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Windenergiemogelijkheden in De Bilt
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door Henk van de Bunt
Ten behoeve van de grootschalige opwek van duurzame energie zijn windturbines een
belangrijke mogelijkheid. Echter zijn windturbines ruimtelijk gezien niet overal kansrijk.
Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van windenergie heeft de gemeente De Bilt aan
een onderzoeksbureau gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie
binnen de gemeentegrenzen te onderzoeken. De werkwijze en resultaten van
dit onderzoek zijn opgenomen in een op 21 juli uitgebracht eindrapport.
De gemeente De Bilt heeft de ambitie uitgesproken om in navolging
van het landelijk klimaatakkoord te
groeien naar een energie-neutrale gemeente. Dit betekent dat de energie
die de huishoudens van De Bilt gebruiken, wordt gecompenseerd door
groene energie die binnen de grenzen van de gemeente is opgewekt.
In 2030 dient 50% van de energie
duurzaam opgewekt worden, in 2050
moet dat 100% zijn. De meest kansrijke mogelijkheden voor opwekken
van duurzame energie is het plaatsen
van zonneweiden en windturbines
binnen de grenzen van de gemeente.

Mogelijkheden
De ruimtelijke mogelijkheden
voor windenergie worden beperkt
doordat afstand tot verschillende
belemmeringen moet worden aangehouden. Op locaties waar geen
ruimtelijke belemmeringen aanwezig zijn kunnen de mogelijkheden voor windenergie verder
onderzocht worden. Er wordt een
overzicht van deze locaties weergegeven en voor vijf locaties die als
‘meest kansrijk’ worden beoordeeld
is een beschrijving van de locatie
en daarin aanwezige mogelijkheden gegeven. Daarnaast wordt een

gehouden met andere factoren die
bij de afweging van de plaatsing
van windmolens kunnen worden
betrokken, zoals aan overlast
gerelateerde onderwerpen als
geluids-, licht- en trillingsoverlast
voor omwonenden, aantasting
landschap en landschappelijke
waarden, impact op flora en fauna,
de enorme schaal en maat van de
windmolens ten opzichte van de nu
voorliggende locaties etc.

Het polderlandschap tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading biedt
mogelijheden voor een redelijk aantal windturbines.
ke bijdrage aan de energiebehoefte
van de gemeente De Bilt worden geleverd. Voor een zonnepark van 10
hectare is een elektriciteitsproductie
van rond de 12.000 MWh per jaar te
verwachten. Het grote aantal locaties met mogelijkheden voor windenergie maakt dat de gemeente een
afweging kan maken tussen locaties
waar zij het verder onderzoeken van
de mogelijkheden voor windturbines wel of niet wenselijk acht. Het
advies van het onderzoeksbureau is
om deze afweging in samenspraak
met de inwoners van de gemeente te
maken.

complex in het centrum van de locatie. Goed zichtbaar voor inwoners
van Maartensdijk en Nieuwe-Wetering. En de locatie Tussen NieuweLocaties
Op basis van dit onderzoek blijken Wetering, Groenekan en Bilthoven:
er vier locaties te zijn waar geen be- Polderlandschap met daardoorheen
lopend stukken bosgebied, met
name in het oosten. Goed zichtbaar
voor inwoners van Nieuwe-Wetering en Groenekan. In gedeelten van
het gebied zijn mogelijkheden om
windturbines zo te plaatsen dat omliggend bosgebied de windturbines
enigszins aan het zicht onttrekken
Opbrengst en vergelijking
Het onderzoek concludeert dat de
verwachte elektriciteitsopbrengst
van één grote windturbine in de
gemeente De Bilt rond de 20.000
MWh per jaar zal liggen. Middels
windturbines kan dus een aanzienlij-

Zie pagine 8 voor reactie gemeente.
advertentie

advertentie
Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl
Hairdesque
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GEDISTILLEERD
DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

Een foto uit 2019 van een deel van locatie Maartensdijkse Bosch Noord.
Onderlangs loopt het Loosdrechts Spoor en rechts ligt Lage Vuursche.
(foto Edwin van den Akker)

Dag en nacht bereikbaar:
0346 - 210 700

Glinsteringen

op de golven

Edith van Arkel
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Zelf een Boek uitgeven?
en op de gol

Beperkingen
De opdracht van de gemeente aan
het onderzoeksbureau was te onderzoeken waar in de gemeente De
Bilt stukjes grond te vinden zijn
waar geen wettelijke beperking is
voor het bouwen van windturbines.
Het gaat hier expliciet over landelijke en regionale beleidsregels die
een mogelijk plaatsing van windmolens in de weg kunnen staan;
denk hierbij aan de vastgestelde afstanden van windmolens tot woningen en hoogspanningslijnen, of met
inachtneming van de Hollandse
Waterlinie en ecologische factoren.
In het onderzoek is geen rekening

lemmeringen zijn voor windmolens,
te weten ten noorden en ten zuiden
van de Nieuwe Weteringseweg tussen Maartensdijk en Groenekan. Het
gaat hier om locatie Maartensdijksche bos Noord: Grotendeels bosgebied met centraal gelegen een groot
open veld. In het meest noordelijke
gedeelte van het gebied is de Hilversumsche Golf Club gelegen.
De locatie: Tussen Maartensdijk en
Hollandsche Rading: Grotendeels
polderlandschap met in het oosten
stukken bosgebied en bomenrijen.
Goed zichtbaar voor inwoners
van Hollandsche Rading en
Maartensdijk.
De locatie: Tussen Maartensdijk en
Nieuwe-Wetering: Polderlandschap
in het westen overlopend in bosgebied in het oosten. Geen belemmeringen in het zuidwestelijke gedeelte
van de locatie. Een belangrijke aandachtspunt is het militaire magazijn-

Glinstering

indicatie van de te verwachten elektriciteitsproductie van windturbines
in de gemeente De Bilt gegeven.
Het rapport wordt afgesloten met
een samenvatting en de belangrijkste conclusies.

Uw lokale
drukwerkspecialist
Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl
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Tot onze diepe droefheid is door de Heere, na een ernstige ziekte
uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde man, mijn lieve
zorgzame vader, schoonvader, onze lieve opa, broer, zwager en oom

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/11 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse
22/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/11 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma
Aanmelden op www.woudkapel.nl
Evangelische Gemeenschap,
Koperwieklaan 3
22/11 • 10.00u - spreker Herman Kesting
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
22/11 • 10.30u - Leefhuisviering;
Voorganger René Grotenhuis
Alleen online
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
22/11 • 10.15u - Ds. M. Wielhouwer
Niet vrij toegankelijk
De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
22/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
22/11 • 17.00u - Ds. A. Stijf
Maximaal 30 personen
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
22/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum
+ Mevr. Ds. A. van Veen
Alleen online
R.K. St. Michaelkerk
22/11 • 10.30u - Gebedsviering
Parochianen
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
22/11• 10.00u - spreker Hans Somhorst
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
22/11 • 15.30u - ds. P. Molenaar

echtgenoot van Anneke Cornelia Veldhuizen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
22/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer,
Heilig Avondmaal
22/11 • 18.30u - Ds. J. van Eck
Maximaal 30 personen. Online via
kerkomroep.nl.
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
22/11 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
22/11 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder
PKN - Ontmoetingskerk
22/11 • 09.30u - Ds. P.J. Rebel
Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl
St. Maartenskerk
22/11 • 10.30u - Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
22/11 • 10.00u - Ds. L. Steenwijk
22/11 • 18.30u - Ds. A.J. Krol
PKN - Herv. Kerk
22/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
22/11 • 18.30u - Ds. A.T. van Blijderveen

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

in de leeftijd van 95 jaar.
Barneveld: A.C. Nokkert – Veldhuizen

Familie Nokkert
Familie Veldhuizen

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

Plezier met muziek!

15 november 2020
Zorgcentrum Elim
Vliegersvelderlaan 84
3771 VA Barneveld
Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van
Zorgcentrum Elim te Barneveld voor de liefdevolle verzorging.
Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 18 november van 19.30
uur tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum achter de Hersteld
Hervormde Kerk Dorpsweg 42b te Maartensdijk.
De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donderdag 19 november
om 13.45 uur in het genoemde gebouw en is mee te beleven via
kerkdienstgemist.nl
De begrafenis zal dan aansluitend plaatsvinden om 15.00 uur op de
begraafplaats van de Hervormde Gemeente, Dierenriem 4, 3738 TR
te Maartensdijk. U kunt daar meeluisteren via:
www.barneveldsebegrafenisvereniging.nl / link meeluisteren.

Vanaf vrijdag 20 november start
er bij KunstenHuis in Het Lichtruim Bilthoven, een 8-weekse
cursus ‘Muziekplezier van 1 tot
4’. Het doel van de cursus is
om jonge kinderen op een speelse manier in aanraking te laten
komen met muziek. De lessen
voor peuters vanaf 1,5 jaar tot
4 jaar beginnen om 10.00 uur
en duren 45 minuten. Meer info
en aanmelden: kunstenhuis.nl/
muziek

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Geen bloemen

Voor een waardige begrafenis met
aandacht voor persoonlijke wensen
en een eerlijk tarief

Als u geen rouwbrief heeft ontvangen kunt u deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Wij verzorgen alleen begrafenissen

"Ik ben gewoon Hein"

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Hij was gewoon

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar

Hein

Hendrik Jan Maria Koppelman

www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Bezoek onze nieuwe vestiging Adres:
Dorpsweg 76/78 in Maartensdijk
kvanasselt.nl
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

5 Utrecht, 28 oktober 1953
c Amersfoort, 7 november 2020
Jenneke Koppelman ‑ van Brenk

Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
22/11 • 10.00u - Kandidaat W.J. Korving
22/11 • 18.30u - Kandidaat W.J. Korving
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
22/11 • 11.00 uur - Ds. P.J. Rebel
Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging
voor Maartensdijk en Omstreken

Hendrik Nokkert

Maartensdijk: Jan-Hendrik Nokkert
Corrine Nokkert-Bouw
Dianne
Henri
Caroline
Rosalie
Bilthoven
Pr. Centrumkerk
22/11 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden voor donderdag via
kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

18 november 2020

Diede

Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde die zij ons heeft gegeven, laten wij u weten
dat rustig en kalm van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame vrouw, (schoon)
moeder, oma en 'oude' oma

Clasina Johanna Theodora
Medemblik-Tieland
Clasien

Hidde
Correspondentieadres:
Utrechtseweg 42, 3818 EM Amersfoort
De crematieplechtigheid heeft reeds in besloten kring
plaatsgevonden.

echtgenote van

Jan Medemblik
13 november 2020

14 januari 1931
Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

URNENMUUR

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

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde.
wanneer deze ten einde is gekomen.
Graag denk ik.met u mee.
over tekst, muziek en locatie.

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

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

Jan
Marijke en Piet Martijn en
Henriëtte Edwin en Marjolein,
Roos, Juul Peter
Ingrid en Gerard Patrick en
Jhemyla Marc en Carolina
Astrid en Nico Maik en Patty,
Simon
Luke en Lieneke Anne

Maertensplein 73, 3738 GN Maartensdijk
In uitvaartcentrum Tap Dela te Bilthoven nemen wij als familie in besloten kring
afscheid van haar.
De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring op vrijdag 20 november.
Wij danken iedereen van Weltevreden die haar de afgelopen twee jaar zo fijn en
liefdevol hebben verzorgd.

De Vierklank
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Groenekanseweg blijft
punt van zorg
door Henk van de Bunt
De strijd tegen het sluipverkeer in De Bilt gaat nu echt beginnen. Met het doortrekken van
de Asserweg naar de Biltse Rading en het invoeren van eenrichtingsverkeer op een aantal
doorgangswegen hoopt De Bilt een einde te maken aan sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist.
In het collegevoorstel, dat donderdag 12 november de Raadscommissie Openbare ruimte besprak wordt
het zo verwoord: ‘De gemeente De
Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds
met sluipverkeer tussen Utrecht en
Zeist, vooral in het oude dorp De
Bilt. Het ‘Verkeerscirculatieplan
De Bilt’ (hierna: VCP) omvat een
aantal maatregelen, die sluipver-

keer tegengaan en bijdragen aan
de verbetering van de leefbaarheid
en bereikbaarheid van het dorp. De
meest essentiële ingreep om de circulatie van het verkeer te verbeteren, is het aansluiten van de Prof.
Dr. T.M.C. Asserweg op de rotonde
op de Biltse Rading. De gemeenteraad heeft na lobby van verschillende bewonersgroepen in De Bilt

meerdere malen geïnformeerd naar,
en aangedrongen op, deze ingreep.
Zodra deze ingreep is gerealiseerd,
kunnen wij (College red.) op delen
van de Looydijk, Blauwkapelseweg
en de Dorpsstraat éénrichtingsverkeer instellen, waarmee sluipverkeer flink onaantrekkelijker wordt
gemaakt’.

Muurvast
Dat sluipverkeer gebruikt de dorpskern van De Bilt om sneller op de
A27 en A28 te komen. Daardoor
staat het in de ochtend- en avondspits vaak muurvast op doorgangswegen in De Bilt. Verkeer dat het
oude dorp van De Bilt als sluiproute
richting A27 gebruikt, moet binnen
afzienbare tijd weer aansluiten achter aan de file op de A28 en de A27.
De Raadscommissie vergaderde
donderdagavond uitvoerig over het
voorstel van het college. Met name
de Dorpsstraat loopt in de avondspits helemaal vast. Dat heeft ook
weer gevolgen voor het verkeer
op de Burgemeester de Withstraat
en de Blauwkapelseweg die ook
vol lopen met verkeer. Volgens de
Fietsersbond levert dat met name
op de Dorpsstraat voor fietsers erg
gevaarlijke situaties op. De fietsers
hebben daar al nauwelijks ruimte.
Als de krappe weg helemaal vol
staat met auto’s, laveren de fietsers
Op de Groenekanseweg wordt het maximum aantal verkeersbewegingen tussen alle auto’s door om de weg
tijdens de avondspits ruim overschreden. (foto Rob Klaassen - febr. 2018) te vervolgen.
advertentie

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Juno en Yfke hebben al anderhalf jaar geleden een brief gegeven aan alle
bewoners van de Groenekanseweg om er voor te zorgen dat er minder
hard op de Groenekanseweg wordt gereden.
Volgend jaar
Sinds 2014 praat politiek De Bilt
al over maatregelen; in het eerste
kwartaal van 2021 moet het gebeuren; met de aansluiting van de
Asserweg op de Biltse Rading en
eenrichtingsverkeer ingevoerd op
delen van de Looydijk, Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat.
Bewoners van De Bilt hebben de
afgelopen jaren meerdere keren
aangedrongen op maatregelen en
donderdagavond kon verkeerswethouder André Landwehr melden
dat, als de raad later deze maand
akkoord gaat, de klus begin volgend jaar gaat beginnen. Binnen
drie maanden moet eenrichtingsverkeer in een aantal wegen zijn ingevoerd. Haast is geboden, omdat
de gemeente anders misgrijpt naar
een subsidie van 375.000 euro voor
de verlenging van de Asserweg.
Niet blij
Niet iedereen is blij met de maatregelen. Klaas-Jan Dolman vat later
zijn bijdrage als inspreker nog eens
samen: ‘Het kernpunt van mijn betoog is dat de gemeente accepteert
dat de bestaande knelpunten op de
Groenekanseweg met het doortrek-

ken Asserweg en invoeren van eenrichtingsverkeer worden verergerd.
De maximum wegcapaciteit wordt
nu al overschreden en er staan elke
dag lange files richting Dr. Letteplein: de verkeersveiligheid staat
onder druk.
Lees verder op pagina 10

Sander Thönissen van Bewoners
Blauwkapelseweg: ‘Wij zijn zeer
verheugd dat er nu daadwerkelijk
concrete voortgang is op de
Asserweg. De Groenekanseweg is
een algemeen erkend knelpunt’.

Nadia en Sanne van Tap DELA

50 Jaar
getrouwd!
Onze lieve (schoon)ouders zijn D.V. woensdag 18 november
2020 vijftig jaar getrouwd. Helaas kan dit jubileum niet gevierd worden door alle coronamaatregelen.
Daarom willen wij u/jou vragen om meneer & mevrouw van
Os op deze speciale dag in de aandacht te zetten door hen
een kaartje of attentie te sturen.
Dit kan op onderstaand adres:
Merellaan 30, 3738EG Maartensdijk
advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE
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

www

Alleen donderdag

Broccoli

Alle rauwkostsalades
en stamppotten

Courgette

Donderdag, vrijdag en
zaterdag hebben we
weer een groot
assortiment met
voorgerechten en luxe
hoofdgerechten.

€ 0,79

Per stuk

Van onze bakker

Notenafdeling

Tuinbonenmix met
Paella kruiden en
Naturel gemengde noten
Nu 2 bakken

€ 0,99

500 gram

€ 0,90

Per 100 gram

Vers van de traiteur

Heerlijke sappige

Boeuff bourguignon

€ 2,99

Heel kilo

100 gram

€ 1,25

€ 1,49

Bruine bonen soep

€ 5,99

Blauwe bessen
Per doosje

Van onze patissier

Nu

Onze bekende

23
11

Met framboos en vanille
Nu

Wortelcake

5 voor

Nu
Ze zijn er weer… Leuk als cadeau!!
Onze eigengemaakte chocoladeletters

100 gram

Liter

24
11

25
11

€ 15,95 Chili con carne

Onze bekende

€ 1,99

€ 1,59

Capucijnersschotel

Chocolade taart

€ 3,49

Met rode kool en puree

Denk aan de vitamine…

Desem -spelt
walnoot brood

Witte bollen

€ 7,50

Clementines
Mandarijnen

€ 1,39
100 gram

€ 1,25

Hollandse

€ 5,99 Prei

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november.

Heel kilo

€ 1,49

Heerlijke sappige

Handsinaasappels

OPENINGSTIJDEN

Heel kilo

Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

Reclame geldig vanaf
donderdag 19 november
t/m woensdag 25 november

DONDERDAG

VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren

Hazenpeper of
wildstoofschotel

500
GRAM

Mooie
hertenbiefstukjes

100
GRAM

3.99

Houthakker steak

500
GRAM

6.98

voor
maar

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

100
GRAM

0.

99

(minimaal 10 soorten)

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:

8.98

Vrijdag en zaterdag voordeel
Heerlijk !

WAGYU ROLLETJES
GRILLWORST +
LEVERWORST

500
GRAM

VLEESWAREN TRIO

Gegrilde kalfsrollade
Gebraden rosbief
3 x 100
Gegrilde entrecote GRAM
Likkepot
Filet Americain
Hammousse

5.98

3 +1

3 biefstukjes, 4 gepaneerde
schnitzels of 6 tartaartjes

GRANDCRU

500
GRAM

STOMPETOREN

500
GRAM

7.50

SALADE TRIO

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

KIPDIJ FILET
1
KILO

Kipfilet

8.98

3 x 100
GRAM

4.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

6.50

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg. | 6.98
1 Kg. | 7.98
1 Kg. | 7.98

7.

VERS GEBRANDE NIEUW! 250
GRAM
MACADAMIA MIX

5.50

5.98

CRANBERRY NOTEN
MIX
Vers gebrand !

4.98

50

GRATIS

SAMEN
VOOR

8.-

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

250
GRAM

Volg ons ook via
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Thuis koken krijgt meer aandacht
door Henk van de Bunt
‘Slagers in de regio hebben weinig te klagen in de corona tijd. Ze krijgen meer klanten over de vloer,
hebben een breder en duurder assortiment in de vitrine liggen en zetten dus meer om. De recente
sluiting van de horeca doet er nog een schepje bovenop’; aldus kopte NH-nieuws in oktober.
Al snel stroomden de reacties op het bericht binnen; ook in deze regio worden
daar de nodige kanttekeningen bij geplaatst.
De landelijke vereniging van keurslagers bevestigt de omzetstijging:
‘Gemiddeld krijgt men tussen de
20 en 30 procent meer binnen in
de winkel’. ‘Daar hebben we alles
op alles gezet om dit corona-proof
in te richten en corona-proof naar
te werken. Er staat natuurlijk wel
tegenover, dat de georganiseerde
partijen niet doorgaan en dat het leveren aan de horeca is weggevallen
en dat die extra stroom aan klanten
naar en in de winkel met alle coronarichtlijnen daarbij ook z’n beperkingen kent’, zegt Bas van Loo
van Kwaliteitsslagerij op de Biltse
Hessenweg.
Gedrag
Van Loo: ‘Het begon met een hamsterweek - zonde, omdat er dan
producten in de vriezer gingen, die
er nu vermoedelijk nog in zitten -.
In het begin was het buiten wachten nog een soort van gezellig in
de rij staan en kwamen de klanten
relaxed binnen. Nu zie je daar langzamerhand toch een begrijpelijke
verandering in komen. Ook bemerkten we meer ’nieuwe’ klanten,
afkomstig uit de supermarkt, het
‘pingedrag’ veranderde; er wordt
nu nog meer gepind dan voorheen.

18 november 2020
advertorial

Gaat u voor goud en steunt u
graag het goede doel?
Lees dan snel verder!

tenactie

wors
Gouden rook

icaptenzorg

gehand
t.b.v. Adullam

De overheerlijke en met goud beoordeelde rookworsten
kunt u invriezen waardoor u er de hele winter van kunt
genieten. Naast deze rookworsten verkopen wij ook
aardappelen. Bent u klaar voor de stamppotten? Wij wel!

U kunt kiezen uit onderstaande producten:
• Varkensrookworsten:
1 voor €2,50 en 3 voor €7,00 (grof of fijn)
• Runderrookworsten:
1 voor €3,00 en 3 voor €8,50
• Aardappelen:
20 kilo voor €10,00

In de winkel aan de Hessenweg is alles corona-proof.
Volgens van Loo zetten zijn klanten
wel vaker meer en luxer vlees op
tafel; ‘Het thuis-koken krijgt meer
aandacht. Zakelijk is dat natuurlijk
prachtig.
Echte uitdaging
Van Loo merkt in zijn winkel nog
niet veel van het Sinterklaasfeest.
Wel kijkt hij met enige zorg naar
de komende decemberperiode met
daarin Kerst 2020: ‘Het is normaal
al een marathon, maar ik denk dat
het dit jaar een échte uitdaging

wordt. Wij mogen door corona met
minder mensen tegelijk in de winkel werken. En er mogen minder
klanten tegelijk in de winkel. Daarom wil ik mijn klanten vragen om
hun bestellingen zo vroeg mogelijk
door te geven, bij voorkeur per mail
of via onze website. Lukt dit niet,
dan staan wij natuurlijk ook telefonisch of in de winkel klaar. Ons
team zal er alles aan doen om onze
klanten in dit bijzondere jaar een
fijne kerst te bezorgen’.

Cliënten Reinaerde lunchen met
ambtenaren Gemeente De Bilt
In het knusse theehuisje van de Schaapskooi troffen ze elkaar: Cliënten Martijn en Femke van
Reinaerde en Harry en Gerdi van gemeente De Bilt. Niet live, maar online. Tijdens een
gezellige lunch zaten ze achter de computer. Martijn en Femke praatten
honderduit met de ambtenaren, alsof er geen laptopscherm was.
Vanwege de corona zien mensen elkaar minder, terwijl de behoefte aan
sociaal contact onverminderd groot
is. Een manier om toch nieuwe mensen te ontmoeten, is online.

van Eet Mee hebben mensen uit het
netwerk van Samen voor De Bilt nu
gelegenheid elkaar toch te ontmoeten. Zowel voor de ambtenaren als
de cliënten was de lunch erg leuk en
waardevol. En voor gemeente De
Krachten bundelen
Bilt is dit een ideale manier om toch
Stichting Eet Mee en Samen voor haar maatschappelijke betrokkenDe Bilt bundelden hun krachten en heid te tonen.
organiseerden een aantal online lunches. Stichting Eet Mee organiseert Naar de burgemeester
namelijk ontmoetingen via etentjes De lunch krijgt voor Femke nog
bij mensen thuis. In deze coronatijd een leuk staartje. Harry van gezijn dat video-etentjes. Samen voor meente De Bilt beloofde namelijk
De Bilt organiseert ontmoetingen om aan de burgemeester te vragen
tussen mensen uit verschillende of Femke een keer op bezoek mag
werelden. Met de online etentjes komen. Dan is de grootste wens op

haar bucketlist vervuld. Burgemeester Potters heeft inmiddels laten
weten dat Femke van harte welkom
is na coronapandemie, zodat ze elkaar dan ook veilig de hand kunnen
schudden.
Ook online lunchen?
Wilt u ook andere mensen ontmoeten en kennis maken tijdens een online etentje? Neem dan contact met
op met Annelies Kastein van Stichting Eet Mee via tel: 030 2213498 of
info@eetmee.nl
(Judith Boezewinkel)
advertentie

De bestelling kan u tot en met D.V. zaterdag 21 NOVEMBER
doorgeven door een mail te sturen naar adullam.maartensdijk@gmail.com of te bellen naar 0346-211597. Het verschuldigde bedrag kunt u vooraf over maken op NL08 RABO 0308
3407 95 t.n.v. J. vd Berg inzake Adullam Comité Maartensdijk.
Bent u woonachtig in Maartensdijk, Westbroek, Groenekan
of Hollandsche Rading? Dan bezorgen wij uw bestelling
op D.V. zaterdag 28 november bij u thuis. Woont u elders
dan kunt u uw bestelling op zaterdag 28 november tussen
11:00 en 15:00 uur ophalen in de Molenwinkel, Westbroekse
Molenweg 28 in Westbroek.

MOLENWINKEL WESTBROEK
Iedere zaterdag biedt de Molenwinkel een nieuw aanbod
van kringloop- en cadeau artikelen, verder zijn er diverse
lekkernijen te koop. Voor elk wat wils en lekker goedkoop! De
gezellige winkel in Westbroek is iedere zaterdag van 10:00 –
16:00 uur geopend. De opbrengsten komen geheel ten goede
aan de gehandicaptenzorg.

Creatief communiceren
op 1,5 meter afstand
Steunpunt Mantelzorg organiseert voor mantelzorgers de online workshop ‘Creatief communiceren op afstand’; een vrolijke
workshop in moeilijke tijden!
Als je naaste in een zorginstelling verblijft tijdens de corona-crisis
ervaar je als familie en mantelzorger hoe lastig het is om goed contact te houden. Er gelden beperkende maatregelen voor bezoek, je
moet een mondkapje dragen en soms is er in de instelling helemaal
geen bezoek meer mogelijk, alleen via het raam of via een beeldscherm. Hoe kun je dan toch betekenisvol contact hebben met je
dierbare?
Contact met afstand
In deze workshop worden praktische tips en handvatten gegeven om
op afstand nabij te zijn. Op speelse wijze leert communicatietrainer
en clownsdocent Esther Hak om fijn contact te hebben met je naaste,
ook wanneer je elkaar niet kan aanraken of dichtbij kan zijn.
Online workshop
De online workshop is op woensdag 25 november van 14.00 tot
15.30 uur. De workshop wordt aangeboden via Zoom. Aanmelden
kan via mantelzorg@mensdebilt.nl. Via een link is de workshop gewoon vanuit thuis, achter de laptop of tablet te volgen.

Martijn, Femke en Lise van Reinaerde genieten van de heerlijke lunch en
het aangename gezelschap.
(foto Hans Lebbe)

Oefenen met Zoom
Wie nog weinig of geen ervaring heeft in de online wereld of het onwennig vindt om via het beeldscherm contact met elkaar te hebben
kan ondersteuning krijgen van Steunpunt Mantelzorg. Informeer
hiervoor bij mantelzorg@mensdebilt.nl. De eerste oefensessie is op
18 november.
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Elektrotechnisch
Installatieburo

Lichtinstallaties

OLIEBOLLEN!!!

Beveiliging
Telefooninstallaties

* Uitgezonderd lopende aanbiedingen uit de folder, leaflet en Vast Laag geprijsde geuren.
* Uitgezonderd
uitde
dewinkel.
folder, leaflet en Vast Laag geprijsde geuren.
Vraag naar delopende
overige aanbiedingen
voorwaarden in
Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel.

Computernetwerken

* Uitgezonderd lopende aanbiedingen uit de folder, leaflet en Vast Laag geprijsde geuren.
Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel.

ALLÉÉN
ALLÉÉN vrijdag
vrijdag 27
27 en
en
zaterdag
28
zaterdag
28 november
november
2020*.
ALLÉÉN vrijdag
27 en 2020*.

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl

zaterdag
28 november 2020*.
Drogisterij * Parfumerie

* Aanbod kan per winkel verschillen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
* Aanbod kan per winkel verschillen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

van Rossum

176551
Adv Black
Friday
48 verschillen.
130x194.indd Vraag
1
* Aanbod
kan
perweek
winkel
in de winkel naar de voorwaarden.
176551 Adv Black Friday week 48 130x194.indd 1

11/11/2020 16:37
11/11/2020 16:37

176551 Adv Black Friday week 48 130x194.indd 1

11/11/2020 16:37

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

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

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

Vrijdag en zaterdag
bakken wij weer volop

Krachtinstallaties

OP
BIJNA
ALLE
OP
BIJNA
ALLE GEUREN!*
GEUREN!*
ÉN 25%
KORTING
OP BIJNA ALLE GEUREN!*

VLEES
TE KOOP

van Woudenberg b.v.

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

Kies zelf je model bij
Kapper Hans
Je weet
wel die
van de
spekjes
en
schoentje zetten.

VOOR
SINTERKLAAS

nu ruime
keuze
in speculaas,
amandelstaven,
pepernoten,
marsepein
en heerlijke
roomborstplaat

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Linnerie

ANNELIES

Tot 12 jaar slechts 5 euro
Laat je moeder bellen
0346 212455

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

De online bedrijvengids!
N I E U WS

A G E N DA

A R C H IE F

A DVE R T E R E N

BE DR I J VE N

R E A G E R E N

N I E T O N T VA N G E N

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

De online bedrijvengids!
Bouwman’s loonbedrijf BV
Voert verschillende werkzaamheden uit met betrekking tot infra en grondwerk en is al tientallen
jaren gespecialiseerd in het....... [lees meer]

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

LINNERIEANNELIES.NL

der Willigen
MakelaardijKijk
o.z. op ...
S t Karin
eunvan
lokale
bedrijven!
Verkoopt of taxeert uw huis in de gemeente De
Bilt in voornamelijk Groenekan, Hollandsche

www.vierklank.nl/bedrijven
Rading, Maartensdijk en ..... [lees meer]
www.vierklank.nl/bedrijven

Vrijwilligerscentrale

Elke maand zet de vrijwilligerscentrale vacatures in de Spotlights!

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE

OOG

■ RADIATORBETIMMERINGEN

voor detail
EN UW WENSEN

■ (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)

Zit er iets voor je bij of wil je meer weten, neem contact op
met ons via vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl of 06-17007462.
Vind jij het ook heerlijk
om in gezelschap buiten te werken?
Tennisvereniging FAK zoekt vrijwilligers die het
tennispark willen onderhouden. Meestal werk
je met vier mensen aan o.a. het onderhoud
van de tennisbanen met een veegmachine, het
repareren van de hekwerken, het bijhouden van
de beplanting. Wij bieden een gezellige ochtend,
waarin er regelmatig wordt gepauzeerd om onder
het genot van een kop koffie de dagelijkse gang van
zaken en de toestand in de wereld te bespreken.
Tijdsbesteding: flexibel

(inrichting decor, techniek). Je maakt deel uit van
een gezellig team, je krijgt een kijkje achter de
schermen van een theater, tijdens je dienst pak je
wel eens een glimp op van een voorstelling of film
én je ondersteunt het theater!
Tijdsbesteding: flexibel, met name rondom
producties

Samen een frisse neus halen?
Het maatjes project van MENS De Bilt zoekt
vrijwilligers die samen met de bewoners van De Bilt
buiten een wandeling maakt. Er zijn veel mensen
die in deze tijd minder buiten komen. Het kan zijn
Hou jij ook zo van theater?
dat ze rolstoelafhankelijk zijn, of dat ze het lastig
Theater in ’t Groen verzorgt samen met profes- vinden om alleen de stap te maken.
sionele regisseurs, enthousiaste spelers en Je kan zelf aangeven hoeveel tijd je als maatje wilt
vrijwilligers, theatervoorstellingen op diverse besteden. Het kan al met een uurtje in de week.
locaties in de gemeente De Bilt. Wij zijn op zoek Wij bieden vrijwilligers persoonlijke begeleiding,
naar vrijwilligers voor de kostuumgroep (naaisters), workshops en bijeenkomsten volgens de RIVM
pr en communicatie (social media) en productie richtlijnen.
Kijk voor de volledige vacatures op www.mensdebilt.nl/vrijwilligerscentrale

De Vierklank
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Werkzaamheden aan rijbaan N417
zijn vrijwel gereed
door Rob Klaassen
Langs de N417 - de provinciale weg tussen Hilversum en Utrecht - staan zowel bij de grens met
Hilversum, als bij de afslag van de A27 in de Nieuwe Wetering (de Bult), twee grote borden met
de vermelding dat er door de provincie Utrecht zowel aan de weg als aan het fietspad groot
onderhoud wordt uitgevoerd in de periode september 2020 tot medio 2021.
De laatste maanden is er intensief
aan zowel de weg als het fietspad
gewerkt. Asfalteren van de weg,
her-bestraten van het fietspad langs
de Tolakkerweg en de op- en afritten van en naar de aanliggende
woningen. Vrijwel alle bouwketen,
zandhopen, trottoirbanden, grote
machines e.d. zijn inmiddels verdwenen. We kregen van een aantal
lezers de vraag of daarmee nu tevens ook alle werkzaamheden achter de rug zijn.
Hoofdrijbaan
We hebben deze vraag voorgelegd
aan het project- en managementteam van de Provincie Utrecht,
die dit project begeleidt. Ons werd
meegedeeld dat de werkzaamheden
aan de hoofdrijbaan inderdaad, geheel volgens planning, op een oor
na gevild zijn. Het enige wat er
thans nog aan werkzaamheden van
de hoofdrijbaan moet worden gedaan, betreft de opbouw van middenbermbegeleiders bij de beide
chicanes in de Tolakkerweg.

Ook vernamen wij dat de plannen
voor deze middenbermbegeleiders
inmiddels zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Om ‘technische redenen’ is er
tijdens de uitvoering namelijk voor
gekozen om het oorspronkelijke
plan om er betonbanden te plaatsen
te laten vervallen. In plaats daarvan
gaan er nu ‘plakbanden’ toegepast
worden. Deze plakbanden worden
met behulp van een speciaal type
lijm op het asfalt geplakt. Deze
moeten dus worden geplaatst in
de beide chicanes van de Tolakkerweg. Deze plakbanden zijn inmiddels besteld en worden naar
verwachting in december geproduceerd. Als ze weer op voorraad zijn,
wordt er door de aannemer een geschikt moment gekozen om ze aan
te brengen.
Uitvoering fietspad
Pas komend voorjaar worden de
werkzaamheden weer vervolgd.
Dan zullen de fietspaden worden
aangepakt. Daar moeten nog ka-

bels, die nu nog onder de fietspaden liggen, voor worden verplaatst.
Het fietspad loopt van hm 4.1 bij de
op- en afrit van de A27 in Nieuwe
Wetering (de Bult) tot hm 8.3 bij
het kruispunt met de stoplichten in
Hollandsche Rading en heeft (dus)
een lengte van 4,2 km. Het fietspad
zal een gevarieerd wegdek hebben.
Vanaf hm 4.1 tot hm 4.9, ongeveer
ter hoogte van Persijn, zal het bestaan uit zwart asfalt. Vanaf hm
4.9 tot hm 5.3 wordt 400 m fietspad uitgevoerd in beton met ingebouwde zonnepanelen. Vanaf hm
5.3, aan de Kon Wilhelminaweg,
tot aan hm 7.5, iets ten noorden van
het ‘rondje’ in Hollandsche Rading,
wordt het fietspad uitgevoerd in
asfalt. Rood asfalt voor binnen de
bebouwde kom en zwart asfalt voor
buiten de bebouwde kom. Vanaf
hm 7,5 tot hm 8,3, bij de stoplichten in Hollandsche Rading, zal het
bestaande tegelpad gehandhaafd
blijven. Gestreefd wordt om alles
uiterlijk medio 2021 gereed te hebben.
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Biltse energiepartners
over zonnepanelen
op daken
Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf duurzame energie op
te wekken met zonnepanelen op hun eigen dak. Vrijdag 6 november spraken Biltse energiepartners én bewonersinitiatieven over
het onderwerp. Het themagesprek vond plaats in het kader van de
Utrechtse Klimaatweken.
‘Zon op dak’ is een veelbesproken onderwerp in de gemeente. Tijdens
de meedenk-bijeenkomsten over zonnevelden en windenergie afgelopen maand, kwam het onderwerp iedere avond aan de orde. Ook uit
een peiling van het burgerpanel in september bleek dat veel inwoners
belangstelling hebben voor zonnepanelen op hun dak. Een vijfde van
de inwoners zal binnen 5 jaar zeker of waarschijnlijk zelf energie gaan
opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Gemeente De Bilt wil zo
veel mogelijk bewoners enthousiasmeren om ook zonnepanelen op hun
dak te leggen én hen hierbij helpen. Wethouder Brommersma: ‘Het themagesprek heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd: inspirerende
praktijkvoorbeelden en ervaringskennis die ons helpt om een rol van
betekenis te vervullen voor inwoners’.
Invalshoeken
Het themagesprek stond in het teken van kennisdelen vanuit zo veel
mogelijk invalshoeken. Voor de gelegenheid werden specialisten van
buiten de gemeente erbij betrokken. Klimaatpsycholoog en veranderkundige Jeanine Pothuizen verzorgde een inspiratiesessie over wat ervoor nodig is om niet in duurzame voornemens te blijven steken, maar
in actie te komen. Pothuizen is aangesloten bij o.a. Klimaat Gesprekken
en GreenCultureLab.
Gesprekspartners
Aan tafel zaten naast vertegenwoordigers van de organisaties SSW,
Stedin, BENG!, ODRU/NMU, de Bouwhulpgroep, Bongo Solar en
IChooser óók vertegenwoordigers van inwonersinitiatieven zoals
Edwin Plug van het Maartensdijks Zonne Collectief en Bart Derksen
van het Westbroeks Energie Initiatief. Dit zorgde voor een levendige
discussie en uitwisseling van uiteenlopende ervaringen en ideeën.
Duurzaamheidsonderzoeker Dr. Aniek Ivens begeleidde het themagesprek. Ivens is verbonden aan Milieu Centraal en werkte eerder voor de
Rockefeller Universiteit in New York en de VU Amsterdam.
Meer info over duurzame activiteiten in de gemeente op www.debilt.
nl/duurzaamheid.

Ook de bermen zijn inmiddels geheel opgevuld.

Geslaagde digitale Open dagen
Afgelopen vrijdag en zaterdag
zijn de digitale open dagen bij de
Aeres vmbo-school in Maartensdijk succesvol verlopen. Via een
Webinar kregen de bezoekers een
goed beeld van de vernieuwde
school. Er werd veel informatie
gegeven over o.a. de verschillende leerwegen - ook de Theoreti-

sche leerweg, die per 1 augustus
overkomt vanuit Bilthoven -, de
speciale klassen als Food en Cooking, Paardenklas en Outdoorklas
en over de ondersteuning.

zoals: ‘Bedankt voor de tijd en
werk die jullie in de digitale open
dag hebben gestopt’, ‘Was heel
easy om te volgen’, ‘leuk dat die
chat er was’ en er kwamen vragen
voorbij waar men niet aan hadden
Er werd ruim gebruik gemaakt gedacht maar toch heel bruikbaar
van de gelegenheid om vragen te zijn.
stellen; er waren goede reacties,
(Gerda Casteel)

Zelf zonnestroom opwekken wordt steeds aantrekkelijker. (foto Beng!)

Zwerfvuil in dorpen of wijken
kun je haast niet meer ontwijken
dat je nu tot ieders verdriet
daarbij ook mondkapjes ziet
daar sta je toch wel van te kijken
Guus Geebel

Limerick

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!

advertorial

Eerste online
zonnepanelenavond van start
BENG!’s energieambassadeurs geven vanaf december ook online advies. De online informatieavonden
beginnen op 1 december. Alle inwoners van de gemeente De Bilt die meer willen weten over zonnepanelen
zijn dan van harte welkom voor informatie, praktische tips en onafhankelijk advies.

Al 10 jaar organiseert BENG! speciale avonden over zonnepanelen. Het zijn gratis bijeenkomsten van zo’n anderhalf uur, voor
alle inwoners van de gemeente De Bilt.
Voorheen gebeurde dat aan de keukentafel
van vrijwilliger en deskundige Roel. Nu vindt
het voorlopig online plaats. Aan de informatieavonden namen al honderden inwoners
deel. Met veel ‘belegde daken’ als resultaat.

Slimme investering
Voor de aanschaf van zonnepanelen moet
er behoorlijk wat worden uitgezocht. Welke
soorten zijn er bijvoorbeeld allemaal en
welke aanbieders zijn betrouwbaar? Roel:
“Ik ken eigenlijk geen slechte aanbieders.
Wat wel verschilt is hun betrokkenheid. We
vertellen daarom waar je op moet letten en
hoe je een offerte beoordeelt.” Is het niet
beter om te wachten, want de ontwikkelingen gaan zo snel? “Er zijn voortdurend
ontwikkelingen, maar wel heel geleidelijk.
Elk jaar later is daarom verlies.” Is het veel
gedoe? “Goede informatie scheelt enorm!”

Zonnepanelen zijn een slimme investering.
“Het is lang niet meer zo duur als vroeger”,
weet Roel. “En je kunt huren, leasen of er
gunstig voor lenen. We vertellen tijdens de
avond veel over subsidies.” Ook komt aan
bod hoe je op een slimme manier je spaargeld kunt inzetten. “Sparen levert niets op.
Ook daarom kun je beter ‘in panelen’ gaan.
Je energierekening keldert en de terugverdientijd is duidelijk. Groot voordeel voor
jezelf én niet te vergeten voor het klimaat.”

BLACK ANGUS RIBLAPPEN

120 dagen graan gevoerd. Lekker gerijpt om zachtjes
te stoven. Smelt op de tong. Mooi dooraderd
Ca. 1½ uur stoven is voldoende...
500 gram

PULLED TURKEY

Langzaam gegaarde kalkoendij. Lekker gekruid met
een gevogelte rub. Lekker voor op een broodje, bij de
maaltijd en lauw warm op uw salade...
100 gram

Locatie en tijd:
Zoom, 19.30 uur - 21.00 uur.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en
kan voor 26 november via infoavond@
beng2030.nl. Enkele dagen voor de
informatieavond ontvang je de Zoom
link. Er is plaats voor 12 personen, zodat
de energieambassadeurs zoveel mogelijk
vragen kunnen beantwoorden.
BENG! is de onafhankelijke
energiecoöperatie van en voor inwoners
van De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl
voor andere avonden en activiteiten.

1,40

KIP IN BRAADZAK

Mooie volle verse kip met lekkere kruiden, groenten &
kruidenboter; allemaal in één oven braadzak!!
Ca 90 minuten op 170°C in de oven
100 gram

0,95

BOOMSTAMMETJES

Op veler verzoek, een echte kindervriend... Lekker
gekruid gehakt gemengd met ham & kaas!
Zachtjes braden in ruim boter; 12 tot 15 min.
3 stuks
Laat je informeren over
de (milieu)winst van zonnepanelen
op dinsdag 1 december.

8,50

3,30

BLACK ANGUS BIEFHAASJES

Speciaal voor de liefhebbers. Bakken als een biefstuk.
Fijn van draad en lekker gemarineerd, super zalig!
Kort rosé bakken in roomboter!!
100 gram

1,95

KIPFILET BLACK PEPPER

Iets aparts; met o.a. kipfilet, prei ringetjes, sugarsnaps
& een zwarte peper-zeezout marinade, top combinatie!!
Alleen even roerbakken; ca 6 tot 8 min.
100 gram

Tip van de week:
ULETTE te & kruidenolie
FRANSE RO
as, salami, groen
Biefstukschnitzel, ka
EKLAPJES
SPEENVARteKbaEkkNen.SP
ls
Ma & mager....
Om stoer krokant

1,45

100 gram

1,95

100 gram

1,15

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

Gezellig, gespreid én ... veilig
naar onze kerstshow Wij maken het
Onze kerstshow beslaat een
enorme oppervlakte, bij elkaar
wel zo’n twee voetbalvelden.
Speciaal zo ingericht, zodat u
niet alleen héél veel moois te zien
krijgt, maar ook, zodat u makkelijk de anderhalve meter afstand
kunt bewaren.

pen
ndag o
Ook zo 7.00 uur
1
10.00 -

TIP: De buitenomstandigheden
zijn momenteel ideaal om nieuwe
aanplant in uw tuin te zetten. Wij
hebben naast de kerstshow een
enorme keus in levend groen.
Doen! Dan heeft u in het voorjaar
het snelst de
mooiste en rijkst
gevulde tuin.

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november.
Zetfouten voorbehouden.

u makkelijk

U kunt op elk moment kijken hoe
druk of hoe rustig het is bij
‘t Vaarderhoogt:
• Zoek op uw computer of
smartphone bij Google naar
‘t Vaarderhoogt
• Kijk bij de resultaten rechts
onder. Daar vindt u de actuele
‘drukte’ bij Piekuren

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

Zonne- of windenergie

De gemeente hecht er veel waarde
aan om te weten wat bewoners belangrijk vinden bij het opwekken van
duurzame energie. Tijdens de meedenkbijeenkomsten is daarom met
bewoners besproken welke mogelijkheden zij zien en welke zorgen zij
hebben. Zo krijgen we een completer
niet uitgesloten is. De onderzoeks- beeld van de (on)mogelijkheden en
resultaten zijn besproken tijdens de randvoorwaarden als in de toekomst
meedenkbijeenkomsten over zon- ergens initiatieven voor wind of zonne- en windenergie in september.
ne-energie ontstaan.

In reactie op het windenergie rapport (zie pag. 1) reageert wethouder Brommersma:
‘Het ligt echt nog open of het zonne- of windenergie wordt. Eerst hebben we gekeken waar
er technisch mogelijkheden voor duurzame energieopwekking zijn.
Nu zijn we met bewoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden.
Pas daarna komt de keuze voor de ene en/of de
andere vorm van energieopwekking.’
Het rapport ‘Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenenergie in
gemeente De Bilt’ van 21 juli 2020
is een verkennende studie. Het on-

derzoek geeft een feitelijk beeld
van locaties waar - op basis van milieuwetgeving en provinciale regels
(o.a. Natura 2000) – windenergie

Op weg naar een energieneutraal De Bilt moet een afweging voor zonne- of
windenergie gemaakt worden.

De input van bewoners en stakeholders, de resultaten van de peiling
van het Inwonerpanel uit juli en de
uitkomsten van onderzoek worden
samengebracht om te bepalen waar
kansen liggen voor wind- en/of zonne-energie in de gemeente.
In januari 2021 gaat de gemeente
hierover weer in gesprek met bewoners. Daarna buigt de gemeenteraad
zich over dit vraagstuk.

De Vierklank
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Winkelen op de Julianalaan voordat
de Kwinkelier bestond
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 boodschappen 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 Veroniek Clerx - zoekt de weg terug
en werkt aan een rondleiding. Deze
keer aandacht voor herenmode de
Beer aan de Julianalaan, dat zich
rond en na de oorlogsjaren in de
vorige eeuw ontwikkelde tot een
middenstandskwartier.

in het gezin De Beer in Bilthoven,
waar uiteindelijk zeven kinderen
kwamen. Lex de Beer en Dirk Kortleve waren al jong vrienden. Ze zaten samen in de box, op de christelijke kleuterschool Prinses Marijke
en op de Julianaschool in Bilthoven.
Daarna liepen hun schoolcarrières
uiteen, maar buiten de schooluren
bleven ze samen optrekken: ‘Vanaf
de Julianalaan liepen we over het
Uilenpad naar het bos en de hei om
te voetballen. Daar rookten we als
twaalfjarigen onze eerste sigaretVriend
ten. Ik kan me nog herinneren dat
‘Mijn vriend Dirk Kortleve en ik Dirk van zijn zakgeld een half pakhebben ons afgevraagd, hoe het je ‘Miss Blanche’ had gekocht. Dat
kwam dat herenmodezaak De werd dan verdeeld’.
Beer het begin jaren ’90 zo moeilijk kreeg in Bilthoven, zodat mijn Katrikken
broer Frits, de opvolger van mijn ‘Ook Het Jodendom was vlakbij.
vader, de winkel in 1994 verkocht. Daar woonde mevrouw Van TameMijn vader wilde iedere portemon- len, die ik op zeker moment had
nee bedienen, terwijl het sjieke uitgemaakt voor ‘Jodendommer’.
Bilthovense publiek de voorkeur Dat pikte ze niet en ze beklaagde
gaf aan de mondaine Society Shop zich bij mijn vader. Toen moest ik
in Utrecht of Amsterdam. Begin jaren ’80 kregen we een concurrent
in de herenmodezaak Sir John, die
zich vestigde in het nieuwe winkelcentrum De Kwinkelier. Die bleek
veel beter bij de dure smaak van
Bilthoven te passen. Ook dat droeg
bij aan het einde van onze zaak. Op
ons voormalig adres Julianalaan
43-45 is sinds november 1994 modehuis Duetz gevestigd’.

met hem mee om excuus bij haar te
maken. Uit die jaren kan ik me het
spel katrikken (ook tepelen, pinkelen, pierewietsen of klinkaard) nog
goed herinneren. Ik meen dat we
het hadden geleerd van kinderen
die uit Nederlands-Indië waren gerepatrieerd’.
De naam ‘de Beer’ is onlosmakelijk
met de Julianaschool verbonden
geweest. Niet minder dan zeven
kinderen uit het gezin van de Herenmodezaak aan de Julianalaan
bezochten de school aan de overkant.

Het pand met de uitgeklapte luifel links is Julianalaan 43-45 in Bilthoven.
(uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
bestemd voor zijn vader Bernard.
De oorspronkelijke winkelwoning
aan de Julianalaan 45, die stamde
uit de jaren ’20, is door de jaren
heen verschillende malen uitgebreid. In 1974 werd het geheel afgebroken. Een projectontwikkelaar
bouwde er een nieuwe zaak inclusief een aantal flatwoningen. Broer
Frits kwam in 1962 in de winkel en
werkte tot 1985 met vader samen.

In de textiel
Familie De Beer was een echt textielgeslacht. Opa was al na zijn
huwelijk in 1913 een modezaak
begonnen aan de Burgemeester
Reigerstraat in Utrecht. Opa startte
daarnaast een filiaal in Bilthoven.
De zaak in Utrecht zou tot 1971 Gereformeerd jeugdkamp
worden bestierd door een oom van ‘Mijn vader was tevens jarenlang
Lex en de winkel in Bilthoven was administrateur en activiteitenbegeleider van het gereformeerd jeugdkamp De Magneet. Tijdens de zomerkampen werden er grote tenten
neergezet voor de jongens en de
meisjes. Als kinderen mochten wij
vaak mee tijdens wandeltochten.
Dan gingen we konijnen of reeën
kijken. De familie De Beer hing
het gereformeerde geloof aan en
Lex bezocht de Christelijke HBS
in Utrecht. Hij deed op 17-jarige
leeftijd eindexamen: Op dezelfde
Miss Blanche
dag dat ik Duits mondelingexamen
Aan het woord is Lex de Beer
had, beviel mijn moeder van mijn
(Utrecht, 6 februari 1944), chemi- Zes van de zeven kinderen van het gezin De Beer: v.l.n.r. Joke, Eduard, jongste broer Peter. Het was 1961
cus, technicus en de oudste zoon Lex, Ellen, Frits en Marijke. (foto Frits de Beer)
en mijn moeder was 46 jaar oud.

Vlak daarop ging mijn oudste zus
trouwen, 21 jaar oud. Ze staat op
een bruidsfoto met de baby in haar
armen’.
Vespa 150 cc
Tussen 1962 en 1965 studeerde
Lex ‘Chemische Techniek’ aan de
toenmalige HTS in Dordrecht. Hij
verplaatste zich met een scooter die
hij had overgekocht van Wim Kortleve, de neef van Dirk, uit Bunnik:
Die reed best snel, alleen de kickstart deed het slecht; ik moest hem
altijd ‘aanlopen’. Met de Vespa 150
cc reed ik in twee uur van Bilthoven naar Dordrecht. Daar woonde
ik op kamers bij een tante. In die
jaren moest ik de pont bij Papendrecht nog nemen om in Dordrecht
te komen’.
Lex de Beer zou in 1968 trouwen
met Enneke van Dijk uit Hilversum,
die tussen 1964 en 1968 onderwijzeres was op de Julianaschool in
Bilthoven. Daar had zij Lex’ jongste broertje Peter in de klas. Als
chemisch technicus werkte hij onder meer bij Dow Chemical in Rotterdam en BASF in Nederland en
Duitsland.
[HvdB]

Meer lekkers van Bos in Coronatijd
door Henk van de Bunt
Bakkers, slagers en groenteboeren doen goede zaken tijdens de coronacrisis. Hoewel
de afgelopen jaren honderden van deze speciaalzaken zijn gevallen, is hun omzet in de
‘coronamaanden’ juist gestegen. Bij bakkers namen de verkopen toe met 16 procent,
bij slagers met 36 procent en bij groenteboeren zelfs met 40 procent.
Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksinstituut GfK, dat het
koopgedrag van een panel van
10.000 huishoudens tijdens de eerste golf in de maanden april, mei en
juni onderzocht: ‘In de coronatijd
laten mensen zich meer verwennen,
zeker omdat het moeilijker is om
buiten de deur te eten. De consument zoekt in feite het genieten en
de gezelligheid thuis op. Ze willen
zichzelf meer verwennen en kopen
daarom wat luxer’.
Persoonlijk
Hoe was het eigenlijk in de periode maart - november tot nu toe?
Bert Bos van Bakker Bos bevestigt het beeld: ‘Boven verwachting
goed. We draaien met onze (vier)
winkels en de tegenvallende horecaomzet goed. Erg vervelend dat
deze groep hard getroffen wordt en
hopelijk mogen ze één deze dagen
weer open. Door een beperkt aantal
klanten toe te laten is het goed te
doen voor onze medewerkers. De

klanten komen minder vaak maar
nemen meer mee. Ook ontmoeten wij veel nieuwe klanten, die er
even op uit gaan na het wandelen
of fietstochtje en die dan gelijk wat
lekkers meenemen. En we zien toch
ook veel ouderen, die het fijn vinden niet in de drukte en toch persoonlijk bediend te worden’.
Afstand
Annemiek Bos vervolgt: ‘Onze
winkels hebben een deurbeleid van
max. 3 à 4 klanten in de winkel: zo
houdt men genoeg afstand. In het
begin moesten we er nog veel op
attenderen. Nu is men er wel alert
op. We dragen allemaal mondmaskers en wassen en desinfecteren
veel onze handen. Verder zijn er
looproutes in twee winkels en spatschermen aanwezig. De zelfbediening is voor een aantal producten
bediening geworden i.v.m. de hygiëne’. Annemiek bevestigt ook het
beeld dat door corona Nederland
massaal is overgegaan op betalen

per pin: ‘In maart waren bijna alle
betalingen per pin. Momenteel krijgen we wel weer meer cash binnen.
In onze winkels in Hilversum en
Den Dolder blijft het nog 95% pin In de winkel aan het Maertensplein worden de coronarichtlijnen
in Maartensdijk is het wel minder nauwgezet gevolgd.
geworden’.
te krijgen. En we hebben er 2 nieu- Kerst
we medewerkers erbij gekregen, Het Kerstfeest is tegenwoordig er
Personeel
Annemiek vertelt dat er tot juni maar deze moeten nog ingewerkt één van samenkomst van familie en
vrienden. Daarbij is vanaf het begin
weinig verloop onder de medewer- worden’.
van de viering een traditie ontstaan
kers was: ‘Geen zieken en niemand
van overvloedig eten en drinken. Is
ging op vakantie of nam vrije da- Sint
gen op. In de zomer lukte het maar Ambachtelijke ondernemers doen dit beeld ook in 2020 te verwachnet om personeel vrij te geven, we meestal goede zaken zo met de ten? Bert Bos: ‘Zeker, iedereen
hebben geen zomerdip gehad en het feestmaand december voor de deur. viert het thuis in kleine kring. We
was flink doorwerken. In het najaar Een maand, die vanuit de tweede hebben gelukkig een goede aanloop
toen de scholen weer begonnen was helft van november via Sinter- die week t/m donderdag. Wat beveel zaterdagpersoneel verkouden klaas overgaat naar de winter- of drijven gaan doen is nog de vraag;
en testuitslagen duurden erg lang. kerstmaand december. Merkt jul- een paar aanvragen zijn binnen.
Afgelopen maand is een aantal lie bedrijf wel iets van het Sinter- Veel wordt er op het laatste moment
personeelsleden ziek geweest van- klaasfeest? Bert: ‘Komt nu pas besteld wij zijn flexibel tot een bewege corona en moest er een aantal een beetje op gang, maar de laatste paalde hoeveelheid. We houden
in quarantaine vanwege besmetting jaren wordt ook door de klant pas geen proeverijen. Wel hebben we in
in huiselijke kring. De druk op de laat besteld. Deze week komen de maart onze webshop geactiveerd en
medewerkers neemt nu wel toe en eerste bestellingen al wel binnen’. deze loopt goed. Tijd voor proeverijen ontbreekt ook eerlijk gezegd’.
het is flink puzzelen om alles rond

Vervolg van pagina 3 aan het niet eens te zijn met deze
lezing; hij zegde toe de GroeneElke extra verkeerstoename op kanseweg ook na de maatregelen
Groenekanseweg is verkeerskun- te blijven monitoren.
dig onaanvaardbaar; dit volgt
ook uit VCP. De emmer stroomt Verheugd
al over, maar de gemeente zet de Sander Thönissen sprak in namens
kraan verder open. Het wordt tijd Bewoners
Blauwkapelseweg:
dat gemeente i.o.m. omwonenden ‘Wij zijn zeer verheugd dat er
effectieve en haalbare maatrege- nu daadwerkelijk concrete voortlen gaat onderzoeken om de pro- gang is op de Asserweg. We hebblemen op de Groenekanseweg ben nog al wat vertraging ervaren.
aan te pakken. Alleen monitoren Ook complimenteren wij de gezet geen zoden aan de dijk’. In meente met de afstemming in de
de
raadscommissievergadering omgeving. Een klankbordgroep
gaf wethouder André Landwehr met bewoners, scholen, sportver-

enigingen heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor één zienswijze
zou ik persoonlijk extra aandacht
willen vragen. De Groenekanseweg is een algemeen erkend knelpunt. Hoewel het een gebiedsontsluitingsweg betreft loop je tegen
grenzen aan op gebied van leefbaarheid. Ik begrijp heel goed
dat bewoners zich zorgen maken
mede gezien de toekomstige ontwikkelingen op bijvoorbeeld de
Schapenweide. Voor structurele
oplossingen is geld nodig. Gezien
de ﬁnanciële positie van De Bilt
zie ik enkel mogelijkheden indien

De herinrichting en de realisatie van de doortrekking van de Asserweg in
De Bilt is een van de resterende maatregelen uit het Verkeerscirculatieplan.
(archieffoto 2014)
die oplossingen geﬁnancierd worden in combinatie met de provincie. De provincie heeft geld en zal
meer geld krijgen voor allerlei uitdagingen die niet op rijksniveau
kunnen worden opgelost. Ik hoop
dat de geplande werkzaamheden
nu doorgang vinden en dat daarna
een situatie ontstaat met intensieve aandacht voor mobiliteit en het
verduurzamen daarvan’.
Kinderen
Wim Mastop sprak in namens de
Fietsersbond: ‘Wij zijn blij dat dit
eindelijk uitgevoerd wordt en met
de één-richting ontsluiting. We hadHet College gaf eind 2016 al aan dat de kruising dr. Letteplein - Groenekanseweg tot de vijf gevaarlijkste den verwacht dat de ruime Asserverkeerssituaties in De Bilt behoorde en dat de veiligheid van het ﬁetsverkeer om een verbeterde inrichting weg uitstekend geschikt was voor
het doortrekken van het ﬁetspad
vroeg.

tot aan de Waterweg. We vinden
het jammer dat ‘groen’ belangrijker
is gebleken dan de veiligheid van
jonge ﬁetsertjes. De communicatie
hierover was niet erg transparant.
Het invoegen van ﬁetsers uit de tunnel op de doorgetrokken Asserweg
vereist de nodige verkeerservaring,
iets dat van jonge kinderen niet
mag worden verwacht. Ouders zullen met hen over het voetpad gaan
ﬁetsen. Het helpt als het voetpad in
noordelijke richting een volwaardig
ﬁets- en voetpad wordt. Dat is nu
al als zodanig in gebruik ondanks
dat het nu ongeschikt is. Ook met
het oog op de toekomstige nieuwbouw van het Dorpshuis is een goed
vormgegeven toegang vanaf de
noordzijde zeer gewenst’.

Alles van A tot Z goed geregeld!
Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is?
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u
graag.
(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen
en maten die het beste bij u en uw woning passen.
Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen.
Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen.
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen
om u te helpen!
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GEMEENTENIEUWS
30 is hard genoeg!

Corona
Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona.

Een gezonde vijver in het Van Boetzelaerpark
Mede dankzij de grote inzet door de Vrienden van het Van Boetzelaerpark is het
park het afgelopen jaar al op een aantal punten onder handen genomen. Een
volgende stap is de aanpak van de vijver, waarvan de waterkwaliteit op dit
moment beneden peil is. Eendjes brood voeren is er dan helaas niet meer bij,
net als het zelf uitzetten van vissen in de vijver.

Vanaf december gaan de snelheidsdisplays
weer op tournee door de gemeente. Ziet u
dat ergens een snelheidsdisplay wenselijk
is? Dan kunt u deze locatie bij de gemeente
aandragen door een e-mail te sturen naar
snelheidsdisplay@debilt.nl. Geef hierin aan
waar en in welke richting u de snelheidsmeter
wenst. Het betreft vooralsnog alleen wegen

waar 30 km/uur gereden mag worden.
Het plaatsen van snelheidsdisplays is
onderdeel van de campagne ’30 is hard
genoeg’. Afgelopen jaar konden bewoners
ook een snelheidsdisplay aanvragen. In de
eerste maanden na de zomervakantie
plaatste de gemeente in aanvulling daarop
displays bij scholen.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
Bilthoven:

Gezonde vijver

Ongezonde vijver (tekeningen: Paul Veenvliet)

Om de waterkwaliteit van de vijver in het
Van Boetzelaerpark weer op peil te brengen
is een aantal ingrepen noodzakelijk.
Ecologisch adviesbureau Viridis adviseerde
daarover. Een eerste ingreep is inmiddels
uitgevoerd: de kleine vijver is gebaggerd.
Begin december worden de exotische vissen
weggevist die het slib op de bodem
omwoelen. Dit zijn veelal karpers die bij de
visser een nieuw onderkomen krijgen. Ook
wordt bekeken of het mogelijk is om oeveren waterplanten aan te planten. Op langere
termijn staat bovendien de aanleg van een
natuurvriendelijke oever op de verlanglijst.

Of brood echt slecht is voor eenden lijkt
geen uitgemaakte zaak. Slecht is het zeker
wel voor de vijver: broodresten trekken ook
andere, ongewenste dieren, zoals ratten
aan en niet opgegeten brood hoopt zich op,
op de bodem. De ontlasting van de eenden
en andere dieren kan op den duur niet meer
natuurlijk worden afgebroken. Brood dat
blijft liggen vervuilt het water en is een
voedingsbodem
voor
algen
en
ziekteverwekkers. Vandaar de oproep
namens Vrienden, gemeente, waterschap
en specialisten: “Eenden s.v.p. geen brood
voeren”.
Wilt u meer weten over hoe we de vijver in
het Van Boetzelaerpark weer gezond
krijgen? Lees dan verder op de website van
de gemeente www.debilt.nl/gezondevijver

Eenden geen brood voeren
Vele generaties hebben in de loop der jaren
eendjes gevoerd in het Van Boetzelaerpark.

Raadsvergadering
Gelet op de aangescherpte maatregelen vinden commissie- en raadsvergaderingen digitaal plaats door middel van videobellen.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 26 november om 19.30 uur. Naast het
Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda
zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):
• Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitenplaats Persijn’ Maartensdijk
• Vaststellen bestemmingsplan ‘Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt’
• Vaststellen Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding terras en parkeren De Holle Bilt 6
• Vaststellen Startnotitie Transitievisie Warmte
• Vaststellen Treasurystatuut 2020
• Benoemen leden Raad van Toezicht van Stichting openbaar onderwijs
Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op
debilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf
bekijken.
Heeft u vragen over de agenda of de stukken dan kunt u bij de griffie terecht, via
raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Melkweg: afgesloten tot en met 31 maart 2021.
Melkweg, hoek Olberslaan / Planetenbaan / Sterrenhof: afgesloten tot en
met december 2020.
Olberslaan: afgesloten tot en met 18 december.
Talinglaan: afgesloten tussen Korhoenlaan en WVT, tot en met 21
november. WVT bereikbaar via Pluvierenlaan.
Nachtegaallaan, i.v.m. herinrichting Nachtegaallaan en Vinkenplein is het
doorgaand verkeer gestremd tot en met medio december.

Maartensdijk: Wijk Molenkamp: rioleringswerkzaamheden tot en met begin juni 2021
Kruispunt Melkweg/Korenmolen tot en met kruispunt Windvang/
Korenmolen: tot en met 27 november.
Korenmolen 1 tot en met nr. 13 en Bovenkruier 62 tot en met nr. 74: tot
en met 11 december
Kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruispunt Molenwiek/
Bovenkruier: tot en met 18 december
Tussen Maalsteen en Molenwiek, bij de speeltuin en aan het groen: van
30 november tot en met 18 december
Meer informatie op www.debilt.nl/projecten.
Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen en aan de wegen kunnen het gehele
jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Samen werken aan wonen. Doet u mee?
Kunt u op uw oude dag in onze gemeente blijven wonen? Als je later op jezelf
gaat wonen of een gezinnetje wilt stichten, is er dan een huis voor je? Als er
geen huizen bijkomen, zal dat erg moeilijk worden. Daarom is het nodig om
nieuwe woningbouwlocaties te vinden. We gaan hierover graag met u in gesprek.
Onze aanpak heet ‘Samen werken aan wonen’. Doet u mee?
of wijk behoefte? Vragen die we graag door
ú willen laten beantwoorden.

De grote vraag is: waar ziet u mogelijkheden?
En wat betekent dat voor u en voor uw
omgeving? Maar het is niet alleen een
kwestie van locaties vinden. Extra woningen
betekent verandering. Misschien in karakter,
privacy, winkels en andere voorzieningen,
verkeer en parkeren, levendigheid of de
groene omgeving. Waaraan heeft uw dorp

Adviesmakers gezocht
We nodigen u van harte uit om met elkaar
te werken aan een goed onderbouwd advies
aan de gemeenteraad. Een advies op basis
van de wensen, kansen en (on)
mogelijkheden in uw dorp of wijk. Een
werkwijze en advies vóór en door inwoners.
Doet u mee? We starten eind november
met een digitale bijeenkomst per dorp of
wijk. Op onze webpagina
www.debilt.nl/woningbouw leest u hoe zich
hiervoor aanmeldt.

Gemeente De Bilt
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur
Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur
Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een
afspraak via afspraak.debilt.nl

Bladruimen

Gratis strooizout

Werk aan www.debilt.nl

Tot de kerst trekken de bladruimers al blazend
door de gemeente om de straten schoon en
veilig te houden. Kijk op www.debilt.nl/
bladcampagne wanneer uw straat aan de
beurt is en vanaf wanneer u het blad uit uw
tuin in de berm kunt deponeren. U vindt er
ook meer nuttige tips.

Op zaterdag 19 december kunt u tussen 10.00
en 12.00 uur gratis een emmer strooizout
ophalen op de gemeentewerf aan Weltevreden
in De Bilt. Emmer zelf meenemen en op=op.

Door onderhoud zijn op zaterdag 21 november de digitale formulieren op www.debilt.nl
tussen 09.00 uur en 17.00 uur niet bereikbaar.
U kunt dan geen digitale aanvragen of
meldingen doen. De rest van de website is
wel bereikbaar.

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.
Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

18 t/m 24
november 2020:
Gordon

25 november t/m
1 december 2020:
Maxime Meiland

2 t/m 8
december 2020:
Roxeanne Hazes

GRATIS bij aankoop van één van
onderstaande actieproducten!

T.W.V.

14.

95

*
oop van
Bij aank n Unox
a
a
€ 10,n
producte

3 BLIKKEN

4. +
99

Unox soep in blik
3 blikken van 800 ml
Van /
6.57 - /
7.77

2 STUKS

3. +
99

Unox rookworst
2 stuks van
225 - 285 gram
Van /
5.04 - /
7.38

4 STUKS

4. +
99

Glorix

4 flessen van
500 – 1000 ml,
pakken met 1 stuk of pakken
met 25 – 40 doekjes
Van /
5.96 - /
13.08

2 BAKKEN

4. +
99

Hertog ijs

2 bakken van 900 ml
Van /
5.90 - /
7.50

HOOGVLIET.COM

*Alleen geldig bij online bestellingen. Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 november 2020.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Iedere week krijg je een ander boek cadeau. Deze week
het boek van Gordon. Spaar ze alle drie.

De Vierklank
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Afscheid na 43 jaar van
Het Nieuwe Lyceum
door Walter Eijndhoven
Na 43 jaar lesgeven op Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven was het voor aardrijkskundedocente
Hellen Dil tijd om afscheid te nemen van haar geliefde leerlingen en collega’s. Ook al is zij
sinds augustus geen docente meer, helemaal verdwenen van het toneel is zij niet.
Nog steeds houdt zij zich bezig met diverse projecten.
‘Het was nooit mijn droom om het
onderwijs in te gaan’, vertelt de in
Amersfoort geboren en getogen
Hellen Dil. ‘Mijn toekomst lag in
de onderzoeksjournalistiek, wist
ik. Een baan waar ik altijd van
droomde. Onderzoeken waarom
iets gebeurt en hoe iets in elkaar
steekt. En nog steeds ben ik erg
nieuwsgierig en wil ik graag alles
weten van de hoed en de rand’. Het
lot besliste echter anders. Na van
de Amersfoortse Berg, een middelbare school in Amersfoort, te zijn
gestuurd behaalde Dil haar HBSdiploma in Zeist. En sloeg aan het
studeren.
Vervangingsbaan
Dil solliciteerde als onderzoekmedewerker, maar werd niet aangenomen, omdat zij een kind had. Dil:
‘Zo ging dat in die tijd. Vrouwen
met een kind behoorden thuis te
blijven. Ik besloot het over een andere boeg te gooien en kwam uiteindelijk terecht in het onderwijs.
Nu als docente en niet als leerling.
Na mijn kandidaatsexamen aan de
universiteit kwam ik terecht op
een leao (lager economisch en administratief onderwijs) en daarna
nog een jaar op een internationale
school in Portugal. Tot er een vervangingsbaan vrijkwam op Het
Nieuwe Lyceum. Ik solliciteerde,
werd aangenomen en ben er nooit
meer weggegaan’.

Veranderingen
In die 43 jaar verwacht je grootse
veranderingen binnen het onderwijs en natuurlijk meer diversiteit
tussen leerlingen. ´In de tijd van
43 jaar is uiteraard veel veranderd.
De Mammoetwet werd ingevoerd
in de jaren ´60. Het studiehuis,
de profielkeuzes in plaats van het
vakkenpakket, het verdwijnen van
de mavo bij HNL, de invoering
van pc’s en laptops. Alles werd
digitaal, maar de leerlingen zijn
veelal dezelfde gebleven’, vertelt
Dil. ‘Wel had je bij mijn komst de
dijkers en de kakkers. Vaak onderscheidden zij zich door hun taalgebruik, kleding en de verschillende
soorten brommertjes. Leerlingen
van nu zijn wel veel assertiever
dan leerlingen in mijn begintijd.
En ja, ook nu heb je nog wel verschillende kliekjes, zoals hockeymeisjes, maar de meeste leerlingen
gaan gewoon met elkaar om, of je
nu havo of vwo doet’.

daarom denk ik ook dat het examen aan het eind van de schoolperiode haar langste tijd heeft gehad.
Feiten zijn voor iedereen op te
zoeken. Het gaat erom hoe je kennis verwerkt en gebruikt en niet of
je bepaalde rijtjes in je hoofd kan
stampen’.

Kritisch
Voor leerlingen in deze tijd is Dil
weleens bezorgd. Na de opkomst
van internet en social media wordt
nieuws regelmatig voor ‘waar’
aangehouden. ‘Mijn leerlingen
leerde ik kritisch kijken naar bronnen. Is een bepaald nieuwsitem ‘
waar’ of is het fakenieuws? Internet heeft ook haar donkere kanten.
Gelukkig gaat er ook veel goed.
Alles is op te zoeken op internet,

Duurzaamheid
Samen met Maaike Hennekam, docente Franse taal en Connie Jasperse,
docente biologie startte Dil projecten op het gebied van duurzaamheid.
‘Tweedehands kleding’ , ‘ Plastic soep’
en diverse andere projecten werden
uitgevoerd door leerlingen van alle
eerste, tweede en derde klassen. Voor
al haar werk eindigde Hellen Dil
dit jaar op de tweede plaats bij de
verkiezing van’ Duurzaamste Do-

Natuur
Gedurende haar hele leven is Dil
geïnteresseerd geweest in de natuur. Haar vak aardrijkskunde ligt
dichtbij wat zij leuk vindt. Dil:
‘Vroeger gaf ik al les over het
ozongat, wat zure regen doet met
de natuur om je heen en dat de
mens goed moet omgaan met onze
aarde. Dit is de enige planeet waar
wij kunnen leven, voor zover onze
kennis nu reikt. Tijdens de lessen
op school leer ik onze leerlingen
wat duurzaamheid is en hoe wij
op een behoorlijke manier met de
aarde en al het leven daarop, behoren om te gaan’.

Stil verdriet op de lustwarande
‘Veel soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar een, het afstand doen en scheiden. En niet het
snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’, zo liet de Nederlandse dichteres
M. Vasalis ons tweede helft vorige eeuw na.
Het is de laatste weken prachtig
toeven in onze bossen. Kinderen
en volwassenen zuchten door de
bladeren en vergapen zich aan de
kleurenpracht van de natuur. Met
de herfst wordt ook altijd afscheid
genomen. Afscheid, van de zomer
en het licht, van bladeren die zo
complex zijn gegroeid en ons beschermen, elk blad een herinnering.
Een vreemde tijd aan herinneringen
laat deze herfst ontvallen, een tijd
waarin voor ons allen de wereld
kleiner werd door Corona, en er
plots gemis werd gevoeld van wat
kort tevoren nog dichtbij was. Het
bereikbare werd onbereikbaar dit
jaar.
De landgoederen van onze Stichtse Lustwarande, de unieke gordel
van buitenplaatsen tussen De Bilt
en Rhenen, kennen een dergelijk
verdriet al langer. Ogenschijnlijk
vormen de prachtige landhuizen
en hun gronden nog één geheel,
maar de eenzame wandelaar beseft
dat de tuin niet werkelijk bestaat
zonder het landhuis, en vice versa.
Maar als hij na zijn tocht over de
nevelige velden van het landgoed

Hellen Dil zette zich altijd in voor duurzaamheid.
cent van Nederland 2020’ op de
‘ Dag van de Duurzaamheid’. ‘Op
deze onderscheiding ben ik heel
trots. En wat ik het leukst vond:
één van mijn leerlingen van jaren
geleden stuurde mij een app met
de woorden ‘ wat onwijs gaaf!
En meer dan terecht dat je hier op
deze wijze waardering voor krijgt.
Vraag mij alleen af wie er eerste is

geworden. Kan mij niet voorstellen dat er iemand bestaat met zo’n
eigenwijze en vooral eigen aanpak
op het gebied van duurzaamheid
en leerlingen aan het denken zet.
De meesten zullen toch vaak popie-jopie zijn en daarin ben jij de
absolute uitzondering op de regel’.
Mooie woorden om zo je loopbaan
als docente af te sluiten.

Dag lieve kinderen,
Sint komt natuurlijk weer naar Westbroek
en wil heel graag bij ons op bezoek.
Helaas is dit jaar alles anders dan normaal
en kunnen we niet met zijn allen in een volle dorpshuiszaal.
Het dorpshuis van Westbroek is wel Sint zijn vaste stek!
En hij zocht ook nog een goede slaapplek.
De pieten hebben dus snel een berichtje gestuurd,
het wachten op het antwoord heeft niet lang geduurd.
Natuurlijk mag Sint slapen in het dorpshuis.
Hij voelt zich daar vast snel thuis.
Daar moet dan wel een slaapkamer ingericht.
Dat is een echte pieten plicht.
De pieten zijn er druk mee geweest
en vonden het inrichten een feest.
Het bed in elkaar zetten ging niet 1,2,3 goed…
Maar nu staat het toch klaar zoals het moet.
De pieten vinden het alleen nog saai en wat leeg
Wat als Sint nu eens heel veel tekeningen kreeg…
Doen jullie allemaal mee met het versieren van de slaapkamer van Sint?
De pieten hangen alles dan op aan een mooi lint.
Is je tekening af, doe hem in de mooie doos op school dus
of doe hem bij het dorpshuis in de brievenbus.
Schrijf op de tekening, je naam en leeftijd erbij.
Schrijf ook het telefoonnummer op, dan ben je een kei.
De pieten maken er dan een gezellige slaapkamer van.
Zodat Sint er heerlijk slapen kan.
Kijk op https://www.facebook.com/Sinterklaaswestbroek/ hoe de pieten het allemaal doen.
Hopelijk kan Sint nog een oogje dicht doen.
We kunnen dus helaas niet met zijn allen op de Kerkdijk staan,
maar jullie kunnen wel met de groep naar de slaapkamer van Sint gaan.
Dat wordt vast genieten!
Groetjes van Sint en zijn Pieten!

Landhuis Houdringe: dichtbij en toch veraf.
richting landhuis tuurt en verlangt
naar de geborgenheid van stenen
vleugels die de wind afsnijden als
waren zij armen, naar het gloeiende haardvuur dat hij in het hart
van het huis weet branden, stuit hij
plots op beletsels. Slootjes, hekken, waarschuwingsborden… Het
landgoed en zijn huis zijn van el-

kaar gescheiden. De obstakels zijn
in menselijke maat, en steeds probeert de wandelaar hen opnieuw te
overwinnen, tot zij uiteindelijk in al
hun eenvoud toch onoverkomelijk
blijken te zijn. Wellicht zouden ze
liever door een oceaan gescheiden
zijn dan door een sloot
(Peter Schlamilch)

De Vierklank

Nootjes
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
60 nieuwe DAKPANNEN
Hollepan nieuw verbeterd
rood. €30,-. Tel. 06-20017135
Fascinerende dieren door
Willi en Ursula Dolder €1,Tel. 056-14040516
Het wereldrijk der Farao’s,
piramiden, mummies, tempels
enz. €1,- Tel: 06-14040516
3 boeken van Frank
Westerman: El Negro,
Stikvallei
en
de
Graanrepubliek €2,- Tel:
06-14040516
2 legpuzzels 1000 stuks €8,Tel. 030-2291073
Wit metalen eenpersoonsbed 200x90 €25,- Tel.
06-47660958 (Mdijk)
Babypop zegt papa/mama
40cm en babypop kinderstoel met flessenwarmer fles
bord nieuw €12,50 Tel. 0346281272
Zwarte bookcover Samsung
Galaxy tab 2 nog in verpakking €10,-. Origineel Pimpam-pet Jumbo. €5,-. Tel.
030-2202996
Carl ponshulp nog in verpakking 25 cm lang €5,-.
Kinderboek met 31 liedjes en
tekst van o.a. Berend-Botje.
€5,-. Tel. 030-2202996

14
Ouderwetse poppenwagen goten reinigen enz. Alles in
Diversen
met vaste bak en kap, grijs. en om de tuin is mogelijk. Bel
vrijblijvend: 0649377634
€40,-. Tel. 0346-243758
Boerderij `FORTZICHT`.
Mooie kinderstoel grenen- MEUBELSTOFFEERDERIJ De locatie voor een vergadering, training, famihout, eetblad afschroefbaar, Kwarten
hoogte zitting verstelbaar, € Uw bank of stoelen weer als liebijeenkomst, of cursus! Voordorpsedijk 35,
nieuw!
17,50, tel. 06-30693144
Oude Brandenburgerweg 4a Groenekan. Tel. 0306-delig verzilverd bestek +
Bilthoven, tel. 030 2600088 2710913, westeneng@boeropscheplepels €50,-. Tel. 035derijfortzicht.nl
Ervaren SCHILDER biedt
6241475
zich aan voor al uw binnen Oud ijzer- en metaalafval
Houten
vloerpuzzel
schilderwerk met een mooie COCK ROSE- Maartensdijk.
Dinosauris (84x60) 96 stuks
winterkorting. Bel voor meer Tel. 06-54967985
€15,-, Vintage Barbies €15,-.
informatie: Raymond Altena Italiaanse (moedertaal) biedt
Tel. 035-6241475
06-21587684
ITALIAANSE conversatieZwarte suede instappers
Jonge vrouw zoekt werk als les in Bilthoven en De Bilt.
nieuw mt. 39. €20,-. Tel. 035HUISHOUDELIJKE hulp met Info WhatsApp op nummer
6241475
ervaring en referenties. Tel. 06-44377978
Ledikant Coming Kids (grijs/ 06-84807630 / 030-8796002.
wit), z.g.a.n., €49,95. Tel.
Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
06-48782494
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
Commode Coming Kids
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij(grijs/wit), z.g.a.n., incl. aanvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
kleedkussenhoes, €49,95. Tel.
0346-212787
06-48782494
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Baby slaapzakken wit met
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
grijze strepen zonder mouauto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
wen, Hema, maat 98-104,
Tel. 06- 50897262
per stuk €5,-, slaapzak met
afritsbare mouwen, donkerCursussen/ trainingen
grijs met witte zebra's, maat
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool,
98-104, Tel. 06-48782494
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen.
Activiteiten
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken
Tafelvoetbalspel op poten.
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie
€25,-. Tel. 06-20017135
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument.
Fietsen/ brommers Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-franklinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello
TANDEMFRAME
Volwassene
+
kind.
Opknapper €10,-. Tel.
• Nieuws
06-20017135
• Agenda
Koga Myata DAMESFIETS
• Informatie
Randonneur, 21 versnellingen. Prima staat €85,00. Tel.
06-20017135

Koga Myata RACEFIETS
vintage, opknapper, banden
Nieuw
Haakboek lek. €25,-. Tel. 06-20017135
'Amigurumi'-knuffels €10,-. Burley FIETSKAR 2 pers,
Grote zak met nieuw inpak- luifeltje ontbreekt. €45,-. Tel.
en cadeaupapier €5,-. Tel. 06-20017135
030-2202996
2 kinderfietsen, 20 inch,
Krat vol met kinderboekjes en framehoogte 47 cm. €25,- per
kinderspeelgoed voor €19,-, stuk. Tel. 06-24885554
dit is beslist een spotprijsje.
Personeel gevraagd
Tel. 06-16641083
Fitte vutters en AOW-ers
gezocht als invalkrachten
voor het huis-aan-huis verspreiden van De Vierklank.
Een gezond en gezellig rondje
buiten op woensdag op een
7 bekende kinderboekjes tijdstip dat ú schikt. Ook mee€4,50. Tel. 06-16641083
helpen de best gelezen krant
Auping Auronde ledikant, van De Bilt nóg beter te ver80x 200 Classic Design incl. spreiden? Bel 0346 211992.
spiraal. Prijs 47,50. Tel 030Personeel aangeboden
2205036
Nijntje boerderij met alle Ambachtelijk SCHILDER
houten figuurtjes+ Nijntje heeft nog tijd over voor schilpuzzels + twee dvd's €10,-. deren binnen en buiten en al
uw behang- en sauswerk. 35
Tel. 06-42448590
jaar ervaring. Ingeschr. KvK.
Grote doos Acion Man speel- Vrijbl. prijsopg. 06-39870829
goed. Poppen, voertuigen,
kleding en losse spulletjes TUINMAN heeft nog tijd.
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe€15,-. Tel. 06-42448590
neren, voorjaarsbeurt, bestra10 dvd's naar de verhalen ten enz. Alles is bespreekbaar.
van Stephen King. €10,-. Tel. Altijd vrijblijvende prijsop06-42448590
gave. Tel. 06-50660689 www.
2 x puzzel van Ot en Sien, hoeree-tuinen.nl
nieuw in doos, 1000 stukjes. H O V E N I E R S B E D R I J F
€10,-. Tel. 0346-243758
Soestdijk
Witte kerstloper om te bor- Veel kortingen op groen en
duren, voorgedrukt op stof alle vuilafvoer. Tevens ook,
met garen. €10,-. Tel. 0346- hoge drukreiniging, schutting
plaatsen, gras leggen, bestra243758
tingen, grond en graafwerk,
6 dozen met familiespelen, waaronder de nieuwste spellen uit 'Ik hou van
Holland', nieuw €15,-. Tel.
06-16641083

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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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
Maartensdijk
Westbroek
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam ...........................................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
PC/Plaats ..........................................................................Tel .....................................................

Op ‘t bankje
Tijdens mijn dagelijkse wandeling laat ik mijn gedachten af
en toe de vrije loop en dan denk ik vaak aan mijn ontmoetingen op het bankje. In deze tijd mis ik de verhalen van mensen die er met iemand anders komen zitten. Dat gaat nu even
niet. Ik ga halverwege mijn wandeling toch maar weer op
de hoek van het bankje zitten in de hoop dat er iemand aan
de andere kant bij komt. Dat het er vandaag twee zijn had ik
niet kunnen dromen, maar het gebeurt toch wanneer een man
met een vrouw in een rolstoel langs het bankje komen en
besluiten een pauze in te lassen. Hij zet de rolstoel naast het
bankje en gaat zitten. Tussen mij en hem is de afstand ruim
genoeg en er zitten op deze manier toch drie mensen bij elkaar. Ze groeten me vriendelijk en de man steekt meteen van
wal. ‘We gaan er iedere dag op uit want steeds binnen zitten
is niets voor ons. Dat deden we ook al voor Wilma haar been
gebroken had. Ik ben nu haar loopchauffeur.’ De vrouw hoort
het met een zuur lachje aan. ‘Dat ik zou vallen en een been
breken, daar had ik nooit rekening mee gehouden’, zegt ze.
Haar linkerbeen zit in het gips en ze is dus waarschijnlijk
nog niet zover dat ze met krukken zou kunnen lopen. Maar
dat hoor ik misschien nog wel van haar. Haar man lijkt me
een zorgzame mantelzorger en dat wordt meteen door zijn
vrouw bevestigd. ‘Frits is fantastisch, voor hem is niets te
veel en we redden het prima. We doen alles samen en dat deden we eigenlijk altijd al. Hij kookt als de beste, maar gelukkig kan ik nu ook alweer het nodige aan, maar in het begin
had ik af en toe toch medelijden met hem.’ Hij wuift het weg,
‘Een paar jaar geleden was ik ook aan het kwakkelen en toen
stond Wilma ook altijd voor me klaar. We hebben het gelukkig goed met elkaar getroffen’, zegt hij lachend. Ik ben wel
een beetje nieuwsgierig wat haar is overkomen maar met de
privacyregels in mijn gedachten wil ik het niet vragen, maar
zoals meestal begint de vrouw er zelf over. ‘Het gebeurde
in de douche’, vertelt ze. ‘Gelukkig was Frits thuis en die

was er meteen toen hij mij hoorde schreeuwen. Ik gleed uit
en kwam ongelukkig op een granieten randje van de douche
terecht. Frits probeerde me eerst nog te verplaatsen maar ik
dat ging niet en ik had vreselijke pijn. Hij belde de huisarts
die meteen al zei dat het wel een beenbreuk zou zijn en meteen
een ambulance belde die er al gauw was en ons naar het ziekenhuis bracht. Een operatie was gelukkig niet nodig maar ik
zit nog wel een tijdje met een gipsbeen.’ De vrouw vertelt dat
ze deze zomer van plan geweest waren naar Canada te gaan
waar hun zoon woont. ‘Door de coronamaatregelen hebben we
daar toch maar vanaf gezien en toen kwam dit er nog bovenop.
We hadden ons erg op de reis verheugd, want we hebben vorig
jaar een kleinkind gekregen dat we natuurlijk heel graag wilden zien. Gelukkig skypen we
regelmatig zodat we in ieder
geval kunnen zien hoe onze
kleinzoon eruitziet. ‘De man
vertelt dat hun zoon over
had willen komen toen hij
hoorde dat zijn moeder gevallen was, maar het risico
om in quarantaine te moeten vonden we allemaal te
groot. We hopen nu maar
dat we volgend jaar wel kunnen gaan.’ Hij gaat weer achter
de rolstoel en
weg zijn ze.
Maerten
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Lucy combineert topsport
met ondernemen
De 20-jarige amazone Lucy Groenen uit Groenekan runt sinds enkele maanden haar eigen stal in
Westbroek. Zeven dagen per week is ze druk met de paarden. Met zadelmak maken,
africhten, trainen en uitbrengen in de sport vliegen de dagen voorbij.
De liefde voor paarden zat er al
vroeg in bij Lucy. Als 9-jarige
kocht ze van haar spaargeld haar
eerste pony. Later kwam daar nog
een jonge pony bij die ze voor de
eigenaar mocht opleiden en uitbrengen in de sport en een dressuurpony. Met alle drie de pony’s
bewees ze haar veelzijdigheid in
drie disciplines: dressuur, springen
en eventing. De pony’s ontgroeid,
maakte ze als 16-jarige de overstap
naar de paarden. De keuze viel op
een 4-jarige onbeleerde hengst die
ze zelf zadelmak maakte en nu in
de klasse Z dressuur, Z-springen en
op internationaal niveau 3* eventing uitbrengt. Inmiddels staan er 3
eigen paarden op stal en worden de
overige boxen gevuld met paarden
van klanten.
Corona
Het getuigt van lef om midden in
de coronaperiode een eigen bedrijf
te starten. Lucy: ‘Ik ben geboren
voor dit vak en wil gewoon niets
anders. Heb een jaar commerciële

economie gestudeerd, maar daar
werd ik doodongelukkig van. In
Westbroek had ik de mogelijkheid
om uit te breiden en mijn plannen te
verwezenlijken, dan laat ik me niet
tegenhouden door Corona. Er blijft
behoefte aan een betrouwbaar adres
om paarden zadelmak te maken en
de handel blijft ook overeind. Dus
is er behoefte aan ruiters die paarden goed op kunnen leiden’.
Paardenwelzijn
Lucy vertelt heel gelukkig te zijn
met de locatie in Westbroek. ‘Toen
ik mijn oude accommodatie wilde
verlaten heb ik via Google Earth
de hele omgeving gescand om te
zoeken naar een nieuw onderkomen. Beter had ik het niet kunnen
treffen. We begonnen met 4 stallen en dat werden er al snel zes.
De eigenaren kenden mijn ambities
en hebben daar alle medewerking
aan verleend zodat er nu een toplocatie is ontstaan met 9 stallen, 9
paddocks en 9 weides. De paarden
staan overdag buiten, ieder in een

Lucy brengt de pas 6-jaar oude Jodocus uit in de klasse Z-springen.

eigen paddock of wei om blessures
te voorkomen, maar wel met onderling contact. Ze hebben zelfs een
longeervolte voor me aangelegd.
Eigenlijk kan ik - omdat ik veel met
jonge paarden werk - niet zonder,
want daar begint het basiswerk. Als
ze eenmaal zadelmak zijn verleggen we de training naar de grotere
rijbak en als ze zich daar goed gedragen heb ik nog uitrijmogelijkheden in het veld. Daar een paar
kilometer de benen strekken en een
beetje tempo maken is heel gezond
voor ze. En ik merk dat de combinatie van stalrust, buiten lopen en
trainingswerk goed is voor de paarden. Ik zie ze hier echt opknappen.’
Vertrouwen
Lucy is een op-en-top wedstrijdruiter. Dankzij haar ambities in de
eventingsport, waar de drie disciplines dressuur, springen en crossen samenkomen, heeft ze zich
ontwikkeld tot een zeer veelzijdige
ruiter. ‘Springen en crossen vind
ik de leukste disciplines, zeker als
wedstrijdsport, maar met dressuur
leg ik de basis. Als ik een paard
opleid moet die voor iedereen makkelijk na te rijden zijn. Niet alleen
gehoorzaam maar ook vlot aan het
been. Ik voel aan waar een paard
aan toe is en overhaast dat niet.
Dat schept vertrouwen en maakt de
verdere opleiding makkelijk. Een
paard dwingen, daar geloof ik niet
in. We doen een spelletje met ze dat
ze leuk moeten vinden anders gaat
het echt niet lukken. Ik motiveer en
stimuleer ze om steeds een stapje
verder te komen en met veel afwisseling in de training hou je daar
hele fijne paarden aan over.’

Sint Maarten voor
kinderen Voedselbank
Twee weken geleden dacht Mariken Volman uit Bilthoven: waarom lopen we met kinderen voor
Sint Maarten om hun snoeptrommel te vullen? Kunnen we met Sint Maarten niet iets doen voor
andere kinderen? Tenslotte is de kern van Sint Maarten het samen delen: Sint Maarten sneed zijn
soldatenmantel doormidden en deelde die met een bedelaar. Zoiets kan ook in deze gemeente.
En dus bedacht Mariken samen met
Corine van Schie een kinderenvoor-kinderen actie rond Sint Maarten ten behoeve van kinderen in de
lagere-school-leeftijd van families
die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Samen met René Grotenhuis (buurman en bestuurslid van
de Voedselbank) werd de actie snel
op poten gezet. Via de verschillende app-groepen die er bestaan rond
de verschillende scholen werden
ouders gemobiliseerd om een verrassingspakket te maken voor de
gezinnen die gebruik maken van de
Voedselbank.
De belangstelling was groot en binnen een week was het project rond.
Ouders en kinderen stelden het
pakket zelf samen zodat het echt
voor ieder gezin een verrassingspakket werd. Zoals gebruikelijk
bij Sint Maarten zitten er lekkere

dingen in, maar soms ook een klein In de week van Sint Maarten
cadeautje en een tekening. Het pak- zijn de verrassingspakketten op
ket werd afgestemd op de leeftijd dinsdag en vrijdag meegegeven.
van de kinderen. (Lucy Duindam)

Lucy met haar eventingpaard Gyon tijdens de Europese Kampioenschappen.
Verkoop
Momenteel staan er diverse paarden
in training bij Lucy. Een aantal moet
zadelmak gemaakt worden en een
aantal wordt doorgereden voor de
eigenaar. Lucy: ‘Het is heel leuk om
de jonge paarden die net uit de opfok
komen op te voeden en zadelmak te
maken. Als ze hier komen kunnen
ze over het algemeen helemaal niks
en zijn ze lastig te hanteren. Na een
paar dagen komt de rust er al in en
als ze naar hun baasje terug gaan
zijn ze fijn na te rijden. Het is een re-

latief kort proces dus ik ben wel blij
dat ik er een aantal heb staan die ik
verder op mag leiden en uit kan gaan
brengen in de sport. Ik heb moeite
met het verkopen van de paarden, ze
zijn allemaal zo leuk. Gelukkig heb
ik wat lijntjes met fokkers voor wie
ik de paarden op mag leiden en dan
verkopen. Dat voelt net even anders
en maakt het iets makkelijker. En als
er een waanzinnig bod komt op mijn
eigen paarden, tja, dan ga ik even
hard nadenken’, besluit ze lachend.

Sportplaatjes sparen

De sportplaatjes spaaractie van de verenigingen Salvo en Tweemaal
Zes met Jumbo Jelle Farenhorst was een groot succes. Er is met veel
enthousiasme gespaard om het boek vol te krijgen. Met hulp van de extra
plaatjes, beschikbaar gesteld door Jumbo Jelle Farenhorst en de hulp
van de verenigingen, zijn alle boeken vol gekomen. Zo is het ondanks
alle Corona-maatregelen toch een leuke spaarcampagne geweest.

Happy Nurse verlengt
sponsorcontract

Happy Nurse Uitzendbureau Bilthoven en SV zetten de komende drie
jaar hun samenwerking voort. Happy Nurse is een uitzendbureau in de
Zorg en is zilversponsor (sponsor van jeugdactiviteiten)van SVM. Hans
Nauta (SVM) (links) en Werner de Groot (Happy Nurse) zijn blij met
de ondertekening.
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NPO Radio 4-presentator
verkent het Groene Hart
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Herfst in Houdringe

door Henk van de Bunt
Verwoed Radio4-luisteraar Sylvia tipte de redactie: ‘Presentator Lex Bohlmeijer (KRO-NCRV) stapt
weer op de fiets om zijn NPO Radio 4-programma Passaggio een week lang vanuit het land te
maken en niet vanuit de studio’. Van 16 tot en met 20 november duikt hij het Groene Hart in,
weg van de Randstad, op zoek naar mooie verhalen en bijzondere natuur. En op zak heeft
hij de mooiste klassieke muziek. Maandag jl. vertrok hij vanuit Groenekan.
Het Groene Hart is mooi, maar ook
aan het veranderen. Kan het blijven
bestaan als veengebied met boerenbedrijven erop? De herfst is in ieder
geval een seizoen van transformatie en het perfecte decor voor Lex’
zoektocht in het Groene Hart. Hij
treft daar inspirerende gasten die
allemaal op hun eigen manier bezig
zijn met verandering.
Groen
Bohlmeijer overnachtte van 15 op
16 november in Groenekan en werd
wakker met uitzicht op de Dom: ‘Nog
geen kwartier later zit je in het buitengebied, zo snel ben je van de stad
dus in het groen’. De route liep die
dag van Groenekan, Maartensdijk,
Hollandsche Rading via de Loosdrechtse plassen naar Loenersloot en
Uithoorn, waar hij overnachtte in Het
Spoorhuis. Hij maakte een stop in
Abcoude om Denker des Vaderlands
Daan Roovers te ontmoeten. Naast
het gesprek met Daan Roovers zijn
en waren er deze week nog gesprek-

Het Biltse Meertje in het bos Houdringe in de herfst. In winterse tijden
werd hier vaak geschaatst. Het is ook de thuisbasis van het ijsclub Het
Biltse Meertje,
(Frans Poot)

Boom voor een boom
De Ronde Tafel Bilthoven doet elk jaar iets voor het goede doel. Dit
jaar is besloten om de ‘Boom voor een Boom’-actie op te zetten. Bilthovenaren kunnen via de website www.bilthovennordmann.nl een echt
Nordmann-kerstboom bestellen.
Lex Bohlmeijer maandagochtend op het Oostveense Pad op weg naar
Hollandsche Rading. (foto Henk van de Bunt)
ken met gitarist en componist Aart
Strootman en met een duurzame boer
uit het Groene Hart. Hun verhalen, de
natuur en de muziek komen samen
in het reisverslag van Lex. Allemaal
corona-proof: in de buitenlucht en

op anderhalve meter afstand iedere
werkdag (ook in de week van 16 tot
en met 20 november) te beluisteren
als reisverslag in het programma Passaggio, dagelijks van 19.00 tot 20.00
op NPORadio4.

Een frisse neus haal
je niet met de auto
In de afgelopen tijd is het bezoek van mensen aan natuurgebieden in de regio Utrecht zo sterk
gestegen, dat er geregeld grote drukte ontstaat op parkeerplaatsen. De voorzitter van
de Veiligheidsregio Utrecht roept daarom iedereen op om zo min mogelijk met de
auto naar natuurgebieden te gaan en in de eigen omgeving een frisse neus te halen.
Gezien de strikte maatregelen om
verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen, is het goed te
begrijpen dat mensen natuurgebieden opzoeken. Gelegenheden als
bioscopen en musea zijn immers
gesloten, en activiteiten als winkelen worden afgeraden. Dat leidt
er echter toe dat het aantal bezoekers van natuurgebieden zoals de
Utrechtse Heuvelrug, in nabuurgemeenten en gebieden van Staatsbosbeheer enorm is gestegen, zeker op woensdagmiddag en in het
weekend.

Overtredingen
Daardoor is het nu te vaak te druk
bij de natuurgebieden. Zo zetten
steeds meer mensen hun auto in de
berm, bij gebrek aan een plekje op
de parkeerplaats. Daarnaast zien de
beheerders van de natuurgebieden
ook het aantal overtredingen toenemen, zoals het ongelijnd uitlaten
van honden, afval achterlaten en
het betreden van rustgebieden. Natuurbeheerorganisaties hebben zelf
vaak al verscherpt toezicht georganiseerd, maar dat is niet voldoende
om de druk op de natuurgebieden te
verlichten.

Oproep Veiligheidsregio Utrecht
Burgemeester P.E.J. den Oudsten,
voorzitter van de Veiligheidsregio
Utrecht: ‘Mede namens de 26 gemeenten in de regio Utrecht roep ik
iedereen op niet met de auto naar
drukke natuurgebieden af te reizen.
Dat past ook bij het dringende advies
om reisbewegingen tot het minimum
te beperken. Vanzelfsprekend zal er
strikt worden gehandhaafd op het naleven van de regels. Maar ik hoop dat
mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en stel ieders medewerking zeer op prijs, op de eerste plaats
in het belang van de gezondheid maar
ook in het belang van de natuur’.

Voor elke bestelde boom doneert de Ronde Tafel een boom inclusief
verlichting aan de Voedselbank. Op deze manier zorgen zij ervoor dat
ook de gezinnen in deze gemeente die het iets minder breed hebben,
toch een warme kerst beleven.
De actie is nu al een groot succes. Binnen 24 uur na de lancering van de
website was de doelstelling van 125 gedoneerde bomen aan de Voedselbank behaald. Gelukkig is er nog een aantal bomen te koop via de
website en uiteraard zal ook hier de volledige opbrengst ten goede komen aan het goede doel. Alle bestelde bomen kunnen in het weekend
van 5 en 6 december worden opgehaald.

Picknick
Zomaar een mooie dag. De wind voert ons naar het IJsselmeer. Terwijl
we de zeilen uitpakken en optuigen dalen er kauwtjes naast ons neer.
Zwarte vogels met een zilvergrijze kop, vrije vogels, wars van de actuele corona regels, slimme vogels met een sterke sociale binding. Altijd
samen op zoek naar voedsel en vertier. Ze eten van alles, insecten, slakken of bessen, maar ook wat blijft slingeren rond de patatkraam. Met
onze komst gaat in hun ogen de horeca open. Ogenblikkelijk komen ze
dichterbij en nieuwsgierig vliegen ze af op de lunch in onze picknickmand. De ontbijtkoek moet er meteen aan geloven. Gretig trekken ze
met hun sterke snavels de plastic zakken open, scheuren de koek kapot
en schrokken snel wat stukken op, zonder te kauwen. Soortgenoten die
zich in een ommezien verzamelen rond de plaats delict, houden ze serieus op afstand. Alles gebeurt als bij een overval, snel en efficiënt. Als
ik ze gebaar om op te vliegen blijven ze brutaal zitten.
Terwijl wij aan de waterkant
onze koffie drinken kijken zij
advertentie
gretig toe, om uiteindelijk, geGroenekanseweg 168, Groenekan
lijk met ons, het veld te ruimen.
(Karien Scholten)

“Wat schaft de pot?”
Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
18-11
Do.
19-11
Vr.
20-11
Za.
21-11
Zo.
22-11

In haiku:

Vaak is een slagboom alleen onvoldoende; vandaar een oproep.

Aan de waterkant
Eten uit de picknickmand
Vooral eerst kauwen

Saté van
varkenshaas met
atjar en kroepoek
Kip ‘piri piri’
met groenten
‘Bouillabaise’ ZuidFranse visschotel
Groentenquiche
met kaassaus

€ 11,50

Bezorgen
+ € 2,50
per
bestelling

Alle gerechten worden vergezeld
door frietjes en sla.
Toetje van de week: Chocolademousse
met vanillesaus en slagroom € 5,00
Flesje huiswijn: € 12,50
Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

