebied rond Maartensdijk aan te 
wijzen als bijzonder agrarisch cul-
tuurlandschap en tevens verzocht 
geen medewerking te verlenen aan 
de beoogde woningbouwplannen 
en/of realisatie van andere ontwik-
kelingen in dit buitengebied die het 
landschap aantasten’.

Zoom
Tijdens de online-startbijeenkomst 
afgelopen maandag stelden de meer 
dan 50 deelnemers per chat over de 
honderd vragen. Toegezegd werd 
dat deze allemaal waarschijnlijk 
voor de Kerst 2020 zouden worden 
beantwoord. De gebiedsmakelaar 
probeerde tekst en uitleg te geven 

over de woningbouwopgave en 
‘wat we met elkaar gaan doen’. De 
vragen concentreerden zich tot het 
eventueel bouwen buiten de ‘rode 
contouren’: ‘Waarom is dit alleen 
mogelijk in Maartensdijk en niet 
in de andere vijf kernen van de ge-
meente’? Tal van vragen konden 
niet (direct) worden beantwoord; 
daarom bleven de eventuele advie-
zen over soort, aantallen en plaats 
van mogelijke bouwlocaties ach-
terwege. Men vond elkaar in het op 
korte termijn herhalen van meer-
dere van dit soort digitale bijeen-
komsten met dan een kleiner aantal 
deelnemers per keer. Vooraf dient 
dan wel de ontbrekende informatie 
beschikbaar te zijn. 
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HOOGVLIET.COM

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE.

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

 GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE.

+

G’woon 
gezien op 

TV
Gezien op

TV Supergoedkoop!

1.-
2 STUKS

 4.79 
800 GRAM

 Hollandse komkommer 
 Van /1.58 

Sint koek, 
chocolade en snoep
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /0.99 - /15.98
Voor 0.49 - 7.99
M.u.v. Sint artikelen van 
de broodafdeling

 Sallands zonnepit 
 2 stuks 
Van /3.98
 Voor 1.99 

STUNT

 1+1
GRATIS 

 PER KRAT

 9.99 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

STUNT

750 GRAM

1.99 

 1+1
GRATIS 

 NU 
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Amstel, 
Hertog Jan, 
Palm of Jupiler
Alle kratten met 
24 fl esjes van 
0.25 - 0.3 liter
Van /13.44 - /14.49

Luxe vruchtenstol 
met amandelspijs
Rijkgevuld met rozijnen, krenten, 
noten en échte amandelspijs

 Mager rundergehakt 
 Pak van 800 gram 
Van /6.29

 Filet americain
2 bakjes van 150 - 175 gram 
Van /4.58 - /5.30
 Voor 2.39 - 2.65 

 Robijn  
Alle soorten
2 stuks
Van /5.58 - /18.98
 Voor 2.79 - 9.49 

 G’woon koffi ebonen 
of snelfi ltermaling 
 Alle soorten 
Van /2.69 - /7.66
 Voor 1.34 - 3.83 

 50%
KORTING 

 NU 
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Achter ieder raam een kleurplaat
Hoe leuk is het als achter ieder raam in de gemeente een 
prachtige kerstkleurplaat komt te hangen. Hierbij een op-
roep aan alle kinderen (en volwassenen die willen) om de 
tekening mooi in te kleuren en daarna voor het raam te han-
gen of weg te geven en aan de ontvanger te vragen deze 

voor het raam te hangen. Maak er een foto van en stuur 
deze in naar info@vierklank.nl met in het onderwerp: 
'kleurplaat'. Werkelijk álle ingezonden kleurplaten krijgen 
een plekje bij De Vierklank op de website en uit alle inzen-
dingen verloten we een flink aantal plaatsen voor een af-

druk in de kerstkrant van 23 december. Want iedereen doet 
daar natuurlijk enorm z'n best op. Haal je kleurpotloden, 
stiften of krijtjes uit de kast en doe mee! Foto in hoge re-
solutie insturen vóór vrijdag 18 december, vermeld naam, 
woonplaats en eventueel leeftijd in de begeleidende mail. 



Nootjes
De Vierklank 14 2 december 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dekbed,140x200cm, 90% 
veren en 10% dons voor 
winter. Nieuw, overcompleet 
€15,-. Tel. 06-42448590

Shabbies enkellaarsjes mt 40. 
Beige zeer goede staat. €50,-. 
Tel 06-4654 6171

Nieuwe fel oranje Nike voet-
balschoenen, maat 38.5. €15,-
. Tel. 0346-282656

Lap Fiberfill wit. 6 x 1,5m 
€25,-. Tel. 030-2281085

Haakboek 'Amigurumi' knuf-
fels van €16,- voor €10,-. 
Grote zak met nieuw inpak 
en cadeaupapier - ook rollen - 
€5,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe Pockets van Johan 
Cruijff 5,- p/s. Kinderboek 
Berend Botje kinderliedjes 
(31) met tekst en muziek €5,-. 
Tel. 030-2202996

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

Auto's/motoren
4 WINTERBANDEN 
met alum.velg Mercedes 
C-klasse. I.g.s. t.e.a.b. Tel. 
06- 14436533

Fietsen/ brommers
T.k. 2 kinderfietsen: Electra  
cruiser little Betty, zwart/
wit-rose ( gebruikt) 20 inch, 
framehoogte 47 cm. €25,- per 
stuk. Tel. 06-24885554

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

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

15 verhalen boekjes totaal 
€2,-. Tel: 06-14040516

8 boeken van Walter 
Breedveld totaal €2,-. Tel: 
06-14040516

7 boeken van Anne en 
Serge Golon totaal €2,-. Tel: 
06-14040516

Mooie sjoelbak €15,-. Tel. 
06-16563997

Groot rood autoboek met 
kleurrijke foto's Leuk voor de 
kerst/sinterklaas. €6,50. Tel. 
0346-243758

Boekje mooie manden zelf 
bekleden. €6,50. Tel. 0346-
243758

Groot rond blik van Bratina 
oranje met zilver deksel 
€12,50. Tel. 0346-243758

Bruin, kort, dames leren jack, 
gedragen, mt 44 €30,00. Tel. 
06 53441095

Voor de liefhebber 80 mooie 
sierpillendoosjes uit diverse 
landen plus rekje, €49,95. Tel. 
06 53441095

Kerstverlichting ster-
rengordijn, ca L130 x B 
145, prijs €5,-, gebruikt. 
Kerstverlichting ster, goud-
kleurig, prijs €3,-, nieuw. 
Gourmetstel, klein, nieuw, 
€7,50. Tel. 06-53441095

Herencolbert van fijn beige 
ribfluweel. Maat 52/54 
(L), gevoerd, classic style, 
Nooit gedragen €20,-. Tel. 
06-42448590

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

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

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello

Op ‘t bankje
Sinterklaas bezoekt me elk jaar bij het bankje 
maar in deze coronatijd rekende ik daar niet meer 
op. Toch kreeg ik enkele dagen geleden een appje 
met de boodschap: ‘Beste Maerten ik wil je ook 
dit jaar verrassen, hoewel ook ik goed op moet 
passen. Op een andere wijze wel misschien, maar 
hoe dat zul je dan wel zien.’ Daarom zit ik nu op 
de tijd die hij erbij zette op het bankje te wachten 
op wat komen gaat. Wat technische ontwikkelin-
gen betreft was Sint zijn tijd altijd al ver vooruit. 
Het grote dikke boek heeft hij jaren geleden al 
ingewisseld voor een laptop en ook op de soci-
ale media is Sint al heel lang actief. Maar als hij 
nu in vol ornaat bij me op het bankje komt zitten 
wordt de anderhalve meter echt overschreden. De 
goedheiligman zal zich zeker aan de coronare-
gels houden, maar ik herinner me dat hij tijdens 
de economische crisis toen hij zijn pietenbestand 
moest inkrimpen zich ook door robotpieten liet 
vergezellen. Mijn gedachten gaan uit naar al die 
keren dat hij op zijn schimmel altijd precies op 
tijd bij het bankje kwam en bij me kwam zitten. 
Vijf minuten voor de afgesproken tijd spits ik 
mijn oren bij ieder geluidje wat ik hoor. Daar is 
geen paardengetrappel bij. Nerveus schuif ik een 
beetje heen en weer, maar precies op de afgespro-
ken tijd duikt er opeens een robotpiet op in alle 
kleuren van de regenboog die behendig op het 

bankje springt en met een blikkerige stem zegt: 
‘Beste Maerten, omdat Sint persoonlijk niet kan 
komen, heb ik een boodschap van hem meegeno-
men. Kijk maar even naar de screen, dan laat ik je 
die boodschap zien.’ Op de robotpiet schuift een 
luikje open en op een schermpje is Sinterklaas 
pontificaal zichtbaar. Met een glimlach zoals 
je alleen bij Sinterklaas ziet kijkt hij me aan en 
met een plechtige stem spreekt hij me toe. ‘Beste 
Maerten, in deze roerige tijden moet ik helaas 
contact vermijden. Maar voor jou ben ik er digi-
taal, dat is het beste voor allemaal. Ik hoopte in de 
laatste weken, dat de pandemie zou zijn bekeken, 
en dat mijn verjaardag virusvrij, een feest zou zijn 
voor jou en mij. Helaas mocht dit nog niet ge-
beuren, maar in plaats daarover door te zeuren, 
neem ik het nu toch maar voor lief, al geeft het 
wel veel ongerief. Wie lang binnen moet blijven 
zitten, heeft alle reden om te vitten, maar denk 
dan ook al is het zwaar, het wordt vast beter vol-
gend jaar. Jij Maerten ken ik als optimist daar heb 
ik mij nooit in vergist, dus denk aan mij als ik 
verjaar dan komt het allemaal voor elkaar. Geniet 
nu maar van dit geschenk en weet dat ik steeds 
aan je denk.’ Als Sint is uitgesproken verdwijnt 
het beeldscherm achter het luikje en legt de ro-
botpiet een pakje naast me neer. Met een zoevend 
geluid verdwijnt hij in de duisternis op weg naar 

andere mensen die door de Sint worden bedacht. Of die ook zo door de goed-
heiligman worden toegesproken weet ik niet, maar ik vond 
het prachtig. Ik zucht diep en moet even bij komen 
van de ontmoeting. Andere keren nam ik het pakje 
altijd mee naar huis om het op 5 december open 
te maken. Nu toch alles anders is kan ik mij niet 
bedwingen en maak het nu al open. Er komt een 
heerlijke chocoladeletter tevoorschijn. Een M na-
tuurlijk en er is ook nog een klein pakje bij. Het is 
een USB-stick en op het een rijmpje dat eromheen 
gewikkeld is staat: De ontmoeting met de 
robotpiet, vergeet je door dit stickje niet. 

Maerten

VLEES
TE KOOP

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

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

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

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

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

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

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

Zestig-plusser heeft tijd 
voor ONDERHOUD enke-
le tuintjes. Bel gerust. Tel. 
06-55905010

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Korfbalvereniging NOVA
slaat zich door de crisis

door Kees Diepeveen

Het is een moeilijke periode voor sportverenigingen. Alle zeilen bijzetten om de coronacrisis 
door te komen. Vooral de verenigingen met een eigen accommodatie en sportkantine, soms 

met betaalde krachten, kijken met verlangen uit naar het moment waarop alles weer normaal 
wordt. Korfbalvereniging NOVA uit Bilthoven is een vereniging met een eigen accommodatie; 

een inkijkje in de vereniging.

Voorzitter Pieter Keuning heeft 
geen somber toekomstbeeld voor 
zijn vereniging en ziet al met al de 
nabije toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Wat helpt is dat NOVA 
een vereniging is met een gezonde 
financiële basis. 
Pieter: ‘NOVA blijft financieel ge-
zond door in ieder geval de hand op 
de knip te houden en alleen noodza-
kelijke uitgaven te doen. Wij heb-
ben een beroep gedaan op de één-
malige financiële tegemoetkoming 
schade COVID-19 vanuit de over-
heid. Uiteraard blijven we dat wel 
peilen en indien nodig zullen wij 
zeker aankloppen om verdere steun 
te krijgen.

Financiële steun
Vanuit de gemeente is er financiële 
steun geweest door de huur van de 
sportvelden over de periode maart 
tot en met april kwijt te schelden. 
Die gelden zijn inmiddels door de 
gemeente aan NOVA gerestitueerd. 
Daarnaast is er een verrekening 
gekomen van de huur van de HF 
Witte sporthal in diezelfde periode. 
Pieter: ’Ik hecht eraan om te zeg-
gen dat naast die financiële steun 
de gemeente een grote vraagbaak 
is geweest; bij vragen over nieuwe 
maatregelen vanuit de overheid 
konden wij bij ons aanspreekpunt 
Simon Ott altijd terecht en werden 
onze vragen en opmerkingen zeer 
snel beantwoordt. Er werd zeer 
goed meegedacht’. 

Saamhorigheid
Uit de woorden van Pieter blijkt dat 
NOVA een vereniging is met een 
hechte onderlinge band. ’Er zijn 
tot nu toe geen leden geweest die 
hun contributie hebben ingetrok-
ken. Omdat die inkomsten natuur-
lijk van belang zijn om de lopende 
financiële verplichtingen te kunnen 
blijven voldoen, zijn wij erg blij 

met die saamhorigheid. Daar inves-
teren we ook sterk in. Juist nu is het 
belangrijk om het contact met de le-
den goed te blijven houden. Via de 
wekelijkse nieuwsbrief houden we 
onze leden op de hoogte van wat er 
binnen de vereniging gebeurt. Zo-
als over een groep vrijwilligers die 
de afgelopen maanden op ons sport-
park veel werkzaamheden heeft 
verricht, over onze digitale leden-
vergadering als onze online Bingo. 
Daarnaast gaat het Sinterklaasfeest 
voor de jongere jeugd dit jaar ook 
door. Wel op een andere manier 
dan andere jaren maar wel met een 
bezoek van de Sint en volgens de 
gestelde maatregelen. Social media 
zijn voor ons een belangrijk kanaal 
om onze leden te bereiken. Ook de 
verschillende commissies beden-
ken steeds weer iets om de band 
met de leden aan te houden’.

CoCo
Inmiddels is het zaalseizoen gestart 
en is het gesloten houden van de 
kantine natuurlijk makkelijk. Bij 
de trainingen in de zaal houdt ie-
dereen zich aan de geldende maat-
regelen vanuit overheid, KNKV 
en NOC*NSF. Pieter: ‘We hebben 
een team van vrijwilligers dat bij 
iedere training als Corona Coördi-
nator (CoCo) optreedt en erop toe-
ziet dat de regels worden nageleefd. 
Afstand houden, in groepjes van 4 
trainen en de materialen schoonma-
ken na iedere training. De rol van 
de CoCo is hierbij erg belangrijk, 
het is mooi om te zien dat veelal 
ouders hier zich voor inzetten om 
zo de training van hun kinderen 
mogelijk te maken’.

KangoeroeKlup
‘Het is goed mogelijk om de trai-
ningen te laten plaatsvinden. Onze 
leden weten goed wat er van hen 
verwacht wordt. Het is juist nu erg 

belangrijk om een ieder te laten 
sporten. De Technische commissie 
heeft een trainingsschema gemaakt, 
waarbij ieder team de mogelijk-
heid heeft om tweemaal per week 
te trainen. De dinsdag-, woensdag-, 
en donderdagavonden alsmede de 
zaterdag. Tussen iedere training zit 
voldoende tijd om ervoor te zor-
gen dat de wisseling dusdanig kan 
plaatsvinden dat er niet teveel men-
sen in de zaal aanwezig zijn. Ook 
spelen onze jeugdleden onderling 
wedstrijden op zaterdag, dit wordt 
als erg positief ervaren. 

Pieter: ’De trainingsopkomst is erg 
groot. We zien echt dat de leden 
het belangrijk blijven vinden om te 
trainen. Ook merken wij dat er meer 
kinderen van buiten de vereniging 
zich aansluiten. Vooral in de leeftijd 
van 3 tot 8 jaar. Een goed voorbeeld 
hierbij is onze KangoeroeKlup. Af-
gelopen zaterdag is er wederom 
een record gevestigd waardoor wij 
nu de grootste KangoeroeKlup van 
Nederland hebben’.

Wedstrijden
Ook de selectie- en seniorenteams 
trainen, maar voorbereiden op het 
wedstrijdseizoen blijft natuurlijk 
moeilijk nu er geen enkele vorm van 
wedstrijden mogelijk is. De regels 
voor senioren zijn (veel) strenger, 
waardoor dit op een veilige manier 
kan worden organiseren. ‘Beperkte 
aantallen, 1,5 meter, niet schreeu-
wen, geen wedstrijdvormen. Alle-
maal maatregelen waar wij ons aan 
houden en op toezien’ aldus Pieter. 
‘Ondanks alle maatregelen merken 
wij toch dat er veel animo is om 
te sporten, er zijn bij onze Recre-
antenafdeling zelfs nieuwe leden 
bij gekomen. Sporten is en blijft 
gezond, zeker in deze tijd. Wij zijn 
blij dat wij een plek kunnen bieden 
om dit mogelijk te maken’.

De jongste jeugdleden van de KangoeroeKlup doen enthousiast aan de 
trainingen mee.

Klaar voor de Lente
Afgelopen maand is de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek bezig geweest met het beplanten 

van ‘de wal’: een verhoogd stuk aan het begin van het nieuwe gedeelte van de Korssesteeg op de 
hoek van de Achterweteringseweg.

In de lente zal er een pad gemaaid 
worden naar een uitkijkpunt aan het 
eind van de wal. Daar zal een sim-
pel bankje worden geplaatst zodat 
bezoekers kunnen genieten van het 
uitzicht over het boerenland en naar 
de kerk van Westbroek. De beplan-
ting is zo gekozen, dat er steeds een 
ander stuk zal bloeien waardoor on-
der andere de wilde bij aan voedsel 
kan komen. 

Verder zijn er de vogelhuisjes, die 
in het voorjaar zijn opgehangen, 
schoongemaakt en voorbereid voor 
een nieuw broedseizoen. Van de 
15 huisjes zijn er deze zomer 8 be-
zocht door kool- en pimpelmezen. 
Er waren ook 3 nestjes waar de ei-

tjes nog in lagen, de ouders hebben 
deze dus verlaten. Dit kan verschil-
lende oorzaken hebben; in de lente 
bleek er een virus onder de mezen 
te heersen, die waarschijnlijk ver-
spreid werd via water/badderbakjes 
en voedertafels. Het advies is dan 
ook om de voederplank en het wa-
terbakje regelmatig (eens per twee 
weken) goed schoon te maken met 
water. 

Voor (eigen) vogelhuisjes in de tuin 
is het nu ook de tijd om deze schoon 
te maken: even met een borstel er 
doorheen en dan met lauw water 
naspoelen is genoeg: Klaar voor de 
lente. (Yvonne Mathot, Werkgroep 
Biodiversiteit Westbroek)

Het kastje wordt klaargemaakt voor 
de Lente.

Lieve kinderen
van Maartensdijk

November is een maand waar ik mij altijd ontzettend op 
verheug, want dan kom ik graag naar Nederland en zie ik 
al die kinderen weer. Mijn verjaardag vier ik in december 

met veel plezier in Nederland. 

Maar dit jaar is alles anders. Het coronavirus wat ik vanuit Spanje ken 
heeft Nederland ook belast met regels, zoals mondkapjes en 1,5 me-
ter afstand. Zoals je op de televisie hebt kunnen zien, ben ik met mijn 
Pieten, met pakjesboot 12 vol met kadootjes en snoepgoed naar Neder-
land gekomen. Van burgermeester 
Sjoerd Potters heb ik de vele regels 
om het Coronavirus tegen te gaan 
gehoord. Hierdoor is het niet mo-
gelijk, ondanks de uitnodiging van 
de winkeliers om naar het plein in 
Maartensdijk te komen, zodat de 
burgermeester mij verwelkomen 
kan in Maartensdijk.
Maar de Pieten gaan natuurlijk wel 
op pad en zullen zeker veel schoe-
nen vullen. En je weet nooit of je 
mij of één van de Pieten toch nog 
onverwachts ergens tegenkomt.

Veel liefs van Sinterklaas

Sinterklaas bezoekt WVT online
Zaterdag 28 november werden de kinderen van WVT 

verrast door Sinterklaas. Hij had een aantal van zijn Pieten 
vooruit gestuurd naar het verenigingsgebouw van WVT aan 
de Talinglaan in Bilthoven. Daar was een parcours uitgezet 

waarmee een heus Pietendiploma behaald kon worden.

Kinderen moesten cadeautjes in 
een schoorsteen mikken, over een 
dak lopen met een pepernootje op 
een lepel, en een koprol maken 
als een echte lenige Piet. Ieder-
een slaagde en kreeg een kleine 
verrassing mee. De grootste ver-
rassing was echter dat Sinterklaas 
toch aanwezig was. Ondanks dat 
de Goedheiligman thuis werkt 
vanwege Corona, konden kinde-
ren met hem praten via een live 
internetverbinding. Sint nam de 
tijd voor iedereen.
 (Erik van Esterik)

Ook Sterre haalt haar Pieten- 
diploma bij WVT.

Omringd door honderden kinderen
die zijn doortocht bijna verhinderen
werd Sint ieder jaar weer onthaald
en iedereen zag dan hoe hij straalt
wanneer hij de massa zag zinderen

Guus Geebel Limerick
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Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
2-12

Do.
3-12

Vr.
4-12

Za.
5-12

Zo.
6-12

Kipsaté met atjar, 
kroepoek en frietjes

Souvlakisteak
van de grill,

knoflooksaus
en frietjes

Gebakken zalmfilet, 
dillesaus en frietjes

Champignonragout, 
rijst en groenten

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Pepernoten-tiramisu 
met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Een kathedraal van bomen
‘De mensen gebruiken hun ogen niet. Ze zien nooit een vogel, ze zien een mus.

Ze zien nooit een boom, ze zien een beuk. Ze zien begrippen’, zei de Ierse romanschrijver
Joyce Carey in de eerste helft van de vorige eeuw. 

Lange, grijze ‘bospilaren’ dragen 
het dak van ons Leyensebos, een 
plafond dat in deze herfstmaan-
den gevormd wordt door een in-
gewikkeld mozaïek bestaande uit 
fijne takjes, de laatste blaadjes en 
grijsblauwe doorkijkjes, als parels 
aan een ketting. Hoog in de lucht 
springt een eekhoorntje koorddan-
send over de takken, op zoek naar 
de laatste nootjes. De herfstblaadjes 

vormen hier een glanzend patroon 
op de vloer, als in een balzaal.
De reuzen langs het pad minach-
ten de tijd en trekken zich weinig 
aan van wat die nietige mensen 
daar beneden allemaal doen: loyaal 
doorstaan ze samen de eeuwen. Er 
echoën vele gelukkige kinderlach-
jes tussen deze zuilen, het voelt vei-
lig en liefdevol in deze kathedraal 
van bomen. 

Beukenbomen kunnen 200-400 
jaar oud, en tot bijna 50 meter hoog 
worden. Ze worden vaak in lanen 
geplant, zoals ook hier in het Ley-
ensebos in Bilthoven. De weten-
schappelijke naam is mogelijk af-
komstig van het Griekse ‘phagein’ 
(eten), naar de eetbare nootjes van 
de beuk. 

Een oud Duits gezegde luidt: ‘Vor 
Eichen sollst du weichen, Buchen 
sollst du suchen!’ (Vermijd eiken en 
schuil onder beuken), want beuken 
beschermen namelijk tegen de blik-
sem. Ze zijn sterk, maar wanneer 
één boom uit de rij sterft kan daarna 
door zonnebrand de een na de an-
dere volgen. En dan kan dat nietige 
mensje hem weer ineens helpen, 
net zoals hij hem ooit plantte: hij 
kan de beuk in doeken wikkelen en 
beschermen tegen een voortijdige 
en onnodige dood. Zo blijft deze 
kathedraal bestaan. 

(Peter Schlamilch)Een kathedraal van bomen in het Leyensebos.

Bijzonder moment 
in het Van Boetzelaerpark

door Walter Eijndhoven

Ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden Hans van Hasselt, medeoprichter van de Stichting 
Mens en zijn Natuur, werd op woensdag 25 november een bankje met naamplaatje in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt in gebruik genomen. Onder toeziend oog van schoondochter Petra 

Steentje nam Frans Poot, bestuurslid van de stichting, het bankje in gebruik.

‘In 2005 vroeg Hans van Hasselt 
mij of ik eens wilde nadenken over 
de oprichting van een stichting met 
als doel subsidies te verlenen aan 
goede doelen’, vertelt Frans Poot. 
‘Goede doelen op het gebied van 
natuur, natuureducatie, leefbaar-
heid, welzijn en cultuur. Daar had 
ik wel oren naar. Datzelfde jaar 
richtten wij de Stichting mens en 
zijn Natuur op. Het werkgebied van 
de stichting is gemeente De Bilt en 
op gebied van natuurbehoud ook 
regionaal en nationaal’.

Subsidies
Al vijftien jaar lang kregen vele 
Biltse organisaties, waaronder Hos-

pice Demeter, de Vrijwillige Brand-
weerharmonie, Bilts Hoogkruis, 
Stichting Zomerconcerten De Bilt, 
Klompenpad Tienhoven en Projec-
ten De Bilt 900 jaar een subsidie 
vanuit de stichting. Zo ook het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt en Geo-
park Heuvelrug. 
Een belangrijke aankoop was De 
Biltse Duinen. Met deze aankoop 
stelde de stichting de natuur veilig 
in het gebied en genieten bezoe-
kers nog altijd van het mooie land-
schap.

Frans Poot bevestigt het 
naamplaatje op de bank.

Flora en fauna rond Prinsenlaan groeit
Mede op initiatie van de Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden heeft het gebied 

rond `t Koningsbed en het gehele Prinsenlaantje, tot aan de bebouwde kom van Maartensdijk, 
de bestemming ‘Natuur’ gekregen. 

Op de voormalige agrarische gron-
den zijn poelen en waterpartijen 
gemaakt en bomen ingeplant. Door 
periodiek afmaaien en afvoeren 
wordt de diversiteit van de flora 
vergroot en krijgen weidevogels de 
ruimte om te broeden. Een bioloog 
van de Stichting heeft al broedende 
kieviten in het land waargenomen. 
Ook krijgt de das alle ruimte om 
daar zijn habitat te vestigen. 
Omdat nagenoeg alle agrarische ac-
tiviteiten in het natuurgebied Prin-
senlaan (dat het terrein rond hotel 
’t Koningsbed en het Prinsenlaantje 
zelf omvat gestopt zijn, zijn de ree-
en weer teruggekeerd. In het voor-

jaar waren veel passanten getuige 
van het jonge geluk van een ree-
geit met haar pasgeboren kalf. Het 
moederdier had het bosje naast een 
voormalige stal uitgekozen om daar 
haar jong ter wereld te brengen. 

Vogels
De merel was tot voor kort een 
veel voorkomende zangvogel in 
het aandachtsgebied van Stichting 
Behoud Prinsenlaantje en Omme-
landen, maar door het uitbreken 
van het usutu-virus (merelziekte) 
zijn vele exemplaren gestorven 
en is het merelgezang niet meer te 
horen. De tuinfluiter zien en hoort 

men nu veelvuldig in de tuinen en 
langs de griendstroken van de lan-
derijen. Biologen hebben er diverse 
malen raven waargenomen. Deze 
uit de kluitengewassen kraaien 

voelen zich in het buitengebied 
Maartensdijk steeds meer op hun 
gemak en het is nu wachten op het 
eerste broedpaar. [Bron: Nieuws-
brief SBP]

Prinsenlaantje in de herfst. (foto Freek Kroneman)

De oostzijde van het Prinsenlaantje, 
blik in de richting van Maartensdijk. 
(foto SBP).

Sneeuwwitte gratie
 

Steeds vaker kom ik ‘m tegen, de grote zilverreiger. 
Oorspronkelijk uit het Middellandse-zeegebied, maar 
tegenwoordig, volgens de Wet natuurbescherming in 

Nederland een beschermde inheemse diersoort.

Behoedzaam waadt hij door het water van de plas. In concentratie staat 
‘ie tussen de rietstengels aan de overkant, tuurt in de diepte. Vanuit die 
verstilde houding schiet de lange gele snavel bliksemsnel onder water, 
komt met een vis weer tevoorschijn. Schichtig houdt hij de omgeving 
in de gaten, om bij het minste geringste op te springen en knorrig op de 
vlucht te slaan. Heel lastig om te fotograferen. 
Bijgevoegde foto kreeg ik van Jan van der Greef, een begenadigd en 
bevlogen natuurfotograaf. Jan ontwikkelde een bijzondere manier van 
fotograferen, legt algemeen voorkomende vogels op een buitengewone 
manier vast. Hij ontmoette de zilverreiger in Costa Rica, in het water-
rijke Caño Negro natuurreservaat. Met een bootje zakte hij de Rio Frio 
af om de zilverreiger in beeld te brengen: ‘Het mooie wit stak prachtig 
af tegen de donkere rivieroevers. Toen de bootsman begreep wat ik 
wilde, stuurde hij de boot soepel in de vlucht van de reiger mee. Door 
me steeds meer te verbinden met de vliegbewegingen van de reiger, kon 
ik van deze vogels genieten op een wijze die ik nooit had kunnen ver-
moeden’. Het werd een bijzondere serie van abstracte foto’s die te zien 
zijn in zijn boek Beyond Oneness (www.janvandergreef.com). 
Herkenbaar is de foto waarop de 
zilverreiger langzaam, in vol or-
naat langs scheert, de nek inge-
trokken voor een betere aerody-
namica. In sneeuwwitte gratie.
 
In haiku:
Zilverreiger vlucht
Betovert in vol ornaat
Sneeuwwitte gratie

Sneeuwitte gratie (foto Jan van 
der Greef).

Grote zilverreiger in abstractie - Jan van der Greef
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