
Mens is er nog steeds 
voor alle inwoners

In het gesprek met Evelien Ribbens, directeur van Mens De Bilt, was 
‘Wij zijn er nog steeds voor u’ de rode draad in haar betoog: ‘Wat 
zijn er toch ontzettend veel mensen die dolgraag iets voor een ander 
willen betekenen. Zeker in deze tijd van crisis’. 

‘Alle activiteiten , bijeenkomsten , spreekuren en huisbezoeken moesten 
worden platgelegd bij Mens De Bilt. Maar we zijn direct aan de slag ge-
gaan. Er zijn nieuwe initiatieven opgezet en er worden 10.000 kaartjes in 
de gemeente verspreid om duidelijk te maken, dat Mens De Bilt er nog 
steeds is, voor alle inwoners. Massaal hebben zich mensen gemeld, die 
zich willen inzetten om eenzaamheid en isolement te beperken’.

Initiatieven
Daaruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Evelien noemt ze: 

•  ‘De ‘Biltse telefoonlijn’ is opgezet waarmee mensen zich kunnen mel-
den als zij (dagelijks) gebeld willen worden om een praatje te maken. 
Veel vrijwilligers hebben zich al gemeld om deze dienst uit te voeren.

• Er is een boodschappendienst gestart.
• We koppelen vrijwilligers aan mensen die in een isolement zitten.
•  Er is een honden-uitlaat-dienst opgezet voor diegenen die de deur niet 

uit kunnen. 
•  Vrijwilligersorganisaties, die plotseling een tekort aan vrijwilligers 

hebben, kunnen zich ook bij Mens melden. We zoeken nog mensen 
die taken kunnen overnemen’. 

Bellen
‘De medewerkers van Mens bellen deze weken ook alle mensen die 
normaal gesproken op de servicecentra kwamen en ook de oudere 
mantelzorgers. Gewoon voor een luisterend oor en vragen of we iets 
voor hen kunnen betekenen. Op onze website bundelen we alle ‘coro-
na-initiatieven’, die er zijn; zowel die in De Bilt als landelijk’. 

Eenzaamheid
Koning-Willem Alexander eindigde zijn toespraak vrijdag jl. met de 
woorden: ‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaam-
heidsvirus wel’. Evelien besluit haar betoog met ‘In deze geest ge-
tuigen al deze activiteiten van een gevoel van saamhorigheid en er 

willen zijn voor elkaar. Zeker in 
onze gemeente is die geest voel-
baar en dat doet enorm goed’. 
Voor meer informatie kijk op www.
mensdebilt.nl                (Frans Poot)
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Tel: 06 52 46 82 10
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Dag en nacht bereikbaar:  
0346 - 210 700

ALTIJD OPEN!

Hartverwarmend 
hulpaanbod in Dijckstate

door Henk van de Bunt

Het leven voor de bewoners van Dijckstate in Maartensdijk is, na de uitbraak van de 
coronacrisis, drastisch veranderd. Sinds maandag 16 maart liggen alle activiteiten 
van Mens Maartensdijk, stil. Mens is wel telefonisch bereikbaar via 0346 214161.

Bewoonster Margreet van Baarsen-
van Nederpelt stuurde foto’s en ver-
telt: ‘Bewoners ontmoeten elkaar 
niet meer bij de dagelijkse koffie. 
Andere activiteiten zoals biljarten, 
bridge, Engelse les, gym, kerkdien-
sten, klaverjassen, koersbal, samen 
breien, sjoelen, de Quiz & Zo, etc., 
liggen stil. Ook geen kindergeluiden 
meer tijdens de crea club voor kinde-
ren tijdens de woensdagmiddagen’. 

Bij het gebruik van de liften moes-
ten mensen toch even nadenken. 
‘Beetje opschuiven, dan kunt u er 
nog net bij’. Nee dus. Afstand hou-
den ook in de lift’. 

En toen… ‘s morgens 19 maart…
Uit alle brievenbussen staken bloe-
men met een kaartje. Een lust voor 
het oog! Enkele reacties: ‘Wat is dat 
leuk’, ‘wat prachtig’, ‘wat mooi’, 
‘wie heeft dat gedaan?’ ‘Het zal je 
maar gebeuren; zomaar iemand die 
naar ons omziet en weet wie we 
zijn’. ‘Ontroerend’.

Wie
Zaterdagochtend zijn de laat-
ste bloemen uit de brievenbus-
sen gehaald en naar de bewoners 
gebracht, die ze nog niet hadden 
opgemerkt. Ook zij waren ver-
rast. Rick en Josine van Rooijen-
van Keulen en hun twee kleintjes 
worden heel erg bedankt namens 
alle bewoners; ‘Samen komen we 
er wel’. Rick en Josine vertellen: 
‘Wij wilden de bewoners een hart 
onder de riem steken. Veel zijn er 
al op gevorderde leeftijd en kunnen 

best een steuntje in de rug gebrui-
ken nu zij een beetje ‘geïsoleerd 
zijn’. Op het bijgevoegde kaartje 
vragen we hoe te kunnen helpen: 
een boodschap doen of een brief-
je op z’n tijd’. We hebben al een 
aantal reacties gehad en dus blijkt 
opnieuw, dat we er samen wel uit 
kunnen komen. Wellicht zijn er an-
deren, die om willen zien naar an-
dere ouderen, die niet in Dijckstate 
wonen, maar bijv. in Tautenburg of 
gewoon naast je of om de hoek in 
je eigen straat’. 

Bewoners van Dijckstate werden donderdag aangenaam verrast.

Evelien Ribbens op kantoor in gesprek met een van de cliënten.

De Vierklank blijft verschijnen
De maatregelen rond het Coronavirus hebben niet alleen een enorme im-
pact op ons sociale leven maar treft ook veel ondernemers. Ook onder-
nemers die het mogelijk maken om deze krant uit te geven. Die wensen 
we sterkte en zullen we graag, waar mogelijk, ondersteunen. Wij vinden 
het belangrijk dat De Vierklank blijft verschijnen. Het is een belangrijk 
communicatiemiddel dat zorgt voor sociale verbinding tussen inwoners, 
ondernemers en non-profit instellingen. In de landelijke media kunt u vol-
doende lezen over de maatregelen die er getroffen worden. Wij houden 
het lokaal en zullen ons bij voorkeur richten op positieve ontwikkelingen, 
creatieve oplossingen, burgerinitiatieven, mensen en ondernemers die niet 
bij de pakken neer gaan zitten. 
Bezorgers zijn verzocht de maatregelen; onder andere 1,5 meter afstand 
tot andere personen en de hygiënemaatregelen van het RIVM, in acht te 
nemen. Wij proberen alle wijken bezorgd te krijgen, maar kunnen dat niet 
garanderen en vragen uw begrip hiervoor. Op www.vierklank.nl is de vol-
ledige krant in pdf te downloaden en dagelijks het nieuws te volgen.

Wij wensen u sterkte en een goede gezondheid toe.
De Vierklank

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

De diensten op 22 en 29 maart zullen een 
besloten karakter hebben en uitgezonden 

worden via kerkomroep.nl.

Pr. Gem. Zuiderkapel
Tot en met 31 maart zal wekelijks 
besloten worden over het doorgaan 
van de diensten. De doordeweekse 
bijeenkomsten zijn tot nader order 

gecanceld. 

Vrijz. gem. Woudkapel
Vanwege het Coronavirus zijn er tot 
en met 31 maart geen activiteiten en 

diensten in de Woudkapel.

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus zijn er op 
de zondagen 22 en 29 maart in De 

Koperwiek geen diensten

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Vanwege het Coronavirus zijn er op de 

zondagen 22 en 29 maart geen vieringen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er op de 
zondagen 22 en 29 maart geen diensten

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

22/03 • 10.00u - Uitzending van de dienst 
door ds. H.E. Dankers via diverse media

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

Vanwege het Coronavirus zijn er tot 
en met 31 maart geen toegankelijke 
erediensten in de Oosterlichtkerk 

Gekeken wordt naar mogelijkheden om 
(m.i.v. 22 maart) een kleine uitzending 

via kerk-web-radio te verzorgen.

R.K. St. Michaelkerk
Vanwege het Coronavirus zijn er op de 

zondagen 22 en 29 maart geen vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
22/03 • 10.00u - Spreker Hans Somhorst 

18/03 • 19.00u – Gebedsbijeenkomst
De diensten gaan nog gewoon door daar 
het bezoekersaantal minder dan 100 is.

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
22/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Vooralsnog gaat de dienst door, tenzij er 
van overheidswege andere eisen worden 
gesteld; bijv. m.b.t. bezoekersaantallen. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/03 • 10.00u - Ds. A.J. Schalkoort
22/03 • 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl 
Genoemde diensten gaan onder 

voorbehoud door

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Vanwege het Coronavirus zijn er tot en 
met zondag 5 april geen diensten.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/03 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
22/03 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer

De diensten zijn niet toegankelijk maar te 
beluisteren via kerkomroep.nl

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
22/03 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. D. Heemskerk
Er worden diensten gehouden met in een 

ruimte maximaal 100 gemeenteleden. 
Er wordt geadviseerd om thuis mee te 

luisteren via de kerktelefoon.

PKN - Ontmoetingskerk
Vanwege het Coronavirus zijn er tot en 

met zondag 5 april geen diensten.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

In liefde verbonden voor altijd...

Omringd door liefde en warme gedachten 
nemen wij met verdriet afscheid van mijn allerliefste vrouw, 

onze zus, schoonzus, tante en oud-tante

Grietje Rutgers-Ballast

Emmeloord Bilthoven
13 juni 1962 17 maart 2020

 Roy

 Wim en Sarineke

 Willy en Kor

 Janny en Ronald

 (achter-) nichten en neven

Het afscheid heeft op dinsdag 24 maart plaatsgevonden  
in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Correspondentie: 
Burgemeester Fabiuspark 122  - 3721 CR  Bilthoven

Na een gelukkig leven is rustig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Janny van der Heide-Metselaar
~ Janna Margje Wilhelmina ~

Maartensdijk Lage Vuursche
25 maart 1941 18 maart 2020

 Dik van der Heide

  Robert en Carolien
  Djimi, Chayena

  Paul
  Daan, Bastiaan, Fleur, Babette

  Bas en Marjolein
  Esmée, Mees

Wij bedanken de medewerkers van Verpleeghuis St. Elisabeth, 
afdeling Vinkenhof, voor hun liefdevolle verzorging van Janny.

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Correspondentie: Tuinlaan 14, 3738 CT  Maartensdijk

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Psalm 23

Bedroefd om de leegte die hij bij ons achterlaat, maar met dankbare 
herinneringen aan zijn grote liefde en zorg voor ons, geven wij 
u te kennen dat, verlangend uitziend naar de eeuwige zaligheid 
en vertrouwend op zijn God en Zaligmaker, de Heere uit ons 
midden heeft weggenomen, mijn geliefde man, onze lieve vader en 
schoonvader, geliefde opa en overgrootvader

Gerrit Hendrik van Dijk
~ Gerrit ~

in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

In zijn werkzame leven melkboer in Maartensdijk.

 Maartensdijk:  Neeltje van Dijk-Wijnen
  Henk & Cisca, Piet & Annette,
  Rinie & Carla, Jannie & Marco,
  Adriaan & Marlies
  Klein- en achterkleinkinderen

Hilversum, 21 maart 2020
Tuinlaan 3
3738 CS Maartensdijk

In verband met de recente maatschappelijke omstandigheden en 
bijbehorende overheidsmaatregelen zullen D.V. de rouwdienst en 
begrafenisplechtigheid helaas in besloten kring plaatsvinden.

U kunt de rouwdienst D.V. donderdag 26 maart vanaf 13.30 uur 
volgen via kerkdienstgemist.nl, Hervormde Gemeente Westbroek te 
Westbroek.

Wij zouden het zeer waarderen als wij uw condoleances en blijken 
van medeleven per post van u mogen ontvangen.

Geen bloemen

St. Maartenskerk
Vanwege het Coronavirus zijn er op de 

zondagen 22 en 29 maart geen vieringen

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/03 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
22/03 • 18.30u - Ds. P. Egberts
Vooralsnog gaan de geplande 

kerkdiensten door. Dit kan per dag 
veranderen.

PKN - Herv. Kerk
22/03 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
22/03 • 18.30u - Ds. K.E. Schonewille 
Er worden wel diensten gehouden; de 

leden wordt geadviseerd om thuis mee te 
luisteren via de kerktelefoon.

Met droefheid geven wij u kennis dat na een periode van zorg en 
afnemende krachten, op Gods tijd, ons is voorgegaan mijn geliefde 
zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgroot oma

Beerdje van Ettekoven-van Hell
- Bea -

Nijkerk, 19 mei 1936  Barneveld, 22 maart 2020

 Barneveld: J.T. van Ettekoven
 Groenekan:  Gretha en Pieter
 Woudenberg:  Albert en Lydia
 Loosdrecht:  Willem en Marleen
 Marknesse:  Teuni en Albert
 Houten:  Evert-Jan en Martha
 Soest:  Gijs en Tirza
  Kleinkinderen en achterkleinkind

Zorgcentrum Elim, afd. De Olijfboom
Vliegersvelderlaan 42-106
3771 VB Barneveld

Helaas zullen de rouwdienst en de begrafenisplechtigheid 
op D.V. vrijdag 27 maart in besloten kring plaats moeten vinden.

U kunt de rouwdienst vanaf 12.30 uur beluisteren via 
kerkdienstgemist.nl, Hersteld Hervormde Gemeente Maartensdijk te 
Maartensdijk.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij uw condoleances 
en blijken van medeleven per post of per mail mogen ontvangen.

Geen bloemen
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Aangepaste openingstijden
ma t/m vr 8.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.30 uur
Let op! Bij Corona klachten laat uw medicijnen thuis bezorgen!
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Pizza’s voor ouderen
door Walter Eijndhoven

Als gevolg van het coronavirus in Nederland krijgen veel ouderen het steeds moeilijker hun 
boodschappen te doen. Pizzaketen Domino’s in De Bilt bedacht hier donderdag 19 maart 

iets op en liet vrijwilligers van Stichting Met je Hart veertig gratis pizza’s 
rondbrengen bij ouderen in De Bilt en Bilthoven.

‘Afgelopen week hebben wij 
veertig pizza’s rondgebracht’, in 
zeven verschillende smaken, ver-
telt Judith Poppeliers, coördinator 
bij Stichting Met je Hart voor De 
Bilt. ‘Een filiaal in De Bilt nam 
vorige week contact met ons op. 
Zij hadden nog wat pizza’s over. 
Of wij daar mogelijk iets mee 
konden. Natuurlijk hadden wij 
daar wel oren naar’.

Deurknop
Zeven teamleden van Met je Hart 
werden opgetrommeld en ieder van 
hen bracht zes of zeven pizza’s rond 
in De Bilt en Bilthoven. Met de 
pizza’s in plastic zakken én plastic 
handschoenen aan maakten zij hun 
vooraf vastgestelde rondje. Ieder 
teamlid hing de plastic zak aan de 
deurknop en weg was hij of zij weer. 
Op naar de volgende oudere’. 
‘Sommigen van hen stonden al 

achter de deur te wachten’, vertelt 
Poppeliers verder. Het ‘Ik zag je 
al aankomen’, werd dan ook vaak 
gehoord. Veel mensen zijn blij als 
zij even iemand zien en een praatje 
kunnen maken. Zij waren maar wat 
blij met deze leuke actie. En nog 
gratis ook. Voor sommige mensen 
is een pizza toch een luxe. En aan 
de binnenkant van de pizzadozen 
stond een persoonlijke boodschap 
van het personeel: ‘Fijne avond!’

De pizza’s werden ditmaal niet met de scooter, maar met de auto rondgebracht.

De lente het seizoen van nieuw leven
weet mensen vaak kriebels te geven
maar tot veler verdriet
komen die er nu niet
totdat corona voorgoed is verdreven

Guus Geebel Limerick

Vrolijkheidje in 
Toutenburg

door Henk van de Bunt

In De Toutenburg aan de Kievitlaan in Maartensdijk zijn 32 ap-
partementen. Er zijn enkele 2-kamer appartementen en de rest zijn 
3 kamerappartementen. Op de begane grond hebben de apparte-
menten een eigen tuin. 

In juli 2019 maakten B&W van de gemeente De Bilt gebruik van de mo-
gelijkheid om deze woningen, naast die van de complexen Maertensplein 
(Maartensdijk) het Planetenplein te 
Bilthoven en Herenweg te De Bilt 
met voorrang aan te bieden aan lo-
kaal woningzoekenden van 65+.
Die wetenschap moet voor zo-
maar een inwoonster uit Maartens-
dijk aanleiding zijn geweest deze 
kwetsbare ‘groep’ jl. zaterdag te 
verrassen met een bos prachtige 
tulpen, bij iedere voordeur gelegd 
met de volgende tekst:

‘Gewoon zomaar een vrolijkheidje 
van zomaar een inwoonster van 
uw dorp’.

De bewoners van Toutenburg zijn 
deze inwoonster heel erg dankbaar 
voor dit genereuze gebaar van 
deze onbekende aardige dame uit 
Maartensdijk. 

Het draaiorgel was er weer
door Henk van de Bunt

Soms zijn er van die vanzelfsprekende zaken, die je pas mist als ze er ineens wél weer zijn. 
Ineens was er het onmiskenbare geluid van een draaiorgel. Verhip! Het draaiorgel! Hoe lang 

was het geleden dat ik die zomaar op straat was tegengekomen? Is het fenomeen draaiorgel op 
zijn retour? Sinds eind 2019 staat het draaiorgel officieel op de lijst van immaterieel erfgoed. 

Mensen hebben tegenwoordig am-
per nog contant geld op zak. In 
steeds meer zaken wordt - ook in 
niet Corona-tijden - het op prijs 
gesteld alleen maar te pinnen. Han-
dig, natuurlijk, maar die inmid-
dels overal ingesleten pincultuur 
betekent de langzame dood voor 
het draaiorgel? Bij de Koperwiek 
genoot men er wel van. En omdat 
de bewoners binnen bleven kon het 
‘rammelen met de muziek mee’ met 

het ouderwetse centenbakje ook 
achterwege blijven. 

Klappen
Donderdag 19 maart kwam een 
draaiorgel op de locaties De Koper-
wiek en Bremhorst (van de Bilthuy-
sen) om bewoners een hart onder 
de riem te steken. Ook de bewoners 
van deze locaties zijn door de Co-
rona-uitbraak aan huis gebonden. 
Judith Scheepstra (Activiteitenbe-

geleiding De Koperwiek) vertelt: 
‘Het draaiorgel stond op verschil-
lende hoeken rondom de huizen, 
zodat alle bewoners, vanuit het 
raam, konden kijken en luisteren 
naar dit mooie draaiorgel. Bewo-
ners zwaaiden massaal vanachter 
het raam, sommigen klapten mee 
en ook werd er enthousiast mee ge-
dirigeerd. Met dank aan Joop Bud-
ding van Budding Draaiorgels voor 
deze bijzondere middag’. 

Voor de enkeling, die naar buiten kwam, was het 
mansbakje een feest van herkenning.

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Geen oud papier ophalen
Op zaterdag 28 maart wordt er in de hele gemeente geen oud papier 
opgehaald. De inzamelaar stopt hier tijdelijk mee om het personeel en 
de vrijwilligers, die het papier ophalen, beter te kunnen beschermen 
tegen het coronavirus. U wordt verzocht het papier voorlopig zelf op 
te slaan. Op de Milieustraat is maar zeer beperkt opslagruimte. 
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 maart.

Hazelnoot-schuim
Taart
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Brownie 
Melk-hazelnoot 
Puur-walnoot
Nu € 6,95

Pilaf 
met groenterijst

€ 1,39
100 gram

Vers gesneden 
Roerbakgroente suprieur

€ 1,99
250 gram

Vers gesneden
Extra zoete Ananas

€ 1,99
Per bakje

Desem Donker 
volkorenbrood
Nu € 2,99

Onze bekende
Kaasbol 

Nu € 3,49

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Proef het voorjaar… 
Hollandse asperges, kas 
bloemkool, Kasbonen, 
rabarber, raapstelen, 

komkommers, tomaatjes 
en de allerlekkerste
Lambada aardbeien

En nog veel meer gezonde 
en lekkere producten..!!

( asperges worden Gratis geschild)

Denk aan de vitamines 
en uw weerstand… 

**NIEUW**
Vitamine C boost
slow juice sapje

Lekker en gezond..!!
Probeer ook onze 
andere
verrassende slow 
juice sapjes.
Elke dag vers 
geperst..!!!

30
03

31
03

01
04

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Asperge-schotel
€ 1,75

100 gram

Pasta
met verse groenten, kip
en Buffel mozzarella

€ 9,95
Per portie

Japanse Kalfssucade
met groenten en noedels of rijst

€ 1,75
100 gram

Vers van de traiteur

Unieke samenwerking 
LANDWAART met 

STERRENRESTAURANT!
Vanaf donderdag  verkopen 

wij voor-, hoofd- en 
nagerechten op sterren niveau 
gemaakt door Wilco Berends 

van restaurant  
De Nederlanden.

Zo kunt u thuis lekker eten 
op sterrenniveau.

Kom kijken in de winkel..!!

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 maart
t/m woensdag 1 april

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.96

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief 
Boeren achterham
Gegrilde fricandeau

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Schouderkarbonade

Australische 
sucadelapjes

Kip cordonbleu

Gehakt schnitzels

1
 KILO 9.99

500
 GRAM

5 
 VOOR 5.-

500
 GRAM 5.50Kipdijfilet

10.99

Vrijdag en zaterdag voordeel

2
VOOR 7.-

PER
STUK 4.98

2 SMULBOLLEN

STOKBROODJE SHOARMA

BOEREN AMBACHT 
KAAS

500
GRAM 6.98

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBAAR

500
GRAM 6.98

HUISMIX OF DJAKARTA 
MIX

250
GRAM 4.98

4 + 1
GRATIS

3 biefstukjes, 6 tartaartjes 
of 4 schnitzels 6.50

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 11.99
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Samen aan de slag
door Henk van de Bunt

Enkele maanden geleden namen enkele bewoners van de Lester Pearsonweg in De Bilt het 
initiatief en met de omwonenden van het speeltuintje een keer de koppen bijeen te steken. 

In een goed bezochte bijeenkomst werden enkele plannen ontworpen. Het speeltuintje moet 
weer aantrekkelijker worden voor de kinderen, de groenvoorziening moest echt worden 

opgeknapt en ‘laten we het vooral samen doen, want dat is ook nog eens gezellig’. 

Stap één was contact zoeken met 
de gemeente en met de Belangen-
vereniging Weltevreden. Die waren 
enthousiast over de plannen en gin-
gen na waar zij konden helpen. Een 
tijdje terug was de eerste klusdag 
geweest voor het speeltuinteam en 
werden de speeltoestellen opge-
knapt, veilig gemaakt en van nieu-
we verf voorzien. 

Groenteam
Daarna ging het groenteam ver-
der met het maken van plannen; 
zij werden hierbij geholpen door 
een tuincentrum, die gratis het 
ontwerp maakte. Op 7 maart ging 
het groenteam aan de slag met 
de struiken en de planten. Vanuit 
alle huizen van de Lester Pears-
onweg kwam er hulp of koffie. 
Het was supergezellig en omdat 
er zoveel hulp was, bleek de klus 
aan het einde van de ochtend al 
bijna klaar; het bewijs van het 
spreekwoord ‘van de vele han-
den’. Het kwam mooi uit dat het 

de dag ‘erna’ flink regende, zodat 
de natuur ook een helpende hand 
toestak. 
In april staat er een buurtborrel ge-
pland, maar het is de vraag of het 

coronavirus dit toelaat. Hoe dan 
ook, dit mooie initiatief heeft de 
buurt dichter bij elkaar gebracht en 
dat is in deze onzekere tijd mooi 
meegenomen.

Wanneer een karwei samen wordt opgepakt is het snel en gemakkelijk 
gedaan. (foto Eric Maathuis)

Ook aanpassingen bij WVT 
door het coronavirus 

Net als vele organisaties volgt men ook bij WVT de richtlijnen van 
de Rijksoverheid (ook) in het kader van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het pand aan de Talinglaan 10 in Bilthoven 
zal dan ook tot en met 6 april gesloten zijn. Tenzij er andere maat-
regelen worden afgekondigd hopen de medewerkers daarna weer 
iedereen in goede gezondheid te ontmoeten.

Zaterdag 2 mei is bij WVT de jaarlijkse plantjesmarkt in samenwerking 
met Groei & Bloei afdeling De Bilt Bilthoven. Op deze markt worden 
een-jarigen verkocht, opgekweekt door leerlingen van het Seystercol-
lege uit Zeist. Naast deze een-jarigen bieden leden van de afdeling een 
grote variëteit aan van door hen zelf opgekweekte planten. De planten-
beurs wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur. Toegang is gratis.

Boekenbeurs 
De boekenbeurs wordt gehouden op 22 en 23 mei. Inleveren van boe-
ken kan op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en van 19.00 tot 21.30 
uur (behalve vrijdagavond) in het gebouw. Tijdens de periode dat WVT 
gesloten is wegens het Coronavirus kan dit uiteraard niet. 

Kindervakantieweek 
Traditioneel wordt in de eerste week van de zomervakantie de Kinder-
vakantieweek georganiseerd voor basisschoolkinderen. In 2020 is dat 
van 20 t/m 24 juli. Minimale leeftijd voor deelname is 4 jaar (peilda-
tum 1 mei 2016). Meer informatie over deze week is te vinden op de 
website van WVT.

Traditiegetrouw begint in april de inschrijving. Nu het pand voor de 
komende weken gesloten is krijgt iedereen een eerlijke kans deelna-
me aan te geven en worden de inschrijfmomenten op geschoven: Zie 
daarvoor Facebook of de website. Voor meer informatie over Kinder-
vakantieweek is WVT na 6 april via kvw@vvsowvt.nl of tel. 030 228 
4973 bereikbaar.

Groene werkzaamheden 
in Westbroek

door Henk van de Bunt

Nadat de rioleringswerkzaamheden in de nieuwbouw van Westbroek waren afgerond zijn er, in 
opdracht van de gemeente en in overleg met de werkgroep Biodiversiteit Westbroek, in de 

week van 16 maart zeven bomen en honderden bij-vriendelijke struiken geplant. 

Daarnaast is een volwassen linde-
boom verplaatst, die anders - van-
wege huizenbouw -gekapt had 
moeten worden. Ook is er alsnog 
een dier- en kindvriendelijke oe-
ver gemaakt en is het hek langs het 
speelveldje verplaatst. De werk-
groep complimenteert de gemeente 
met de ruimhartige keuze van veel 
verschillende soorten en de uitvoer-
ders met hun keurige werk.

Koffie
Namens de Werkgroep Biodiver-
siteit vertelt Yvonne Mathot: ‘Op 
zaterdag 21 maart heeft de Werk-
groep Biodiversiteit samen met de 
het klus-team van het dorpshuis 
de beplanting van het groenstuk 
van het Dorpshuis aan de Huy-
decoperweg, waar al weer twee 
jaar worteldoek lag, aangepakt. 
Met inachtneming van de RIVM-
regels werd er goed doorgewerkt 
en was de klus na ruim twee uur 
geklaard. De planten (onder an-
dere Cotoneaster/dwergmispel, 
Hypericum/hertshooi, struikkam-
perfoelie, Mahonia Wintersun en 
Potentilla Abbotswood/Ganzerik) 

hebben een mooi plekje gekregen. 
Ook Hilda en Ad Verhoef (dorps-
huisbeheer) waren aanwezig en 
zorgden onder andere voor koffie 
en koeken. Na acht aar is nu ook 
dit project klaar.! Nu maar hopen 
dat de bijen en andere insecten de 
planten kunnen vinden’. 

Entree
Het volgende project van de 
Werkgroep Biodiversiteit West-
broek zal zijn het inzaaien van 
een stuk van de bermen bij de en-
trees van het dorp zodat iedereen 
die het dorp in rijdt kan genieten 
van het mooie Westbroek. 

Beplanting met bij-vriendelijke planten naast het Dorpshuis Westbroek. 
(foto José Stortelder)

De lindeboom heeft een nieuwe 
standplaats op het trapveldje 
gekregen. (foto José Stortelder).

Wekelijkse bloemen voor 
bewoners Schutsmantel

Op 18 februari organiseerde Lionsclub Utrecht Kromme Rijn met 
medewerking van Ike Bekking van de Bilthovense Boekhandel een 
avond over het pas verschenen boek ‘Wie erft de naaktkat?’.

Voor een volle zaal gaf Lucienne van der Geld, auteur en docent Erfrecht 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een informatief en met veel hu-
mor gebracht mini-hoorcollege ‘Erfrecht’. 
 
De opbrengst van de toegangskaarten, inclusief een bijdrage van 20% 
van Tuinmarkt Bilthoven, was 510 euro. Dit bedrag kwam ten goede aan 
Wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven. Hiermee kunnen de bewoners 
regelmatig boeketjes maken voor de gemeenschappelijke woonkamer. 
         (Angela Hagen)

Martine Pol (staand links) van Lionsclub Utrecht Kromme Rijn 
overhandigde 11 maart het bedrag aan Marlies Dijkkamp (rechts) van 
Wooncentrum Schutmantel en zette de eerste bloemen op tafel.

Zeker als je ouder of minder gezond 
bent, gaan we door een lastige perio-
de. Draaipunt steunt u bij het vinden 
van vaste grond onder de voeten in een 
goed gesprek, begrip en aanwezigheid.  
Draaipunt.nu werkt non-profit en volledig 
op basis van uw wensen.

Bezoek www.draaipunt.nu
of spreek een boodschap in op 06 38242421.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

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

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

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Corona: Gezondheidszorg in 
Maartensdijk gewaarborgd

Veel mensen maken zich zorgen hoe de komende tijd het een en ander gaat lopen. 
Waaronder de gezondheidszorg in Maartensdijk. 

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen de adviezen van het RIVM blijft opvolgen. 
We zetten ze hier nog een keertje op een rijtje:

- Handen wassen
- Niezen in de elleboog
- Papieren zakdoekje gebruiken
- 1,5 meter afstand houden! (hou rekening met elkaar!)
- Geen handen schudden
- Vermijd groepen

Voor huisartsenpraktijk gelden dezelfde openingstijden als normaal. De huisartsenpraktijk is open tussen 
8:00-12:30 en tussen 13:00 tot 17:00. De apotheek heeft een gewijzigde openingstijd, de apotheek is 
open tussen 8:00-12:30 en tussen 13:00-17:30. 
Om ervoor te zorgen dat wij ons werk kunnen blijven doen, hebben we een aantal maatregelen genomen. 
We hopen dat u deze serieus neemt want het is belangrijk dat wij u kunnen blijven helpen.  

Voor de huisartsenpraktijk geldt het volgende: 
-  Kom alleen naar de praktijk na telefonisch overleg. We willen voorkomen dat u in aanraking komt 

met een Coronapatiënt of dat u onbewust andere patiënten besmet. 
-  Gewone afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Voor spoedgevallen kunt u 

altijd terecht, maar ook hiervoor geldt, meldt eerst telefonisch dat u komt! 
- Als u met toestemming toch naar de praktijk komt, blijf dan achter de lijn bij de balie.  
-  Dagelijks vindt er een apart Coronaspreekuur plaats. Indien er een vermoeden is van Corona zal 

de assistente u inplannen voor dit spreekuur.  

Voor de apotheek geldt het volgende: 
- Blijf alstublieft achter de op de vloer geplaatste lijnen.  
-  In verband met extra drukte kunnen we uw herhaalmedicatie pas na 2 dagen voor u klaar hebben. 

Wij rekenen erop dat u op tijd uw medicatie bestelt.  
-  Mocht u een recept van de huisarts krijgen dat u diezelfde dag nodig heeft, vragen wij u om dit  

2 uur na uw contact met de huisarts op te halen.  
- Wij hanteren verder een aantal huisregels die bij de ingang te lezen zijn.  

Om u van dienst te kunnen zijn moeten wij ervoor zorgen niet zelf ziek te worden. Wij vragen u dan ook 
om op gepaste afstand van de medewerkers van de huisartsenpraktijk en apotheek te blijven. Daarmee 
zorgt u ervoor dat wij aan het werk kunnen blijven! 

In deze moeilijke tijden vragen wij u om voor elkaar klaar te staan. Kijk goed om u heen waar de hulp 
nodig is want er zijn veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Teams van Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Apotheek Maertensplein

€ 2,95

€ 5,00

WITTE 
BOLLEN

2 ZAKKEN

4 GEVULDE 
KOEKEN

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



Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Zorg voor elkaar, dat kan ook met een zekere afstand. 

Wees lief voor elkaar

Het is natuurlijk zonder meer ernstig te noemen, de toestand waar we 
nu in zitten. Daar is iedereen wel van doordrongen.
Maar het verbaast mij - echt zo’n blijde verbazing - hoeveel solidariteit 
er is onder jongeren en kinderen, die boodschappen doen voor ouderen. 
Voor deze groep zou het fijn zijn als ze niet alleen een appje sturen, 
maar gewoon hun telefoon gebruiken voor een gesprek - veel persoon-
lijker - of nodig je alleenstaande oudere buur- of buurvrouw uit voor 
een kopje koffie. Een beetje zorg en aandacht kost niets, maar betekent 
heel veel.

Ik heb zelf met De Voedselbank 
te maken; ik mag iedere week een 
voedselpakket ophalen. En wan-
neer ik dan zie hoe al die mensen 
ondanks het Corona-virus voor 
je klaar staan en hoeveel werk 
zij verzetten; en dan te bedenken 
dat dit werk voor een groot deel 
door echt oudere mensen wordt 
gedaan. Misschien een idee voor 
wat jongere mensen?

Ooit las ik een mooie spreuk: 
‘Waar duisternis het duisters 
lijkt, is het licht het lichts’.

Vriendelijke groet
Marian van de Heuvel
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Groeten uit het Thomashuis
door Marijke Drieenhuizen

Natuurlijk heeft het Coronavirus ook invloed op het reilen en zeilen binnen het Thomashuis 
Maartensdijk. Hier wonen 10 mensen met een verstandelijke beperking en twee poezen 

samen met het zorgechtpaar Dennis en Nathalie van Middelkoop, hun 4 kinderen 
en 7 parttimers, die volgens roosters meedraaien. 

Sinds vrijdag 13 maart is iedereen 
in het Thomashuis en gaat nie-
mand meer naar werk, dagbeste-
ding, sport of andere clubjes. En 
dat is wennen voor de bewoners. 
Een deel van de dagelijkse struc-
tuur, de routine is ineens totaal 
anders. Maar al na een paar dagen 
tonen ze zich flexibel, passen ze 
zich aan en maken ze er samen het 
beste van. Ze wonen in een mooi 
huis, kennen elkaar goed en kun-
nen naar buiten in de tuin om te 
tafeltennissen of jeu de boules te 
spelen. Gelukkig mogen ze ook 
nog er op uit met de 4 fiets.

Aanpassen
De bewoners passen zich aan en van 
de medewerkers wordt gevraagd 
om alles zo te organiseren, dat de 
dagen gevuld worden met, naast 
de vaste individuele programma’s 
en de benodigde ontspanning, ook 
zinvolle activiteiten. Een mooi idee 
borrelde op; er werd contact ge-
zocht met Wouter en Marjolein van 
Oostrum van Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg. Er zijn daar bijna geen 
cliënten meer en de vaste activitei-
tenbegeleidster had daardoor geen 
werk meer. De beide ondernemers 
kwamen er snel uit: tijdelijk gaat 
Elise…4 dagen in de week haar 
werk doen in het Thomashuis. Een 
win-win situatie.

De bewoners
Alle bewoners kwamen er bijzitten 
in de woonkamer en iedereen wilde 
zijn/haar verhaal wel doen. Shanna 
is tussen alles door begonnen aan 
de voorjaarsschoonmaak van haar 
kamer. Roos is druk om de Engelse 
taal te leren via Squla op haar com-
puter, Olle, David, Jaap en stagiair 
Luc hebben een eind gefietst op 
de vierfiets. Tobias fietste mee op 
zijn eigen mountainbike. Erwin en 
Jefke hebben een heerlijke salade 
gemaakt met tonijn voor tussen de 
middag en Adrie kan nu vaker op 
haar kamer dansen op muziek van 
Jan Smit en K3. Ook vertelt ze dat 
iedereen kan helpen met het klaar-
maken van het eten en dat ze voor 
het uien snijden een speciale uien-

bril hebben. Die wordt natuurlijk 
geshowd. Kim is eigenlijk wel blij 
met deze situatie. Zij kan al een tijd 
niet naar dagbesteding en het was 
soms best weleens rustig in het 
Thomashuis. Maar nu niet meer, 
luid en duidelijk is ze: ‘Leuk’.

Tijdelijk personeel
Naast stagiair Luuk loopt ook Ger-
janneke Kok stage in het Thomas-
huis. ‘Het is anders dan ik verwacht 
had. Het is hier heel gezellig met 
leuke bewoners en leuke leiding’. 
Of ze dit werk na haar school wil 
gaan doen weet ze nog niet, maar 
haar kijk op mensen met een ver-
standelijke beperking is wel positief 
veranderd. Activiteitenbegeleid-
ster Elise heeft zin in haar tijdelijk 
nieuwe baan. Ze vertelt dat ze zelf 
van tekenen en schilderen houdt. 
En dat is mooi want Jefke en Roos 
houden daar ook van. Alle bewoners 
hebben inmiddels vertelt wat ze leuk 
vinden, daarmee gaat ze aan de slag 
om schema’s te maken en dan is snel 
duidelijk wie wat wanneer kan gaan 
doen. Want van duidelijkheid hou-
den de bewoners; dat geeft rust.

De ondernemers
De nieuwe situatie geeft veel extra 
druk voor het zorgechtpaar. Dennis 
van Middelkoop is blij dat ze tij-
delijk gebruik kunnen maken van 
personeel van Nieuw Toutenburg. 
Nathalie van Middelkoop houdt de 
lijntjes met iedereen kort en heeft 
oog voor alle bewoners. Ze ziet en 

hoort alles. ‘Alle bewoners gaan 
in ieder geval zo veel als mogelijk 
door met hun eigen programma. 
Dus voor de een de was en strijk 
en voor de ander bed verschonen 
en kamer opruimen, en natuurlijk 
de algemene taken als tafel dekken, 
afruimen, de vaatwasmachine vul-
len etc. Inmiddels is alles geregeld 
en dat geeft rust. We streven er naar 
dat iedereen zo leuk mogelijk de 
dag door komt, dat het gezellig is 
en dat ze waar mogelijk uitgedaagd 
worden om activiteiten te onderne-
men. En elke dag even een frisse 

neus halen, het liefst even op de 
fiets weg uit de groep’. 

Wouter en Marjolein van Oostrum 
vinden het fijn dat ze als onderne-
mers elkaar zo kunnen helpen. ‘Zo 
brengt deze tijd ook mooie dingen’. 
Hij vertelt verder dat hij blij verrast 
was met een telefoontje van de bur-
gemeester die even informeerde of 
alles goed ging. ‘Dat wordt zeker 
gewaardeerd’. Verder valt het hem 
op dat mensen weer meer oog voor 
elkaar hebben. ‘We worden weer 
socialer en dat is fijn’.

Het gaat hier goed, groeten uit het Thomashuis Maartensdijk.66

De bewoners kunnen helpen bij 
het klaarmaken van de maaltijden. 
Adri laat de speciale uienbril zien. 

Rondleiding: De oorlog in de 
gemeentes Maartensdijk en De Bilt

Op het Online Museum De Bilt is een virtuele rondleiding over de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog in Maartensdijk en De Bilt geplaatst. 

Die gemeentes, waarin ook Acht-
tienhoven, Bilthoven, Groenekan, 
Hollandsche Rading, en Westbroek 
waren opgenomen, zijn in 2001 sa-
mengevoegd tot de nieuwe gemeen-
te De Bilt. Over de hongerwinter en 
de bevrijding verzorgt Het Online 
Museum een nieuwe rondleiding, 
die in de loop van april 2020 wordt 
opengesteld. Wij nemen nu alvast 
een kijkje; 

NSB
Voor de oorlog was het percentage 
NSB-stemmers in Maartensdijk en 
De Bilt veel hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Dat had te maken met 
de samenstelling van de bevolking, 
maar onder meer ook met de popu-
lariteit van de nationaalsocialisti-
sche Maartensdijkse burgemeester 
Van der Voort van Zijp, die de wijk 
Tuindorp had laten bouwen. Na 
het agressieve optreden van Duits-
land tegen Tsjecho-Slowakije en de 
maatregelen tegen de Joden nam 
die aanhang snel af.

Mobilisatie
Op 29 augustus 1939 begon de mo-
bilisatie. In De Bilt werden onge-
veer 1500 man gelegerd, vooral in 

scholen. Verder versterkte de rege-
ring de forten, zoals de werken bij 
Griftenstein. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie werd in werking gesteld 
zodat een grote strook land onder 
water kwam te staan en de inwo-

ners van Westbroek en Achttienho-
ven moesten worden geëvacueerd, 
samen met hun vee.
Voor het verdere vervolg zie https://
onlinemuseumdebilt.nl/de-tweede-
wereldoorlog-vooraf  [HvdB]

Aftocht van de Duitsers; foto van een Duitse militair, op een paardenwagen 
op de Utrechtseweg bij Klein Beerschoten te De Bilt, met op de achtergrond 
een Canadese legertruck met bewakers. (foto Beeldbank Utrechts Archief)

Bloemen voor zorgmedewerkers

Medewerkers van de Bilthuysen kregen afgelopen vrijdag een fleurige 
opsteker. Namens Royal Flora Holland mochten de dames van het 
Team Planning aan iedereen een mooie bos bloemen overhandigen.
(foto Mark Groenen)
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Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019

Van het voorjaar tot najaar is er niets fijner 
dan frisse lucht door de deuren en ramen 
uw woning in te laten stromen. Met ons 
ruime en diverse aanbod in horren kunt u 
ook ongestoord genieten van de buiten-
lucht terwijl insecten en pollen buiten 
blijven. De horren bieden optimale in-
sectenwering, zorgen voor perfecte venti-
latie en worden op maat gemaakt. Zo is er 
altijd de juiste hor voor elk type raam en/
of deur in uw woning.

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

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

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek: net even anders! Heerlijk mild gekruid
en met die fijne venkelsmaak eraan....
Zachtjes braden in ruim boter; ± 6 tot 8 min. 100 gram 1,15

GEPANEERDE SCHNITZELS
Malse magere dunne schnitzels rondom gepaneerd.
Lekker met een beetje citroen erop....
In ruim boter zachtjes braden 4 stuks 6,00

LAMSBOUTSCHIJVEN
Met een klein  beentje erin; gemarineerd met onze 
kruidenboter olie melange; zeer smaakvolle combi!
Mogen kort rosé gebakken worden.... 100 gram 2,05

VARKENSSCHOUDER FILET ROLLADE
Smaakvol gekruid, hand geknoopt, licht doorregen.
Ook lekker op een broodje, uit het vuistje tussendoor
Ca. 75 tot 90 min. in de oven 150°C 100 gram 1,15

RUNDERRIBLAPPEN
Lekker lokaal van de Utrechtse heuvelrug. Grof van
draad en iets doorregen, heerlijke stooflappen.
Ca. 2½ tot 3 uur stoven; kan ook in de oven. 100 gram 1,30

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

MAKKELIJKE AANBIEDINGEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn gelding van maandag 23 maart t/m zaterdag 28 maart.

Zetfouten voorbehouden.

BOOMSTAMMETJES
Gekruid gehakt met ham & kaas blokjes 3 stuks 3,30
GEGRATINEERD AARDAPPEL SLEETJE

Aardappelschijfjes, room, kaas; 20 min. 150°C 100 gram 0,65

KALFSKOTELETTEN
Kalfsentrecôte met een beentje, heerlijk mals en 
smaakvol, alléén zout & peper toevoegen....
Lekker kort en fel rosé bakken! 100 gram 2,95

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HUUR VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE,
TUINFREES, ETC. MOGELIJK! WELKOM IN ONZE SHOWROOM!

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het zo 
gek niet 

bedenken of we 
gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

www.vierklank.nl/
bedrijven

De online 
bedrijvengids! 

Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de 
grootste witgoedleveran-
cier van de gemeente De 
Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken 
medewerkers maken Vink 
Witgoed...   [lees meer]

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW! 

Vegan proteinemix 
van Orthica.

Jouw dagelijkse aanvulling 
plantaardige eiwitten.

Bevat geen lactose, 
koemelk(eiwit),
gluten en Soja.

Voor meer informatie, 
vraag er naar
in onze winkel.



 De Vierklank 9 25 maart 2020

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Onderwijs in deze corona-tijd
door Henk van de Bunt

Zondag 15 maart werd beslist dat de scholen voorlopig tot en met 6 april gesloten zullen zijn. 
Daarna gingen alle schoolteams aan de slag met het concretiseren van het thuisonderwijs en 

was het op maandag 16 maart ook nog spannend hoeveel kinderen er om 8.30 uur op de stoep 
zouden staan, want aan de scholen was gevraagd om onder schooltijd opvang te bieden.

Nu, een week later, kijkt op vrij-
dag 20 maart, na de speech van de 
Koning directeur- bestuurder van 
scholenkoepel Delta Martin van 
Veelen terug op het thuisonderwijs 
en de opvang op de scholen: ‘Wan-
neer men dit vanaf woensdag 25 
maart leest, zullen er ongetwijfeld 
nieuwe ontwikkelingen zijn. In het 
onderwijs werd al rekening gehou-
den met een mogelijke sluiting van 
de scholen, maar op die zondag ble-
ven we toch afwachten op de lande-
lijke maatregel. Toen het sluiten de-
finitief was, werd de communicatie 
naar de schoolteams en de ouders in 
orde gemaakt en werden algemene 
afspraken met de schooldirecteuren 
gedeeld. Op de aansluitende maan-
dagochtend bleek, waar we op had-
den gehoopt: er waren bijna geen 
kinderen op de scholen. Super hoe 
de ouders in korte tijd opvang voor 
hun kinderen hadden geregeld’. 

Thuiswerk
‘De leerkrachten gingen gelijk aan 
de slag met het samenstellen van 
thuiswerk voor de kinderen. Zowel 
thuiswerk op de wat traditionele 
manier met boeken, schriften en 
werkboekjes als ook via de digi-
tale wegen. Ook werd er die dag 
gezocht naar goede manieren om 
contact te hebben met ouders en 
leerlingen. Tussen de scholen wer-
den ideeën uitgewisseld; niet alleen 
binnen Delta, maar ook met scho-
len door het hele land; we werden 
overspoeld met allerlei suggesties. 
Knap hoe de schoolteams keuzes 
hebben gemaakt die passen bij de 
school, die passen bij de leeftijd van 
de kinderen en die ook nog passen 
bij de verschillen tussen de kinde-
ren. Bij de meeste scholen werden 
op dinsdag de thuiswerkpakketten 

verdeeld en konden de kinderen 
aan de slag. Niet alleen de kinde-
ren, maar ook de ouders hadden er 
ineens een lastige extra taak bij. Het 
is al een klus om kinderen goed op 
te voeden en te verzorgen, vaak in 
combinatie met een baan, maar dan 
nu ook nog een paar uur per dag je 
kind begeleiden met schoolwerk. 
Ook vanaf deze plaats dank en 
complimenten aan al die ouders die 
deze extra taak zo goed oppakken. 
In die eerste week was het geluk-
kig ook nog regelmatig mooi weer 
en konden de kinderen lekker bui-
tenspelen. Ik zag ook heel wat ou-
ders met hun kinderen voetballen, 
gewoon een stukje hardlopen of 
beweegactiviteiten uitvoeren. Gaaf 
ook die opdrachten die (gym-)lera-
ren op dit gebied met de kinderen 
en de ouders deelden’.

Video-vergaderen
‘Op donderdag hielden we met de 
schooldirecteuren onze eerste vi-
deovergadering, waarin we ook de 
ervaringen uitwisselden. Het wa-
ren vooral positieve verhalen met 
veel complimenten van ouders aan 

de leerkrachten en van leerkrach-
ten aan de ouders en de kinderen. 
Toch merkten we ook dat het niet 
overal goed gaat en daar maken we 
ons zeker zorgen over. Het kan van 
alles zijn, maar dan bedoel ik niet 
dat er kinderen zijn die de sommen 
niet zo goed snappen of dat er ou-
ders zijn die het niet zo goed uitleg-
gen: dat komt wel goed hoor. Maar 
ik doel op de onzekerheid over de 
komende weken en de spanningen, 
die er thuis ontstaan door deze on-
verwachte noodsituatie. Zowel de 
premier als de Koning riepen op 
om elkaar te helpen en ook onze 
burgemeester had mooie woorden. 
En die woorden zijn ook heel toe-
passelijk op het onderwijs en de 
kinderen, waar we nu met z’n al-
len ons best voor doen. Natuurlijk 
willen we allemaal weten waar we 
nu aan toe zijn: gaan de scholen op 
7 april weer gewoon open, gaan ze 
gedeeltelijk open, gaan ze nog hele-
maal niet open en tot wanneer? Het 
geduld wordt op de proef gesteld 
en laten we alsjeblieft de landelijk 
voorschriften volgen en ons gezon-
de verstand gebruiken’.

Videovergadering van schooldirecteuren.

Creatieve invulling door 
gesloten scholen

door Henk van de Bunt

De boodschap van de minister-president was duidelijk. De scholen moeten dicht. En wat dan?

Creatief en denkend in kansen en 
mogelijkheden gaan de teams van 
de scholen aan de slag. Directeur 
Ella Prins van de Julianaschool in 
Bilthoven vertelt: ‘Thuiswerkpak-
ketten worden samengesteld en de 
kinderen krijgen instructies hoe in 
te loggen in de computers thuis. 
De ouders, die geen digitale mo-
gelijkheden hebben kunnen op de 
scholen een laptop komen halen’.

Leerkracht
Een groot beroep wordt met deze 
maatregel op de ouders gelegd. 
Ouders worden, zonder een pro-
fessionele didactische achtergrond, 
van het ene op het ander moment 
geacht leerkracht te zijn. En dat 
doen ze. Ella Prins vervolgt: ‘Op 
tijd opstaan, van de huiskamer 
wordt een klaslokaal gemaakt, het 
dagprogramma wordt besproken en 

er wordt gevraagd stil en geconcen-
treerd te werken. De juffen, meester 
en vakleerkrachten maken vlogs en 
houden iedere dag contact met de 
leerlingen’.

Cruciaal beroep 
Ouders of verzorgenden met een 
cruciaal beroep kunnen deze peri-
ode op hun eigen school of opvang 
gebruik blijven maken van opvang-
mogelijkheden. Het gaat onder 
meer om mensen die werkzaam 
zijn in de zorg, het onderwijs, het 
openbaar vervoer, media en com-
municatie, transport, de voedselke-
ten en afvalverwerking. Ella Prins: 
‘Op alle scholen zijn verschillende 
ouders werkzaam in zo’n vitale 
werkgroep. Hun kinderen worden 
op de scholen opgevangen door 
leerkrachten per toerbeurt, onder-
wijsassistenten of studenten. Het 
gaat om kleine groepjes kinderen, 
die soms maar één dag komen. De 

andere dagen vangen de ouders zo-
veel mogelijk samen op. Kinderen 
van alleenstaande ouders, die moe-
ten werken, worden ook opgevan-
gen.

Voedselbank
Omdat de scholen opeens dicht 
moesten bleef de schoolmelk en het 
EU schoolfruit liggen.

Op de Julianaschool werden deze 
producten door vrijwilligers van 
de Voedselbank Erik en Riemke 
Putz opgehaald. In afwachting van 
de ontwikkelingen de komende 
periode gaan de scholen in nauwe 
samenwerking met de ouders tot 
6 april op deze bijzondere manier 
door met lesgeven.

Juf Marieke bezorgt deze kinderen een fijne dag.

De leerlingen maken een slinger voor het personeel van het ziekenhuis om 
hen een hart onder de riem te steken.

Riemke haalt de schoolmelk op voor de Voedselbank.

Nostalgie ten top
Speciaal voor ouderen en inwoners die momenteel niet naar buiten 
kunnen stelt De Vierklank oude ingebonden jaargangen van de kant er 
beschikking. Inmiddels is een aantal verzorgingstehuizen voorzien van 
de lijvige boekwerken en is er samen met Mens een distributiesysteem 
opgezet. Inwoners die het leuk vinden om door een oude jaargang heen 
te bladeren kunnen dat bij het servicecentrum van Mens aangeven via 
030 744 05 95. Via Mens of vrijwilligers van Tafeltje Dekje wordt dat 
een exemplaar thuisbezorgd.

Appie van Mens De Bilt krijgt de ingebonden Vierklanken op kantoor in 
Groenekan overhandigd door Mark.
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Zie naar elkaar om, wees lief 
en help waar dat kan

Met deze boodschap willen wij, burgemeester, wethouders en raadsleden van De Bilt, iedereen 
in onze gemeente en daarbuiten een hart onder de riem steken in deze moeilijke en onzekere tijd. 

Onze steun en gedachten gaan uit naar diegenen die nu ziek zijn, en naar hun familie, vrienden 
en andere geliefden. 
 
We willen onze waardering en grote dank uitspreken voor al die mensen die vooraan staan in de 
strijd tegen Corona: zorgverleners, artsen, verplegers, politiemensen, winkelpersoneel, chauf-
feurs, schoonmakers, onderwijzers en al die talloze anderen die ons dagelijks leven mogelijk 
maken nu alles anders is dan normaal.

De democratie gaat door, ook al zijn alle politieke bijeenkomsten tijdelijk opgeschort: het ge-
meentebestuur werkt achter de schermen hard om veiligheid en dienstverlening zo goed moge-
lijk te garanderen en roept alle inwoners op om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM: 
veel handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukke plekken zoveel mogelijk mijden. Kijk 
op de website www.debilt.nl voor de laatste berichten over De Bilt.

Iedereen van harte sterkte toegewenst in deze bijzondere omstandigheden!
De gemeenteraad en het College van B&W van De Bilt

BEKENDMAKINGEN
week 13 ¾  25 maart 2020

De overheid heeft een reeks maatregelen 
genomen om verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan. Overtreding van de 
maatregelen is strafbaar. Om de maatrege-
len te kunnen handhaven, heeft de voorzit-
ter van de Veiligheidsregio Utrecht een 
noodverordening ingesteld.
 
Maatregelen
Alle bijeenkomsten en evenementen met 

meer dan honderd mensen zijn afgelast. 
Daarnaast zijn alle scholen, eet- en drinkge-
legenheden, coffeeshops, sport- en fitness-
clubs, sauna’s en seksclubs gesloten. Afha-
len bij coffeeshops en eetgelegenheden is 
wel toegestaan.

De gemeente vertrouwt erop dat iedereen 
deze aanwijzingen opvolgt. Dit is in het be-
lang van de gezondheid van ons allemaal. 

Gemeentelijke toezichthouders handhaven 
deze maatregelen. Eerst door middel van 
een gesprek met de overtreder of degene 
die aanstalten maakt een overtreding te be-
gaan. Als dat niet werkt, neemt de overheid 
maatregelen. 

De volledige noodverordening is onder an-
dere te vinden op de websites van de ge-
meente De Bilt (www.debilt.nl) en de Veilig-

heidsregio Utrecht (www.vru.nl) via de 
zoekterm ‘noodverordening’. Voor meer in-
formatie of de tekst van de noodverorde-
ning kunt u ook contact opnemen met Ste-
ven de Graaf, telefonisch via 030 228 96 17 
of per e-mail: s.degraaf@debilt.nl.

Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Bedankt!
Alle medewerkers in de zorg: bedankt!

Een warm thuis voor mensen met dementi e
Heeft  u vragen, aarzel niet om ons te bellen

De afgelopen weken zien we dat iedereen zich 
met hart en toewijding inzet. Verzorgenden, 
begeleiders, huisartsen, specialisten, 
verpleegkundigen. Onvoorstelbaar wat jullie 
doen om Covid-19 het hoofd te bieden. Namens 
de Claris Zorggroep : jullie maken het verschil!

Claris Zorgvilla Den Deijl
Rijksstraatweg 352, 2242 AC Wassenaar
Telefoon: 070 - 217 11 11
info@zorgvilladendeijl.nl

Claris Zorgvilla Steinenburgh
Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt
Telefoon: 030 - 200 49 50
info@zorgvillasteinenburgh.nl



GEMEENTENIEUWS
week 13 ¾  25 maart 2020

Met deze extra gemeentepagina informeren we u over de gemeente-
lijke situatie, wijzigingen in dienstverlening en regelingen in verband 
met het coronavirus. 

De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar momenteel snel op. 
Mogelijk is informatie al niet meer up-to-date op het moment dat u 
deze pagina leest. Daarom verwijzen wij u ook graag naar onze web-
site, www.debilt.nl, waar wij de informatie sneller kunnen bijwerken. 
Daar vindt u bovenaan op de homepage een blok dat naar alle rele-
vante informatie t.a.v. het coronavirus verwijst. 

Extra gemeentenieuws rond coronavirus 
Wij beseffen dat niet iedereen:

- even digitaal vaardig is, 
- toegang heeft tot internet of 
- de Nederlandse taal machtig is. 

Wij doen dan ook een dringend beroep op de inwo-
ners van de gemeente De Bilt om belangrijke infor-
matie met elkaar te delen, uiteraard met inacht-
name van de maatregelen en hygiënevoorschriften. 

Openingstijden en bereikbaarheid
Het gemeentehuis is alleen nog ‘s ochtends 
van 08:30 tot 12:30 uur open en telefo-
nisch bereikbaar. Ook de avondopenstelling 
op dinsdag vervalt. Deze wijziging geldt in 
ieder geval tot maandag 6 april. 

De balies burgerzaken in het gemeentehuis 
zijn deze ochtenden alleen geopend voor 
spoedzaken:
•  aanvragen paspoorten (indien deze ver-

loopt binnen 3 weken)
•  aanvragen identiteitskaarten (indien deze 

verloopt binnen 3 weken)

•  aanvragen rijbewijzen (indien deze ver-
loopt binnen 3 weken)

• geboorteaangifte
• overlijdensaangifte
• vestiging vanuit het buitenland

Alle afspraken die gepland stonden op dins-
dagmiddag, dinsdagavond en woensdag-
middag zijn geannuleerd.

Let op: Wij verzoeken u om de landelijke 
maatregelen te volgen en dus niet naar het 
gemeentehuis te komen met griepver-
schijnselen. Houd 1,5 meter afstand tot el-

kaar en de medewerkers als u het gemeen-
tehuis bezoekt. Wij vragen u met pin te 
betalen, niet met contant geld. 

Samenwerkingspartners
Ook onze samenwerkingspartners hanteren 
tijdelijk afwijkende openingstijden, werk-
wijzen en/of contactmogelijkheden. Bij-
voorbeeld ons eigen CJG, maar ook MENS 
De Bilt, RSD, De Bilthuysen, Kunstenhuis, 
Samen Veilig Midden Nederland/SAVE en 
SSW. Zie de websites van onze partners 
voor meer informatie. 

Afval / papierinzameling
Afvalinzameling gaat door zoals vermeld op 
de afvalkalenders, met uitzondering van de 
inzameling van papier. Dit betekent dat het 
papier op zaterdag 28 maart niet wordt op-
gehaald in Hollandsche Rading/Westbroek 
(Ophaalgebied 3). De AfvalWijzer-app is 
hierop bijgewerkt.

Wij roepen u met klem op uw oud papier 
voorlopig zelf op te slaan. Wij begrijpen dat 
dit vervelend is en ook niet voor iedereen 
mogelijk is. Daarom staan er van vrijdag 27 
maart tot en met woensdag 1 april tijdelijk 
(extra) papiercontainers op het evenemen-
tenterrein in Westbroek, bij de korfbalver-

eniging en tennisvereniging. Bij de Bos-
bergschool in Hollandsche Rading is zoals 
gebruikelijk ook een wegbrengplek voor 
papier.

Eventuele andere locaties om zelf papier 
weg te brengen vindt u op de gemeentelij-
ke website (zoekterm: ‘afval brengen’). Die 
locaties kennen echter een beperkte capa-
citeit. 

Houd de website (www.debilt), AfvalWijzer-
app en sociale media in de gaten voor mo-
gelijke wijzigingen in afvalinzameling na 28 
maart 2020.

Milieustraat
De Milieustraat in De Bilt is voorlopig geslo-
ten op zaterdagen. De rest van de week 
zijn de openingstijden vooralsnog ongewij-
zigd. 
Wij nemen deze maatregel ter bescherming 
van u en onze medewerkers tegen het co-
ronavirus. Bij grote drukte zijn de hygiëne-
maatregelen moeilijker na te leven. Bedenk 
daarom of het écht nodig is om gezond-
heidsrisico’s te nemen met het wegbrengen 
van spullen; spullen die mogelijk ook nog 
wel even in een schuurtje of op zolder kun-
nen wachten tot het openbare leven weer 
op gang komt. En als u langskomt: houd 
afstand tot elkaar.

Markt
Bij samenstellen van deze pagina was het 
nog niet zeker of de vrijdagmarkt aan de 
Planetenbaan in Bilthoven deze week, net 
als vorige week, in aangepaste vorm door-
gaat. Zodra hier meer over bekend is, infor-
meren wij u hierover via de gemeentelijke 
website en sociale mediakanalen.

Ondernemen & corona
De verspreiding van het Coronavirus en de 
maatregelen om dat tegen te gaan hebben 
negatieve effecten voor ondernemers, be-
drijven en zzp’ers. Het kabinet heeft daar-
om een aantal economische maatregelen 
voor deze groep getroffen. Dit noodpakket 
omvat enkele financiële regelingen die door 
gemeenten worden uitgevoerd. 

Tijdelijke voorziening inkomenson-
dersteuning levensonderhoud
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde 
regeling in om zelfstandig ondernemers, 
waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat 
zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelf-
standigen kunnen voor een periode van 
drie maanden, via een versnelde procedu-
re, aanvullende inkomensondersteuning 
krijgen voor levensonderhoud. Deze vult 
het inkomen aan tot het sociaal minimum 
en hoeft niet te worden terugbetaald.
De hoogte van de inkomensondersteuning 
is afhankelijk van het inkomen en de huis-
houdsamenstelling en bedraagt maximaal € 
1500 per maand (netto). Er is in deze tijde-
lijke bijstandsregeling voor zelfstandig on-
dernemers geen sprake van een vermo-
gens- of partnertoets.
Heeft u vragen over de bijzondere bij-
standsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)? 
De Bbz-regeling voor zelfstandigen wordt in 
De Bilt uitgevoerd door de Regionale Soci-

ale Dienst. Informatie en contactgegevens 
staan op de website van de Regionale Soci-
ale Dienst: www.rsdkrh.nl. U kunt ook con-
tact opnemen met de Regionale Sociale 
Dienst via corona@rsdkrh.nl of via tele-
foonnummer 030 - 692 9455.

Gemeentelijke belastingen
-  OZB-aanslagen worden wel opgelegd, 

maar de mogelijkheden voor het betalen 
van aanslagen worden verruimd. Er is 
vanwege de coronacrisis de mogelijkheid 
om gespreid of uitgesteld te betalen.

-  De toeristenbelasting wordt op een mini-
maal bedrag opgelegd (10% van de laatst 
opgelegde definitieve aanslag in plaats 
van 80%).

-  Invorderingsstappen voor alle belastingen 
worden opgeschort.

-  Zzp’ers en ondernemers kunnen een ver-
zoek indienen tot kwijtschelding van be-
lasting. Hiervoor gelden wettelijke regels. 
Een verzoek kunt u indienen bij de ge-
meentelijke belastingsamenwerking 
BghU. 

Ieder die betaalproblemen heeft vanwege 
de coronacrisis kan contact opnemen met 
de BghU. Hier kunt u ook terecht met uw 
overige vragen tem aanzien van gemeente-
belastingen. Meer informatie vindt u op de 
website van de BghU: www.bghu.nl. U kunt 

ook telefonisch contact opnemen via 088-
0640200.
Bedrijfsleningen
Het is mogelijk een lening voor bedrijskapi-
taal aan te vragen bij de Regionale Sociale 
Dienst tot een bedrag van maximaal € 
10.157,- , tegen een verlaagd rentepercen-
tage. U kunt hiervoor een aanvraagformu-
lier downloaden van de website www.rsd-
krh.nl, of neem contact op met de RSD via 
corona@rsdkrh.nl of 030 - 692 9455.

Daarnaast biedt Qredits in samenwerking 
met de Rijksoverheid bedrijfsleningen aan 
voor ondernemers met een speciale lage 
rente en aflossingsvrije periode. Kijk op de 
website www.qredits.nl en klik door naar 
Qredits Hulplijn voor meer informatie en de 
contactgegevens.

Overige vragen en informatie
Ook de Kamer van Koophandel heeft een 
met veel informatie over ondernemen en 
het coronavirus: www.kvk.nl/corona. 

Heeft u als ondernemer andere vragen aan 
de gemeente? Neem dan contact op met 
Simon Bremmer (bedrijfscontactfunctiona-
ris gemeente De Bilt) via ondernemerslo-
ket@debilt.nl of via telefoonnummer 030 - 
228 94 11.

Regelingen voor
subsidiepartners
Veel gesubsidieerde activiteiten kunnen 
door de huidige maatregelen niet door-
gaan. Dit heeft directe financiële gevolgen 
voor de organiserende maatschappelijke 
organisaties. De gemeente neemt de ko-
mende week een besluit over maatregelen 
om onze subsidiepartners op verschillende 
manieren tegemoet te komen. Wij zullen in 
ieder geval soepel omgaan met deadlines 
voor verantwoording en aanvragen. Infor-
matie hierover volgt komende week per 
brief en op de website.

Voor elkaar: initiatieven 
lokaal en landelijk
Iets betekenen voor anderen in deze bij-
zondere periode? Er ontstaan allerlei mooie 
initiatieven om elkaar juist nu te helpen. Of 
het nu gaat om het tegengaan van een-
zaamheid, een boodschap voor iemand 
doen of verantwoord in beweging blijven: 
er zijn initiatieven voor jong en oud, voor 
mensen die zich graag vrijwillig inzetten en 
mensen die juist nu wel wat hulp of aan-
dacht kunnen gebruiken. 
MENS De Bilt verzamelt deze initiatieven, 
lokaal én landelijk, op de website www.
mensdebilt.nl. U vindt ze via de homepage 
onder de blauwe knop ‘Corona initiatieven 
lokaal en landelijk’. 

Algemene informatie
Voor algemene informatie over het corona-
virus verwijzen wij u graag naar de volgen-
de websites:
- www.rivm.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.ggdru.nl
Het landelijke telefoonnummer voor infor-
matie over het coronavirus is: 0800 - 1351 
(tussen 8.00 en 20.00 uur). Om wachttij-
den te voorkomen: kijk eerst op boven-
staande websites of u hier het antwoord op 
uw vraag kunt vinden.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • (030) 228 94 11 • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma - vr, 8.30 - 12.30 uur,

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en
bedrijvenloket
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m vr
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775



12

HOOGVLIET.COM

WE ZIJN EEN ECHTE 
FAMILIESUPER.

 Douwe Egberts Aroma Rood 
of Décafé snelfi ltermaling 
of bonen
 2 pakken of zakken van 500 gram 
Van /9.38 - /11.84

2 GRATIS
VRIJDAG  

M ZONDAG

G VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99
G

2 STUKS
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 Aviko 
Maaltijdpannetje 
 2 zakken van 450 gram 
Van /6.50 - /7.30
 Voor 3.25 - 3.65

50%
KORTING

 Appelsientje, Taksi 
of DubbelFrisss mini’s 
 4 pakken met 
6 pakjes van 0.2 liter 
Van /9.95 - /10.85
 Voor 3.98 - 4.34 

Bacardi Oakheart, 
Coconut of Ginger 
Alle fl essen van 0.7 liter
Van /17.49

 Royal Club 
of Sourcy  
bruisend
 Alle fl essen van 1 liter 
Van /2.10 - /2.78
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 STUNT 

Elders 199.99 

 Denver led-tv 32 inch
Beeldschermdiagonaal: 81.3 cm 
Resolutie: 1366x768 pixels
HD ready

 Lipton thee 
 2 pakken met 
20 stuks 
Van /3.08 - /4.92

 Lazarro 
espressobonen 
Alle zakken van 
1 kilo 
Van /9.98

VOOR 2.90 - 3.47

KORTING

50%
1.99

2+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

5 STUKS

KORTING

50%

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 GRATIS
VRIJDAG  

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

9.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99

GELDIG VAN

WOENSDAG 25 T/M 

 DINSDAG 31 MAART 2020

0.99

1+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

9.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 FLESSEN

VOOR 3.25 - 3.65

VOOR 1.98 - 3.90

1.99

2+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG
VRIJDAG  

5 STUKS

KORTING

50%

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

0.99

1+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

9.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 FLESSEN

2+3 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG



Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Diversen
PEDICURE, vakkundig, voor 
de moeilijkste en makkelijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben, 0648566394, 
tevens verpleegkundige!!

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

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

Gepensioneerde virusvrije 
jurist die huis in De Bilt heeft 
verkocht zoekt voor over-
gangsperiode max 3 maanden 
kamer in de gemeente. Tel. 06 
46 001 116

Nootjes
 De Vierklank 14 25 maart 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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• Informatie

  

Te koop aangeboden
Klein kastje glas in lood 
BDH 36x15x40 €40,-. Tel. 
06-10738981

6 Witte kop en schotels van 
Johnson Brothers €30,-. Tel. 
06-14040516

Wilde dieren uit de gehele 
wereld. Prachtige foto’s 
met beschrijving €2,-. Tel. 
06-14040516

5 boeken van Griet Titulaer 
€3,-. Tel. 06-14040516

Gratis af te halen: bedverho-
gers, loopfietsje, 2 ligbedden. 
Alles in goede staat. Tel. 06 
16658304.

Twee kattentuigjes met Easy 
Click veiligheidssluiting merk 
Duvo+ z.g.a.n., €12,50. Tel. 
06-48782494

Baby flessenwarmer, wit, merk 
Alecto, type BW-70, gebruikt, 
€5,-. Tel. 06-48782494

Computerbureau met opbouw 
voor extra ruimte voor desk-
top PC, scherm en printer. 
Afm. Breed 125 x Diep 85 x 
Hoog 145 cm. Pracht meubel. 
€49,00. Tel. 06-16641083

Houten Lektuur/krantenbak 
(jaren vijftig) met praktisch 
bovenblad voor uw drinken. 
€12,50. Tel. 06-16641083

Bewegen moet. Set van twee 
verstelbare Nordic Walking 
loopstokken  €15,00. Tel. 
06-16641083.

Voorbedrukt stof om te bor-
duren. Het is een kussen met 
bloemen, compleet pakket 40 
x 40 €7,50. Tel. 0346-243758

Super dik kinderknutselboek. 
Er staat leuke dingen in  om te 
maken €5,-. Tel. 0346-243758

Sier koperen pannen. 
Poffertjes/vergiet+koekenpan. 
€40,-. Tel. 030-2283495

Activiteiten
DUDOK Ensemble Matthäus 
Passion 5 april  2020 - 15.30uur 
OLV-Kerk Gregoriuslaan 
8 Bilthoven. Kaarten € 35 
(CJP € 25) verkrijgbaar via 
www.dudokensemble.nl en de 
Bilthovense boekhandel aan 
de Julianalaan

Mooie Vak.BUNGALOW 
WIFI
Rust/ ruimte ,mooie natuur
Goede fiets/wandel omg.
Elect.Huurfietsen aanwezig.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Info:0541-626578/0639609666

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Gezocht voor vier a vijf och-
tenden in de week, een pittige 
PLANNER. Wil jij werken 
in een enthousiast team? Zie 
nivoo.nl/vacature.

Floor Rolluiken zoekt een 
ROLLUIKMONTEUR, een 
constructiebankwerker en een 
assemblage medewerker. Wij 
geven graag nadere uitleg, dus 
reageer gerust en bel met 0346 
213426 voor meer informatie. 
Je kunt vragen naar Edwin.

Gezocht medewerker 
WEBSHOP: Maartensdijk, 
voor verwerken orders, con-
tact met klanten via mail, 
versturen pakketten etc. Kan 
grotendeels vanuit huis. Voor 
nieuw op te starten webshop. 
Bel bij interesse 0618554620 
- Henk Kroon

Gevraagd: Iemand die 
ITALIAANSE conversatieles 
kan geven op starters niveau, 
in Bilthoven. Tel: 0625008827

Gezocht: Scholier om 1 x 
per 1 ½ of 2 weken gras te 
MAAIEN. Tel. 030-2253721 
(inspreken)

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 

Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor stoe-
len en fauteuils zowel meubel-
stof als leer. Tel.035-6230901 
of 06-53449761

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten. Uw bank of stoelen 
weer als nieuw!

Langs het bankje
Ik maak mijn dagelijkse wandeling zo lang dat nog kan. Het 
ziet er op straat allemaal heel anders uit dan gewoonlijk. Er 
zijn weinig mensen en die ik tegenkom geven me een vluchtig 
knikje. Als ik vlak bij het bankje ben begin ik te twijfelen, ga 
ik even zitten of loop ik door. Ga ik zitten dan heb je de kans 
dat er iemand bij komt zitten en daar is de ruimte nu niet groot 
genoeg voor. Net op dat moment gaat mijn telefoon. Een altijd 
nogal actief kennisje belt me en zegt de tijd die ze nu binnen zit 
te gebruiken om bekenden te bellen. ‘Ik zit lekker onderuit op 
de bank en jij bent de eerste op mijn lijstje’, zegt ze. Ik moet 
er toch wel om lachen. ‘Dus jij hangt op de bank? Dat komt 
goed uit want ik sta hier bij het bankje waar ik altijd een praatje 
met mensen maak, maar dat kan voorlopig niet meer. Weet je 
wat, ik ga nu naar huis, dan bel ik je terug en houden we een 
praatje. Ieder op onze eigen bank.’ Ze vindt het een goed idee 
en ik beëindig het gesprek. Nog even kijk ik met een gevoel van 
ontrouw zijn naar het bankje en ga dan benieuwd naar wat Ellen 
mij te vertellen heeft naar huis. Thuis installeer ik me comfor-
tabel op de bank voor een ongetwijfeld lang telefoongesprek. 
Maar als ik helemaal in de starthouding haar nummer intik is het 
in gesprek. Ik ben een beetje teleurgesteld en ga nog wat gemak-
kelijker onderuit zitten. Ik bof want een ogenblik later gaat mijn 
telefoon en is het Ellen. Ik zeg haar dat ik bang was dat ze lang 
in gesprek zou zijn, maar dat mijn telefoon al even later ging. 

Degene die ze toen ik haar belde aan het bellen was nam niet op. 
‘Ik zag op de nummerherkenning dat jij al gebeld had dus bel ik 
je nu’, zegt ze lachend. ‘Lekker lui op de bank voelt een beetje 
als vakantie. Normaal ga ik eens per week naar mijn tante in een 
gesloten afdeling van het verpleeghuis, maar dat kan nu niet. Ik 
vind het wel jammer voor haar, want hoewel ze me meestal niet 
eens herkent heb ik het idee dat ze het fijn vindt als ik er ben. 
Bellen kan ik haar ook niet. Met mijn zus ga ik ook altijd naar 
de markt, maar omdat daar veel mensen zijn zal dat ook wel niet 
meer kunnen. Mijn zus wil er in ieder geval niet meer heen.’ 
Ik begrijp dat een heleboel dingen waar ze actief mee was niet 
meer doorgaan. ‘Het koor waarin ik zing komt voorlopig niet 
meer bij elkaar en ook het jazzballet is gestopt.’ Ellen was ook 
een beetje op-pas-oma van twee kinderen van een buurvrouw, 
maar ja, de scholen zijn gesloten dus dat valt ook weg. ‘Ik deed 
altijd al boodschappen voor een paar oudere vrouwen bij mij 
in de buurt en dat verandert niet, maar met sommigen ging ik 
ook mee naar de supermarkt. Dat gaat nu niet meer en dat vind 
ik toch wel jammer. Vooral voor die vrouwen, want daar was 
het echt een uitje voor.’ Ik vraag Ellen of ze 
ook wel goed voor zichzelf zorgt, maar 
daar wil ze niets van horen. ‘Over mij 
hoef je geen zorgen te maken. Ik heb 
energie genoeg en loop en fiets heel 
veel. Ik ben zo gezond als een vis’, 
zegt ze lachend. Ik spreek met haar 
af volgende week weer te bellen en 
hoor dan hoe het in deze crisistijd 
verder gaat.

Maerten

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

Diverse soorten coniferen
Thuja Brabant vanaf 60 cm à €2,50 tot +/- 2.75 m hoog. 
125/150cm à €8,50, 150/175 cm à €12,50. Tuinservice van 
Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.

Taxus Baccata vanaf 30 cm 1a €2,75, 60/80cm à €7,-, 
80/100cm à €8,50, 150/175cm à €32,50. Tuinservice van 
Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.

Prunus Rotundifolia (laulier) 80/100cm à €7,50, 150/175cm 
à €17,50. Prunus Angustifolia (portugeese Laulier) Beuken 60 
cm à €0,75, 80/100cm €1,20. Tuinservice van Vliet, Nw. 
Wetering 34. Tel. 06-54751296.

Buxus vervanger Ilex, voor een haag en bollen. 
Vele soorten Fruit/sier-, laan- en leibomen. O.a. 
Bloesembomen vanaf €40,-, fruitbomen vanaf €15,-. Hedera 
Klimop 80/100cm à €2,25, 175/200cm à €5,50. Tuinservice 
van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.

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

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het hebt 
ontvangen en het zal geschieden! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. Ik kom ook bij u thuis. 
telefoon: 06-29060003

Ondersteuning bij thuisstudie
voor voortgezet onderwijs en MBO.

Ervaren docent en leerlingbegeleider. 

Spreek een boodschap
in op 06 38242421.



Vlaaienactie Agger 
Martini Groep uitgesteld 

Normaal zouden inwoners van 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek rond 
deze tijd van het jaar één van de 
leden van Agger Maritini aan de 
deur verwachten voor de jaarlijk-
se vlaaienactie. Traditiegetrouw 
wordt door de scouting dan op 
Goede Vrijdag heerlijke Limburgse 
vlaaien bezorgd. 

Dit jaar zal dat helaas niet het geval 
zijn. Vanwege de toestand rondom 
het Corona virus is Agger Martini 
genoodzaakt om de vlaaienactie op 
dit moment stop te zetten. Bestel-
lingen die al geplaatst zijn worden 
geannuleerd. 

Wanneer de situatie weer genorma-
liseerd is hopen ze de vlaaienactie 
in het pinksterweekend te houden.
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Moeilijke periode voor de 
plaatselijke sportverenigingen

door Kees Diepeveen

Het coronavirus gooit het dagelijks leven compleet door de war en is een zware last voor onze 
samenleving. Ons leven ziet er nu en in de aankomende periode compleet anders uit. 

Dat geldt eveneens voor onze sportverenigingen. De sportcompetities liggen stil. 
Hoe gaan de Biltse sportverenigingen om met deze periode van onzekerheid? 

Een aantal verenigingen geeft een inkijkje. 

Heel veel sportbonden hebben in-
middels besloten om hun compe-
tities niet meer te vervolgen. Dat 
lijkt een verstandig besluit gezien 
het verloop van het coronavirus 
waar deze week een tweede piek 
wordt verwacht. De gevolgen zijn 
nog niet in alle gevallen duidelijk 
voor de verenigingen. Vooral waar 
het kampioenschappen, degradatie- 
en promotie/degradatiewedstrijden 
betreft. Dat is nog het probleem 
waar alle sportbonden mee worste-
len.

Salvo’67
De dames van volleybalvereniging 
Salvo’67 uit Maartensdijk staan al 
bijna het hele seizoen ruim boven-
aan en moeten maar hopen dat zij 
als kampioen gekroond mogen wor-
den. De heren van Salvo’67 waren 
in een kampioensstrijd verwikkeld 
en staan op een 2e plek met 1 punt 
achterstand en een wedstrijd min-
der dan de koploper. Aanvoerder 
Daan Duijvestijn: ‘Dat zal flink ba-

len zijn wanneer de bond mogelijk 
vanuit de huidige stand de kampi-
oen benoemt. Maar voor hetzelfde 
geld komen er geen kampioenen en 
degradanten en komen de teams het 
volgende seizoen weer in dezelfde 
klasse uit. De Nederlandse Volley-
bal Bond heeft alle verenigingen 
een drietal scenario’s voorgelegd 
en om input gevraagd. Hierover 
wordt binnenkort een beslissing ge-
nomen. De gevolgen zijn dat we nu 
nog niet weten in welke klasse een 
team gaat spelen. Dat maakt het las-
tig om besluiten te nemen over de 
indeling van de teams voor het vol-
gend seizoen. Ik hoop dat de Bond 
snel duidelijkheid geeft’.

SVM
Hoofd Technische Commissie van 
voetbalvereniging SVM uit Maar-
tensdijk Wout van Dronkelaar: ‘Op 
voetbalgebied leven nog vele onze-
kerheden. Wij weten nog niet hoe de 
KNVB de competities wil afwerken. 
Dat is op dit moment nog niet dui-

delijk. We gaan er wel van uit dat de 
spelers snappen dat ze in beweging 
moeten blijven om hun conditie te 
behouden. Als er mogelijk weer ge-
speeld kan worden dat ze daarin niet 
heel erg zijn teruggevallen. Binnen 
de app-groep van de selectie hebben 
de jongens contact en we hopen dat 
ze elkaar onderling een beetje scherp 
houden. Voor het volgend seizoen 
kunnen we nog niet zoveel plannen. 
De oefenwedstrijden in de voorbe-
reiding naar het volgend seizoen zijn 
al wel vastgelegd. Maar alles valt of 
staat met de tijd die de crisis gaat du-
ren en wanneer de competitie stopt 
en de nieuwe competitie van start 
kan gaan’. 

Koningsdagvoetbal
Helaas heeft het bestuur moeten be-
sluiten om het Koningsdag school-
voetbal toernooi dat op 17 april 
zou plaats vinden dit jaar te laten 
vervallen. Wout van Dronkelaar: 
‘Het buitenlandtoernooi van onze 
JO15 en JO16 in het weekend van 

hemelvaart wordt waarschijnlijk 
ook afgelast. Voor de andere activi-
teiten als het klaverjassen, bingo en 
darten geldt hetzelfde als voor het 
voetballen. Zolang het sportpark op 
slot zit gebeurt er niks en weten we 
niet wanneer we de draad weer op 
kunnen pakken’.

NOVA
De situatie bij korfbalvereniging 
NOVA uit Bilthoven verschilt van 
de twee voorgaande verenigingen. 
Dat komt omdat een korfbalvereni-
ging een elkaar opvolgend zaal- en 
een veldseizoen heeft. Steven Bak-
ker verantwoordelijk voor korfbal-
technische zaken: ‘Wij zaten nog 
midden in het zaalseizoen dat niet 
meer wordt afgemaakt. Dat bete-
kent dat de voorbereiding en de 
focus nu op het veldseizoen zijn ge-
richt, dat hopelijk medio april van 
start gaat. De spelers en speelsters 
hebben een individueel trainings-
schema gekregen zodat ze voor de 
aanvang van het veldseizoen con-
ditioneel op peil zijn. Er is onder-
ling veel online contact binnen de 
selectie en er wordt gezamenlijk 
ook online gekeken naar wedstrijd-
beelden van het veldkorfbal. We 
moeten er wel staan als dat seizoen 
begint want er moet nog een aantal 
belangrijke punten worden gehaald 
voor lijfsbehoud. Zowel NOVA 1 
als 2 stonden op degradatie in de 
zaal. We wachten op een definitief 
besluit van het KNKV maar waar-
schijnlijk is dat deze degradatie niet 
door gaat. Dat betekent dat beide 

teams in de huidige klasse blijven 
spelen volgend seizoen’.

Afgelast
Ook NOVA heeft veel activiteiten 
moeten afgelasten zoals het jeugd-
kamp 2020 ‘Nova goes Viral’. Dit 
kamp zou plaatsvinden op 3, 4 en 5 
april. De organisatie van het kamp 
zal de komende tijd bekijken of en 
wanneer het kamp doorgang kan 
vinden. Voor een oefentoernooi op 
het sportpark op 11 april geldt het-
zelfde. Steven Bakker:’ Een toer-
nooi met 10 clubs uit de regio en 
ruim 200 deelnemers met een bbq 
en een feestavond. Eeuwig zonde 
maar ook financieel een flinke klap. 
Deze activiteiten brengen immers 
ook geld in het laadje en dat lopen 
we nu mis’. 

Knopen
Duidelijk is dat elke vereniging zijn 
problemen en onzekerheden kent. 
De nationale sportbonden moeten 
nog knopen doorhakken die te ma-
ken hebben met promotie en degra-
datie en start van nieuwe competi-
ties. Daar wachten de verenigingen 
gelaten op. Wanneer deze crisispe-
riode lang gaat duren is het niet on-
denkbeeldig dat verenigingen ook 
in de financiële problemen komen. 
Immers de vaste lasten als huur en 
onderhoud gaan gewoon door en 
voor veel verenigingen vallen de 
inkomsten via de sportkantine weg. 
Hopelijk zijn er ook bij gemeenten 
vangnetten om het omvallen van 
verenigingen te voorkomen. 

Het sportpark zit op slot en is voor geen enkele activiteit te gebruiken.

Klas aan de keukentafel
Sinds maandag 16 maart zijn de scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo 

gesloten. Het vergt de nodige aanpassingen om onderwijs op afstand te creëren. Bij bassischool 
het Kompas zetten leerkrachten alle zeilen bij om leerachterstand te beperken.

Directeur Marin van Duuren wil 
allereerst een groot compliment 
uitdelen aan ouders, leerlingen en 
leerkrachten. ‘In Westbroek is er 
sowieso al sprake van een grote so-
ciale verbondenheid maar het mooi 
om te zien hoe ouders en leerkrach-
ten de verbinding tussen school en 
thuis tot stand brengen. Wij snap-
pen dat er verschil is tussen thuis 
aan school werken en in de klas zit-
ten. We richten ons dan ook op de 
basisvakken taal, rekenen, spelling 
en lezen. Voor 2 groepen hebben 
we een thuisstudiepakket gemaakt 
en de overige groepen krijgen een 
digitaal lesaanbod.’

Digitaal
De leerkrachten van Het Kompas 
zijn er druk mee. Via Google Class-
room zijn er virtuele leeromgevin-
gen gemaakt. Leerkrachten kunnen 
in deze leeromgeving huiswerkop-
drachten plaatsen, maar nemen bij-
voorbeeld ook instructiefilmpjes op 
die de kinderen thuis kunnen bekij-
ken. Al het schoolwerk gaat digitaal 
over en weer; de opdrachten, het 
maken, de beoordeling en de feed-
back. Maar de online mogelijkheden 
gaat nog verder. Via Google Meet 
ontstaat er een online platform dat 
interactieve communicatie mogelijk 
maakt. Dat geldt niet alleen voor 
leerzaken, maar maakt het ook mo-

gelijk om met de hele klas even een 
ontspannend spelletje te doen.

Thuis
Voor de leerkrachten en de leerlin-
gen vergt het aanpassingsvermogen, 
maar ook voor ouders geldt er ineens 
een compleet ander ritme. De kinde-
ren zitten thuis en worden geacht 
schoolwerk te doen en gewoon om 
8.30 uur in de ‘klas’ te zitten. Voor 
ouders die moeten werken is er in 
Westbroek een mooi sociaal vang-
net. Op bescheiden schaal worden 
kinderen bij andere gezinnen opge-
vangen en zo ontstaan er miniklasjes 
die het leren thuis wellicht net even 
leuker maken.

Een thuisklasje aan de keukentafel op de Kerkdijk.
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Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Vanaf woensdag 25 maart 2020:

Afhalen of laten bezorgen.
Tussen 17.00 - 19.00 uur.

Afhalen
€ 10,00

per daghap

Laten bezorgen
€ 11,00

per daghap

Bel of mail om te bestellen:
06-12368755

info@naastdeburen.nl

Kijk voor meer info
en de actuele daghap

op www.naastdeburen.nl

Tot ziens bij de deur!

Wandelen op Landgoed 
Eyckenstein in Coronatijd

door Walter Eijndhoven

Eyckenstein is een prachtig landgoed op de Utrechtse Heuvelrug, met bossen, 
landbouwgronden, zichtlanen en een mooie natuur. Wandelend of fietsend van 

zuid naar noord verandert het gebied geleidelijk van een cultuurlandschap 
naar een natuurlandschap, vol wilde planten en dieren. 

Tijd om daar eens een kijkje te 
nemen, met name in deze tijd van 
het Coronavirus. Ondanks de vele 
waarschuwingen vanuit de over-
heid liepen groepen wandelaars en 
fietsers al kletsend in het bos. Een 
bijzondere gewaarwording.

Afspraak
Een afspraak was snel gemaakt. 
Onder de bezielende leiding van 
Lex van Boetzelaer, één van de 
nazaten van de familie Van Boet-
zelaer, start de wandeling bij zijn 
huis. Ondanks dat het coronavirus 
alom rondwaart, is het een drukte 
van jewelste op de Eikensteeg, de 
weg vanaf de Mauritshoeve naar 
het noorden. Overal wandelen en 
fietsen gezinnen in het bos.
‘Sinds 1876 is het landgoed in be-
zit van onze familie’, vertelt Lex. 
‘Mijn overgrootvader Mr. Willem 
Carel baron van Boetzelaer woon-
de vanaf 1878 permanent op het 
landgoed. Hij was in die tijd ook 
burgemeester van De Bilt. Zullen 
wij hier rechtsaf slaan?’ Wij slaan 
een pad af naar rechts, vlak voor 
het weiland met een aantal stieren. 
Het wordt direct al een stuk rusti-

ger. Lex: ‘Mensen volgen graag de 
hoofdpaden door een gebied. Als 
je maar even een zijpad inslaat, is 
het al een stuk rustiger. Afgelopen 
week was één van de stieren ont-
snapt. Hij liep daar op het bospad. 
Je begrijpt, ik ben er maar met een 
omweg omheen gelopen. Het is en 
blijft een stier. Natuurlijk heb ik 
wel de eigenaar gewaarschuwd’.

Omvang
Aan de rechterkant van het pad 
staat een enorme grove den. ‘Dit is 
qua omvang de grootste grove den 
op het landgoed’, laat Lex weten. 
‘Sinds enige tijd houd ik mij bezig 
met de dikste bomen op Eycken-
stein. Van iedere boomsoort zoek 
ik het dikste exemplaar. Straks ko-
men wij er nog meer tegen’. Aan 
het eind van het pad slaan wij naar 
links. Het pad leidt langs een graf-
kelder van de voormalige eigenaars 
van het landgoed, de familie Eyck. 
Lex: ‘De grafkelder ligt links van 
het pad, wat afgezonderd. ‘In deze 
grafkelder ligt een aantal nazaten 
van de familie Eyck, met een aantal 
van hun aanverwanten en vrienden. 
In mijn prille jeugd ben ik er eens in 

geweest. In mijn herinnering was er 
een aantal metalen laden. Sindsdien 
is de kelder dichtgemetseld’.

Inkervingen
Iets verderop, op een kruising, 
staan diverse beuken. ‘Ik ben erg 
geïnteresseerd in de inkervingen in 
bomen’, vertelt Lex. ‘Beuken, met 
hun gladde stam, lenen zich daar 
goed voor. Stelletjes willen hun 
liefde voor elkaar graag uiten in het 
inkerven in een beuk. Kijk, hier zie 
je een inkerving uit 1886. Kun je 
nagaan hoe lang die boom daar al 
staat. Hier op het landgoed staan er 
nog veel meer met een inkerving. 
Waarschijnlijk zelfs van een paar 
vrienden van mij. Ik herkende deze 
aan hun initialen. Helaas kan ik het 
niet navragen, want zij zijn jammer 
genoeg overleden. Het zal dus altijd 
een raadsel blijven’.

Rabatten
Wij vervolgen onze weg, een pad 
naar links en komen uit op de split-
sing Hollandsche Rading (naar 
links) en Lage Vuursche (rechtsaf). 
Aan de rechterkant van het pad, 
goed verscholen tussen de struiken, 
ligt een kuil. Lex: ‘Wij hebben het 
vermoeden dat in vroeger tijden, 
voorbijgangers hun paarden hier 
lieten drinken, omdat deze kuil op 
een oude kaart als ‘paardenwed’ 
staat aangeduid Het was eigenlijk 
een soort vennetje, middenin het 
bos’. Een stukje teruglopend, rich-
ting Hollandsche Rading, wandelen 
wij via een paadje meer het bos in. 
‘Kijk, hier liggen rabatten, dat zijn 
langwerpige ophogingen tussen 
greppels. De grond uit de greppels 
werd gebruikt om het rabat mee 
op te hogen. In de bosbouw wordt 
deze methode in natte gebieden 
toegepast om bomen te planten op 
de ophoging. De greppel dient als 

afwatering. Achter de laatste rabat 
is de grens van ons landgoed en be-
gint het eigendom van het Utrechts 
Landschap’.
Eyckenstein is een mooi gebied 
om te wandelen en te fietsen. In 
het zuidwesten groeit voorname-
lijk loofbos, langzaam overgaand 
in naaldbos en heide in het noorden 

van het gebied. Natuurlijk vinden 
veel dieren hier hun rust. Reeën 
worden vaak waargenomen, maar 
ook das, vos, boommarter, raaf of 
hazelworm zijn met wat geluk te 
zien. Het gebied bevindt zich ten 
Noorden van de Maartensdijkse 
Dorpsweg achter het grote landhuis 
en is te bereiken via de Eikensteeg. 

De qua omvang grootste grove den op het landgoed.

De grafkelder van de voormalige eigenaars van het landgoed, de 
familie Eyck.

Zorg voor elkaar én de natuur 
In het Goois Natuurreservaat is het drukker dan ooit. Vergelijkbaar met de eerste lentezondag 

in april. Activiteiten zijn afgelast, restaurants, scholen en veel winkels zijn gesloten door de 
uitbraak van het coronavirus. Maar de natuur kun je nog wel opzoeken. Ga vooral naar 

buiten en geniet ervan, houd gepaste afstand van elkaar en respecteer de natuur.  

Het Goois Natuurreservaat is blij 
met al die mensen die van de natuur 
komen genieten in deze verwar-
rende tijden. Hun huis ontvluchten 
om even de benen te strekken en wat 
frisse lucht op te snuiven. Op zulke 
momenten realiseer je je hoe belang-
rijk natuur vlak bij huis is. We zien 
ook veel nieuwe bezoekers, sporters 
en veel kinderen die we anders ei-
genlijk zelden in de natuur zien. 

De drukte heeft ook zijn keerzijde. 
Iedereen kiest zijn eigen weg en 
regels lijken vergeten of niet no-
dig. Onze boswachters zien mensen 
midden op de hei en in het bos, ver 
weg van de paden. En dat is nu net 
het laatste plekje waar dieren hun 
broodnodige rust zoeken. Houd 
daarom uw hond aan de lijn op de 

plekken waar dat verplicht is en blijf 
op de paden. 

Respecteer het broed en rust-
wseizoen 
De dieren in onze natuur zijn 
kwetsbaar. Deze week is het 
broedseizoen gestart. Vogels gaan 
op zoek naar nestmateriaal en een 
goede plek om te broeden. Grond-
broeders als de roodborsttapuit en 
de veldleeuwerik maken hun nest 
midden op de hei. De reeën in ons 
reservaat zijn nu drachtig.  Ook de 
reeën hebben de komende maan-
den hun eigen rustige plek nodig, 
waar ze hun kalf kunnen werpen.  
       (Ines van Hees)

Het broedseizoen is begonnen.

Sporen in de lucht
Hoog in de lucht getuigen sporen van een intensief sociaal netwerk. 
Verre reizen overzee zijn populair en brengt mensen wereldwijd 
met elkaar in contact. Zo worden boeiende gewoontes uitgewisseld 
en krijgen we meer begrip voor andere culturen. Het geeft ons een 
open geest, maakt ons gelukkig.

Tegelijkertijd verzorgen wij hier-
mee ongewild en ongemerkt het 
transport van velerlei ziektekie-
men. Bacillen wandelen grenze-
loos met ons mee. Argeloos smok-
kelen we allerlei virussen op onze 
huid en slijmvliezen mee door de 
douane. Vreemde sporen, die ons 
en onze dierbaren ziek kunnen 
maken. Reizigers uit China namen 
ze mee naar het westen.
Terwijl daar de lucht nu opklaart, 
zitten wij binnen. Opgehokt met 
veel vragen en grote uitdagingen. 
De invloed van corona opent 
nieuwe routes van solidariteit en 
creativiteit. Werken via internet, 
contacten per telefoon en met de 
neus in de zon het virus te lijf.
                 (Karien Scholten)

In haiku
Sporen in de lucht
Intensief sociaal verkeer
Corona routes
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