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Eerste abri van rijstafval in
Nederland staat in De Bilt
door Guus Geebel
Met het doorknippen van een lint nam burgemeester Sjoerd Potters op 3 december bij bushalte
Houdringe op de Soestdijkseweg in De Bilt een abri van rijstvlies in gebruik. Het bushokje is
bedacht en ontwikkeld door studenten van de HAN University of Applied Sciences (HAN)
in Arnhem, met 36.000 studenten een van de grotere hogescholen van Nederland.
Het gebruik van rijstvlies als basis voor de constructie maakt het
bushokje bijzonder duurzaam en
circulair. Vergeleken met de productie van een traditionele abri
wordt een besparing van ruim 80%
uitstoot van CO2 gerealiseerd. Het
sedumdak van het bushokje zorgt
naast een groene en vriendelijke
uitstraling ook voor de opname van
CO2 en is een plek waar plantjes,
insecten en vogels zich thuis voelen
waardoor het bijdraagt aan de biodiversiteit. Verder is het bushokje
voorzien van zonnepanelen, waarmee de verlichting en de apparatuur waarmee de verkeersintensiteit
wordt gemeten, van energie worden
voorzien.
Het uiteindelijke ontwerp is geheel

modulair, flexibel en demontabel.
Aan het einde van de levensduur
wordt het gedemonteerd, hergebruikt of gerecycled.

toekomst. Opdrachtgevers voor de
ontwikkeling van het circulaire
bushokje zijn de bedrijven OFN en
Sweco Nederland.

Grondstof
Het gebruik van rijstvlies als basis
voor de bouw van het bushokje is
een duurzame keuze. Rijstvlies is
de huls rondom een rijstkorrel en
is restmateriaal dat vrijkomt bij
de verwerking van rijst voor consumptie. Er is voor deze biobased
grondstof dus geen aparte landbouwgrond nodig. Burgemeester Potters is enthousiast over het
initiatief en hoopt met dit soort
voorbeelden ook ondernemers en
inwoners te inspireren om een bijdrage te leveren aan een duurzame

Prijs
Het ontwerp van het circulaire bushokje won in 2020 de eerste prijs
tijdens de Cleantech Battle. In de
jaarlijkse Cleantech Battle strijden
onderwijsinstellingen uit Oost- en
Midden- Nederland om de beste
duurzame technologische ontwikkeling. De jury roemde het totaalconcept en de brede toepasbaarheid
in Nederland: ‘Een uniek concept
ontworpen voor een duurzame, circulaire, milieuvriendelijke en multiinzetbaar bushokje dat goed past in
het straatbeeld van de toekomst.’

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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Utrechts Landschap
zet molenwieken
tijdelijk stil
door Henk van de Bunt
Utrechts Landschap heeft de wieken van 19 molens tijdelijk stilgezet. Uit onderzoek is gebleken dat er problemen zijn met de lasnaden van de roeden. Hoe lang de stilstand gaat duren is nog niet bekend. Per molen moet een plan worden gemaakt om het probleem
op te lossen.

De molenwieken van de Geesina in Groenekan worden preventief uit de
wind gehouden.
Molens hebben twee roeden, die samen de basis vormen voor het wiekenkruis. Die roeden bestaan uit aan elkaar gelaste delen. Tijdens het
draaien en malen komen er grote krachten te staan op het wiekenkruis.
Het is daarom van essentieel belang dat de constructie van de wieken
veilig is. In de molenwereld is toenemende aandacht voor het probleem
van de lasnaden. Dit komt door enkele recente breuken en door de mogelijkheid die nieuwe technieken bieden om de dikte van de lasnaden
van de molenroeden te onderzoeken.

Burgemeester Sjoerd Potters neemt met het doorknippen van een lint de
rijstabri in gebruik.

De beste wensen van
onze bezorgers
Vanaf volgende week kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid
om uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken. Het is
een tijdrovende bezigheid om met de kaartjes langs de deur te gaan. Het
kan zijn dat u daardoor de krant iets
later ontvangt dan gebruikelijk. In
verband met de coronamaatregelen vergt het enige creativiteit om
wensen en waardering met elkaar
uit te wisselen. Wij gaan ervan uit
dat iedereen daar prima een eigen
invulling aan kan geven.
22 december verschijnt de laatste
Vierklank van dit jaar. Het eerste
nummer van 2022 kunt u op 5 januari verwachten.
U herkent onze bezorgers aan dit
beeld op het kaartje.

Onderzoek
Utrechts Landschap heeft - als beheerder van 23 molens in de provincie
Utrecht - uit voorzorg opdracht gegeven om de roeden van haar molens
te onderzoeken. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek is gebleken
dat bij een groot aantal molens de lasnaden niet voldoen aan de dikte
die Utrechts Landschap als eigenaar - na gesprekken met haar adviseurs
en specialisten - verantwoord vindt. Deze molens zijn daarom stilgezet.
In het hierover uitgegeven persbericht wordt (ook) gesproken over de
‘Molen Westbroek’; om verwarring te voorkomen: het betreft hier De
Molen van de Polder Westbroek, fraai gelegen tussen Oud-Zuilen en
Maarssen.
Preventief
Voor aan aantal molens loopt het onderzoek nog. Deze molens - waaronder Geesina aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan - zijn preventief stilgezet. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek
aan alle molens van Utrechts Landschap nog dit jaar bekend. Utrechts
Landschap betreurt het voor het publiek, de molenaars en andere molenvrijwilligers dat de molens voor onbepaalde tijd stil moeten staan.
Het wil echter geen enkel risico lopen op het gebied van veiligheid. De
komende periode gaat de stichting samen met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Vereniging De Hollandsche Molen en de provincie
Utrecht de mogelijkheden voor herstel onderzoeken.
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Pr. Gem. Zuiderkapel
12/12 • 09.30u - Ds. E. van den Noort
12/12 • 15.30u - Ds. G.F. Willemse
Woudkapel
12/12 • 10.30u - Ton van der Kroon
Vrij toegankelijk. Na afloop is er geen
ontmoetingsmoment i.v.m. mogelijke
coronabesmettingen.
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
12/12 • 13.00u - de heer
JanDerk de Bruin
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
12/12 • 10.30 - Voorganger:
Astrid Veldhuis

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren
Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten
Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel
naar uw wensen verzorgen.

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

ontwerp+print+druk

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

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

“Je bent authentiek als je trouw
bent aan je innerlijk,
aan je morele principes
en op een oprechte manier handelt”

Jan Prins is 20 oktober 2021 plotseling
overleden, terwijl hij sprankelend en energiek
midden in het leven stond!

Dank voor alle mooie woorden van
jullie allemaal, die hem hebben gekend
en van hem hielden!
Namens onze familie en naaste vrienden,
Ella Prins-van der Put
correspondentieadres:
Cavalli Uitvaartbegeleiding, Soestdijkseweg Zuid 207, 3721 AC Bilthoven

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

URNENMUUR

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

Groenekan
26 september 1929

Bilthoven
1 december 2021

Janny van Brenk - de Groot
Henk en Barbara
Kristien
Michiel
Jenneke en Hein, in liefdevolle herinnering
Diede
Hidde
Adriaan en Monique
Rick en Fréderique
Anouk
Frank
Mariëlla en Carlos
Robin en Bastijn
Yves
Olivia
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentie: Maertensplein 122, 3738 GR Maartensdijk

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
12/12 • 09.00u, 11.15u en 15.30u Ds. A.J. Speksnijder

in leven veehandelaar

We missen hem met een onvoorwaardelijke
liefde voor nu en in de toekomst!

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn in 2021 geen diensten
en vieringen meer vanwege de
coronaepidemie

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
12/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
12/12 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel
De diensten hebben een besloten karakter
en worden digitaal uitgezonden.

Na zijn mooie leven nemen wij afscheid
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Gerardus van Brenk

R.K. St. Michaelkerk
12/12 • 10.00u - Eucharistieviering
F. Zwarts

Hollandsche Rading
PKN - Kapel
12/12 • 11.00u - Dhr. Jan Grootendorst

“Als de grote baas je roept,
kun je niet weigeren,
dan is het tijd om te gaan”

Authentiek:

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
12/12 • 10.00u - Ds. Evert van Leersum

Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
12/12 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
12/12 • 18.30u - Kandidaat
A. den Hartog

voor Maartensdijk en Omstreken

Parel Promotie

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
12/12 • 10.00u - Ds. R. de Koning Gans

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
12/12 • 15.30u - Ds. A. Snoek

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Voor de mooiste
herinneringen
en kaarten

Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
12/12 • 10.15u - Ds. A.O. Reitsema
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn
(nog) besloten bijeenkomsten.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/12 • 10.00 uur - spreker dhr. Hans
Somhorst
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Wat kost een waardige begrafenis met
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook
hoog in het vaandel.

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.
Bekijk alle tarieven op: kvanasselt.nl/kosten/

of bel Kees van Asselt:

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 11 december haalt Stichting Warm Hart weer oud papier
op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk,
Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het
papier (gebundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar
straatkant vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 11 december oud papier op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om
9.00 uur rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

PKN - Ontmoetingskerk
12/12 • 09.30u - Ds. René Alkema
St. Maartenskerk
12/12 • 10.30u - Gebedsviering met
L. Fijen, A. Kolfschoten en A. Sonderman
In december 2021 en januari 2022 is
reserveren voor de vieringen verplicht
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
12/12 • 10.00u - Ds. T. A. Vizee
12/12 • 15.30u - Dhr. J.W. de Besten
PKN - Herv. Kerk
12/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
12/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

Ook als het leven stopt,
gaat de liefde door!
Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |

huitinguitvaartverzorging

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) .
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ingezonden mededeling

CDA lijst met 15 kandidaten uit alle
kernen van De Bilt
Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA op 4 december jl. hebben de leden
van de gemeentelijke afdeling De Bilt de lijst met vijftien kandidaten
vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
goed team waarmee het CDA de Margriet van de Vooren
verkiezingen in willen gaan. Met (34 jaar – plek 2)
trots ga ik daar leiding aan geven.’ Mijn vrouw en ik wonen in de
wijk Brandenburg in Bilthoven.
We wonen daar met veel plezier
Plekken 1 t/m 6
Werner de Groot (Maartensdijk) met onze kinderen Filémon en
is als lijsttrekker van het CDA Mathilde. In mijn dagelijks leven
eerder al verkozen door de leden werk ik voor de Lekstroomgemeenten. Voor deze regiogemeenvan het CDA.
ten ben ik projectleider wonen en
De plekken twee tot en met vijf zorg. Daarnaast ben ik beleidsadviseur sociaal domein. Samen
stellen zich graag aan u voor:
met inwoners nieuwe plannen en
Werner de Groot zegt over de
ideeën uitwerken vind ik superlijst: ‘deze lijst staat voor een
Idelette Schuurman (voorzitter)
zegt over de verkiezing van de
kandidaten: ‘met deze lijst heeft
het CDA een vertegenwoordiging
uit alle kernen van onze gemeente
en een goede balans tussen ervaring en nieuwkomers. Met een
aantal dertigers en veertigers op de
lijst zien we ook een nieuwe generatie binnen onze afdeling die aan
de slag wil voor onze gemeente.’

8 december 2021
leuk om te doen. Ik draai dan ook
veel pilots en projecten. De Maatschappelijke Diensttijd hebben
we bijvoorbeeld uitgebreid met
flexibele huisvesting voor jongeren. Ook andere kwetsbare inwoners passende huisvesting bieden
vind ik een mooie uitdaging. Zodat iedereen dezelfde kansen heeft
om het beste uit zichzelf te halen
en zijn eigen plekje te vinden. In
2022 ben ik 10 jaar raadslid.
Peter Flierman (36 jaar – plek 3)
Met mijn vrouw Ilse en dochters
Isa (bijna 6) en Julie (4) wonen
wij met enorm veel plezier in
Bilthoven. In het dagelijks leven
werk ik als manager logistieke
strategie voor bol.com. Wij genieten volop van de mooie omgeving
en hetgeen Bilthoven ons te bieden heeft. Ik wil mij de komende
jaren dan ook graag als raadslid
voor het CDA inzetten om de
charme van ons dorp te behouden!
Bronne Pot (42 jaar – plek 4)
Ik ben Bronne Pot en woon met
mijn jonge gezin in Bilthoven. Ik
ben werkzaam als programmaleider voor MantelzorgNL en wil mij
inzetten voor een samenleving
waarbij we voor en met elkaar
zorgen. Jong én oud.

Martijn Koren (45 jaar – plek 5)
Ik ben Martijn Koren, geboren en
getogen in Bilthoven. Na 13 jaar
in de kern De Bilt gewoond te
hebben, woon ik sinds 2018 weer
in Bilthoven. Ik ben de trotse vader van Tijs (8) en Karlijn (6).
Sinds 2018 mag ik voor de Rabobank werken en sinds 1 december
jl. mag ik namens de bank boeren
in de Food- & Agrisector helpen
opweg naar een nieuw perspectief. Ik vind het belangrijk om
maatschappelijk actief te zijn.
Mijn motto is: Voor elkaar, met
elkaar en dat pas ik ook graag toe
in de politiek
Arjan Muijs (62 jaar – plek 6)
Sinds 1995 woon ik met trots in
het geweldige dorp Hollandsche
Rading. Ik vind het belangrijk
dat mijn politieke partij zich inzet voor alle dorpen in De Bilt, en
daarom stel ik mij kandidaat voor
het CDA! In mijn dagelijks leven
werk ik in mijn eigen fietsenmakersbedrijf zodat mensen op de
gezondste, prettigste en schoonste manier van A naar B komen.
Ik zet mij overal met hart en ziel
voor in!

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!
Psalm 39 vers 8 onber.
Tot onze diepe droefheid, nam de HEERE uit ons midden weg,
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder
en onze allerliefste oma

Willemijntje Adriana Meijers – Doornenbal
Maartensdijk
24 mei 1933

De CDA kandidaten van plek 1 t/m 6.

Bilthoven
5 december 2021
Piet Meijers

advertentie

Piet (in liefdevolle herinnering)
Gea en Jos
Denise
Daniëlle en Rikash

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Otto en Karina
Lisanne en Ilse
Max
Rutger en Vela
Dex
Cody en Loes
Christopher en Nathalie

Nadia en Sanne van Tap DELA

Maertensplein 173
3738 GP Maartensdijk
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van De Biltse
Hof, Boshuysen 8 voor de liefdevolle verzorging.
Mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma is thuis opgebaard,
aldaar geen bezoek.
Wij waarderen het als wij uw blijken van medeleven per post mogen
ontvangen.
De rouwdienst zal, in besloten kring, worden gehouden D.V. vrijdag 10
december 2021 om 14.00 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42b te
Maartensdijk.
Deze dienst is mee te beleven via: www.kvanasselt.nl/meijers/
Aansluitend zal de begrafenis, waarvoor wij u van harte uitnodigen, omstreeks 15.15 uur plaatsvinden op de Hersteld Hervormde Begraafplaats
aan de Dierenriem te Maartensdijk.
Geen bloemen

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

De lekkerste
Clementines Mandarijnen
Zonder pit!

Alle stamppotten
en rauwkost salades

€ 0,99

100 gram

Ready to eat!
gevlogen Mango’s

Do-Vrij-Za

Per stuk

Desem Rustiek Bol

€ 6,99

NIEUW...

€ 3,49

Ons bekende....

Notenafdeling:

Feestbrood
Rijk gevuld!

Kerstmix

Nu

€ 6,99

€ 9,95

Kom proeven…!!!

Vers van de traiteur

Japanse kip

€ 1,49

met noedels of rijst

100 gram

Japanse beef

€ 1,79

met noedels of rijst

100 gram

Van onze patissier

Van onze bakker
Nu

Per bakje

€ 2,99

Lekkerder is er niet

Uit eigen keuken
Bruine Bonen Soep
Liter beker nu

€ 2,49

Heel kilo

Donderdag, vrijdag en
zaterdag hebben we
weer een groot assortiment met luxe voorgerechten en culinaire
hoofdgerechten.
O.a. Diversen
kerstgerechten.
U kunt al voorproeven
voor de kerst.

Cassis-pecantaart
Nu

€ 15,95

Roomboter
koggetjes
Per pak

€ 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 december.

13
12

14
12

15
12

Fettuccine

€ 1,59

Vers gesneden

€ 0,99

100 gram

met kip, groenten en pestosaus

Hutspot

500 gram

Sap..sap..sap..

€ 2,39

Perssinaasappels

OPENINGSTIJDEN

2 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

DONDERDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*

0.99

vraag naar de voorwaarden

*

KLEINE
VARKENSHAASJES

WEEKVOORDEEL

MAANDAG & DINSDAG

1 KILO

11.99

VRIJDAG & ZATERDAG

LIVAR KARBONADE
GEMARINEERDE
BIEFSTUK
KIPSCHNITZELS OF
CORDON BLEU

VARKENSHAASSLEETJE

EENDENBORST

GRATIS

4+1
GRATIS

WOENSDAG
WOENSDAG GEHAKTDAG

SHOARMA PAKKET

3+1

RUNDER CORDON BLEU
KIP CORDON BLEU
GEHAKT CORDON BLEU

Bestaande uit:
500 gram varkensshoarma
1 bakje knoflooksaus
6 broodjes

SAMEN

8.-

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg | 7.50
1 Kg | 8.50
1 Kg | 8.50

100 GRAM

3.25

4+1
GRATIS

100 GRAM

2.

25

100 GRAM

2.

98

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

ONZE SPECIALITEITEN
VLEESWAREN TRIO
Gebraden Rosbief
Gegrilde kiprollade
Gebakken boterhamworst

KAAS
3 X 100
GRAM

6.98

STOMPETOREN BELEGEN
BOEREN BELEGEN

SALADE TRIO
Filet Americain
Gerookte kipsalade
Hammousse

3 X 100
GRAM

5.98

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 9 december t/m woensdag 15 december

500 GRAM

7.-

500 GRAM

7.75
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Uitloop raadsvergadering neemt
nog hele avond in beslag
door Guus Geebel
De geschorste gemeenteraadsvergadering van 25 november werd op dinsdag 30 november
voortgezet. Wie dacht dat de agenda snel afgewerkt kon worden kwam bedrogen uit, want
ook de behandeling van de overgebleven agendapunten duurde tot kort voor middernacht.
De raad stemde met 21 stemmen
voor en 5 tegen in met het Integraal
Ruimtelijk Perspectief (IRP) voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040,
en dit te beschouwen als belangrijke
bouwsteen voor de gemeentelijke
Omgevingsvisie. Peter Schlamilch
(Forza De Bilt) dient vijf amendementen in die alle met ruime meerderheid worden verworpen. Gija
Schoor (PvdA) dient een motie in die
het college vraagt om door te gaan de
bij het IRP ingebrachte bezwaren van
de gemeente De Bilt met de buurgemeenten en de U 16 te bespreken,
en actief te zoeken naar oplossingen
waar de gemeente De Bilt mee kan
leven. Na de behandeling in eerste
termijn van de raad ging wethouder
Madeleine Bakker in op de ingediende amendementen en de motie. Zij
ontraadt de amendementen van Forza
De Bilt. De motie van de PvdA die
het college een positief advies geeft
wordt unaniem aangenomen.

Klimaatbeleid en watertaken
De raad stelde met 16 stemmen
voor en 10 tegen de ‘Klimaatadaptatievisie 2050’ en het ‘Water- en
rioleringsplan 2022-2026’ vast,
waarbij wordt aangetekend dat de
tegenstem van Gija Schoor voor
had moeten zijn. Het beoogd effect is om een leefbare, gezonde en
veilige gemeente te zijn en blijven,
ook in een veranderend klimaat.
Eelco Dalmijer (VVD) dient een
amendement in om het ambitieniveau ‘ambitieus’, dat de raad op 23
april 2020 in de ‘Startnotitie WRP
en klimaatstrategie 2021-2025’
aannam, wordt bijgesteld naar
‘voortvarend’. Het amendement
wordt met 9 stemmen voor en 17
tegen verworpen.

Woorden
Na de eerste termijn van de raad
gaat wethouder Anne Brommersma
in op een opmerking van Erik den
Hertog (Bilts Belang) die stelde dat
de ambitie gaat tot 2050 en het rioleringsplan maar tot 2026. De wethouder: ‘We krijgen elke vijf jaar
opnieuw een water- en rioleringsplan voorgelegd waarin we laten
zien wat er gebeurd is en wat voor
effect dat heeft.’ Het amendement
van de VVD ontraadt zij. Hoe weinig ‘voortvarend’ voorstelt vindt zij
goed verwoord door Michiel van
Weele (D66). Die zei: ‘Woorden
doen ertoe en voortvarend en ambitieus zijn ook misschien woorden
die niet altijd op dezelfde manier
landen. Voortvarend lijkt mij in dit
geval afwachten wat er gebeurt en
Wethouder Anne Brommersma gaf ambitieus is preventief voorkomen
een positief advies over een motie dat er schade ontstaat.’
over het abonnementstarief.

Vijver
Over de motie ingediend door
Werner de Groot (CDA) om zorg
te dragen voor een integrale planning met verkeerswerkzaamheden
en afstemming met alle betrokkenen en belanghebbenden bij
werkzaamheden aan het riool, zegt
Brommersma dat dit al gebeurt,
maar zij laat het oordeel aan de
raad. De motie is met 16 stemmen
voor en 10 tegen aangenomen.
Over de vijver aan de Talinglaan
zegt zij namens wethouder Smolenaers: ‘De vijver blijft behouden,
die toezegging is al gedaan aan
de inwoners. In wateroppervlakte
blijft die vijver ook gelijk. Er zijn
dus geen gevolgen voor klimaatadaptatie. Wel kan het zijn dat
voor een goede inpassing de vorm
wat moet worden aangepast. Op
7 december is er een bijeenkomst
voor alle belanghebbenden in het
gebied gepland. Dan wordt ook inzicht gegeven in het verschil van
de oorspronkelijke situatie in vergelijking met de modellen zoals
die er nu liggen.’
Aangenomen moties
Een motie ingediend door Erik
den Hertog (Bilts Belang) vraagt
om een groot deel van de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis te
voorzien van halfverharding. Verder vraagt hij om bij de aanleg van
bedrijven met grote parkeerplaatsen bouwers uit te nodigen om ze
te informeren van nut en noodzaak
van parkeerplaatsen met halfverharding. De motie wordt met 17
stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Met 20 stemmen voor en
5 tegen wordt de motie van Pim

De vijver aan de Talinglaan die tijdens de vergadering ter sprake kwam.
van de Veerdonk (Beter De Bilt),
Bilts Belang, CDA en PvdA aangenomen om uitvoerig contact te
zoeken met de bewoners van de
Talinglaan en omgeving om gezamenlijk een oplossing te vinden
voor een meer klimaatbestendige
leefomgeving.
Abonnementstarief
Een motie vreemd ingediend door
Krischan Hagedoorn (PvdA),
Fractie Brouwer, SP, ChristenUnie, Groenlinks en SGP vraagt
het college zich in verbinding te
stellen met de VNG en gemeenten
die de huishoudelijke hulp via de
Wmo inkomensafhankelijk hebben gemaakt om zo de beste aanpak in de uitvoering hiervan te
krijgen. De motie vraagt verder
de ontwikkelingen in deze gemeenten nauwlettend te volgen,
de raad hierover te informeren en
over zes maanden met een advies
over mogelijke navolging door de
gemeente De Bilt naar de raad te
komen. ‘De raad heeft de Biltse
Aanpak vastgesteld’, aldus wethouder Anne Brommersma. ‘Een
van de kernthema’s daarin is zelfredzaamheid. Wij hebben daar
financiële zelfredzaamheid aan
toegevoegd vanuit de gedachte dat
mensen die het zelf kunnen betalen
dat ook zelf zouden moeten doen.
Het college vindt deze motie pas-

send. De Biltse Aanpak hebben we
recent vertaald in de Wmo-verordening, dat betekent dat we nu op
deze manier werken bij het sociaal
team. Deze motie geeft ons een
half jaar om te kijken of onze Biltse Aanpak voldoende werkt en tegelijkertijd kunnen we kijken hoe
het in andere gemeenten gaat. Het
geeft ons de tijd ons eigen beleid
te toetsen en het beleid van anderen te volgen, daarom adviseert het
college positief over deze motie.’
De motie wordt aangenomen met
15 stemmen voor en 11 tegen.
Bilthoven-Noord
Een motie vreemd over het bestemmingsplan Bilthoven-Noord ingediend door Krischan Hagedoorn
(PvdA), VVD, Fractie Brouwer,
ChristenUnie en SP vraagt het college om de termijn om bezwaar te
maken tegen beslissingen van het
college over 150 bezwaarschriften tegen dit bestemmingsplan te
verlengen. Die termijn was eerder
uitgesteld tot 1 januari 2022. Wethouder Madeleine Bakker zegt dat
het college gebruik gemaakt heeft
van hun bevoegdheid om de termijn voor bezwaren inhoudelijk
aan te vullen en te verlengen tot 10
maart 2022. Daarmee is de motie
vreemd overbodig en ontraadt het
college die. Krischan Hagedoorn
trekt daarop de motie in.

Nieuwe reisinformatie
bij bus- en tramhaltes
door Henk van de Bunt
Wie met bus of tram reist in de provincie Utrecht maakt grote kans binnenkort bij de haltes
nieuwe informatiepanelen te zien met nog meer actuele reisgegevens op haarscherpe,
full colour schermen. Er komen meer dan 500 moderne informatiepanelen
in de provincie Utrecht bij bus- en tramhaltes en op busstations.
In de week van 29 november zijn de
eerste informatiepanelen geplaatst
bij meer dan 30 bushaltes in verschillende gemeenten in opdracht
van de provincie Utrecht. Om de
uitvoering in goede banen te leiden,
wordt nauw samengewerkt met de
Utrechtse gemeenten en vervoerders U-OV en Syntus Utrecht.

de bussen en trams ook ruimte voor
mededelingen van de vervoerders
in een geel vlak, waardoor deze extra opvallen. Reizigers met een visuele beperking horen met één druk
op de knop wat er op de panelen
staat. Deze audio knop is bevestigd
aan de mast onder het scherm en is
duidelijk zichtbaar en voelbaar.
Door de QR code op de mast te
scannen kan worden doorgegeven
Veel extra’s
De nieuwe informatiepanelen bie- dat een informatiepaneel niet goed
den reizigers veel extra’s: Leesge- werkt.
mak: scherpe tekst en heldere kleuren op moderne LED schermen. De Planning
helderheid kan worden aangepast De werkzaamheden worden gefaaan actuele omstandigheden, bij- seerd uitgevoerd. Begonnen wordt
voorbeeld bij fel zonlicht en in de met vervanging van de oude inavonduren. Op de panelen is naast formatiepanelen op de haltes, met
ruimte voor de aankomsttijden van behoud van de masten en funderin-

gen. In het eerste kwartaal van 2022
komen de busstations in Amersfoort, Driebergen-Zeist en Leidsche
Rijn aan de beurt, waar de speciale
overzichtspanelen worden geplaatst
die met actuele reistijden laten zien
welke buslijnen aansluiten op de
stations. Alle werkzaamheden staan
ingepland voor ingebruikname in
de periode tot aan het einde van het
eerste kwartaal van 2022. Aansluitend worden nog circa 30 haltepanelen vervangen, inclusief de masten en fundering.
De Bilt
Communicatieadviseur openbaar
vervoer Ron van Dopperen vertelt
over de planning in de gemeente
De Bilt: ‘Totaal gaat het 10 loca-

Bij het station Bilthoven zijn er al
panelen vervangen.
ties. Er zijn bij station Bilthoven
deze week 2 reisinformatiepanelen vervangen en volgende week
vervangen we bij bushaltes in
De Bilt nog 2 panelen. De overige 6 locaties in deze gemeente
moeten nog worden ingepland,
waarbij volgens plan alles in bedrijf zal zijn uiterlijk eind tweede
kwartaal 2022’. Op de vraag of er
ook of alvast iets bekend is over
Maartensdijk en de andere kernen (Groenekan) antwoordt van
Dopperen: ‘Nee, nog niet. Ik zal
het projectteam tijdig vragen mij
en de pers hiervan op de hoogte
te houden’.
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Elektrotechnisch
Installatieburo

Maak er
een leuk
feest van!

25%
KORTING

van Woudenberg b.v.

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties

MINI TULBANDJES

amandel of ruby chocolade

Beveiliging

op bijna alle
geuren en
geurensets

Uitgezonderd lopende aanbiedingen
uit de folder, leaflet en Vast Laag geprijsde geuren.

Telefooninstallaties

Per 5 €6,75

Computernetwerken

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

Drogisterij * Parfumerie

•
•
•
•
•

van Rossum

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

Taxaties en agrarisch beheer
Ruimtelijke ordening & milieu
Makelaardij landelijk gebied
Onteigening en planschade
Internationaal vastgoed

PROEFSTOL

een lekkere stol om
alvast te proberen

Nu

€ 4,95

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

MENS is ook…
MANTELZORG ENQUÊTE DE BILT:
JIJ BENT BELANGRIJK!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan
Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd 1
29-5-2017 14:26:58
Zorg jij intensief voor een naaste? Partner, ouders, kind of andere dierbare?
Uw lokale
Dan ben je mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg is er om alle mantelzorgers
in Gemeente De Bilt te ondersteunen. Met informatie & advies, allerlei
drukwerkspecialist
activiteiten, ontmoeting met andere mantelzorgers en individuele
ondersteuning. Daarbij hebben we jou nodig. Immers, jij weet wat helpend is
en wat Steunpunt Mantelzorg voor jou kan doen.
Parel Promotie
ontwerp+print+druk
Daarom is er een enquête voor mantelzorgers in Gemeente De Bilt. Vanaf
0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.
8 december is deze online in te vullen. Dat kan via www.mensdebilt.nl
en kost maar een paar minuten. Onder de deelnemers verloten we o.a. een
aantal boekenbonnen. Jouw antwoorden helpen ons om jou en de andere
mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Doe je mee?

t moet!
Spoed als he

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

Reserveer nu een
plekje in onze speciale
kerst- en nieuwjaarseditie!
adverteren kan al vanaf €45,-

info@vierklank.nl

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

Wij denken mee, adviseren, schetsen
en komen met praktische oplossingen.

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail
EN UW WENSEN

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN
■ TAFELS

TUINSPECIALISTEN

BOOMSPECIALISTEN

Een goed tuin- en beplantingsplan is een

Bomen zijn meer dan alleen een stam

belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp

met wortels, takken en blad. Naast de

van uw tuin. We maken daarin een ver-

natuurlijke waarde is er meestal ook

taalslag van al uw tuinwensen naar het

sprake van emotionele waarde. Of het

type tuin dat bij uw behoefte past. Of

nu gaat om boomonderhoud, -behoud,

u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-

snoei

houdsarm of een ware belevingstuin

zullen uw vragen met de grootste zorg

voor mens en dier, bij ons bent u aan het

behandelen en u helpen een juiste keus

juiste adres.

tussen groen en emoties te maken.

of

kap,

onze

boomexperts

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38 | 3738 JX Maartensdijk | 06 52 46 82 10
Dalweg 38 | 6865 CT Doorwerth | 06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl
(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL
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De geschiedenis van de Kerststal
door Henk van de Bunt
Dinsdag 14 december om 14.30 uur zal plaatsgenoot Tim(othy) Bottema een lezing in de
bibliotheek verzorgen over de geschiedenis van de Kerststal en hoe de kerstgroep in de
huiskamer gekomen is; niet alleen in Nederland, maar in heel de wereld. Tijdens de
presentatie zal er ook een kleine expositie met kerstgroepen uit de hele wereld zijn.
In deze tijd komen er weer dozen
van zolder met kerstspullen. Wat zit
er in en wat is de betekenis ervan.
Misschien zit daar ook een kerststal
met beeldjes bij. Wat is eigenlijk de
betekenis van dit alles en waar komt
dit vandaan. Timothy Bottema vertelt
op 14 december over haar reizende
tentoonstelling van kerststallen.
Beeldjes
Zo vertelt Bottema bijvoorbeeld dat
de beeldjes uit Noord-Europa heel
sober zijn in tegenstelling tot beeldjes uit bijvoorbeeld Mexico. Die zijn
heel kleurrijk en het grappige is dat
de dieren ook verschillen. Zo hebben
ze in sommige landen geen kamelen
maar olifanten. Bottema: Kerstmis
is van oudsher een katholiek feest.
Kerststallen ontstonden dankzij de
Italiaanse Franciscus van Assisi, die
het verhaal rond de geboorte van
Christus graag wilde uitbeelden. Met
beelden kwam ook bij Timothy de
kerststal onder de aandacht: ‘Mijn
ouders hadden een traditionele kerstgroep met beelden en een kindje Jezus in de kribbe. De beelden hadden
veel te lijden, wij konden er niet van
afblijven’. De kerststal van haar ouders is een van de oudste van de expositie. Timothy’s fascinatie groeide
uit tot een heuse verzamelwoede. ‘Ik
ben begonnen met kerstgroepen, die
uit één stuk waren gemaakt. Houtsnijwerk of aardewerk, dat soort

Kerstboompje voor
het Goede Doel
Er was weer gelegenheid een kerstboompje te bestellen bij de dames
van de Lions Club Bilthoven 2000. Met de actie steunt de Lionsclub
twee goede doelen: de Voedselbank in De Bilt en de Prinses Maxima
Manege in Den Dolder. Vrijdag 3 december kwamen de bomen binnen en, met hulp van leerlingen van de Aeres VMBO in Maartensdijk
worden de boompjes opgetuigd. Cliënten van Abrona zorgen weer voor
de sterren in de boom’. Gelukkig worden de meeste bomen opgehaald.
Mensen kunnen hun bestelling ophalen achter WVT in Bilthoven, bij
het clubhuis van de tennisbaan. Op vrijdag 10 december van 15.00 tot
18.00 uur en zaterdag 11 december van 10.00 tot 15.00 uur kunnen de
boompjes worden opgehaald. Bestellen kan (nog) per e-mail lionskerstbomen@gmail.com of telefonisch: 06 19496318.

Tim Bottema met een uit een stuk hout gesneden blokgroep uit Krakau
Polen.
groepen. Kon je er een man en vrouw
met een baby in zien, dan was dat
voor mij al een kerstgroep. Later ben
ik ook groepen van losse beelden
gaan verzamelen’.
Figuurzagen
Bottema vindt het boeiend en interessant om te zien hoe elke bevolkingsgroep de geboorte van Christus uitbeeldt: ‘De hele wereld is
bezig met Kerstmis. Het blijft mij
ontroeren’. Inmiddels omvat haar
verzameling zo’n 900 groepen zoals miniatuurtjes uit Zuid Amerika.
Gekleide poppetjes in een luciferdoosje of opengewerkte kalebas.
Van heel eenvoudige, niet meer dan

een gefiguurzaagd Afrika met een
kerstgroep erop getekend, tot kitscherige kleurexplosies uit onder
meer Polen. De kerstgroepen zijn
vaak te herleiden tot het land van
afkomst. Een Spaans kerstgroepje
bijvoorbeeld toont het Kakkertje,
een jongetje dat van de spanning
naar de wc moet. Zijn ‘product’
staat symbool voor bemesting en
daarmee voor vruchtbaarheid.
De lezing is gratis maar men moet
zich wel aanmelden i.v.m. het beperkte aantal dat deel kan nemen
vanwege de coronamaatregelen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 085 8222777 of per
mail aweerdenburg@ideacultuur.nl

Alleen op het feest
Wie ooit op de Place du Tertre, in het hart van de Parijse wijk Montmartre is geweest, weet dat
je te midden van de drukte en de vrolijkheid ook eenzaamheid kunt voelen. ‘Loneliness
in the crowd,’ noemt kunstenares Sasja Bork dat.
Ter gelegenheid van de laatste dag
van de pop-up galerie die ze vanaf
april al organiseerde in het voormalige bankkantoor aan de Vinkenlaan
in Bilthoven waren er afgelopen
zaterdag vele van de kunstenaars
zelf aanwezig om, net als in Parijs,
kunstwerken te produceren waar je
bij staat.

8 december 2021

Je kon je favoriete boek laten transformeren in een lamp door Marian
Dessing, de schilders Maja Boot en
Inge Peeze gaven een kijkje in hun
keuken en kunstenaar Stan Hill liet
zien hoe hij zijn prachtige beelden
van ‘Acrylic One’ maakte. Ook de
geniaal grappige cartoonist en illustrator Argibald was aanwezig, en wie
eens oprecht verrast wil worden door

Deze week worden alle kerstboompjes versierd.

Met regels die ons allemaal raken
proberen er toch iets van maken
niet naar een café
valt niet altijd mee
maar zeuren moet je maar staken

intelligente en scherpe humor raden
wij een kijkje op zijn site www.argibald.com van harte aan.
Een goede kunstenaar voelt zich altijd wel wat eenzaam op elk feest,
maar te midden van de Kerstdrukte in
de Kwinkelier was deze galerie een
oase van rust, schoonheid en liefde
voor de kunst. (Peter Schlamilch)

Limerick

Guus Geebel
advertentie

U kunt nu ook
ONLINE EEN
AFSPRAAK maken
via onze website!
Plan op tijd uw afspraak
i.v.m. de decemberdrukte.

Maertensplein 33 • Maartensdijk •
0346-213711
www.hairdesque.nl

Kunstzinnige sfeer in pop-up galerie in Bilthoven-Centrum.

Hairdesque

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
Onze openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur
Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813 | info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 december t/m vrijdag 24 december 2021.

Proef en beleef deze bijzondere kerst met de vlees-, wild-,
gourmet- en traiteur-specialiteiten van Kwaliteitsslagerij van Loo
ECHTE KERSTTOPPERS!
Vers wild van uitmuntende kwaliteit!
Heerlijk aan één stuk te bereiden en dan te trancheren:

HERTENRUG FILET

100 gram

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:
Voor in de oven; ca. 3 kilo per stuk

5,50

Super kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Rollade van malse Italiaans gemarineerde rosbief; gevuld met
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

TOSCAANSE ROLLADE

100 gram
Wildsuggesties: hazenrugfilet, hazenachterbout, fazantenborstfilet,
fazantenpootjes, diverse soorten wild stoofvlees.

BOEUFF BOURGUIGNON

100 gram

In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 175°C

GEKONFIJTE EENDENBOUTJES

100 gram

100 gram

Braadtijd ± 90 minuten. Heerlijk mals en mager, lekker met
reepjes ontbijtspek en witte wijn

Voor een kerst met een Frans tintje:
De originele Franse. Met een randje vet. Om krokant te bakken

MAGRET DE CANETTE
100 gram 2,98
Gevogelte suggesties voor uw kerst diner: kiprollade, kalkoenrollade,
kalkoenfilet, kalkoen dijen, kalkoen poten.
1,65
2,05

Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange

HAZENPEPER

500 gram 6,75
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze mals
& sappig. Bestel voor 18 december, op = op!

BABY KALKOEN

2,85 TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN100 gram 1,69

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN:
Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees,
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes & zilveruitjes

3,55

ALLE MEDEWERKERS VAN
KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST
EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2022

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, mini kipsaté,
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu.

GOURMET EXCLUSIEF

per persoon, ± 280 gram

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, mini boomstam, mini
slavinkje, kipfilet, mini hamburgertje & mini worstje.

GOURMET POPULAIR

per persoon, ± 280 gram

Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas,
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk.

CHINESE FONDUE

per persoon, ± 300 gram

Bestel, naar de halte en reizen maar

u-ov.info/u-flex

Van super kwaliteitsrundvlees gesneden.

CARPACCIO
per portie 3,75
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met
pijnboompitjes, grove kaassnippers, verse peper uit de molen en onze
carpacciodressing of truffelmayonaise.
Uit eigen keuken: heerlijke volle romige bospaddenstoelensoep
vol gevuld met bospaddenstoelen, champignons en mild
kruidenboeket

BOSPADDENSTOELENSOEP

halte

per beker

4,75

Meer suggesties voor uw heerlijke voorgerecht: gerookte eendenborst,
diverse soepen, verschillende soorten paté of een keuze uit ons
assortiment rauwe hammen.

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

7,50

GEEF UW KERSTBESTELLING
UITERLIJK 20 DECEMBER DOOR
VIA DE MAIL OF VIA DE TELEFOON.

6,95

PS: kalkoen en/of wildbestellingen uiterlijk voor 16 december.
Voor vragen/advies kunt u ons altijd bellen of mailen!
Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.

8,95

Gourmet en fondue schalen zijn verkrijgbaar zoals hier vermeld in deze
advertentie. Wijzigingen zijn dus niet mogelijk.

U-flex, de bus die rijdt
wanneer jij ’m nodig hebt
In Bilthoven is U-flex een manier
om te reizen met het openbaar
vervoer. Het vervangt de vaste
buslijn 78. U-flex is een nieuwe
bus die rijdt op bestelling en komt
alleen wanneer jij hem bestelt. Het
gebruik van de bus is erg simpel.
Bestel de bus via de TURNN-app
(of bel 0900-0104), ga naar de
halte en stap in. Maak ook kennis
met U-flex en ontdek het gemak.

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:

Nieuw vanaf
12 december
2021
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Kwaliteitsslagerij Van Loo
startklaar voor de feestdagen
door Guus Geebel
‘Het is altijd weer hectisch en spannend om alles voor elkaar te krijgen. Daarbij is het
belangrijk dat mensen hun bestellingen op tijd opgeven’, vertelt Bas van Loo. ‘Hoe
eerder we het weten hoe beter we het kunnen organiseren om het zo vers mogelijk
binnen te laten komen. Als we wat beloven wil ik het wel waar kunnen maken.’
Eigenaar Bas van Loo (55) kwam
zo’n 25 jaar geleden in de zaak van
zijn vader. ‘Dat ging mooi samen op
en op een gegeven moment zei mijn
vader dat het hem wat te veel werd
en langzaam is hij eruit gegroeid en
nam ik de zaak over.’ De zaak is inmiddels een begrip in de regio. Over
die begintijd zegt Van Loo dat zijn
vader al was begonnen met maaltijden. ‘Je ziet nu wel dat mensen
wat bewuster vlees zijn gaan eten
en kiezen voor meer kwaliteit en
wat minder in gewicht. Of ze kiezen
voor een gedeelte van een maaltijd,
bijvoorbeeld alleen een stukje vlees
en onze gegratineerde aardappeltjes
en dat ze er zelf nog iets bijmaken.’

sen biologisch vlees is.’ Het vlees
staat bekend om de mooie rode
kleur, speciale marmering, heerlijke sappigheid en ongekende
malsheid. Het vet smelt weg tijdens het bakken en zorgt voor een
unieke smaaksensatie. ‘We hebben
verder regionale vleesleveranciers
van dieren die lekker buiten lopen.
Met die leveranciers hebben we al
jaren een goede samenwerking. Zij
weten precies wat wij willen. Het
vlees wordt lokaal geslacht.’ De
coronamaatregelen hebben voor de
slagerij ook gevolgen gehad. Bestellingen zijn daardoor wel eens
afgezegd. De slagerij valt onder de
essentiële winkels en mag tot zes
uur open zijn. ‘Normaal doen we
ook aan catering en restaurants,
Vlees
maar dat is nu wat lastiger. Veel
‘We hebben verschillende soor- mensen werken thuis en dat merk
ten vleesmerken. Zo hebben we je hier ook. Dan zie je ze hier tusLimousin-vlees dat voor de Fran- sen de middag even een ommetje
buffetten, maar verkoopt ook wijn.
‘Voor producten die we verwerken
maken we zoveel mogelijk gebruik
van lokale leveranciers op loop en
fietsafstand. De groenten die ik gebruik haal in aan de overkant, brood
bij de lokale bakkers en de wijn bij
de buurman.’ Hij noemt de slagerij
de op één na de beste. ‘Dat is natuurlijk een cliffhanger, maar heel veel
mensen zeggen dat ze de beste zijn
en de beste kwaliteit hebben. Wij leren nog elke dag en worden elke dag
een stukje beter. Je kunt wel zeggen
dat je de beste bent maar dan kom je
wat tegen dat nog beter, lekkerder en
voedzamer is. Ik wil dus wat ruimte
houden en noem ons daarom de op
één na de beste.’

Eigenaar Bas van Loo met links van hem zijn rechterhand Jaap van
Willigenburg.
maken en dan komen ze hier bin- we nergens. We hebben gelukkig
nen voor wat lekkers op brood om een heel goed team dat ook klaar
staat voor de komende feestdagen.’
dat thuis op te eten.’
Medewerkers
De slagerij is al meer dan 55 jaar een
begrip in de regio en er is heel goed
contact met de klanten waarvan we
de meeste wel bij naam kennen. We
staan midden in de samenleving.
Mensen durven ook te vragen of
iets bezorgd kan worden wanneer
ze zelf even niet kunnen komen. We
doen dan ons best om die mensen te
voorzien van hun spulletjes en dat
vinden we fijn om te doen. Vaak
zeggen we dan ook bel de bakker en
de groenteboer maar op en zeg wat
jullie nodig hebben dan nemen we
dat ook meteen mee. Op die manier
proberen we onze sociale functie
buiten de winkel ook hoog te houden.’ Er staan op dit moment zo’n
dertig mensen op de loonlijst. Niet
allemaal fulltime. ‘Zonder hen zijn

Prijzen
‘Het is altijd weer spannend om het
allemaal voor elkaar te krijgen. De
fazanten, hazenachterboutjes en dergelijke probeer je allemaal vers te
krijgen voor de klanten. Die moeten
wel van tevoren aangeven wat ze
willen hebben en dan proberen wij
het zo laat en vers mogelijk binnen
te krijgen. Op voorraad houden kan
natuurlijk wel, maar het mooiste is
om het dagvers aan de klanten te kunnen leveren. We doen ook regelmatig mee aan vak wedstrijden. Vorige
maand nog hebben we het barbaarse
boutje ingestuurd en gewonnen. Dan
is het leuk om te zien dat je wint met
een product dat je al jaren hebt. Jaarlijks is er een rookworstenkeuring
waar we altijd goud bij scoren met
een recept van mijn vader.’

erop rekenen dat hun kind van half
negen tot twee uur op school zijn
dan doen? Wie valt onder de cruciBij de laatste bijstelling - op vrijdag 26 november – van de op corona afgestemde maatregelen
ale beroepen? Zijn er kinderen die
bleek dat deze geen directe gevolgen hebben voor de openstelling van het onderwijs en de
het thuis niet kunnen werken en toch
kinderopvang; het bracht wel een aantal beperkte aanvullende maatregelen met zich mee.
naar school moeten? Terwijl de desDaarom wordt de zogeheten ‘snot- online. De maatregelen zijn inge- kenen. Activiteiten worden zoveel kundigen over elkaar heen buitelen
tebellenrichtlijn’ aangescherpt op gaan op maandag 29 november en mogelijk met de eigen groep ge- zijn wij ons maar vast gaan voorbede basisschool: ook leerlingen met gelden in ieder geval drie weken. daan, de kinderen van groep 6 t/m reiden voor het geval dat….
milde neusverkoudheid moeten
8 en alle leerkrachten dragen in de
thuisblijven en zich laten testen bij Besmettingen
gang een mondkapje, ouders houden De Yurlspagina van de kleuters
de GGD-teststraat. Ook worden De algemene indruk bestaat dat het op het plein rekening met elkaar en wordt bijgewerkt, papier bijbesteld
zowel basisscholen als middel- goed is dat onderwijs doorgang kan blijven in deze periode even buiten om werkpakketten te kunnen mabare scholen gevraagd om loop- vinden omdat samen met klasgeno- de school, leerkrachten overleggen ken. De Chromebooks voor de groeroutes aan te brengen om afstand ten naar school gaan cruciaal is voor online en bij milde klachten blijven pen 3 tot en met 8 worden getest,
te bewaren, pauzes te spreiden en de ontwikkeling van kinderen. Wij we een dagje thuis. Het is geweldig accounts voor nieuwe leerlingen
contacten tussen verschillende informeerden bij een aantal basis- om de grote saamhorigheid, bereid- aangemaakt door het ICT bedrijf,
schoolklassen zoveel mogelijk te scholen in de gemeente. Directeur heid en flexibiliteit bij de kinderen, opladers geteld en klaargelegd, 1
vermijden. Leerlingen van basis- Marin van Duuren: ‘t Kompas is hun ouders en de leerkrachten te er- per gezin. In alle groepen wordt er
schoolgroepen 6, 7 en 8 en leerlin- ontzettend dankbaar dat de scho- varen. Samen gaan we er vol voor! weer even herhaald hoe het werkt.
gen van het voortgezet onderwijs len open mogen blijven. Het is fijn
Het chat programma, de juf mailen,
dragen mondkapjes in de gang, net om de kinderen dagelijks op school Online
hoe ging het ook weer. De grootste
als het onderwijspersoneel. Ook te ontmoeten en in de klas aan het Annemarie Hoornsman is directeur uitdaging is dan groep 3: zij moeten
komen leerlingen zoveel mogelijk werk te zien. Helaas zijn er ook op ‘t van basisschool Wereldwijs: ‘In de voor het eerst op afstand inloggen en
zelf naar en in school. Daarnaast Kompas besmettingen. Wij wensen afgelopen weken werden de berich- meedoen met de online lessen, dus
gelden in de scholen in het primair alle kinderen en hun ouders die in ten in kranten en op televisie steeds moet er geoefend worden in de klas.
en voortgezet onderwijs nog steeds quarantaine zitten heel veel sterkte dreigender, de besmettingen liepen Als volleerde ICT’ers zaten de kinde basismaatregelen. Dat betekent: toe. Het is fantastisch om te zien hoe op, moeten de scholen niet dicht…? deren ingespannen te werken op
volwassenen houden onderling 1,5 iedereen van ‘t Kompas wederom de De scholen dicht, we moesten er niet hun eigen chromebook. Dat maakte
meter afstand (ook leraren waar schouders eronder zet en weer met aan denken. Het is zo gemakkelijk grote indruk: uitvoerig kregen de
mogelijk), ouders blijven buiten de maatregelen omgaat. Dat is een gezegd, maar wat moeten alle men- ouders thuis ook uitgelegd wat ze
de school en vergaderingen zijn groot compliment naar alle betrok- sen die naar hun werk moeten en hadden gedaan op school. De kinderen vonden de vormgeving van de
lessen op de computer ook heel leuk,
’Het lijkt wel gewoon op een spelletje juf, maar je leert er ook van’.
We hopen niet dat het nodig is, maar
als het moet zijn we er op Wereldwijs klaar voor.

een positieve testuitslag van met
name een ouder, maar ook bij enkele
leerlingen. Gelukkig hebben we nog
geen klassen naar huis hoeven sturen.
Dit mede doordat ouders klachten
ook serieus nemen en hierbij alert
reageren. Zo zorgen we er samen
met ouders voor dat het onderwijs zo
goed mogelijk door kan blijven gaan.
Voor de leerlingen in quarantaine
wordt zo goed mogelijk onderwijs
verzorgd. Dit altijd in overleg tussen
ouders en de leerkracht. Sommige
leerlingen zijn de gehele schooldag
online aanwezig en volgen alles
rechtstreeks. Andere leerkrachten
geven een pakketje mee voor thuis
en zorgen voor regelmatig contact
om af te stemmen wat zij doen’.

Cliffhanger
Van Loo biedt een uitgebreid assortiment met vers vlees, vleeswaren,
specialiteiten, belegde broodjes,
traiteur, gourmet en fondue, winter-

Snottebellenrichtlijn aangescherpt
Ouders blijven even buiten de school
door Henk van de Bunt

Leerlingen van de Julianaschool arriveren met mondkapjes op.

Quarantaine
Directeur Nadine ten Kate vertelt
over de besmettingen op de Julianaschool in Bilthoven: ‘Lange tijd bleef
het rustig op school tot een aantal
weken geleden. Sinds die week hebben we iedere week wel een aantal
leerlingen in quarantaine vanwege

Openblijven
Directeur Linda Kuijt van de Julianaschool vertelt dat de school blij is
met het open blijven: ‘Ja, natuurlijk
zijn wij hartstikke blij dat we open
mogen blijven en we hopen ook dat
dit zo blijft tot de kerstvakantie. Wij
zien wel dat het hybride onderwijs
(in de klas en leerlingen online) veel
vraagt van de leerkracht, maar alle
leerkrachten zijn blij dat we open
zijn. Voor de kinderen is het zeer
wenselijk voor de sociale contacten
onderling’.
Hoe ervaren de leerlingen het dragen
van een mondkapje? Linda: ‘Kinderen zijn erg flexibel en weten dat het
erbij hoort. Doordat wij ‘s ochtends
met een mondkapje bij de deur staan
om de leerlingen te verwelkomen,
denken zij hier automatisch aan en
krijgen wij weinig reactie erop. Als
we kinderen bewust vragen wat zij
ervan vinden, geven ze aan dat het
warm is en niet altijd even prettig.
Hopelijk is dit dan ook weer van
korte duur’.

Brilvergoeding tegoed?
Wij kijken het voor u na!

GOED
ZICHT

KERSTKLUSKORTING

20%

op alle Sigma verf
geldig tot
25 december 2021

OP UW ZORGTEGOED

Kom

wat

dri
nke
n!

Hessenweg 180A, 3731 JN De Bilt
030-662 65 99 | www.homemadeby-visser.nl

Cashewnoten

250 gram van € 4,95 voor € 3,95
500 gram voor € 6,50
AANBIEDING GELDIG T/M 24 DECEMBER
Hessenweg 182, 3731 JN De Bilt • Telefoon: 030 220 0066
info@ploegerdelicatessen.nl • www.ploegerdelicatessen.nl

Hessenweg 133 • 3731 JG De Bilt

Kerststalletjes

van groot tot klein
van € 2,00 tot € 200,00

Kom
langs in de
winkel!

Bij aanschaf van een

Jura koffie machine
OOK
HET ADRES
VOOR UW
LEDERWAREN
OOK
HET ADRES
U TERECHTVOOR
VOOR
UW
LEDERWAREN

BIJkorting
ONS KUNT
10%
op Bernardino lammy
EEN handschoenen
AMBACHTELIJKE,
enVAKKUNDIGE
wanten

REPARATIE
VAN
UW
SCHOENEN
geldig
totU24.12.2021
BIJ
ONS KUNT
TERECHT
VOOR
LOOYDIJK
107
DE
BILT
030
220
2994
SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE
REPARATIE VAN UW SCHOENEN

Hessenweg 168, 3731 JN De Bilt
tel.: 030-2342472 | 06-11497102
info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

- gratis Reinigingstabletten
- gratis pak goede koffiebonen
- gratis Jura Melkkan
t.w.v.
voor een perfecte
74,90
Cappuccino

Openingstijden: maandag 13.30 – 17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 17.00 uur
zaterdag 9.30 – 17.00 uur

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

Mooie kerstster
€ 1,99

SALE

Q-Vignes
wenst u
heerlijke
Kerstdagen!
lekkerste
(Kerst) wijn moet
je bij Q-Vignes

Kuhn Rikon
Kaasfondueset

Gietijzeren caquelon, geschikt om op ieder
fornuis de kaasfondue te bereiden, rechaud,
kaasfonduevorken en een gelbrander

Van €149,nu voor €109,-

Voor de

Looydijk 78 | 3732 VG De Bilt
030-2210002 | www.bloemenboutiquefonville.nl

aan de Looydijk zijn!

Hessenweg 155 | 030-2203011
www.kooklust.nl
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WINKELGEBIED
HESSENWEG/LOOYDIJK
PAKT UIT VOOR KERST
Zaterdag 18 december wordt het extra feestelijk om in De Bilt inkopen te doen. Vanaf
12.00 uur deelt de winterkoningin op rollerskates kerstkransjes uit, is er de mobiele
muziekact waarbij interactie van het publiek verwacht wordt en kunt u een memoryspel
spelen met kans op een prijs. In afwachting van de vergunning staan ook nog gratis
poffertjes, chocolademelk en glühwein op het programma evenals een fotobus waar
kinderen een kerstwens kunnen laten maken.
Zeker in deze moeilijke coronatijd
is het een mooi gebaar om Inkopen voor de kerstdagen lokaal
te doen. U steunt daarmee de
lokale winkeliers die het tijdens
de diverse lockdowns en beperkende maatregelen niet makkelijk
hebben. Het winkelgebied Hessenweg/Looydijk in De Bilt doet
er alles aan om dat zo gezellig
mogelijk te maken. Het hele gebied is sfeervol verlicht, en staat
een enorme Led-kerstboom op
de rotonde bij de Looydijk en de
winkeliers slaan de handen ineen
om u te inspireren. Op de pagina
hiernaast treft u een aantal aantrekkelijk aanbiedingen aan, maar
er is meer.
ETEN EN DRINKEN
Op de Hessenweg is het bij Ploeger, op nummer 182, deze maand
een drukte van belang. Ondanks
de drukte raakt Anita niet uitgepraat over alle lekkernijen en verwennerijen die in haar delicatessenzaak zijn te vinden. Naast de
kerstbonbons, waarmee Ploeger
honderden doosjes vulde voor
kerstpakketten, is er nog zoveel
lekkers te vinden. Vers gebakken

noten, bijzonder wijnen en kazen,
wildpatés en een keur aan Italiaanse producten. ‘Onze panatones moet je proeven, smeuïg tot
op de laatste kruimel’, vertelt Anita
enthousiast over deze Italiaanse
cakes.

van kleinschalige wijnboeren
in onder andere Frankrijk, Italië,
Spanje, Duitsland en Oostenrijk.
Voor een bijzonder wijncadeau
of de perfecte wijnmatch bij uw
kerstdiner bent u bij hem aan
het goede adres. De winkel is op
donderdag, vrijdag en zaterdag
Bij Kooklust aan de overkant op geopend.
nummer 151 tref je alle producten
aan om je kerstdiner tot een succes Terug naar de Hessenweg op numte maken. Eigenaresse Kelly vindt mer 123 kunt u even uitrusten bij
de decembermaand een perfecte Reeg. Naast een drankje - warm,
tijd om je naasten te laten genie- koud, vers geperst of licht alcoten van heerlijke zelfgemaakte holisch - valt er uit zoveel lekkers
kerstkoekjes, een versgebakken te kiezen dat het moeilijk wordt.
tulband, mooi stuk rosbief en Gelukkig bestaat de mogelijkheid
verse gestoofde peertjes. Het laat om de heerlijkheden mee naar
zich raden dat je bij Kooklust wer- huis te nemen, dan kunt u thuis
kelijk álles kan vinden om je keu- verder genieten. Reeg heeft ook
kenavontuur compleet te maken. een heerlijke kerst cadeaubox,
Van rolladetouw tot braadslede en boordevol een ruim gesorteerde
van wijnglazen tot borrelplank. En chocoladeverrassing.
natuurlijk tref je er ook de mooiste
kerstgeschenken aan.
SFEERMAKERS
Terug op de Looydijk vinden we
Verderop, bij de kerstboom linksaf op nummer 78 Bloemenboutique
de Looydijk op, treft u op num- Fonville. Buiten zijn planten, kerstmer 113 Q-Vignes aan. Eigenaar bomen, kransen en o.a. amaryllisJan Giesbers is een gepassioneerd bollen te vinden Binnen treffen we
wijnliefhebber die karakteristieke kamerplanten, potterie, en kersten authentieke wijnen importeert stukjes aan. Het is moeilijk kiezen

Hessenweg en Looydijk zijn sfeervol aangekleed in aanloop naar de feestdagen.

8 december 2021

uit de bloemenweelde.
U kunt echter rekenen
op professionele ondersteuning
van deze bloemenmensen pur
sang. Ze maken met liefde de
mooiste boeketten voor iedere
gelegenheid, dus ook voor kerst.
‘Kleuren en sfeer bepalen uw
thuisgevoel’, stelt Hans Visser van
Home Made by Visser op de Hessenweg 180a. De dagen rond kerst
zijn bij uitstek geschikt om eens
na te denken over kleine en grote
veranderingen in huis. Het team
gepassioneerde interieurprofessionals van Visser helpt graag met
het creëren van een persoonlijk en
leefbaar thuis. Loop er gerust eens
binnen om inspiratie op te doen.
Een paar deuren verder, op nummer 168, treft u originele cadeaus
en sfeermakers aan uit andere culturen. De Wereldwinkel verkoopt
authentieke producten met een
hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De prachtige Swazi
Candles, handgemaakt van parafinewas, krijgen in dit jubileumjaar
van de Wereldwinkel speciale aandacht.
Ook bij Electro World Weterings
op nummer 194 D loopt ‘het thuisgevoel’ als een rode draad door
het assortiment. Wit- en bruingoed is er voor iedere portemonnee te vinden en als Electro Stylist
profileren ze zich als hét Smart
interieuradviesbureau in de regio.
Eigenaar Berry Weterings is blij
dat hij 3 jaar geleden besloot een
vestiging in De Bilt te openen: ‘We
krijgen leuke reviews, onze klanten waarderen de persoonlijke
aandacht, de ruime winkelopzet
en onze service. We voelen ons
echt thuis in De Bilt.’

zicht het
nieuwe jaar in.
Inmiddels niet
meer weg te
denken uit het straatbeeld is atelier Wiesje dat onder
de naam Dreumes & Co inmiddels
tot een bijzondere speelgoedwinkel is uitgegroeid. Een heerlijke
cadeauwinkel waar een enorm
assortiment Schleich te vinden is,
spellen en boeken voor alle leeftijden, racebanen en -wagens van
o.a. Carera en (houten) speelgoed.
Voor een verbazingwekkend assortiment duurzaam, eerlijk en educatief verantwoord speelgoed moet
u op de Hessenweg 181a zijn.
Verderop, richting Looydijk, bevindt zich op nummer 133 The
Readshop. Ook een winkel met
een zeer breed assortiment waar
naast kerstkaarten en kerstzegels
meer dan voldoende cadeau’s te
vinden zijn. Naast boeken, tijdschriften en speelgoed zijn er cadeaukaarten en boekenbonnen te
verkrijgen en niet te vergeten een
grote collectie bord- en familiespellen.

Een andere categorie cadeaus
treft u aan bij Schoenmakerij van
der Meyden op de Looydijk 107.
Daar waar het ambacht met passie
wordt uitgevoerd vindt u, naast de
gangbare onderhoudsproducten,
ook heerlijk warme Spaanse sloffen, pantoffels, horlogebandjes,
meer dan 1000 heren- en damesriemen, portemonnees en een
CADEAUS
prachtige collectie tassen van o.a.
Bij de bijna buren op nummer 186, Castelijn en Beerens, De Rooy AmVan Eijken Optiek, kunt u zich voor sterdam en Mutsaers.
het einde van het jaar nog kundig
laten adviseren over ruimte in ver- Om inkopen te doen voor de feestgoedingen vanuit de verzekering. dagen hoeft u dus niet ver weg.
De medewerkers voldoen aan de In het langgerekte winkelgebied
hoogste opleidingseisen en we- wisselen food en non-food zich af
ten wat er speelt op het gebied en hoeft u zich geen moment te
van mode. Zo gaat u met optimaal vervelen.

Het geven van cadeaus en het gezamenlijk eten met kerst is inmiddels
voor velen een vast onderdeel van het kerstfeest geworden. Over waar
deze gewoontes vandaan komen zijn verschillende theorieën in omloop.
Wellicht waren het de Romeinen die in december een offerfeest groots
vierden met een uitgebreid banket en cadeaus. Maar het zou ook kunnen dat het Bijbelverhaal waarbij Jezus vlak na zijn geboorte geschenken
ontving van de ‘wijzen uit het oosten’ eraan ten grondslag ligt.
De meest recente invloed lijkt echter afkomstig te zijn van Sinterklaas.
Tot ver in de twintigste eeuw was Sinterklaas veruit het populairst in
Nederland. Pas de laatste decennia begint hier verandering in te komen
en is de kerstman niet meer weg te denken uit de Nederlandse winkeletalages.

EXCELLENCE WIJNEN

KERSTWIJNEN

Land van oorsprong: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

Cru la Maqueline Bordeaux,
Mezzacorona Pinot Grigio
Reserva, Terra Pura Carménère,
Château Tour Prignac Médoc,
Montaignan Chardonnay,
Petit Villebois Sauvignon
Blanc of Marqués de
Montañana Garnacha
2 flessen à 750 ml

a9,98

2 VOOR

7

50

Geen 18, geen alcohol

LA PLACE
KOFFIE OF THEE
2 verpakkingen à
60-1000 gram of 15 stuks

2

Geen 18, geen alcohol

4

99

a8,45

Kiloprijs 9,98

Geen 18, geen alcohol

Kanzi appels zak 1 kilo, mandarijnen net 1 kilo,
blauwe bessen of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

5,-

PRIJS*

Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

Castellane Champagne,
Marsigny Crémant de Bourgogne,
Neleman Cava, Bellacini Prosecco Rosé,
Clairette de Die, I Heart Cava,
Prosecco of Asti of JP Chenet Ice
Fles 750 ml

KIES & MIX FRUIT

e
HALVE

VARKENSHAAS CULINAIR

FEESTELIJKE BUBBELS

VARKENSROLLADE
OF FILETROLLADE
Naturel of met kruidnagel
Per 900 gram

5

99
Kiloprijs 6,65

JUMBO ZALMFILET MET HUID
Schaal 400 gram

6

a9,00

99

ASC-C-00007

Geldig t/m di 4 januari 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Sint en Piet op de Peuterspeelzaal
Omdat Sinterklaas en vriend Piet niet op alle scholen en peuterspeelzalen konden komen,
bedachten pedagogisch medewerkers Daniëlle van Baaren en Marianne van Wengerden
van peuterspeelzaal Juliaantje van Stichting Kinderopvang De Bilt, zelf een oplossing.
In de klas tijdens de kring, verkleedden Daniëlle en Marianne zich
als Sint en Piet. De kinderen keken
ademloos toe hoe beiden zich in de,
door Daniëlle gemaakte, kostuums

hesen. Om het niet al te spannend te
maken had Sint geen baard en Piet
hier en daar een roetveeg.
Eenmaal binnen zongen de kinderen enthousiast mee met de sinter-

8 december 2021

Prijswinnaars
tekenwedstrijd

klaasliedjes. Ze kregen een handje
pepernoten en de cadeaus kwamen
tevoorschijn: loopfietsjes voor algemeen gebruik op de peuterspeelzaal.		
(Riny van Polen)

Woensdagmiddag reikte burgemeester Sjoerd Potters aan drie
prijswinnaars van de Sinterklaas Tekenwedstrijd in Maartensdijk op
gemeentehuis Jagtlust prijzen uit. (foto Jan-Gerrit van Wijhe)

Groot verschil tussen
O23-teams
Daniëlle en Marianne getransformeerd in Sint en Piet.

Sinterklaas bij Irene

Aangezien de hoogste amateurcompetities momenteel stilliggen
dook de radioploeg van Radio M voor het programma Namen en
Rugnummers de kelderklasse van het amateurvoetbal in. Zo belandden ze afgelopen zaterdag bij de wedstrijd van FC DE Bilt tegen Delta Sports ‘95.
Het Onder 23-team van FC De Bilt, dat onder leiding stond van Jon
van Staa, de broer van Jan van Staa, had lange tijd de overhand tegen
de leeftijdsgenoten van Delta Sports ‘95. Dat resulteerde vlak voor rust
in twee goals van Raoul Janssen, waarvan de eerste van maar liefst 50
meter afstand: hij verschalkte de keeper vanaf de middenlijn.
Na rust liep FC De Bilt - dat speciaal voor deze wedstrijd op het hoofdveld aantrad in plaats van op veld 4 - uit naar 3-0 via Lucas Koster,
maar de Houtenaren deden snel iets terug via Stijn Lommers. De eindstand van de kraker in de eerste klasse voor O23-teams werd uiteindelijk door Luuk van Waveren, Yoeri van Ingen en Rafael Steenbeek.
Het onderlinge verschil was erg groot, omdat FC De Bilt een beloftenploeg heeft dat gericht was op presteren en opleiden voor het eerste elftal. En dat terwijl bij de O23-ploeg van Delta Sports’95 plezier
voorop staat.
Documentaire Jits Bakker in première

Donderdag 2 december speelde de donderdagmorgen groep van Irene Badminton het Sinterklaastournooi in de
Kees Boekehal. Dankzij sponsoring van diverse winkeliers werd het zo leuk dat ook Sinterklaas kwam kijken.
Ook zin om aan te sluiten, zie irenebadminton.nl

Sinterklaasactie Maartensdijk
De winkeliersvereniging Maartensdijk organiserde ook dit jaar
weer een Sinterklaas-bonnen- actie. Vrijdag 3 december werd de
prijswinnaarslijst gepubliceerd.
Sonja Boshuis ontving de reischeque van Personal Touch Travel
van Helen Brinkhuis, een diner
bon van restaurant Zilt en Zoet
werd uitgereikt aan mevr. Jongerius en Ruth Nagel van Vink
Westbroek overhandigde naast
een eierwekker ook een cadeaubon aan Mevr. M. van de Klomp.
Andere winkeliers aan het Maertensplein doneerden zelf ook nog
Winkeliersvereniging Maartensdijk verzorgde weer een goed gevulde
andere prijzen.
cadeautafel voor de klanten.

Dit weekend is er een korte documentaire over het leven van de veelzijdige kunstenaar Jits Bakker in première gegaan in De Bilt. De informatieve film is tot stand gekomen dankzij het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het filmproductiebedrijf
Grapefruit Moon Film en De Stichting Jits Bakker Collectie. Bezoekers
kunnen de documentaire vanaf heden bewonderen voorafgaand aan een
rondleiding door het historische domein ‘de kooi’ van Jits Bakker in De
Bilt. Afspraken voor een rondleiding en het zien van de documentaire
zijn te maken via e-mail info@jitsbakkercollectie.com
Aanleg bijenoase in Groenekan
Rotary De Bilt Bilthoven sponsort Stichting Bee Foundation voor het
aanleggen van een bijenoase. Onder de bezielende leiding van Sonne
Copijn wordt er op 9 en 10 december een bijenoase aangelegd met
2500 nieuwe struiken en boompjes op een stuk grond in Groenekan,
langs een oude laan van Beukenburg. Kom jij een dagdeel struiken
planten? Aanmelden via info@bijenoase.nl.
Digitaal Café Maartensdijk
Heb je een mobiel apparaat, zoals een tablet, en loop je ergens tegenaan? Kom dan langs in het Digitaal Café in bibliotheek Idea, Maartensdijk op 10 december tussen 14.00 en 15.30 uur. Iedereen kan gewoon
binnenlopen voor een korte vraag over zijn/haar tablet, iPad, smartphone of laptop. Deelname is gratis. Vrijwilligers van SeniorWeb staan
voor je klaar en bieden deskundige ondersteuning.
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B E K E N D MAK I N G E N
Vastgesteld besluit hogere waarden Wet Geluidhinder,
bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken bekend dat zij op
18 november 2021 het besluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan’ hebben vastgesteld. Het vastgestelde
besluit hogere waarden en de bijbehorende
stukken liggen van donderdag 9 december
2021 tot en met donderdag 20 januari 2022
ter inzage.
Doel besluit hogere waarden
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal vier woningen op de locatie van het voormalige schoolgebouw ‘’t
Nijepoortje’ aan de Groenekanseweg 32 in
Groenekan. Omdat binnen het bestem-

mingsplan geluidsgevoelige bestemmingen
worden gerealiseerd, moet het plan aan de
Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de woningen, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A27, hoger is dan de
wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de
Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid
om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere
waarden toe te staan op de gevels van de
woningen. Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit

hogere waarden overeenkomstig het ontwerpbesluit vastgesteld.

Inzien stukken
Het vastgestelde besluit hogere waarden en
de bijbehorende stukken kunt u binnen de
genoemde termijn inzien bij het informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.
Instellen beroep
Belanghebbenden kunnen binnen de beroepstermijn, deze is gelijk aan de genoemde termijn, schriftelijk beroep instellen tegen
het vastgestelde besluit hogere waarden.
Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA te ‘s Gravenhage,
onder duidelijke vermelding van uw naam en
adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden
op www.raadvanstate.nl.
Inwerking treden besluit
Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.
Voor informatie
Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon
(088) 022 50 00.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herontwikkeling
locatie Groenekanseweg 32, Groenekan
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie
Groenekanseweg 32, Groenekan’ gewijzigd
heeft vastgesteld.
Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Groenekanseweg 32, Groenekan.
Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van de

voormalige schoollocatie ’t Nijepoortje tot
een woningbouwlocatie voor tenminste drie
en maximaal vier woningen, een kleinschalige bedrijfsopslag en tuingrond.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 9 december 2021
gedurende zes weken ter inzage tot en met
woensdag 19 januari 2022.
U kunt de stukken online inzien op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.20009BP0004-VG01

De stukken liggen ook tijdens openingstijden ter inzage bij het gemeentehuis aan de
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen
wilt stellen over de stukken.

schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
op voornoemd adres.

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbesluit kan worden ingesteld van vrijdag
10 december 2021 tot en met donderdag
20 januari 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt na afloop van
de beroepstermijn in werking. Het beroep

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over
het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
en de procedure kunt u contact opnemen
met de heer S. Bazuin (projectleider) of de
heer A. van Breda (beleidsmedewerker RO)
van de gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11 of per e-mail s.bazuin@
debilt.nl dan wel a.vanbreda@debilt.nl

Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder,
bestemmingsplan Rembrandtlaan 14 te Bilthoven
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Rembrandtlaan 14 te Bilthoven’ en de bijbehorende stukken van
donderdag 9 december 2021 tot en met
woensdag 19 januari 2022 ter inzage liggen.

Doel besluit hogere waarden
Het bestemmingsplan voorziet in het herbestemmen van de bestaande woning aan de
Rembrandtlaan 14 in Bilthoven van bedrijfswoning naar reguliere woning. Daarnaast
wordt het definitief vestigen van de wintersportspeciaalzaak aan de Rembrandtlaan
14a en de bouw van een bedrijfsverzamel-

gebouw mogelijk gemaakt. Omdat binnen
het bestemmingsplan de functie van de woning wijzigt van bedrijfswoning naar burgerwoning moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch
onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt
dat het geluidsniveau op de zuidwestgevel
van de woning Rembrandtlaan 14, vanwege
het spoorwegverkeer op het traject Utrecht
- Amersfoort, hoger is dan de wettelijke
voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet
geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen
van deze voorkeurswaarde en hogere waar-

den toe te staan op de gevels van de woning. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken
van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp
van het besluit hogere waarden opgesteld.

Inzien stukken
Het ontwerpbesluit hogere waarden en de
bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien bij het informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.
Indienen zienswijzen
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen
belanghebbenden binnen de genoemde ter-

mijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan:
College van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Bilt, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101,
3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/21/179437.
Voor informatie
Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon
(088) 022 50 00.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Melkweg 3 Bilthoven
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘Melkweg 3 Bilthoven’
gewijzigd heeft vastgesteld.
Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Melkweg
3 te Bilthoven.
Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de realisatie van een woningbouwplan op het perceel. Het woningbouwplan betreft een appartementencomplex

met maximaal 30 sociale- en/of middenhuurwoningen waarvan het aantal middenhuurwoningen maximaal 12 bedraagt.
Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 9 december 2021
gedurende zes weken ter inzage tot en met
woensdag 19 januari 2022.
U kunt de stukken online inzien op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.19005BP0013-VG01
De stukken liggen ook tijdens openingstij-

den ter inzage bij het gemeentehuis aan de
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken.

plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
op voornoemd adres.

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbesluit kan worden ingesteld van vrijdag
10 december 2021 tot en met donderdag
20 januari 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over
het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met de heer W. de Rooij (projectleider)
of de heer A. van Breda (beleidsmedewerker RO) van de gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11 of per e-mail
w.derooij@debilt.nl dan wel
a.vanbreda@debilt.nl

Het bestemmingsplan treedt na afloop van
de beroepstermijn in werking. Het beroep
schorst de werking van het bestemmings-
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Skipak merk Lupilu, maat
98/104, donkerblauw met
witte sneeuwvlokken op borstgedeelte, z.g.a.n., €7,50, Tel.
0611395099

de Bachlaan, Handellaan,
Mozartlaan, Schubertlaan en
Wagnerlaan €5,10/week. Meld
je aan via info@vierklank.nl
of bel 0346-211992

Baby badje, wit, 2-delig in Traptractor met aanhanzeer goede staat €10,-. Tel. ger, donkergroen, te gebrui06-53330394
ken tot en met 3 jaar oud.
4 Boeken van S. Carmiggelt; Conditie: gebruikt, €7,50, Tel.
De rest van je leven, Een 0611395099
Hollander in Parijs, Mooi kado VHS videobanden (géén
en Haasje over samen €1,-. dvd) 5 speelfilms: Fantasia
Tel. 06-14040516
(Disney), Who framed Roger
4 spiraal metalen eierdopjes Rabbit, Seven years in Tibet
(Brad Pitt), Minority Report
€1,-. Tel. 06-14040516
(Tom Cruise), A civil action
3 Boeken van Aad van de (John Travolta) €1,- p/s. Tel.
Heuvel; Het Sahara raadsel, 06-30693144
Het Monet-mysterie en De
oorlogsverslaggever samen VHS videobanden (géén dvd)
2x Fawlty Towers: Basil the
€1,-. Tel. 06-14040516
rat, a touch of class. 1x Rowan
Zware ijzeren kerstboom stan- Atkinson: Het beste uit 10 jaar
daard €20,- en zware kunststof live shows. 4x Bert Visscher
standaard €10,-. Ski helm met - Jammer, Voor ons hoeft het
bril 1x gedragen €10,-. Tel. niet, het geluk zit in hele grote
06-10738981
dingen, Don Chaôt €1,- p/s
Z.g.a.n. Canon color wifi prin- Tel. 06-30693144
ter MG5550 zonder inkt €20,-. 4 VHS videobanden (géén
Tel. 06-15497943
dvd) Tommy Cooper: The
Peuter fauteuil h44xbr- plank, The magic world of
53xd36 kl. grijsbruin rib Tommy Cooper delen 1,2 en
€10,-. Ikea 3-wiel puky 3. €1,-p/s. Tel. 06-30693144.
duwstang+kiepbak €7,50. Tel. Kunstkerstboom 180cm hoog.
06-23459235
Met standaard € 20,-. Tel: 035
Kinder muziekinstrumen- 5771317
ten Playtive hout 1½ set Rotan armstoel €30,-. Tel.
€7,50. Kinderbuggy com- 0622594128
pact, opvouwbaar €7,50. Tel.
Zwart leren damesjasje mt 42
06-23459235
€49,-. Tel. 06-24421172
Grote retro Duitse bruin/beige
vloervaas merk Scheurich 2 ronde glazen waxinehouders
Keramik met groot handvat met gewerkt randje, iets apart
44cm hoog, nr 491-42 €40,-. €7,50. Tel. 0346-243758
Tel. 06-36101523
Oud emaille zeeprekje voor
Nieuwe merk Brennenstuhl in de keuken, beige met roest
aufroll-automatiek kabelhas- €12,50. Tel. 0346-243758
pel met 50m snoer 250v. Kabel Nieuw bekleed armstoel1=900watt kabel 2=1300watt tje met bloemenbekleding,
€40,-. Tel. 06-36101523
goudkleurig. €25,-. Tel. 0346Zeer oude glas in lood raam 243758
jaren ong. 1930 zonder omlijsTe koop gevraagd
ting 64x60cm. Ruitjes zijn
oldtimer
16x14,5cm 12 stuks. Oude Gevraagd
Kleuren okergeel, oud roze, MOTORFIETSEN. Brommers
lila, grijs ,groen. 1 ruitje heeft opknappers. Alle merken in
3 soldeernaden+2 ruitjes extra elke staat 06-81694890 ruud_
vanlent@hotmail.com
€40,-. Tel. 06-36101523

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

Nootjes
Te koop aangeboden

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

Adverteren met een Nootje

HOVENIER voor al uw
Tuinwerkzaamheden
Seizoensbeurt, hogedrukreiniging, schuttingen, bestrating Bel vrijbl. 06-49377634

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

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

GROENMEDEWERKERS
gezocht. Leuke verdienste, werk in de gemeente.
Interesse? Neem contact met
ons op. Gilde Personeel, tel.
030-6338672 of info@gildeErvaren SCHILDER biedt
personeel.nl
zich aan voor al uw binnen
O V E R L E D E N E N - schilderwerk met een mooie
V E R Z O R G E R / U i t v a a r t winterkorting bel voor meer
assistent Oproepbasis. Heeft informatie Raymond Altena
u tijd over en bent u altijd 06-21587684
al op zoek geweest naar een
Diversen
hele bijzondere ( bij ) baan
én bent u flexibel inzetbaar, Oud ijzer- en metaalafval
ook in de avond/nacht/week- COCK ROSE- Maartensdijk.
enden? Stuur dan een mail Tel. 06-54967985
naar: info@funeralassist-mn.
nl en wij nemen contact met Boerderij `FORTZICHT`. De
u op. Bellen mag uiteraard locatie voor een vergadering,
ook: 030-2006370 ( tijdens training, familiebijeenkomst,
kantooruren). Funeral Assist of cursus! Voordorpsedijk
35, Groenekan. Tel. 030Bilthoven
2710913, westeneng@boerPersoneel aangeboden derijfortzicht.nl
TUINMAN heeft nog tijd.
Voor al uw snoeiwerk, fatsoeneren, voorjaarsbeurt, bestraten enz. Alles is bespreekbaar.
Altijd vrijblijvende prijsopgave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Wie kan of weet iemand
die
een
Husqvarna
NAAIMACHINE (1990) kan
repareren? De netschakelaar
werkt niet meer. 0610604464

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346212787
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. Tel.
06- 50897262

Personeel gevraagd

• Nieuws • Agenda • Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 /

Kerstshow
Nu met duizenden!
super kerstbomen
oie kerstbomen
Samen een van die mon,
smullen bij het
ele
ink
stw
uitkiezen, ker
l bewonderen
sta
de
smulpunt, de leven
je bakken boven
en natuurlijk een brood
lgie” is dé kerst
sta
No
rst
“Ke
.
de vuurkorf
e, familiaire
sch
lgi
sta
show voor een no
en oud.
g
jon
kerstbeleving voor

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.)
❏ 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
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Write for Rights in Bibliotheek

Marklin trein 0974 in doos Te koop gevraagd driedelige
40 jaar oud €20,-. Tel. 030- ladder. Tel. 0346 213341
2201773
Skipak merk Lupilu, maat
98/104, lichtblauw met don- Zin in VASTE VERDIENSTE
kerblauwe streepjes, z.g.a.n., en een hoop waardering. Ga
dan De Vierklank bezor€7,50, Tel. 0611395099
gen op woensdag bijv op

8 december 2021

www.regiotvdebilt.nl
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Kies een Origrstboom
Nordmannëkeof één van
uit Skandinaviorten in ons
de andere so sortiment.
kerstbomenas
TIP: Laat de bo
om
bij vorst nog éé
nachtje wenne n
in de schuur o. n
i.d.
Plaats uw boom
in een standa
met water ard
reservoir. Sa
men optuigen
voor optimaal
familie
eplezier.
150 - 180 cm

€ 21,99

20 cm

180 - 2

€ 34,99

Dorresteinweg 72b Soest | 035 601 28 83 | www.kerstnostalgie.nl
T/M 23 december élke dag (ook zondag) open van 10.00 tot 17.00 uur

Wereldwijd wordt er jaarlijks rond 10 december, de Internationale dag van
de Rechten van de Mens miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Voor
mensen die onterecht vastzitten of bedreigd en gemarteld worden omdat ze
opkomen voor hun rechten. Oók in gemeente De Bilt komen mensen samen
in de bibliotheek tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Je kan een schrijfpakket ophalen in Bibliotheek Idea Planetenplein
2 Bilthoven, thuis schrijven en het uiterlijk 10 december in de bibliotheek
inleveren of kom schrijven in de bibliotheek, op 1,5 meter afstand en toch
samen. Vrijdag 10 december 10.30 tot 13.30 uur.
Pianoconcert Bernd Brackman
Op zondag 12 december om 15.00 uur in Theater Het Lichtruim geeft Bernd
Brackman een piano concert. Het programma omvat de laatste drie pianosonates van Ludwig van Beethoven. Het concert is onderdeel van de Internationale Pianoserie in Theater Het Lichtruim, dat te vinden is aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Tickets dienen vooraf online gereserveerd te worden via
www.theaterhetlichtruim.nl.
Bureaublad indelen - App-café
Het wekelijks app-café is er weer in Bibliotheek Idea, Bilthoven op maandag 13 december van 10.00 tot 11.00 uur . Elke week gaan we een nieuwe
app downloaden en vervolgens kijken wat je er allemaal mee kunt doen. Er
komen allerlei soorten apps langs. Van gewoon leuk tot uiterst praktisch en
van eenvoudig tot wat lastiger. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze zijn
gratis te gebruiken.
Werken met Windows 10
Leer werken met Windows 10, bij deze cursus ga je zelfstandig aan de slag
met het cursusmateriaal van Instruct. Stap voor stap werk je aan een groot
aantal opdrachten waardoor je steeds meer kennis opdoet van Windows 10.
De cursus is op 13 december van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Idea,
Bilthoven.

De Vierklank
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Zorgen voor het
Van Boetzelaerspark

8 december 2021

Meer Putters

door Henk van de Bunt
De Vrienden van het Van Boetzelaerpark maakten zich grote zorgen over de toekomst van het
park. Het dreigt langzaam te verloederen ondanks de vele vrijwilligersuren die de Vrienden
samen met de reguliere zorg van de gemeente besteedden aan het onderhoud. De bijzondere
bomen, planten en struiken die het park zo uniek maken, verouderen en komen steeds
vaker in de verdrukking door het opkomend onkruid. De unieke cultuurhistorische waarde wordt daardoor ernstig aangetast.
Voorzitter Ben Verwiel: ‘Als
stichting dragen wij bij door onze
maandelijkse werkochtend (met
gemiddeld 15 personen) en door
grotere projecten uit te voeren of
te financieren d.m.v. fondsenwerving voor het speeltuintje, herstel
van de zichtlijnen over het water,
de restauratie van het parkhuisje,
de aanleg van een vlonder, de fruitboomgaard, de realisatie van de
herinrichting van de entreepartij
met bijbehorende Moerkoertvaas
en rolstoel- en scootmobiel vriendelijke ingang en het herstel van de
paden’.

ten voor de uitvoering van het totale Verbeterplan Copijn 2013 zijn.
De opgestelde motie werd voor de
raadsvergadering van 4 november
ingediend om besproken te worden tijdens de het begrotingsdebat
van het komende jaar. In de dagen
voorafgaand aan de raadsvergadering bleken al vele partijen de motie mede te ondertekenen; PvdA,
SP, Fractie Brouwer, ChristenUnie,
VVD en GroenLinks. De reactie
van wethouder Anne Brommersma
in de gemeenteraadsvergadering
is zo overduidelijk, dat de motie
zelfs kan worden ingetrokkenen

de gemeenteraad. Wij hebben een
prima relatie met de gemeente. Er is
regelmatig overleg en ondersteuning
bij onze werkochtenden en bij de
realisatie van de grotere projecten.
Maar elke keer weer merken we dat
in planmatige en budgettaire zin er
niet echt ruimte is gereserveerd voor
de instandhouding van het park of
voor het toewerken naar de realisatie
van het Copijnplan van 2013. Ook
hebben we alweer gehoord dat er nu
al mensen zijn die vinden dat er toch
al het een en ander is gebeurd in het
park, de afgelopen jaren. Omdat we
binnenkort weer gemeentelijke ver-

Op de voerplek van
Jos van der Worp uit
Bilthoven zijn de putters weer neergestreken in zijn voortuin:
‘Het zijn er nog meer
dan aan het begin van
dit jaar’, meldt hij. .

Reliek in de sloot
Sinterklaasgedichten, ik krijg de smaak maar niet te pakken. Langer
dan drie regels laat ik de moed al zakken. Sinterklaas houdt niet van
Haiku’s. Bij hem moet alles rijmen. In tradities staat hij hoog, maar
vooral bestaat hij uit geheimen. Oudhollandse kinderliedjes zingen vol
verwachting over de geheimzinnige bisschop van Myra. Nog tijdens
zijn leven (4e eeuw) was hij een begrip in een gebied dat nu Turkije
heet. Hij was een wijs man met een groot hart, zeer royaal en daarmee
verrichtte hij wonderen. Geen wonder dat hij op 6 december (zijn sterfdag) wordt herdacht als beschermheilige van kinderen, schippers, bakkers en vele anderen. Jaarlijks reist zijn faam over zee naar het westen,
met een pakjesruim vol koek en chocola.
Voor de kleintjes wordt op televisie de traditie warm gehouden in het
Sinterklaasjournaal. Voor de ouders een hilarisch item vanwege de metaforen die verwijzen naar de toestand van ons land in relatie tot Corona. Een stoomboot die stuurloos is, een heuse persconferentie door
de Hoofdpiet die uitlegt hoe we uit de misère kunnen komen. Deze
benadrukt iconische maatregelen als ‘op afstand zwaaien naar Sinterklaas’. Voor de vele schoenen bij de schoorsteen is er maar één oplossing, cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes. Alles met een knipoog naar
vaccineren.

Het bestuur van de Vrienden van het van Boetzelaerspark: Fred Stekelenburg, Ton Elders, Ben Verwiel,
Ingrid Hovelinck.
niet in stemming hoeft te worden kiezingen hebben die mogelijk ook
Structureel
gebracht; zij noemt in het kader politieke-, wethouders- verschuivinOmdat er al jarenlang weinig struc- van klimaatadaptatie het Van Boet- gen te zien kunnen geven, willen we
tureel onderhoud wordt gepleegd zelaerpark ook heel belangrijk: graag juist nu al het onderwerp onaan het park en lang niet alle ver- ‘Er ligt een prachtig park waar we der de aandacht brengen en houden.
beterplannen worden gerealiseerd, trots op mogen zijn. Het park wordt De gemeente De Bilt noemt zich een
meende het Stichtingsbestuur er mede door de vrienden van het Van ‘groene gemeente’, alle reden om
goed aan te doen om hiervoor in Boetzelaerpark onderhouden. Zij het onderhoud en de zorg voor het
de gemeente De Bilt aandacht te zouden graag willen dat het er bij Van Boetzelaerpark op te nemen als
vragen door middel van versturen het 100-jarig bestaan over 9 jaar iets vaste post in de planning en op de
van een e-mail aan de leden van de beter uitziet dan op dit moment. We begroting’.
gemeenteraad. Bestuurslid Ingrid hadden al afgesproken dat we een
Hovelynck: ‘Graag zouden wij zien plan gaan maken om in die 9 jaar Functies
dat de zorg voor dit unieke en zeer toe te werken naar iets wat wij de Bestuurslid Ton Elders: ‘De reveel gebruikte park in De Bilt plan- moeite waard vinden. In de motie novatie van het Boetzelaerpark in
matig en budgettair een vaste plaats staat ook dat we dit plan voor alle De Bilt wordt gezien als het teruginneemt in de jaarplannen van De parken moeten maken, maar we brengen van de ‘geest’ van het oorGemeente De Bilt. Er ligt een ge- hebben echt beperkte middelen’. spronkelijke plan van L.W. Copijn
detailleerd plan (oktober 2013, Co- Begin volgend jaar komt de wet- uit 1931, in het huidige park met
pijn) met een geaccordeerde visie houder met een ambtelijk voorstel. behoud van de aanwezige kwalien begroting. Waarom zouden we
teiten. In de loop van de tijd is de
niet, op basis van dit plan, jaarlijks Verkiezingen
beplanting enorm uitgegroeid en
invulling hieraan geven. Dan kun- De wethouder zegde toe om na te zijn er op verschillende plekken bonen we over 9 jaar met trots het gaan hoe het Van Boetzelaerpark men en heesters bij geplant. Ook is
honderdjarige bestaan van het park beter onderhouden en mogelijk ge- er in het park behoefte ontstaan aan
vieren’.
renoveerd kan worden (tot en met nieuwe functies, zoals een hondenhet 100-jarig bestaan van het park). uitlaatzone, een plek voor jongeren
Reactie
Hierbij worden de overwegingen uit en betere aansluiting van de entrees
De Stichting kreeg in oktober een de voorgenomen motie betrokken. naar de omgeving. Deze elementen
reactie van de fractievoorzitter van Bij de uitwerking van het voorstel is dienen op een natuurlijke manier
de PvdA, dat zijn partij een motie toegezegd dat de Stichting Vrienden geïntegreerd te worden in het park.
wilde indienen waarin zij de oproep van het Van Boetzelaerpark betrok- Een park als deze is geen statische
van de Vrienden ondersteunden en ken gaat worden. Het uit te werken plek maar verandert continu. Wij
hiervoor ook steun wilden vragen ambtelijke voorstel met betrekking wekken de geest van het oorspronbij anderen in de gemeenteraad. tot het Van Boetzelaerpark, wordt in kelijke plan weer tot leven en geven
Ter onderbouwing hiervan gaf de de eerste helft van 2022 aan de raad in het renovatieplan houvast om de
Stichting aan wat de kosten voor gepresenteerd. Bestuurslid Fred Ste- veranderingen, ook in de toekomst,
structureel jaarlijks onderhoud kelenburg: ‘Uiteraard zijn wij blij een plek te geven’.
van het park zijn en wat de kos- met de voorlopige toezegging vanuit

Liedjes zingen voor de schoorsteen, briefjes en tekeningen voor Sinterklaas. Ooit ging het vurig verlangen uit naar suikerbeesten, harten van
chocola, vrijers van speculaas of een bonte harlekijn. Dwaze koopjesdagen lokken nu mensen naar de winkels. Maar met de intrede van de grote
cadeaus raakten Sint en zijn Pieten wat op de achtergrond. Het hart van
chocola is in de warmte van het feest gesmolten en zo is de Sint al gauw
vergeten.
Van de uitvaart op 6 december is nooit iemand getuige.
Even stuurloos als de stoomboot dreef deze nalatenschap van de goedheiligman in een sloot in de polder. Een reliek, overblijfsel van het feest. Met
het verliezen van de verf vervloeide zijn aanzien. Vergane glorie. Toch
zat er na het opdrogen nog voldoende helium in de ballon om de façade
op te houden. Gehavend, maar fier rechtop blijft deze luchtzak voor de
kleine meisjes alsnog de illusie van de grote kindervriend uit Myra.
						
(Karien Scholten)
Eerder gepubliceerde verhalen zijn gebundeld in Polderproza in honderd Haiku’s. In de buurt te koop bij Springer van Haren, Boek- en Cadeau Winkel Van den Berg Maartensdijk, De Bilthovense Boekhandel
en The Read Shop De Bilt.
advertentie
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Afhalen bij Naast de Buren
woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
8-12
Do.
9-12
Vr.
10-12
Za.
11-12
Zo.
12-12

Kipsaté, atjar,
kroepoek en frietjes
Wildstoof, stamppot
en rijst

Afhalen:
€ 12,50

Thaise visschotel met
groente en rijst
Groenterol met kaas
en gekruide aardappel

Extra
friet:
€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

In haiku:
Reliek in de sloot
Overblijfsel van het feest
Vergane glorie

Toetje van de week:
Tiramisu met slagroom € 5,50
Flesje huiswijn: € 12,50
Bestellen via: info@naastdeburen.nl
of telefonisch 06-12368755.

