
Coronavirus in het kort
• Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. 
Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor 
beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.

• Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. 
De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.

• Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

• Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zo-
als hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen na-
leeft, verkleint dat hun risico’s.
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Burgemeester Sjoerd Potters over 
maatregelen coronavirus

door Guus Geebel

‘Ik ben echt onder de indruk van het enorme organiserend vermogen van onze gemeente. 
Eigenlijk iedereen zette meteen de schouders eronder om de maatregelen die om vijf uur 

‘s middags werden afgekondigd meteen om te zetten in hele goede acties om te 
zorgen dat we de klus met zijn allen gaan klaren’, aldus de burgemeester.

‘De aanvullende maatregelen die 
het kabinet op 15 maart bekend 
maakte om het coronavirus te be-
strijden vragen heel veel van ons. 
Het betekent heel wat voor de men-
sen persoonlijk, voor hun inkomen 
en hoe het er de komende weken uit 
komt te zien. Dat maakt echt wel 
indruk. De gemeente heeft veertien 
scholen voor primair onderwijs en 

vier voor voortgezet onderwijs die 
nu gesloten zijn. Ook de kinderop-
vang, eet- en drinkgelegenheden en 
sport- en fitnessclubs. Het raakt ook 
de geloofgemeenschappen, bruilof-
ten en partijen, maar ook uitvaarten 
en dat is heel ingrijpend voor veel 
mensen.’ De maatregelen om ver-
dere verspreiding van het COVID-

19-virus zoveel mogelijk te voor-
komen gelden voorlopig tot en met 
maandag 6 april. 

Warm gevoel
De burgemeester roept inwoners op 
om extra te kijken naar die wat ou-
dere mevrouw of mijnheer die niet 
in staat is geweest om boodschap-
pen te doen. ‘Doe die dan eventueel 

voor hen en zet dan de boodschap-
pen even voor de deur. Pleeg een te-
lefoontje met mensen die eenzaam 
zijn. Dat zijn dingen waardoor we 
toch door deze crisis heen kunnen 
komen. Je ziet dat overal in de ge-
meente ontstaan en dat is fantas-
tisch. Wat indruk op mij maakt is 
dat de maatregelen die worden aan-
gekondigd nagenoeg zonder enige 
problemen worden opgevolgd. Na 
de maatregel dat zondag 15 maart 
om zes uur alles dicht moest zijn 
hebben we een rondje door de ge-
meente gereden en dan zie je dat 
om acht uur alles keurig dicht was 
en ze zich aan de maatregel houden. 
Dat doen we allemaal omdat we 
willen voorkomen dat het virus zich 
over de hele bevolking verspreidt. 
Iedereen volgt de maatregelen goed 
op en kijkt wat hij of zij kan bijdra-
gen. Daar krijg je als burgemeester 
een warm gevoel bij.’

Hamsteren
‘Ik zie dat bewoners in de gemeente 
De Bilt zich goed gedragen. Ik be-
grijp dat mensen het gevoel hebben 
ik wil er nu niet naast pakken, maar 
hamsteren is niet nodig. Het verve-
lende daarvan is dat mensen die in 
de crisisorganisatie zitten of in de 
kinderopvang soms dubbele diensten 
moeten draaien, daarna in een super-
markt niet meer vinden wat ze nodig 
hebben. Er is meer dan genoeg en we 
kunnen de winkels blijven bevoorra-

den.’ De burgemeester vraagt nadruk-
kelijk om de winkels niet meteen leeg 
te halen. Dat is het enige niet goede 
wat ik heb gezien, maar voor de rest 
zag ik alleen positieve dingen. Men-
sen die elkaar spontaan willen helpen 
en aanbieden dat ze boodschappen 
voor anderen willen doen, maar ook 
burgemeesters die elkaar helpen Wat 
dat betreft doen we het hartstikke 

goed. We zien heel veel veerkracht 
in onze samenleving om de crisis te 
boven te komen.’

Adviezen
De burgemeester verwijst mensen 
die vragen hebben naar de RIVM, 
GGD en de website van de ge-
meente, www.debilt.nl waar de 
actuele informatie op staat. ‘We 
maken met elkaar een bijzondere 
periode door die impact heeft op 
het leven van iedereen. Ik zie ge-
lukkig dat veel van onze inwoners 
de verantwoordelijkheid voor 
elkaar serieus nemen en daar op 
een goede manier mee omgaan. 
Hoe ingrijpend alle maatregelen 
ook zijn, ik doe een dringend be-
roep op iedereen om zich hieraan 
te houden. Tegelijkertijd blijft er 
ook veel wel mogelijk. Zolang u 
geen verkoudheidsklachten, zoals 
hoesten, niezen of koorts heeft, 
kunt u die dingen blijven doen die 
passen binnen de richtlijnen. Als 
we ons allemaal houden aan de 
adviezen is het effect het grootst.’ 
Het college van B en W heeft een 
crisisorganisatie opgezet waar 
vragen uit onze gemeente over 
onder meer scholen, sportvereni-
gingen, hulpverlening of hoe we 
me de ophaaldienst omgaan wor-
den beantwoord. Daar zijn we nu 
heel druk mee bezig. 

Er is geen noodzaak tot hamsteren. De Jumbo houdt de schappen goed gevuld.
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De Vierklank  
blijft verschijnen

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

Wij wensen u sterkte en een goede gezondheid toe.

De Vierklank



Hier een bericht van mij 

Familie, vrienden en bekenden, 
onverwachts ben ik uit het leven heengegaan. 

Maar weet dat ik heb genoten! 

Henk Floor
* Hollandsche Rading,        † Utrecht, 
    14 september 1950  15 maart 2020

Dag lieve broer, zwager en oom 

Hans 

Ria (in liefdevolle herinnering) 

Ries en Monique 
Roy, Ruben 

Cor en Annet 
Jessica 

Judith 

Nel en John 
Jeffrey en Anne, Jack 

Nicole en Francois, Jayden, Jillana 

Gerrit

Dirk

Bo 

Correspondentie-adres: 
Van Haren Uitvaartverzorging 
Charles Weddepohllaan 32 
3739 LE  Hollandsche Rading

Wij zullen Henk naar zijn laatste rustplaats brengen 
op zaterdag 21 maart om 14.30 uur op de Hervormde Begraafplaats 

aan de Dierenriem te Maartensdijk. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

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

worden via kerkomroep.nl.

Pr. Gem. Zuiderkapel
Tot en met 31 maart zal wekelijks 

besloten worden over het doorgaan van de 
diensten. De doordeweekse bijeenkomsten 

zijn tot nader order gecanceld. 

Vrijz. gem. Woudkapel
Vanwege het Coronavirus zijn er tot en 

met 31 maart geen activiteiten en diensten 
in de Woudkapel.

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

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

Koperwiek geen diensten

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

zondagen 22 en 29 maart geen vieringen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

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

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

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

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

Vanwege het Coronavirus zijn er tot 
en met 31 maart geen toegankelijke 

erediensten in de Oosterlichtkerk Gekeken 
wordt naar mogelijkheden om (m.i.v. 22 
maart) een kleine uitzending via kerk-

web-radio te verzorgen.

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

zondagen 22 en 29 maart geen vieringen

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

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

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

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

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

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

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

voorbehoud door

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

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

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

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

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

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

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

luisteren via de kerktelefoon.

PKN - Ontmoetingskerk
Vanwege het Coronavirus zijn er tot en 

met zondag 5 april geen diensten.

St. Maartenskerk
Vanwege het Coronavirus zijn er op de 

zondagen 22 en 29 maart geen vieringen

Wij hebben niet kunnen contro-
leren of de activiteiten doorgaan 
i.v.m. de maatregelen rond het 
Coronavirus. Neem contact op 
met de organisatie om dit te 
verifiëren. 

Klaverjassen bij SVM

Voorlopig wordt er i.v.m. de 
maatregelen rond het Coronavi-
rus niet geklaverjast in de kanti-
ne van SVM aan de Dierenriem 
in Maartensdijk. Voor info tel. 
0346 212366 of 06 51832063.

Wandeling ik Zie Je

20 maart gaat het project ‘’Ik 
Zie Je’’ van start bij de Ont-
moetingskerk, Maartensdijk. 
Zin in een wandeling, maar niet 
alleen, Dan kunt u hier terecht. 
Aanvang 10.00 uur. Aanmelden 
is niet nodig. 10.00 uur staat 
er een auto voor Dijckstate, 
Maartensdijk voor eventueel 

Het leven is een reis.

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

Met mijn jarenlange ervaring denk ik graag. 
met u mee over locatie, catering en muziek. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

‘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

vervoer. Verdere info Service-
centrum Maartensdijk, tel 0346 
214161

Workshop Tai Chi

Vrijdag 20 maart neemt zelfstan-
dig coach/trainer Emile Weesie 
u mee naar  een prachtige plek 
buiten voor een les in Tai Chi. 
Aanvang 11.00 - 12.30 uur op 
Landgoed Houdringe, De Bilt.

Julika Marijn  
in Het Lichtruim

20 maart is de voorstelling van 
Julika Marijn te zien in Thea-
ter Het Lichtruim in Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. Voor meer 
informatie en kaartverkoop zie: 
kunstenhuis.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

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

kerkdiensten door. Dit kan per dag 
veranderen.

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

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

In liefdevolle herinnering
	 ♥ 17-01-1997 ✝	21-03-2019

Stan van den Bosch

‘De mooiste bloemen worden als eerste geplukt’

	 Voor	altijd	in	ons	hart,

	 Papa,	Mama
	 Kirsten,	Jayce

Samen plezier, samen op reis

samen een éénheid, samen eigenwijs

samen kwaad en samen goed

samen verdriet en samen weer moed

nu verder zonder hem, dat doet pijn

te weten nooit meer samen te zijn

Ook het water heeft een stem
Slechts wij zijn sprakeloos...

Met heel veel verdriet laten wij weten dat geheel onverwachts
is overleden mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Frans Jutte
Franciscus Ambrosius
28 september 1951 - 27 februari 2020

Marion
Kinderen en kleinkinderen

Gruttolaan 10, 3738 EW  Maartensdijk

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Servicecentra Mens gesloten
De servicecentra De Bilt en Maartensdijk van MENS zijn vanaf maan-
dag 16 maart gesloten en uitsluitend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 
en 12.00 uur op de nader aangegeven nummers of per e-mail. Alle acti-
viteiten zijn in elk geval tot 1 april gecanceld.

MENS blijft telefonisch en via e-mail bereikbaar op:
• Sociaal Team tel. 030 7271557, sociaalteam@mensdebilt.nl
• Servicecentrum Maartensdijk tel. 0346 214161, servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl 
• Servicecentrum De Bilt: tel. 030 7440595, servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl 
• Steunpunt Mantelzorg: tel. 030 7271556, mantelzorg@mensdebilt.nl 
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Alle primaire processen als pas-
poorten en rijbewijzen moeten 
allemaal doorlopen. Met de ge-
meenteraad is afgesproken mis-
schien eind van de maand nog 
een raadsvergadering te houden, 

maar dat kan nog veranderen. 
We beperken ons tot wat hoogst 
noodzakelijk is om contact zoveel 
mogelijk te vermijden, maar be-
langrijke dingen wel door te laten 
gaan. RIVM is gevestigd in Bilt-
hoven en daar heeft de gemeente 
goed contact mee.’ 

Testen
‘Er zijn veertien besmette perso-
nen in De Bilt getest door de GGD. 
Er is afgesproken dat alleen getest 
wordt bij mensen die kwetsbaar 
zijn. Mensen met milde klachten 
testen we niet meer. Die krijgen wel 
de opdracht thuis te blijven om uit 
te zieken.’ De burgemeesters van 
de veiligheidsregio Utrecht heb-
ben besloten om de voorzitter, de 
Utrechtse burgemeester Jan van Za-
nen, extra bevoegdheden te geven. 
Hij kan in de hele regio optreden 
om de verspreiding en de effecten 
van het coronavirus tegen te gaan. 
Op dit moment worden de maatre-
gelen goed opgevolgd en hoeven 
we niet echt te handhaven.’ De bur-
gemeester is ook vol lof over on-
dernemers van door sluiting getrof-
fen bedrijven die producten, die nu 
niet kunnen worden gebruikt, aan 
de voedselbank hebben gegeven. 

Helden
De burgemeester wil alle mensen 
complimenteren die heel hard wer-
ken in de vele kritieke beroepen om 
Nederland en ook De Bilt draaiende 

Vervolg van pagina 1

Burgemeester Sjoerd Potters complimenteert de vele professionals die 
Nederland en De Bilt draaiende houden.

Bilts Hoogkruis 
in bloemenzee

Nu het voorjaar duidelijk zijn intrede heeft gedaan komen overal de 
bollen tot ontplooiing. Zo ook de narcissen rondom het Hoogkruis in 
het Van Boetzelaerpark. Dit monument is daar in 2013 geplaatst ter 
gelegenheid van het 900-jarig bestaan van De Bilt en herinnert aan de 
Ierse roots van onze gemeente.          (Frans Poot)

Corona leidt tot creatieve 
oplossingen

Hoewel de jeugd de maatregelen rond het Coronavirus wellicht als een onverwachte vakantie 
van 3 weken ziet, zijn de financiële gevolgen voor horecaondernemers, sport- en fitnessclubs 

groot. Veel ouderen dreigen in een sociaal isolement te raken, maar er wordt hard aan gewerkt 
om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Dorpsbistro Naast de Buren had zon-
dag 15 maart een goed gevulde zaak 
én terras. Klanten die om 17.30 uur 
binnen kwamen mochten nog snel 
een hapje eten waarna om 18.00 uur 
de deur dicht ging en die gaat de ko-
mende 3 weken niet meer open. Ei-
genaar Ted van der Ham weet er een 
positieve draai aan te geven: ‘Ik heb 
in 20 jaar geen drie weken aaneen-
gesloten vakantie gehad, weggaan is 
geen optie dus gaan wij lekker klus-
sen, het terras alvast klaarmaken voor 
het aankomende seizoen en ik ga me 
alvast buigen over de nieuwe kaart. 
We houden de moed erin en gaan er-
van uit dat het Jazz-diner op 18 april 
doorgang kan vinden. Dat is fijn om 
naar uit te kijken en hopelijk zitten 
we vanaf 8 april weer stampvol, re-
serveren mag alvast.’

Voedsel
Bij Jelle Fahrenhorst van de Jumbo 
in Maartensdijk gaat de wekker 
nog vroeger af dan normaal. Hoe-
wel de ploeg op volle sterkte is, 
moet er hard aangepoot worden 
om de vakken gevuld te krijgen. En 
dat wil niet altijd lukken verzucht 
Jelle: ‘Het is af en toe dweilen met 
de kraan open’. Er wordt meer dan 
normaal aangeleverd en er is vol-
doende voorraad, maar mensen 
blijven hamsteren. Online is de 
capaciteit beperkt. Het is verstan-
dig om gewoon in de winkel bood-
schappen te doen.

Bij Landwaart Culinair is het extra 
druk. Landwaart is tevens toeleve-
rancier van restaurants, die leverin-
gen vervallen maar in de winkel is 

het juist drukker. Eelco Landwaart: 
‘We maken meer maaltijden en zien 
dat er vooral meer groente, fruit, 
gezonde maaltijden en slow juice 
sappen meegenomen worden. Men-
sen kunnen nu niet uit eten en gaan 
thuis zelf aan de slag en als je wat 
bijzonders op tafel wil zetten, ben 
je bij ons natuurlijk aan het goede 
adres. We hebben dagelijks verse 
aanvoer en in de keuken wordt er 
in ploegen gewerkt. Van scholieren 
kunnen we de werktijden nu anders 
inplannen, dat is dan wel weer han-
dig. Daardoor kunnen we zo veel 
mogelijk spreiding op de werk-
vloer creëren en in combinatie met 
alle hygiënevoorschriften op een 
verantwoorde wijze iedereen van 
voedsel voorzien’.

te houden. ‘Zij maken daarvoor veel 
uren en werken er met heel hun hart 
voor. We mogen blij zijn met zoveel 
professionals die dat dag in dag uit 
willen doen. Ik wil ze namens de 
Biltse bevolking een compliment 
geven. Dank zij deze helden kun-
nen we onze samenleving draaiende 
houden.’ Tegen alle kinderen in De 
Bilt die nu thuis zitten wil hij zeg-
gen: ‘Je ziet nu vast dat veel ouders 
die moeten werken door deze situ-
atie stress hebben. Ze doen dat om 
een goede toekomst voor de kinde-
ren te hebben en te houden. Toon be-
grip voor ouders die het een beetje 
lastig hebben. Jullie kunnen niet 
naar school maar zorg ervoor dat het 
thuis een beetje gezellig blijft.’

Mens is bereikbaar
Het complete team van Mens De 
Bilt werkt momenteel vanuit huis, 
maar is heel goed bereikbaar per 
telefoon en per mail. ‘Momen-
teel zijn we voornamelijk aan 
het inventariseren waar behoefte 
aan is’, vertelt directeur Evelien 
Ribbens. ‘We zijn bezig om een 
boodschappen hulpdienst op te 
zetten en samen met Samen voor 
De Bilt wordt een telefoondienst 
opgezet voor mensen die om een 
praatje verlegen zitten.’ Veel ou-
deren ontvangen momenteel geen 
bezoek en dat zal de komende 3 
weken zo blijven. Evelien doet 

dan ook een beroep op kinderen en 
kleinkinderen om weer eens de te-
lefoon te pakken en opa of oma te 
bellen om ze zo enigszins uit hun 
sociaal isolement te halen. Door 
Mens worden geen huisbezoeken 
afgelegd, maar het sociaal team 
kan indicaties telefonisch afnemen 
in geval van nood. Jongerenwerk 
gaat wel de straat op, evenals de 
buurtsportcoaches die de bezor-
ging van kaarten met de telefoon-
nummers van de diverse diensten 
verspreiden. Servicecentrum De 
Bilt is bereikbaar op 030-7440595 
en Maartensdijk op 0346-214161.

Het hockeyveld van Voordaan is ingenomen door een tiental Maartensdijkse jongeren die hun vrije tijd 
sportief invullen.

Bij Landwaart wordt met zorg enorme hoeveelheden slow juice sappen 
bereid.
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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 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart.

Chocoladetaart
met framboos/vanille

Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij

Cocos makronen
Per zakje € 4,95

Alle lasagnes
€ 1,25

100 gram

Elstar handappels
€ 1,49

Heel kilo 

Vers gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram

Mais brood
Nu € 2,49
Alleen vrijdag en zaterdag

Foccacia 
olijf of tomaat

Nu € 2,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Proef het voorjaar… 
Hollandse asperges, kas 
bloemkool, Kas bonen, 
rabarber, raapstelen, 

komkommers, tomaatjes 
en de allerlekkerste
Lambada aardbeien

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

( asperges worden Gratis geschild)

Denk aan de vitamines 
en uw weerstand… 

**NIEUW**
Vitamine C boost
slow juice sapje

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

23
03

24
03

25
03

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Pasta 
met asperges en zalm

€ 1,75
100 gram

Japanse kip 
met noedels of rijst

€ 1,35
100 gram

Vers van de traiteur

Unieke samenwerking 
Landwaart met 

sterrenrestaurant!
Dit weekend verkopen wij 

voor-, hoofd- en nagerechten 
op sterren niveau gemaakt 

door Wilco Berends van 
restaurant De Nederlanden.

Zo kunt u thuis lekker eten 
op sterrenniveau.

Kom kijken in de winkel..!!

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

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 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

Kalfsrollade 
Gebraden rosbief
Gebraden gehakt

Filet Americain
Kip-walnoot salade
Bieslook-paté

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Hamburgers

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Speklappen
naturel of gekruid

5
 VOOR 6.-

1
 KILO

500
 GRAM 6.50

1
 KILO 14.-Dikke riblap

13.50

SAMEN 
VOOR 10.-

500 GRAM GEHAKT + 
4 SLAVINKEN Kip, gehakt of

runder cordonbleu's
4 + 1
GRATIS

500
GRAM 6.75

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

4
VOOR 10.-

KAAS

CHEESEBURGERS, ANGUS BURGERS
OF CARPACCIO BURGERS

Vrijdag en zaterdag voordeel:
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Burgemeester Potters reikt 
Mathildeprijs uit

door Walter Eijndhoven  

Zaterdag 14 maart ging burgemeester Potters langs drie genomineerde vrijwilligers om hen 
persoonlijk in het zonnetje te zetten. In verband met het Coronavirus besloot gemeente De Bilt 

hen dit jaar niet te ontvangen in de oude raadszaal. Door het Comité van Aanbeveling 
werd mevrouw Leny Rouma uit Bilthoven verkozen tot vrijwilliger van het jaar.

In 1113 schonk keizerin Mathilde 
een stuk grond aan de Benedictij-
nenabdij in Oostbroek, van waaruit 
de plaats en gemeente De Bilt ont-
stond. In de schenkingsacte komt 
de datum 14 maart naar voren. Met 
haar schenking zorgde Mathilde dat 
andere mensen verder konden met 
hun leven. 

Heden
Ook nu zijn er nog steeds van die 
Mathildes, mensen die iets doen 
voor anderen als vrijwilliger. Eén 
van die genomineerde vrijwilligers 
en tevens verkozen tot vrijwilli-
ger van het jaar is mevrouw Leny 
Rouma. Geen professional, maar 
gewoon buurtbewoner. Zij stapt op 

iedereen af, jong en oud, en begint 
een praatje. Van alles doet zij voor 
mensen in de buurt. Het Comité 
van Aanbeveling was dan ook erg 
onder de indruk van deze vrijwil-
liger uit de Bilthovense wijk De 
Leijen. Zij pakt een maatschap-
pelijk, ingewikkeld thema laag-
drempelig aan en gaat gewoon bij 
de mensen langs, waardoor zij echt 
iets betekent in haar buurt. Zij sluit 
aan waar mensen behoefte aan 
hebben en kan hierdoor echt iets 
betekenen in het leven van men-
sen. ‘Door mevrouw Rouma de 
Mathildeprijs te geven, hopen zij 
haar extra te waarderen en een sti-
mulans te geven om door te gaan 
met het goede werk dat zij doet’, 
aldus de leden van het Comité van 
Aanbeveling.

Warm Hart
Ook mevrouw Henny van Enge-
len-Van Pommeren was genomi-
neerde voor de Mathildeprijs. Na 
het wegvallen van een deel van de 
activiteiten van het Rode Kruis, 

richtte zij, samen met anderen, de 
Stichting Warm Hart op, om zo 
te zorgen dat de activiteiten toch 
doorgang konden vinden. Koffie-
ochtenden of spelletjes organise-
ren zoals bingo of het rad van for-
tuin, een sjoelavond, het regelen 
van een paas- of kerstbrunch of 
een dagje uit, niets is haar teveel. 

Verbinder
De derde genomineerde, Mulki 
Haji Abukar uit Bilthoven is een 
verbinder, met letterlijk en figuur-
lijk, veel kleur. Zij staat voor ge-
lijkheid en legt de nadruk op men-

sen en overeenkomsten, niet op 
achtergrond of verschillen. Voor 
ieder contact staat zij open. Even 
iemand bij de arm pakken? Een 
bezoek aan iemand die in het zie-
kenhuis ligt? Zij doet het. Alles uit 
eigen beweging. Door haar omge-
ving wordt dit zeer gewaardeerd. 
Voor het Comité was dit voldoen-
de reden ook mevrouw Haji Abu-
kar te nomineren. 
De Mathildeprijs werd door bur-
gemeester Potters uitgereikt bij 
mevrouw Rouma thuis en niet 
in de oude raadszaal van het ge-
meentehuis, dit in verband met 
het Coronavirus. 

Ook mevrouw Henny van Engelen was één van de drie genomineerden 

Eén van de drie genomineerden was mevrouw Mulki Haji Abukar uit 
Bilthoven.

Vrijwilliger van het jaar is mevrouw Leny Rouma uit Bilthoven. 

In gesprek met omgeving 
over eenzaamheid

door Guus Geebel
Een in de krant aangekondigde lezing in het gemeentehuis over eenzaamheid door professor 

Anja Machielse was voor Leny Rouma (86) aanleiding te onderzoeken hoe het staat met 
eenzaamheid in haar directe omgeving. Anja Machielse is filosoof en sociale wetenschapper, 

gespecialiseerd in onderzoek naar sociaal isolement.

‘Het onderwerp sprak mij aan en 
ben er naartoe gegaan. Zij gaf een 
college en na twintig minuten had 
ze mij om en dat zei ik in de pauze 
ook tegen haar. Ik vertelde haar over 
mijn woonsituatie aan de Perenlaan 
in De Leijen en zei dat ik wel zou 
willen weten hoe eenzaamheid in 
mijn eigen omgeving wordt ervaren. 
Ze zei het geweldig te vinden als ik 
dat zou gaan onderzoeken. Ik dacht 
wel hoe moet ik dat aanpakken, 
maar ben twee jaar geleden meteen 
begonnen. Gewoon bij mensen aan-
bellen, geen boeken onder mijn arm 
en geen tas. Ze moesten niet denken 
dat ik een boodschap kwam ver-
kondigen. Inmiddels heb ik over de 
honderd adressen bezocht, allemaal 
in mijn directe omgeving’, vertelt 
Leny Rouma.

Doorgaan
‘Ik heb hierover met wethouder 
Anne Brommersma een gesprek 
gehad die mij in contact bracht met 
een maatschappelijk werkster aan 
wie ik mijn werkwijze vertelde. Je 
krijgt hele mooie verhalen over een-
zaamheid en wat eenzaamheid is. 
Iedereen is wel eens eenzaam. Bij 
de gesprekken vraag ik ook wel eens 
hoe hun contact met de buren is.’ 
Een verschil met vroeger vindt zij 
dat nieuwkomers zich tegenwoordig 
bijna nooit meer komen voorstel-
len. Jonge mensen hebben het ook 
meestal erg druk. Ik tref ook wel 
eens vrouwen van rond mijn leeftijd 
waarvan de man is overleden. Die 

hebben het vaak erg moeilijk want 
communiceren wordt dan anders, 
maar ik hoor ook mooie verhalen. Ik 
ben nog lang niet klaar.’

Vervoer
‘Een kleine groep vrouwen die ner-
gens naar toe gaan vertel ik wat voor 
mogelijkheden er zijn om ergens 
heen te gaan. Ze kunnen naar WVT, 
een ochtend schilderen of gewoon 
ergens gezellig samenzijn. Maar 
sommigen vinden het vervoer een 
bezwaar omdat ze vaak lang moe-
ten wachten voor ze gehaald wor-
den en bij het naar huis gaan ook 
weer. Anderen willen graag in een 
klein groepje dichtbij huis bij elkaar 
komen, waar ze met een rollator 
lopend heen kunnen. Toen ik voor 
de eerste keer drie vrouwen bij mij 
had uitgenodigd was ik benieuwd 
hoe het zou gaan. Als ze maar niet 
constant over de kleinkinderen pra-
ten’, dacht ik. ‘Maar dat gebeurde 
niet. We hebben inmiddels op een 
paar adressen kleine bijeenkomsten 
gehouden. Het blijkt dat mensen die 
heel dicht bij elkaar wonen elkaar 
niet eens kennen. Jonge mensen ko-
men niet, want die werken allemaal.’

Ideeën
Leny Rouma heeft gemerkt dat er 
onderling ook wel contacten zijn. 
‘We hebben voor deze Bongerd-
buurt een enorme barbecue gehad.’ 
Leny is van plan met de organisato-
ren daarvan te gaan praten. Zij be-
grijpt dat mensen elkaar tegenwoor-

dig niet steeds opzoeken, maar ze 
vindt het al mooi als er op elkaar ge-
let wordt. Jonge mensen hebben hun 
zaken anders dan vroeger georgani-
seerd, zoals kinderopvang met papa-
dagen.’ Zij denkt dat dit een prachtig 
onderzoek voor de gemeente is om 
te weten wat hier leeft. ‘Hoofddoel 
is onderling contact in de directe 
omgeving te bewerkstelligen. Leny 
wil dat niet in een organisatie gieten. 
‘Mensen zijn vrij om te doen of laten 
wat ze willen. Ik wil alleen wat mo-
gelijkheden aangeven en als ze echt 
met eenzaamheid zitten mensen op 
ideeën brengen. Als ik aan de deur 
kom stel ik me voor en zeg ik waar 
ik woon en dat het over eenzaam-
heid gaat. We zijn allemaal wel eens 
eenzaam en daar praat ik dan over. 
Ik bied ze dan nog een folder aan 
met mogelijkheden in de gemeente, 
maar die hoeven ze meestal niet.’

Leny Rouma is nog steeds actief 
met huisbezoeken. 

Schaamteloos genieten
 
Op zaterdag 7 maart was het volle bak in de huiskamer van kunstenares 
Mirjam Roest in Bilthoven. Degenen die op tijd binnen waren werden 
getrakteerd op een energiek en interactief optreden van a-capella trio 
Schaamteloos, in het kader van ‘Gluren bij de Buren’! 
Op geheel eigen wijze zongen Leonore Zuijderhoudt, Loes Meijlink en 
Patricia van Hees driestemmige popliedjes, met een flinke dosis humor. 
Sommige mensen werden tot hun verrassing zelfs persoonlijk toege-
zongen. Het publiek kon niet lang achterover leunen, er kwam zelfs 
een popquiz voorbij met pittige vragen. Het publiek was hoorbaar en-
thousiast en dat werd nog eens onderstreept door deze reactie na afloop: 
‘schaamteloos genoten!’       (Loes Meijlink) 

Heet a-capella trio tijdens Gluren bij de Buren. (foto Piet van Trigt)
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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.

ZATERDAG 18 APRIL 2020
JAZZ-DINER 

VAN 18.30 - 21.30 UUR

3 GANGEN KEUZEMENU
€ 39,50 P.P.*

Tussen de gangen door kunt u genieten
van de Happy Swing Society
Dixieland & Swing Orchestra

De Happy Swing Society is een 6-mans formatie met een 
uitgebreid repertoire van Dixieland- en Swingmuziek, afgewisseld 
met Ballads en Caribische muziek. Gestoeld op de originele 
uitvoeringen van de traditionele jazz uit de eerste helft van de 
vorige eeuw, maar wel met een eigen sound.

Jaap Schuttevaer - bas,
Hugo Tiel - trombone,
Gé de Jong - banjo/gitaar,
Rinus Havelaar - cornet,
Paul Bejaars - drums,
Arnold Wildschut - klarinet/sax

www.happyswingsociety.nl

*KIJK OP WWW.NAASTDEBUREN.NL

Reserveren via 0346-218821 / 06-12368755
Groenekanseweg 168 • Groenekan

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

Betty, Bianca en Kapper Hans hebben 
besloten hun verantwoording te nemen 
om tot 6 april hun paleisje te sluiten.

Natuurlijk desinfecteren wij ons 
gereedschap en wassen wij onze handen 

maar willen niet het risico nemen het 
virus door te geven. 

Wij hopen u na 6 april weer in grote 
getale te mogen ontvangen.

Sorry voor het ongemak.

MENS is ook…
Annulering activiteiten
Servicecentrum De Bilt
Servicecentrum De Bilt bevindt zich in het 
verpleeghuis Weltevreden, Prof. Dr. Debijeweg. 
In overleg met De Bilthuysen is besloten de 
activiteiten die MENS hier organiseert te annuleren 
t/m 27 maart.
Doel is dat geen besmetting met het coronavirus 
zal plaatsvinden bij de kwetsbare mensen in het 
verpleeghuis.

Wij hopen dat de activiteiten vanaf 30 maart weer 
van start kunnen gaan. Uiteraard zullen we tegen 
die tijd de situatie opnieuw beoordelen.

Informatie over activiteiten op andere locaties kunt 
u vinden op onze website. We volgen de richtlijnen 
van het RIVM en beoordelen dagelijks de situatie.

Vragen? 
Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

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.

Kom NIET langs maar 
bel of mail ons gewoon
Dan gaan wij voor u aan het werk!
Familiedrukwerk;

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Collectie bekijken op www.parelpromotie.nl 

Kom NIET langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

Maar bel 0346 - 21 12 15, of mail naar info@parelpromotie.nl

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Jubileum?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Trouwplannen?
Bestel bij ons de Trouwkaarten!

Of helpen u graag met;
het uitgeven van een magazine
het maken van een website 
het bedrukken van een spandoek
en nog veel meer!!!

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Uw lokale drukwerkspecialist

Wij verzorgen ook ander drukwerk;
Briefpapier | enveloppen | Flyers | brochures | etc.etc.
Snelle levering | kijk op www.parelpromotie.nl 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Slagerij Van Loo
U kunt bij ons terecht voor vlees, 
vleeswaren, specialiteiten en onze 
uitgebreide traiteurafdeling. en 
natuurlijk voor catering tot in de 
puntjes verzorgd op...  [lees meer]

Van Ginkel tuinspecialisten
Al meer dan 100 jaar leveren we als 
hovenier in De Bilt een bijdrage aan 
een groenere wereld in De Bilt en om-
streken. Met de aandacht en passie 
uit grootvaders tijd en de technieken 
van nu... [lees meer]

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Dutch Quality Gardens van Ginkel tuinspecialisten
Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt en 
omstreken. Met de aandacht en passie uit grootvaders 
tijd en de technieken van nu, .... [lees meer]

van Ginkel tuinspecialisten

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Dutch Quality Gardens van Ginkel tuinspecialisten
Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt en 
omstreken. Met de aandacht en passie uit grootvaders 
tijd en de technieken van nu, .... [lees meer]

van Ginkel tuinspecialisten

Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail of bel naar:

info@vierklank.nl - 0346 211992

NU € 7,50

STROOPWAFELSLOF

Beste Klant,
Deze weken bakken wij volop brood.
Om u nog beter van dienst te zijn  
vragen wij u om grotere hoeveelhe-
den brood een dag van te voren te 
bestellen. 
Zo kunnen we ook de klanten die niet 
vroeg kunnen komen van brood voor-
zien. 

Bedankt voor de medewerking

onze heerlijke 
slof  met 
stroopwafel!

Nieuw!!! 

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



Optreden 
Aeham Ahmad 

Op dinsdag 7 april geeft de Syrische pianist Aeham Ahmad een concert 
ten bate van de stichting Connect by Music in Het Nieuwe Lyceum. 

Geïnspireerd door zijn bijzondere levensverhaal organiseren leerlingen van 
HNL deze benefietavond - in samenwerking met Soroptimistclub De Bilt - 
op dinsdag 7 april om 20.00 uur in Het Nieuw Lyceum, Jan Steenlaan 38 te 
Bilthoven. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de Nederlandse 
stichting ‘Connect by Music’

Vluchten
Yarmouk (een wijk van Damascus) werd zwaar beschoten in de Syrische 
burgeroorlog. Tijdens de gevechten sleepte de Palestijns-Syrische pianist 
Aeham Ahmad zijn piano vanuit de muziekwinkel van zijn vader de straat 
op en speelde hij voor de bewoners in een verwoeste wijk. Hij kwam we-
reldwijd in het nieuws als symbool van hoop en verzet tegen de gruwelen 
van oorlog, en hij toonde middels zijn muziek zijn levenskracht. Maar uit-
eindelijk moest Aeham Ahmad zijn acties opgeven toen IS strijders zijn 
piano voor zijn ogen verbrandden. 
Na een gedwongen vlucht woont 
Aeham sinds 2015 in Duitsland 
met zijn familie. Hij speelt piano, 
met invloeden uit klassieke en Ara-
bische muziek, waarbij hij ook in 
het Arabisch zingt. Maar hij vindt 
het nog belangrijker om te praten 
over muziek en zijn ervaringen.

Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar via cbm-
concerthnl@gmail.com. Op 7 april 
is dit ook mogelijk aan de zaal 
van 19.30 tot 19.45 uur (zolang de 
voorraad strekt).
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www.arttraverse.nl

Opening 
Bert Grotjohann 
en Ton Albers op 
22 maart 2020 
wordt afgelast.

Expositie Baukje Spaltro 
en WELHUIS&SMIT is 
te bezichtigen tot en met
12 mei 2020.

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

advertentie

Marian Stufkens pakt kadootjes uit
Marian Stufkens is nu bijna twee jaar vrijwilliger bij stichting de Emmaus. 

Haar taak hier is het uitzoeken van al het speelgoed wat er binnenkomt. 

Speelgoed is altijd al iets geweest 
waar Marian veel interesse in heeft 
gehad. Ze werkt als orthopeda-
goog, heeft een eigen bedrijf ge-
had in speelgoed en haalde ooit het 
vakdiploma ‘speelgoederen’. ‘Er 
komt echt heel erg veel speelgoed 
binnen’, vertelt Marian. ‘Het is ge-
woon heel erg leuk werk: Alles wat 
je uitpakt is een kadootje, je weet 
nooit wat er uit de zakken en dozen 
komt rollen’. 

Twee keer leuk
Over haar taken als vrijwilliger ver-
telt Marian: ‘Ik sorteer en zoek ook 
instellingen die heel graag speel-
goed willen, zoals verzorgingshui-
zen, kindervoedselbank of instel-
lingen voor gehandicapten. Dus 
dat is een leuke taak voor mij die 
erbij komt, om continu bezig te zijn 
met het vinden van afzetgebieden. 
Een deel van de goede spullen zet 
ik hier en de andere goede spullen 
geven we weg. Er wordt zoveel 

gebracht, dat als wij bijvoorbeeld 
zes dezelfde spelen binnenkrijgen, 
er een paar naar de winkel gaan en 
een paar naar een instelling. Dat is 
ontzettend leuk, want dan genieten 
er meer mensen en kinderen van het 
speelgoed. Je ziet dan dat mensen 
er blij mee weg gaan. Daar word ik 
dan weer heel blij van. Het is ge-
woon 2 x leuk eigenlijk’. Over het 
doen van vrijwilligerswerk vertelt 
Marian dat het een aanvulling is 
naast haar werk; ‘Het geeft mij een 
goed gevoel om mensen iets te kun-
nen geven. En ik red spullen van de 
prullenbak’. 

Emmaus 
‘Emmaus als organisatie sprak me 
toen ik nog studeerde al aan. Het is 
een fijne organisatie om vrijwilli-
gerswerk te doen. Ik voel me gezien 
als vrijwilliger en als er iets is kun je 
altijd met één van de coördinatoren 
iets kortsluiten. Er is ook altijd ie-
mand aanwezig van het bestuur. Dat 

is ook erg prettig. Daarnaast zit ik 
ook in de projectcommissie; waarin 
we de aanvragen voor het goede 
doelen bespreken. Er komen per zes 
weken wel 20 aanvragen binnen, 
dus we maken hier elke keer weer 
een keuze in. Dan weet je weer waar 
je het voor doet, dat is extra leuk’. 

Vrijwilligers
Marian laat weten dat er nog drin-
gend gezocht wordt naar vrijwilli-
gers: voor de boeken, voor de ver-
koop, techniek, kleding etc. ‘Het is 
echt leuk werk, wanneer je interesse 
in iets hebt waar je je eigen kwalitei-
ten in kwijt kunt, is het een erg leuke 
aanvulling. Ik heb altijd de neiging 
om even extra te komen merk ik. 
Kom gerust eens langs voor een 
kennismaking wanneer je als vrij-
williger aan de slag wilt’. Kijk voor 
meer informatie over de vacatures 
bij de Emmaus of andere vacatures 
op mensdebilt.nl
     (Naomi van der Meijden)

Vrijwilligers werk is er in verschillende soorten en maten. Elke 
maand interviewt de Vrijwilligerscentrale een vrijwilliger uit de 
gemeente De Bilt.

Marian Stufkens redt spullen van de prullenbak.

Koningin Máxima bij eerste 
lustrum Stichting Buurtgezinnen.nl

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagochtend 8 april bij de viering van het eerste 
lustrum van Stichting Buurtgezinnen.nl in Huize Voordaan in Groenekan. Tijdens de 

bijeenkomst staat het sociaal en financieel rendement van Buurtgezinnen centraal.

Stichting Buurtgezinnen.nl koppelt 
gezinnen die overbelast zijn aan 
stabiele gezinnen in de buurt die 
vrijwillig willen helpen. De vraag- 
en steungezinnen maken afspraken 
over de invulling van de hulp. Dat 
kan een wekelijkse speelafspraak 
zijn, meegaan naar een ouderavond 
of helpen bij het vieren van een ver-
jaardag. Buurtgezinnen is opgericht 
vanuit de gedachte ‘opvoeden doen 
we samen’. De stichting ervaart dat 
ouders meer veerkracht krijgen als 
ze er niet alleen voor staan. Met 
haar aanpak wil de organisatie bo-
vendien bevorderen dat kinderen 
veilig en gezond kunnen opgroeien 

in hun eigen gezin en mogelijke uit-
huisplaatsing voorkomen. Op die 
manier werkt Buurtgezinnen pre-
ventief en kostenbesparend.

Onderzoek
Koningin Máxima neemt tijdens 
haar bezoek de resultaten in ont-
vangst van een onderzoek naar de 
opbrengsten van Buurtgezinnen. 
Drs. Elize Lam, senior onderzoe-
ker aan het lectoraat Jeugd en Ge-
zin van de Christelijke Hogeschool 
Ede, presenteert de resultaten van 
haar onderzoek op 8 april in aanwe-
zigheid van betrokken wethouders, 
beleidsmakers en vraag- en steun-

gezinnen. Ook spreekt Koningin 
Máxima met gezinnen over hun 
ervaringen.

Buurtgezinnen
Stichting Buurtgezinnen.nl begon 
in 2015 in de gemeente Rhenen en 
is inmiddels in meer dan vijftig ge-
meenten actief. Eind 2019 werden 
het duizendste vraag- en steungezin 
aan elkaar gekoppeld. In 2017 won 
de stichting een Appeltje van Oran-
je en bracht Koningin Máxima een 
werkbezoek. Gedurende het hele 
jaar wordt met diverse activiteiten 
het vijfjarig jubileum gevierd.

Feestelijke maaltijd 
voor vrijwilligers

Op woensdag 26 februari werden de maatschappelijk begeleiders van het 
Steunpunt Vluchtelingen uitgenodigd voor een maaltijd ten huize van 
een van de coördinatoren van deze organisatie. Enkele cliënten/status-
houders hadden de heerlijkste gerechten klaargemaakt. Het was vooral 
een gezellig samenzijn, waar de vrijwilligers, buiten de werkomstandig-
heden, nu meer persoonlijk contact met elkaar hadden.         (Frans Poot)

20 vrijwilligers genieten van het eten en de prima sfeer. 

DE-waardepuntenactie 
Lions geslaagd

 Afgelopen december hebben Lionsclub Utrecht Kromme Rijn en Lionsclub Bilthoven 2000 een 
inzamelactie georganiseerd. In verschillende winkels in de gemeente De Bilt konden 

DE-waardepunten en vreemd en oud geld worden ingeleverd. 

In de afgelopen weken hebben de 
leden van beide Lionsclubs veel 
uren besteed aan het tellen van de 
ingezamelde punten; er zijn in De 
Bilt totaal 417.449 punten overhan-
digd aan de Voedselbank De Bilt. 
Deze waardebonnen zijn ingewis-
seld bij Douwe Egberts, die er 876 
pakken koffie voor kon leveren. 
Voedselbank De Bilt is uiteraard 
erg blij met dit prachtige resultaat. 
Koffie in vacuümverpakking be-
derft niet snel en daarom is zo’n ac-
tie zeer welkom, omdat de Voedsel-
bank hierdoor zijn afnemers weer 
langere tijd van koffie kan voor-
zien, hetgeen een welkome aanvul-
ling is van hun voedselpakket.
 
Naast de koffiepunten is ook ruim 
30 kilo oud en vreemd geld ontvan-

gen. Hiermee kunnen circa 150 
staaroperaties in derdewereldlan-
den worden uitgevoerd. Lions-
club Bilthoven 2000 en Lionsclub 

Utrecht Kromme Rijn danken ie-
dereen die DE-waardepunten en/
of oud en vreemd geld heeft ge-
doneerd.

De waardebonnen zijn ingewisseld voor 876 pakken koffie. 
[foto Reyn Schuurman] 
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GEVULDE ENTRECOTE
Met o.a. entrecote, zontomaat, pesto kruiden, rucola &
Parmezaanse kaas; smaakvol, mals, heerlijk genieten.
Mag kort rosé gebakken worden 100 gram 2,35

LAMS OSSE BUCCO
Iets aparts voor de kenners. Met een beentje erin.
Heerlijk voor in de oven met groente en aardappels
Om te stoven ca. 2½ tot 3 uur 100 gram 1,45

RUNDER PEPERBURGERS
Van 100% rundvlees gemaakt met lekkere kruiden. 
Lekker bij de maaltijd of op een bolletje met sla, tomaat.
Mag rosé gegeten worden 3 stuks 4,20

CHICKEN MUMBAI
Pure gemarineerd & gekruide kipfilet met o.a. prei
ringetjes en sugar snaps; super lekker met rijst. 
Om te wokken;  ca. 8 tot 10 minuten 100 gram 1,25

PARMA MISTO
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitsel,
oude kaas, Parma ham & blad spinazie; heerlijke combi
Ca. 6 tot 8 min. rosé bakken in de pan 100 gram 1,98

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van deze week:

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

Zetfouten voorbehouden.

KALFS RIBLAPJES
Om zachtjes te stoven. Smelt op de tong... 100 gram 2,05
GYROSVLEES
mals varkensvlees, ui, andijvie & Griekse kruiden 500 gram 5,00

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse varkenshaas in romige bospaddestoelensaus.
Voor bij de maaltijd of voor over de pasta of rijst. 
Even kort roerbakken en klaar!! 100 gram 1,85

Spelletjeshoek!
Oefen de getallen met 
de figuren hiernaast. Pak 
je kleurtjes er maar bij 
en kleur de kleurplaat. 
En welke weg legt de 
hockeybal af naar het 
doel?

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze 
VOORJAARSACTIES
ƒ
iMOW® ROBOTMAAIER 
RMI 422

€ 1099

€ 999*

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

iMOW® ROBOTMAAIER 
RMI 632

€ 2199

€ 1999*
PRIJZEN DIE U OMVER BLAZEN

ELEKTRISCHE
ZUIGHAKSELAAR SHE 71

€ 135
i.p.v. € 155

VAN GINKEL LMB BV
Dorpsweg 47 b  • 3738 CA Maartensdijk
0346 212602 • www.lmbvanginkel.nl

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE, BEL 0346-212602!

GENIET VAN DE STIHL ACTIES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.
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Klankbord
Waarom hamsteren we vooral wc-papier?

Waarom gaan we met z’n allen hamsteren? En waarom verzamelen we vooral wc-papier? In 
een kort artikel in het AD van afgelopen week legt de Groningse massapsycholoog 

Hans van de Sande uit, dat mensen graag voorraden aanleggen; ‘Als we merken 
dat wc-papier de winkels uitvliegt, zijn we bang achter het net te vissen. 

Dus ontstaat er een hype en koopt iedereen toiletpapier’. 

Van de Sande vergelijkt mensen 
met eekhoorns: ‘Net als eekhoorns 
hebben wij de neiging voorraden 
aan te leggen. We vinden het prettig 
om voldoende spullen te hebben. 
Dat doen we bijvoorbeeld met geld 
in de vorm van een bankrekening 
en dat doen we nu met belangrijke 
dagelijkse behoeften, zoals wc-
papier. Het is ons instinct. Als we 
via foto’s en filmpjes in de media 
merken dat er veel van een bepaald 
product wordt verkocht, willen we 
dat ook. In ons jargon heet dat de 
paniek van het verkrijgen’. 

Knokpartij
Er was zelfs een knokpartij bij een 
supermarkt in Amstelveen vanwege 
het hamsteren van wc-papier. De 
politie laat via sociaal media we-
ten dat ze in actie moesten komen 
vanwege de ruzie. Een klant wilde 
een grote hoeveelheid wc-papier 
kopen. Anderen waren het daar niet 
mee eens en gingen de confrontatie 
aan. Daarna ontstond de vechtpar-
tij. De politie wist het allemaal te 
sussen. Er vielen geen gewonden. 
Ook is er niemand opgepakt.

Gezond verstand
Zijn we aan het doorslaan of is er 
een reële kans dat we onze billen 
straks niet meer kunnen afvegen? 
Het CBL, de brancheorganisatie 
van supermarkten, roept klanten in 
de media in ieder geval op het ge-
zond verstand te gebruiken en op 
een normale manier boodschappen 
te doen. Ook het Zweedse Essity, 
de grootste producent van wc-pa-
pier wereldwijd, maant tot kalmte. 
Het bedrijf is eigenaar van merken 
zoals Edet, Tork, Lotus, Plenty en 
Tempo en zag de verkoop van wc-
papier verdriedubbelen. De Ne-

derlandse woordvoerder kijkt met 
verbazing naar de stormloop op 
wc-papier. ‘Ik snap er zelf eerlijk 
gezegd geen bal van. Dat mensen 
levensmiddelen gaan hamsteren is 
ergens nog wel te begrijpen maar 
wc-papier, ik zou niet weten waar-
om. Er is meer dan genoeg voor-
raad in onze fabrieken’.

Hier
Al die berichten maken een mens 
nieuwsgierig: ’t Zal toch ook niet 
hier…? Ik hoor het Pieter Derks 
bij het radioprogramma De Nieuws 

BV zich afvragen: ‘We doen graag 
of we een nuchter volkje zijn, maar 
intussen heeft het halve land dus 
een geheime stapel wc-rollen in 
de kelder’. Maar al dat hamsteren 
in de supermarkt is helemaal geen 
goed idee, want, zoals Derks het 
in het radioprogramma pakkend 
samenvatte: ‘Je gaat hamsteren uit 
angst voor het hamsteren’. Dat is 
precies wat er mis is met mensen, 
die hun karretje volsmijten met rol-
len toiletpapier en blikken voedsel. 
Als de een begint met hamsteren, 
kan de ander voor zijn gevoel niet 
achterblijven, met lege schappen 
tot gevolg. Waarom doen we dat 
toch?

Long
In het weekeinde kan ik het niet 
laten; ik bezoek een paar lokale 
winkels en kan daardoor m’n eigen 
vraag ’t Zal toch ook niet hier…? 
beantwoorden; ‘Ja ook hier in het 
eigen uit zes kernen bestaande De 
Bilt zijn ‘speciale vakken’ leeg: 
die van de chips, die van de speci-
ale (lees goedkope) aanbiedingen 
en die van het wc-papier. Ik kan 
nog net een paar pakken comfort 
bemachtigen; gelukkig wel ‘extra 
long’. 

Henk van de Bunt

Kaalslag in het aanbiedingenvak bij de Hoogvliet

Het hamstergedrag leidt tot lege vakken.

Mooie opbrengst
De leerlingen van de School met de Bijbel te Maartensdijk zijn op 6 januari gestart met een 

grote actie; Drops for Crops is een project van Woord en Daad in Burkina Faso, 
dat de voedselzekerheid door beter waterbeheer bevordert.

Vrijdag 6 maart had Woord en Daad 
Soest e.o. een bijeenkomst in de 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk 
waar de schoolkinderen en hun ou-
ders welkom waren. Meester Harry 
Prosman opende de avond, Ineke 
Brand (scholenvoorlichter W&D) 
vertelde een spannend verhaal en 
Jaco Ottevanger (sponsorprogram-
ma W&D) gaf informatie over ver-
schillende sponsormogelijkheden. 
Tussendoor werd er muziek ge-
maakt en samen gezongen.

Nadat de comitéleden na wat puz-
zelen en hulp de getallen op de 
blauwe druppels in de juiste volg-
orde hadden gezet, werd de op-
brengst bekend: 6.423,73 euro. 

‘Een liefdesverhaal in 
wrede tijden…’

Zo omschrijft Annejet van der Zijl (1962) het door haar geschreven 
boekenweekgeschenk ‘Leon & Juliette’, over de Nederlander Leon 
Herckenrath, die in 1818, op 18-jarige leeftijd, naar Amerika reist 
op zoek naar het ‘geluk’. 

In Charleston, de bruisende stad waar hij terechtkomt, is de slavernij 
nog altijd een normaal verschijnsel en de zwarte bevolking is nagenoeg 
rechteloos. De jonge Leon wordt verliefd op de piepjonge slavin Julie-
tte, koopt haar vrij en slaagt erin een gezin met haar te stichten, omringd 
door de wrede behandeling die de slaven ten deel viel: ‘Wie de liefde 
van zulk een vrouw genieten mag, moet zich meer dan mens voelen’, 
schrijft hij.

In een bomvolle Woudkapel kwam Van der Zijl afgelopen woensdag-
avond op uitnodiging van de Bilthovense Boekhandel en Idea Cultuur 
vertellen over haar reconstructie van dit liefdesverhaal, waarbij ze 
steeds blijft vechten tegen de mythevorming en altijd op zoek blijft naar 
de bron, zoals ze dat ook deed bij ‘Anna’, haar grote doorbraak, dat, 
evenals dit boek, de thema’s eenzaamheid, levenslust, hoop en liefde 
heeft.

Van Zijl zegt dat ze als kind ‘volop kansen en boeken’ kreeg aangereikt, 
en een rustig en wat verlegen meisje was: ‘Ik heb een groot deel van 
mijn jeugd verdroomd. Ik voelde me niet zo thuis in de wereld en zocht 
mijn toevlucht tot verhalen: het waren geen tijden voor romantische 
meisjes…’ 
Niet verwonderlijk dus, dat ze graag schrijft over de liefde van men-
sen die onvoorwaardelijk van elkaar houden en dat gewoon ook blijven 
doen... tegen de klippen op: ‘Rebellie kan ook zijn: het vasthouden aan 
je liefde tegen alles in…’                 (Peter Schlamilch) 

Schrijfster Annejet van der Zijl in gesprek met neerlandica Bea Rigter, 
in de Woudkapel.

Overal hoor je nu was je handen
dat geldt ook in andere landen
ga daarom voortaan
direct naar de kraan
zo leg je het virus aan banden

Guus Geebel Limerick



10

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 26 februari t/m di 24 maart 2020

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

*  Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

GEHAKT OF 
GEHAKTBALLEN IN 
GROOTVERPAKKING
Gemengd gehakt naturel of gekruid of 
slagersgehaktballen
Schaal 800-980 gram

a4,50 - a5,50

4,-4,-

GRAND SUD WIJNEN
2 flessen à 1 liter
Land van herkomst: Frankrijk

a9,98

2 VOOR

799

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

799

Geen 18, geen alcohol

799

Geen 18, geen alcohol

99

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

BEENHAM
Naturel, honing-mosterd, 
Amerikaans of Italiaans
Per 500 gram

a5,25

399
Kiloprijs 7,983

KLEIN VRIEND WIJNEN
2 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Zuid-Afrika

a5,98

Geen 18, geen alcohol

2 VOOR

5,-5,

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

5,

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

ARIEL PODS OF LENOR 
WASMIDDELEN OF 
WASVERZACHTER
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*GRATIS*

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml
M.u.v. kruidentuintje

a6,21 - a7,17

3 VOOR

5,-

PAMPERS
Pants, Pure, Premium Protection 
maat 1 en 2 of billendoekjes
2 pakken

1+1
GRATIS*

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net à 1 kilo,
blauwe bessen bakje à 125 gram,
Kanzi appels tas à 1 kilo of 
perssinaasappelen net à 2 kilo

 3 VOOR

499
a6,72 - a8,97
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GEMEENTENIEUWS
week 12 ¾  18 maart 2020

Tijdstip ophalen afval
Het afval wordt ook in de komende weken op 
de normale dagen opgehaald. Wel kan het 
tijdstip van ophalen anders zijn dan u ge-
wend bent. De medewerkers werken in ploe-
gen. Zo is er minder kans op besmettingen. 
Zet uw kliko op de inzameldag om 07.30 uur 
op de inzamelplek.

Gewijzigde openingstijden 
tijdens de feestdagen
In verband met de komende feestdagen zijn 
het gemeentehuis in Bilthoven en de milieu-
straat in De Bilt gesloten op de volgende da-
gen: 
• Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
• Maandag 13 april (Tweede Paasdag)
• Maandag 27 april (Koningsdag)

Spreekuren wethouders
Elke maand houden de wethouders spreek-
De spreekuren van de wethouders gaan tot 
en met 6 april niet door. Via telefoon of mail 
kunt u contact opnemen met een gebieds-
makelaar van uw kern als uw vraag of sug-
gestie niet kan wachten. U vindt de contact-
gegevens van de gebiedsmakelaars op de 
website van de gemeente op de verschillen-
de pagina’s van de kernen.

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, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,
di 8.30 - 19.00 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 
za 9.00 tot 16.00 uur.

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

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

Bilthoven:  van 16 maart tot en met 1 april zullen leerlingen van de SPG (opleiding voor 
stratenmakers) op diverse locaties delen van de stoepen herstraten.

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

ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 31 juli 2020. 
De Bilt:   Biltstein en Kapelweg:  graafwerkzaamheden van 19 maart tot en met 26 maart. 
De Bilt:   Looydijk: leidingwerkzaamheden tot half april.
Westbroek:   Versteeglaan: inrichten werkruimte (depot) naast huisnummer 142. Dit de-

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

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het weg-
dek, riolering en de openbare verlichting uitgevoerd. 

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 26 maart om 19.30 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventu-
ele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):

- Kaders kapbeleid 2020
- Startnotitie Water- en rioleringsplan en klimaatstrategie 2021-2025
-  Initiatiefvoorstel Referendumverordening gemeente De Bilt (van de fractie van Forza De Bilt)
- Verantwoording fractiebudgetten 2019 

De agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de-
bilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u vergaderingen ook live volgen. In verband met de maatre-
gelen tegen verspreiding van het coronavirus kan de raadsvergadering van 26 maart niet door 
bezoekers worden bijgewoond.
Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan voor 
het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissies op 14 en 16 april. 
Dat kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@debilt.nl of bel (030) 228 91 64. Ook met 
vragen over de agenda of de stukken kunt u bij de griffie terecht.  

Ongebruikte bouwvergunning? 
Hebt u een omgevingsvergunning, maar bent u nog niet met (ver)bouwen begonnen? 
Of ligt het werk een half jaar stil? Dan loopt u kans dat uw vergunning wordt inge-
trokken. 

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 19 december 2019 nieuwe beleidsre-
gels vastgesteld. Daarin is geregeld na welke 
termijn omgevingsvergunningen voor het bou-
wen kunnen worden ingetrokken als er geen 
gebruik van wordt gemaakt.

26 weken
Een ongebruikte vergunning trekken we in de 
gemeente De Bilt na 3 jaar in. Met de nieuwe 
beleidsregels kan deze echter al na 26 weken 
worden ingetrokken als daar een urgente re-
den voor is. Hierbij kunt u denken aan een 
nieuw bestemmingsplan waarbinnen het ver-
gunde bouwplan niet langer passend is. Ook 
als een bouwproject meer dan 26 weken stil-
ligt, kan de vergunning worden ingetrokken. 
Het intrekken van een vergunning betekent 
dat het bouwproject niet meer mag starten of 
ongedaan moet worden gemaakt.

Vóór 1 september aan de slag
Op dit moment komt al een aantal vergunnin-
gen voor een intrekking in aanmerking. Het 
college heeft echter besloten deze op zijn 
vroegst vanaf 1 september 2020 in te trekken, 
zodat de betreffende bouwprojecten nog vóór 
die tijd gestart of herstart kunnen worden. 
Gaat u (weer) volgens uw vergunning aan de 
slag? Meld dit dan tijdig bij onze bouwinspec-
teurs via bouw@debilt.nl.  

Meer weten?
Voor meer informatie over de geldigheid van 
omgevingsvergunningen, mogelijkheden tot 
verlenging of de nieuwe beleidsregels, kunt u 
contact opnemen met Steven de Graaf via tele-
foonnummer 030 - 228 96 17 of per e-mail: s.
degraaf@debilt.nl. U kunt de nieuwe beleidsre-
gels raadplegen op de website www.officielebe-
kendmakingen.nl met zoekterm: 2020-43121. 

Lieve inwoners van gemeente De Bilt, 
Het coronavirus houdt de wereld, Nederland en 
ook onze gemeente De Bilt in z’n greep. We we-
ten dat meerdere inwoners zijn besmet. En we 
beseffen dat er waarschijnlijk veel meer besmet-
tingen zijn. Mogelijk ook onder onze familieleden, 
collega’s en vrienden.

Het houdt u en mij bezig. Dat kan ook niet an-
ders: we worden er in korte tijd voortdurend mee 
geconfronteerd. Onze sportscholen zijn dicht, 
restaurants zijn dicht, de bibliotheek en nog zo-
veel meer. Het is stil op straat. Ondernemers heb-
ben soms geen inkomsten meer en veel zzp’ers 
zitten plots zonder opdrachten. 

Het zijn de gevolgen van de maatregelen die ge-
nomen zijn in de strijd tegen het coronavirus. 
Maatregelen die we allen zo strikt mogelijk opvol-
gen, hoe lastig soms ook. En lastig blijft het voor-
lopig: het duurt waarschijnlijk nog geruime tijd 
voor er een vaccin is. We moeten ons aan de maatregelen houden om de zorg te 
ontlasten en alles samen werkbaar te houden. In die langere termijn zit misschien wel 
de grootste uitdaging. Daar staan we samen voor.

Ik ben trots op u. Hoe u alleen, voor elkaar en mét elkaar met deze crisis omgaat. Hoe 
u nieuwe initiatieven ontwikkelt om elkaar door deze tijd heen te helpen. Ik ben trots 
op alle inwoners in cruciale beroepen die zich dagelijks extra inzetten voor onze ge-
zondheid en veiligheid. Trots op vrijwilligers die oog houden voor de kwetsbare inwo-
ners. En op ieder die bijdraagt aan het draaiend houden van onze mooie gemeente.

Veel is nog onzeker. En toch wil ik u vragen dit vol te houden. Blijf de maatregelen 
volgen. Let op elkaar. Houd het hoofd koel. Samen kunnen we dit aan.

Warme groet,
Burgemeester Sjoerd Potters

Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Larenstein
De informatieavond over ontwerpbestem-
mingsplan Larenstein, 1e herziening en 
ontwerpomgevings-vergunning C. de Haas-
weg 6 te Bilthoven op woensdag 25 maart 
gaat niet door. Een nieuwe datum volgt. 
Mogelijk vindt de avond in een andere vorm 

dan gebruikelijk plaats. Vooralsnog blijft de 
inzageperiode tot 23 april staan. Stukken 
zijn digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplan-
nen.nl (imro-nummer NL.
IMRO.0310.19001BP0014-ON01) en liggen 
ter inzage op het gemeentehuis De Bilt.

Bewonersbijeenkomsten, inloopavonden 
gaan niet door
Alle bijeenkomsten voor bewoners, instel-
lingen en organisaties, georganiseerd door 
of samen met de gemeente, zijn geannu-
leerd of worden verzet. Ook kleinere verga-
deringen gaan in principe niet door. Wel 
wordt bekeken of het via telefoon of online 
mogelijkheden kan. Deelnemers worden op 

tijd geïnformeerd.
Voor bijeenkomsten die worden georgani-
seerd door derden geldt uiteraard ook het 
gestelde pakket aan maatregelen (zoals het 
maximum van 100 personen). De keuze 
deze wel of niet door te laten gaan ligt bij 
de organiserende partijen.



12

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

D
ez

e a
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
w

oe
ns

da
g 

18
 t/

m
 d

in
sd

ag
 2

5 
m

aa
rt

 2
02

0.
  P

er
 co

m
bi

na
tie

 k
an

 d
e p

rij
s v

er
sc

hi
lle

n.
 

Bi
j 1

+1
 g

ra
tis

 k
rij

g 
je

 5
0%

 k
or

tin
g 

op
 d

e t
ot

aa
lp

rij
s. 

Bi
j 2

+1
 g

ra
tis

 k
rij

g 
je

 6
6.

67
%

 k
or

tin
g 

op
 d

e t
ot

aa
lp

rij
s. 

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

G’woon 
gezien op 

TV

D
ez

e a
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
w

oe
ns

da
g 

18
 t/

m
 d

in
sd

ag
 2

5 
m

aa
rt

 2
02

0.
 

 Campina Lang Lekker 
 2 pakken van 1 liter 
Van /2.16 - /2.52
Voor 1.08 - 1.26

 Duo Penotti 
 2 potten van 800 gram 
Van /6.70
Voor 3.35

 Unox puur soep   
Alle soorten
2 stuks
 Van /5.98  
Voor 2.99 

 Unox Cup a Soup , Good 
Noodles of Good Pasta
2 cups of pakken met 3 stuks
Van /2.22 - /2.90
Voor 1.11 - 1.45

 G’woon koffi epads 
 3 zakken met 36 stuks  
Van /7.35

 Finish 
vaatwastabletten
of -reiniger
4 pakken met 20 - 26 stuks 
of vaatwasmachinereiniger 
pakken met 3 stuks 
Van /15.16 - /24.76

 Galbani mozzarella 
of Salakis feta
 Alle soorten 
Van /1.45 - /2.88
Voor 0.72 - 1.44

G’woon chocoladereep of -tablet
 Alle soorten 
3 stuks
Van /2.73 - /5.25
Voor 1.82 - 3.50

 Conimex kroepoek 
 2 zakken van 73 - 75 gram 
Van /2.16 - /2.34
Voor 1.08 - 1.17

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

STUNT

 1+1
GRATIS 

 NU 

 2+1
GRATIS 

VRIJDAG - ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

ALLEEN OP VRIJDAG T/M ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

5 VOOR 9.99

+1 GRATIS

 50%
KORTING 

 STUNT

 9.99 
4 STUKS

 3.99 
3 ZAKKEN
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Running De Bilt 2020 gaat 
voorlopig niet door

De Organisatie Running De Bilt meldt dat zij, gezien de laatste richtlijnen van het RIVM, 
genoodzaakt zijn om de aankomende editie van Running De Bilt 

op 29 maart 2020 af te gelasten. 

Op donderdag 12 maart is door de 
overheid besloten dat alle evene-
menten met meer dan 100 deelne-
mers tot nader order geen doorgang 
mogen vinden. Tot het allerlaatste 
moment heeft de organisatie ge-
probeerd om dit loopevenement 
te organiseren, maar de veiligheid 

van deelnemers, vrijwilligers en 
toeschouwers staat altijd op de 
eerste plek. 

Gevolgen
Op dit moment kan de organisatie 
de financiële gevolgen nog niet 
overzien. Running De Bilt heeft 

een groot aantal leveranciers 
waarvoor de kosten reeds zijn 
gemaakt. Er wordt bekeken of en 
op welke wijze ze de deelnemers 
tegemoet kunnen komen. En er 
wordt bekenen of het mogelijk is 
om het evenement later dit jaar te 
organiseren.

FC De Bilt dicht
Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet en het besluit van de KNVB om al het 

voetbal tot en met 31 maart af te gelasten heeft FC De Bilt besloten ook alle trainingen 
en oefenwedstrijden in deze periode af te gelasten. 

‘Wij volgen hiermee het advies van 
de KNVB. Gedurende deze peri-
ode is ook de kantine van FC De 
Bilt gesloten. De ruimte zal wel 
beschikbaar zijn voor het regu-
liere BSO-programma van Partou 
(Kinderopvang), tenzij door Partou 
anders besloten wordt. Met deze 
maatregel hopen wij een bijdrage te 
leveren aan het voorkomen van de 
verdere verspreiding van het virus 
in De Bilt en omgeving’. 
(Bestuur FC De Bilt)

Het hek bij FC De Bilt zit op slot.

Stil bij DOS Westbroek 
DOS Westbroek volgt het advies KNKV/RIVM en gelast de komende 2 weken (t/m 29 maart) 
alle verenigingsactiviteiten af. Dat wil zeggen dat men alle trainingen, wedstrijden en andere 

verenigingsactiviteiten in ieder geval tot die tijd uit het programma halen. 

Het is nog niet duidelijk wat dit voor 
gevolgen zal hebben voor de com-
petitie; het KNKV zal hierover een 
besluit nemen. Dos communiceert 
dit uiteraard zodra er meer bekend 
is. Mochten er naar aanleiding hier-

van vragen zijn, dan kunnen die ge-
steld worden via dos.westbroek@
knkv.nl. 
Donderdag 19 maart komt het be-
stuur opnieuw bijeen om de situatie 
op dat moment te bespreken; dan is 

er waarschijnlijk ook een standpunt 
van het KNKV hoe de laatste drie 
competitieronden van de zaalcom-
petitie (die op 28 maart 2020 zou 
eindigen) worden ingevuld en kan 
daarop worden ingespeeld.

VGM sponsort

Het 3e damesteam van Salvo’67 is voorzien van nieuwe shirts door 
Van Ginkel Machines uit Groenekan. Vol trots tonen zij de nieuw shirts. 
(foto Eric Landwaart)

Gezelligheidstoernooi 
Badminton

SV Irene badminton organiseert op vrijdag 20 maart de 20e editie 
van het jaarlijkse Irene bedrijven badmintontoernooi in de Kees 
Boekehal in Bilthoven. Al jaren doen bedrijven uit de regio De Bilt 
e.o. mee en strijden om de wisseltrofee. Het is een gezelligheidstoer-
nooi waarbij plezier en netwerken de boventoon voert.

Er wordt gespeeld van 20.15 tot 22.30 uur. Er wordt gestart met kof-
fie, thee en wat lekkers en geëindigd met iets lekkers van Eetcafé van 
Miltenburg en van Whisky- en Wijnhandel Verhaar. Aanmelden kan via 
fieldcoachsales2@gmail.com.

Korfbalselectie

Bij de korfbalsport werden onlangs vanuit het  RTC (regionaal 
talentencentrum) weer selectieavonden gehouden. De TZ-leden Jurian 
van de Berg en Iske van Ginkel werden door-geselecteerd: Jurian (C1) 
gaat dit jaar meedoen met de selectie van Midden Nederland  onder de 
15 jaar en Iske van Ginkel is gekozen voor  selectie van district Oost 
onder de 17 jaar. (Hester Ploeg)

De allereerste editie van Running De Bilt vond op zondag 2 april 2017  plaats. Toenmalig wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen loste het startschot voor de kidsrun. [foto Henk van de Bunt]

Rouwcafé bij Mens
Iedere eerste woensdag van de maand komen mensen bij elkaar in het 
Rouwcafé om te praten en verhalen te delen. Doordat er ruimte mag zijn 
in de tijd dat de groep samen is, heeft het Rouwcafé de naam ‘Ruimte’ 
gekregen. Annemarie Dix verwelkomt iedereen vanaf 19.00 uur in de 
Zaal van Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 in De 
Bilt. Deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden bij w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl of tel. 06 47296337.

In verband met het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM is het 
eerstvolgende Rouwcafé verplaatst naar woensdag 22 april. 
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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  .....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Te koop aangeboden 
25 LEGPUZZLES 1000 
stukjes Jan van Haasteren en 
Wasgij. €7,50 per stuk alles 
in 1 koop €125,-. Tel. 030-
2292155

Plastic prullenbak met dek-
sel kleur rood -bruin, hoogte 
46cm. €2,-. Tel: 06-14040516

10 boerenboter eierdop-
jes zonder voet €5,-. Tel: 
06-14040516

2 Boeken van Jan Brusse: Met 
het oog op Parijs en Tussen 
tien miljoen Parijzenaars 
samen €1,-. Tel:06-14040516

Groene Samsonite beautycase. 
Prijs: €25,-. Inl. T. Hensen, tel. 
06-10119383

Bladblazer Fleurelle 1500 LS. 
Zowel blazen als zuigen. € 15.- 
Ton. Telefoon 06-41367588

Zuiver scheerwollen 
Terschellings zomer en winter 
dekbed. Samen € 15.- Ton. 
Telefoon 41367588

Aquaclea machine voor vlek-
ken uit de vloerbedeking te 
halen z.g.a.n. €40,75. Tel:06-
25047855

Stevige kwaliteit werk- regen-
pak, maat EL, kleur oranje 
€15,00. Tel. 06-16641083

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

Set van twee verstelbare 
Nordic Walking wandelstok-
ken  € 15,00. Tel. 06-16641083

Pillendoosjes per stuk €2,0, in 
een koop, 49 stuks €50,-. Tel. 
06-10738981

Doosje Technix Lego 42084. 
Doosje + boekje. €10,-. Tel. 
0346-243758

Boek over motoren, The ulti-
mate motorcycle book €10,-. 
Tel. 0346-243758

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

Mooie Vak.BUNGALOW 
WIFI
Rust/ ruimte ,mooie natuur
Goede fiets/wandel omg.
Elect.Huurfietsen aanwezig.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
I n f o : 0 5 4 1 -
626578/0639609666

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 

van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

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

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

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

Wij zoeken een VERKOPER/
STER voor 10 uur per week.
Het betreft minimaal 1 x per 2 
weken op zaterdag.
Leeftijd vanaf 16 jaar. 
Interesse?
Inlichtingen: 030-2201752
JOHNS, Hessenweg 185 De 
Bilt

Gevraagd: Iemand die 
ITALIAANSE conversatieles 
kan geven op starters niveau, 
in Bilthoven. Tel: 625008827

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

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

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

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

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

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

Meststoffen/bodemverbeteraars
25 kg Cultera à €24,50, ook solitairs. Bijzondere - afwijkende 
modellen coniferen tot wel 6 m hoog Tuinservice van Vliet, 
Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.

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

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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

Cursussen/ trainingen 
Tai Chi Tao iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
In het Dorpshuis, Dennenlaan 57 te Hollandsche Rading. Tai 
Chi is een oosterse bewegingsleer, de bewegingen worden 
langzaam gedaan bedoeld om je spieren en gewrichten te 
versoepelen. De ademhaling wordt daarin ook meegenomen 
om je optimaal te ontspannen. De Tao is de open weg; ieder-
een kan meedoen ongeacht leeftijd en/of conditie. Voor meer 
informatie kun bellen, sms'en of whatsappen 06 54 93 77 23

Op ’t bankje
‘Ik moet even bijkomen’, zegt een vrouw die met een zucht 
bij me op het bankje komt zitten. ‘Ik kom net van mijn vrien-
din waarmee ik drie keer in de week ga wandelen. We doen 
dat al meer dan vijf jaar want we moeten wel in beweging 
blijven. Toen we ermee begonnen waren we met zijn vieren, 
maar twee zijn er na wat gezondheidsklachten mee gestopt.’ 
Ik vertel dat ik ook best veel wandel en dan meestal een stop 
maak bij het bankje. Ik vraag haar of ze de wandeling van-
daag ook al heeft gemaakt. Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, want 
Paula wil nu liever niet wandelen. Ze denkt dat ze dan mis-
schien besmet kan worden met het coronavirus. Hoewel ik 
gezegd heb dat je dat niet zomaar krijgt, vindt ze het toch be-
ter nu even geen lange afstanden meer te lopen. We zijn altijd 
zo’n twee uur onderweg. Ik ga zelf nu maar een kortere route 
lopen, want alleen vind ik het niet zo leuk. Ik ben wel be-
nieuwd hoe lang dit gaat duren.’ Ik vermoed dat ze het praatje 
onderweg met haar vriendin mist en daarom hier is gaan zit-
ten. Ze vertelt dat Paula altijd de laatste nieuwtjes uit de wijk 
weet. ‘Maar ze heeft de laatste tijd wel meer afgehaakt. Met 
die stormen die we gehad hebben bijvoorbeeld zijn we er ook 
niet op uit geweest, maar dat vond ik niet zo erg. Dat ze bang 
is om bij het wandelen met corona besmet te raken is nieuw 
voor mij.’ De vrouw kijkt even zwijgend voor zich uit. Na 
een tijdje komt er een wat oudere vrouw met een rollator aan. 
Als die de vrouw naast me ziet zitten fleurt haar gezicht he-
lemaal op. ‘Daar hebben we Irene, hoe is het met je. We gaan 
niet zoenen hoor’, zegt ze lachend tegen de vrouw die bij 
me zit. Het blijkt Hilde te zijn, een van de dames die bij het 
oorspronkelijke wandelclubje zat. Hilde heeft een heupope-
ratie gehad en kon daarna niet meer van die lange afstanden 
lopen. Irene vertelt haar waarom de wandeling met Paula niet 
doorgegaan is. De dames hebben elkaar al een tijd niet gezien 
dus moet er heel wat bijgepraat worden. Hilde vertelt dat ze 

inmiddels ook aan haar rechterheup is geholpen. ‘Zo langza-
merhand worden alle onderdelen vervangen. Een tante maak-
te er altijd een grapje over. Dan zei als ik ga slapen gaat mijn 
gebit uit, bril af, pruik af en dan kan ik gaan snurken. Maar 
zo erg is het met mij nog niet hoor. Van de tweede operatie 
heb ik veel minder last gehad.’ Ze vertelt dat ze nog steeds 
omgaat met de andere vriendin die met wandelen gestopt is. 
‘Dan lopen we een rondje in de buurt en drinken we koffie 
in de supermarkt. Daar kletsen we natuurlijk ook weer bij 
en houden de mensen in de gaten.’ Ik hoor met een half oor 
wat er met verschillende buurtgenoten aan de hand is. De een 
heeft een nieuwe vriend, een ander is gescheiden. Het blijkt in 
ieder geval dat alles goed in de gaten gehouden wordt. Maar 
dan komt het gesprek op de kinderen en kleinkinderen. Die 
blijken allemaal goed bezig te zijn. Hilde heeft vier kleinkin-
deren die allemaal studeren en de doch-
ters van Paula hebben samen een 
modewinkel. Gelukkig gaat het 
niet over kwalen, want dat is 
ook vaak een onderwerp bij 
oudere mensen. Voor mij is 
het zo wel genoeg. Ik wens 
de dames nog een aangena-
me voortzetting en stap op. 
‘Denk erom niet zoenen en 
handen geven hoor’, geeft 
Paula me als advies nog mee.
  
Maerten

Beleef het volledig verzorgd genieten 
vanaf uw voordeur!

Programma: 
Info@hetuitburo.nl 
of 06-13166733 Volledig verzorgd genieten
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Bij SVM gaan trainingen 
gewoon door

‘Alle voetbalwedstrijden zijn deze maand afgelast vanwege het coronavirus’. Dat heeft de 
KNVB laten weten, direct nadat het kabinet strengere maatregelen aankondigde. 

Wel gaan de trainingen in teamver-
band bij SVM door. Deelname aan 
deze trainingen is voorlopig vrij-
blijvend waarbij de sporters drin-
gend verzocht worden rekening te 
houden met de Corona-richtlijnen: 
‘Ben je verkouden, hoest je of ben 

je niet fit, wees geen bikkel maar 
blijf lekker thuis’. Het paviljoen 
was zaterdag 14 maart vanaf 14.00 
uur open. SVM zal wekelijks be-
richten over wel of niet openstel-
ling van de kantine.

100
Om verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen kondigde het 
kabinet donderdag aan dat (sport-)
evenementen met meer dan hon-
derd deelnemers c.q. toeschouwers 
geen doorgang kunnen vinden. De 
KNVB besloot daarop alle wed-
strijden af te gelasten. De maatre-
gel geldt voor de eredivisie, eerste 
divisie en het Nederlands elftal. 
Ook alle wedstrijden in het ama-
teurvoetbal zijn tot 1 april afgelast. 
Nu het Coronavirus ook in Neder-
land is, krijgt de KNVB vaak de 
vraag of dit gevolgen heeft voor de 
wedstrijden in het betaald- en ama-
teurvoetbal.

RIVM
De KNVB staat in nauw contact 
met het RIVM  en de GGD  en de 
ministeries, die met deze proble-
matiek bezig zijn. Zij houden alle 
berichten nauwlettend in de gaten. 
Mochten er vanuit de overheid 
maatregelen worden opgelegd die 
mogelijk ook het voetbal nog meer 
raken, dan laten zij dat zo spoedig 
mogelijk weten. (Zie voor actuele 
informatie over het Coronavirus de 
website van het RIVM).
Maatregelen om besmetting/versprei-

Wedstrijden bij SVM zijn afgelast, de trainingen gaan door. [foto Henk 
van de Bunt]

Sport & Bewegen 55+
Vele jaren geleden is Fraternitas op verzoek en met ondersteuning van 
Gemeente De Bilt gestart met een beweegprogramma voor de bewe-
gingsarme ouder wordende mens. De eerste jaren werd er met 6 tot 
8 lesuren gestart vanuit het beweegprogramma GALM. GALM staat 
voor het Groninger Actief Leven Model. Deze methode zet zich in de 
ouder wordende mens aan het bewegen te krijgen en te houden. 

Fraternitas gaat met zijn tijd mee en heeft deze groepen een nieuwe 
meer sprekende naam gegeven: Sport & Bewegen 55+. Binnen deze 
lessen wordt elke deelnemer binnen zijn of haar eigen mogelijkheden 
en niveau uitgedaagd om bezig te zijn met bewegen; het zijn lessen 
waar sportiviteit én gezelligheid voorop staan. Bijna iedereen kan op 
zijn of haar eigen niveau deelnemen aan deze lessen. 

Plaats
Er plaatsen vrij in de Maartensdijkse groep. Het gaat om een gemengde 
groep van dames en heren. Deze les wordt elke woensdag gegeven van 
16.00 tot 17.00 uur in De Vierstee. Iedereen kan altijd 2 gratis proefles-
sen volgen. Voor info Paulien@fraternitasdebilt.nl of kijk op fraternis-
tasdebilt.nl

Fraternitas kent een beweegprogramma voor 55-plussers.

Darttoernooi afgelast
Het KNKV heeft besloten alle 
korfbalwedstrijden tot en met 31 
maart af te gelasten. Ook adviseert 
het KNKV de verenigingen om 
tot en met 31 maart trainingen en 
bijeenkomsten niet door te laten 
gaan.
Deze maatregel volgt op de ad-
ditionele maatregelen, die het ka-
binet 12 maart afkondigde in ver-

band met het coronavirus én diens 
oproep om sociale contacten in 
het algemeen sterk te verminde-
ren. Met deze maatregel volgt het 
KNKV het advies van het kabinet 
en sportkoepel NOC*NSF op.

Het bestuur van Tweemaal Zes 
heeft besloten het advies van het 
KNKV op te volgen. Alle trai-

ningen en wedstrijden zijn tot 31 
maart afgelast. Ook alle activitei-
ten buiten het sporten om zoals 
bijvoorbeeld het darttoernooi, dat 
zou plaatsvinden op vrijdag 13 
maart en kampioenenhuldiging die 
tijdens de afsluiting van het zaal-
seizoen op 28 maart zou plaatsvin-
den, gaan niet door.
        (Hester Ploeg) De velden van TZ liggen er verlaten bij.

ding van het virus te voorkomen:
•  Bij griep, maar ook bij verkoud-

heid of hoesten, zonder koorts 
thuis blijven.

• Was je handen zo vaak mogelijk.
•  Men geeft geen handen meer 

en houdt 1 meter afstand, zeker 

wanneer men verkouden is.
•  Hoesten/niesen in de binnenkant 

van je elleboog.
•  Gebruik papieren zakdoekjes en 

gooi ze in de prullenbak na ge-
bruik.

          (Majorie Overvoorde)

Ook Nova gaat op slot
Net zoals bij vele andere sporten, ligt de korfbalcompetitie stil. Alle 
drie de zaalwedstrijden die voor Nova nog op het programma ston-
den, zijn afgelast. Het is nog onduidelijk wat hiermee gaat gebeuren.

Omdat het kabinet adviseert om grote groepen te vermijden en sociaal 
contact te beperken, heeft Nova besloten om tijdelijk ‘op slot’ te gaan: 
teams trainen niet en activiteiten gaan niet door. Nova wil bijdragen aan 
het indammen van de verspreiding van het Coronavirus waar dat kan.
  
14 maart stond eigenlijk NL Doet op het programma. Voordat de veld-
competitie begint, moet er namelijk nog het één en ander op het Nova-
terrein gebeuren. Ook stond er zaterdag 21 maart een groot feest op de 
planning. Beide activiteiten zijn afgelast en worden nog van een andere 
datum voorzien. 
Er zit maar één ding op en dat is afwachten hoe lang de maatregelen in 
acht moeten worden genomen en wat er vervolgens met de competities 
gaat gebeuren.             (Renske van Kempen)

Thema Dansdag

Vorige maand hield de 60-plus line dance groep DeBilt weer haar jaarlijkse thema Dansdag. Dit jaar was het 
thema blauw. Op de klanken van Will Tura,s Hemelsblauw werd er door de ouderen sportief en vrolijk gedanst. 
Inspanning, ontspanning en sociale contacten kwamen weer goed tot hun recht.



Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
Al enkele jaren hebben we regelmatig overlast van ratten en kat-
ten. Katten hebben een eigenaar dus daar kan ik alleen maar aan 
vragen ze vast te houden en ze niet in andermans tuinen te stro-
pen een de nestkasten langs te sluipen en leeg te halen. Ik heb daar 
voorbeelden en bewijzen voor.

Ratten is iets anders. Dit zijn die-
ren in de vrije natuur maar wel 
echte overlevers. Zij volgen de 
mens al eeuwen maar zijn ook de 
verspreiders van allerlei ziekten 
etc. Nu zie ik steeds vaker rat-
ten in onze tuin. Klimmend in de 
planten, vretend van vetbollen 
voor de vogels etc. Hele families 
komen regelmatig langs. 

Kippen
Nu hebben we ook net zoals de 
buren kippen en dat is erg aan-
trekkelijk met al dat voer. Het 
hele jaar door worden ze gezien. 
Ik probeer ze zo diervriendelijk 
te vangen en geen gif (dat ove-
rigens verboden is) te gebruiken. 
Maar het blijft vechten tegen de 
bierkaai.

Vogels
Ik heb aan de gemeente De Bilt 
gevraagd om mee te denken maar 
ook wat te doen aan deze over-
last. De reactie was: ‘Geen vogels 
meer voeren’!
En dat is nu precies wat ik wil 
gaan vragen aan onze medebe-
woners van Hollandsche Ra-
ding.

Overlast
Heb je ook overlast, zie je ook 
ratten regelmatig in je tuin, 
meld dit dan aan de gemeente 
De Bilt. Dat kan op de site van 
de Gemeente. De gemeente wil 
best meewerken/denken maar 
dan moet er wel een gegronde 
reden voor aanwezig zijn.

Rob Timmer
Hollandsche Rading
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advertentie

Het goede leven van Jeroen de os
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 worden? Uit belangstelling besloot hij daarom vrijwilliger te 

worden bij biologische boerderij De Bonte Parels in Westbroek.

Als een koe meer kost dan zij op-
levert voor een gangbare boer, rest 
haar slechts de laatste gang naar 
het slachthuis, vaak al op een leef-
tijd van zo’n vijf jaar. Met pasge-
boren stiertjes kan het nog sneller 
gaan. Als zij ongeveer drie weken 
oud zijn gaan zij naar een kalver-
houder. Maar één van die stieren-
kalfjes op De Bonte Parels had 
geluk.

Voorpoten
‘Ik hoorde net een mooi verhaal 
over Jeroen de os’, vertelt vrijwil-
liger Jan-Willem. ‘Ik stond net bij 
deze enorme os te kijken, een ge-
castreerde stier, toen Christianne 
de boerin langsliep. Zij vertelde 
mij dat hij ruim drie jaar geleden 
werd geboren op hun boerderij. Al 
vrij snel na zijn geboorte ontdekten 
Rutger en zij dat dit stierenkalfje 
zijn voorpoten niet kon neerzet-
ten. Hij liep op zijn knieën door 
het hok. En ja, wat moesten zij met 
zo’n dier? Op de boerderij verzor-
gen of laten euthanaseren? Ge-

lukkig was die afweging voor het 
kalfje snel gemaakt. Het enige dat 
zij konden doen was zorgen voor 
voldoende beweging, regelmatig 
zijn poten masseren en voorzich-
tig strekken. Zo’n revalidatie kost 
best veel tijd. Toevallig hadden zij 
een stagiair, Jeroen. Die mocht het 
dier verzorgen. En een naam aan 
het kalfje was al snel gegeven’.
Door de overheid is bepaald dat 
kalveren die niet aanblijven op 
een melkveebedrijf omdat het 
stiertjes zijn of omdat er al vol-
doende vaarsjes zijn om toekom-
stig melkkoe te worden, met drie 
weken naar de kalverhouders moe-
ten. Een geluk voor Jeroen dat hij 
mocht blijven op de boerderij.

Castratie
‘Rond een leeftijd van vier maan-
den werd Jeroen gecastreerd’, ver-
telt Christianne. ‘Om twee simpele 
redenen. Als os kan hij niet onze 
dames bevruchten èn om ervoor te 
zorgen dat hij mak bleef. Stieren 
zijn heel mooi, maar ook erg ge-

vaarlijk. En met onze eigen kinde-
ren, anderen die ons bedrijf bezoe-
ken én onze eigen veiligheid, was 
dit wel een logische keuze. Dank-
zij zijn castratie is hij wel een sul. 
Hij laat zich regelmatig de kaas 
van het brood eten door alle leuke 
dames om hem heen. Hij gaat met 
hen de wei in, ontfermt zich zo af 
en toe als pleegoom over een pas-
geboren kalf en gedraagt zich als 
een ware mascotte bij de vele leer-
lingen die boerderijlessen volgen’.

Straatje
Jan-Willem vertelt nog een leuke 
anekdote over Jeroen: ‘Hij liep 
eens over het erf op een late, sche-
merige zondagavond. Rutger, de 
boer, schrok zich het apezuur, toen 
hij in de keuken wat te drinken wil-
de pakken en door het raam Jeroen 
recht in de ogen keek. Hij loopt 
graag zijn eigen straatje en loopt 
regelmatig dwars door de afraste-
ring, op zoek naar dat ene stukje 
lekkere gras’. Op de boerderij 
wordt hij liefkozend “onze Jeroen” 

genoemd. Een gered stierenkalfje 
van nu ruim drie jaar oud.

Eind
Maar aan alles komt een eind. Ook 
Jeroen vertrekt. Christianne: ‘De 
economische kant komt ook om de 
hoek kijken. In een jaar eet hij toch 
al snel voor zo’n 6.000 euro aan 
voedsel op. En dat gaat hij in euro’s 
nooit opbrengen. Dat geeft gelijk 
aan voor welke dilemma’s je soms 
komt te staan als (biologisch) boer. 
Hoever kun je gaan? Wat is verant-
woord? Zowel maatschappelijk, als 

economisch als vanuit het oogpunt 
van dierenwelzijn? Jeroen heeft een 
mooi leven gehad en zijn vlees le-
vert voor ons inkomsten op. Vlees 
met een verhaal’.

‘Ik vind het erg dat Jeroen morgen 
(woensdag 11 maart) wordt opge-
haald. Gelukkig merkt hij er weinig 
van’, vertelt Jan-Willem. ‘Ik dacht 
dat boeren niets om hun dieren ga-
ven, maar bij deze boerderij wordt 
wel aan dierenwelzijn gedacht. Je-
roen heeft in ieder geval drie mooie 
jaren gehad tussen zijn vrouwen’.

Jeroen de os is na 3 mooie jaren toch vertrokken van De Bonte Parels.

Westbroek op de schop
Dageraad doet activiteit ontwaken. Talloze ganzen vliegen boven mijn hoofd naar grazige 

weiden. In de verte laten graafmachines hun armen zwaaien boven het landschap. 
Gretig schrapen zij datzelfde maaiveld af.

In de zin van natuurherstel wordt 
de vruchtbare grond afgevoerd naar 
omwonende boeren. Het afval uit 
de stad, indertijd gestort om het 
land op te hogen, komt als geschie-
denis bloot te liggen.

Vanwege de start van het broed-
seizoen wordt het werk tijdelijk 
gestaakt en het gebied afgesloten. 
Maar dat pas na een excursie voor 
omwonenden, een goede gelegen-
heid voor boeren en natuurvorsers 
om in gesprek te gaan. Vanuit ver-
schillende inzichten, met dezelfde 
hartstocht. Samen ploeteren zij die 

ochtend door de modder tegen de-
zelfde wind in. Maar de stappen 
zijn gezet. We weten nu dat het 
‘beloofde land’ is bestemd voor de 
zwarte stern en de roerdomp. Eie-
ren worden hier niet meer geraapt 
en er wordt niet meer op eenden 
geschoten. Andere oude waarden 
worden opgediept.
(Karien Scholten)

In haiku:
Graven in het gras
Oude waarden herontdekt
Westbroek op de schop

Snoeiwerk in Van Boetzelaerpark
De vrijwilligers van NL Doet ble-
ven op advies van de landelijke or-
ganisatie zaterdag thuis; dit i.v.m. 
de mogelijke besmetting met het 
Coronavirus. Omdat de fruitbo-
men nodig aan een snoeibeurt toe 
waren heeft het bestuur van de 
Vrienden van het Van Boetzelae-
rpark, na overleg met deskundi-
gen, besloten met een kleine groep 
vrienden toch het snoeiwerk aan te 
pakken.          (Frans Poot)
 

Met minder vrijwilligers 
dan gebruikelijk worden de 
snoeiwerkzaamheden in het Van 
Boetzelaerpark verricht.

Ratten op bezoek in Hollandsche 
Rading.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Tot nader bericht: 18 april Jazz-Diner!!!

Wij zijn i.v.m.
het Corona-virus

GESLOTEN
tot 6 april.
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