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Hoe de gemeenteraad in 
coronatijd functioneert 

door Guus Geebel

‘Ik vind het knap om te zien hoeveel moeite de inwoners doen om zich aan de coronaregels te 
houden en elkaar de ruimte geven. Je ziet dat er heel veel gebeurt om mensen bij te 

staan en er ontstaan allerlei nieuwe praktische initiatieven. Dat vind ik mooi 
om te zien’, aldus gemeenteraadslid Krischan Hagedoorn.    

Hagedoorn is sinds de gemeente-
raadsverkiezingen van 2014 voor-
zitter van de PvdA-fractie. Hij 
was op 12 maart voorzitter van de 
laatst gehouden vergadering van 
de commissie Burger en Bestuur 
in het gemeentehuis. Er mocht 
toen al geen publiek meer komen. 
De communicatie verloopt sinds-
dien digitaal. ‘Er is een speciale 
WhatsAppgroep aangemaakt van 
raadsleden in coronatijd. Op 10 
april was er een virtuele voorberei-
dingsvergadering voor het digitaal 
vergaderen met het programma 

van Zoom Video Communications. 
Raadsleden konden daar thuis aan 
deelnemen en het programma tes-
ten. Dat is geslaagd en op 14 april 

was de eerste commissievergade-
ring waar digitaal werd vergaderd.’

Besluiten
Binnenkort wordt het mogelijk 
besluiten online te nemen. ‘Burge-
meester Arjen Gerritsen zei altijd, 
de raad is niet alleen een debatclub 
maar ook een besluitenfabriek’, 
vertelt Krischan Hagedoorn. ‘Je 
moet altijd besluiten zo goed mo-
gelijk nemen en als digitaal verga-
deren het mogelijk maakt om meer 
besluiten te nemen is dat een pre. 
We gaan in ieder geval de commis-

sievergaderingen digitaal doen. De 
griffie is nu aan het inventariseren 
hoe we de raadsvergadering in april 
gaan doen. Dat kan digitaal zijn, 
maar ook zo dat er maar één raads-
lid stemt namens de raad. Dat heb-
ben we gezien in de raad van Breda. 
Er is een nieuwe wet aangenomen 
die op dit moment wordt verkend. 
Die virtuele vergaderingen worden 
dan ook uitgezonden, want het al-
lerbelangrijkste van de beraadsla-
gingen is dat ze openbaar zijn. Als 
het niet rechtstreeks mogelijk is 
kunnen inwoners achteraf de verga-
dering volledig raadplegen.’ 

Digitaal
Bij de gemeente werkt Iedereen 
zoveel mogelijk vanuit huis, ook 
de griffie. De communicatie met 
de gemeente naar raadsleden toe 
noemt Hagedoorn goed. ‘Ik vind 
dat wij op het gebied van corona 
uitstekend door de burgemeester 
op de hoogte worden gehouden. 
Daarnaast vind ik dat de griffie 
ons voortreffelijk helpt om straks 
rechtsgeldige besluiten te kunnen 
nemen.’ Bij de commissieverga-
deringen krijg je een zaal te zien 
waar op gepaste afstand een com-
missievoorzitter, een griffier en een 
vertegenwoordiger van het college 

zit. De vertegenwoordigers van de 
twaalf fracties zijn er digitaal bij 
en kunnen digitaal spreken. Zij zijn 
dan ook in beeld.’  

Financiële consequenties
‘Het is voor gemeenteraadsleden 
niet duidelijk wat de financiële con-
sequenties voor de gemeente van de 
coronamaatregelen zijn, maar daar-
over zullen we ongetwijfeld door 
de burgemeester worden bijgepraat. 
Hij heeft in Nieuwsuur aangegeven 
dat hij verwacht dat de gevolgen 
groot zijn. Ik ga ervan uit dat wij 
als raad als eerste geïnformeerd 
gaan worden. Ik denk vooral dat 
we samen met alle andere gemeen-
teraden in Nederland een krachtig 
geluid naar het kabinet moeten af-
geven over de enorme gevolgen 
voor de samenleving. Denk in onze 
gemeente aan de zzp’ers, onderne-
mers en mensen die bang zijn hun 
baan te verliezen of al kwijt zijn. 
Ook aan mensen die straks in de 
bijstand gaan komen, het wordt een 
enorm maatschappelijk probleem 
dat wij niet alleen kunnen oplossen, 
maar nationaal of zelfs Europees op 
zullen moeten lossen.’    . 

Verantwoordelijkheid
‘Het contact met de inwoners ver-
loopt ook moeilijker’, vertelt Kri-
schan Hagedoorn. ‘We hebben er-
voor gezorgd dat mensen die over 
onderwerpen in willen spreken nu 
schriftelijk hun inspraak kunnen 
regelen.’ Hagedoorn zelf benadert 
leden van zijn partij om te vragen 
hoe het met hen gaat. ‘Daarbij 
vraag ik ook altijd hoe het in de 
buurt waar zij wonen gaat. Zo krijg 
je een beetje een indruk van hoe 
het met mensen in onze gemeente 
gaat. Het blijkt dat de meeste men-
sen de situatie lijdzaam ondergaan 
en zich zoveel mogelijk houden aan 
de regels, dat is een mooi beeld om 
te zien. Gezondheid van de burgers 
staat voorop, niet alleen voor jezelf, 
maar je bent ook verantwoordelijk 
voor de gezondheid van een ander. 
Hij weet dat ook vanuit zijn werk, 
waar hij onder meer verantwoor-
delijk is voor de schoonmaak in 
een ziekenhuis. Daar is de wereld 
in twee weken tijd compleet op 
zijn kop gezet. De normale en po-
liklinische behandelingen zijn bijna 
helemaal gestopt en bijna alles is 
gefocust op corona. De schoon-
makers richten zich bijna helemaal 
op het desinfecteren van ruimtes 
en zorgen dat het virus zich niet 
verder kan verspreiden. Dat is wel 
een heel dankbare taak waarbij je 
ziet wat dit allemaal doet.’ Hage-
doorn is eindverantwoordelijk voor 
de schoonmaak in een ziekenhuis, 

De Julianaschool mist de leerlingen 
op het schoolplein.

Bloemengroet

Ook bij de Koperwiek in Bilthoven kon winkelend en meelevend pu-
bliek een bos bloemen kopen voor (een) eenzame oudere(n) in één 
van de verzorgingshuizen binnen de gemeente De Bilt. [foto Walter 
Eijndhoven]

Krischan Hagedoorn merkt dat bewoners zich goed aan de coronaregels 
houden.

een gehandicapteninstelling en een 
verpleeg- en verzorgingshuis. ‘Ik 
maak het van alle kanten mee.’ 

Scholen
Krischan Hagedoorn heeft vier kin-
deren die allemaal onderwijs op af-
stand hebben. ‘Het gaat heel goed 
en ik ben trots op ze en op hun leer-
krachten die het allemaal heel goed 
organiseren. Het ene kind vindt het 
heerlijk en een ander kind wil niets 
liever dan naar school. De gemeen-
te heeft veel schulden dus worden 
we extra hard geraakt door deze 
crisis. Er is weinig vet op de bot-

ten en we hebben snelle landelijke 
hulp nodig. Het is goed dat onze 
burgemeester daarvoor aangeklopt 
heeft. Ik vind dat onze burgemees-
ter zich erg goed en zichtbaar inzet. 
Hij probeert goed met de burgers 
te communiceren, telefonisch bij-
voorbeeld en daarnaast vind ik dat 
hij ons als raadleden goed op de 
hoogte houdt van wat er allemaal 
gebeurt. Daar ben ik heel tevreden 
over. Daarnaast merk ik dat wet-
houders erg hun best doen om de 
echt belangrijke dossiers snel aan 
de beurt te laten komen.’
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De redactie kiest ervoor in deze 
‘Coronatijd’ te volstaan met de 

vermelding welke (on-)mogelijkheden 
er zijn m.b.t. het volgen van reguliere 

kerkdiensten in/vanuit de kerkgebouwen 
zonder vermelding van de namen van 

eventuele voorgangers.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

In verband met de Coronacrisis zijn de 
diensten alleen via de kerkomroep mee te 
maken. Tijdens de diensten zijn alleen de 
voorganger, de dienstdoend 1e ouderling, 

de organist en ‘technici’ in de kerkzaal 
aanwezig.

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerkomroep.

nl en livestream: https://www.
pgbilthoven.nl/de-ark/.

Vrijz. gem. Woudkapel
De Woudkapel annuleert alle activiteiten 
gedurende 7 dagen per week - in ieder 

geval tot en met 1 juni.

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er tot 1 
juni geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Er zijn t/m maandag 1 juni geen 

vieringen in de OLV- kerk . Korte 
vieringen zijn te volgen op kerkomroep.nl.

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
Vanwege het Coronavirus zijn er 

voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

De ochtenddienst wordt uitgezonden 
via diverse media. ’s Avonds is er een 
herhaling van een eerder uitgezonden 

dienst via diverse media

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

In elk geval tot en met 26 april zijn er 
geen vrij toegankelijke diensten in de 
Oosterlichtkerk. Men kan de dienst 

beluisteren via de website kerkomroep 
en/of kijken naar de livestream, welke 

‘s zondagsochtends beschikbaar is rond 
09.45 uur.

 
R.K. St. Michaelkerk

Er zijn t/m maandag 1 juni geen 
vieringen in de St. Michaëlkerk.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/04 • 10.00u - geen Dienst 
en woensdag 22 april geen 

Gebedsbijeenkomst 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
Er zijn t/m 31 mei geen erediensten; wel 
is er steeds om 15.30u een overdenking/

meditatief moment. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

De diensten (volgens het rooster) worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
De start van het kerkseizoen is uitgesteld 

tot zondag 7 juni 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 
georganiseerd. Er wordt z.s.m. 
overgegaan op video-diensten. 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

De kerkdiensten zijn tot nader bericht 
niet toegankelijk, maar wel te volgen via 

de kerktelefoon en internet. 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

Oud papier
Bij alle inzamelingen geldt, dat 
er met minder wagens gereden 
wordt. Het tijdstip dat de inzame-
laar langskomt zal waarschijnlijk 
anders zijn dan men gewend is. 
Zorg dat de papierkliko uiterlijk 
om 07.30 uur aan de straat staat.

11 april wordt 17 april
Maartensdijk en Groenekan 
wordt op vrijdag 17 april 

18 april
De Bilt en Bilthoven-West (ge-
bied 2) volgens de afvalkalender.

25 april
Hollandsche Rading en West-
broek volgens de afvalkalender.

‘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

PKN - Ontmoetingskerk
Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 

georganiseerd. Er wordt z.s.m. 
overgegaan op video-diensten. 

St. Maartenskerk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen 
vieringen in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Tot en met 10 mei zijn er geen 
avonddiensten; de ochtenddienst (met 
alleen voorganger, ouderling, diaken, 

organist en technieker) zijn te volgen via 
livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerktelefoon 

en internet.

“De Heere is mijn Herder”

Dankbaar dat zij zolang in ons midden kon zijn is toch nog 
onverwachts, in de leeftijd van bijna 100 jaar, van ons heengegaan

Maria 
van Engelenhoven - Hoenderdaal

Tante Riet

Sinds 1997 weduwe van Albertus van Engelenhoven

9 april 1920 3 april 2020

Neven en nichten

Correspondentieadres:
AdCura Uitvaartzorg, t.a.v. familie Engelenhoven
Dorpsweg 20, 3738 CE  Maartensdijk

De begrafenis heeft in verband met de maatregelen rondom 
het coronavirus in kleine kring plaatsgevonden.ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van

Petrus Johannes Maria van Breemen
~ Piet ~

Hilversum, 23 mei 1936 Bilthoven, 12 april 2020

Familie Van Breemen

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden 
in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Correspondentieadres:
E. van Breemen, Bovenkruier 11, 3738 WB  Maartensdijk

Gewijzigde openingstijden 
In verband met de komende 

feestdagen zijn de openingstijden 
van het gemeentehuis en de 

milieustraat in De Bilt gewijzigd.

Gemeentehuis is gesloten op:
• Maandag 27 april (Koningsdag)
• Maandag 4 mei
• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
•  Donderdag 21 mei  

(Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 22 mei
•  Maandag 1 juni  

(Tweede Pinksterdag)
De milieustraat is gesloten op:

• Maandag 27 april (Koningsdag)
• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
•  Donderdag 21 mei  

(Hemelvaartsdag)
•  Maandag 1 juni  

(Tweede Pinksterdag)

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Ook onder de huidige omstandigheden. 
denk ik graag.met u mee. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Mindfulness workshop

15 april is er van 20.00 tot 21.30 
uur een workshop Mindfullness. 
Deze workshop wordt gegeven 
via Zoom. Meer informatie en 
aanmelding zie website: debilt.
ouderslokaal.nl / agenda 15-04

Jihad van Liefde in het Lichtruim

17 april is de theatervoorstelling 
Jihad van Liefde te zien in het 
Lichtruim in Bilthoven. Aanvang 
20.00 uur. Voor meer informatie 
en kaartverkoop zie: www.kun-
stenhuis.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
In De Vierklank van 8 april jl. wordt - volkomen terecht - gepleit voor 
een Dr. H. W. Melchiorplein in het nieuwe hart van Bilthoven. De op-
roep van de vier ondertekenaars (Van de Vrugt, Clercx, Berents en Doe-
dens) dient omarmd te worden!

Mocht het de Gemeenteraad in dit Corona-tijdvak zijn ontgaan dan 
moet ik - als geboren Bilthovenaar - toch ‘effe‘ kwijt, dat de sloop van 
het Melchior-monument een gevoelige snaar heeft geraakt. Zo ga je 
niet om met de naamgever van Bilthoven.

Eerherstel is een historische plicht.
 
Sicco Roder, Bilthoven

Na een rijk, gelukkig en veel bereisd leven 
is onze lieve mama en oma

Bernarda Henriëtte Kaptijn
(Nen)

weduwe van
Hendrik Jan Hofman

na een kortstondig ziekbed overleden.
* Bergen  † Groenekan
13-mei-1932 12-april-2020

 Marjet Hofman
 Reinier van de Ven
 Rebca
 Rui
 Gertjan Hofman
 Jacqueline Thomas
 Mateo Hofman

Als gevolg van de huidige omstandigheden nemen wij in 
besloten kring afscheid. De begrafenis vindt plaats op de 
Algemene Begraafplaats te Bergen op vrijdag 17 april.
Correspondentie: Berkenlaan 4, 3737 RN Groenekan
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75 jaar geleden werd ook 
Maartensdijk bevrijd

In de overtuiging van de redactie dat ‘de verhalen verteld moeten blijven worden, opdat wij 
niet vergeten’, staat het themanummer van Sint Maerten volledig in het teken 

van de viering van 75 jaar bevrijding.

Het nummer bevat nog niet eerder 
in de Sint Maerten gepubliceerde 
foto’s en verhalen uit de aanloop 
naar de oorlog, uit de bezettingstijd 
en van de bevrijdingsperiode, uit de 
kernen van de toenmalige gemeen-
te Maartensdijk.

● Blauwkapel draagt twee ver-
halen bij, een over de geallieerde 
bombardementen op het spoor-
wegcomplex rond fort en dorp, 
een tweede verhaal over de uit-
braak van oorlogsjournalist en ra-
diopropagandist Wim Sassen (of 
was hij een dubbelspion?) uit het 
NSB-interneringskamp dat na de 
bevrijding in fort Blauwkapel was 
opgezet.
● Groenekan eert met het verhaal 
‘De Stille Helden, Maarten en Non 
Hulst uit Groenekan’ de grote op-
offeringsbereidheid en vasthou-
dendheid van het gezin Hulst bij 
het bieden van een veilige schuil-
plaats aan Joodse medemensen. 
Het verhaal is gekruid met de her-
inneringen van de jongste dochter 
aan die spannende tijd.
● Hollandsche Rading is present 
met een bijdrage over schrijver 
Nesna (pseudoniem van Jan Pieter 
Jansen) en zijn boek ‘De Honger-
processie’, een indringend verslag 
van de Hongerwinter en van hon-
gertochten in de periode 1944-1945 
én een aanklacht tegen de zwarthan-
delaren. Verder speelt een reportage 
over de afvoer van gevangen geno-
men Duitse militairen na de bevrij-
ding, zich (deels) op grondgebied 
van Hollandsche rading af.

● Maartensdijk is vertegenwoor-
digd met het verhaal ‘Een vergeten 
schaakspel’, over de bevrijding, 
vanuit het perspectief van de al-
daar ingekwartierde Duitse sol-
daten. Dat verhaal bevat ook een 
persoonlijke link met één van de 
verhalen uit Westbroek via soldaat 
Georg Kilens. In het Maartens-
dijks verhaal vertellen de inge-
kwartierde soldaten ontdaan aan 
één van hun hospita’s dat zij, hoe-
wel de oorlog voorbij is, toch zijn 
opgeroepen om in Westbroek een 
aantal kameraden te ontzetten, die 
gevangen genomen zijn door de 
BS (Binnenlandse Strijdkrachten).
● Tuindorp levert twee bijdragen: 
een verhaal over de opkomst van 
de NSB en de rol daarbij van bur-
gemeester Coenraad Van der Voort 
van Zijp en het lot van de Joodse 
burgers. Verder herdenkt de auteur 
in een beknopte bijdrage Cor en 
Aja Schilp – Jansen die in Tuin-
dorp twee bemanningsleden van 
een Amerikaanse bommenwerper 
verborgen.
● Westbroek pakt met drie verha-
len flink uit. De bijdrage ‘Onge-
wild samenwonen’ verhaalt van de 
aanloop naar en de afschuwelijke 
afloop van het bevrijdingsdrama 
in Westbroek. Het tweede verhaal 
gaat over het lot van de Joodse in-
woners van Westbroek. De derde 
Westbroekse bijdrage vertelt het 
verhaal van Teunis van de Bunt uit 
Westbroek die in de Amsterdamse 
verzetswereld een belangrijke rol 
heeft gespeeld.

De Redactie hoopt dat ook deze 
verhalen en de meer dan 100 oor-
logsverhalen op de website van de 
Historische Vereniging Maartens-
dijk (StMaerten.nl), nog lang (door-) 
verteld zullen blijven worden.

Het tijdschrift is verkrijgbaar bij 
Van der Neut b.v., Groenekanseweg 
5, Groenekan en bij de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilt-
hoven. De vereniging heeft een tij-
delijke bezorgdienst ingesteld voor 
de inwoners van Maartensdijk, 
Hollandsche Rading en Westbroek 
en andere geïnteresseerden. Mail 
hiervoor met info@historischever-
enigingmaartensdijk.nl 
            (Frank Klok) 

Duitsers ingekwartierd bij familie van de Bunt in Westbroek, 1944. (archief Wout van Winssen)

De voorpagina van Sint Maerten 
nr. 58 toont een karakteristiek 
bevrijdingsbeeld, een geallieerde 
tank afgeladen met uitzinnig blije 
burgers (locatie onbekend).

Commissie- en 
raadsvergaderingen 

van Gemeente De Bilt
Commissie- en raadsvergaderingen worden de komende tijd op al-
ternatieve wijze gehouden. Vergaderingen vinden plaats door mid-
del van videobellen.

Commissie Openbare Ruimte (16 april)
De eerste termijn van de commissie Openbare Ruimte op donderdag 
16 april verloopt schriftelijk, de tweede termijn gaat vanaf 20.00 uur 
digitaal via videobellen. Hoewel inspreken bij de commissievergade-
ring niet mogelijk is, is een eventuele schriftelijke inbreng van harte 
welkom. Men kan de commissie- en raadsleden hiervoor een bericht 
sturen via gemeenteraad@debilt.nl. De bijdrage komt dan rechtstreeks 
terecht bij de woordvoerders op de betreffende onderwerpen.

Raadsvergadering (23 april)
De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 april om 20.00 uur even-
eens via videobellen. Zie voor de onderwerpen (onder voorbehoud) de 
gemeentepagina in deze editie. 
Meekijken en stukken: De raadsgriffie tracht de digitale vergaderingen 
vanaf 20.00 uur live te streamen via debilt.raadsinformatie.nl. Als dit 
niet lukt, zullen audio/video-bestanden van de commissievergadering 
achteraf worden geüpload.
Agenda’s en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergade-
ringen vindt men zoals gebruikelijk op debilt.raadsinformatie.nl. 
Voor vragen over de agenda of de stukken: via raadsgriffie@debilt.nl of 
tel (030) 228 91 64. 

Paasattentie voor De 
Bilthuysen

De Stichting Vrienden van De Bilthuysen heeft vlak voor Pasen aan alle 
bewoners en zorgmedewerkers een Fair-trade attentie gegeven. 
Totaal gaat het om zo’n 450 mensen in de locaties De Rinnebeek, Wel-
tevreden, De Biltse Hof, De Bremhorst en De Koperwiek. De Stichting 
heeft op deze manier aan al deze mensen te kennen gegeven dat er aan 
hen wordt gedacht in deze bijzondere tijden. 

De bestuursleden Ben Drost (rechts) en Tobias Klomparends hebben 
aardig wat uit te delen. 

Vrijwilligerscentrale in Corona tijd 
De maatregelen rondom het Coronavirus zijn in korte tijd flink aangescherpt. Onder deze druk 

ontstaan ook de mooie initiatieven in De Bilt en landelijk. 
Er is veel creativiteit en saamhorigheid!.

De Vrijwilligerscentrale van Mens 
De Bilt is er ook in deze roerige 
tijden om vrijwilligers, initiatieven 
en maatschappelijke organisaties te 
ondersteunen. Juist nu zijn de net-
werken van vrijwilligersorganisa-
ties in hun contacten en vertrouwde 
relaties van vrijwilligers met kwets-
bare mensen super belangrijk. 

De Vrijwilligerscentrale bundelt de 
initiatieven op de website en kijkt 
waar de initiatieven aan elkaar kun-
nen worden geknoopt. De vacature-
bank is een plek waar maartschap-
pelijke organisaties hun vacatures 
kunnen plaatsten in deze Corona-
tijd. Het kan zijn dat er veel, soms 
oudere, vrijwilligers hun werk heb-

ben moeten staken. Vrijwilligers die 
zich willen inzetten om anderen bij 
te staan - juist nu - kunnen zich aan-
melden via vrijwilligerscentrale@
mensdebilt.nl. 
     (Naomi van der Meijden)
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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 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 april.

Snijbonenschotel € 1,25
100 gram

Vers gesneden
Hollandse andijvie
Grof of fijn

€ 1,49
400 gram

Hollandse
Elstar handappels

€ 1,49
Heel Kilo

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Proef het voorjaar… 
Hollandse asperges, 

kas bloemkool, kas bonen, 
rabarber, raapstelen, 

komkommers, tomaatjes 
en de allerlekkerste

Hollandse aardbeien
En nog veel meer gezonde 

en lekkere producten..!!
(Asperges worden gratis geschild)

20
04

21
04

22
04

Alleen donderdag

Vezelrijk en koolhydraat arm 

Desem brood
Nu € 1,99
Lekker en makkelijk…

Afbakbroodjes 
Bakje 8 stuks € 2,99

Aardbeien – vanille 
Taart
Nu € 15,95
De ouderwetse

Amandel krullen 
Nu € 5,99

Van onze patissierVan onze bakker

Capucijners schotel
€ 1,25

100 gram

Spaghetti 
met scampi’s en rucola

€ 6,95
Per Portie

Aspergeschotel
€ 1,75

100 gram

Vers van de traiteur

Unieke samenwerking 
LANDWAART met 

STERRENRESTAURANT!
Op donderdag, vrijdag en 

zaterdag 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..!!

Grote Hollandse

Komkommers 
Nu 2 voor € 0,99
Extra malse 

Krop sla 
Nu  € 0,99

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 april
t/m woensdag 22 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 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Huisgemaakt rookvlees
Gegrilde honingham
Gebraden rosbief

Filet Americain
Pulled chicken salade
Bieslook-paté

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Magere runderlapjes

Verse hamburgers

Garnaalspiesjes

500
 GRAM 6.50

500 
GRAM 9.98

500
GRAM

5
VOOR 6.-

Varkenshaas 
medaillon spiezen

5
VOOR 9.99

Vrijdag en zaterdag voordeel

1
KILO 8.98

SAMEN
VOOR 20.-

6.98

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.50

STOMPETOREN
GRAND CRU

500
GRAM 7.50

SHOARMA Runderschnitzels, 
kipschnitzels, 
gepaneerde schnitzels

4 + 1
GRATIS

BBQ PAKKET
4 FILETLAPJES
4 HAMBURGERS
4 KIPDIJSATÉ 
4 BBQ WORSTJES

HUISMIX

CRANBERRY MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98



Biltse Telefoonlijn 
zoekt vrijwilligers

De Biltse telefoonlijn is onlangs van start gegaan. Met dit lokale initia-
tief bellen vrijwilligers regelmatig met mensen die het huis niet uit mo-
gen. Een simpele manier om anderen een hart onder de riem te steken.

De Biltse telefoonlijn is een initiatief van Mens De Bilt  en Samen voor 
De Bilt. Direct nadat duidelijk werd dat het coronavirus ons dagelijkse 
leven ingrijpend veranderde, startte de Biltse Telefoonlijn om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk mensen onderling contact kunnen hebben. 
Deze service zorgt ervoor dat ie-
mand zijn verhaal kwijt kan, een 
ander via de telefoon leert kennen 
en eens iets anders hoort. De Bilt-
se telefoonlijn is vooral belangrijk 
voor mensen en echt niet alleen 
ouderen, die de deur niet meer uit 
mogen. 

Vrijwilligers gezocht
In eerste instantie waren er ge-
noeg vrijwilligers om te bellen. 
Inmiddels melden zich steeds 
meer mensen die graag gebeld 
willen worden. Nieuwe vrijwil-
ligers zijn van harte welkom; 
neem hiervoor contact op met 
maatjes@mensdebilt.nl, tel: 030 
7440595 tijdens werkdagen tus-
sen 9.00 en 16.00 uur. 
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advertentie

Wie bevrijdde 75 jaar geleden 
De Bilt 

Daarover verschilden de meningen. Er waren mensen die dachten dat het Canadezen waren, 
omdat ze een embleem van ‘the Polar Bears’ droegen. Anderen zagen de legervoertuigen, 

voorzien van een witte ster en dachten dat het Amerikanen waren. Weer anderen 
meenden dat het Engelsen waren.

Er heerste verwarring. Er werd 
feestgevierd, maar er was ook 
twijfel. Was de bezetter écht weg, 
kunnen we iedereen vertrouwen, 
kunnen we al een rood-wit-blauw 
of oranje strikje op doen? Er waren 
mensen die uit zekerheid een wor-
teltje in hun knoopsgat staken. Hoe 
kwamen de bevrijders in De Bilt, 
hoe beleefden we de bevrijding, 
hoe pakten we de draad weer op? 
Er was vreugde, maar er was ook 
verdriet. Er werd snel aangepakt 
om ons dorp weer op te bouwen en 
tot op de dag van vandaag wordt de 
bevrijding gevierd en herdacht. 

Extra
De Biltse Grift  besteedt in een ex-
tra dikke Bevrijdingsspecial aan-
dacht aan al die aspecten van de 
bevrijding van 75 jaar geleden met 
achtergronden, verhalen, herinne-
ringen en foto’s, die nog niet eer-
der zijn gepubliceerd. Grappige, 
bizarre en droevige verhalen, die 
een indruk geven van wat er 75 jaar 
geleden allemaal gebeurde in de ge-
meente De Bilt. 

De Biltse Grift ligt vanaf ca. 28 
april bij de Bilthovense Boekhan-
del en Bruna in Bilthoven en bij 
The Read Shop in De Bilt. 

Op de voorpagina van De Biltse Grift het allerlaatste nummer van De 
Vliegende Hollander, een krantje dat regelmatig door vliegtuigen boven 
Nederland werd uitgestrooid, om de bevolking op de hoogte te houden 
van de oorlogshandelingen.

Klankbord
Geen status, één persoon en anderhalve meter 

Ook ik meldde mij in het paas-
weekeinde op zaterdag bij een 
bouwmarkt; zelfs bij twee, want 
de voorraad van hetgeen ik zocht 
was bij de één zelfs al terugge-
bracht tot nul; klussend Neder-
land was volop in beweging en 
daarom moest ik voor mijn schar-
nier naar een andere zaak. 

Onderweg viel het mij op dat Lage 
Vuursche zaterdag in één richting 
afgesloten was; althans dat conclu-
deerde ik uit een drietal zaken; een 
aantal hekken met rood-witte bal-
ken, een rond rood bord met witte 
balk (eenrichtingsverkeer) en een 
uiterst vriendelijke verkeersregelaar. 
Ik had met hem te doen, toen een 
open cabriolet-chauffeur op status 
dacht wel naar het pannenkoeken-
dorp te mogen gaan en daardoor 
onnodig lang het verkeer op de t-
splitsing ‘hinderde’. Het onterechte 
onderscheid werd terecht niet ge-
maakt 

Bouwmarkten door het hele land 
hebben te maken met topdrukte. 
Er waren zelfs vestigingen die be-
sloten de deuren zaterdag gesloten 
te houden en weer anderen hadden 
beveiligers voor de deur gezet om 
de mensenstroom te reguleren. Het 
mooie lenteweer in combinatie met 

dichte kroegen zorgde ervoor dat 
veel Nederlanders wilden ‘doe-het-
zelven’, waardoor bouwmarkten dit 
weekend erg in trek waren. Volgens 
een ‘sluitende bouwmarkt’ was de 
‘geslotenverklaring’ bedoeld om het 
personeel rust te geven. Ook werden 
er aanpassingen gedaan in de win-
kels, zoals het ophangen van scher-
men en beveiligers werden ingezet 
die toezagen op het naleven van de 
extra omgangsregels. Er mocht maar 
een gelimiteerd aantal mensen in de 
bouwmarkt. De rest moest netjes in 
de rij wachten, op minimaal ander-
halve meter van elkaar.

Zaterdag was er (weer) een regel 
bijgekomen: een speciale toelatings- 
en parkeerregeling. Er mocht slechts 
één persoon in de auto zitten; indien 
dat niet zo was werd de toegang 
tot de parkeerplaats geweigerd of 
moesten de andere buiten de poort 
blijven. Een auto of twee voor mij 
was door vier personen bevolkt; al 
giechelend verlieten drie personen 
de auto, om ruim buiten het hek ge-
drieën en heel close hun bezigheids-
therapie ‘kwebbelen’ voort te zetten.

Mijn parkeerplek werd vervolgens 
zorgvuldig uitgezocht en gedul-
dig wachtte ik op het resultaat van 
de speurtocht; ik werd verzocht de 

middelste van 
drie lege plek-
ken in te willen nemen. Daarna kon 
ik in de rij van zo’n 15 wachtenden 
plaatsnemen. Toen ik ‘aan de beurt’ 
was werd mij een winkelwagentje 
aangewezen, dat ik vooraf diende te 
reinigen en ja, na ongeveer 30 mi-
nuten voorbereiding, kon ik op zoek 
naar mijn scharnier.
In de bouwmarkt zelf was de ander-
halve meter geen issue meer; ieder-
een liep zoekend en vragend zijn of 
haar gereinigde winkelwagentje al-
leen te duwen; bij het passeren was 
de anderhalve meter veelal noodge-
dwongen teruggebracht tot het abso-
lute minimum. De bouwmarkt had 
geen eenrichtingsverkeer (zoals in 
Lage Vuursche) ingesteld. 

Gelukkig was al dat gewacht niet 
voor niets geweest; ik vond het-
geen ik zocht en na het betalen van 
€ 4,99 voor het kleinood kon ik de 
terugreis aanvaarden. De surveillant 
zwaaide uitgebreid en vriendelijk; 
er was weer een parkeerplek ‘één 
op drie’ vrijgekomen. De rij wach-
tenden was uitgebreid naar 20 en de 
groep kwebbelende giechelaars ge-
noot buiten het hek nog steeds - heel 
close - van het fraaie weer.

Henk van de Bunt

Helden van 
De Bremhorst

Afgelopen vrijdag werden de medewerkers van De Bremhorst in Bilt-
hoven warm verrast door een enorm spandoek, opgehangen door fami-
lie van een van de bewoners van dit verpleeghuis, die momenteel geen 
bezoek mogen ontvangen. ‘Helden van De Bremhorst’, stond er: zo 
wilde de familie de verzorgenden bedanken voor hun inzet en zorg, en 
hun een hart onder de riem steken. Dit hartverwarmende gebaar werd 
door het hardwerkende personeel in dank aanvaard.   (Peter Schlamilch) 

Spandoek voor De Bremhorst om de zorgverleners te bedanken.

Even bellen met een ander kan veel betekenen.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 25 maart t/m di 21 april 2020

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 
producten. Alle combinaties mogelijk.

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 

*

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

ANDRÉLON
Alle soorten
M.u.v. multipacks
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*GRATIS

VOORJAARSWIJNEN
Villebois Petit Sauvignon, Signe Bourgogne 
Chardonnay, Mezzacorona Pinot Grigio 
Riserva, Freixenet Cordon Negro Cava, Nero 
Oro, Mezzacorona Pinot Grigio Rose of KWV 
Cabernet Sauvignon
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

 3 VOOR

15,-
a17,97 - a25,62

BEEMSTER PLAKKEN KAAS
Alle soorten uit de wandkoeling
2 verpakkingen à 125-250 gram

2e
HALVE
PRIJS*

KARVAN CÉVITAM
2 flessen à 48 ml of 750 ml

2 VOOR

5,-
a5,68 - a6,78

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
COLOR, BLACK VELVET 
OF STRALEND WIT 
GROOTFORMAAT OF 
ROBIJN WASCAPSULES
2 verpakkingen à 1470 ml of à 15 capsules

1+1
GRATIS*GRATIS

SWEET & SUNNY 
AARDBEIEN
Bak 400 gram

179
a2,49

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

ALLE RADLERS OF 
SPECIAALBIEREN VAN 
GROLSCH, LEFFE, 
KARMELIET OF AFFLIGEM
2 multipacks of 2 losse flesjes of 
blikjes à 30-75 cl

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels tas à 1 kilo,
blauwe bessen bakje à 125 gram,
frambozen bakje à 125 gram,
pitloze witte of rode druiven 
bak à 500 gram

 3 VOOR

499
a8,97 - a6,57

 3 VOOR

499
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Kantoorunit als ‘ontmoetingsplek’ 
voor Thomashuis

door Marijke Drieenhuizen

De tien bewoners met een verstandelijke en lichamelijke beperking van het Thomashuis 
Maartensdijk mogen al twee weken geen bezoek meer ontvangen en ook niet zelf 

ergens op bezoek gaan. Dat is moeilijk te begrijpen voor ze: geen ouders, broers 
en zussen zien, niet naar dagbesteding, sportclubjes en de Kroeg. 

Vooral het bezoek van en aan de 
ouders wordt zeer gemist. Om die 
pijn enigszins te verlichten heeft 
het zorgechtpaar Dennis en Natha-
lie van Middelkoop een kantoorunit 
geplaatst waar bewoners, binnen de 
richtlijnen van het RIVM, hun ou-
ders kunnen ontmoeten. Er geldt 
een ‘Nee, tenzij’ regel: als een be-
woners het even echt niet meer 
trekt kan een ouder hier zijn of haar 
kind ontmoeten. Hen even echt zien 
en met ze praten zal hen dan helpen 
om het daarna weer vol te houden. 

Boodschap
De boodschap van Mark Rutte en 
Hugo de Jonge kwam aan bij de be-
woners. Ze waren er al op voorbe-
reid maar toch was het een teleur-
stelling. In ieder geval tot en met 28 
april niet iets buiten het Thomashuis 
doen en geen bezoek ontvangen. 
Een harde en pijnlijke boodschap 
voor de bewoners die weliswaar 
in het Thomashuis wonen maar die 
allen een goede en intensieve band 
hebben met hun ouders en broers 
en zussen. De kantoorunit moet de 
druk van de ketel halen. 

Echt zien en spreken
In het Thomashuis wordt heel wat 
afgebeld en gevideobeld. Het is 
mooi dat het kan maar het is niet 

echt een oplossing voor velen van 
hen. Ouders echt even zien en spre-
ken is misschien soms wel nood-
zakelijk. Dennis van Middelkoop: 
‘Vanuit het oogpunt dat gezondheid 
niet alleen afwezigheid van ziekte 
als koorts en hoesten is, willen we 
(binnen de RIVM richtlijnen) ook 
voor de psychosociale gezond-
heid van onze bewoners en ouders 
zorgen. Door het plaatsen van een 
kantoorunit naast ons Thomashuis 
kan een bewoner een ouder ont-
vangen zonder dat de ouder in het 
Thomashuis hoeft te komen. Op 
deze manier vindt toch de zo be-
langrijke ontmoeting tussen ouders 
en hun kinderen plaats. Hierdoor 
voorkomen we dat een bewoner 
teveel stress en verdriet heeft waar-
door andere gezondheidsklachten 
kunnen ontstaan. Ons motto is: Als 
de ene deur dicht moet, zetten we 
een andere deur open. Wij denken 
hierbij invulling te geven aan een 
zeer belangrijk gezondheidsaspect 
van onze bewoners en hun ouders 
in deze moeilijke tijd’. 

Intensief
Nathalie van Middelkoop: ‘Al met 
al was het weer een intensieve 
week, hier en daar loopt soms de 
spanning of het gemis van ouders 
op. Doordat we de bezetting ruim 

houden hopen we zoveel en zo snel 
mogelijk de nog kleine signalen op 
te vangen zodat we er op in kunnen 
spelen voordat het gaat stapelen. 
Praten, praten, praten, afl eiden, re-
lativeren, bemoedigende blikken, 
persoonlijke aandacht, 1 op 1 mo-
menten, rustmomenten, even een 
andere ruimte aanbieden, passende 
activiteiten zoeken en aanbieden 
etc. zo hopen we iedereen te ‘zien’ 
en door de moeilijke momenten 
heen te helpen’. De kantoorunit 
gaat uitkomst bieden, ook al moe-
ten de bewoners de 1,5 meter richt-
lijn volgen en mogen ze hun ouders 
niet aanraken. ‘Echt zien en echt 
spreken zal gaan helpen om door 
deze vervelende periode te komen’. 
Behalve als ontmoetingsplek zal 
de kantoorunit ook gebruikt wor-
den als extra ruimte om even apart 
met een bewoner of met een klein 
groepje iets te doen’.

Passende activiteiten
Het is veel extra regelwerk voor 
het zorgechtpaar. Vorige week wa-
ren ze bijvoorbeeld nog blij met 
de tijdelijk overgenomen activitei-
tenbegeleidster, tot ze vertelde dat 
ze dat ze benaderd was door de in-
stelling waar zij invalwerk doet om 
daar te komen werken vanwege de 
hoge uitval van personeel en dat 

Bent u tussen de 57-67 jaar en vraagt u zichzelf het 
volgende af: “Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel 
bedraagt mijn pensioeninkomen? Wanneer kan ik het 
beste mijn lijfrente laten uitkeren? Is het verstandig 
om mijn hypotheek af te lossen?” 

Worstelen met deze vragen 
is niet echt wat u wilt. Maar 
het niet ti jdig beantwoor-
den van deze vragen kan 
nog veel vervelender zijn. 
Zoals fi nanciële zorgen of ie-
dere dag met pijn en moeite 
naar uw werk toe moeten, 
totdat u eindelijk met pen-
sioen kunt gaan, terwijl dit 
misschien helemaal niet 
hoeft . Wat u gaat helpen is 
een analyse van uw fi nanci-
ele situati e. 

Om daarmee een start te 
maken geeft  Jolanthe van 
den Berg van Zuiver Advies
meerdere informati eavon-
den. De avonden worden dit 
jaar in Bilthoven gehouden 
in Lokaal 68 op 10 maart, 7 
mei en 30 juni. Kunt u niet? 
U bent ook van harte wel-
kom in Houten of Doorn. 

Op deze avonden leert u wat 
u kunt doen om uw fi nanci-
ele situati e te opti maliseren 
en welke stappen u nu al 
kunt zett en om dit te realise-

ren. Daarnaast krijg u uitleg 
over onder andere lijfrentes, 
pensioen en hypotheken. 
Maar ook antwoord op vra-
gen over hoe u kunt schen-
ken aan uw kinderen, hoe u 
ze kunt helpen bij het kopen 
van een woning en ook het 
testament komt aan bod. 

Komt u ook? Meld u dan 
snel aan via info@zuiver-
advies.nl. U bent van harte 
welkom! De presentati e is 
van 19.30 tot 21.30 uur. De 
toegang is grati s. Plaatsen 
zijn beperkt beschikbaar.

advertorial

Jolanthe is onafh ankelijk fi nancieel planner (FFP), 
sinds 1992 werkzaam in de fi nanciële branche en 
eigenaar van Zuiver Advies. Zuiver Advies kenmerkt 
zich als één van de weinige advieskantoren in Neder-
land die écht volledig onafh ankelijk is, omdat ze geen 
fi nanciële producten verkoopt.

Infoavonden

“Pensioen, wat te doen?”

Groeten uit het Thomashuis.

zij heeft besloten om daar te gaan 
werken deze periode. Dennis van 
Middelkoop: ‘Dat was even slik-
ken. Maar gelukkig hebben wij hier 
in het Thomashuis twee ontzettend 
lieve en heel goede stagiaires, Luc 
en Gerjanneke, die we meteen ge-
vraagd hebben om in dienst te ko-
men op basis van 0 uren contract 
zodat we een goede bezetting blij-
ven houden en zij hebben daar po-
sitief op gereageerd. Iedereen blij’. 

Passende activiteiten worden voor 
elke bewoner gezocht en gevonden. 
Nathalie van Middelkoop: ‘David 
wil graag sjoelen en doet dat nu 
lekker buiten, we hebben hout ge-
kregen en proberen nu met een paar 
bewoners vogelhuisjes te maken, 
anderen helpen met koken of de 
huishoudelijke klussen. Gelukkig 
krijgen de bewoners af en toe een 
kaartje van familie en werk. Daar 
zijn ze erg blij mee’. 

Leden Crealief maken kaarten 
voor alleenstaanden

door Walter Eijndhoven

Vanuit alle hoeken en gaten in de samenleving komt steeds meer hulp voor alleenstaanden, burgers 
die te maken hebben met isolatie wegens het Coronavirus. Ook de dames van Crealief zijn druk 

in de weer met het maken van kaarten om alleenstaanden een hart onder de riem te steken.

Hoe fi jn is het een gezellig kaartje 
te krijgen van een vriend of vrien-
din die je al heel lang niet hebt 
gezien of gesproken. Dat vinden 
de leden van Crealief nu ook. ‘Al 

wekenlang horen wij dat iedereen 
moet binnenblijven om het Corona-
virus op deze manier te kunnen ver-
slaan’, vertelt Caroline van Rees, 
één van de leden van Crealief. ‘Niet 

alleen ontstaat eenzaamheid onder 
bewoners van de verpleegtehuizen 
die hun geliefden niet meer mogen 
zien, maar ook alleenstaanden voe-
len de eenzaamheid meer en meer’.

Groepsapp
Om de eenzaamheid onder de 
Biltse bevolking terug te drin-
gen, begon Crealief een actie. 
Van Rees: ‘Via onze groepsapp 
ontstonden allerlei ideeën. Eén 
van die ideeën was leuke kaarten 
versturen naar eenzame mensen. 
Via Mens Bilt zijn er inmiddels 
100 op weg. En natuurlijk kan ie-
dereen iemand opgeven. Je vader/ 
moeder, een familielid, een buur-
vrouw of iemand in de wijk. Via 
een oproep maken onze leden een 
kaart, bijvoorbeeld in de vorm van 
een hart. De betekenis hiervan is 
“een hart onder de riem steken”, 
maar ook plakken wij gedroogde 
bloemen op een kaart’.

Wie graag iemand een hart onder 
de riem wil steken, kan dit laten 
weten via de Facebook-pagina 
van Club Crealief Bilthoven of via 
Clubcrealief@gmail.com

Er zijn al veel kaarten onderweg.
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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.

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. PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
HOGEDRUKREINIGER 
RE 90

€ 169

€ 149*

HOGEDRUKREINIGER 
RE 130 PLUS 
Incl. RA 101 vlakreiniger

€ 518

€ 399*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIME SLAAPCOMFORT

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

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

MENS is ook…

MENS Boodschappenservice
Door het coronavirus kan het voorkomen dat u niet meer in staat 
bent om zelf boodschappen te doen, omdat u niet meer naar bui-
ten kan of durft. Een vrijwilliger kan de boodschappen voor u doen. 
U zorgt zelf voor een boodschappentas, een boodschappenlijstje 
en contant geld (geen pinpas!). De vrijwilliger zal de boodschap-
pen voor de deur plaatsen, i.v.m. de afstand die gehouden moet 
worden. U moet zelf de boodschappen naar binnen brengen. Voor 
deze dienst kunt u mailen/bellen met: servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of 030-7440595.

MENS website
Op onze website houden we u op de hoogte 
van corona initiatieven lokaal en landelijk. En 
vindt u tips en suggesties voor vermaak thuis. 
www.mensdebilt.nl (blauwe buttons).

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

Maandag t/m vrijdag : 07.00 - 18.00 |  Zaterdag: 07.00 - 16.00

MINI LAMSBOUTJES
Vers uit Nieuw Zeeland, verrukkelijke pure lamssmaak!
Heerlijk mals, gemarineerd; helemaal panklaar
Ca. 5 tot 7 minuten braden 100 gram 2,75

COTE DE PORC
Voor in de oven of op de BBQ, met een beentje en een
randje erop, aan een stuk of losse koteletjes!!
Mag net voorbij rosé gebakken worden 100 gram 1,65

DIAMANTHAAS
Super mals, zeer fijn van draad, een ware delicatesse!
Gemarineerd met onze lekkere peper marinade.
Ca. 3 tot 5 min. bakken in een grote pan 100 gram 2,95

VARKENSHAAS IN JÄGERSAUS
Malse stukjes varkenshaas in een stoere marinade saus
Heerlijk voor uw pasta gerecht, bij rijst; lekker makkelijk!
Even kort roerbakken in de pan of wok... 100 gram 1,50

RUNDER RIBLAPPEN
Van de Utrechtse heuvelrug; Lekker Lokaal!!
Grof van draad, mild doorregen en zeer smaakvol!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven en dan lekker genieten 500 gram 6,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Zalige april aanbiedingen!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 april t/m zaterdag 18 april.

Zetfouten voorbehouden

CHEESE BURGERS
100% rundvlees, met kaasblokjes, en gekruid... 100 gram 1,25
PANKLARE GEHAKTBALLEN
Panklaar gekruid en omwikkeld met paneermeel 3 stuks 3,30

VARKENS PROCUREUR
Aan een stuk of lapjes; wordt niet droog! Super te 
gebruiken voor pulled porc, saté, door een stoof
gerechtje, ovenschotel, dus u mag het zeggen!500 gram 5,50

Loon- en grondverzetbedrijf
R. van Amerongen

Voor meer info:
Loon- en grondverzetbedrijf R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB Maartensdijk
Telefoon: 06-53353180

Email: loonbedrijfvanamerongen@gmail.com

Voor al u grondwerkzaamheden,
cultuurtechnische werken, tuinaanleg

en agrarisch loonwerk.

www.vierklank.nl/
bedrijven

De online 
bedrijvengids! De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

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

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat 
je vooral in de praktijk 
leert. Met onze ervaring 
‘voelen’ we wat een muur 
nodig heeft.... [lees meer]

U kunt nu ook online bestellen
www.bakkerbos.com.

Nu  € 2,95

van € 5,75   

NU € 4,95

ROGGEKNAR

Boterkoek 
lekker 
genieten! 

een stoere 
bonk 
met rozijnen

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Vrijdagdrukte met afstand
door Henk van de Bunt

De verspreiding van het coronavirus is de laatste weken langzaam maar zeker gestabiliseerd. 
Op dit moment is er geen sprake meer van een ongecontroleerde uitbraak, aldus 

RIVM-directeur Van Dissel.’ Klinkt positief. Toch?

We passen ons allemaal zo goed 
mogelijk aan de strengere maatre-
gelen aan. Wij mantelzorgen zo veel 
mogelijk op afstand, op straat is het 
een stuk minder druk en worden de 
groepen kleiner, we komen alleen 
om een speciale reden naar het win-
kelcentrum en af en toe op de fiets 
naar moeders of een eindje rennen. 

Afstand
Die anderhalve meter schijnt toch 
heel moeilijk te zijn. Het is verder 
dan de meeste mensen denken; 
maar o zo belangrijk. Ik las dat ie-
mand een ultieme en innovatieve 
oplossing heeft gemaakt: een stok 
van anderhalve meter met rood-
wit uiteinde. Als je die bij je draagt 

en tussen jou en de eerstvolgende 
persoon houdt, dan kan er niets 
mis gaan. De stok buigt een beetje 
en dat is niet voor niets: buigt ie 
iets naar beneden, dan is het een 
vriendelijk gebaar. Voor een stren-
gere aanpak staat de punt omhoog. 
Simpel, maar effectief. 

Gedisciplineerde ochtenddrukte op Goede Vrijdag op het Maartensdijkse Maertensplein. (foto Hans Kriesch)

Biltse Bloemengroet 
hartverwarmend succes

De actie ‘Biltse Bloemengroet voor mensen die deur niet uit mogen’ was succesvol. Veel Biltse 
inwoners deden mee en gingen vaak speciaal naar een deelnemende bloemist om bloemen te kopen. 

Burgemeester Sjoerd Potters bracht 
namens het college bloemen aan het 
Thomashuis in Maartensdijk. Biltse 
bedrijven (zoals Huussen Elektro 
en Poonawalla Science Park BV) 
boden spontaan bloemen aan. Het 
CDA doneerde bloemen. Bloemis-
ten voegden vaak zelf nog een paar 
extra bossen toe. 

Glunderen
De organisatie bracht uiteindelijk 
ruim 400 bossen bloemen naar di-
verse instellingen en mensen die 
thuis de deur niet uit mogen. Daar-
naast hebben Biltse bewoners op 
eigen initiatief ook aan thuiszitters 
bloemen gegeven. Velen schreven 
ook aardige en ontroerende woor-
den op de kaartjes. 
De bloemen toverden een glunde-
rende glimlach op veel gezichten . 
Soms zelfs tot tranen geroerd. Zes 

bloemisten deden mee aan de actie 
en elf zorginstellingen ontvingen 
de bloemen. De Biltse Bloemen-
groet was een hartverwarmende 

actie die een zonnestraal bracht in 
veel huizen.  
             (Joanne Penning en 
             Judith Boezewinkel)

Nicolien Ahaidour en Lia Bicker, zorgmedewerkers van de Bremhorst, 
nemen 50 bossen bloemen in ontvangst.

Gezellig winkelen in 
centrum De Bilt

Afgelopen jaar was er tot grote teleurstelling van zowel de bezoekers als ondernemers geen 
feestverlichting op de Hessenweg en Looydijk in De Bilt. Een failliete leverancier, 

technische en externe problemen waren er de oorzaak van dat de 
ondernemersvereniging geen verantwoorde aankoop kon doen.

Maar 2020 wordt het jaar van ge-
zellig winkelen in het mooie cen-
trum van De Bilt. Allereerst komen 
er hele mooie hanging-baskets vol 
met mooi bloeiende Surfinia van 
half mei tot en met oktober. Ook 
duurzaamheid en veiligheid staan 
hoog in het vaandel in centrum De 
Bilt. In oktober worden er ener-
giezuinige lantaarnpalen geplaatst 
met heldere ledlampen. Duurzaam 
en milieuvriendelijk en bovendien 
door een betere ‘aanlichting’ van 

weg en fietspaden een veiliger ver-
keersbeeld.

En dan komt de weg vrij voor een 
prachtige sfeerverlichting. De gehe-
le Hessenweg/Looydijk zal versierd 
worden met mooie lichtornamenten 
in de nieuwe lantaarnpalen. Natuur-
lijk ook led voor een duurzamer 
winkelgebied. 

Binnenkort wordt het centrum van 
De Bilt opgefleurd met bloemetjes.

Begeleiden cliënten 
Steunpunt Vluchtelingen 

gaat door
In een gesprek met Linda de Kruijff, assistent-coördinator van 
het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, vertelt zij enthousiast hoe 
de Maatschappelijk Begeleiders hun werk zo veel mogelijk blijven 
voortzetten. Zij vinden in deze tijd van beperkende maatregelen 
alternatieve mogelijkheden in het ondersteunen van statushouders.

Zo hebben zij telefonisch en videocontact met hun cliënten om hen te 
helpen met bijvoorbeeld het terugbetalen van toeslagen aan de belas-
tingdienst, of bij het communiceren met SSW, DUO of de IND. Waar 
nodig ondersteunen coördinatoren hen. Een voordeel van deze manier 
van werken is dat cliënten steeds meer leren hoe bepaalde procedures 
werken en daardoor hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. 

Inventief
Linda zegt heel trots op de Maatschappelijk Begeleiders te zijn; over 
hoe inventief zij hun werk voortzetten: ‘Zwangerschappen en geboortes 
gaan bijvoorbeeld gewoon door en ook daarin krijgen de cliënten steun 
waar het nodig is. Onze woonbegeleiders regelden voor een aanstaande 
vader en moeder via Marktplaats een hele babykamer’. Zij vertelt dat 
een statushouder via het beeldbellen na het gezamenlijk oplossen van 
een probleem trots zijn slapende zoontje liet zien: ‘Op die manier krijg 
je toch weer een ander contact’. 

Boodschappen
Linda merkt dat ook statushouders waar nodig willen inspringen, bij-
voorbeeld met het boodschappen doen voor hun buren. ‘Versnelde in-
tegratie’, noemt ze dat lachend. ‘En ook het werken met onze keten-
partners gaat met alle huidige beperkingen voorspoedig. Alsof iedereen 
elkaar in deze tijd net een beetje meer ter wille is. Dat is mooi om te 
ervaren en ik kan daar echt van genieten’. Linda vertelt verder: ‘On-
danks al deze mooie oplossingen hoop ik toch niet dat deze situatie al 
te lang gaat duren. Voor iedereen en ook voor de statushouders. Zeker 
in moeilijke omstandigheden is een direct contact toch altijd te verkie-
zen boven het op afstand communiceren. Mensen zijn nu eenmaal niet 
geschikt om contactloos door het leven te gaan. Even een knuffel of een 
hand op iemands schouder is vaak heel waardevol.         (Frans Poot)

Linda in gesprek met een statushouder.

Hoogvliet Berenjacht
Hoogvliet supermarkten startte woensdag 8 april met een variant 
op de immens populaire berenjacht. De speciale Hoogvliet beren-
kleurplaat ligt klaar en is te downloaden op de Hoogvliet website. 

Mensen in het hele land plaatsen pluchen beren achter het raam. Kin-
deren die een ommetje maken in de buitenlucht kunnen deze (teddy-)
beren spotten. Een prachtig initiatief dat mensen in deze tijd op speelse 
wijze samenbrengt. De Hoogvliet-beer heeft voor deze gelegenheid een 
vrolijk Paasjasje gekregen.

De kleurplaat van de paasbeer is te downloaden op www.hoogvliet.
com/kids of mee te nemen in de Hoogvliet supermarkt. Klanten die 
online hebben besteld, ontvangen de kleurplaat bij hun bestelling. Kin-
deren kunnen de paasbeer naar hartenlust knutselen en kleuren. Knip de 
Paasbeer uit en plak hem op een goed zichtbare plek achter het raam. 
Klaar om gespot te worden!

Op de website www.hoogvliet.com/kids vindt de klant een Paasberen-
jacht-scorekaart. Iedere gespotte beer levert 1 punt op, een paasbeer 
zelfs 3 punten. Klanten worden opgeroepen de score te delen via Face-
book of Instagram.
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Lieve inwoners,
 
De maatregelen om het coronavirus te beteugelen grijpen 
diep in in gezinnen, verzorgingsinstellingen, bedrijven en 
onze dorpen. Tot nu toe zijn van ruim 60 inwoners 
besmettingen bevestigd en zijn vier inwoners overleden 
aan de gevolgen. Mijn eerste gedachten gaan uit naar 
diegenen die ziek zijn en hun familie en vrienden. Ook 
realiseer ik mij ten diepste, dat in deze periode uitvaarten 
en huwelijken anders dan gewenst verlopen; bijzondere 
dagen in onze levens waarop samenzijn met dierbaren en 
geliefden zo belangrijk is. Het kan allemaal niet zoals we 
willen. Ik denk ook aan de jongens en meiden die geen 
eindexamen kunnen doen en ook de beperkende 
maatregelen proberen na te leven. 

En ik ervaar dagelijks hoe veel ondernemers, kleine 
zelfstandigen, jongeren en andere inwoners hun werk, 
dat zij gewend zijn met passie en plezier te doen, keihard geraakt worden in hun inkomen. Wellicht overkomt u 
dit niet en probeert u gezond te blijven, maar maakt u zich zorgen over uw vader of moeder, opa of oma, die 
alleen thuis of in een verzorgingstehuis woont. Of ziet u ’s morgens met een bedrukt hart uw partner de deur uit 
gaan omdat hij of zij werkt in de zorg of een van de hulpdiensten en daarvoor risico op besmetting loopt. Zo 
ervaren wij ieder op onze eigen manier de gevolgen van deze crisis en wordt er een beroep gedaan op ons aller 
uithoudingsvermogen, discipline en verdraagzaamheid.

Ik zie heel veel geweldige initiatieven in onze gemeente. Heel veel gewone mensen die opstaan en er voor de 
ander willen zijn in deze crisis, elkaar er doorheen willen slepen. Zorgzame buren die extra op elkaar letten en 
boodschappen voor elkaar doen. In de buurt, in winkels, in instellingen, in de buitendienst, bij de afvalinzameling 
en op al die plaatsen waar zij de samenleving draaiende houden. Ik heb grote bewondering voor die ouders die 
beiden thuis stug doorwerken en hun kinderen lesgeven en daarbij de ruimtes in huis en de digitale hulpmiddelen 
onderling moeten verdelen. Jullie zijn allemaal helden! Ik word daar gelukkig van en het ontroert me ook. Het 
woord samenhorigheid heeft meer dan ooit betekenis gekregen.

Net als u sta ook ik gestrekt op mijn tenen om vooruit te kijken naar het einde van deze periode en wat daar dan 
weer na komt. We leven in een geweldig land en vormen met elkaar een geweldige gemeente. Maar deze 
pandemie is voorlopig nog onder ons. We moeten er een tijd mee leren leven; nadenken over een 
‘anderhalvemetereconomie’ zoals de minister-president dat dinsdagavond 7 april aan ons vroeg. We zullen de 
kracht, de creativiteit, de innovatie en ook de liefde hebben om deze uitzonderlijke periode te boven te komen. 
Door samen de schouders eronder te zetten. Dat zit in het dna van onze samenleving en dat zit in onszelf. Kijk 
maar naar onze geschiedenis. We zijn tot heel veel in staat. We komen samen uit deze crisis.

Sjoerd Potters,
uw burgemeester
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GEMEENTENIEUWS
week 16 ¾  15 april 2020

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

Zie voor algemene informatie ook de websites www.rivm.nl,  
www.rijksoverheid.nl en www.ggdru.nl. Het landelijke telefoonnum-
mer voor informatie over het coronavirus is: 0800 - 1351 (tussen 8.00 
en 20.00 uur).

Blijf up-to-date rondom 
het coronavirus

Commissie- en raadsvergaderingen
Commissie- en raadsvergaderingen 
worden de komende tijd op alternatie-
ve wijze gehouden. Vergaderingen vin-
den plaats door middel van videobel-
len.

Commissie Openbare Ruimte (16 april)
De eerste termijn van de commissie Open-
bare Ruimte op donderdag 16 april verloopt 
schriftelijk, de tweede termijn gaat vanaf 
20.00 uur digitaal via videobellen. Hoewel 
inspreken bij de commissievergadering niet 
mogelijk is, is een eventuele schriftelijke in-
breng van harte welkom. U kunt de commis-
sie- en raadsleden hiervoor een bericht stu-
ren via gemeenteraad@debilt.nl. Uw bijdrage 

komt dan rechtstreeks terecht bij de woord-
voerders op de betreffende onderwerpen.

Raadsvergadering (23 april)
De gemeenteraad vergadert op donderdag 
23 april om 20.00 uur eveneens via videobel-
len. De onderwerpen zijn (onder voorbe-
houd):
-  Kredietvoorstel voor ontwikkeling achterge-

bleven locaties c.a.
-  Vaststellen reactie op provinciale beoorde-

ling van financiële positie
-  Vaststellen Startnotitie Water- en riole-

ringsplan en klimaatstrategie 2021-2025
-  Vaststellen bestemmingsplan Voordorpse-

dijk 67 te Groenekan

-  Kredietvoorstel voor onderzoek woning-
bouwmogelijkheden locatie Leyenseweg

Meekijken en stukken
De raadsgriffie tracht de digitale vergaderin-
gen vanaf 20.00 uur live te streamen via  
debilt.raadsinformatie.nl. Als dit niet lukt, 
zullen audio/video-bestanden van de com-
missievergadering achteraf worden ge-
upload. Agenda’s en bijbehorende stuk- 
ken van de raads- en commissievergade- 
ringen vindt u zoals gebruikelijk op  
debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u vragen 
over de agenda of de stukken dan kunt u bij 
de griffie terecht, via raadsgriffie@debilt.nl 
of bel (030) 228 91 64. 

Milieustraat
De milieustraat:

•  is tijdelijk gesloten op zaterdagen (en 
feestdagen)

•  hanteert een toegangsbeleid van maxi-
maal 10 voertuigen tegelijk op het terrein

•  houdt geen kantoor, u kunt telefonisch 
terecht bij het klantcontactcentrum van 
de gemeente: 030 - 228 94 11 (ma t/m 
vr, 08.30-12.30).

Op zaterdagen werd de toeloop, en daar-
door de verkeerschaos tot buiten Weltevre-
den, te groot. Ook op andere dagen is het 
zeer druk. 

Wij roepen u (nogmaals) op uw bezoek aan 
de milieustraat uit te stellen. Kom alleen als 
het echt noodzakelijk is en houd minimaal 
1,5 meter afstand tot elkaar.

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

75-plus en rijbewijs verlengen?
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en 
wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u 
eerst medisch gekeurd worden. Hiervoor 
moet u een Gezondheidsverklaring invul-
len. Door drukte bij het CBR is het raad-
zaam dit ten minste 4 maanden voordat uw 
rijbewijs verloopt te doen. Daarna volgt 

een medische keuring.
De werkwijze van het CBR voor goedkeu-
ring na een medische keuring is echter ver-
anderd. In de goedkeuringsbrief die u van 
het CBR ontvangt staat een termijn waar-
binnen het nieuwe rijbewijs moet worden 
aangevraagd. De goedkeuring van het CBR 

is nog maar 1 maand geldig. Hierdoor kan 
het dus gebeuren dat u binnen een maand 
het nieuwe rijbewijs moet aanvragen ook 
al is uw rijbewijs nog langer geldig.

Meer informatie over het verlengen van uw 
rijbewijs vindt u op onze website.

Steunpunt
Mantelzorg
Het coronavirus en de maatregelen daarte-
gen maken het werk van de mantelzorger 
er niet makkelijker op. Steunpunt Mantel-
zorg is onverminderd bereikbaar voor deze 
mantelzorgers: zij denken mee, organise-
ren extra hulp of ondersteuning en bieden 
emotionele steun. Bent u mantelzorger en 
heeft u vragen voor de consulenten? Mail 
naar mantelzorg@mensdebilt.nl of bel 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur: 06 - 13 07 11 29 (Marianne) of 
06 - 16 70 69 34 (Liesje).

Corona en uw
woonsituatie
De coronacrisis kan impact hebben op uw 
woonsituatie. De Rijksoverheid en verschil-
lende belangenorganisaties voor zowel 
huur- als koopwoningen hebben hierover 
afspraken gemaakt:

•  Tijdens de coronacrisis zullen er geen 
gedwongen huisuitzettingen plaatsvin-
den. Uitzondering is wanneer er rede- 
nen zijn zoals criminele activiteiten of  
extreme overlast. Meer informatie via 
www.aedes.nl.

•  Dankzij een spoedwet kunnen tijdelijke 
huurcontracten eenmalig verlengd wor-
den met maximaal drie maanden en tot 
uiterlijk 1 september 2020. Het gaat dan 
om huurcontracten die eindigen tussen 1 
april 2020 en 30 juni 2020. Mogelijk wordt 
de spoedwet verlengd indien nodig. Meer 
informatie via www.rijksoverheid.nl.  

•  Rijk, hypotheekverstrekkers en woonpar-
tijen hebben afspraken gemaakt om te 
zorgen dat huiseigenaren nu niet op straat 
komen te staan. Hypotheekverstrekkers 
zoeken met huiseigenaren naar oplossin-
gen en gaan in deze periode niet over tot 
gedwongen verkoop van woningen. Meer 
informatie via www.rijksoverheid.nl.

•  Huurt u een woning van SSW en heeft u 
vragen over één van deze of andere on-
derwerpen? Neem dan contact op met de 
woningcorporatie. Meer informatie via 
www.ssw.nl.  

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

Bilthoven: Obrechtlaan: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 29 mei 2020.
De Bilt:   Utrechtseweg (N237): voorbereidende werkzaamheden kabels en leidin-

gen ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 31 juli 
2020. 

De Bilt:  Looydijk: leidingwerkzaamheden, waarschijnlijk tot eind april.
Westbroek:   Versteeglaan: inrichten werkruimte (depot) naast huisnummer 142. Dit 

depot zal waarschijnlijk tot april/mei blijven (afhankelijk van de duur van 
de werkzaamheden).

Snoeiwerkzaamheden liggen voorlopig stil. Reparaties aan het wegdek, riolering en de 
openbare verlichting worden wel uitgevoerd. 

Gewijzigde openingstijden
rondom de feestdagen
In verband met de komende feestdagen zijn 
de openingstijden van het gemeentehuis in 
Bilthoven en de milieustraat in De Bilt gewij-
zigd.

Het gemeentehuis is gesloten op: 
• Maandag 27 april (Koningsdag)
• Maandag 4 mei
• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 22 mei
• Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)

De milieustraat is gesloten op:
• Maandag 27 april (Koningsdag)
• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
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HOOGVLIET.COM

0.99 
PER STUK

5.99 
4 FLESSEN

 Heineken of 0.0 
met draaidop
2 pakken met 12 
fl esjes van 0.25 liter
Van /13.18 - /18.78

 Coca-Cola
 4 fl essen van 1.5 liter  
Van /6.95 - /8.36

  Grillworst naturel 
of met kaas
 Alle stukken van 200 – 250 gram
Van /2.58 - /3.22
Voor 1.29  - 1.61

Casinobrood 
 Alle soorten 
Van /1.29
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Robijn, Omo of Sun 
grootverpakking 
 Alle fl essen van 3000 - 4000 ml, 
dozen van 4731 gram of pakken 
met 58 - 62 stuks 
Van /18.99 - /19.99

www
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“ Met osteopathie
langdurige klachten
aanpakken
door de oorzaak
te behandelen.”

Veel voorkomende klachten bij vol-
wassenen: rug-, nek- en bekkenklach-
ten • hoofd gerelateerde klachten • ver-
moeidheidsklachten • orgaanklachten 
(maagpijn, darmklachten) • pijnklach-
ten • hormonale klachten • zwanger-
schap gerelateerde klachten.

Veelvoorkomende klachten bij baby’s 
en kinderen: darmkrampjes • eczeem 
en allergieën • langdurig huilen • keel- 
neus- en oorproblemen • re� uxklach-
ten • slaapproblemen • voorkeurshou-
ding, concentratie problemen.

Hee�  u vragen of 
wilt u tijdens deze 
Corona periode 
advies dan kunt u 
altijd vrijblijvend 
contact opnemen!

Bianka van de Klomp D.O.:
M 06 45 53 44 31
E info@osteopathievdklomp.nl
W www.osteopathievdklomp.nl

Osteopathie is een manuele behandelwijze die 
zich voornamelijk richt op de beweeglijkheid van 
het lichaam. Herstel van de bewegingsvrijheid 
leidt tot herstel van functie en evenwicht en tot 
vermindering van klachten. Manueel betekent dat 
de osteopaat het lichaam onderzoekt en behandelt 
met zijn handen zonder hulp van apparaten. 

Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een 
totaal benadering van de klacht en richt zich op drie 
van elkaar a� ankelijke systemen namelijk het bewe-
gingsapparaat (beenderen, spieren, gewrichten), de 
inwendige organen en het cranio-sacraal systeem 
(schedel, wervelkolom, zenuwstelsel).
Deze systemen staan ook in relatie met elkaar via het 
bindweefsel dat als dunne vliezen rondom en tussen 
spieren en organen ligt. Deze worden de fascia ge-
noemd. Net zoals in een mechanisch uurwerk heb-
ben alle veertjes, schroe� es en radertjes hun plaats 
en functie, zodat het uurwerk kan functioneren. 
In het lichaam vormen de fascia het raderwerk. Zij 
hebben van hoofd tot teen contact met elkaar, gaan 
in elkaar over en bouwen zo als het ware één grote 
lichaamsfascia. Dit bindweefsel bevat veel zenuwen 
en bloedvaten, waarlangs het communiceert met alle 
structuren in het lichaam. Bij klachten is het moge-
lijk dat de fascia zijn verdraaid of samengeperst. De 
communicatie wordt hierdoor onderbroken, waar-
door er spanning ontstaat op de structuren. Die is 
voor de osteopaat te voelen. De behandeling is on-
der andere gericht op het ontrafelen van deze fascia-
le spanningen en het ophe� en van blokkades in alle 
systemen van het lichaam. Door de onderlinge ver-
bindingen is het dus goed mogelijk dat de osteopaat 
op een plaats gaat behandelen waar geen klachten 
bestaan. 

De praktijk is vanwege de verscherpte maatregelen gesloten tot 28 april. Wanneer u in de maand april 
een afspraak maakt voor na deze periode ontvang u een korting van 20% op het eerste consult!

advertorial

Subsidie agrarische 
initiatieven 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidierege-
ling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 
2 april 2020. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bo-
demdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indie-
nen bij het waterschap. 

De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met 
het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De af-
gelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Beschikbaar
Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling 
in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is 
een bedrag van 210.000 euro  beschikbaar, inclusief 100.000 euro van 
de provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het water-
schap tijdelijke een bedrag van 70.000 euro- voor aanvragen uit het 
gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo wordt een goede 
verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied gesti-
muleerd. Deze reservering vervalt vier maanden na de openstelling. Het 
geld blijft dan wel beschikbaar voor de rest van het gebied.

Evaluatie 
Meer boeren hebben in 2019 gebruik gemaakt van de regeling, in ver-
gelijking met het jaar daarvoor. Zo is het aantal genomen maatrege-
len meer dan verdubbeld in 2019 (van 40 naar 108 maatregelen). Dit 
komt door aanpassingen aan de regeling, die na evaluatie van de eerste 
subsidieronde naar voren kwamen. Zo zijn bijvoorbeeld de maximale 
subsidiebedragen van drinkbakken en veegmachines naar beneden bij-
gesteld. Het reserveren van budget voor Utrecht-Oost heeft daarnaast 
voor een betere verspreiding van de subsidieaanvragen over het beheer-
gebied gezorgd. Een klein gedeelte van het budget voor Utrecht-Oost is 
niet gebruikt en na vier maanden weer ter beschikking gesteld aan het 
westelijk deel van het beheergebied.  

Samenwerken 
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op 
het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling 
vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame 
bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische col-
lectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimu-
leringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de 
periode 2018-2021.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar 
uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het 
waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te ko-
men. Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie 
kijkt u op: www.hdsr.nl/agrariers

Paaseitjes-verrassing 
voor het RIVM

Het RIVM is door de coronacri-
sis ook een centrum van overleg 
en hoop voor de toekomst voor 
heel Nederland. Dagenlang on-
derzoeken de wetenschappers 
het verloop van deze ziekte en 
geven betrouwbare medische 
adviezen over het vervolg ervan.

Zij doen dit, net als alle mensen in 
de zorg en andere vitale beroepen, 
vol toewijding. Daarom heeft de 
Wereldwinkel  - in overleg met 
Samen voor De Bilt en het RIVM 
- een attentie verzorgd voor die 
afdelingen van het RIVM waar nu 
zo extra hard wordt gewerkt.  
       (Fieke Faber) Paaseitjes van Tony’s Chocolonely 

voor het RIVM. 

Biga Groep biedt werk aan 
beperkte groep

Het sociaal werkbedrijf Biga Groep beperkte de uitvoering van werkzaamheden tijdens deze 
periode rond het coronavirus. De schoonmaakwerkzaamheden voor het RIVM, 

de gemeentehuizen en verschillende scholen zijn voortgezet, uiteraard met 
inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid.  

Vanuit de behoefte naar daginvul-
ling en regelmaat voor een grote 
groep medewerkers is besloten 
meer werk te bieden en breidt het 
sociaal werkbedrijf de werkzaam-
heden voor deze groep weer uit. 
Vanuit dit sociale doel zijn er vanaf 
6 april ook weer meer mensen bui-

ten aan het werk, in de herkenbare 
oranje jassen. Aan iedereen het 
verzoek om ook hier rekening te 
houden met de anderhalve meter 
afstand.

Alle richtlijnen worden opgevolgd 
en een preventieteam van Biga be-

spreekt dagelijks de actualiteit en 
scherpt aan waar nodig. Biga Groep 
biedt op dit moment werk aan ruim 
200 mensen in plaats van de gebrui-
kelijke 550. De uitbreiding vanaf 6 
april wordt zeer gecontroleerd uit-
gevoerd. Op de productieafdeling 
in het pand van Biga in Zeist en 

buiten in de groenvoorziening in 
Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvel-
rug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. 

Oproep afstand
Directeur van Biga Groep Gerhard 
ten Hove benadrukt dat het be-
langrijk is om de anderhalve meter 

afstand-maatregel te respecteren: 
‘Als iedereen hieraan meewerkt 
kunnen wij ons werk in de open-
bare ruimte zo goed mogelijk weer 
oppakken. Natuurlijk zijn er alleen 
mensen zonder verkoudheidsklach-
ten of koorts aan het werk’.  
                (Lisette Brenkman)

Biga Groep heeft de mensen weer buiten aan werk.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan 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  .....................................................
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• Agenda 
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Te koop aangeboden
3-delige ladder alumini-
um €50,-. Logeerbed elek-
trabediening €50,- Tel. 
06-18435848

Electrische hapjespan met 
thermostaat 40cm doorsnee 
1x gebruikt merk Tristar 
€17,50. Tel. 035-5771587

10 boeken van Godfried 
Bomans o.a. Wonderlijke 
nachten en Herinneringen 
samen €5,-. Tel: 06-14040516

1 Churchill schaaltje diameter 
15cm. €2,-. Tel: 06-14040516

5 Boeken van Griet Titulaer 
samen €3,-. Tel: 06-14040516

Computerbureau met royaal 
werkblad en opbouw voor 
extra apparatuur, afm. B 
125 x D 85 x H 145 cm. 
Pracht meubel. €49,00. Tel. 
06-16641083

2 Tuintafelkleden, zware 
kwaliteit vinyl, kleur oker-
geel, rond 160 cm. en 130 cm 
x 160 cm. nieuw €9.50 per 
stuk. tel 06-16641083

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

Gietijzeren vogeltje zeepbak-
je. Het moet wel een likje 
verf hebben. €7,50. Tel. 0346-
243758

Nieuwe plastic tuinposter van 
een tuinkabouter. €6,50. Tel. 
0346-243758

Gratis af te halen bouwstenen 
+/- 1 m3. Bloemetje leuk. Tel. 
030-2286990

Fietsen/ brommers
Kinderfiets in goede staat 20 
inch. Handrem en terugtrap-
rem €45,-. Tel. 035-5771587

FIETSENDRAGER, Travel 
& Co, ANWB. Kantelbaar. 2 
fietsen. Max 60 kg €139,-. Tel. 
06 52410712

MOUNTAINBIKE Be One. 
Nette fiets 21 versnellingen, 
kleur beige. €135,00. Tel. 
06-46434187 na 18.00 uur.

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.

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.

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

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

GEVONDEN: Op fietspad 
tussen de Insteekweg en graaf 
Floris de Vijfde weg, een 
zwarte bril merk Lexxoo plus 
3. Tel. 06-10367169

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Docenten regio De Bilt!
Ervaren docent/trainer (ex-Kennisnet) wil 

ondersteunen bij uw online toetsen en opdrachten. 
Ruime ervaring met Forms, Teams, Socrative

en Kahoot. Minimaal tarief, minder stress.

Spreek een boodschap in op 06 38242421.

Op ’t bankje
Bij mijn blokje om zie ik op het bankje een vrij gezette man met 
zijn handen op zijn buik van de zon genieten. In andere tijden zou 
ik erbij zijn gaan zitten voor een praatje, maar nu loop ik er op 
gepaste afstand langs. Ik moet glimlachen als ik denk aan de keer 
dat ik een paar jaar geleden op het bankje zat en er een behoor-
lijk dikke man met zijn broodmagere vrouw aan kwamen lopen. 
Dichterbijkomend hoorde ik de man bij iedere stap hijgen. Toen 
ze aanstalten maakten om bij me te komen zitten schoof ik naar 
het uiterste puntje van de bank om hem wat meer ruimte te geven. 
Hij plofte met een diepe zucht op het gelukkig stevige bankje 
neer. Het was toen een beetje broeierig warm en het zweet stond 
op zijn voorhoofd. Nadat hij uitgehijgd was vertelde hij dat ze al 
een hele tippel gemaakt hadden en dat hij even uit moest rusten. 
Zijn vrouw had maar weinig ruimte nodig. Ze veegde liefdevol 
met een tissue het zweet van zijn voorhoofd, wat hij met een te-
vreden blik liet gebeuren. De man genoot zo te zien best van het 
leven en leek niet gebukt te gaan onder zijn gewicht. Ik weet nog 
dat toen bij mij allerlei praktische gedachten opkwamen. Waar 
koop je zulke maten kleding en hoe trek je schoenen aan. Maar de 
man bleek een grappige verteller en daar was ik al gauw geboeid 
door. Hij vertelde dat hij illustrator van boeken was en thuis werk-
te. Met enige zelfspot zei hij dat hij dus een zittend beroep had en 
daarom wat meer kilo’s woog. Ik herinner me nog dat hij zei niet 
aan lijnen te doen, maar wel aan buslijnen. Ik denk aan hem nu ik 
de man op het bankje onderuitgezakt zie zitten. Ik was graag even 
bij hem neergestreken. Dan had ik hem over mijn ervaring van 
toen kunnen vertellen en misschien heeft hij ook wel een mooi 
verhaal. Ik moet opeens ook denken aan die keer ik op het bankje 
zat en er een oudere man waggelend op me afkwam. Ik eerste in-
stantie dacht ik dat hij wat aan zijn benen mankeerde, maar toen 
hij naast me neerplofte rook ik meteen dat het waggelen niet 
aan zijn benen lag, maar dat hij wat teveel gedronken had. Met 
een dubbele tong vertelde hij dat hij een vroegere schoolvriend 
was gaan feliciteren met zijn verjaardag en dat na de koffie de 
jenever op tafel gekomen was. Die man had ook veel humor. Het 

was pas een uur of twee in de middag en toen ik veronderstelde 
dat hij vast meer dan twee borreltjes had gedronken zei hij dat 
hij dat niet meer wist. Hij had wel een fles jenever op tafel zien 
staan en na een paar borrels was hij dubbel gaan zien en had twee 
flessen zien staan. Hij was op een gegeven moment ingedommeld 
en toen hij wakker werd en naar huis wilden lopen vond ik dat 
onverantwoord. Ik vroeg of zijn vrouw hem niet op kon halen en 
gelukkig kon hij mij wel zijn huistelefoonnummer geven. Ik belde 
zijn vrouw en vertelde wat er gebeurd was en waar we zaten. Ze 
was niet verbaasd want ze had vast al meer met dit bijltje gehakt. 
Vijf minuten later was ze er al. Ik dacht dat ze wel boos zou zijn, 
maar hij had meteen lieve woordjes voor haar en daar moest ze 
toch wel om glimlachen. Liefdevol liepen ze gearmd naar huis. 
Ja, nu er geen verhalen van bankzitters komen moet ik het hebben 
van mooie herinneringen. 

Maerten 

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt 

Over Melchiorplein en NIET Vinkenplein

Het artikel over de naamgever van Bilthoven Dr. 
Melchior, is ons uit het hart gegrepen. Met heim-
wee en weemoed kijken wij terug naar het ooit zo 
beroemde ‘Bos en Lommerrijke Vila Dorp Bilt-
hoven’; via ansichtkaarten wereldberoemd.

Als schoolgaand kind op de Julianaschool heb-
ben wij met regelmaat aldaar zittend, netjes naast 
elkaar hand in hand, genoten van de mooie aan-
gelegde perken met begonia’s. Een gemeentelijk 
medewerker, verantwoordelijk voor het onder-
houd voerde altijd met verve en vakmanschap zijn 
werk uit. Zondags verzamelden wij ons aldaar op 
weg naar de bioscoop ‘Concordia’ wat niet altijd 
werd gewaardeerd; vaak werd de politie gebeld 
dat er weer hangjongeren op de Melchiorbank 
zaten te dollen. De toenmalige hoofdagent van 
politie (plm. 2 m lang kwam dan steevast in stijf 
gestevend uniform en donderende baritonstem 
ons aanspreken (maar niet wegjagen).

Voor oud-ingezetene is de ‘Melchiorbank’ een 
begrip met veel goede en mogelijk slechte herin-
neringen zeker met waardering voor de schoon-
heid van de Bloemperken en ook met herinnerin-
gen: een ‘Meeting Point. 

Het pleidooi is terecht, ook wij vragen ons af 
waarom ‘Vinkenplein’ en niet ‘Melchiorplein’? 
Hierover zou een plaatselijke enquête mogelijk 
moeten zijn; temeer daar de aloude bekende 
‘Melchiorbank’ onverwacht toch op brute wijze 
is gesloopt. 
Wij steunen uw aller betoog en kiezen ook voor 
de naam ‘Melchiorplein’ 

Met groet,

A. Woudstra, Bilthoven
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Topsport op een laag pitje 
tijdens Coronacrisis

- Veldrijden - 
door Kees Diepeveen

Wat doen topsporters in deze moeilijke tijden, waarin de sportagenda geheel is geschrapt voor de 
komende maanden. Veel grote toernooien zijn uitgesteld, wedstrijden afgelast of uitgesteld 

en competities gestopt. Wat voor een ritme bouwen topsporters op om de conditie en de 
focus vast te houden? Ditmaal geeft veldrijder Kyle Agterberg uit 

Maartensdijk een kijkje in zijn aangepaste sportleven. 

Op het oog lijkt er niet zo veel ver-
anderd voor een veldrijder/wielren-
ner behalve dan dat er tot 1 juni 
geen wedstrijden gereden worden. 
Trainen op de weg en in het veld 
of het bos kan toch wel, ook met 
inachtneming van de voorschriften 
die door het kabinet op aanraden 
van het RIVM zijn afgekondigd. 
Maar dat ligt voor sporters toch 
anders. Net als andere topsporters 
mist Kyle Agterberg de focus op de 
wedstrijden waar naartoe gewerkt 
moet worden. Die waren er vrijwel 
door heel het jaar heen in het veld 
en op de weg. Nu er geen wedstrij-
den zijn moet alleen door trainin-
gen vorm en basisconditie op orde 
gehouden worden. 

Schoorl
Sporters moeten soms van de nood 
een deugd maken en dat probeert 
Kyle ook te doen. Daar het trai-
ningskamp van zijn ploeg in het 
Spaanse Malaga door het corona-
virus was afgeblazen heeft hij half 
maart met vier man uit zijn wieler-
team een week getraind in Schoorl 

en omgeving. Kyle: ‘Een maat van 
mij heeft een huisje in Schoorl, dat 
we mochten gebruiken. We heb-
ben daar heerlijk kunnen trainen. 
Vooral op de mountainbike, omdat 
het landschap daar zo glooiend is 
en je in de duinen redelijk hoog-
teverschil hebt. We hebben daar 
ook echt genoten van de prachtige 
omgeving. Met inachtneming van 
de veiligheidsvoorschriften hebben 
we daar best goed ons ding kunnen 
doen en ook onderling veel plezier 
gehad’. 

Hartslagverhogingen
Kyle traint dagelijks op de fiets. Op 
de weg met de racefiets en in het 
veld/bos met de mountainbike. ‘Ik 
wissel dat per dag af’ aldus Kyle’. 
In het bos train ik ongeveer 2,5 
uur en op de weg 5 uur. Op de weg 
doe ik 60 kilometer of het dubbele, 
maar maximaal 160 kilometer. On-
derweg doe ik tempowisselingen 
en hartslag-verhogingen. Dat is 10 
minuten wedstrijdtempo en daarna 
weer een paar minuten rust. Een 
soort intervaltraining op de fiets. In 

het veld heb je voortdurend die af-
wisseling van tempo en inspanning. 
Het komt erop neer dat ik 24 tot 27 
uur train in de week. Of ik de weg 
op ga of in het veld/bos ga trainen 
bepaal ik per dag. Drie of vier keer 
per week doe ik core-stability-oefe-
ningen om buik- rugspieren en mid-
denrif te trainen. Als afwisseling ga 
ik af en toe hardlopen. Wandelen 
doe ik ook regelmatig. Dat is trai-
ning en ontspanning tegelijk want 
daar moet je wel een goede balans 
in vinden’.

WhatsApp
Dagelijks vindt er overleg plaats 
met zijn personal trainer: ‘Dat con-
tact verloopt hoofdzakelijk via een 
trainingsprogramma op WhatsApp, 
waarop ik dagelijks mijn trainings-
arbeid- en resultaten invul. De trai-
ner baseert daarop zijn trainings-
schema’s voor de aankomende tijd. 
Soms hebben we ook telefonisch 
contact. Dit verloopt goed op deze 
manier. Maar de scherpte, die er is 
in een wedstrijdseizoen is er nu niet 
echt. Dat mis ik wel maar zal dat 

Kyle Agterberg behaalde de zege in de Arden Challenge in april 2018.

Afwikkeling zaal en 
veldcompetitie Korfbal

In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus 
heeft het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) in de 
afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over 
de Nederlandse korfbalcompetitie. 

Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft 
het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet ge-
speeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer -  afgewerkt 
en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde 
kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. 
Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het 
Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de mo-
menteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en 
degradatieregeling in werking.

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige 
stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-de-
gradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevol-
gen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Nova blijft in contact 
met haar leden

Het was natuurlijk erg wennen: zo sta je een paar keer per week met elkaar op het korfbalveld 
en zo zit iedereen ineens thuis. Nova wil graag met haar leden in contact blijven en kwam 

daarom de afgelopen weken met een paar initiatieven voor jong en oud.

Veel leden gaven al snel aan het 
korfballen te missen en wilden 
graag thuis de sport beoefenen. 
Uiteraard wilde Nova haar leden 
deze mogelijkheid geven en is er 
gestart met de uitleen van korfbal-
palen. Een ouder van een jeugdlid 
bood aan om dit te coördineren, 
waardoor verschillende leden nu 
thuis kunnen korfballen!

Selectie
De selectie van Nova wilde ook 
iets voor de andere leden bete-
kenen en met hen in contact blij-
ven. Dagelijks ontvangen de se-

lectiespelers een challenge  van 
hun coach die zij vervolgens al-
lemaal thuis uitvoeren. Ze maken 
een filmpje van hun verschillende 
uitvoeringen en delen dit filmpje 
via sociale media met de rest van 
Nova. 
Andere Nova-leden kunnen dage-
lijks met de ‘Nova Challenge’ aan 
de slag en hun eigen uitvoering 
opsturen. De challenges variëren 
van een wc-rollen parcours af-
leggen en een balletje op een zo 
originele manier in een emmer 
gooien tot aan zoveel mogelijk 
burpees in een minuut doen en 

één kilometer hardlopen in een zo 
snel mogelijke tijd. 

Paaseieren
Ook voor de Kangoeroes werd er 
iets georganiseerd. Kangoeroetrai-
ners Annemiek, Marleen en Sam 
gingen langs de huizen van de al-
lerkleinsten van de vereniging en 
hingen een tasje aan hun voordeur. 
In dat tasje zaten twee paaseieren, 
twee kleurplaten en een paasbingo 
met zestien leuke oefeningen om 
thuis te doen. De kinderen en hun 
ouders vonden het een fantastische 
verrassing.   (Renske van Kempen)

Bij de club is het niet te doen; dan maar in ’t plantsoen.

Dos stelt nieuwe 
trainer aan

Voor het komend seizoen wordt Jasper van Peursem trainer/coach 
van het 2e seniorenteam van Dos. 

Jasper is woonachtig in Vinke-
veen en groeide als korfballer 
op bij de plaatselijke korfbalclub 
De Vinken. Een blessure bete-
kende een einde van zijn actieve 
korfbalactiviteiten en een start 
van zijn trainersloopbaan, via 
De Vinken 2, Thor 1 en (dit sei-
zoen) als hoofdcoach van Ekva. 
De trainersstaf rond de selec-
tieteams is hiermee rond voor 
komend seizoen; Maarten van 
Brenk begint aan zijn tweede 
seizoen als hoofdtrainer. 

Jasper is nu nog trainer van 
Ekva 1 (Almere).

weer moeten opbouwen voor het 
moment waarop we weer kunnen 
koersen en crossen’.
Aan motivatie ontbreekt het Kyle 
niet. Hij is heel duidelijk over zijn 
ambitie. Hij wil van het veldrijden 
zijn beroep maken en professional 
worden. Kyle: ‘Dat is mijn doel 

voor de nabije toekomst. Het con-
tract bij mijn huidige ploeg Destil 
Park Hotel Orange Babies Cycling 
loopt tot eind 2022. Wie weet hoe 
ver ik dan ben in mijn ontwikke-
ling. Mocht het niet lukken dan ga 
ik het op de weg proberen. Maar 
veldrijden doe ik het allerliefst’. 



Pinksterbloemen 
met Pasen

Mist in de morgen. Waterdamp condenseert aan fijnstof in de lucht. 
In de vorm van dauwdruppels verbindt mist de hemel met planten 
en bloemen op de grond. Vroege pinksterbloemen in het natte gras 
openen hun kwetsbare, paarse bloempjes. Her en der kleuren nog 
hele weilanden paars van de pinksterbloemen. Paars, de kleur van 
soberheid, bezinning en inkeer.

Onze moderne wereld kent een nieuwe kwetsbaarheid met onheilspel-
lende dreigingen. Diepgewortelde waarden zijn in beweging. Haalt dat 
het virus uit de lucht? Pinksterbloempjes in een trosje. Rijk aan vita-
mine C doen ze voorjaarsmoeheid vergeten. (Karien Scholten)

In haiku:
Mistige dagen
Pinksterbloemen met Pasen
Virus uit de lucht?
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advertentie

Afhalen of laten bezorgen.
Woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 16.00 uur op de dag zelf.

Afhalen
€ 10,00

per daghap

Laten bezorgen
€ 11,00

per daghap

Toetje van de week
€ 4,50

per toetje

Flesje huiswijn
€ 12,50
per fles

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!

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Over koetjes en kalfjes (vervolg)
door Walter Eijndhoven

Ondanks alle commotie binnen de 
agrarische wereld met betrekking 
tot het Nederlandse stikstofbeleid, 
kreeg Jan-Willem uit De Bilt toch 
interesse in het (boeren-)leven op 
het platteland. Is het terecht dat 
boeren boos zijn? Moeten zij het 
roer omgooien en biologisch wor-
den? Uit belangstelling besloot hij 
daarom vrijwilliger te worden bij 
biologische boerderij De Bonte 
Parels in Westbroek.
Vrijwilliger Jan-Willem was af-
gelopen week weer hard aan het 
werk op de boerderij. Nadat hij 
de koeien uit het weiland had ge-
haald, om deze te melken, had hij 
wel tijd om zijn verhaal van vo-
rige week af te ronden.

Kalfjes
‘De verkoop van kalfsvlees is de 
laatste dagen een hot item’, vertelt 
Jan-Willem. ‘Dankzij alle ellende 
met het coronavirus zijn steeds 
minder boeren in staat hun kalfjes 
te verkopen aan kalvermesterijen. 
Wat ik begreep van Christianne is 
dat zij het overgrote deel van de 
kalfjes verkopen aan EcoFields, de 
enige biologische kalvermesterij in 
Nederland. Omdat de regels in Ne-
derland zo streng zijn op het gebied 
van stikstof en fosfaat, worden zij 
gedwongen zo min mogelijk kalfjes 

op hun bedrijf te houden. De kalfjes 
die het geluk hebben wel te mogen 
blijven, krijgen na drie dagen biest 
kunstmelk verstrekt’. De Bonte Pa-
rels heeft diverse gezondheid sta-
tussen, bijvoorbeeld gecertificeerd 
vrij van ziektes als BVD, IBR en 
salmonella) en mogen daarom al-
leen deze kunstmelk geven. Door 
deze strenge regels sluit de boer zo-
veel mogelijk risico’s uit op even-
tuele, voor de mens gevaarlijke 
ziekten.

Roodkapje
Jan-Willem: ‘Natuurlijk hebben 
Rutger en Christianne ook te maken 
met een economisch belang. Ook 
zij moeten leven van de opbreng-
sten van de boerderij. Alle dieren 
die wel op de boerderij mogen blij-
ven, krijgen een naam. En dan niet 
een naam zoals vroeger, de naam 
van de moeder met een opvolgend 
cijfer, maar een eigen naam. Deze 
namen worden vaak bedacht door 
klanten of schoolkinderen. De die-
ren hebben soms de gekste namen, 

variërend van Roodkapje tot Bibsy 
en van Britt tot Moo’. Wanneer de 
kalfjes twee tot drie weken oud zijn 
worden zij onthoornd. Met hoorns 
kunnen zij een gevaar opleveren 
voor de andere dieren, maar ook 
voor de boer of de bezoekers. ‘De 
kalfjes krijgen daarvoor een verdo-
ving van de veearts. Tijdens de ope-
ratie brandt hij de hoornpit (waar-
aan de hoorn vastzit) weg. Een paar 
uur later hebben de kalfjes alweer 
plezier. Of er niets gebeurd is’, legt 
Jan-Willem uit.

Dekdata
Na ongeveer anderhalf jaar is het 
tijd voor de eerste dekking van de 
pinken, zoals de dieren dan worden 
genoemd. Jan-Willem: ‘Hier op de 
boerderij hebben zij een eigen stier, 
die precies weet wanneer één van 
de dieren gedekt wil worden. Lijkt 
mij wel een leuk leven, niet? Alle 
dekdata worden bijgehouden in een 
systeem, zodat Rutger precies weet 
hoe lang de pinken en de koeien 
drachtig zijn. Na negen maanden 
krijgt de pink of de koe een kalf en 
begint zij voor de eerste keer met 
melkgeven. Om die productie van 
melk op peil te houden, is het nodig 
dat zij af en toe een kalf krijgt. Voor 
de ene koe betekent dat zij ieder 
jaar een kalf krijgt, voor anderen, 
met een heel goede melkproductie, 
betekent dat misschien enige maan-
den respijt’.

Melkkoe
De melkkoe op De Bonte Parels 
produceert per jaar zo’n 7.000 li-
ter melk. ‘Volgens Christianne is 
dat voor een biologisch bedrijf een 
mooie productie’, laat Jan-Willem 
weten. ‘Bij een gangbare boer ligt 
de productie per koe per jaar veel 
hoger. In ieder geval hoeven de 
koeien hier op de boerderij veel 
minder melk te geven. Dat is beter 
voor hun weerstand en hun vrucht-
baarheidscyclus en dus beter voor 
hun algehele gezondheid. De koei-
en kunnen daarom ook langer op de 
boerderij blijven en hoeven minder 
kalfjes geboren te worden’.

Coronacrisis
Eenmaal in de drie dagen wordt de 
melk opgehaald door EkoHolland, 
Melk op Maat, een handelsmaat-
schappij die de melk onder andere 
naar Arla en Vecozuivel brengt. Dit 
bedrijf zorgt ervoor dat 98% van de 
melk van de boeren, die bij hen zijn 
aangesloten, wordt afgezet in Ne-
derland. Ondanks de coronacrisis 
kunnen Rutger en Christianne hun 
melk nog steeds goed kwijt, terwijl 
elders de export vermindert.
Na het melken en het vertellen van 
zijn verhaal, stapt Jan-Willem weer 
op zijn brommertje naar De Bilt. 
Weer heel veel wijzer over het le-
ven op een boerderij.

Bestrijding eikenprocessierups 
begint

De gemeente De Bilt begint vanaf 6 april preventief met de bestrijding van de eikenprocessierups. 
Wanneer precies hangt van het weer af. Door de rupsen preventief te bestrijden, hoopt 

de gemeente later in het jaar de overlast te beperken. Ook blijft de gemeente 
later in het jaar reeds ontstane nesten wegzuigen.

Inwoners bij wie in de straat be-
streden wordt, ontvingen hierover 
onlangs een brief. Voor de preven-
tieve bestrijding van de eikenpro-
cessierups vernevelt een speciaal 
voertuig een natuurlijke vijand van 
de rups in de bomen: nematoden. 
Dit zijn minuscuul kleine aaltjes, 
die de rupsen in een vroegtijdige 
fase doden. Deze wijze van bestrij-
ding is onschadelijk voor mens, 
plant en dier. 
De loslatende brandharen van de 
rupsen kunnen met name in juni 
en juli zorgen voor jeuk en een 
branderig gevoel wanneer deze in 
contact komen met de huid. Op 
eigen terrein zijn inwoners zelf 
verantwoordelijk voor eventuele 
bestrijding. 

Avond en nacht
De werkzaamheden vinden in twee 
rondes plaats. Elke geselecteerde 
eik wordt tweemaal behandeld. De 
werkzaamheden beginnen na 20.00 
uur en lopen door tot maximaal 
6.00 uur, behalve in het weekein-
de. De werkzaamheden moeten in 
het donker worden uitgevoerd. De 
eikenprocessierups gaat namelijk 
’s nachts op zoek naar eten (eiken-
bladeren). Een andere reden is dat 
nematoden sterven door zonlicht.

Ook nesten wegzuigen
De rupsen maken doorgaans eind 
mei/begin juni hun nesten. In deze 
periode hebben de rupsen ook de 
brandharen, die voor overlast zor-
gen. Een bestrijder waarmee de 
gemeente samenwerkt zuigt deze 

nesten weg. In de zomermaanden 
wordt met 2 of 3 ploegen gewerkt. 
Daarbij wordt prioriteit gegeven 
aan de overlast langs een druk-
bezochte locatie of fietsroute of 
bij een school, kinderdagverblijf, 
zorginstelling of sportveld in de 
buurt.

Natuurlijke vijanden aantrekken
De gemeente zet in op het ver-
groten van de biodiversiteit en 
hierdoor ook het aantrekken van 
natuurlijke vijanden van de eiken-
processierups, zoals mezen, gaas-
vliegen en andere insecten. Dit 
doet de gemeente door haar ber-
men ecologisch te beheren. Ook 
onderzoekt de gemeente welke 
gazons ecologisch beheerd kunnen 
worden. 

Meer informatie
Kijk op www.debilt.nl/eikenpro-
cessierups voor meer informatie 
over de rups en wat u zelf tegen de 
overlast kan doen, of neem contact 
op met Esther Verheijen van de ge-
meente De Bilt, bereikbaar via te-
lefoonnummer (030) 228 94 99 of 
e-mail e.verheijen@debilt.nl.

Processierupsen zien er schattig 
uit, maar kunnen aardig overlast 
veroorzaken.

Koe Fokje heeft zojuist haar 8e kalf op de wereld gezet.
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