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Struikelstenen vragen ons 
het hoofd te buigen

door Henk van de Bunt

Het project struikelstenen/Stolpersteine is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 
Hij brengt gedenktekens aan vóór de huizen van mensen, die door de nazi’s werden verdreven, 

gedeporteerd en vermoord. Vrijdag 26 november werden opnieuw struikelstenen gelegd 
voor inwoners van de gemeente De Bilt die in de Tweede Wereldoorlog 

werden vermoord door de nazi’s om wie zij waren.

Krischan Hagedoorn secretaris 
van Struikelstenen De Bilt verwel-
komde op de verschillende plekken 
naast zijn medebestuursleden ook 
de andere genodigden en bedankte 
allen, die zich inzetten om deze 
steenlegging mogelijk te maken. 
Burgemeester Sjoerd Potters somde 
tijdens de plechtigheid op Juliana-
laan 112 de adressen op waar vrij-
dag stenen zijn gelegd: ‘Het hadden 
veilige plekken moeten zijn voor 
mensen en gezinnen die droom-
den van een goed leven met elkaar. 

Maar het was hen niet gegund. Zij 
mochten er niet zijn. Om wie zij 
waren. Daarom worden hun adres-
sen vandaag tot gedenkplaatsen, 
zoals hier op Julianalaan 112. Van-

daag gedenken we hen en al deze 
families op al deze adressen. We 
leggen een struikelsteen voor het 
huis dat een veilig thuis voor hen 
had moeten zijn. Zodat degenen die 
niet terugkwamen, niet worden ver-
geten. De struikelstenen vragen van 
ons om ons hoofd te buigen. Laat 
de struikelstenen de weg plaveien 
naar verdraagzaamheid en respect 
voor elkaar. Laat ze de herinnering 
levend houden aan wat wás, maar 
nooit meer mag gebeuren’.

Karpowitz
Onderzoeker Evert Theunissen ver-
telde het verhaal bij Julianalaan 
112: ‘Vandaag leggen wij hier een 
struikelsteen voor Otto Karpowitz, 
een Duits-Joodse vluchteling die 
bescherming en veiligheid zocht in 
Nederland voor hem en zijn gezin. 
Otto Karpowitz was getrouwd met 
Frieda Abraham en zij hadden drie 
kinderen. De familie verkeerde in 
goede welstand en bewoonde een 
groot huis in Berlijn. In de dertiger 
jaren week het gezin uit naar Ne-
derland. Zoon Heinz Herbert werd 
op een kostschool in Engeland ge-
plaatst. Ten tijde van de Duitse in-
val woonde het gezin in Den Haag. 
Kort na de inval werden zij met alle 
andere Duitse Joden, gedwongen uit 
Den Haag te verhuizen. Zij vonden 
onderdak in Bilthoven hier aan de 
Julianalaan 112. Op 2 juli 1941 wer-
den zij op dit adres ingeschreven. 
De Julianalaan was toen om-ge-
noemd naar Frederik Hendriklaan. 
Eind 1942 werd Otto Karpowitz 
opgepakt, naar Berlijn gebracht en 
gevangen gezet in de Plötsensee ge-
vangenis. Daar heeft hij geruime tijd 
gezeten, vermoedelijk omdat men 
geprobeerd heeft losgeld of anders-
zins deviezen voor hem los te krij-
gen. Op 28 september 1943 is hij op 

transport gesteld naar Auschwitz en 
daar is hij in 1944 omgekomen op 
een niet nader bekende datum, 57 
jaar oud’. 

Boekje
Zijn echtgenote en twee dochters 
hebben de oorlog door onderduik 
overleefd. Dochter Ellen Ruth heeft 
haar onderduikervaringen in Biltho-
ven en Soest in een boekje beschre-
ven. Na afloop van de oorlog is zij 
met moeder en zus weer hier aan 
de Julianalaan gaan wonen. Zij be-

schrijft dat de buurman een NSB-er 
was en dat zij ook verder in hun om-
geving weinig begrip of mededogen 
hebben ervaren. Toen zij bij een van 
de andere buren op bezoek waren 
werd de thee geserveerd uit hun ei-
gen theeservies. Eerder hadden zij te 
horen gekregen dat dat servies ver-
loren was gegaan omdat het kapot 
was gevallen. Zij besloten tenslotte 
Nederland te verlaten en te emigre-
ren naar de Verenigde Staten. Daar 
is Ellen Ruth getrouwd en heeft zij 
kinderen gekregen. Ellen Ruth Kar-
powitz is nu 92 jaar oud en volgt 
onze activiteiten. 

Families
Op Rembrandtlaan 84 vertelde 
Theunissen het verhaal van Isidor 
Vos: ‘Isidor Vos is geboren in 1872. 
Hij had met zijn broer Henri in As-
sen een grossierderij in koloniale 
waren en bakkersartikelen. In 1900 
werd hij lid van de Vrijzinnig De-
mocratische Bond en in 1915 werd 
hij gekozen tot lid van de gemeen-
teraad van Assen. Kort daarna is hij 
benoemd tot wethouder en locobur-
gemeester en deze functies heeft hij 
behouden tot 1923. De broers Isidor 
en Henri Vos waren getrouwd met 
twee zussen afkomstig uit Ham-
burg. De beide families Vos-Levy 

hebben altijd in elkaars nabijheid 
gewoond. Isidor en Caroline kre-
gen twee dochters, het huwelijk van 
Ida en Henri bleef tot hun verdriet 
kinderloos. Caroline Vos-Levy, de 
vrouw van Isidor, overleed op 7 
maart 1940, dus vlak voor de Duitse 
bezetting van Nederland. In de loop 
van 1940/41 zijn Isidor, Ida en Hen-
ri verhuisd naar Utrecht, maar kort 
daarna moest Henri worden opgeno-
men in de Joods Psychiatrische in-
richting ‘Het Apeldoornse Bosch’ in 
Apeldoorn. Daar is hij in 1942 over-
leden door een natuurlijke dood, dus 
net vóórdat alle bewoners daar op 
brute wijze zijn gedeporteerd en ver-
moord. Isidor Vos en zijn schoonzus 
Ida Vos-Levy zijn verder samen op-
getrokken en hebben zich gevestigd 
in Bilthoven, eerst in Hobbemalaan 
56 en vanaf 13 juli 1942 staan zij 
ingeschreven op het adres Rem-
brandtlaan 84. Rosalie, de oudste 
dochter van Isidor Vos woonde met 
haar man in de Parklaan in Biltho-
ven. Voor Isidor Vos en Ida Vos-
Levy is Rembrandtlaan 84 hun laatst 
vrijwillig gekozen woonadres ge-

worden. In 1942 hadden de meeste 
joden de gemeente De Bilt al moe-
ten verlaten om naar Amsterdam te 
verhuizen. Daar zijn zij kennelijk 
nog aan weten te ontkomen maar in 
1943 kregen zij toch de oproep zich 
te melden en aan die oproep heb-
ben zij gevolg gegeven. Op 23 april 
1943 zijn zij samen met dochter en 
schoonzoon naar Station Bilthoven 
gelopen, hebben daar afscheid geno-
men en zijn op de trein gestapt die 
hen naar het doorgangskamp Vught 
bracht. Dat alles eigener beweging, 
zonder dwang en niet wetend welk 
noodlot hen kort daarna te wachten 
stond. Op 8 mei 1943 zijn Isidor en 
Ida per trein vervoerd van Vught 
naar Westerbork. Het verblijf daar is 
van korte duur geweest: op 11 mei 
1943 zijn beiden gedeporteerd naar 
Sobibor. Aldaar zijn ze beiden op 
de dag van aankomst 14 mei 1943, 
vermoord door vergassing. Dit zijn 
dezelfde data en plaatsen als bij Otto 
en Selma Maas - Nathan, die ook 
vanuit Bilthoven (Gerard Doulaan 
21) zijn gedeporteerd: zij hebben in 
dezelfde transporten gezeten. 

V.l.n.r. onderzoeker Evert Theunissen, secretaris Krischan Hagedoorn, 
burgemeester Sjoerd Potters, bestuurslid Tiny Middleton en 
penningmeester Heleen Rima.

Ook in de Rembrandtlaan worden er steentjes gelegd bij de geplaatste 
struikelstenen. 
          (foto Donald Noorhoff)

Grote belangstelling voor de steenlegging op de Rembrandtlaan. (foto Donald Noorhoff)
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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  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
05/12 • 10.30u – 

Mevr. Ds. Koosje Vos - Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/12 • 09.30u - Ds. J.C. Schuurman

05/12 • 18.30u - Proponent J.A. de Kruif  

Woudkapel
05/12 • 10.30u - Avondmaalsviering met 

Colet van der Ven
Vrij toegankelijk. Na afloop is er geen 
ontmoetingsmoment i.v.m. oplopende 

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

05/12 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
05/12 • 11.00 - 

Priester Mauricio Meneses

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

05/12 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

05/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
Viering Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

05/12 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
05/12 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering J. van Gaans en 
W. Kremer

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/12 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
05/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

05/12 • 10.00u - Ds. A.J. Schalkoort
05/12 • 18.30u - Ds. C.M. Visser

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn in 2021 geen diensten 

en vieringen meer vanwege de 
coronaepidemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/12 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer                                                                                                                               
05/12 • 18.30u - Ds. W.F. Jochemsen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/12 • 09.00u + 11.15u + 15.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
05/12 • 09.30u - Ds. René Alkema 

St. Maartenskerk  
05/12 • 10.30u – Open huis-viering 

M. Sloezarwij 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/12 • 10.00u - Dhr. R. Koelewijn
05/12 • 18.30u - Ds. P. G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
05/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

05/12 • 18.30u - Ds. P. Wijnberger 

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

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

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).

Weer een AED in 
Hollandsche Rading

In juli kondigde de NS aan dat ProRail en de NS zouden starten met 
het plaatsen van 715 AED’s op stations in het hele land. In dat kader is 
op het treinstation van Hollandsche Rading nu ook een AED geplaatst. 

Door het aanbod van AED’s uit te breiden naar alle stations wil de NS 
een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk en daarmee 
de overlevingskans van mensen die een hartstilstand krijgen vergroten. 

In Hollandsche Rading is dit de 4e AED, die 24 uur gedurende 7 dagen  
beschikbaar en bereikbaar is in Hollandsche Rading; de andere AED’s 
zijn bij het Dorpshuis, de Egelshoek aan de Graaf Floris V weg en bij 
het dagopvangcentrum aan de Tolakkerweg 86.          (Kees Floor) 

Station Hollandsche Rading heeft een AED.

Lezersactie 
Nieuwjaarsconcert 

HF Witte
Vorige week is in de aankondiging van het jubileumconcert van HF 
Witte centrum een verkeerde datum geslopen. Het concert wordt 
niet op 22 januari maar op 2 januari gehouden.
Belangstellende kunnen nog inzending voor de verloting van toe-
gangskaarten. Stuur hiervoor een mail naar info@vierklank.nl met 
in het onderwerp HF Witte.

Leger des Heils

In de week van 29 november t/m 
4 december collecteert het Leger 
des Heils in Maartensdijk. De 
opbrengst wordt besteed aan het 
helpen van de meest armen en 
kwetsbaren in de samenleving.

Digitaal Café Maartensdijk

Heb je een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, en loop je ergens 
tegenaan? Kom dan langs in het 
Digitaal Café in bibliotheek Idea, 
Maartensdijk op 3 december tus-
sen 14.00 en 15.30 uur. Iedereen 
kan gewoon binnenlopen voor 
een korte vraag over zijn/haar 
tablet, iPad, smartphone of laptop. 
Deelname is gratis. Vrijwilligers 
van SeniorWeb staan voor je klaar 
en bieden deskundige ondersteu-
ning.

Nieuwe wandelroute

Voor de liefhebbers organiseert 
Tjerk Oosterhuis in samenwer-
king met Mens De Bilt, op vrijdag 
3 december een wandeling naar 
Baarn via Soest. De start is om 
9.30 uur vanaf station Holland-
sche Rading. De route is onge-
veer 16 km. Neem zelf wat eten 
en drinken mee. Voor de treinrit 
terug naar Hollandsche Rading 
heb je een OV kaart en een mond-
neusmasker nodig. Vooraf aan-
melden (is noodzakelijk) via 0346 
214161 of via servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl

Montmartre in Popup Galerie 
Bilthoven

Op zaterdag 4 december van 
13.00 tot 18.00 uur organiseert de 
PoPuP Galerie Bilthoven op de 
Vinkenlaan 2 een indoor Mont-
martre. Er komen veel kunste-
naars naar de galerie om een kijk-
je in hun kunstkeuken te geven. 
Daarnaast is er de Kunst Kado 

Markt met unieke, handgemaakte 
cadeaus. Informatie op www.pop-
up-galerie.nl 
 

Werken met Windows 10

Leer werken met Windows 10, bij 
deze cursus ga je zelfstandig aan 
de slag met het cursusmateriaal 
van Instruct. Stap voor stap werk 
je aan een groot aantal opdrachten 
waardoor je steeds meer kennis 
opdoet van Windows 10. De cur-
sus is op 6 december van 14.00 
tot 16.00 uur in Bibliotheek Idea, 
Bilthoven.

Digitaal Café Bilthoven 

Heb je een mobiel apparaat, zoals 
een tablet en loop je ergens tegen-
aan? Kom dan langs in het Digi-
taal Café in Bibliotheek Idea, Bilt-
hoven op 7 december van 10.00 
uur tot 11.30 uur. Iedereen kan 
gewoon binnenlopen voor een 
korte vraag over een tablet, iPad, 
smartphone of laptop. Deelname 
is gratis.

Cursus Apple MacBook 

Deze beginnerscursus op 7 
december van 10.00 tot 12.00 
uur is geheel gewijd aan de Apple 
MacBook. Instellingen, bestands-
beheer het komt allemaal aan de 
orde. Je leert hoe het iOS bestu-
ringssysteem werkt en je komt 
handige tips en trucs te weten. 
Je werkt op je eigen MacBook. 
Locatie is Bibliotheek Idea, Bilt-
hoven.

Beginnerscursus tablets  
en telefoon 

In deze beginnerscursus tablets op 
7 december van 14.00 tot 16.00 
uur, leer je omgaan met je tele-
foon of tablet. Je werkt met mate-
riaal van oefenen.nl. Met behulp 
van korte filmpjes en vragen leer 
je telkens iets meer. Locatie is 
Bibliotheek Idea, Bilthoven.

Wij werden bemoedigd door uw hartverwarmende reacties na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Willem Bieshaar
Velen konden in deze tijd slechts op afstand meeleven.
De belangstelling door middel van de vele kaarten, brieven, bezoeken, 
berichten en telefoontjes heeft ons erg goed gedaan.
Wij willen u op deze wijze hartelijk dankzeggen

 H. Bieshaar-van Maanen
 Kinderen
 Kleinkinderen

Maartensdijk, december 2021
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advertentie

Gemeenteraads-vergadering weer 
digitaal gehouden

door Guus Geebel

De gemeenteraad vergaderde op 25 november weer digitaal. Rond half twaalf werd de 
vergadering geschorst tot dinsdag 30 november om 20.00 uur. Dan komen onder 

meer Integraal Ruimtelijk Perspectief REP U10 en de Klimaatadaptatievisie 
2050 en Water- en rioleringsplan 2022-2026 aan de orde. 

Harman Kloos (VVD) heeft om 
mondelinge beantwoording van 
een aantal schriftelijk ingediende 
vragen verzocht over berichten van 
Stedin en TenneT. Daarin wordt 
meegedeeld dat het tot 2029 kan 
duren voordat het mogelijk is om 
te voldoen aan de vraag om zelf 
opgewekte energie terug te leve-
ren. Wethouder Anne Brommersma 
noemt de vragen dermate technisch 
dat die voorgelegd moesten worden 
aan Stedin. Die zag geen kans op 
zo korte termijn de vragen te beant-
woorden. De wethouder komt erop 
terug.
De raad stelde zonder stemming 
het bestemmingsplan ‘Herontwik-

keling locatie Groenekanseweg 32, 
Groenekan’ vast. Jette Muijsson 
(Beter De Bilt) dankt in een stem-
verklaring het college en de amb-
tenaren voor dit plan. ‘Een mooi 
voorbeeld van hoe het wel kan.’

Spoorzone
De gemeenteraad stemde met 25 
stemmen voor en 2 tegen in met 
de opgelegde verplichting tot ge-
heimhouding van de Aanvraag Re-
geling Woningbouwimpuls Cen-
trumplan/Spoorzone Bilthoven en 
deze geheimhouding niet eerder op 
te heffen dan in 2035. De toevoe-
ging om deze geheimhouding niet 
eerder op te heffen dan in 2035 

kwam tot stand door een met 18 
stemmen voor en 9 tegen aangeno-
men amendement ingediend door 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt). Een amendement ingediend 
door Peter Schlamilch (Forza De 
Bilt) om het beslispunt te wijzigen 
werd met 2 stemmen voor en 25 
tegen verworpen. Een motie met 
als onderwerp ‘Meer transparantie 
Spoorzone’ eveneens ingediend 
door Schlamilch werd met 4 stem-
men voor en 23 tegen verworpen.

Participatie
Wethouder Dolf Smolenaers had 
de motie ontraden: ‘Die wekt de 
suggestie dat wij de transparantie 
niet betrachten, terwijl we al sinds 
het moment voorafgaand aan de 
aanvraag actief met de raad com-
municeren. Daarnaast hoort sce-
nario’s en keuzemogelijkheden 
voorleggen niet voorafgaand aan 
de participatie met inwoners plaats 
te vinden. Dat is in tegenspraak 
met de afspraak dat planvorming 
pas na de verkiezingen gaat plaats-
vinden.’ Over mededelingen van 
Schlamilch in de pers over dit 
onderwerp zegt hij: ‘Steeds maar 
dezelfde woorden herhalen maakt 
ze nog niet waar’. Johan Slootweg 
(SGP) vindt het niet plezierig om 
regelmatig in de krant te lezen 
alsof er maar wat aan gerotzooid 
wordt bij de gemeente. ‘Wij vinden 

De oorspronkelijke entree van de camping en tennisvereniging Bilthoven 
aan de Julianalaan.

De ingang van Bos Park Bilthoven.

het heel verstandig dat het college 
een subsidieaanvraag heeft gedaan 
en dat er eindelijk na zo veel jaren 
perspectief voor de spoorzone is’. 
Pim van de Veerdonk sluit zich aan 
bij de woorden van Johan Sloot-
weg evenals Krischan Hagedoorn 
(PvdA), Henk Zandvliet (Groen-
Links) en Erik den Hertog (Bilts 
Belang). 

Bestemmingsplan De Bilt 
Noord-Oost 
De raad stelde het bestemmings-
plan ‘Buitengebied De Bilt 
Noord-Oost, 1e herziening’ vast 
met 22 stemmen voor en 5 tegen. 
Er werden vier amendementen 
in stemming gebracht waarvan 
er drie werden aangenomen. Een 
motie ingediend door Anne Ma-
rie ’t Hart (GroenLinks) die het 
college vraagt om vóór 2023 de 
raad een startnotitie voor te leg-
gen voor een toekomstvisie over 
het gebied Bos Park werd met 18 
stemmen voor en 9 tegen aange-
nomen.

Aangenomen amendementen
Een amendement ingediend door 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) vraagt om een aantal zin-
nen toe te voegen en een zin te 
wijzigen. In de toelichting staat: 
Geconstateerd is dat de ontslui-
tingsweg gelegen tussen Juli-
analaan 220 en Julianalaan 228, 
de oorspronkelijke entree van de 
camping en tennisvereniging Bilt-
hoven, en die achter de kavels van 
de Julianalaan langs loopt, bekend 
als bospad Julianalaan, gedeelte-
lijk over het plangebied Bestem-
mingsplan Buitengebied Noord 
Oost loopt. Het amendement werd 
unaniem aangenomen. Een amen-
dement eveneens ingediend door 
Beter De Bilt over het beperken 
van het aantal stacaravans in Bos 
Park Bilthoven werd met 18 stem-
men voor en 9 tegen aangenomen. 
Het amendement met als onder-
werp Bescherming landschaps-
element Bos Park Bilthoven inge-
diend door Kees Lelivelt (VVD) 
werd unaniem aangenomen. 

Bouwplannen Melkweg 3
De gemeenteraad stemde met 21 
stemmen voor en 6 tegen in met 
het bestemmingsplan Melkweg 3 
Bilthoven. Een amendement inge-
diend door Forza De Bilt met als 
onderwerp ‘Melkweg 3 niet hoger 
dan 3 lagen’, werd met 3 stem-
men voor en 24 tegen verworpen. 
Daarbij werd aangetekend dat 
de voorstem van Kees Lelivelt 
(VVD) geacht wordt een tegen-
stem te zijn.

Verstening
Tijdens de commissievergade-
ring op 11 november was het plan 
al uitgebreid besproken. Connie 
Brouwer (Fractie Brouwer) vraagt 
de wethouder vanwege verstening 
erop toe te zien dat voldaan zal 
worden aan de principes van kli-
maat adaptief bouwen. Wethouder 
Madeleine Bakker zegt daarover 
dat het klimaat adaptief bouwen 
nog niet afgedwongen kan worden 
omdat het nog geen geldend beleid 
is. ‘We passen wel de regels van 
het bouwbesluit toe. Klimaat adap-
tief is daarin nog niet opgenomen. 
Ik heb wel begrepen dat we met de 
eigenaar in overleg gaan of we de 
buitenruimte half verhard kunnen 
aanleggen als het over parkeren 
gaat’. Over parkeren verwijst zij 
naar wat daarover in de commis-
sie is gezegd. Het amendement van 
Forza De Bilt ontraadt zij omdat 
het college het plan een zeer wel-
kome uitbreiding vindt van het be-
stand sociale woningbouw.

Woordgebruik
Tijdens de behandeling van de 
bouwplannen gebruikte raadslid 
Boer (SP) het woord getto voor het 
plan. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
vond het woord getto een beladen 
begrip uit de Tweede Wereldoor-
log en niet passend. Raadslid Boer 
trok daarop zijn woorden in. Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt) maakte 
daarna met het woord getto een 
verwijzing naar het onderwerp 
Spoorzone en vond dat hij het 
woord kon gebruiken omdat raads-
lid Boer het gezegd had. Henric de 
Jong Schouwenburg (VVD) merkt 
op dat het woord getto is terugge-
trokken, maar dat het citeren daar-
van de opmerking nog niet legiti-
meert en zegt: ‘Die aanvulling wil 
ik graag toevoegen.’ 

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 2 december t/m woensdag 8 december

Filet Americain 

Ei-bieslook salade

Selleriesalade

Gebraden Rosbief 

Huisgemaakte Beenham

Gegrilde Fricandeau

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

SAMEN

15.-

1 KILO

12.50KIP IN BRAADZAK

PROCUREUR LAPJES

4 VOOR

10.-

INDISCHE BALLETJES
500 GRAM

7.50

ANGUS BURGERS

4+1
GRATIS

VOORDEEL PAKKET

500 GRAM GEHAKT
4 GEPANEERDE SCHNITZELS
4 SLAVINKEN

2e POND
GRATIS

KIPDIJFILET

2 VOOR

10.-

SAUCIJZENSTAAF
1 VOOR

5.98

EMMENTALER
100 GRAM

2.-

BOEREN JONG BELEGEN
500 GRAM

7.25

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Onze 
Eindejaars Brochure 

is weer klaar..!!
Vol met culinaire en 

verrassende gerechten 
voor de feestdagen.

Ze liggen in de winkel….

Veel kijk en lees plezier..!!!

Zuurkool schotel
met worst – gehakt - jachtsaus

€ 1,69
100 gram

Herten goulash 
met rodekool/spruitjes/puree

€ 1,99
100 gram

Knolselderij – truffel soep  
Culinair genieten…!!

Vrij. & Za.

We hebben een  heerlijke
St. Nicolaas taart

Maar…..
OP=OP

(let op Facebook en Instagram)

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 december.

We hebben alles in huis voor 
het”heerlijk”avondje…!!

Zomaar een greep uit 
ons grote assortiment……

Huis gemaakte huzaren salade, div 
wraps, afbak broodjes,

Chocolade letters, marsepein, 
borstplaat, groot assortiment 

speculaas, roomboter aman-
delstaaf en nog veel meer lekkers...

Vrijdag & zaterdag
Desem bol met
biet en geitenkaas

Nu € 5,99
Hij is er weer...Onze bekende....
Feestbrood
Kom proeven…!!!

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Notenafdeling:

Studentenhaver

Per bakje                           € 3,99

Chili con carne € 1,39
100 gram

Mooie
Broccoli

€ 0,99
500 gram

Jonagold
Handappels

€ 1,49
Heel kilo

06
12

07
12

08
12

NIEUW...
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Is er goed nieuws na Glasgow?
door Henk van de Bunt

‘Wat mij betreft komt het goede nieuws niet uit Glasgow, maar zo ongeveer uit ons eigen De Bilt, als ik 
de klimaatonderzoekers van het KNMI even mag zien als vooraanstaande vertegenwoordigers 

van de Nederlandse en wereldwijde gemeenschap van klimaatonderzoekers. En dan moet je 
ook denken aan onze gerenommeerde klimaatonderzoekers aan de Universiteit Utrecht’.

We spreken met plaatsgenoot Klaas 
van Egmond, hoogleraar Geowe-
tenschappen in Utrecht en voorma-
lig Directeur Milieu van het RIVM 
naar aanleiding van zijn voordracht 
over de stand van het klimaat voor 
de Huisvriendengroep van Huize 
Gaudeamus in Bilthoven. 

Theorie
‘Het ‘goede’ nieuws vind ik toch 
dat die klimaatonderzoekers er de 
afgelopen decennia, zo ongeveer 
als enige beroepsgroep, in zijn 
geslaagd om het wereldwijd met 
elkaar eens te worden over wat 
we wel en wat we niet weten. Zij 
hebben een grote prestatie verricht. 
Wat er nu met het klimaat gebeurt, 
komt treffend overeen met de the-
oretische verwachtingen van vele 
jaren geleden. Zo zijn de extreme 
hittegolven en bosbranden het af-
gelopen jaar in Canada, Siberië en 
Australië alsmede de overstromin-
gen in Limburg, België en Duits-
land heel goed te begrijpen vanuit 
theorie van klimaatverandering. 
Door die solide wetenschappelijke 
basis geef je de politiek de moge-
lijkheid om op een verantwoorde 
manier ingrijpende en kostbare 
maatregelen te nemen. 

Slecht nieuws
Het slechte nieuws komt wat van 
Egmond betreft wel uit Glasgow: 
‘Alles wat daar is ‘besloten’ was 
ook al in 2015 in Parijs afgespro-
ken. Het grote probleem is dat bijna 
niemand zich aan die afspraken 
houdt. Er worden toezeggingen ge-

daan voor allerlei reducties op de 
lange termijn, maar die tijd hebben 
we helemaal niet meer. Het enige 
lichtpuntje is de op gang komende 
discussie tussen de VS en China. 
De verschillende landen moeten 
volgend jaar laten weten wat ze nou 
echt gaan doen en dat zal vrijwel 
zeker op een teleurstelling uitlopen. 
We koersen nu af om een wereld 
gemiddelde temperatuurstijging 
waarschijnlijk ruim boven de 20C. 
We zitten nu nog op ongeveer 10C. 

Nederland
Hoe zit het met de Nederlandse po-
sitie ? Klaas van Egmond: ‘Neder-
land heeft sinds de politieke omslag 
van 1989 geen serieus klimaatbe-
leid meer gevoerd. Wij gaan mijns 
inziens het Parijs doel van -49% in 
2030 (t.o.v. 1990), laat staan het 
nieuwe doel van -55%, dan ook 
bij lange na niet halen. Je kunt wel 
overal subsidies uitdelen, maar dat 
wil nog niet zeggen dat je daarmee 
voldoende bereikt. Wat wel succes-
vol is, is windenergie op de Noord-
zee. Als je in een zeer optimistische 
bui de capaciteit voor zon en wind 
richting 2030 laat groeien naar 100 
TWh (dat is 100miljard kWh), dan 
heb je nog niet eens voorzien in 
het huidige elektriciteitsgebruik, 
want dat is 120 TWh. Ons huidige, 
en nog steeds groeiende energie-
gebruik is zo’n 900 TWh. Dus in 
2030 hebben we ongeveer 1/9 deel 
aan duurzame zon- en windenergie. 
Daarmee kun je dus bij lange na 
niet de helft van ons energiegebruik 
verduurzamen. Het enige dat er op 

zit is minder energie gaan gebrui-
ken. Maar dat kan alleen maar via 
het prijsmechanisme. Dan moeten 
we de werkelijk prijs voor CO2-uit-
stoot gaan betalen. Dan verschuift 
onze consumptie naar activiteiten 
en producten die minder energie 
vergen en dus minder CO2 uitsto-
ten’.

Auto’s
Maar we hebben toch elektrische 
auto’s ? Van Egmond: ‘Ja maar die 
gebruiken de komende decennia ook 
nog gewoon elektriciteit die is opge-
wekt in gascentrales, die nog steeds 
CO2 uitstoten. Een elektrische auto 
stoot daardoor nu overall gemiddeld 
zo’n 30% minder CO2 uit dan een 
klassieke benzineauto. En de sociale 
en milieuproblemen met de zeldzame 
grondstoffen die je voor de accu’s no-
dig hebt zijn ook niet mis. Het is ver-
der enigszins bizar, dat de winst die 
we al met al behalen door de opkomst 
van de elektrische auto weer teniet 
wordt gedaan doordat we in steeds 
zwaardere SUV-benzineauto’s zijn 
gaan rijden. Dus qua CO2-emissie 
schieten we per saldo niets op.

Oplossingen
Op de vraag hoe we als Neder-
land het probleem dan wel kun-
nen oplossen komt een duidelijk 
antwoord. Van Egmond: ‘Dat moet 
gaan door ombuigen van de econo-
mische ontwikkeling. Dat kan zoals 
al gezegd, via het prijsmechanisme. 
Ieder molecuul CO2 heeft in de 
atmosfeer hetzelfde effect op het 
klimaat. Dan moet je iedere kg of 

Klaas tijdens het vragen halfuurtje. [foto Frans Poot]

ton CO2 principieel dezelfde prijs 
geven, ongeacht of die nou uit je 
kachel, je auto, je trein, je vliegtuig 
komt of in de producten zit die je 
koopt. Dat is ook veel eerlijker, 
want waarom zou ik van het gas af 
moeten als mijn buurman niet van 
het vliegtuig af moet? Daar komt 
de politiek nooit uit. Zo’n uniforme 
heffing is de enig mogelijke, eer-
lijke oplossing. We gaan dan langer 
met energie-intensieve producten 
doen, vooral door ze langer te re-
pareren. Ook worden we dan vrij 
krachtig gestimuleerd om minder te 
vliegen en auto te rijden. Dat weten 
we al zo’n 50 jaar. We lopen in alle 
opzichten tegen de ‘grenzen van de 
groei’ aan. Het is een illusie te den-
ken dat we zo verder kunnen gaan, 
zonder in steeds grotere problemen 
te komen.

Druppel
Maar wat wij als Nederland is toch 
maar een druppel op een gloeiende 
plaat? Klaas van Egmond tenslotte: 
‘Ja dat is inderdaad zo. Maar wij 
hier in het Westen zijn de belang-
rijkste veroorzakers van het huidige 
klimaatprobleem. Wij zouden dus 
ook het voortouw moeten nemen 
in het realiseren van de oplossing. 
We zouden dat prima kunnen doen 
in Europees verband. Die heffingen 
voor CO2 zouden dan in de hele 
EU hetzelfde zijn. Bovendien komt 
er dan een ‘grensheffing’ voor de 
invoer uit landen die nog niet zo’n 
CO2-heffing hebben. Via handels-
akkoorden zouden we vervolgens 
ook andere landen er toe kunnen 
bewegen om hun CO2-emissies te 
verminderen. En dan zou het toch 
nog goed komen’.

Eet Mee met Kerstmis
Voor veel mensen staat deze tijd van het jaar voor gezellig samen zijn. En dat hoeft helemaal 

niet per se traditioneel met familie, maar kan ook met anderen. Bijvoorbeeld collega’s, 
vrienden, buurtbewoners of misschien wel iemand die je nog nooit eerder hebt ontmoet.

Eet Mee maakt al ruim twaalf jaar 
doorlopend mooie ontmoetingen 
mogelijk tussen mensen via gezel-
lige etentjes thuis en tegenwoordig 
ook video-etentjes. Deze etentjes 
leiden vaak tot mooie gesprek-
ken, plezier, gezelligheid en zelfs 
nieuwe vriendschappen. Tijdens 
de feestdagen hebben mensen daar 

vaak extra behoefte aan. Elk jaar 
schuiven er dan ook weer heel wat 
mensen aan bij een Eet Mee ker-
stetentje.
Eet Mee is een platform voor men-
sen die graag anderen ontmoeten, 
houden van een goed gesprek en 
het leuk vinden om samen thuis 
te eten. Tijdens de (video-) eten-

tjes loop je een verrassende mix 
van mensen tegen het lijf. Stellen, 
alleengaanden, ouderen, vluchte-
lingen of gezinnen. De mix maakt 
het juist zo leuk. In de afgelopen 
12 jaar ontstonden er al meer dan 
12.000 matches.  

Organiseer 
Wil jij gasten aan je (virtuele) eetta-
fel ontvangen tijdens de feestdagen 
of graag als gast aanschuiven voor 
een etentje bij iemand thuis of een 
video-etentje? Meld je dan aan via 
www.eetmee.nl en maak een ac-
count aan in de speciale matchap-
plicatie. Gasten voor een etentje 
thuis kunnen zich ook telefonisch 
aanmelden via 030 2213498. Bij de 
etentjes thuis worden de dan gel-
dende coronamaatregelen door het 
eetadres en de gasten opgevolgd. 
Heb jij nog een plaatsje over aan 
het kerstdiner, of heb je nog geen 
kerstplannen en zou je graag aan-
schuiven? Aanmelden voor een 
kerstmatch kan tot en met 15 de-
cember. Meer informatie en aan-
melden via www.eetmee.nl of 030 
2213498.

Gezellige Kerstmarkt 
WVT

Afgelopen zaterdag vonden de traditionele Kerstmarkt én het Re-
pair Café tegelijkertijd plaats bij WVT, de Bilthovense welzijnsor-
ganisatie met maar liefst 4000 leden en ongeveer 220 vrijwilligers.

De kringloopgedachte stond centraal bij WVT, want zowel het Repair 
Café als de Kerstmarkt zorgden ervoor dat gebruikte spulletjes weer 
een tweede leven kregen. In het Repair Café stonden de reparateurs pa-
raat om apparaten, kleding en andere producten te repareren, en bij de 
Kerstmarkt werden kunstkerstbomen, kerstballen, verlichting en nog 
veel meer voor een klein prijsje verkocht. 

Dankzij de enthousiaste vrijwilligers van WVT en Transition Town 
De Bilt was het wederom een geslaagde samenkomst, waarvan de op-
brengst geheel ten goede kwam aan WVT.              (Peter Schlamilch) 

Op de Kerstmarkt van WVT kon men alvast in kerststemming komen.
Een Eet Mee Kerst-video-etentje.
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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.

De dagen worden korter en kouder, Sinterklaas is in het land en 
de feestdagen staan voor de deur. Een tijd voor cadeautjes en 
gezelligheid. Uw bezoek wilt u een heerlijk kopje koffie of thee 
inschenken, maar wat als de koffiezetter of waterkoker aan 
vervanging toe is? En als gezond eten er tijdens de feestdagen 
een beetje bij inschiet, is een mooie blender geschikt om 
lekkere smoothies te maken. We hebben voor u al het een en 
ander aan wensen op een rijtje gezet en kunnen u daarnaast 
in onze winkel verder adviseren. 

Wat vinkt u van uw lijstje dit jaar?

Volg ons op Facebook en Instagram
voor het laatste nieuws en acties!

Vink Witgoed @vinkwitgoed

Retro B lender

Kokendwaterkraan (F lex)

Espressomachine

Keukenmachine

BLF01

BCC01

Aangeboden in een groot 
assortiment aan kleuren

Wat t u van uw lijstje dit jaar?

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Ook dit jaar 
gaat DE SINT voor zijn 

BOTERLETTERS 
SPECULAAS 
MARSEPEIN 
BORSTPLAAT 
AMANDELSTAVEN 
PEPERNOTEN 
CHOCOLADELETTERS

weer naar 
BAKKERIJ BOS!!
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Open boek in de stal
De staldeuren van de Dassenburcht, Korssesteeg 2 in Westbroek, stonden zaterdagochtend wijd 
open. De koeien van Kees en Wilma van den Broek waren voor de gelegenheid allemaal binnen 

gebleven met een voorraad smakelijke graskuil in de voergoot. Bij binnenkomst benadrukte 
een bord om 1,5 meter afstand te houden en handen te ontsmetten, want de dreiging van 

Corona bepaalt mede alle bijeenkomsten. 

De regen bleef buiten, maar de 
temperatuur in de stal was gelijk 
aan die van de polderlucht. Koeien 
houden van kou, de genodigden 
warmden hun handen aan een kop 
koffie, thee of chocolademelk. 
Haiku’s op de drinkbekers, aan 
slingers en verlicht op een scherm, 
alles om de feestelijke presentatie 
van het boek ‘Polderproza in hon-
derd Haiku’s’ van Karien Scholten 
en Tamira Aarts te benadrukken. 

Podium
De gasten lopen de stal in langs 
een vuurtje, waarop Wilma pannen-
koeken bakt. Op een podium, hoog 
boven de koeien, houdt Karien een 
toespraak. Zij opent met de verwij-
zing naar het podium dat zij kreeg 
in De Vierklank voor haar verha-
len. Belevenissen in de Hollandse 
polder, verbonden aan een Japan-
se dichtvorm, de Haiku. Karien: 
‘… niet rijmend, maar ritmisch, 
een mooie manier om gedachten 
te delen. Spelen met woorden, de 
Nederlandse taal biedt zoveel mo-
gelijkheden. Karien: ‘De reacties 
die ik kreeg nodigden uit om mijn 
verhalen te bundelen. Samen met 
Tamira achter de computer op zoek 
naar de geschikte vormgeving, was 
een spannend avontuur. We hebben 

een vorm gevonden die recht doet 
aan tekst en beeld. Het werd een 
prachtig boek’. 

Koe 
Samen met Tamira en kleindoch-
ter Saar hees Karien het doek om-
hoog om de koe daarachter gedag 
te zeggen: ‘Hai koe’. Deze Gretha 
276 kreeg een ereplaats in het boek 
en op de boekenlegger. Die boe-
kenlegger krijgt de koper bij het 
boek, met een Haiku van Tamira, 
want die heeft inmiddels ook de 
slag te pakken. 

Bonbon
Er was veel belangstelling. We 
spraken een van de gasten, Pe-
ter Overeem, een trouw lezer van 
De Vierklank. Hij noemt de we-
kelijkse stukjes van Karien ‘na-
tuur bonbonnetjes’. ‘Ik ben steeds 
weer verbaasd door het verrassend 
taalgebruik, teksten die natuur en 
poëzie verbinden. Er spreekt veel 
liefde uit voor de omgeving. Juist in 
deze Coronatijd is het zo belangrijk 
je eigen omgeving te waarderen, 
zonder daarvoor grote afstanden te 
moeten overbruggen. Bovendien 
krijg ik al lezende verrassende fei-
tenkennis aangereikt’. Peter laat 
wat bladzijden zien uit het boek dat 
hij zojuist kocht en wijst op de ti-
tel ‘Coronavrienden’. Hij vult aan: 
‘Nu we meer binnen zijn is dit boek 
een prachtig geschenk. Ik leg ‘m 
op m’n nachtkastje, een verhaaltje 
voor het slapen gaan’. 
Polderproza in honderd Haiku’s is 
te koop bij De Bilthovense Boek-
handel en in de rijdende winkel 
Springer van Haren.       [WE]

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank 
is een aantal exemplaren ter be-
schikking gesteld. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt 
u een mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp Haiku. 
De exemplaren worden onder 
de lezers verloot. Iedereen krijgt 
bericht.

Taal verbindt ook op een koude zaterdag. [foto Santine Scholten]

Een hoog podium boven de koeien. [foto Santine Scholten]

Advies inwoners krijgt 
plek in Woonvisie 

De druk op de woningmarkt in heel Nederland en ook in De Bilt is 
enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen 
jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar en de gemiddelde huizenprij-
zen stijgen snel. 

In digitale Nieuwsbrieven informeert de gemeente haar abonnees over 
de stand van zaken:  ‘De gemeenteraad van de gemeente De Bilt heeft 
de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bou-
wen. Die zijn hard nodig. De gemeente De Bilt werkt momenteel aan 
de Woonvisie 2030. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst 
van het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’, waarin inwoners 
een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente 
hebben gegeven. Het was de uitkomst van het participatietraject, waar-
door de focus op het bouwen voor jongeren en ouderen kan worden 
gelegd en een nadere omschrijving van de behoefte aan woningen kan 
worden gegeven en vastgelegd. Ook krijgt de door inwoners gewenste 
aandacht voor doorstroming, de huisvesting van middeninkomens en 
jonge gezinnen in deze visie een plek. Deze woonvisie is daarmee een 
belangrijke mijlpaal, als eerste beleidsdocument dat gebaseerd is op het 
inwoneradvies’.

Ontwikkelmogelijkheden 
De gemeenteraad nam in de vergadering van 17 juni het besluit om 
het advies ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ te gebruiken als 
bouwsteen voor het te actualiseren woonbeleid, het algemene, gemeen-
te-brede, deel van het advies mee te geven als belangrijke bouwsteen 
voor de Omgevingsvisie. Het deel van het advies met uitwerking per 
kern in het traject diende gebruikt te worden bij een verkenning naar de 
ontwikkelmogelijkheden van de voorgedragen potentiële woningbouw-
locaties. Wethouder Dolf Smolenaers zegde toe dat de evaluatie van 
het proces goed en degelijk zal gebeuren. De Nieuwsbrief vervolgt: ‘In 
de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen 
voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat 
voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke 
doelgroepen? Wat voor eisen stellen we aan die woningen, de opper-
vlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke 
maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren?
De Woonvisie zal worden gebruikt om initiatieven van projectontwik-
kelaars te toetsen, zodat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de 
woonwensen van de Biltse woningzoekenden. Daarnaast dient de visie 
als basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties, en als start-
punt voor andere beleidsdocumenten, lokaal en regionaal’.

Locaties
‘In de Woonvisie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag wáár 
nieuwe woningen komen. Dat vereist een integrale afweging, die aan 
de orde komt in de Omgevingsvisie. De keuze voor nieuwe woning-
bouwlocaties kan namelijk niet los gezien worden van andere ontwik-
kelingen rond bereikbaarheid, duurzaamheid, natuur en landschap, re-
creatie en openbare ruimte in de gemeente. Ook de mogelijkheden voor 
woningbouw op de door inwoners aangedragen locaties worden verder 
onderzocht.
De Toekomstdebatten voor de Omgevingsvisie zijn gepland voor vol-
gend jaar. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun kennis 
en kunde in te blijven inzetten om tot een gedragen invulling te komen 
van de woningbouwopgave, in samenhang met andere opgaven in de 
fysieke leefomgeving. De Woonvisie staat vanaf donderdag 2 december 
op www.debilt.nl/woonvisie. De visie wordt op 9 december besproken 
in de Raadscommissie Openbare Ruimte en 23 december in de ver-
gadering van de gemeenteraad. Voor inspraakmogelijkheden zie www.
debilt.nl/wonen-en-bouwen.nl’.     [HvdB]

De Hof van Bilthoven is onlangs gerealiseerd. (foto Guus Geebel)

Gezellig en geslaagd Repair Café
Ruim 50 bezoekers kwamen afgelopen zaterdag met kapotte spullen naar het Repair Café in 

het gebouw van WVT aan de Bilthovense Talinglaan. Fietsbanden werden geplakt, 
lichten gerepareerd en een gordijn en dekbedhoes op maat gemaakt. 

Het Repair Café biedt ook de moge-
lijkheid tot kennis delen. Vince (21 
jaar) leerde van Magda hoe je knopen 
aan kleding zet. Ook het elkaar kun-
nen ontmoeten wordt gewaardeerd, 
door bezoekers én vrijwilligers. Ge-
lukkig kan het Repair Café door alle 
maatregelen en de ruimte in het ge-
bouw op een veilige manier plaats-
vinden. Het volgende Repair Café is 
op 22 januari 2022. 
                   (Anne Marie Gout)

Kennis delen aan de naaitafel van 
Magda.
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Kom genieten 
van onze feeërieke 

kerstshow, maak een 
rondje op het winkel-
plein, bak een broodje 

boven de vuurkorf, 
bezoek de levende 

kertstal en ga u laven 
bij het smulpunt.

Kom langs met het gezin 
of familie en maak er een 

onvergetelijke kerstuitje van. 
Wij beloven u dat u met de best 

denkbare kerstboom en een fijn 
gevoel weer naar huis gaat.

Onze kerstshow KerstNostalgie
      is uitgebreid met honderden 

échte Nordmann kerstbomen uit de 
bosbouw gebieden van onze kwekers in 

Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.
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Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.
bouw gebieden van onze kwekers in bouw gebieden van onze kwekers in bouw

Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.

Onze kerstshow
is uitgebreid met honderden 

échte Nordmann kerstbomen uit de 
bouw gebieden van onze kwekers in bouw gebieden van onze kwekers in bouw
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Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.

ook zondags
T/M 23 december élke dag open van 10.00 tot 17.00 uur 

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

bosbouw
Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.

échte Nordmann kerstbomen uit de 
bosbouw

Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.
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Er is volop ruimte bij 
‘t Vaarderhoogt om veilig 
te vertoeven. Gun elkaar 
die ruimte. Dank u wel.

Kom genieten 
van onze feeërieke 

Kom genieten 
van onze feeërieke 

Kom genieten 

kerstshow, maak een 
rondje op het winkel

 gebieden van onze kwekers in 
Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.Scandinavië. Prachtig, machtig en oersterk.

 gebieden van onze kwekers in 

eenene

kerstshow, maak een 

Kom genieten 
van onze feeërieke 

Kom genieten 
van onze feeërieke 

Kom genieten 

kerstshow, maak een 

WORDT U 
HELEMAAL 
GEK VAN DE 
PIJN?
Heeft u altijd pijn? 
Hoofdpijn,    nekpijn, 
rugpijn?    Pijn aan 
uw knieën,    heupen, 
schouders    of enkels? Voor 
veel klachten aan het 
bewegingsapparaat    is er 
een oplossing. Iets wat 
echt stuk is, is misschien 
niet meer te maken. Maar 
voor vele klachten is ver-
lichting zeker mogelijk.

Veel mensen lopen rond 
met chronische pijn. Ze zijn 
hiervoor    al verschillende   
plekken geweest. Bij de 
fysio,   huisarts,    manueel 
therapeut    en misschien is 
er zelfs al een MRI gemaakt 
en bent u bij de neuroloog 
of orthopeed   geweest.    Zij 
hebben hun uiterste   
best gedaan, maar u loopt 
nog steeds met pijn. U 
heeft inmiddels al weinig 
vertrouwen meer in goede 
oplossing. Maar misschien 
is verlichting toch mogelijk! 
Uw verhaal is het verhaal 
van veel van onze patiënten 
die u voor gingen. Bekijk 
hun reviews eens op 
Zorgkaart Nederland. 

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

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

CHRONISCHE PIJN?

GRATIS
SCREENING 

NIEUW IN DE BILT

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

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

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS

9,1

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

SNACKS VOOR'N HEERLIJK AVONDJE
O.a. snackballetjes, mini quiche, slaatje, pincho's, tv-
sticks, erwtensoep, hartige banketstaaf, filet american,
ei bieslook, Amerikaanse grillsalade etc. etc.

YAKI TORI SATE
Ons Oosters sprookje... Top gemarineerd kippendijen.
Hand geregen op onze houten stokjes: super lekker!
± 10 á 12 minuten in de pan, oven op BBQ 100 gram 1,75

RUNDER BEEFBURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid & gezouten.
Lekker voor op een broodje of bij de maaltijd

100 gram 1,25

SATE VLEES
Van ons bekende varkensvlees: voor op de barbecue
of in de oven. Lekker gemarineerd & gekruid.
Van varkensfricandeau gesneden 500 gram 7,50

GOURMET POPULAIR
Met kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
mini hamburgertjes, mini boomstammetje & 
Engelse worstjes.        ca. 280 gram per persoon P.P. ± 6,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heeft u uw schoen al gezet??

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 29 november t/m zaterdag 5 december. Zetfouten voorbehouden.

VARKENS SCHOUDERFILET ROLLADE

Voor bij de maaltijd of op een broodje 100 gram 1,25
THAISE KIPWOKBLOKJES
Gemarineerd & met paprika & courgette gevuld 100 gram 1,35

GOURMET EXCLUSIEF
Met kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
mini cordonbleu, mini-kipsaté & gemarineerde
biefstukreepjes.           ca. 280 gram per persoon P.P. ± 7,50

Magazijnmedewerker gevraagd
bij Difrax in Bilthoven

Kijk op onze site voor meer info!
htt ps://difrax.com/pages/werken-bij-difrax

Vacature medewerker Magazijn 

Wie of wat zoeken wij?

Op de Rembrandtlaan 42 in Bilthoven staat ons kantoorpand en hangt de Difrax vlag uit! Wat veel mensen 
niet weten is dat we aan de achterkant een groot magazijn hebben waar al onze mooie babyproducten
binnenkomen en (uiteraard ook weer zo snel mogelijk) uitgaan. Naar bijvoorbeeld Ahold, het Kruidvat of de 
andere kant van de wereld! Difrax groeit (ook online) en daarmee groeien de orders die dagelijks verwerkt 
moeten worden! Wij zoeken een nieuwe collega in het magazijn die bij voorkeur 4 of 5 dagen ons team 
komt versterken. Als jij niet vies bent om je handen uit je mouwen te steken en’s morgens vroeg op te 
staan dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Jouw uitdaging

Als Magazijnmedewerker ben je een belangrijke schakel in het gehele (sales) proces. Je bent 
medeverantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van logistieke magazijnactiviteiten. De 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het lopen van orders, het laden en lossen van vrachtwagens, het 
inruimen en controleren van binnenkomende goederen en voorraad. Maar ook wel eens het stickeren of 
ompakken van producten, het vullen van displays of andere leuke voorkomende werkzaamheden. 

Het is fijn als je een flinke dosis enthousiasme meebrengt, secuur bent en van aanpakken houdt!
Onze medewerkers in het magazijn starten al om 7.30 uur.

Jouw profiel

• MBO werk- en denkniveau
• Je bent gemotiveerd, flexibel en secuur. Een echte aanpakker!
• Representatief, klantvriendelijk en servicegericht ingesteld
• Ervaring in een soortgelijke functie
• Je bent 32-40 uur in de week beschikbaar 
• Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Bilthoven 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben we 
tijdelijk aangepaste openingsuren. 

We zijn van dinsdag t/m zaterdag tot 17.00 uur geopend.
Ivm de decemberdrukte raden we u aan om tijdig 

een afspraak te maken.

Houd onze website goed in de gaten want binnekort kunt 
u bij ons ook online een afspraak maken!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve klanten let op!!
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Scholieren krijgen les 
over geweld tegen vrouwen

In twee weken tijd krijgen honderden leerlingen van middelbare scholen in Bilthoven les 
over geweld tegen vrouwen. Leden van Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven en docenten 

maatschappijleer geven de lessen in het kader van de internationale VN-campagne 
Orange the World, die het taboe op praten over dit onderwerp doorbreekt.

‘Veel slachtoffers van geweld scha-
men zich en durven er niet over te 
praten met hun vrienden of familie, 
vooral als hun leed niet zichtbaar 
is’, zegt Tjitske Visscher, mede-
ontwikkelaar van het lesmateriaal. 
‘Met onze thema-les voor vierde-
jaars-leerlingen willen we dat taboe 
doorbreken. We zetten in op pre-
ventie en daarom is het van belang 
om het onderwerp bespreekbaar te 
maken bij jongeren. In totaal ho-
pen we in Bilthoven samen met de 
docenten Maatschappijleer les te 
geven aan zo’n 20 klassen van de 
Werkplaats en Het Nieuwe Lyce-
um. Dat zijn ongeveer 500 jongeren 
in onze gemeente’. 

Ruimere blik
Donderdagochtend 25 november 
startten de gastdocenten met twee 
klassen van de Werkplaats Kinder-
gemeenschap. Visscher: ‘Tijdens 
de les krijgen leerlingen onder 
andere enkele stellingen te zien, 

waarop ze mogen reageren. Bij-
voorbeeld of schelden een vorm 
van geweld is. Direct bij de eerste 
les bleken de meningen uiteen te 
lopen, waardoor in de klas discus-
sie ontstond. Een deel van de leer-
lingen kreeg gedurende de les een 
ruimere blik op het onderwerp’. 
Het tweede deel van de thema-
les is een praktische opdracht. 4 
mavo- en 4 gymnasiumleerlingen 
van de Werkplaats maakten hun 
eigen poster om de campagne ook 
bij andere leerlingen onder de aan-
dacht te kunnen brengen. De pos-
ters worden de komende periode 
opgehangen in de school’.

Stoepkrijtactie
Na de lessen volgde de officiële 
opening van de Biltse Orange the 
World-campagne van 2021. Daar-
voor kwam wethouder Madeleine 
Bakker naar de Werkplaats. Ze 
sprak lovend over het initiatief van 
de Soroptimisten ‘Dit jaar werkt de 
gemeente voor de derde keer sa-
men met deze club vrouwen. Eer-
dere jaren was ik daar al positief 
over, maar daar doe ik vandaag een 
schepje bovenop. Hier staan dames 

die de handen uit de mouwen ste-
ken. Ze pakken de handschoen op 
en geven die door aan volgende 
generatie’. Samen met vijf leer-
lingen bracht Bakker met oranje 
stoepkrijtverf het logo van Orange 

the World aan op het schoolplein 
van de Werkplaats: een afwerend 
handje met de leus ‘Meld geweld 
0800-2000’. Daarmee onderstrepen 
de gemeente en de school hun steun 
aan de campagne.

Oranje, kleur van hoop
Soroptimistclub De Bilt-Biltho-
ven ontwikkelde samen met part-
ners de thema-les, die inmiddels 
is verspreid onder maatschappij-
leerdocenten in het hele land. Vis-
scher: ‘Uiteindelijk is ons doel dat 
alle scholieren in heel Nederland 
een keer les krijgen over het on-
derwerp’. De kleur oranje van de 
campagne Orange the World staat 
internationaal symbool voor een 
hoopvolle toekomst, zonder geweld 
tegen vrouwen en meisjes. In na-
volging van vele landen wereldwijd 
beschijnen in ons land tientallen ge-
meenten en provincies gedurende 
de 16 dagen durende campagne 
bijvoorbeeld een gebouw of stand-
beeld met oranje licht.

Onder toeziend oog van wethouder Madeleine Bakker wordt het logo 
aangebracht.

Met het sjabloon ‘Meld geweld 0800-2000’ wordt de boodschap duidelijk 
verkondigd.

Ook gemeentehuis Jagtlust kleurt van 25 november tot 10 december - ook 
al rond 17.00 uur - oranje.

Vervoer per Riksja
De doelgroep voor een rit met de riksja bestaat meestal uit ouderen, 
maar in ieder geval uit mensen die niet meer zo mobiel zijn. Riksja 
De Bilt verzorgde vorige week bijzonder vervoer voor een wel heel 
bijzondere oudere.

Fred Hijzen van de Stichting: ‘Nu is Sinterklaas wel oud, zeer oud zelfs, 
maar niet mobiel? Als je de man over de daken ziet galopperen dan ver-
raadt dat een lenigheid waar je u tegen zegt. Toen de goedheiligman bij 
ons aanklopte voor zijn intocht in Bilthoven heeft het stichtingsbestuur 
met de hand over het hart gestreken en hem vervoer per riksja aangebo-
den. Dat was uiteindelijk een feest voor iedereen. En voor degene die 
ook een rit in de riksja wil en inderdaad niet zo mobiel meer is: stuur 
een mail naar info@riksjadebilt.nl.

Sinterklaas wordt comfortabel vervoerd in een Riksja.

Prijswinnaars
Burgemeester Sjoerd Potters reikte namens Sint Nicolaas op 24 no-
vember aan drie winnaars van de Sinterklaas Kleurwedstrijd een 
cadeautje uit. 

Jill (7 jaar), Livia (4 jaar) en Jort (4 jaar). [foto Henk van de Bunt]

Gezellig een avond uit eten
moet je voorlopig vergeten
een lunch kan nog wel 
en zo kan een jong stel
nu wel wat voordeliger daten

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
LIER 220V nieuw €125,-. 
Omvormer 12-220v Vietron 
€150,-. Tel. 035-5771232

Alu TUNNELTENT 4,5 x 
3,25 zgan €700,-. Camper 
aggregaat Onan 5kVa €550,-. 
Tel. 035-5771232

Marklin treinbaan €100,-
/€225,-. Degelijke aanhanger 
165 x 85 cm €150,-. Tel. 035-
5771232

Meisjeskunstrijschaatsen 
Nijdam mt. 35 z.g.a.n €20,-. 
Tel. 06-28643352

Koperen kandelaar voor kleine 
kaars voor aan de muur €1,-. 
Tel. 06-14040516

Koperen emmertje met oude 
cent als bodem voor in een let-
terkast. Hoogte 3cm €1,-. Tel. 
06-14040516

Rode Kruis Kerstboek 
met een voorwoord van 
Prinses Margriet €1,-. Tel. 
06-14040516

Kunstkerstboom 180cm hoog 
met standaard €30,-. Tel. 035-
5771317

2 witte eetkamerstoelen zoek 
op Classiq webbing stoel 
voor foto €7,50 p.s. Tel. 
06-51694037

Radio-cd speler merk Xiron 
€22,50. Tel. 06-10119383

Zachte, ronde wasbare hon-
denmand in goede staat. 
(model donut) voor kleine 
hond. Stof Panterprint. 60cm, 
hoogte ca 25 cm. Incl. dub-
belzijdige borstel, flos speel-
tje en riem. €15.00. Tel. 
06-12217408

6 stuks That’s Life puz-
zels, 1000 stukjes, compleet, 
één keer gelegd, €3,- per 
stuk, €15,- in één koop. Tel. 
06-46715180

Handgebreid kindertruitje 
rood met zwart-witte panda 
3-4 jaar €15,-. Nw. haakboek 
Amigurumi knuffels van €16,- 
voor €10,-. Tel. 030-2202996

2 nw. pockets van Johan 
Cruijff €5,- p/s. Nw. bruine 
hoge leren dameslaarzen, plat-
te hak, rekbare schacht, maat 
39 €25,-. Tel. 030-2202996

Handgebreide babypakjes 
(trui-broek-muts) voor o.a. 
baby-born in alle kleuren €5,- 
p/s. Grote zak met nw. inpak-
papier - ook rollen - €5,-. Tel. 
030-2202996

Verzilverd suikerpotje + room-
kannetje + plateau €12,50. Tel. 
0346-243758

Singeltjes uit de jaren 70 met 
en zonder hoesje €5,-. Tel. 
0346-243758

Sluban speelgoed doos van 
formule 1 set, als nieuw €25,-. 
Tel. 0346-243758

Trimmer Bosch 220V €15,-. 
Schoorsteenveegset €15,-. Tel. 
035-5771232

Pan schop nieuw €15,-, riek 
nieuw €15,-. Tel. 035-5771232

Set rijplaten 90 cm nieuw 
€50,-. Aristona recorder €25,-
. Tel. 035-5771232

Tinten artikelen waaronder 
eikeltjeskan, kanderlaar en 
vaas. Vanaf €5,-. tel. 0346-
213312

7 soepborden 23,5 cm en 2 
diepe borden 25,5 cm , bloem-
motief van Hutschenreuther 
Selb Bavaria. €15,-. Tel. 
06-17270055

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 vintage messenleggers 
van Sola massief, "G Sola 
Z” inclusief doos. €15,-. Tel. 
06-17270055

Fraai bruin houten beeldje, 
staand paardje, ca. 15L x 
14H x 4B cm. € 10,-. Tel. 
06-17270055

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

Personeel gevraagd
GELD verdienen? Ga dan 
De Vierklank bezorgen op 
de woensdag. Veel wijken 
vrij in Bilthoven en De Bilt. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992. 
Vanaf 13 jaar.

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten op zoek naar leuke 
bijverdienste dichtbij? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

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

O V E R L E D E N E N -
VERZORGER/Uitvaart assis-
tent Oproepbasis. Heeft u tijd 
over en bent u altijd al op 
zoek geweest naar een hele 
bijzondere ( bij ) baan én bent 
u flexibel inzetbaar, ook in de 
avond/nacht/weekenden? Stuur 
dan een mail naar: info@fune-
ralassist-mn.nl en wij nemen 
contact met u op. Bellen mag 
uiteraard ook: 030-2006370 ( 
tijdens kantooruren). Funeral 
Assist Bilthoven

Personeel aangeboden

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

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

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

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

We hebben al mensen gevonden voor 
Karel, dus binnen kort gaan we hem 
ondanks zijn aids herplaatsen!

Mijn naam is Baloo, geboren in 2017. Ik ben een prachtige verschijning al 
zeg ik het zelf (en vele andere). Maar ik ben niet ongecompliceerd. 
Ik ben geboren in het buitenland, maar als pupje al naar Nederland 
gekomen, dat was op z’n zachtst gezegd echt een cultuurschock. Ik kwam 
terecht in het Noorden van het land waar ik best wat ruimte had maar erg 
weinig prikkels. Dat ging prima zo, ik was niet anders gewend, maar ik 
moest daar weg. Toen kwam ik terecht in het centrum van een levendig 
dorp. Wederom een cultuurschock, hier kon ik echt niet meer aarden, 
wat een drukte, wat een mensen, wat een geluiden. Ik was dit echt niet 
gewend en ik had geen rust meer in mijn lijf. Door de hoge stress was ik 
ook niet te bereiken door mijn lieve nieuwe baasjes, trainingen sloegen 
niet aan, omdat ik geen rust kon vinden. 
Ik was erg waaks, sloeg aan bij iedereen die langs het huis liep, ook als de 
deurbel ging, ik moest en zou zien wie daar was. Op straat begon ik uit te 
vallen, kortom niet de beste situatie voor mij. Wel ging ik naar een honden 
dagopvang, dit ging wel goed, andere honden ben ik natuurlijk gewend 
door de start van mijn leven in het buitenland. 
Ik zit nu in het dierentehuis, dat bevalt wel moet ik zeggen, weinig 
verkeer, weinig mensen, wel veel honden. Dus ik ben weer een beetje tot 
rust gekomen. Ik reageer ook weer beter op mijn trainers, we zijn nu de 
drukte spelenderwijs aan het opzoeken. Ook loop ik vaak mee met andere 
honden en die negeren wel prikkels, dus stiekem 

kijk ik dat een beetje af. Weet je, 
eigenlijk ben ik best een watje 
en dat overbluf ik door een grote 
mond op te zetten 
Ik zou het liefst in een dorp 
wonen, maar dan een beetje aan de 
rand, waar het rustiger is. Een andere 
(stabiele) hond is erg welkom, zeker als deze 
mij een beetje op weg kan helpen. Katten vind ik lastig, 
ik woonde wel met een kat ooit, maar vreemde katten zijn super leuk om 
op te jagen. Kleine kinderen snap ik niet, veel te druk. Grotere kinderen zijn 
wel oké, maar dan niet steeds visite hoor, af en toe is prima. Als ik de tijd 
krijg om te wennen en mensen worden rustig voorgesteld, liefst met een 
hypoallergeen koekje ;) Ik kan prima een paar uurtjes alleen thuis blijven 
en in de auto gaat het ook goed. Trainen is super leuk, dat zal ook moeten 
worden opgebouwd, zo leer ik in een veilige omgeving om te gaan met 
prikkels. 
Ik zie er super zacht en leuk uit, maar ik ben geen knuffel. Ik hou er niet van 
wanneer vreemden mij aaien en al helemaal niet over m’n hoofd (welke 
hond wel?). Wanneer ik je beter ken, ben ik zeker in voor kroelsessies, 
maar ik heb gewoon even tijd nodig om te ontdooien. Mocht je interesse 
hebben in mij? Mailt u dan naar; dierentehuiszeist@gmail.com.

Dier van de maand: Baloo PvdA stelt 
verkiezingsprogramma vast

Op 24 november stelde de afdeling van PvdA De Bilt in een digitale bij-
eenkomst het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen en de kan-
didatenlijst vast. Krischan Hagedoorn werd voor de derde keer unaniem 
verkozen tot lijsttrekker.

PvdA De Bilt wil de grote uitdagingen (wooncrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid 
in de samenleving) waarvoor de gemeente gesteld staat, in de komende raadspe-
riode aanpakken. Dat kan alleen maar met een sterk en betrouwbaar gemeente-
bestuur. 

Lijst
De lijst van PvdA De Bilt is een mooie mix geworden van jong en oud, man 
en vrouw en vertegenwoordigers uit bijna alle kernen en wordt voor de derde 
keer aangevoerd door Krischan Hagedoorn (48). Krischan heeft 8 jaar ervaring 
als fractievoorzitter en was in 2014 en 2018 ook lijsttrekker. Krischan werkt als 
manager in het bedrijfsleven in de gezondheidszorg. Hij is het gezicht van de 
PvdA in De Bilt en beschikt over een uitgebreid netwerk zowel binnen als buiten 
de politiek. Krischan woont met zijn vrouw en 4 kinderen in Bilthoven-West en 
ziet er naar uit om ook in de komende periode te mogen werken aan een sterk en 
sociaal gemeentebestuur.

De 7 eerste kandidaten v.l.n.r. Margje Tempelaars, Martijn Lauxtermann, 
Gija Schoor, Jasper Stammes, Krischan Hagedoorn (lijsttrekker), Carry van 
de Kappelle en Peter Roozenboom.



 De Vierklank 11 1 december 2021

BEKENDMAKINGEN
week 48 ¾  1 december 2021

Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Rembrandtlaan 14
te Bilthoven
Burgemeester en wethouders van gemeen-
te De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht kennis van de terinzage-
legging van het ontwerpbestemmingsplan: 

“Rembrandtlaan 14 te Bilthoven”

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Rem-
brandtlaan 14 te Bilthoven en directe om-
geving.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de herontwikkeling van 
de bestaande bedrijfswoning, een tijdelijk 
vergunde wintersportspeciaalzaak en 
braakliggende gronden in een definitieve 
wintersportspeciaalzaak op de huidige lo-
catie, het omzetten van de bedrijfswoning 

in een reguliere woning en een bedrijfsver-
zamelgebouw. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedu-
rende zes weken ter inzage van donderdag 
2 december 2021 tot en met woensdag 12 
januari 2022. 

U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.21004BP0009-ON01

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

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

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘Burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn 
contact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon. Het is niet mogelijk via e-
mail een zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 

nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassin-
gen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
dan gewijzigd vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant en De Vierklank worden gepubli-
ceerd. Indieners van een zienswijze wor-
den hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
steld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met de 
heer A. van Breda, Beleidsmedewerker 
Ruimtelijk Ontwikkeling RO, stedenbouw  
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11. 

FC De Bilt en Zuidvogels 
weer in evenwicht 

Ruim een jaar geleden kwamen de Zuidvogels uit Huizen op bezoek bij FC De Bilt. Het was 
toen tot de laatste seconde spannend en Zuidvogels maakte diep in de 

blessuretijd de gelijkmaker: 2-2. 

Zaterdag 27 november in Huizen 
werd het wederom een spannende 
wedstrijd, tot de laatste seconde. 
Helaas konden deze keer de sup-
porters het niet van dichtbij mee-
maken. Heel mooi hoe Zuidvogels 
dit heeft gecompenseerd middels 
een livestream en via Twitter een 
nauwgezet verslag. 

In de eerste helft begon De Bilt 
goed en alles wees erop dat Zuid-
vogels een moeilijke middag tege-
moet konden zien. Maar dat ver-
anderde te snel: Zuidvogels kreeg 

steeds meer de overhand en de kans 
dat Zuidvogels zou scoren leek gro-
ter dan de scoringskansen voor De 
Bilt. 
Na ongeveer een half uur kreeg 
Floris Blom erg ongelukkig de bal 
tegen zijn arm. De scheidsrechter 
legde de bal op ongeveer 20 meter 
van het doel. Redouan Boussoufi 
nam de vrije trap en knalde de bal 
in de kruising: 1-0.  

In de tweede helft ging De Bilt op 
jacht naar de gelijkmaker en dat 
lukte in de 72e minuut. Na een 

mooie aanval kopte Appie Ayoubi 
de bal in de korte hoek: 1-1. Kort 
daarna werd Sander van den Berg 
heel mooi alleen voor de keeper ge-
zet en zo’n kans is aan Sander wel 
besteed: 1-2. Daarna hield De Bilt 
vrij eenvoudig stand, maar in de 93e 
minuut glipte een voorzet tussen al-
les en iedereen door en kwam een 
Zuidvogelse invaller voor een leeg 
doel en kon de bal eenvoudig intik-
ken: 2-2. Het gebeurde dus weer en 
eigenlijk was een gelijkspel in deze 
wedstrijd ook weer terecht. 

DOS knokt zich terug in Veenendaal
Op zaterdag 27 november mocht DOS in Veenendaal in de eerste zaalwedstrijd tegen SKF uit 
Veenendaal aantreden. Mogelijk was het meteen - door het aanscherpen van de coronaregels - 

wellicht ook de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2021. 

DOS had in de voorbereidingen al 
wat moeite om in de zaal in het rit-
me te komen en ook in Veenendaal 
startte het team van coach Maarten 
van Brenk erg stroef. Waar bij SKF 
alles leek te lukken, vielen de vele 
afstandsschoten van DOS er maar 
niet in. DOS kon tot de 9-8 SKF nog 
redelijk bijbenen, maar richting de 
rust liep SKF toch uit naar een meer 
dan verdiende 15-10 voorsprong. 

DOS kwam sterk uit de kleedkamer 
maar SKF wist toch de voorsprong 
van 5 punten lang te handhaven. 
Bij een 18-12 achterstand scha-
kelde de Westbroekse ploeg ein-
delijk bij. Tim Nap en Mathijs de 
Rooij namen het voortouw en met 4 
doelpunten op rij zag het er ineens 
een stuk vrolijker uit. SKF begon 
fouten te maken en zag bij een 19-
19 dat een overwinning in gevaar 

kwam. Het was sneu voor het team 
uit Veenendaal, dat de gehele wed-
strijd ruim voor had gestaan, dat ze 
de overwinning met 19 -21 toch uit 
handen moest geven. Complimen-
ten aan DOS, dat de rust wist te 
bewaren en met een prachtige eind-
sprint liet zien dat het ook in de zaal 
zeker één van de sterkere ploegen 
kan zijn. 

Pietentraining voor de 
NOVA-Kangoeroes

Niet 50 Kangoeroes, maar 50 pietjes deden zaterdag mee met de pieten-
training bij NOVA. Gekleed in vrolijke pietenpakjes deden zij allemaal 
spelletjes. Zo gooiden ze cadeautjes door de schoorsteen (korf), liepen 
ze over daken (banken en kasten) en deden zij pietenkunstjes.  
              (Renske van Kempen)

Aan het einde van de training volle aandacht voor Sinterklaas.



Verdwaalde bloei
In het moerasbos maakt de natuur zich op voor de winter. Ik loop over het 
zompige pad tussen kalende bomen door. Het afgevallen blad beschermt 
de wortels in de bodem tegen kou en droogte. Varens presenteren zich in 
kleurenwaaiers van groengeel naar bruin, voordat ze afsterven voor de 
vorst. Ook het riet trekt kleur en vocht terug in de kiem, staat er houterig 
bij. Aan een bijkans kale braamstruik bloeit opvallend een trosje fris witte 
bloempjes, als ware het voorjaar. Met meeldraden en stuifmeel voedzaam 
en fier omhoog lijken ze verdwaald in de seizoenen. Veel insecten voor 
de bevruchting vliegen er nu niet meer rond. Niet aannemelijk dus dat er 
dit jaar nog bramen uit zullen groeien. Tere bloemblaadjes, kwetsbaar in 
de kou, wijd open voor late bezoekers. Wat deed de plant besluiten om 
zo laat in het jaar nog te investeren in de bloei? Was het schoonheid? De 
eerste nachtvorst heeft ze nog niet geraakt.

De vroege ochtendzon ontdooit de rijp op het gras tot waterdruppels. 
Daartussen ontwaar ik nog meer laatbloeiers. Rode en witte klaver, flui-
tenkruid en kamille schudden de kou af. Bij de buren in de tuin bloeien 
nog volop madeliefjes, verderop witte rozen en goudsbloemen. In de 
moestuin stralen de hemelsblauwe bloemen van het komkommerkruid.
Laatbloeiers, ze geven schoonheid en kleur aan de grauwe dagen van 
november. Maar juist ook uitgebloeide planten in verschillende vorm 
en hoogte, verkleurend blad en 
velerlei zaaddozen maken de na-
tuur in verval betoverend.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Fris witte bloempjes
Verdwaald in de seizoenen 
Een pure schoonheid
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advertentie

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

Afhalen bij Naast de Buren
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
1-12

Do.
2-12

Vr.
3-12

Za.
4-12

Zo.
5-12

Saté, atjar, kroepoek 
en frietjes

Grootmoeders hachee, 
gekruide aardappel en 

rode kool

Kabeljauw in spek en 
bladerdeeg

Mozzarella quiche met 
tomatensalsa

Afhalen:
€ 12,50

Extra 
friet:

€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Chocoladespeculaas-
cake met pepernotenmousse € 5,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Bouwplannen Hessingterrein 
schaden natuurcorridor

In de discussie rond de bouwplannen voor het Hessingterrein stelt het IVN (Instituut voor 
Natuureducatie in De Bilt) en het Utrechts Landschap al langer dat het project in de 

huidige vorm onwenselijk is voor het functioneren van de eerder aangelegde 
natuurcorridor. Zo zien zij de geboden natuurcompensatie langs 

De Biltse Rading eerder als bliksemafleider dan als oplossing.

Op 23 december stemt de gemeen-
teraad over het wijzigen van het be-
stemmingsplan voor het Hessingter-
rein in De Bilt. Projectontwikkelaar 
Verwelius wil daar 130 woningen 
bouwen. Die plannen gaan over 
de zogenaamde rode contourlijn 
heen. Die geeft de grens aan tussen 
stedelijk bebouwbaar gebied en in 
dit geval gebied dat deel uitmaakt 
van het Nationale Natuur Netwerk 
(NNN). En dat wringt. Vicevoorzit-
ter Patrick Greeven van het IVN in 
De Bilt en Hoofd afdeling beleid 
& planvorming Hendrike Geessink 
van het Utrechts Landschap leggen 
dat in een gesprek met de Biltse 
journalist Bert Roozendaal nog 
eens helder uit. 

Natuurbelang
‘Onze organisaties zijn niet tegen 
woningbouw maar kijken primair 
naar het natuurbelang’, geeft Gree-
ven aan. ‘De kern van het probleem 
is, dat op het Hessingterrein tal van 
tegenstrijdige belangen samenko-
men. Zo raken daar verschillende 
landschapstypen elkaar. Maar bo-
venal vervult het terrein een be-

langrijke rol binnen het Nationale 
Natuurnetwerkgebied. Ook ligt het 
bij het cultureel erfgoed rond de 
Waterlinie’, aldus Geessink. 

Functie
Om het begrijpelijk te houden fo-
cussen beide experts zich op de 
natuurfunctie rond het Hessing-
terrein. ‘In feite vorm dit stukje 
grond de flessenhals in één van de 
NNN-corridors. Dat is in dit geval 
het ecologisch netwerk tussen het 
Vechtplassengebied en het Krom-
me Rijngebied. Dat is van wezen-
lijk belang om de fauna in staat te 
stellen in ons dichtbebouwde land 
veilig en ongestoord van het ene 
natuurgebied naar het andere te 
trekken. Het natuurnetwerk vormt 
meer dan alleen doortrekgebied 
voor dieren. Het verstevigt ook de 
instandhouding van bestaande ha-
bitats van verschillende soorten. 
Het voorkomt bijvoorbeeld dat er 
binnen een habitat inteelt ontstaat’, 
leggen beide experts uit. 
Helaas is op de plaats van het Hes-
singterrein die corridor juist op zijn 
smalst. ‘Om migratie te bevorde-

ren, zijn er onder de Utrechtseweg 
en de Biltse Rading wildtunnels 
aangelegd. Maar de route daarheen 
wil je zo breed mogelijk hebben: 
dat is gewaarborgd binnen zoge-
naamde bufferzones die trechteren 
op de eigenlijke tunnels’, verduide-
lijkt Greeven.

Bufferzone
Het verkleinen van de bufferzone 
gaat volgens de beide experts ver-
der dan alleen de vierkante meters 
voor de 25 woningen, die buiten 
de contourlijn gebouwd dreigen 
te worden. ‘Met extra bebouwing 
ontstaat ook een aantasting in de 
robuustheid van wat de provincie 
de meerwaarde benadering noemt’, 
legt Hendrike uit. ‘Bebouwing 
brengt nieuwe activiteit, andere 
geuren, aanwezigheid van huisdie-
ren, geluid, extra licht. Allemaal 
verstoringen die er eerst niet waren. 
Dat is veel omvattender dan alleen 
het tegengaan van betreding van het 
natuurgebied door mensen en huis-
dieren. Het negatieve effect daarvan 
is veel breder. Het functioneren van 
het NNN wordt daarmee aangetast. 

Patrick Greeven en Hendrike Geessink bij het smalste deel in de NNN-
corridor bij het Hessingterrein. (foto Bert Roozendaal)

Dat is naar ons idee niet goed on-
derzocht. Dit nog los van bijvoor-
beeld dat de bebouwing straks gaat 
grenzen aan een bosje dat bekend 
staat als kraamkamer van reeën en 
het fourageerbied van de dassen in 
de buurt. Daaraan moet je niet wil-
len rommelen. Met de realisatie van 
de bouwplannen gaat namelijk ook 
daar weer een stuk van verloren’. 

Compensatie
Daarvoor is in het plan wel na-
tuurcompensatie voorzien langs 
de Biltse Rading. ‘Maar die is niet 
ruimhartig of kwalitatief van meer-

waarde wat wel de afspraak is’, vin-
den beide experts. Bovendien lost 
dat het probleem van de flessenhals 
niet op. Dat is hetzelfde als dat je 
het fietspad langs de Utrechtseweg 
één baan smaller maakt en dat com-
penseert met een nieuw fietspad 
ergens bij Maarssen. Daarom is het 
wenselijk dat het bouwplan binnen 
de contourlijn blijft’. 
Tegen de bouwplannen is door de 
Hessinggroep een petitie gestart op 
www.petities.nl onder ‘Niet bou-
wen in de natuur buiten de Grift’. 
Die is inmiddels meer dan 1000x 
ondertekend. 

Dickensband in Victoriaanse stijl
Het Nederlands Brandweerorkest (NBO) is op 3 december 1926 opgericht. In de loop der jaren 

is het (uit-)gegroeid tot een veelzijdige en complete vereniging. 

Het NBO bestaat uit een harmo-
nieorkest dat optreedt tijdens con-
certen, shows en mars-optredens. 
De drumband is onmisbaar bij 
straatoptredens en verzorgt bij 
concerten het slagwerk of een los-
staande act. 

Daarnaast is er een startersorkest, 
muziekpietenband en een Dickens-
band; twee jaar geleden ontstond 
bij een aantal leden het idee voor 
een Dickensband, stijlvolle kleding 
en een knus decor zou het kerst-

ensemble helemaal afmaken. Er 
wordt veel tijd besteed aan het mu-
zikale gedeelte van de ensembles, 
maar ook de presentatie is belang-
rijk. Afgelopen winter hebben cre-
atieve dames prachtige kostuums 
gemaakt in Victoriaanse stijl. Een 
bonnet voor de dames en hoge hoed 
voor de heren, het is een kleurrijk 
en sfeervol geheel geworden. 

Nu is het winterse ensemble he-
lemaal compleet, klaar om een 
warme wintersfeer te creëren in 

tuin- en winkelcentra, verzor-
gingshuizen of op kerstmarkten. 
Het NBO biedt gezelligheid op 
winterse dagen met een gevari-
eerd repertoire van kerstmuziek 
in Victoriaanse aankleding. De 
leden zien er naar uit om leuke 
optredens te verzorgen. Kijk op 
www.brandweerorkest.com voor 
meer informatie. 
                (Kees van Ginkel)

De Dickensband van het NBO.
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