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Draaiorgel verrast bewoners 
Maertensplein en Thomashuis

door Kees Diepeveen

Het was bedoeld om zijn moeder en de andere bewoners, die aan het Maertensplein in 
Maartensdijk, wonen een gezellig moment te bezorgen en dat is zeker gelukt. Michiel Bontan 

uit Westbroek bracht met zijn zelf gerestaureerde draaiorgel donderdag 26 maart een vrolijke 
noot op het plein. Pleinbewoners, winkeliers en winkelend publiek waardeerden dit optreden 

zeer evenals de bewoners van het Thomashuis, waar Michiel ook nog langs ging. 

Janneke Lam-Bontan, de zus van 
Michiel, had haar moeder al dagen 
nieuwsgierig gemaakt door te ver-
tellen dat er donderdagmiddag een 
verrassing zou zijn voor haar maar 
ook voor de buren. En een verras-
sing werd het zeker. Veel bewoners 
stonden op hun balkon of met open 
ramen te genieten van het draaior-
gelconcert. Sommige bewoners 
kwamen naar beneden om te dan-
sen op de muziek, maar wel met 

1,5 meter afstand. Michiel Bontan 
heeft ruim 1 1/2 uur gedraaid en 
kreeg spontaan van de bloemen-
man van het Maertensplein een 
grote bos tulpen cadeau. Daarna 
vertrok Michiel op verzoek naar 
het Thomashuis aan de Dorpsweg 
om ook daar een verrassingscon-
cert te geven tot groot plezier van 
de bewoners.

De Bloemenstad
Michiel Bontan heeft zijn passie 
voor het draaiorgel van zijn vader 
overgenomen. ‘Mijn vader groeide 
op in Utrecht’, vertelt Michiel ‘en 
kwam daar kort voor en na de oorlog 
in aanraking met straatdraaiorgels, 
die hem als een magneet aantrok-
ken. Mijn vader was erg muzikaal. 
Hij speelde piano en accordeon en 
vrijwel alles uit zijn hoofd. Het heeft 
tot de eeuwwisseling geduurd, voor-

dat mijn vader in het bezit kwam van 
een draaiorgel. Een inmiddels antiek 
draaiorgel, gebouwd tussen 1911 en 
1919 door de Duitse fabrikant Koe-
nigsberg, stond in opslag en maakte 
deel uit van de nalatenschap van de 
draaiorgelfamilie Jansen uit Haar-
lem die het draaiorgel de naam ‘De 
Bloemenstad’ had gegeven. Een no-
taris hield er toezicht op. Mijn vader 
kreeg daar lucht van en meldde zich 
bij de notaris. Hij kocht in 2002 het 
draaiorgel en stalde het in een schuur 
in Kamerik, mijn toenmalige woon-
plaats. Mijn ouders waren inmid-
dels naar Maartensdijk verhuisd en 
woonden aan de Prinsenlaan maar 
hadden daar geen stallingruimte 
voor het draaiorgel’. 

Bouwkundig ingenieur 
Wanneer je een draaiorgel wilt res-
taureren moet je overal een beetje 
verstand van hebben en dat kreeg 
Michiels vader steeds meer. In het 
dagelijks leven was hij werkzaam 
als bouwkundig ingenieur wat zeker 
heeft geholpen. Michiel: ‘Uitein-
delijk heeft hij zelf ook nog twee 
draaiorgels gebouwd. Onder andere 
het Bloemenmandje dat inmiddels al 
weer 50 jaar oud is. Dit draaiorgeltje 
zal in Maartensdijk en in Westbroek, 
waar wij vroeger woonden, bij som-
mige mensen nog wel bekend zijn. 
Na de aankoop wilde hij De Bloe-
menstad restaureren. Ik had toen 
nog niet een dergelijke klik met mijn 
vaders hobby. Maar toen het orgel 

achter mijn huis stond, kon ik niet 
nalaten het af en toe aan te zetten. 
Dat was het begin van een gedeelde 
passie. Die echter niet lang duurde 
want op 14 december 2004 is mijn 
vader plotseling overleden. Bij de 
verdeling van de nalatenschap kreeg 
ik het orgel’. 

Historie
Rond 1930 kocht de Rotterdamse 
Klaas Koppelaar het straatorgel. 
Om het geschikter te maken voor 
het geestelijke lied, bracht hij het 
instrument naar orgel-fabrikant Jac. 
Minning. Die plaatste er een register 
bourdonpijpen, een bariton en een 
cello in. De aanwezige gedragen, 
diepe bas deed de rest en het draai-
orgel was afgestemd op geestelijk 
repertoire. In 1938 doet Koppelaar 
het draaiorgel in de verkoop en gaat 
vervolgens van hand tot hand. Het 
instrument overleeft de bombarde-
menten en de oorlog in Rotterdam, 
draait een poosje in Den Haag, komt 
terug in Rotterdam en gaat in 1966 
naar Haarlem. Vader Bontan is de 
volgende koper.

Spaghetti
Michiel vervolgt zijn verhaal: ‘In 
december 2006 startte ik de restau-
ratie. Het instrument verkeerde in 
zeer slechte staat. Sommige regis-
ters speelden niet of slechts half. 
Een aantal pijpen weigerde dienst. 
Het front was verzaagd en miste 
een aantal delen, de zijvleugels wa-
ren veranderd. Het draaiorgel was 
een ruïne. Met mijn vader maakte 
ik nog plannen voor de restauratie. 
Aan de hand van oude foto’s beslis-
ten wij dat het orgel teruggebracht 
moest worden in de staat van 1934. 
Maar ik moest het zonder mijn va-
der doen. Bij het openmaken van de 
kast trof ik een spaghetti van slangen 
aan. Ik had deskundige hulp nodig. 
Mijn vader had veel relaties in de 
draaiorgelwereld. Daar deed ik een 
beroep op. Hans van den Berg, ge-
pensioneerd restaurateur en conser-
vator bij het Utrechtse Museum Van 
Speelklok tot Pierement was bereid 
mij te helpen. Hij gaf aanwijzingen, 
kwam helpen en controleerde mijn 
‘huiswerk’. De winteravonden dook 
ik in de boeken. Zo ontfutselde ik het 
draaiorgel zijn geheimen. Wil je een 
draaiorgel restaureren moet je over-
al een beetje verstand van hebben. 
Vooral moet je je verdiepen in de 
historie van het orgel. Maar ook hou-
ten pijpen maken, lofwerk snijden, 
een wagen construeren, een balg met 
leer beleggen, het toets-mechanisme 
in conditie houden, kartonnen orgel-
boeken leren ‘kappen’. De restaura-
tie duurde ongeveer drie jaar’.

De familie Bontan voor het draaiorgel, dat door Michiel Bontan is 
gerestaureerd. V.l.n.r. Jesse Lam, Michiel Bontan, Wil Bontan-Kramer en 
Janneke Lam-Bontan.

Jubal
Af en toe wordt Michiel uitge-
nodigd door de Kring van Draai-
orgelvrienden om in Haarlem en 
Amsterdam te draaien. Soms ook 
op uitnodiging van instellingen of 
particulieren en natuurlijk in fami-
liekring. Michiel: ‘Het gaat weinig 
commercieel en niet zo intensief. 
Ik heb ook gewoon een baan. In-
middels heb ik zelf nog een gro-
ter 92-toets draaiorgel gebouwd, 
de Jubal. Nu ben ik bezig met een 
40 toets draaiorgeltje, dat inmid-
dels weer speelt. Ik hoop dat één 

van mijn kinderen of kleinkinde-
ren mijn hobby zal voortzetten. Er 
zijn wel wat hoopvolle tekenen. Ik 
wacht het maar af’. 

De reacties waren donderdag alleen 
maar positief. Het draaiorgelcon-
cert viel in de smaak en gaf veel 
vrolijke gezichten. Een aantal men-
sen ging er op gepaste afstand van 
elkaar heerlijk voor zitten. Ook de 
middenstand was er blij mee. Het 
winkelend publiek gaf duidelijk 
zijn mening: ’Moeten ze veel meer 
doen!’ 

Blijft De Vierklank verschijnen
De afgelopen week verschenen er alarmerende berichten over een 
dreiging voor het voortbestaan van huis-aan-huis bladen en regionale 
kranten. Reden daarvoor is het wegvallen van advertentie-inkomsten 
als gevolg van de Coronacrisis. 
Bij De Vierklank is dat gelukkig (nog) niet het geval. U kunt erop re-
kenen, dat we ons uiterste best zullen doen om de krant wekelijks bij 
u te krijgen. Wij vinden de krant een belangrijk communicatiemiddel, 
zeker in deze tijd. 
Onze focus blijft liggen op het brengen van zoveel mogelijk positief 
nieuws, het verslaan van creatieve oplossingen, burgerinitiatieven, 
mensen en ondernemers die niet bij de pakken neer gaan zitten. Dat 
kunnen we niet alleen. Ook binnen onze onderneming hebben we te 
maken met Helden: 

- de bezorgers die ook nu ervoor zorgen dat u de krant ontvangt
- de adverteerders die ook nu ons niet in de steek laten
- onze medewerkers die blijven doorgaan, ook vanuit huis
- onze freelancers, redactiemedewerkers, inwoners en instanties die ons 
van nieuws voorzien

Daar zijn we blij mee, maar ook met lezers die ons laten weten blij te 
zijn dat de krant verschijnt. Wij vinden het bijzonder dat er mensen 
zijn die de moeite nemen om ons dat te laten weten en het geeft ons de 
kracht om door te gaan. Bedankt daarvoor en een applaus voor onze 
helden.

Hou rekening met een ander en zorg goed voor uzelf.

De klanken uit het gerestaureerde Koenigsberg Psalmdraaiorgel verleiden 
tot een spontaan dansje bij het Thomashuis Maartensdijk.
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De redactie kiest ervoor in deze 
‘Coronatijd’ te volstaan met de 

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

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

eventuele voorgangers.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

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

de organist en ‘technici’ in de kerkzaal 
aanwezig.

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

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

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

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

geval tot en met 1 juni.

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

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

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Op Palmzondag (5 april om 10.30u) is de 
korte viering te volgen op kerkomroep.nl.

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
Vanwege het Coronavirus zijn er 

voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

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

dienst via diverse media

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

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

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

‘s zondagsochtends beschikbaar is rond 
09.45 uur.

 
R.K. St. Michaelkerk

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

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/04 • 10.00u - geen Dienst en woensdag 

8 april geen Gebedsbijeenkomst 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

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

meditatief moment. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

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

Onderwegkerk Blauwkapel
De start van het kerkseizoen is uitgesteld 

tot zondag 7 juni 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 
georganiseerd. Er wordt z.s.m. overgegaan 

op video-diensten. 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

kerktelefoon en internet. 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 

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

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

in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Er zijn tot en met zondag 5 april geen 
diensten.

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

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

en internet.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze 
oud-directeur

Erris van Ginkel
Erris van Ginkel was van 1987 tot 1998 werkzaam bij ons bedrijf 
in diverse directiefuncties, laatstelijk als Algemeen Directeur. 
Een bijzondere persoonlijkheid die op een ongeëvenaarde wijze 
commercieel leiderschap toonde door de verbondenheid die hij wist 
te creëren met onze klanten. Hij was een groot voorbeeld voor velen 
en een inspirator die het beste uit de mens wist te halen. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de belangrijke bijdrage die 
hij heeft geleverd aan het succes van onze onderneming. Wij zullen 
de beste herinneringen aan hem bewaren.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn kinderen, 
kleinkinderen en overige familieleden.

Directie en medewerkers
B.V. Twentsche Kabelfabriek

Erris Pieter van Ginkel
Erris

Thuis, zoals hij het zelf wilde, is Erris rustig ingeslapen en  
herenigd met zijn lieve Tine. Met veel verdriet nemen wij  

afscheid van onze lieve vader, schoonvader en opa

Familie en vrienden
Vrienden en familie

Samenzijn  
Is het mooiste dat er is

weduwnaar van Tine van Ginkel-Assen

Arjen en Leonie
Manon en Cas
Jesse en Joëlle
Renée en Joren
 
Maarten en Mabel
Iske

Correspondentieadres:
Dorpsweg 151 A
3738 CD Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring  
plaatsgevonden op  zaterdag 28 maart.

5 Veenendaal, 9 juli 1938 c Maartensdijk, 23 maart 2020

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg die hij in de 
afgelopen periode heeft gekregen.

 ‘t Verlies was er al voor het einde
 De rouw al voor het afscheid kwam
 Toen die ellendige verwarring
 Bezit van je gedachten nam
 Wij voelen nu een stil verdriet
 En in ons hart de herinnering
 Die je achterliet.

Verdriet, maar ook dankbaarheid, dat verder lijden je bespaard is 
gebleven. Dank, dat je al die jaren bij ons mocht zijn.

Willy Eveline van Rooijen-Annema
“oma kippies”

Weduwe van T. van Rooijen

Geboren 7 sept. 1922, is op 24 maart 2020 van ons heengegaan.

 Eveline
 Rikske en Jack
 Irma
 Klein - en achter
 kleinkinderen
Corr. adres
E. van Rooijen
Alf. Nobellaan 457
3731DN De Bilt
06 53611500

Wij nemen in besloten kring afscheid van haar.

Vele jaren ben jij bij ons gebleven,
voor gezin en kinderen alles gegeven.
’t Was een leven van grote genegenheid,
altijd opnieuw weer tot weldoen bereid.
God riep je weg uit dit aards bestaan,
eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij 
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn lieve echtgenote en onze zorgzame moeder

Gijsbertha 
van Straaten-van ’t Land

- Bertha -
Maartensdijk, 13 januari 1934  Westbroek, 24 maart 2020

Bert van Straaten
Renco
Jordi
Max 

Dr. Welfferweg 57
3615 AL  Westbroek

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

  
Barmhartig en genadig is de HEERE,  
geduldig en rijk aan goedertierenheid. 

Psalm 103:8 (HSV) 
 
Verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is  
gebleven, delen wij u mee dat door God is thuisgehaald  
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 

Hermanus Doornenbal 

~ Herman ~ 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Drager van de Medaille voor trouwe dienst 
van het Nederlandse Rode Kruis XXXXXX 

Maartensdijk, 28 januari 1936       Hilversum, 27 maart 2020 
 
                                                        Petra Doornenbal-van Amstel 

                                                        Johan & Marlies Doornenbal 

                                                        Angéline & Geert van Liempt 
                                                        Fenne, Ninthe, Boaz 
 
Tolakkerweg 101 
3739 JK Hollandsche Rading 
 
De afscheidsdienst zal op vrijdag 3 april 2020 om 13.00 uur  
in besloten kring plaatsvinden in de aula van Begraafplaats  
Zuiderhof te Hilversum met aansluitend de begrafenis. 
De afscheidsdienst kan via een livestream gevolgd worden. 
Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u de gegevens  
hiervoor opvragen bij de familie (06 28 91 75 63). 
 
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Amaris Gooizicht,  
afdeling De Eik, voor de liefdevolle verzorging en aandacht  
die zij Herman hebben gegeven. 
 
Wilt u bloemen sturen? Dat wordt zeer gewaardeerd. 
Wilt u deze dan sturen aan Uitvaartverzorging J.J. Dekker & Zn. 
t.a.v. H. Doornenbal, Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum 
Dank u wel.
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Zeker als je ouder of minder gezond 
bent, gaan we door een lastige perio-
de. Draaipunt steunt u bij het vinden 
van vaste grond onder de voeten in een 
goed gesprek, begrip en aanwezigheid.  
Draaipunt.nu werkt non-profit en volledig 
op basis van uw wensen.

Bezoek www.draaipunt.nu
of spreek een boodschap in op 06 38242421.
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Wethouder Brommersma 
krijgt vierkante ogen

door Guus Geebel

‘Ik ga ervan uit dat het weer goed komt, maar het gaat erom wat er in de tussentijd gebeurt en 
dat is wel zorgelijk’, zegt wethouder Anne Brommersma over de coronacrisis. ‘Ik werk

nu gewoon thuis, heel veel aan de telefoon of bij videoconferenties waarbij je 
met meerdere mensen vergadert en elkaar ook kunt zien. Dat is een stuk 
ingewikkelder vergaderen dan wanneer je elkaar in de ogen kunt kijken’.

Anne Brommersma zit namens 
GroenLinks in het college van B en 
W. Zij heeft de portefeuilles Duur-
zaamheid, Burgerparticipatie, Werk 
en Inkomen, Wmo en Welzijn, 
Natuur en Milieu, en Coördinatie 
Beheer Openbare Ruimte. ‘Voor 1 
juni moet heel Nederland aange-
ven hoe ze energie gaan opwekken. 
Daarvoor hadden wij in maart bij-
eenkomsten voor bewoners georga-
niseerd. Die hebben we allemaal af 
moeten zeggen, maar de deadline 
van het Rijk staat nog steeds. Er 
wordt nu gekeken of het mogelijk 
is de bewoners er digitaal bij te be-
trekken. Het is natuurlijk heel an-
ders of je thuis een enquête invult, 
of met medebewoners voor een 
kaart staat en kunt overleggen. Het 
werk wordt dus echt bemoeilijkt 
door wat er nu speelt. Dat valt na-
tuurlijk wel in het niet bij de grote 
zorgen die we hebben over mensen 
die ziek zijn’.

Budgetten
‘De kosten voor het sociaal domein 
en de jeugdzorg zijn weer verder 
toegenomen. ‘Onze gemeente heeft 
al een krappe portemonnee en we 
moeten ingrijpender maatregelen 
nemen waarover we heel hard na-
denken. We hebben net als bijna alle 
gemeenten in Nederland tekorten 
op het sociaal domein en het Rijk 
komt daar soms zeer mondjesmaat 
aan tegemoet. De tekorten liggen 
voornamelijk op ons bordje. Voor 
zaken die met corona te maken heb-
ben kunnen we wel bij het Rijk aan-
kloppen. Over de manier waarop 
wordt nog nagedacht. We zijn daar 
via allerlei lijnen bij betrokken. 
Daar maak ik me eigenlijk niet veel 
zorgen over, want ik verwacht dat 
het Rijk daar wel ruimhartig bij zal 
zijn. Wij hebben los van corona een 
ontzettend grote toename van het 
aantal mensen dat een beroep doet 
op de jeugdzorg en de Wmo. Voor 
een deel is dat te verklaren. Onze 
inwoners zijn relatief oud en blij-
ven langer thuis wonen, wat ook het 
beleid is. Een andere verklaring is 
het abonnementstarief dat inhoudt 
dat mensen nog maar € 17,50 in de 
vier weken hoeven te betalen voor 
hulp bij het huishouden. We hebben 
een massale toestroom van mensen, 
die tot nu toe een eigen hulp had-
den en nu een beroep doen op hulp 
bij het huishouden bij de gemeente. 
Dat heeft dan wel niets met het co-
ronavirus te maken, maar het komt 
er ook nog bij’.

Creatief
Het college van B en W vergadert 
nu tweemaal per week digitaal. ‘We 
zitten allemaal thuis op het scherm 

naar elkaar te kijken. Daarnaast 
heb ik nog één op één telefoon-
tjes, bijvoorbeeld met wethouder 
Madeleine Bakker. Wij zijn samen 
verantwoordelijk voor het sociaal 
domein’. De meeste ambtenaren 
kunnen thuis werken en vergade-
ren. In het gemeentehuis wordt niet 
vergaderd. Ook de griffie is thuis 
aan het werk. Het college probeert 
contact te onderhouden met organi-
saties, inwoners en bedrijven. ‘Die 
hebben het ook vaak moeilijk. Ik 
ben erg onder de indruk van initia-
tieven die overal ontstaan zoals bij-
voorbeeld het verbinden van vraag 
en aanbod bij Mens en Samen voor 
De Bilt. Ik word ook door inwoners 
gemaild. Mensen zijn creatief en 
doen ontzettend hun best om dingen 
goed te laten blijven lopen. Voorzit-
ter Jolanda van Hulst van de Voed-
selbank vertelde dat ze een hele-
boel extra vrijwilligers hebben om 
pakketten thuis te bezorgen, zodat 
mensen niet allemaal tegelijk een 
pakket komen ophalen. Gewoon 
mooie dingen’. De Regionale Soci-
ale Dienst (RSD) die de landelijke 
regelingen die nu worden getroffen 
moet uitvoeren, zoals voor zzp’ers, 
is ook onderdeel van de portefeuille 
van de wethouder: ‘De RSD heeft 
in één dag werkprocessen omge-
gooid om dat aan te kunnen’. 

Stemmingen
Stemmingen moeten in de raad 
plaatsvinden. ‘Er wordt landelijk 
gewerkt aan een wet om het moge-
lijk te maken ook digitaal besluiten 
te kunnen nemen. Het moet nog 
door de ministerraad en de Tweede 
Kamer en hoe snel dat gaat weet 
ik niet, maar iedereen ziet wel in 

dat het heel belangrijk is. Ik hoop 
wel dat het in de mei-vergadering 
kan. Het ministerie doet dat in 
overleg met de VNG en de griffie 
is daar ook druk mee bezig’. Anne 
Brommersma is gebiedswethouder 
voor De Bilt en houdt maandelijks 
spreekuur. Het spreekuur van 2 
april is afgelast, het volgende staat 
op 7 mei gepland. Inwoners kun-
nen wel voor vragen van maandag 
tot en met donderdag terecht bij 
de gebiedsmakelaars, te vinden op 
de website van de gemeente. Anne 
heeft vaak contacten met wethou-
ders uit de regio. Die contacten 
vinden nu ook allemaal digitaal 
plaats. ‘De gemeente komt met een 
kadernota, maar wanneer en hoe 
die met de gemeenteraad behan-
deld gaat worden is nog ongewis’. 
De wethouder hoopt wel dat in juni 
weer gewoon met de gemeenteraad 
vergaderd kan worden.

Zorgelijk
Anne Brommersma maakt zich 
oprecht zorgen over de dagbeste-
ding voor onder meer ouderen. Die 
plekken zijn nu allemaal dicht. ‘Dat 
betekent dat de mensen die enkele 
dagen per week naar de dagopvang 
gingen nu thuis blijven. Ik maak me 
daarom zorgen over de overbelas-
ting van mantelzorgers. Ook ouders, 
die kinderen de hele dag in huis 
hebben omdat de scholen dicht zijn 
worden extra belast’. Anne Brom-
mersma zegt aan het eind van het 
gesprek: ‘Ik krijg van al dat verga-
deren op schermpjes wel vierkante 
ogen. Aan het eind van de dag maak 
ik altijd een ommetje om mijn ogen 
tot rust te brengen. Het valt mij dan 
op dat mensen zich altijd heel keu-
rig aan de afstand houden en ruim 
langs me heenlopen. Dat zie ik ook 
in winkels’.

Wethouder Anne Brommersma ziet 
uit naar betere tijden.

In het gemeentehuis vinden nu geen vergaderingen plaats. 

Jezelf verbeteren, en daarmee 
de wereld

Een primeur, afgelopen zaterdag, 
voor de Bilthovense Boekhandel: 
maar liefst 40 deelnemers konden 
toen de eerste online boekpresen-
tatie van deze boekwinkel volgen, 
geheel digitaal, om de Coronaperi-
kelen het hoofd te bieden. 
In een zeer vlotte lezing gaven de 
geboren redenaars Leen Zevenber-
gen en Ruud Veltenaar hun visie op 
de toekomst, die volgens hen ‘veel 
mooier en leuker is dan je denkt’. Ze 

zeggen dat onze toekomst nog nooit 
zo spannend en ongewis is geweest, 
en stellen zich de vraag hoe je van 
onzekerheid en angst een bondge-
noot kunt maken. Ontstijgen aan de 
eigen middelmaat, dat moet het doel 
zijn.
 
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het 
beide heren in ieder geval niet, en 
ze noemen hun boek, ‘Once Upon A 
Future,’ dan ook het meest complete 

boek dat ooit over de toekomst is ge-
schreven. Waar anderen vaak slape-
loze nachten hebben over dat andere 
toekomstboek, Orwells pessimisti-
sche ‘1984’, blaken Zevenbergen 
en Veltenaar van optimisme: er zijn 
volgens de schrijvers maar liefst 
800 miljoen ‘Cultural Creatives’ op 
de wereld, de groep creatievelingen 
die bezien wat er met deze wereld 
aan de hand is en hoe zij zich zou 
moeten ontwikkelen. Een wat ruime 
schatting, volgens sommigen, maar 
waarschijnlijk worden de talloze 
managers die tegenwoordig ook ge-
grepen zijn door ‘positief denken en 
de wereld veranderen’, ook meege-
teld.
 
‘Ze denken dat ze alleen zijn, maar 
zijn juist met velen’, zeggen de 
schrijvers. ‘Vergeet de klimaatcrisis, 
de politieke instabiliteit en andere 
uitdagingen. Met de juiste inzichten 
en tonnen energie werken we samen 
naar een volgende fase in onze be-
schaving.’               (Peter Schlamilch)

Ruud Veltenaar en Leen Zevenbergen verzorgden een online-
boekpresentatie.

‘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

Zoom bij Mama Lokaal

op 1 April kunt u tussen 10.00 
en 11.00 uur terecht bij Mama 
Lokaal Bilthoven door middel 
van Zoom. Met Zoom kun je in 
groepsverband met elkaar video-
bellen. Net zoals bij een normaal 
Mama Lokaal kun je elkaar zien, 
met elkaar praten en chatten. 
Meer informatie debilt@ouder-
slokaal.nl

Zoom bij Praat Lokaal Autisme

op 2 April kunt u tussen 20.00 
en 21.30 uur terecht bij Praat 
Lokaal Autisme door middel 
van Zoom. Met Zoom kun je in 
groepsverband met elkaar video-
bellen. Net zoals bij een normaal 
Mama Lokaal kun je elkaar zien, 
met elkaar praten en chatten. 
Meer informatie debilt@ouders.
nl
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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 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 april.

Chipolata taart
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Onze bekende 
Boterkoek 
Nu € 2,99

Voorjaars pasta 
met gerookte kip en groente

€ 1,49
100 gram

Rode pitloze druiven
€ 1,49

500 gram

Vers gesneden
Meloenmix

€ 1,99
Volle bak

Rustique 
Meergranen bol
Nu € 2,99
Vanaf Vrijdag 
in ons assortiment:
Paasbrood 
Nu € 9,95

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Hollandse

Komkommers 
2 voor € 0,99
Hollandse 

Luxe Pluksla 
150 gram  € 1,49

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..!!!

06
04

07
04

08
04

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Witlof ham-kaas 
schotel

€ 1,25
100 gram

Asperge maaltijd
Met ham en ei

€ 11,95
Per stuk

Pasta
met zalm en asperges

€ 1,75
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 2 april
t/m woensdag 8 april

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst
Gegrilde runderrollade
Gebraden rosbief

Filet Americain
Beenhamsalade
'Gevuld eitje' salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

RIBLAPPEN

Varkenshaassleetjes
met brie of ui

500 gram kipfilet + 
500 gram gehakt

Gegaarde spareribs

Kipshoarma 

100 
GRAM 1.98

500
GRAM 8.98

SAMEN 
VOOR 10.-

500 
GRAM 7.98

Kipdijsaté

500 
GRAM 6.98

5 HALEN =
4 BETALEN

STOMPETOREN 
JONG 

ASPERGE KAAS 

500
GRAM 5.98 6.98500

GRAM
SAMEN

VOOR 7.50

PER
KILO 11.-

500 gram vlees, broodjes, saus

SHOARMA PAKKET 
BESTAANDE UIT:

Alle vlugklaar
zoals hamburgers, slavink, 
rundervink

Vrijdag en zaterdag voordeel



Muziek voor 
De Bremhorst

Een hartverwarmend gebaar van drie Biltse inwoners, afgelopen 
zondag in verzorgingshuis De Bremhorst in Bilthoven: Justin, Lea en 
Lea kwamen een grote tas vol cd’s brengen om de ouderen, die van-
wege het coronavirus geen bezoek mogen ontvangen, op te vrolijken. 

Zorgmedewerkster Bodiènne vertelt: ‘Zondagmorgen werden we ver-
rast, want buurtbewoner Justin stond bij de intercom met de medede-
ling dat hij een verrassing voor de bewoners had, om uit te delen’. Het 
bleek een flinke verzameling cd’s te zijn, afkomstig uit de verzameling 
van de overleden moeder van Justin: ‘Ik kon het niet over mijn hart 
verkrijgen om ze weg te doen, en we hopen dat de ouderen er plezier 
van hebben en de zorgen even vergeten!’

Glorie
Bodiènne vertelt, dat de cd’s van 
Bach tot Toon Hermans gaan en 
van Hollands Glorie tot André 
Rieu: ‘Onze bewoners reageer-
den enthousiast op de actie en 
waren geëmotioneerd door de 
mooie boodschap en moeite van 
de initiatiefnemers. Een bewoner 
hervond een klassieke cd die hij 
vroeger veel luisterde en de ande-
ren, die meer moeite met kiezen 
hadden, hebben aandachtig alle 
titels gelezen. Zo kunnen ze even 
vergeten hoe moeilijk het is dat 
ze momenteel hun familie niet 
kunnen zien’. Justin: bedankt. 
            (Peter Schlamilch)
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advertentie

Vrijwilliger vertelt tijdens 
de Coronacrisis

In deze tijd waarin de maatregelen rond het Coronavirus zijn aangescherpt en iedereen thuis zit, 
zijn er ontzettend veel mensen die zich vrijwillig inzetten om anderen te helpen. Er komen veel

mooie, inspirerende verhalen voorbij die de Vrijwilligerscentrale graag deelt. Telefonisch 
ontmoeten wij Jos van Beerschoten, al jaren vrijwilliger bij Mens De Bilt. 

Jos is normaal gesproken vrijwilli-
ger op de boodschappen Plusbus bij 
Mens De Bilt. Momenteel is deze 
dienst verandert in ‘De Boodschap-
penservice’: Voor mensen die zelf 
geen boodschappen kunnen halen 
of geen mensen in hun omgeving 
hebben om dit te doen. Jos: ‘Ik 
krijg een boodschappenlijstje door 
en de boodschappen haal ik dan uit 
de supermarkt en breng ze bij de 
mensen thuis. Ook pakketten van 
de Voedselbank breng ik rond voor 
de mensen die zelf de voedselpak-
ketten niet kunnen ophalen’. 

Niet alleen Corona
De mensen die de boodschappen 
ontvangen behoren vaak tot de ri-
sicogroep: ‘Maar ik zorg heel goed 
voor mezelf hoor’ zegt Jos. ‘Ik zet 
de boodschappen dan voor de deur 
of op de drempel en zorg dat we an-
derhalve meter afstand te houden. 
Het contact is soms kort en dan ben 
ik snel weer weg. Maar de andere 
keer maak ik een praatje en probeer 
het over de gewone dingen te heb-
ben en niet teveel over alleen maar 
Corona. De mensen zijn zo ont-
zettend dankbaar en ze vinden het 
fijn dat er een gewone bus staat en 
niet eentje van de Voedselbank. De 

mensen zouden zich anders toch 
erg opgelaten voelen’. 

Vrijwilligerswerk
Wat Jos drijft om dit vrijwillig te 
doen? Jos: ‘Het geeft mij een heel 
goed gevoel om wat terug te kun-
nen doen voor mensen. Zo kon 
ik laatst ook boodschappentassen 
doneren bij de Voedselbank, zo-
iets kleins geeft me dan een goed 
gevoel. Mensen zitten in nood 
met het Coronavirus, ik wil wat 
voor mensen betekenen. Ik heb 
zelf moeite met het boodschappen 
doen in grote(re) winkels zoals 
Mediamarkt en Karwei. Daar krijg 
ik zelf hulp bij door mijn vrienden-
kring of door de andere vrijwilli-
gers op de bus. Het voelt zo fijn dat 
ik dan ook wat terug kan doen’. 

Smal
‘En nog iets wat mijn werk zo leuk 
maakt’, zegt Jos. ‘Ik vind het zo 
machtig mooi met de grote bus 
door de smalle straatjes te rijden. 
Achteruit rijden, keren is echt een 
uitdaging soms. Dat vind ik heel 
leuk. Ik ben ermee bezig om een 
camera op mijn dashboard te ma-
ken, zodat iedereen kan meekijken. 
Vroeger had je de rode SWO-bus 

rondrijden in De Bilt. Mijn vader 
had een autobedrijf in Groenekan 
en die repareerde altijd deze bus. 
Wanneer ik dat als jongetje zag , 
dacht ik altijd ‘Later wil ik ook in 
zo’n grote bus rijden’. En nu doe 
ik dat’. 

Pannenkoeken 
Jos is in oktober jl. ook vrijwilliger 
geweest op de ‘Pannenkoekbak-
dag’, waar hij samen met vrijwil-
ligers van de bus binnen twee uur 
300 pannenkoeken heeft gebakken 
voor ouderen. Daarnaast helpt Jos 
ook mensen bij technische pro-
blemen. Jos legt uit: ‘Als bijvoor-
beeld de televisie het niet doet dan 
probeer ik dat meteen te verhel-
pen. Dat was vorige week: Ik fiets 
er naar toe, want in deze tijd moe-
ten mensen wel gewoon tv kunnen 
kijken, toch? En als er niemand is 
die zoiets voor hen kan doen, doe 
ik het graag’. 

Bent u ook geïnteresseerd in vrij-
willigerswerk en benieuwd wat er 
allemaal te doen is? Kijk dan op de 
vacaturebank van de vrijwilligers-
centrale via: 
https://www.mensdebilt.nl/ 
    (Naomi van der Meijden)

Jos van Beerschoten onderweg met de boodschappen.

Zorgmedewerkers van De Bremhorst (bovenste rij v.l.n.r. Arzu, Kelly, 
Corry en Lydia en onder v.l.n.r. Stien en Thekla tonen uitgelaten de 
mooie collectie geschonken cd’s.

MamaLokaal in tijden van 
beperking van sociale activiteiten

Nathalie Franken-van der Linden 
heeft zich, na een tip van het con-
sultatiebureau, aangemeld bij Ma-
maLokaal. Zij besprak de eenzaam-
heid van het jonge moederschap en 
de behoefte aan contact met gelijk-
gestemden. Zij woont met man en 
zoontje van ruim 2 jaar sinds 2 jaar 
in Maartensdijk, waardoor hun so-
ciale netwerk nog heel pril was en 
zij nauwelijks andere ouders kende: 
‘Door MamaLokaal kwam ik heel 
gemakkelijk in contact met ouders 
die dezelfde behoefte hadden’, ver-
telt Nathalie. 

In de bibliotheek van Bilthoven, 
als vaste uitvalsbasis, vinden jon-
ge ouders elke woensdagochtend 

een plek om even te landen. Daar 
kunnen ze samen met de kinderen 
luisteren tijdens het voorleeskwar-
tiertje en andere leuke activiteiten 
beleven. Het is ook een fijne plek 
om tips over de opvoeding uit te 
wisselen en elkaar een luisterend 
oor te bieden.

Corona
Toen het Coronavirus in ons land 
kwam, werd het even spannend 
voor haar en andere ouders. Natha-
lie is dan ook heel blij dat, nu fy-
sieke ontmoeting niet meer moge-
lijk is, er door MamaLokaal aan 
(groot-)ouders en kinderen alter-
natieven geboden worden om met 
elkaar contact te komen.

Zoom
Er wordt via Zoom (videobellen via 
internet) met elkaar gecommuni-
ceerd. Dat gebeurt wekelijks vanuit 
de bibliotheek in Het Lichtruim. 
Nathalie noemt de verschillende ac-
tiviteiten: Kinderen kunnen knutse-
len terwijl zij via Zoom contact met 
elkaar hebben.
• Voorlezen, ook in het Arabisch, 
Spaans en Engels.
• Kinderyoga. 
• Een zgn. ‘kletspot gesprek’ met 
ouders, met de vraag: ‘hoe gaat het 
bij jou thuis?‘. 
• Er wordt naar muziek geluisterd 
en gezongen. 
• Binnenkort is er een avond alleen 
voor ouders met de coach van ‘Veer-
kracht voor je Kind’ om te bespre-
ken hoe het thuis gaat. 

Luca
Nathalie vertelt verder: ‘Luca geniet 
volop van het online voorlezen, ter-
wijl hij dan ook de andere kinderen 
kan zien’. Ook ik ben heel blij met 
de mogelijkheden die MamaLokaal 
ook nu nog biedt. Via de whatsapp-
groep van MamaLokaal Bilthoven, 
heb ik bijzondere contacten met an-
dere moeders gelegd.’ Al deze ini-
tiatieven laten weer eens zien hoe 
inventief onze inwoners zijn om in 
deze tijd van isolement en eenzaam-
heid elkaar te bereiken. MamaLokaal 
wil hen daar graag in ondersteunen. 
(zie: debilt.ouderslokaal.nl) Met deze 
activiteiten probeert dit platform een 
alternatief te bieden in deze tijd van 
isolement.            (Frans Poot)

Nathalie en Luca luisteren en kijken online naar een verhaal van 
MamaLokaal.
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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.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

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

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

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

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

PARTNER 
LOGO

STIHL COMPACT AccuSysteem
ƒ

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

bladblazer 
BGA 56 
Met accu en lader € 249*

kettingzaag 
MSA 120 C-B - 30 cm
Met accu en lader € 299*

€ 249*

heggenschaar 
HSA 56 - 45 cm 
Met accu en lader

€ 249*

kantenmaaier 
FSA 56 
Met accu en lader

GRASMAAIER 
RMA 235
Met accu en lader

€ 299*

MENS is ook…
MENS De Bilt en het coronavirus
Ondanks dat alle activiteiten/spreekuren zijn afgelast zijn we goed 
bereikbaar per telefoon of mail. Belt of schrijft u ons vooral als u 
niet meer de deur uit kunt, een praatje wilt maken of andere zor-
gen hebt nu u niet meer het normale leven kunt leiden. 

Servicecentrum De Bilt:
030 744 05 95
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl

Servicecentrum Maartensdijk:
0346 21 41 61
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl

Sociaal Team
030 727 15 57 (ma-vr 08.30 - 15.00 uur)
sociaalteam@mensdebilt.nl

Steunpunt Mantelzorg
Marianne: 06 130 71 129
Liesje: 06 167 06 934
mantelzorg@mensdebilt.nl

Op onze website, WWW.MENSDEBILT.NL (blauwe button) hou-
den we u zo goed mogelijk op de hoogte van corona initiatieven 
lokaal en landelijk. 

Wij zijn voorlopig gesloten tot 6 april.

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Helaas zijn wij voorlopig 
gesloten tot 6 april, maar hier 
kunnen wij u nog wel mee 
helpen:

-  Complete kleurset voor thuis 
afgestemd en gemengd op uw 
haarkleur

-  Hoogwaardige kleurproducten 
op basis van cocamideolie en 
zijdeproteine

Keune kleurservice voor thuis!

Wij wensen iedereen sterkte en kracht toe ♥

Graag even bellen van 
tevoren, dan zorgen wij
dat het voor u klaar staat!

Gezocht: 
enthousiast personeel voor 
onze ambachtelijke slagerij.
Wij zijn een veelzijdig bedrijf en verkopen naast de 

traditionele vleesproducten ook 
verschillende delicatessen, zoals 
kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Ook maken we zelf veel maaltijden.

Wij zijn op zoek naar een 
verkoopmedewerker/ster 

(Zaterdaghulp, eventueel parttime)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, 
neem gerust contact op of kom eens langs…

Slagerij Ad van Eck 
Bilderdijklaan 110 • Bilthoven • 030-2282163

Kom maar NIET langs 
maar bel of mail ons!
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!

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Uw lokale drukwerkspecialist

€ 9,50

€ 4,95

PAASSLOF

PAASBROODJE 

abrikozenbavaroise 
met witte 
chocolade

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Hoe een half jaar 44 jaar werd
door Rob Klaassen

Donderdag 19 maart 2020 was de laatste werkdag van Gerda Mobach bij de gemeente De Bilt. Zij 
werkte maar liefst 44 jaar bij de afdeling bevolking, wat nu gemeentewinkel heet, eerst bij 

de gemeente Maartensdijk en later bij de gemeente De Bilt. Haar collega’s hadden een 
luisterrijk afscheid voor haar gepland. Helaas viel dat door de uitbraak van 

het Coronavirus in het water. Het werd een afscheid in beperkte kring. 

Na eerst korte tijd twee andere 
werkgevers te hebben gehad, trad 
Gerda op 1 februari 1976 in dienst 
van de gemeente Maartensdijk. Zij 
had daarbij voor zichzelf het idee 
om dit een half jaar te gaan doen. 
Waarom? Gerda: ‘Ja, wie gaat er 
nu als 19-jarige bij een gemeente 
werken? Het leek mij een wat suffe, 
saaie boel. De manier waarop ik 
daar aan die baan kwam was wel 
bijzonder. Zeker als je dit naar 
de huidige tijd vertaalt. Juffrouw 
Klaassen, hoofd van de afdeling 
bevolking, kwam weleens bij mijn 
oma op bezoek. Toen ze hoorde dat 
ik een baan zocht, nodigde ze me 
uit om eens bij haar op het gemeen-

tehuis te komen praten. En voor ik 
het goed en wel doorhad, had ik een 
baan op het gemeentehuis. Zo ging 
dat vaak vroeger. Dat is tegenwoor-
dig gelukkig ondenkbaar. Ik was in 
die tijd nogal verlegen. Ik was toen 
zo’n bleu meisje uit het dorp’. 

Juffrouw
‘Juffrouw Klaassen zwaaide al 
vanaf 1945 de scepter bij de afde-
ling bevolking. Ze wist letterlijk al-
les van de gemeente. Zo kende ze 
vrijwel alle geboortedata en adres-
sen van de inwoners van Maartens-
dijk uit haar hoofd. Van haar heb 
ik het vak geleerd. Daarnaast heb 
ik natuurlijk allerlei cursussen op 
de Bestuurs-academie gevolgd en 
de nodige diploma’s behaald. En 
het allerbelangrijkste: naarmate ik 
steeds meer ging doen en steeds 
meer verantwoordelijkheid kreeg, 

ging ik het werk op het gemeente-
huis steeds leuker vinden. Bij de 
afdeling bevolking begon ik met 
alle persoonskaarten alfabetisch 
lexicografisch in het archief te ver-
werken. Daarna ging ik persoons-
kaarten muteren en zo langzamer-
hand breidde mijn takenpakket zich 
steeds verder uit. Een voorbeeld 
van wat je je eigenlijk nu niet meer 
kunt indenken was hoe we met het 
kasgeld omgingen. Iedere vrijdag-
middag maakten we de kas op. Het 
geld van de hele week nam ik dan 
vervolgens in mijn fietsmand mee 
en bracht het bij de bank. Een klus 
waarvoor tegenwoordig speciale 
bedrijven worden ingehuurd’. 

Service
‘Een ander iets was, dat we toen 
ook nog aan een soort van thuisser-
vice deden. Je gaf vaak paspoorten 
en rijbewijzen bij mensen thuis af. 
Ook gebeurde het weleens dat ie-
mand in het weekend plotseling tot 
de ontdekking kwam dat het pas-
poort verlopen was, maar men wel 
perse op reis moest. Vaak werd er 
dan halsoverkop naar het gemeen-
tehuis gegaan om zo iemand toch 
nog even snel uit de brand te helpen. 
Wat je je heden ten dage ook niet 
meer kunt indenken was hoe er toen 
tegen privacy werd aangekeken. Bij 
brandalarm kwam de melding tele-
fonisch op het gemeentehuis bin-
nen. Onmiddellijk renden wij dan 
binnendoor naar de bodewoning. In 
die woning zat een knop die moest 
worden ingedrukt om de sirene op 
de brandweerkazerne in werking te 

stellen. Moet je je indenken: daar 
woonde een gezin en iedereen ren-
de vanuit het gemeentehuis daar zo 
naar binnen om de knop in te druk-
ken. Ondenkbaar in deze tijd. Toen 
vond iedereen dat toen een normale 
gang van zaken’. 

Eigen afdeling
‘In 1982 werd de uitbreiding van 
het gemeentehuis Maartensdijk ge-
realiseerd. Gerda: ‘Dat is toen ont-
zettend leuk gegaan. Tot dan toe za-
ten de ambtenaren van de afdeling 
bevolking samen met ambtenaren 
van andere afdelingen op de secre-
tarie. Er was in een deur een loketje 
gemaakt waar doorheen we de men-
sen te woord konden staan. Toen de 
uitbreiding was gerealiseerd, kon-
den we zelf onze eigen werkruimte 
voor de afdeling bevolking inrich-
ten. Er kwam een open balie waar 
de mensen konden spreken. Vanaf 
toen konden we op een meer pro-
fessionele manier werken’.

Automatisering
‘Een ander heel belangrijk punt is 
dat zo vanaf ongeveer 1986 de au-
tomatisering ingevoerd ging wor-
den. Vanaf begin af aan heeft mij 
dat enorm geïnteresseerd. Ik heb 
daarvoor dan ook weer de nodige 
cursussen gevolgd. De hele bevol-
kingsadministratie moest in die tijd 
worden gedigitaliseerd. Een enor-
me klus. Samen met m’n collega’s 
Henrike van Rooy en Cor Brons 
hebben we toen die taak snel opge-
pakt. Al in 1988 waren we hiermee 
klaar. Maartensdijk was een van de 
eerste gemeenten die dit rond had. 
Daarna is Maartensdijk nog andere 
gemeenten gaan assisteren. Uitein-
delijk is die hele automatisering 
van de bevolkingsadministratie 
uitgemond in het GBA (Gemeen-
telijke BasisAdministratie), die in 
1994 van start ging. Het op poten 
zetten van die automatisering heb 
ik als een hele leuke en interessante 
tijd ervaren’.

2001
‘Op 1 januari 2001 vond er een 
enorme verandering plaats. De ge-
meente Maartensdijk ging toen op 
in de gemeente De Bilt. We zagen 
er in Maartensdijk enorm tegenop. 

Het is mij enorm meegevallen. Ik 
heb het werken bij de gemeente 
De Bilt ervaren als het terechtko-
men in een gespreid bedje. Leuke 
collega’s en leuk werk. Ik werd in 
De Bilt medeverantwoordelijk voor 
de kwaliteit, zoals de verwerking 
van complexe mutaties en het con-
troleren van de diverse gegevens. 
Tevens was ik systeembeheerder. 
Belangrijk werk als radertje in een 
goed geolied team. Ik heb het daar 
dan ook die laatste 19 jaar enorm 
naar mijn zin gehad. Het werk in 
de grotere gemeente De Bilt was in 
vergelijking tot Maartensdijk veel 
professioneler georganiseerd. Dat 
heeft toch ook weer zo z’n voorde-
len’.

Terug en vooruit
‘Als ik op die 44 jaar terugkijk is 
het onvoorstelbaar hoe snel die tijd 
is gegaan. Zo ben Ik getrouwd, na-
tuurlijk door juffrouw Klaassen, 
door wie anders, heb kinderen ge-
kregen en het belangrijkste: ik ben 
gezond gebleven. Ik heb een heel 

gelukkige tijd gehad. Het leven op 
het gemeentehuis was gewoon heel 
erg fijn. Leuk en interessant werk, 
fijne collega’s en een goede werk-
sfeer. Natuurlijk was er weleens 
wat, maar waar is dat niet? We had-
den in Maartensdijk op een gegeven 
moment zelfs een eigen gemeente-
lijk gemengd volleybalteam dat als 
apart team bij Salvo’67 kon spelen. 
Allemaal erg leuk. Maar dat is nu 
verleden tijd. Vanaf nu is de blik 
vooruit. Ik ben een nieuwe fase in 
mijn leven ingegaan. Ik ga nieuwe 
dingen doen. Bijvoorbeeld meer in 
de tuin werken, mijn schilderhobby 
verder verfijnen en wellicht ook 
wat vrijwilligerswerk doen. Ik weet 
het nog niet. Het is allemaal nog te 
vers. Ik ben ook benieuwd naar wat 
er zoal op mijn pad gaat komen. Het 
is ook voor mij een totaal nieuwe 
ervaring om na 44 jaar te hebben 
gewerkt nu ineens de toekomst min 
of meer blank voor me te hebben. 
Het kan even duren, maar ik ben er 
wel van overtuigd dat ik m’n weg 
zal weten te vinden’. 

Gerda Mobach voor een door haarzelf geschilderd werk.

Gerda Mobach op de secretarie van de gemeente Maartensdijk. 

Kraambezoek 
op afstand

Donderdag is Isaac in Westbroek aan de dr. Welfferweg geboren. In deze 
tijd is kraambezoek uitgesloten. Nichtje Marieke regelde met anderen 
een kraambezoek op afstand. [HvdB] 

1982: de balie van de afdeling bevolking tijdens de heropening na uitbreiding van het gemeentehuis Maartensdijk. 
V.l.n.r. de toen gepensioneerde Juffrouw Klaassen, de Heer G. Kuipers gepensioneerde gemeentesecretaris, 
Gerda Mobach, en Jan Scheidemans, ambtenaar milieu.

Houd in winkels, huizen of straten
de afstand heel goed in de gaten
anderhalve meter en vlug 
dat dringt het virus terug
en zo zijn er ook gauw resultaten

Guus Geebel Limerick
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KIP KARBONADE's
Voor in de pan of de oven. Met een beentje. Lekker
gemarineerd met een pesto marinade.
Ca. 20 tot 25 min. (i/d oven op 150°C) 500 gram 3,25

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Vers afgesneden, mooie kleine malse lapjes! Om 
heerlijk krokant te bakken, lekker bij rode bietjes!
Kort & fel bakken in ruim boter! 500 gram 5,25

RUNDERBRAADLAPJES
Van ons bekende rundvlees. Zeer mals & lekker mager.
Iets grof van structuur, voor het snelle stoofwerk!! 
± 75 tot 90 minuten zachtjes braden 500 gram 7,50

LAMSZADEL KOTELETJES
Voor de liefhebbers. Mals, mager, lekker gemarineerd &
gekruid. Even kort bakken om en om op hoog vuur!
Heerlijk genieten van deze pure smaak! 100 gram 2,15

DUITSE BIEFSTUKJES
Van malse gemalen biefstuk;  lekker gekruid en met
een topping van bieslook & ui snippers...
Mag rosé gebakken worden; ca. 4 tot 6 min. 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april. 

Zetfouten voorbehouden.

GEHAKT CORDONBLEU
Gekruid gehakt met ham & kaas gevuld... 3 stuks 4,95
VOORJAARS OVENSLEETJE
Met o.a. varkenshaas, brie, courgette & parmaham 100 gram 1,85

KIPFILET SCHNITZELS
Lekker gepaneerd & gekruid. Heerlijk mals. Kort bakken
Ook lekker lauw warm aan reepjes door uw salade.
Zachtjes braden in ruim boter... 4 stuks 5,00

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

De kater Obi die vorige keer asieldier 
van de maand was heeft inmiddels een 
nieuw baasje gevonden en is niet meer 
bij ons in het asiel.

Dier van de maand:
hond Diesel

Diesel is een hond die al veel heeft meegemaakt in 
zijn leventje en daardoor onzeker is geworden en wat 
gedragsprobleempjes heeft. Diesel is de naam van deze 
knappe verschijning. Hij is echt een fantastische hond 
voor degene die hem de tijd willen geven om te wennen 
aan nieuwe situaties. Diesel is bij ons gekomen na veel 
wisselingen in zijn jonge leven, zo heeft hij al 4 baasjes gehad 
waar hij weg moest door domme pech, maar uiteindelijk 
omdat je na 4 baasjes toch wel erg onzeker wordt.

Hij is een echte border collie, dat zie je overal in terug. Voor 
zijn mensen gaat hij door het vuur en hij werkt graag voor 
je. Maar door de vele wisselingen van mensen in zijn leven, 
staat hij niet meteen voor nieuwe mensen open, hij heeft tijd 
nodig om te wennen en als men er geen druk op legt, gaat 
het vrij snel goed. Hetzelfde geldt voor andere honden, hij 
heeft wel een paar dagen nodig hier om aan zijn buren te 
wennen, maar sommige honden zullen nooit zijn vrienden 
worden.

Voor Diesel zijn we op zoek naar mensen die niet teveel 
bezoek over de vloer krijgen en hem willen helpen bij 

het ontmoeten van nieuwe 
mensen en honden. Op een 
hondensport gaan zit er 
voorlopig nog niet in, pas 
als hij beter om kan gaan 
met onverwachte situaties, 
kan men daar over na gaan 
denken. In de tussentijd 
moet hij wel geestelijk 
gestimuleerd worden, dit kan 
heel goed door zoekspelletjes en 
hersenwerk. Dat vindt hij erg leuk om te doen en je merkt 
dat hij daarna een stuk relaxter is. Een huis met tuin is 
belangrijk voor hem zodat hij in de tuin lekker kan spelen 
en zich kan uitleven zonder daarbij teveel prikkels te krijgen. 
Diesel is wat bezitterig tegenover speeltjes, takken (etc.) naar 
andere honden. Hij wil niet graag delen met andere honden. 
Dit is ook de reden dat we hem uiteindelijk niet plaatsen bij 
andere honden. Wij zijn gek op deze grote schoothond en 
hopen dat iemand hem een kans wil geven en daarbij al het 
geduld van de wereld heeft.

Ras:border collie
Geslacht: reu
Leeftijd: 08-06-2017
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Onbekend

Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Het eerste Biltstroom zonnedak bij Landwinkel De Hooierij in De Bilt.

Foto: HLP Images, Hans Lebbe.

Bij deze landelijke energieleverancier zon-

der winstoogmerk zijn 40 lokale coöpe-

raties aangesloten waaronder de Biltse 

coöperatie BENG! De lokale coöperaties 

realiseren groene opwekinstallaties waar 

omwonenden in investeren. De opgewekte 

stroom wordt geleverd aan om I nieuwe 

energie. Door klant te worden via BENG! 

maak je de cirkel rond. BENG! ontvangt per 

klant een bijdrage van om I nieuwe energie. 

Geld dat gebruikt wordt om nieuwe opwek-

projecten te realiseren: zonnepanelen op 

staldaken bijvoorbeeld. 

Zon op stal
In de gemeente zijn inmiddels twee zon-

nestroomprojecten door BENG! gereali-

seerd. In Maartensdijk en De Bilt hebben 

in totaal 65 bewoners geïnvesteerd in 599 

zonnepanelen bij Zorgboerderij Nieuw Tou-

tenburg en Landwinkel De Hooierij. De 

investeerders worden automatisch lid van 

Biltstroom, een coöperatie opgericht  door 

BENG!. De leden beheren de zonnedaken 

en beslissen samen over de uitkering van 

de winst. Een goed verhaal en nog maar het 

begin: “We onderzoeken op dit moment een 

aantal nieuwe collectieve opwekmogelijk-

heden binnen de gemeentegrenzen.”, aldus 

BENG!-bestuurslid Bouwe Taverne. “Daar-

bij houden we in het oog dat ook mensen 

met een kleine beurs mee kunnen doen.”

Overstappen 
Goed om te weten: de consumentenbond 

doet jaarlijks onderzoek naar de 

leveranciers van groene stroom. Daarbij 

komt om I nieuwe energie steevast als 

groenste energieleverancier naar voren. 

Daarnaast kan overstappen nu juist 

gunstig zijn door de lage energieprijzen. 

Onderzoek het zelf en ga naar www.

samenom.nl voor een offerte. Door 

het invullen van je postcode kies je 

automatisch voor steun aan BENG!. Je 

hebt 14 dagen bedenktijd: ga nu OM!

www.samenom.nl

www.beng2030.nl

Overstappen op een groene energieleverancier en de opwek van duurzame energie in je eigen 

gemeente aanjagen? Het kan eenvoudig! Via de Biltse energiecoöperatie BENG! kun je overstappen 

op energieleverancier om I nieuwe energie. Zo gaat de winst niet naar bonussen of buitenlandse 

aandeelhouders maar naar je eigen gemeenschap.

Nieuwe energie voor elkaar:

Ga nu om!

advertorial

Corona maakt creatief

Vanaf nu is mijn voordeurbibliotheek op Paulus Potterlaan 22 te Bilthoven 
geopend: om de eventuele verveling te verdrijven, maar wel zonder praatje. 
(Inge Gorris)

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Vader van reuma-chirurgie 
dook onder in Groenekan

In de rijk geïllustreerde bundel de nagekomen verhalen beschrijft Frank Klok aanvullingen 
en nieuwe verhalen, die hem bereikten naar aanleiding van de publicatie in 2015 

van het boek Groenekan en de Tweede Wereldoorlog (auteurs waren toen, 
naast Frank Klok, ook Wim Hoebink en Wim van Schaik).

In de nieuwe verhalenbundel vindt 
u, naast een samenvatting van de 
beknopte aanvullende informatie, 
een lemma over CNV-vakbonds-
man Klaas de Boer uit Groenekan 
en zijn verzet tegen de gelijkscha-
keling van de vakbonden door de 
Duitsers, en een uitgebreider ver-
haal over leven en (verzets-)werk 
van de Stille Helden Maarten en 
Non Hulst van de Vijverlaan in 
Groenekan, deels gezien door de 
ogen van hun jongste dochter. Ver-
der bevat de bundel twee uitgebrei-
de verhalen over Joodse echtparen 
die actief verzet pleegden tegen de 
Duitse bezetter en daarbij hulp kre-

gen van Siem en Rietje Buddingh’ 
van de Vijverlaan in Groenekan. 
Een unieke inkijk in het dagelijks 
leven in die oorlogstijd van met de 
dood bedreigde moedige mensen. 
De bundel sluit af met het dagboek 
van Kees de Greef van de Nieuwe 
Wetering uit Groenekan met daarin 
zijn ervaringen tijdens zijn gedwon-
gen tewerkstelling in Oostenrijk, 
zijn bevrijding door de Russen en 
zijn terugtocht door het chaotische 
stuk-gebombardeerde Duitsland.

Joods verzet
Het Joodse echtpaar Herman en 
Thea Herschel-Fruitman gebruikt 
Herman’s positie als chirurg bij het 
Nederlandsch-Israëlitisch Zieken-
huis (NIZ) in Amsterdam om met 
deportatie bedreigde Joden te voor-
zien van ernstige ziektebeelden, en 
hen zo te sperren (blokkeren) voor 
deportatie. Bovendien beijveren 
zich de medici en het verplegend 
personeel van het NIZ (geleidelijk 
uitgegroeid tot een bastion van il-
legaliteit) om met hulp van buiten 

Waar te koop? Naast de bundel De Nagekomen Verhalen is ook van de 
oorspronkelijk publicatie Groenekan en de Tweede Wereldoorlog, in 
beperkte oplage, een bijgewerkte 3e druk uitgebracht. Beide publicaties 
zijn vanaf begin april te verkrijgen bij de Bilthovense Boekhandel, de 
Read Shop in De Bilt en bij de firma Van der Neut in Groenekan. Ge-
interesseerden van buiten de regio kunnen eventueel hun belangstelling 
kenbaar maken via e-mail: denagekomenverhalen@gmail.com

Lezersactie
Onder lezers van De Vierklank wordt een aantal exemplaren verloot. Stuur een e-mail naar info@vierklank.
nl met in het onderwerp Nagekomen Verhalen. De exemplaren worden verloot onder de geïnteresseerden. 
Iedereen ontvangt hierover bericht. 

Herman Herschel(midden) aan het werk in een operatiekamer van het 
Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam.

Siem en Rietje Buddingh’ (ca 1948).

acuut bedreigde Joden, op onder-
duikadressen onder te brengen. Al 
doende worden vele honderden 
Joden van een vrijwel wisse dood 
gered. In die Amsterdamse periode 
beleeft Herman - tijdens een razzia 
- een bijzonder hachelijk moment 
bij een confrontatie met de beruch-
te SS-Hauptsturmführer Ferdinand 
aus der Fünten. Als in mei 1943 ook 
Herman en Thea zelf met deportatie 
worden bedreigd, duiken zij onder 
bij Siem en Rietje Buddingh’ in 
Groenekan. Ook de enerverende 
wederwaardigheden van het echt-
paar in die onderduikperiode (o.m. 
Thea’s bevalling van haar eerste 
kind) en hun moeilijke periode na 
de bevrijding komen uitgebreid aan 
de orde. Chirurg Herman Herschel 
wordt na de oorlog de grondlegger 

van de Reuma-chirurgie in Neder-
land.

Ook van het Joodse echtpaar Ber-
nard en Daisy Hessen-Kattenburg 
zijn de aangrijpende oorlogsbe-
levenissen geboekstaafd. Onder 
meer hun gedwongen verhuizing 
van Naarden naar de Joodse wijk 
in Amsterdam, hun onderduikperi-
ode en verzetswerk in Utrecht (o.a. 
betrokkenheid bij hulp aan geal-
lieerde vliegtuigbemanningen) en 
het verlies van naaste familieleden 
komen aan bod. En ook zij kregen 
in hun Utrechtse periode onmisbare 
hulp van Siem Buddingh’ en van de 
verzetsgroep waarvan hij deel uit-
maakte.

Opdat wij, ook hèn, niet vergeten!Rietje Buddingh’ met Andrea in de arm in 1944 
bij het kraambed van Thea Herschel in het AZU.

Voedselhulp gaat 
onverminderd door 

 
Voedselbank blij met support uit Biltse samenleving

 
 De voedselhulp door Voedselbank de Bilt gaat door ondanks de coronacrisis. Dat kan door 

strenge veiligheidseisen waar iedereen zich aan moet houden. Zo zijn er zo weinig 
mogelijk medewerkers aanwezig, moeten alle aanwezigen, binnen en buiten, 

afstand van elkaar houden en zijn er strenge regels omtrent hygiëne. 
 

Afnemers krijgen hun voedsel weer 
als voedselpakket. Zo zijn er zo 
kort mogelijk mensen aanwezig en 
is er zo weinig mogelijk contact. 
Terwijl de afnemer tijdens de uit-
gifte de houdbare producten uit de 
krat in de eigen tassen inpakt, haalt 
een gastvrouw de verse producten 
uit de Voedselbankwinkel. Afne-
mers die twijfelen of ze naar de 
Voedselbank kunnen gaan, worden 
verzocht contact op te nemen met 
de coördinator. Het voedselpakket 
kan thuisgebracht worden.
 
Donaties
Horecagelegenheden en scholen 
hadden door de verplichte, acute 
sluiting veel vers voedsel over 
en doneerde dat aan de Voedsel-
bank die daarmee veel heel mooie 
groente en fruit kreeg. Particulieren 
wordt gevraagd geen voedsel meer 
langs te brengen. Om zoveel moge-
lijk risico op besmettingen te voor-
komen, stopt de Voedselbank met 
het ontvangen van voedseldonaties, 
zowel vers als houdbaar, door par-
ticulieren. Zij laten het weer weten 
als dat weer kan. 

Vrijwilligers 
Diverse medewerkers blijven thuis 
omdat ze in de risicogroep val-
len en/of omdat ze verkoudheids-
klachten hebben. Het bestuur heeft 
dagelijks crisisberaad; dit gebeurt 
digitaal. Er zijn minder mensen 
aanwezig op de werkvloer. Diverse 
mensen hebben hulp aangeboden. 
Inmiddels is er een poule van re-
servemensen waar een beroep op 
gedaan kan worden. 

Ook helpen
Deze tijd vraagt om een andere 
werkwijze. Daarom heeft het be-
stuur besloten om in plaats van 
voedseldonaties de dorpsgenoten te 
vragen om een financiële donatie. 
Met gedoneerd geld worden voed-
selproducten gekocht. Doneren kan 
via de site t.n.v. Stichting Voedsel-
bank De Bilt.    (Lucy Duindam)

In de Voedselbankwinkel staat vers voedsel klaar voor de uitgifte. 
Gastvrouwen vullen daar een tas met verse producten voor de afnemer. 

Kleermaker Planetenbaan 
maakt mondkapjes

door Walter Eijndhoven

Dankzij het grote tekort aan mondkapjes binnen de gezondheids-
zorg, kwam kleermaker Kazam uit Bilthoven op het idee mond-
kapjes te maken voor belangstellenden. Voor de zorg gaat het ui-
teraard niet snel genoeg, maar op deze manier hoopt de eigenaar 
van de winkel toch iets te betekenen voor iemand op lokaal niveau.

‘Dankzij de coronacrisis heb ik nu een stuk minder klanten in de win-
kel, dan normaal’, vertelt kleermaker Kazam. ‘Dus ging ik op zoek naar 
iets om mijn tijd welbesteed door te komen. En daar er een tekort is aan 
mondkapjes, kwam ik op het idee deze zelf te gaan maken’.

Kwartiertje
Hij gaat snel te werk op zijn naaimachine. De draad zigzagt snel over 
en door de katoenen stof en binnen een kwartiertje is weer een mond-
kapje af. ‘Ik maak per uur ongeveer drie à vier mondkapjes’, vertelt Ka-
zam verder. ‘Met een speciale strijkbout krijg ik ieder kapje mooi glad. 
Ik vind het fijn op deze manier 
toch mijn steentje te kunnen bij-
dragen’.

Het is overigens niet bewezen 
dat dergelijke kapjes tegen Co-
vid-19 beschermen, meldt het 
RIVM. De virusdeeltjes zijn 
klein en de kapjes nemen vocht 
op. De kans is groot dat het vi-
rus door het mondkapje heen 
gaat en dus de drager en de om-
geving niet beschermt.

Kazam maakt zo’n drie à vier 
mondkapjes per uur.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

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

*  Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Frankrijk

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10,-
a14,97

Geen 18, geen alcohol

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd
Per 500 gram

a5,99

499
Kiloprijs 9,98

HERTOG IJS
2 bakken à 900 ml

2 VOOR

5,-
a4,82 - a7,58

DUBBELFRISSS OF 
BUBBELFRISSS
3 flessen of pakken à 1,5 liter

 3 VOOR

3,-
a3,87 - a4,71

JAN OF JUMBO 
PANNENKOEKEN 
OF POFFERTJES
2 verpakkingen à 160-600 gram

2 VOOR

350
a3,78 - a5,78

2 verpakkingen à 160-600 gram

GEROOKTE ZALM
Pak 200 gram

399
a4,49

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

2e
HALVE
PRIJS*

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

 3 VOOR

499
a8,97 - a6,57

 3 VOOR

499
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GEMEENTENIEUWS
week 14 ¾  1 april 2020

Met deze extra gemeentepagina informeren we u over de gemeente-
lijke situatie, wijzigingen in dienstverlening en regelingen in verband 
met het coronavirus. 
De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar momenteel snel op. 
Mogelijk is informatie al niet meer up-to-date op het moment dat u 
deze pagina leest. Daarom verwijzen wij u ook graag naar onze speci-
ale webpagina’s waar wij de informatie sneller kunnen bijwerken: 
www.debilt.nl/corona.

Extra gemeentenieuws rond coronavirus 
Wij beseffen dat niet iedereen:
- even digitaal vaardig is, 
- toegang heeft tot internet of 
- de Nederlandse taal machtig is. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op de inwo-
ners van de gemeente De Bilt om belangrijke infor-
matie met elkaar te delen, uiteraard met inacht-
name van de maatregelen en hygiënevoorschriften. 

Openingstijden en bereikbaarheid
Het gemeentehuis is alleen nog ‘s ochtends 
van 08:30 tot 12:30 uur open en telefo-
nisch bereikbaar. Ook de avondopenstelling 
op dinsdag is vervallen. 
De balies burgerzaken in het gemeentehuis 
zijn deze ochtenden alleen geopend voor 
spoedzaken:

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

•  aanvragen identiteitskaarten (indien deze 
verloopt binnen 3 weken)

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

• geboorteaangifte
• overlijdensaangifte
• vestiging vanuit het buitenland

Afspraken die gepland stonden op dinsdag-
middag, dinsdagavond en woensdagmid-

dag zijn geannuleerd.

Let op: Wij verzoeken u om de landelijke 
maatregelen te volgen en dus niet naar het 
gemeentehuis te komen met griepver-
schijnselen. Houd 1,5 meter afstand tot el-
kaar en de medewerkers als u het gemeen-
tehuis bezoekt. Wij vragen u met pin te 
betalen, niet met contant geld. 

Afvalinzameling en papier
Het afval wordt op de normale dagen inge-
zameld, zoals vermeld op de afvalkalenders 
en in de AfvalWijzer-app. Het kan zijn dat 
het tijdstip anders is dan u gewend bent. 
De medewerkers werken in ploegen. Zo is 
er minder kans op besmettingen. Zet uw 
kliko op de inzameldag uiterlijk 07.30 uur 
op de inzamelplek.

Op 4 april wordt zoals gepland papier opge-
haald in Bilthoven (m.u.v. West, dus op-

haalgebied 1). Vanwege de veiligheid en 
inzetbaarheid van personeel, wordt de wij-
ze van papierinzameling per week beoor-
deeld en gepland. Wij proberen u zo snel 
mogelijk te informeren over de inzameling 
van papier op 11 april in Maartensdijk en 
Groenekan. 
Houd de website (www.debilt), AfvalWijzer-
app en sociale media in de gaten voor mo-
gelijke wijzigingen in afvalinzameling.

Milieustraat
De milieustraat:

• is gesloten op zaterdagen,
•  hanteert de andere dagen een toegangs-

beleid van maximaal 10 voertuigen tege-
lijk op het terrein,

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

Wij nemen deze maatregel ter bescher-
ming van u en onze medewerkers tegen 
het coronavirus. Bij grote drukte zijn de 
hygiënemaatregelen moeilijker na te le-
ven. Probeer uw bezoek aan de milieus-
traat uit te stellen en spullen tijdelijk op te 
slaan. Kom alleen als het noodzakelijk is en 
houd minimaal 1,5 meter afstand tot el-
kaar. 

Om grof afval te laten ophalen kunt u tus-
sen 9.00 en 17.00 uur een afspraak maken 
met SUEZ via 088 – 102 33 40. NB: geen 
afspraak met SUEZ betekent ook geen af-
val op straat plaatsen, ook niet als er al 
grof vuil van anderen staat.

Het is niet mogelijk uw afval naar milieus-
traten in buurgemeenten te brengen.

Markt
Bij samenstellen van deze pagina was het 
nog niet zeker of de vrijdagmarkt aan de 
Planetenbaan in Bilthoven deze week weer 
in aangepaste vorm doorgaat. Zodra hier 
meer over bekend is, informeren wij u hier-
over via de gemeentelijke website en soci-
ale mediakanalen.

Nieuwe noodverordening
De Veiligheidsregio Utrecht heeft op 27 
maart de nieuwe noodverordening en het 
‘aanwijzingsbesluit uitzondering markten’ in-
gesteld. Deze werden met de publicatie di-
rect van kracht in de gemeente De Bilt.
Daardoor kunnen de handhavers van ge-
meenten en de politie controleren of ieder-
een zich aan de maatregelen houdt. Daar-
naast is er een ‘aanwijzingsbesluit 
uitzondering markten’ vastgesteld. Deze uit-
zondering voor markten is gemaakt omdat 
deze op sommige plekken in het land een es-
sentieel onderdeel van de voedselketen zijn.
Noodverordening en aanwijzingsbesluit zijn 
te raadplegen via de website van de ge-
meente De Bilt: www.debilt.nl/noodverorde-
ning. 

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

Openingstijden informatiebalie
Ma - vr, 8.30 - 12.30 uur,

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

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

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

BEKENDMAKING
week 14 ¾  1 april 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de 
route gevaarlijke stoffen hebben verleend 
aan:

•  Jongeneel Transport, Voorschoterweg 
52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het ver-
voer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F 
naar diverse locaties in de gemeente De 
Bilt.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-
te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift moet uiterlijk 13 mei 
2020 bij de gemeente zijn ingediend.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor 
contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088 
– 022 50 00.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen 

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

Hulp nodig? Of hulp bieden?
Heeft u hulp nodig? Wilt u met iemand 
praten? Of wilt u uw initiatief voor 
hulp delen?

MENS De Bilt, dé lokale organisatie voor 
maatschappelijke ondersteuning, verzamelt 
initiatieven, lokaal én landelijk, op de web-
site www.mensdebilt.nl. U vindt ze daar on-

der de blauwe knop ‘Corona initiatieven lo-
kaal en landelijk’.

Ook met andere vragen ten aanzien van 
welzijn en zorg kunt u contact blijven opne-
men met MENS De Bilt.

Regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers
Het kabinet heeft een aantal economische 
maatregelen voor ondernemers, bedrijven 
en zzp’ers getroffen. Dit noodpakket omvat 
ook enkele financiële regelingen die door 
gemeenten worden uitgevoerd. 
Bij de Rijksoverheid is er een speciale web-
site opgezet met informatie voor onderne-
mers in verband met corona. Zie hiervoor 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus en klik 
door op ‘vragen over financiële maatregelen’. 
Op de gemeentelijke website vindt u even-
eens een pagina speciaal voor onderne-
mers, bedrijven en zzp’ers. Zie hiervoor 
www.debilt.nl/corona en klik door op ‘Ge-
meentelijke financiële maatregelen voor on-

dernemers (waaronder zzp’ers)’. Daar vindt 
u o.a. informatie en verwijzingen t.a.v.:
•  Uitbreiding TOGS-regeling: ook onderne-

mers in de non-food
•  Tijdelijke voorziening inkomensondersteu-

ning levensonderhoud
• Gemeentelijke belastingen
• Bedrijfsleningen

Heeft u als ondernemer andere vragen aan 
de gemeente? Neem dan contact op met Si-
mon Bremmer (bedrijfscontactfunctionaris 
gemeente De Bilt) via ondernemersloket@
debilt.nl of via telefoonnummer 030 - 228 
94 11.
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U kunt ook nu een beroep op ons doen! 

WESTBROEK - Wat moet u doen als uw koelkast het 
begeeft? Of als u een vriezer wilt hebben voor wat 
extra voorraad in huis? Logisch dat u zo’n vraag 
stelt want het zijn spannende tijden nu er een virus 
rondwaart waar niemand nog een antwoord op 
heeft. Ons antwoord is helder en duidelijk: bel of mail 
Vink Witgoed in Westbroek. Wij gaan samen met u 
een veilige oplossing bedenken.

‘Veilig’ betekent dat wij rekening houden met 
uw situatie en mogelijkheden maar ook met de 
veiligheid van onze medewerkers en onszelf. We 
houden rekening met de richtlijnen van het RIVM 
en volgen de aanwijzingen van de overheid op. 
Het is logisch dat ook in deze tijd een 
wasmachine die defect is of een koelkast die 
niet meer koelt vervangen moet worden, juist 
vanwege hygiëne en het in voorraad nemen van 
verse boodschappen. Zolang het verantwoord is 
en wij gezond zijn, gaan wij door met leveren, 
installeren en inbouwen. Vanzelfsprekend kunt 
u zich op onze website www.vinkwitgoed.nl 
uitgebreid oriënteren over de apparaten die 
wij kunnen leveren. Het is een greep uit ons 
assortiment van apparaten. Vanzelfsprekend 
hebben wij veel meer modellen die wij u kunnen 
leveren op voorraad. 

Komt u liever naar onze winkel dan is dat 
mogelijk zolang de overheid dit toestaat. U 
bent ook thuisadvies en thuisverkoop van ons 
gewend. Als wij er telefonisch, per app of per mail 
samen niet uitkomen wat betreft bijvoorbeeld 
de inbouwmaten dan komen we na zorgvuldig 
overleg naar u toe. Wij blijven er alles aan doen 
om u ook in deze tijd te helpen!

Vriendelijke prijzen,
voortreffelijke service.

DE BILT
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Gevleugelde gedachten
over ooievaars

Ondanks het feit dat sociale contacten van de Nederlandse bevolking momenteel ‘op afstand’ plaats 
vinden, zet de lente flink in voor alle vogelsoorten. Trekvogels maakten lange reizen om hier te kunnen 
nestelen. Vooral de ooievaars vallen hierin op vanwege hun omvang en contrasterende  kleuren. Oude 
nesten worden opgeschud en aangevuld met lange takken en hooi. Nieuwe nesten worden gecreëerd, 

maar de grote vogels worden niet overal met open armen ontvangen.

Sinds lange tijd is de ooievaar in 
Westbroek een jaarlijks terugkeren-
de dorpsgenoot. In zijn boek ‘Uit 
het grijs verleden naar het heden’ 
beschrijft Gijs Masmeijer wetens-
waardigheden die hij tegenkwam in 
het kerkarchief van de Nederlands 
Hervormde kerk van Westbroek . 
De heer Masmeijer had toegang tot 
dit archief in zijn functie van ouder-
ling. Hij schrijft over het jaar 1728: 
‘En dan prijkte er op het koor der 
kerk een ooievaarsnest. De leidek-
ker Salomon de Jouwe had er een 
wagenwiel opgebracht, zodat de 
eibers de vreugde op het kerkplein 
konden vergroten door hun geklep-
per. De kerkmeester Pieter de Jong 
had er dan toch maar 3 gulden en 4 
stuivers voor over gehad om het zo-
ver te krijgen’. Vorig jaar, zo’n 300 
jaar later, werd juist op last van de 
leidekker het ooievaarsnest verwij-
derd van het koor van de kerk.
Ooievaar, lepelaar, takkendief,
brengt een kindje in de wieg.

Schat
Ooievaars worden al eeuwenlang 
bijzondere eigenschappen toege-
dicht. In geschriften uit de 12e 
eeuw komt de naam ‘adebar’ voor, 
wat ‘schatdrager’ betekent, ‘die met 
geluk komt’. Zo wordt hij in ver-
band gebracht met de geboorte van 
baby’s. Gediplomeerde kraamzus-
ters kregen zelfs een speld waarop 
een ooievaar was afgebeeld. Ook in 
Westbroek werd een baby in 1953 
nog door de ooievaar gebracht. 
Twee kinderen vroegen bij de ge-
boorte van hun zusje hoe dat dan 
kon. Hun moeder vertelde dat de 
ooievaar door het open raam was 
gekomen. ‘Maar waarom ligt u dan 
op bed moeder, bent u ziek?’ ‘Ja, 
want de ooievaar heeft in m’n been 
geprikt…’

Achteruitgang
Na 1920 neemt het aantal ooievaars 
in Nederland sterk af. De achteruit-
gang van de ooievaar werd toege-
schreven aan verschillende zaken. 
Onder andere vanwege het lozen 
van afvalwater in de sloot. Het ge-
volg was een toenemende achter-
uitgang van de waterkwaliteit en 
daarmee van het leven in de sloten. 

(De riolering van Westbroek bv. is 
pas in 1990 voltooid.)
In de polder van Achttienhoven 
nestelde het laatste paar ooievaars 
uit de wijde omgeving op Gageldijk 
91 (nu Utrecht).  Hier, bij de fami-
lie Mulder, hadden ooievaars jaren-
lang een nest in een boom naast de 
boerderij. Mulder was daar trots op 
en loofde een reep chocola uit aan 
zijn kinderen, voor diegene die als 
eerste de ooievaars zag komen in 
april. Het Utrechts Nieuwsblad ver-
meldde hun komst met een foto in 
de krant. Mensen uit de stad kwa-
men langs op de fiets, stonden stil 
om te kijken en maakten foto’s. Op 
een keer in de winter, rond 1960, 
waaide de kruin met nest en al uit 
de boom. Iemand van de vogelbe-
scherming heeft toen een nieuw 
nest gevlochten op een oud wagen-
wiel. Met een kraan werd het nest 
op een paal geplaatst en de ooie-
vaars hebben daar nog een aantal 
jaren op gebroed. Utrecht breidde 

uit, Overvecht werd gebouwd en 
de weilanden tegenover de boer-
derij verdwenen. In 1968 kwamen 
de ooievaars niet meer terug na de 
winter…

Herstel
50 Jaar geleden startte Vogelbe-
scherming Nederland een project 
ter herintroductie van de ooievaar. 
In Groot-Ammers werd in 1969 
met 28 ooievaars ‘Ooievaarsdorp 
Het Liesveld’  geopend met als 
doel het fokken van ooievaars. 
Alle ooievaars kregen een ring om 
hun poot waaraan ze op latere leef-
tijd konden worden herkend. Jaren 
later, in 1993, landde één van die 
ooievaars op het wagenwiel van de 
familie Mulder dat nu opgesteld 
stond achter in de tuin van een 
woning aan de Kerkdijk in West-
broek. Deze ooievaar, herkend 
aan zijn ringnummer 1634, was de 
eerste van een nieuwe, succesvolle 
generatie ooievaars in Westbroek. 
Pas in 1998 kreeg hij gezelschap 
van een vrouw en samen maakten 
zij een nest op de pastorie van de 
Hervormde kerk. Vlakbij de histo-
rische nestlocatie dus. 

Nestelen
Het duurde nog 6 jaar voordat an-
dere ooievaars gingen nestelen in 
Westbroek. Ze kwamen niet alleen 
uit de omgeving. Zelfs een ooievaar 
uit het Duitse Münster heeft hier ja-
ren jongen groot gebracht tot zij en 
haar partner werden verjaagd door 
een ander stel. Want het is niet altijd 
pais en vree tussen de ooievaars. 
Ook gebeuren er soms ongelukken, 
zoals botsingen onderweg tegen 
hoogspanningsdraden of met trac-
toren. In 2009 werd de ooievaar van 
de Rode Lijst, de lijst van bedreigde 
Nederlandse broedvogels, gehaald. 
Dit betekent niet dat er gejaagd kan 
worden op de ooievaar, die is nog 
altijd beschermd door de wet na-
tuurbescherming. Ook mogen de 
nestplaatsen niet worden verwij-
derd. 2019 was een uitzonderlijk 
goed jaar voor de ooievaars. Uit de 
8 bewoonde nesten in Westbroek 
zijn toen 20 jongen uitgevlogen! 
Veel magen te voeden, een punt van 
discussie.

Voedsel
De moderne manier van maaien 
maakt het de ooievaar wel erg ge-
makkelijk om voedsel te verzame-
len. Het gras is kwalitatief goed 
voor het vee en er kan frequenter 
worden gemaaid dan jaren gele-
den. Ooievaars lopen graag achter 
landbouwmachines aan, waar dode 
kikkers en muizen voor het opra-
pen liggen. Veel mensen maken 
zich zorgen over de weidevogels. 
Jagers verguizen ooievaars derhal-
ve. ‘Geen kuiken die het overleeft. 
Ook alle jonge hazen worden op-
gevreten’. Recent onderzoek naar 
braakballen van ooievaars wijst 
uit dat het overgrote deel van hun 
voedsel bestaat uit ongewervelden. 
Kevers, sprinkhanen en regenwor-
men worden verzameld voor de 
jonge ooievaar kuikens. De oude-
ren eten daarnaast vooral muizen, 
mollen, amfibieën, slakken, emel-
ten, vissen en tegenwoordig ook 
rivierkreeften. Maar als ze een 
kleine vogel tegen komen zullen 
ze die zeker ook opeten.

Hommeles
Dit voorjaar is het hommeles tus-
sen de families ooievaar. Er zijn 
nestplaatsen verdwenen, dus wor-
den er nieuwe locaties gezocht. Op 
de hoek van de Molenweg (West-
broek) stond een prachtige treur-
berk met een ideale kruin om een 
nest op te bouwen. De eigenaar 
schrok toen ooievaars daar takken 
op stapelden. Het stel werd ont-
moedigd door obstakels bovenin 
de boom aan te brengen, iedere 
zaterdag werd de hindernis ver-
hoogd. Omdat de grote vogels elke 
horde wisten te omzeilen, werd de 
berk ontkroond en ‘gesierd’ met 
een ijzeren kroon. Ook nu nog 
bleven de ooievaars hun beoogde 
nestplaats bezoeken, maar konden 
daar hun ei niet meer kwijt. Op-
gejaagd vliegen zij door het dorp 
en belagen andere stellen op hun 
kraambed. Het is een geklepper 

Verrassingsconcert bij 
De Bremhorst

Afgelopen zondagmiddag verzorgde geluidsman Marco Hofman 
samen met vier zangers een verrassingsconcert voor de bewoners 
van verzorgingshuis De Bremhorst in Bilthoven, om, naar eigen 
zeggen, ‘de ouderen een leuke middag te bezorgen’. 

Zowel aan de voorzijde als de achterzijde van het gebouw trotseerden de 
‘volkszangers’ Lorenzo  Nieuwenhuijsen, Mike Hofstede, Henk Kamp-
huis en Danny Temming de snijdende oostenwind om de bewoners, 
die van achter hun eigen raam van de muziek konden genieten, geheel 
belangeloos toe te zingen.              (Peter Schlamilch)

Muziek op het plein bij De Bremhorst.

Halsbrekende toeren haalt een fotograaf uit om helemaal bovenin de 
boom foto’s te kunnen maken van het ooievaarsnest. (foto familie Mulder)

van belang. Buurtbewoners spre-
ken hun bezorgdheid uit. ‘Zorg 
voor elkaar en de natuur, laat som-
mige dingen gewoon gebeuren, 
het is allemaal maar tijdelijk…’ 
Tegelijkertijd worden nieuwe nes-
ten gebouwd in hoge boomtoppen. 
Op veilige hoogte, ver verheven 
boven indringers. Maar er kan nog 
van alles veranderen…
                  (Karien Scholten)

Meer lezen over ooievaars en 
Westbroek kan in het tijdschrift 
St. Maerten 57 van de Historische 
Vereniging Maartensdijk. Of op de 
website: www.historischevereni-
gingmaartensdijk.nl

Ooievaars worden niet overal 
met open armen ontvangen. Dit 
exemplaar kan hier zijn ei niet 
kwijt.

Jaarlijks worden jonge ooievaars geringd voor onderzoek. Ooievaars uit 
Westbroek zijn waargenomen in Frankrijk en Spanje.



Langs het bankje
Na wat boodschappen in de supermarkt gedaan te hebben wandel 
ik huiswaarts, natuurlijk langs het bankje. Ik zie tot mijn verba-
zing dat het inmiddels bezet is door twee vogels die de lente vie-
ren. Om ze niet te verjagen blijf ik op afstand en ik ben blij dat het 
bankje een nieuwe bestemming heeft gekregen. Thuisgekomen 
nestel ik me gemakkelijk op de bank en bel mijn kennisje Ellen. 
Ze neemt zowaar meteen op en is in voor een praatje. Ik zeg dat ik 
net naar de supermarkt geweest ben waar het vrij rustig was. Ellen 
vertelt dat toen zij er was mensen buiten moesten wachten. ‘Als 
er iemand buiten kwam mocht er weer een in. Ik heb een minuut 
of tien in de rij gestaan. We stonden allemaal keurig anderhalve 
meter van elkaar. Ik deed ook boodschappen voor een paar al-
leenstaande buren en dan zie je mensen toch kijken met een blik 
van daar heb je weer zo’n hamsteraar’, zegt ze. ‘Thuis doe ik de 
boodschappen voor de buren in linnen zakjes met de prijs erbij 
en dan vind ik van een van de vrouwen de volgende dag een en-
velop met het geld en de bestelling voor de volgende keer. Maar 
voordat ik weer naar de supermarkt ga heeft ze alweer een paar 
keer gebeld voor  nieuwe bestellingen. Maar het is een heel lief 
mens. De twee anderen kunnen goed met de computer overweg 
en maken het geld over via thuisbankieren. De bestelling sturen 
ze per e-mail.’ Ik vraag of ze bij de buurtjes naar binnen gaat als 
ze de boodschappen brengt, maar dat doet ze nu even niet. ‘Ik 
heb van die vrouwen een sleutel en zet hun boodschappen in de 
gang.’ Ellen vindt de maatregelen goed, maar ze mist het praatje 
bij de buurtjes thuis. ‘Ik doe het al een paar jaar voor die vrou-
wen en voor de coronacrisis werd er altijd koffie met een praatje 
gedronken.’ Als ik vraag hoe ze de dagen doorkomt hoor ik een 
hele waslijst van activiteiten. ‘Ik begin ’s morgens met een half 
uur op de hometrainer, dan kijk ik naar het ochtendprogramma 
op de televisie en lees ik mijn krantje. Daarna doe ik huishou-
delijk werk en meestal krijg ik dan alweer het eerste telefoontje. 
Een boek lezen gaat moeizaam omdat ik steeds gestoord wordt, 

maar de dagen vliegen wel om.’ Ik begrijp dat ik me geen zorgen 
over haar hoef te maken en spreek af haar volgende week weer 
ter bellen. Nu ik toch aan het bellen ben bel ik een kennis die in 
Frankrijk woont. Vorig jaar is zijn vrouw overleden en nu woont 
hij alleen ver van zijn familie. Toen hij zei dat hij net weer beter 
was schrok ik, want als iemand ziek is denk in deze tijd meteen 
aan corona, maar dat was het gelukkig niet. Hij woont in een klein 
dorp waar mensen heel goed met elkaar omgaan, maar waar geen 
enkele winkel meer is. Daarvoor moet hij naar een supermarkt 
in een grotere plaats. Hij vertelt dat Frankrijk helemaal op slot 
zit. Alleen wat noodzakelijke voorzieningen zijn open, zoals de 
supermarkt en de apotheek. Hij kan met een satellietontvanger de 
Nederlandse televisie ontvangen dus was hij aardig op de hoogte 
van de situatie hier. Hij vertelt dat mensen uit de buurt hem goed 
verzorgd hebben toen hij ziek was. Hij woont inmiddels al heel 
lang in Frankrijk en heeft de Franse nati-
onaliteit aangenomen. Ik spreek 
met hem af binnenkort weer te 
bellen. Voor nu ben ik even 
klaar met thuisbanken. Toch 
hoop ik weer gauw op het 
vertrouwde bankje mensen 
te kunnen ontmoeten.

Maerten    

Workshop Zoom

Op 2 April kunt u terecht voor een workshop over 
Zoom. Deze workshop zult u helpen met Zoom om 
te gaan in deze lastige periode. Aanvang 20.00 tot 
21.30. voor meer info en Zoom zie debilt.ouders-
lokaal.nl

Open Kerk

De Centrumkerk, Julianalaan Bilthoven is in de 
Veertigdagentijd op zaterdag van 11.00 – 14.00 uur 
open. Mogelijkheid voor een gesprek, het branden 
van een kaarsje of stil te luisteren naar muziek.

Nootjes
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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  .....................................................

Vermist Sinds maandagochtend 
vermist, in Maartensdijk, onze lieve 
Tibbe. De linkerkat op de foto.
Hij is een witte siamees met wat 
streepjes op voorhoofd en staart, en 
donkere neus. Verder is hij gecastreerd 
en gechipt, en ruim één jaar oud. Het is een erg lieve, schu-
we en ondernemende kater. Als u hem heeft gezien, of weet 
waar hij is, graag contact opnemen met 0655821803 Karin.

Te koop aangeboden
Philips wereldontvanger 
D 1835 compass werkt op 
stroom en batterijen €5,-. Tel: 
06-14040516

Franz Kafka. Een hongerkun-
stenaar en andere verhalen  
€2,-. Tel: 06-14040516

4 boeken van de Jordaan €40,-. 
Tel: 06-14040516

Gratis af te halen partij klin-
kers gebruikt, 2 soorten zelf 
inladen. Tel: 06-55370309

Kruiwagen in zeer goede staat 
€26,-. Tel. 06-29477679

IJzeren plantenrekje 75 cm 
lang. Met omhaak en om op 
te hangen €10,-. Tel. 0346-
243758

Nieuw Opa en Oma diamond 
steentjes. Compleet afm. 30 
x 40 cm. €20,-. 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

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 

gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

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

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen en 
buitenschilderwerk voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684.

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. €125,00 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

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

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

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

Ondersteuning bij thuisstudie
voor voortgezet onderwijs en MBO.

Ervaren docent en leerlingbegeleider. 

Spreek een boodschap
in op 06 38242421.

Corona virus
Laat me toch met rust
doe het maar zonder mij
ik sluit mijn ogen
een paar dingen wil ik
want daar wortel ik in.

Eerst: de lente
kijken naar de narcissen in het Groenekanse bos 
tuinbonen in mijn moestuin poten breedwerpig 
spinazie zaaien

Twee: de volle zomer
weelde als een sappige watermeloen

Drie: is het najaar zien
ik kan niet leven zonder appels plukken
zonder dwarrelde bladeren
tot de aarde weergekeerd.

Vier: de tegenwoordige 'zachte' winter
de eindeloze regen waar ik van baal
de streling van het warme haardvuur
die de kou uit mijn hart verdrijft.

maar nu ik dit alles in stilte overweeg
denk niet, coronavirus, dat ik ga sterven
het is juist andersom
jij leert mij opnieuw te gaan leven
in deze donkere maatschappij
door jou breekt het levenslicht door
laat me stil zijn met de dag en de nacht
jij, coronavirus laat me opnieuw ontstaan.

Riet Weijers
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Topsport op een laag pitje 
tijdens Coronacrisis

 - paardensport -
De 20-jarige Lucy Groenen heeft zich de afgelopen maanden intensief voorbereid op de start 

van het eventingseizoen met haar 9-jarige paard Gyon. Afgelopen jaar reed zij op het 
Europees Kampioenschap in Maarsbergen en het ultieme doel voor 2020 was zich 

weer te kwalificeren voor het Young Riders team dat dit jaar in Engeland 
het EK rijdt. Het Coronavirus gooit aardig roet in het eten.

De eerste wedstrijd die op de plan-
ning in aanloop naar het EK stond 
eind maart gepland in het Duitse 
Luhmülen en die is afgelast. De niet 
top-sporter zal zijn schouders er-
over ophalen en je kan je afvragen 
waar iemand zich druk over maakt, 
maar als je 7 dagen in de week met 
je sport bezig bent, 52 weken per 
jaar, wekelijks op wedstrijd gaat en 
die routine wordt plots onderbro-
ken, dan is het toch wel even slik-
ken. Wat nu?

Crossen
Lucy: ‘Eventing is een discipline 
van de paardensport waar 3 onder-
delen samenkomen. Op internatio-
nale wedstrijden worden de diverse 
onderdelen, dressuur, springen 
en de cross over meerdere dagen 
verreden. De cross is het meest 
spectaculaire onderdeel, daarbij 
galoppeert het paard met een ge-
middelde snelheid van zo’n 30 km/
uur door een parcours van ca. 6 
kilometer met vaste hindernissen. 
Om dat foutloos en binnen de tijd 
af te leggen moet niet alleen mijn 
paard, maar ook ik, in topconditie 
verkeren. Daarnaast hebben we de 
wedstrijdroutine nodig omdat je dat 
simpelweg niet in een training kan 
oefenen. Ik snap en respecteer de 
maatregelen die opgelegd worden 
vanwege het Coronavirus, maar op 
sportief gebied baal ik er wel van.’

Trainen
Voorlopig is het nog niet bekend 
wanneer nationale en internatio-
nale wedstrijden weer plaats kun-
nen vinden. Tot die tijd zit er niets 
anders op dan thuis te trainen en 
ervoor te zorgen dat haar paard én 
zijzelf in topconditie blijven. Dat 
houdt in dat Lucy dagelijks een 
work-out thuis doet omdat core-
stability bij haar sport van groot 
belang is. Daarnaast loopt ze we-
kelijks 6 km hard om in conditie 
te blijven. De conditie van Gyon 
kan het beste in heuvelachtig ter-
rein getraind worden. Dat kan niet 
thuis maar wel in de bossen op de 
Utrechtse Heuvelrug; een half uur-
tje verderop met de trailer.

Meer paarden
Lucy heeft nog 3 paarden in training. 
De zijn nog te jong om op internati-
onaal niveau uit te brengen, maar ko-
men op nationaal niveau aan de start. 
Eén daarvan is de halfzus van Gyon 
waarvan ze hoopt dat zij in de voet-
sporen van haar topsportpaard zal tre-
den. De andere twee zijn springpaar-
den waarvan er 1 net zadelmak is en 
het afwachten is hoe hij zich zal gaan 
ontwikkelen, de andere is een succes-
volle 6-jarige vos waarmee ze eind 
dit jaar haar internationale debuut in 
de springsport hoopt te maken. 

Al met al een gedreven sporter die 
zich niet uit het veld laat slaan door 
het Coronavirus en er het beste van 
maakt. 

Tijdens eventingwedstrijden wordt er op snelheden van meer dan 30 km/
uur gegaloppeerd.

50e wielerronde 
jaar uitgesteld

De 50e editie van de wielerronde Maartensdijkse Acht stond dit 
jaar voor zaterdag 16 mei op de kalender. Door de maatregelen ter 
bestrijding van het Corona-virus kan het evenement 
geen doorgang vinden; evenementen tot 1 juni zijn verboden. 

Het uitstellen van de wielerronde naar een later tijdstip dit jaar wordt 
niet overwogen, zo laat de organisatie weten: ‘Onze wielerronde wordt 
gefinancierd door sponsoring van ondernemers uit de regio. Door de 
Corona-maatregelen zijn velen van hen getroffen door wegvallende in-
komsten doordat hun onderneming gedeeltelijk of geheel stilligt. Het 
is dan ook begrijpelijk dat sponsoring van evenementen op dit moment 
niet mogelijk is. Onze hoop is erop gevestigd dat we in 2021 weer een 
wielerronde kunnen organiseren en dan de 50e editie van de Maartens-
dijkse Acht mogelijk maken’.      (Jan Westbroek)

Corona-virus zet streep door jubileum-editie Maartensdijkse Acht.

Coronavirus treft ook bridge
Clubavonden, wedstrijden en drives vinden tot 1 juni geen doorgang meer. Een rondje langs de 

7 bridgeclubs in deze gemeente leert dat de door de NBB (Bridgebond) 
gegeven richtlijn volledig wordt gevolgd. 

Het onderzoek toont aan, dat het 
einde van het bridgeseizoen 2019 - 
20120 door bijna iedereen als een 
fait accompli wordt ervaren. Een 
aantal clubs spreekt er op de website 
bijna berustend over, een ander aan-
tal moet dit nog op de site verwerken 
en nog anderen spreken er niet over, 
maar uit het feit, dat er vanaf begin 
maart al geen uitslagen meer worden 
vermeld kan men de terechte con-
clusie zelf wel trekken.

Neus
De bridgebond neemt ook graag de 
algemene adviezen over: ‘Blijf zo-
veel mogelijk thuis. Ga alleen naar 
buiten voor werk wanneer je niet 
thuis kunt werken, voor boodschap-

pen, of om voor anderen te zorgen. 
Een frisse neus halen kan, maar doe 
dit niet in een groep. Houd altijd 
afstand van anderen (minimaal 1,5 
meter) en vermijd sociale activitei-
ten en groepen mensen. Ook thuis: 
maximaal drie mensen op bezoek en 
houd ook dan afstand (anderhalve 
meter) tot elkaar.

Opleidingen
Ook de diverse begin maart gestarte 
cursussen c.q. vervolgcursussen bij 
Bridgeopleiding Koetsiersbridge 
zijn hierdoor stilgelegd. Een moge-
lijke herstart van de vervolgcursus-
sen (vanaf half juni) behoort nog tot 
de mogelijkheden, maar de vooruit-
zichten daarbij zijn uiterst ongewis. 

De beginnerscursus wordt sowieso 
op z’n vroegst half september met 
de derde lesavond herstart. Johan 
Cruyff zou hierbij kunnen heb-
ben gezegd: ‘Ieder nadeel heb z’n 
voordeel’. In dit geval betekent het, 
dat op de eerste twee dinsdagen in 
september alsnog op de eigenlijk al 
rijdende trein kan worden gespron-
gen; belangstellenden voor een 
bridgecursus voor beginners kun-
nen op de dinsdagen 8 en 15 sep-
tember de eerste twee lesavonden 
alsnog volgen, om daarna vanaf 
22 september bij de andere 16 cur-
sisten aan te haken. Belangstel-
ling kan worden aangegeven via 
bridgeopleiding@ziggo.nl   
     [HvdB]

Voorlopig zijn dergelijke ontmoetingen niet meer mogelijk.

Muziek-, dans-, theater- 
of schilderlessen gaan 

online door
KunstenHuis wordt Kunst in Huis

Sinds vorige week kunnen de cursisten van het KunstenHuis en van 
Muziekschool Backstage hun lessen online volgen. Nu de lessen en 
cursussen niet meer op locatie kunnen plaatsvinden is er de afge-
lopen dagen uitvoerig overleg geweest om op een andere manier de 
lessen te kunnen blijven aanbieden. Zo’n 80% van alle lessen en cur-
sussen gaan thans online of worden via YouTube video’s gegeven.

De individuele muzieklessen gaan al bijna geheel online via webstrea-
ming-diensten zoals Skype en Zoom. De muziekschool werkt samen 
om ook de poptalentopleiding zoveel mogelijk extra aandacht te geven. 
De meeste beeldende kunstlessen verlopen inmiddels via online les-
sen of via thuisopdrachten en instructievideo’s. Dansleerlingen hoeven 
thuis niet stil te zitten: via video’s kunnen zij dansoefeningen doen en 
choreografieën instuderen. Bij de theaterlessen worden voor de leerlin-
gen leuke speloefeningen en theaterstukjes op video uitgebracht waar 
het hele gezin aan mee kan doen. Alle video’s zijn voor de cursisten te 
zien via een gecodeerde plek op de het YouTube kanaal.
De muziekschool sluit niet uit dat deze vorm van lesgeven tot het struc-
turele aanbod van digitale creatieve lessen in de toekomst gaan beho-
ren. Zo ‘maakt men van de noot een deugd’, aldus Ruut te Veldhuis, 
hoofd van de KunstenHuis Muziekschool.
Meer info over de online lessen en activiteiten van het KunstenHuis of 
Muziekschool Backstage op de website en de social media.    
                       (Jessica Holtzer)



De schoonheid 
van stuifmeel

IJzige wind en nachtvorst ten spijt zingt een vogel van de lente. In de 
vroege morgenzon bloeien wilgenkatjes donzig en geel, bijna aaibaar. 
Kleine bolletjes stuifmeel, pollen, haken aan insecten mee naar de 
volgende bloem ter bevruchting. 
Maar vanwege de kou blijven de bijen binnen. Het gele stuifmeel ver-
waait, verkleeft, veroorzaakt verwarring... Niezen, snotteren en dikke 
ogen ... van hooikoorts, ontroering of Covid 19.
Als de wind gaat liggen valt het stuifmeel in een dun geel laagje neer 
op aarde, om te bezinken. Ook van deze tijd rest zodoende een vrucht-
baar spoor voor archeologen van latere tijden. 
Wilgenkatjes staan symbool voor nieuw leven, geboorte. Onze hoop 
op de toekomst.                    (Karien Scholten)

Afhalen of laten bezorgen.
Woensdag t/m zondag

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

Afhalen
€ 10,00

per daghap

Laten bezorgen
€ 11,00

per daghap

Toetje van de week
€ 4,50

per toetje

Flesje huiswijn
€ 12,50
per fles

Bel of mail om te bestellen:
06-12368755 / info@naastdeburen.nl

Kijk voor meer info en de actuele
daghap op www.naastdeburen.nl

Tot ziens bij de deur!

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
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advertentie

Schaapskudde tijdelijke ‘bewoners’ 
landgoed Paleis Soestdijk

Met ingang van woensdag 25 maart begraast de Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug uit Soest 
het landgoed van Paleis Soestdijk. De schaapskudde zal het landgoed 

meerdere keren per jaar aandoen. 

Herder Ester Floor startte in 2015 
met een eigen schaapskudde van 
ruim 200 Veluwse, Kempische en 
Drentse Heideschapen. Afgelopen 
perioden kwamen Ester en haar 
man Werner wel eens in het nieuws, 
omdat het echtpaar oproepen deed 

voor (nieuwe) begrazing. 
Paleis Soestdijk gaat nu een samen-
werking aan met de schaapskudde 
van Werner & Ester Floor, die met 
hun kudde heideschapen diverse 
landgoederen en natuurterreinen in 
de omgeving begrazen. De schapen 

zullen onder andere de graslanden 
in het bos begrazen om de variëteit 
van florasoorten te bevorderen.

Gescheperd 
Het landgoed van Paleis Soestdijk 
ligt in het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug waar de schaapskudde 
het jaar rond doorheen trekt. ‘Wij 
zijn verheugd dat Paleis Soestdijk 
voor een lokale schaapskudde kiest. 
Doordat wij met onze gescheperde 
kudde te voet door de gebieden 
lopen, is dit een zeer duurzame en 
milieuvriendelijke wijze van na-
tuurbeheer”, zegt Ester Floor. Een 
gescheperde schaapskudde is een 
rondtrekkende kudde, die gehoed 
wordt door een herder. Een hond - 
of meerdere honden - kan de herder 
helpen met het hoeden van de scha-
pen. In Nederland trekken ruim 30 
gescheperde schaapskuddes rond. 
[HvdB]
 

Ester Floor (achter haar kudde) doet ook regelmatig Lage Vuursche aan. 
(foto Caspar Huurdeman)

‘In het bos willen we de komende jaren zoveel mogelijk natuurwaarden 
realiseren en het beweiden met schapen heeft hierop een heel positieve 
invloed’; aldus Frans van der Avert, Directeur Paleis Soestdijk. 

Afval en milieustraat
De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het inzamelen en 

wegbrengen van afval in gemeente De Bilt.

Het afval wordt op de normale da-
gen ingezameld. Het kan zijn dat 
het tijdstip anders is dan u gewend 
bent. De medewerkers werken in 
ploegen. Zo is er minder kans op 
besmettingen. Zet uw kliko op de 
inzameldag om 7.30 uur op de in-
zamelplek.

Papier ophalen 
Op zaterdag 4 april wordt zoals 
gepland papier opgehaald in Bilt-
hoven (m.u.v. West, dus ophaalge-
bied 1). De papierinzamelaar rijdt 
echter met minder wagens dan 
normaal. De routes zijn dan ook 
anders. Er wordt eerder begonnen 
en langer door gegaan. Het tijd-
stip dat de inzamelaar langskomt 
zal dus waarschijnlijk anders 
zijn dan u gewend bent. Zorg er 
daarom voor dat uw papier-kliko 
uiterlijk om 7.30 uur aan de straat 
staat.

Zaterdag 11 april
In verband met de veiligheid 
en inzetbaarheid van personeel, 
wordt de wijze van papierinza-
meling per week beoordeeld en 
gepland. Informatie over inza-
meling van papier op 11 april in 
Maartensdijk en Groenekan volgt.

Ophalen grof afval
Grof afval, elektrische apparaten 
of oud ijzer kunt u laten ophalen. 
Maak daarvoor tussen 9.00 en 
17.00 uur een afspraak met SUEZ 
op (088 1023340). Geef door om 
welke spullen of welk materiaal 
het gaat. Zet dit op de afgesproken 
dag voor 7.30 uur aan de straat. 
Losse materialen graag gebonden 
aanbieden. Zonder afspraak mag 
u geen grof afval op straat zetten. 
Kijk op Afval wegbrengen welke 
materialen u zelf naar de Milieus-
traat moet brengen.

Milieustraat
De Milieustraat in de gemeente 
De Bilt heeft voor de bezoekers en 
medewerkers enkele maatregelen 
getroffen ter bescherming tegen 
het coronavirus.
• De milieustraat is gesloten op 
zaterdagen
• er geldt een toegangsbeleid van 
maximaal 10 voertuigen tegelijk 
op het terrein
• er is geen kantoor, u kunt telefo-
nisch terecht bij het klantcontact-
centrum van de gemeente: 030 - 
228 94 11 (ma t/m vr, 8.30-12.30).

Noodzaak
Probeer uw bezoek aan de milieus-
traat uit te stellen. Ga alleen als het 
noodzakelijk is en houd minimaal 
1,5 meter afstand tot elkaar. Kijk 
voor openingstijden, afvalsoorten 
en voorwaarden op de pagina Af-
val wegbrengen op de website van 
de gemeente.

Hondenhalte geplaatst
De Stichting Vrienden van het 
oude Biltsche Meertje zag onlangs 
een lang gekoesterde wens in ver-
vulling gaan: Op het oude Biltsche 
Meertje in Bilthoven (Gregorius-
laan / Klaphekweg) is op verzoek 
van de Stichting een hondenhalte 
(bak met poepzakjes en een afval-
gedeelte)  geplaatst. Dat was hard 
nodig, want op deze plek spelen 
veel kinderen uit de buurt, van de 
Theresiaschool en van de buiten-
schoolse opvang en op deze plek 
laten veel mensen hun hond(en) 
uit. Dat is niet altijd een gelukkige 
combinatie. De Stichting hoopt 
nu dat de hondenbezitters goed 
gebruik gaan maken van deze 
nieuwe hondenhalte, zodat de spe-
lende kinderen het verschil snel 
zullen zien.         (Ad van Gameren) 

Utrechts Landschap biedt gratis 
Beleefkaart aan

Utrechts Landschap biedt een gratis 
Beleefkaart aan voor mensen die in 
deze bijzondere tijd de natuur op-
zoeken. Velen doen dat in een ge-
bied dat hen bekend is, maar dicht-
bij is nog zoveel meer te ontdekken. 
Op de Beleefkaart staan 50 tips om 
er in de Utrechtse natuur op uit te 
gaan. De Beleefkaart is te downloa-
den via www.utrechtslandschap.nl/
beleefdenatuur. 

De provincie Utrecht is afwisse-
lend, met heide, bossen, zandver-
stuivingen en riviernatuur. Er zijn 
volop wandel- en fietsmogelijkhe-
den. Ga lekker op pad en ontdek 

hoeveel er te zien en te beleven 
is. Dat is niet alleen goed voor de 
gezondheid, maar vooral ook heel 
leuk. Het is natuurlijk wel belang-
rijk dat iedereen de richtlijnen van 
het RIVM volgt en voldoende af-
stand van elkaar houdt. In sommige 
gebieden kan het druk zijn. De Be-
leefkaart kan helpen om een alter-
natief en hopelijk rustiger gebied te 
vinden.            (Kim Slaats)

Op de Beleefkaart staan 50 tips om 
de Utrechtse natuur te ontdekken. 
(foto Renk Ruiter)

De hondenhalte moet overlast door 
hondenpoep gaan verminderen.

In haiku:
Schoonheid van stuifmeel
In de vroege morgenzon
Straalt van nieuw leven
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