
Stille herdenking bij 
monument naast Jagtlust 

door Guus Geebel

Waar jaarlijks op 4 mei honderden deelnemers in Bilthoven aanwe-
zig zijn om de slachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog te herdenken, waren bij de vijfenzeventigste herdenking 
alleen burgemeester Sjoerd Potters met een klein aantal genodigden 
aanwezig. Even voor acht uur blies Guus van Wijk vanaf het balkon 
van Jagtlust het taptoesignaal. Na de twee minuten stilte legden bur-
gemeester Potters en zijn echtgenoot een krans bij het monument. 
De heer Goedhart jr. legde een krans namens het voormalig verzet.
 

‘Het is vreemd stil bij ons herdenkingsmonument’, zegt de burgemees-
ter in zijn toespraak. ‘Als alles gewoon zou zijn, waren we hier met 
velen samengekomen om de mensen te herdenken die sinds de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en vre-
desoperaties.’ De burgemeester stelt vast dat uitgerekend in het jaar 
waarin de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden eindigde, we door het 
coronavirus niet kunnen leven zoals we gewend waren en dat er daarom 
ook niet gezamenlijk herdacht kan worden. ‘Het vraagt van ons om een 
stuk van onze vrijheid in te leveren en dat valt ons zwaar.’

Slachtoffers
Potters begroet de inwoners die online deze herdenking bijwonen en 
die hij op deze manier toch kan ontmoeten en zich verbonden voelen 
om samen stil te staan bij iedereen die werd opgepakt, weggevoerd en 
gedood door de Nazi’s of Japanners, vanwege hun geloof, hun afkomst 
of om wie ze waren of omdat ze tegen de bezetters in verzet kwa-
men en anderen te hulp schoten. 
‘Het zijn zo veel mensen. 

Herdenking Fort De Bilt 
door Henk van de Bunt

Jaarlijks is er in het Fort De Bilt een herdenking van de verzetsstrijders, die hier in de Tweede 
Wereldoorlog op vaak brute wijze werden omgebracht door de Duitse bezetter. Behalve hen 

hebben hier ook veroordeelde politieke gevangenen en slachtoffers van represailles 
gevangen gezeten en velen zijn nooit weer naar huis terug gekeerd. 

Om deze gruwelijkheden blijvend 
in gedachte te houden is in 1949 
de Stichting Herdenkingsmonu-
ment Fort De Bilt opgericht door 
de Utrechtse afdelingen van het 
voormalig Verzet Nederland en 
de Nederlandse Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangenen in de 
Bezettingstijd. 

Monument
Het monument in Fort De Bilt 
bestaat uit een wit natuurstenen 
beeld van een vrouwenfiguur met 
een kind en een hond. Het is ont-
worpen door Horst Jungblud. In 
de rechterhand houdt de vrouw 
een lauwerkrans vast. Onder het 
beeld is een plaquette van wit 
natuursteen aangebracht met de 

tekst ‘Den vaderlandt ghetrouwe 
blyf ick tot inden doet’. Bij de 
plaquette staat een ijzeren kruis. 
Op zes gedenkplaten die zijn aan-
gebracht ter weerszijde van de 
trap die naar klokkenstoel met de 
luidklok leidt staan de namen van 
de gefusilleerden.

Herdenking
De herdenking op Fort De Bilt is al-
tijd op de zaterdag voorafgaand aan 
de 4de mei. In 2020 zou dat dus zijn 
op zaterdag 2 mei. De coronamaa-
tregelen verbieden samenkomsten 
tot 1 juni; dus werd ervoor gekozen 
te herdenken in de lijn met de do-
denherdenking op de Dam; een her-
denking zonder publiek. Van 12.00 
tot 18.00 uur was het fort toeganke-
lijk voor individueel herdenken en 
eventuele bloemen en bloemstukken 
konden worden gelegd. Vanaf 17.55 
uur was er klokgelui; de vlag hing de 
gehele middag al halfstok. 

Klokgelui
Om 18.00 uur startte de herdenking 
zonder publiek en stopte het klok-
gelui. Voorzitter Herman Steendam 
hield een korte inleiding over het 
verloop van de plechtigheid, alle na-
men op de zes naamstenen werden 
door zes personen voorgelezen met 
telkenmale de afsluitende woorden 

uit het gedicht Vrede van Leo Vro-
man: Kom vanavond met verhalen, 
hoe de oorlog is verdwenen, en her-
haal ze honderd malen, alle malen 
zal ik wenen. 

Na nog enkele woorden van Her-
man Steendam was er het trompet-
signaal, waren er twee minuten stilte 
en speelde een trompetter de melo-
die van het Wilhelmus. De weinige 
aanwezigen verlieten het herden-
kingsterrein, de vlag ging weer in 
top en er was opnieuw -ditmaal een 
afsluitend - klokgelui. 
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De Nederlandse driekleur halfstok bij het herdenkingsmonument.
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Namens de gemeente De Bilt; burgemeester Sjoerd Potters bij het derde boeket vanaf links met geel-blauw lint. 

Lees verder op pagina 3

Werd De Bilt door de Canadezen of de Engelsen bevrijd? Lees meer 
hierover op pagina 11.
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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 heeft alle ‘live’-
bijeenkomsten tot nader order 

geannuleerd. Zie verder https://
woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

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

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 
in de OLV- kerk. Korte vieringen zijn te 

volgen op kerkomroep.nl.
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

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

dienst via diverse media.
Iedere woensdagavond om 19.30 uur is 
er een gebedsmoment in de Dorpskerk, 
te volgen op http.//youtube.com/user/

DorpskerkDeBilt/live.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

De (besloten) kerkdiensten kan men 
volgen via de website kerkomroep en de 
livestream: beschikbaar tussen 09.45 en 

09.55 uur. 
Iedere woensdagavond om 19.30 uur is 
er een gebedsmoment in de Dorpskerk, 
te volgen op http.//youtube.com/user/

DorpskerkDeBilt/live.

R.K. St. Michaelkerk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 

in de St. Michaëlkerk.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
In ieder geval t.e.m. 30/05 zijn er geen 

Diensten en Gebedsbijeenkomsten.

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 zijn tot 1 juni niet toegankelijke 
kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.

com/t2sk5y9

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Er is iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 
uur een internetdienst. Deze zijn niet 

toegankelijk voor publiek. De diensten 
worden uitgezonden via de kerktelefoon; 

Oud papier
Maartensdijk
Inzameling oud papier in Maartensdijk vindt niet, zoals gebruikelijk, 
op de 2e zaterdag van de maand plaats maar op vrijdag 15 mei. U 
wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Groenekan
Inzameling oud papier in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. vindt niet, 
zoals gebruikelijk, op de 2e zaterdag van de maand plaats maar op vrij-
dag 15 mei. U wordt verzocht het papier (gebundeld of in dozen) of de 
papierkliko met handgreep naar straatkant vóór 8.00 uur aan de weg te 
zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

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

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

‘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

ook zijn de diensten te beluisteren via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Er zijn tot 1 juni niet toegankelijke 

kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.
com/t2sk5y9

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

in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

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

organist en technieker) zijn te volgen via 
livestream.

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

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

en internet.

Bewonderingswaardig was zijn levenskracht, sterk was hij in 
de strijd tegen de ziekte. 
Groot was zijn liefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen

Johannes Boshuis
Jo

Maartensdijk, Maartensdijk,
22 maart 1944 28 april 2020

Adrie Boshuis - van Soeren
Miranda en André
    Melvin en Leonie
    Selina
Regonda en Marcel
    Chantal
    Martijn

Boomklever 2
3738 SG  Maartensdijk

De begrafenis heeft maandag 4 mei op de Nederlands 
Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk plaatsgevonden.

Wij zijn de huisarts en de medewerkers van de thuiszorg dankbaar
voor de liefdevolle verzorging van Jo.

We hebben afscheid genomen van onze lieve en sterke man,
vader en opa Hans, altijd geïnteresseerd in anderen, betrokken, 

begaan, vindingrijk, talig en onvermoeibaar.
We zijn hem dankbaar voor alle liefde die hij ons heeft

gegeven en voor de �jne herinneringen die hij achterlaat.

Hans de Groot
16 juni 1934 Bilthoven 23 april 2020

Jet de Groot-Riteco
Marcel, Jolanda, Barbara en Nick
Marjon, Peter, Tessel
Marlies, Diederik, Nora en Sylvie

Het leven is een reis.

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

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

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Taal en digitaal oefenen 

De Thuisbieb biedt gratis 
e-books voor leden en niet-leden, 
maar ook online boekgesprek-
ken, luisterboeken en leeskringen 
en vlogs. Speciaal voor mensen 
die graag willen oefenen met 
de Nederlandse taal of digitale 
vaardigheden is er een faceboo-
kpagina aangemaakt: Taalhuizen 
Idea. Ook op de website van de 
Bibliotheek is er een speciale 

pagina met tips, uitleg en han-
dige websites: www.ideacultuur.
nl/taalhuis-thuis

Arabisch voorlezen 

Voorlezen via zoom blijkt een 
succes te zijn. Jamal Abdulha-
nan, voormalig vluchteling uit 
Syrië, leest via zoom kinderen 
met een Arabische achtergrond in 
hun moedertaal voor. Ga naar de 
website debilt.ouderslokaal.nl / 
agenda om woensdagochtend 13 
mei om 11.00 uur in te zoomen. 
Je moet van tevoren wel even 
Zoom downloaden.

Creativiteit in Coronatijd

Het prachtige beeld in de ochtend nodigde uit tot een foto vanaf het balkon 
op de 4e etage aan de Grote Beer in Bilthoven. (foto Maria Leeuwerik)
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Geen Vrijheidsfestival 
op 9 mei in Coesfeld

Het geplande Vrijheidsfestival in het Slotpark in Coesfeld op 9 mei gaat 
niet door vanwege de coronacrisis. Burgemeester Öhmann van Coesfeld 
had de inwoners van De Bilt in een interview in De Vierklank van 11 maart 
van harte uitgenodigd de feestelijke viering van 75 Vrijheid bij te wonen. 
Er was al veel energie gestoken in de voorbereidingen en veel verenigingen 
en burgers hadden hun medewerking en hun deelname toegezegd. 
Voorzitter Tine Rigter van het Jumelagebestuur De Bilt-Coesfeld dankt met 
name het Gelegenheidskoor van José Scholte, de KBH met de Braziliaanse 
band en het klarinetensemble, dansgroep van Fraternitas, de muziekschool 
met de band Rythm & Roses en Masquerade voor hun medewerking aan de 
voorbereidingen en voor hun bereidheid het festival op te luisteren. 

Later
Mogelijk komt er een nieuwe kans op een latere datum. Voorzitter Brigitte 
Exner van het Coesfeldse jumelagebestuur spreekt dezelfde hoop uit. De 
hechte stedenband tussen beide gemeenten is immers voortgekomen uit het 
naoorlogse streven naar duurzame vrede en vrijheid. De jumelagebesturen 
werken aan alternatieve vormen van uitwisseling waarmee de  huidige las-
tige periode overbrugd kan worden. 

We weten niet eens precies om hoeveel mensen het gaat die de Twee-
de Wereldoorlog niet hebben overleefd. Burgerslachtoffers, Joden, 
Roma en Sinti, militairen en verzetsstrijders. Hoeveel mensen hier 
in Nederland, hoeveel mensen in Nederlands-Indië. Van veel mensen 
die stierven, kennen we de namen niet en weten we niet hoe hun leven 
eindigde.’

Monument
‘Op ons monument in Bilthoven staan elf namen van mensen die om-
kwamen. Hun namen staan voor nog zoveel anderen. Onder hun namen 
is ruimte opengelaten om te vullen met onze gedachten aan al die andere 
slachtoffers. Ieder jaar als we twee minuten stil zijn, denken we ook aan 
hen. Ook stilte is een monument.’ De burgemeester vraagt zich af hoe de 
oorlog geweest moet zijn. ‘Zelf heb ik gelukkig nooit een oorlog meege-
maakt. Mijn opa wel. Drie jaar geleden vertelde ik tijdens de 4-mei her-
denking, hoe hij na de oorlog nauwelijks over zijn ervaringen kon praten 
en hoe moeilijk dat was voor mijn moeder en haar broer. De oorlog was 
na vijf jaar dan wel officieel voorbij, maar mijn opa raakte de oorlog 
nooit meer kwijt. Ik had zijn verhaal graag gekend om de geschiede-
nis van mijn familie beter te begrijpen en om zijn verhaal aan volgende 
generaties door te geven. Want ik geloof dat de verhalen van wie een 
oorlog hebben meegemaakt ons krachtigste verweer zijn tegen nieuwe 
conflicten.’

Verhalen
‘Waarom dachten mensen, als er maar minder Joden zijn dan komt 
het wel weer goed. Om echt te kunnen begrijpen hoe het zo ver kon 
komen, hebben we niet genoeg aan de officiële geschiedschrijving. 
We hebben de verhalen nodig van de mensen die erbij waren. Ver-
halen van militairen, van de helden die in verzet kwamen, van men-
sen die in stilte en met gevaar voor eigen leven anderen verborgen 
hielden. Maar ook de verhalen van de mensen die geloofden in een 
leider, die beloofde om hun ongenoegen op te lossen. Namelijk door 
grote groepen mensen buiten te sluiten. Deze verhalen hebben we 
nodig om te voorkomen dat we opnieuw in dezelfde valkuil trappen. 
We hebben die verhalen nodig om te begrijpen hoe oorlog ingrijpt 
in een mensenleven en hoe die voor wie het heeft meegemaakt nooit 
helemaal voorbij gaat.’ 

Ervaring
Burgemeester Potters vertelt over het verhaal van mevrouw Van Bode-
graven, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze gemeente woonde. 
‘Ze vertelt ons over overvallen op het gemeentehuis, waar voedselbon-
nen lagen. Over hoe het voelde toen Soesterberg werd gebombardeerd 
en er na afloop in de wijde omtrek geen ruit meer heel was, en dat 
dorpsgenoten omkwamen van de honger. Ze laat ons voelen hoe het is 
als je niet weet waar je het zoeken moet van angst. Verhalen van heel 
gewone mensen die de oorlog meemaakten houden u en mij een spie-
gel voor. Daarin zien wij dat we conflicten en ongenoegen maar beter 
op een andere manier kunnen oplossen. Door met elkaar in gesprek te 
blijven En soms juist door met elkaar stil te staan bij wat er is geweest.’ 

Meer foto’s op www.vierklank.nl

Vervolg van pagina 1Struikelstenen in 
Gemeente De Bilt

De slachtoffers van de naziterreur, zoals Joden, Sinti, Roma en homoseksuelen die alleen om wie zij 
waren door de nazi’s in vernietigingskampen werden omgebracht, worden tegenwoordig op 

vele manieren en momenten herdacht. Relatief nieuw zijn de zogeheten struikelstenen 
ontwikkeld door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

De eerste van deze struikelstenen 
werden in 1996, nog min of meer 
illegaal, gelegd in Berlijn-Kreuz-
berg. Steden en dorpen in andere 
Europese landen volgden. In no-
vember 2007 werden in Borne de 
eerste Nederlandse struikelstenen 
gelegd en sindsdien gebeurde dit 
ook in tal van andere plaatsen. 

Bitter
Ook de gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk kenden voor de oor-
log een Joodse gemeenschap. Uit 
die gemeenschappen zijn in de 2e 
Wereldoorlog ruim 130 inwoners 
door de Duitse bezetter opgepakt 
en vermoord. Een bitter stuk Biltse 
historie dat nog niet als zodanig is 
beschreven. Van de slachtoffers 
zijn naast namen soms wat meer 
gegevens beschikbaar.

Struikelsteen
Een struikelsteen is een steen van 
10 x 10 cm met daarop een mes-
singplaatje waarin naam, geboorte-
plaats en datum en de plaats waar 
en datum waarop het slachtoffer 
vermoord is. Een eenvoudige en 
symbolische herinnering vanuit de 
gedachte; ‘Zolang wij hen geden-
ken, blijven zij leven’. Struikelste-
nen De Bilt wil dit project in de 
vorm van een stichting met een be-
stuur met personen met een Joodse, 
dan wel een algemeen plaatselijke 
maatschappelijke betrokkenheid re-
aliseren. De stichting is geen religi-

euze organisatie. Het bestuur richt 
zich allereerst op het leggen van 
struikelstenen voor de grote groep 
Joodse inwoners die door de nazi’s 
is vermoord.

Educatie
Het plaatsen van struikelstenen en 
het zo veel mogelijk verzamelen van 
gegevens en verhalen kan gezien 
worden als het naar voren halen van 
een stuk ‘verdrongen’ geschiedenis, 
het kan ook dienen om ons bewust te 
maken dat een herhaling hiervan niet 
onmogelijk is. Vrede is een kostbaar 
maar ook kwetsbaar goed. Het ont-
wikkelen van educatieve projecten 
zal dan ook een belangrijk tweede 
doel van dit project zijn. Steun van 
scholen is daarvoor onmisbaar.

Financiering
Een steen kost op dit moment on-
geveer 150 euro, het betreft de 
kosten voor het maken , de orga-
nisatie en onderhoud. Met onge-
veer 130 stenen als uitgangspunt 
is duidelijk dat het bijeen bren-
gen van zo`n 20.000 euro tijd en 
inspanning zal vragen. Tegelijk 
vraagt zorgvuldigheid, in alleen al 
het achterhalen van namen, feiten, 
geschiedenissen en waar mogelijk 
nabestaanden, hetzelfde. De orga-
nisatie streeft ernaar om in novem-
ber 2020 samen met de kunstenaar 
Gunter Demnig de eerste stenen te 
kunnen leggen. Op www.struikel-
stenendebilt.nl treft u meer infor-
matie aan.

Bestuursleden v.l.n.r. Alexander Tchernoff (voorzitter), Tiny Middleton-Heijlen (bestuurslid), Heleen van der 
Linden-Rima (penningmeester) en Krischan Hagedoorn (secretaris).

De struikelstenen worden geplaatst in de laatste vrijwillig gekozen 
woonplaats van het slachtoffer en vormen zo een tastbare herinnering 
aan een mens die niet vergeten mag worden.

Deel Maartensdijk krijgt nieuw riool
Voor de openbare ruimte van de 
Bovenkruier/Molenwiek en omge-
ving in Maartensdijk is een  her-
inrichtingsplan vastgesteld. De 
directe aanleiding hiervoor is de 
vernieuwing van het rioolstelsel, 
dat in slechte staat verkeert en on-
voldoende capaciteit heeft.

Ook is het uit een oogpunt van 
duurzaamheid wenselijk om de 
afvoer van het hemelwater af te 
koppelen van het afvalwaterriool. 
Na afkoppeling vindt de afvoer 
van het hemelwater plaats via een 

afzonderlijk stelsel, waarna het op 
natuurlijke wijze binnen het gebied 
ten gunste komt van het (grond-)
watersysteem en niet meer wordt 
afgevoerd naar de rioolwaterzui-
veringsinstallatie. De vernieuwing 
van het rioolstelsel biedt de effici-
ente mogelijkheid om tegelijk de 
openbare ruimte opnieuw in te rich-
ten. Het herinrichtingsplan voorziet 
in een duurzame afvoer van het 
hemelwater, meer openbare ver-
lichting en een verbeterde parkeer-
gelegenheid. 

Het plan is met een integrale gebieds-
gerichte aanpak tot stand gebracht. 
De bewoners hebben via informatie-
bijeenkomsten en werkgroep-overleg 
meegedacht en geadviseerd over de 
inrichting van hun straat. Na de uit-
werking van het inrichtingsplan in 
een bestek vindt de aanbesteding van 
het werk plaats. Volgens planning is 
de oplevering van de herinrichtings-
werkzaamheden voorzien voor eind 
2020. Er wordt voor gezorgd dat de 
aannemer alle bewoners en belang-
hebbenden tijdig over de werkzaam-
heden informeert.   [HvdB]
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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 7 mei
t/m woensdag 13 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst  
Gebraden entrecote
Kipfilet

Filet Americain
Grillworst salade
Hammousse

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Varkenhaasmedaillon
naturel of gemarineerd

Biefstukspiesjes

Biefstuksleetje
met heerlijke pepersaus

Magere runderlapjes

100
 GRAM 2.49

500
 GRAM 6.98

6
 VOOR 6.50Tartaar

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

Alle vlugklaar
Hamburgers, rundervinken,
slavinken, gehaktstaven

4 + 1
GRATIS1

KILO 8.98

SHOARMA

Vrijdag en zaterdag voordeel
STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.75

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER

500
GRAM 6.25 CRANBERRY MIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

HUISMIX
GRILLWORST + 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 8.-

www

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

Pilav met groenterijst
€ 1,49
100 gram

Gewassen spinazie
€ 0,99

zak 300 gram

Elstar handappels
€ 1,49
Heel kiloAanbiedingen met een * geldig op donderdag 7 mei, vrijdag 8 en zaterdag 9 mei.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Hollandse AARDBEIEN
en ASPERGES tegen 

scherpe dagprijzen..!!
De allerbeste kwaliteit

(Asperges worden gratis geschild)*

Hollandse
trostomaten
500 GRAM € 0,99

Onze patissiers maken 
weer verrassende lekker-
nijen voor Moederdag!

•  3 Verschillende 
Moederdag taarten

•  Moederdag gebakjes 
en bonbons

•  En nog veel meer 
lekkers!!!

Ook onze bakkers denken 
aan de liefste moeders
(en de rest van het gezin)

•  Croissants,  
mini croissants 
en mini afbakbroodjes

•  Scones met clotted cream 
en roodfruit confiture

Verrassend lekker!!!

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Asperge schotel
€ 1,49
100 gram

Cannelloni
met asperges en scampi’s

€ 14,95
per portie

Pasta
met tru�el en paddenstoelen

€ 2,49
100 gram

Vers van de traiteur

Unieke samenwerking 
LANDWAART met 

STERRENRESTAURANT!
Op donderdag, vrijdag en 

zaterdag verkopen wij voor-, 
hoofd- en nagerechten 

op sterren niveau gemaakt 
door Wilco Berends van 

restaurant De Nederlanden.

Zo kunt u thuis lekker eten 
op sterrenniveau.

Kom kijken in de winkel..!!

Rondje van Schulp!!!
Nu € 8,99

Alleen Ma Di Wo 13
05

12
05

11
05
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Dominee in Coronatijd
door Rob Klaassen

René Alkema is protestants (PKN) predikant, verbonden aan de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan in Maartensdijk en aan de Kapel in Hollandsche Rading. We spreken 

hem over hoe het de kerk en hem vergaat sedert de intelligente lock-down, 
die we vanaf 16 maart in Nederland kennen.

‘We zitten bij de Ontmoetingskerk 
eigenlijk al langer dan 16 maart in 
een soort van ‘lock-down’. Zondag 
8 maart was onze laatste dienst. We 
waren die week nog drukdoende om 
uit te zoeken of we voor zondag 15 
maart nog wel of niet een Avond-
maalsdienst zouden houden. Toen 
kwam het signaal, dat de dienst voor 
die zondag verviel. Achteraf is het 
vreemd, dat we toen het idee had-
den dat, alhoewel de diensten de 
komende weken waren afgeblazen, 
we toch dachten dat in april de dien-
sten wellicht wel weer konden wor-
den hervat. We hadden dus in eerste 
instantie geen idee van de ernst van 
de situatie. Ook hadden we toen 
nog geen idee, dat o.a. diensten en 

vooral het zingen weleens een bron 
van besmetting konden zijn. Na de 
toespraak van de premier zagen we 
in, dat het weleens geruime tijd zou 
kunnen gaan duren voordat er weer 
diensten zouden kunnen worden 
gehouden. Bij ons in de Ontmoe-
tingskerk hadden wij toen nog geen 
digitale voorziening die de ontstane 
lacune van het niet hebben van kerk-
diensten zou kunnen opvullen. We 
waren bijvoorbeeld niet aangesloten 
bij een organisatie als ‘kerkdienst 
gemist’. Wij zijn toen aan de slag 
gegaan om hiervoor een voorziening 
te treffen’.

Online
‘Gelukkig hebben we in onze kerk-

gemeenschap iemand die in deze 
richting een opleiding heeft genoten. 
Samen met hem hebben we kans 
gezien om het kerkdienst-loze tijd-
perk tot een minimum te beperken. 
Zondag 5 april hadden wij de eerste 
kerkdienst online vanuit de Ontmoe-
tingskerk. We hebben geen directe 
liveverbinding vanuit de kerk. De 
kerkdienst wordt op donderdag op 
video opgenomen en gaat op zon-
dagochtend om halftien online. Voor 
mij was het heel vreemd om in zo’n 
dienst in een vrijwel lege kerk voor 
te gaan. Na zondag halftien kan ie-
dereen op elk willekeurig tijdstip 
de dienst en eventueel ook nog de 
opgenomen vorige diensten, online 
volgen. Voor mij is het nog steeds 
wel wennen om met 4 à 5 mensen in 
de kerk een dergelijke dienst te ver-
zorgen. Maar desondanks zorgt het 
wel voor een enorm stuk verbonden-
heid in de gemeente. Al die mensen 
die thuis toch naar een kerkdienst 
kijken’.

Drukker dan anders
Op de vraag over hoe zijn indruk is 
hoe de mensen met de huidige situ-
atie omgaan, stelt hij dat zijn indruk 
is dat de meeste mensen goed met 
de situatie omgaan en het vaak maar 
nemen, zoals het komt. Iedereen 
probeert er het beste van te maken. 

Wel ziet hij vooral bij ouderen nogal 
wat droefenis omdat de contacten 
met kinderen en familie nu zo moei-
zaam verlopen. Maar er is begrip 
voor. ‘Het is even niet anders’ is een 
zin die hij vaak hoort. Zelf verlopen 
zijn contacten thans hoofdzakelijk 
via de telefoon. ‘Ik heb bij deze te-
lefonische contacten wel iets bijzon-
ders bij mezelf gemerkt. Ik word er 
meer moe van dan van het voeren 
van gesprekken vis à vis met men-
sen. Ik heb daarover nagedacht. Ik 
denk dat dit komt omdat je bij een 
‘gewoon’ gesprek altijd eerst een 
soort inleiding hebt, bijvoorbeeld 
over het weer of iets dergelijks en 
pas daarna gaat praten over serieu-
zere zaken. Bij de telefoongesprek-
ken wordt er doorgaans gelijk vol 
van start gegaan en zit je al direct 
midden in een heel serieus gesprek. 
Niet dat het slecht is, maar het kost 

wel aanmerkelijk meer energie. Dat 
geldt uiteraard voor beide gespreks-
partners. Bij telefoongesprekken 
mag er kennelijk geen tijd verloren 
gaan en moet er snel ter zake worden 
gekomen. Ik had er nooit eerder zo 
bij stil gestaan, maar nu ik vrijwel 
alles telefonisch afdoe valt het me 
op. Bovendien is vrijwel alles an-
ders geworden. Een gewone vraag 
als: ‘hoe maakt u het’, krijgt in deze 
tijd plotseling een heel andere lading 
dan dat die voorheen had. Voorheen 
maakten we het allen vrijwel altijd 
goed, zelfs als dat niet het geval 
was. Thans wordt er heel serieus 

over zo’n vraag nagedacht en komt 
er een weloverwogen antwoord. Het 
is plotseling niet meer zo vanzelf-
sprekend dat het ons goed gaat. Dat 
alles vraagt om een andere insteek. 
Ook had ik eerder gedacht, dat ik 
in deze tijd de rust zou vinden om 
nog een paar theologische werken te 
gaan lezen, die ik al jaren in de kast 
had staan. Maar daarvan komt niets 
terecht. Deels omdat ik heel druk 
heb met het onderhouden van alle 
contacten, maar vooral ook omdat 
deze tijd zoveel hectiek en drukte 
met zich brengt, dat er van het eens 
rustig een boek lezen helemaal niets 
terecht komt’.

Na Corona
René Alkema ziet ook veel hoop-
volle signalen die er zich in deze tijd 
voordoen. ‘Ik zie dat veel mensen 
veel voor hun medemensen doen. 
Veel mensen, die elkaar zien staan. 
Mensen die elkaar spontaan hulp 
bieden. Ik hoop dat deze tijd ons 
allen weer tot een stuk bezinning 
brengt. Niet het najagen van aanzien 
en geld is het belangrijkste doel in 
het leven. Ik zie dat veel mensen 
bezig zijn zich te bezinnen op de 
zin van het leven. Zijn we zo geluk-
kig? Willen we wat anders? Ik zie 
hoopvolle signalen op dit vlak. Ik 
hoop dat deze trend zich zal gaan 
voortzetten. Als dat het geval is, dan 
brengt deze crisis, ondanks alle el-
lende, ook iets  positiefs’ .

Ds. René Alkemade.

Een foto van de Ontmoetingskerk in Coronatijd.

De Adventskapel in Hollandsche 
Rading.  

Doe wat je kunt voor 
onderzoek ALS

door Walter Eijndhoven

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus kiest het bestuur van de Rabobank 
ALS Lenteloop dit jaar voor een andere opzet. Maandag 1 juni vindt helaas geen spetterend 

lustrumfeest plaats met vele hardlopers, wandelaars en bands, maar kiest het bestuur 
voor een alternatieve actie: “Doe wat je kan”.

Het zat er al een tijdje aan te komen. 
Het ene evenement na het andere 
werd afgeblazen in verband met de 
perikelen rond het coronavirus, zo 
ook het inmiddels bekende evene-
ment de ALS Lenteloop in Bilthoven. 
‘Het bestuur van de Rabobank ALS 
Lenteloop was hevig geschrokken 
van de impact die het coronavirus op 
de maatschappij heeft’, vertelt voor-
zitter Corine van der Sluijs. ‘Het la-
ten doorgaan van dit evenement, het 
eerste lustrum, kon niet. Wij willen 
toch graag zoveel mogelijk geld op-
halen voor het voortzetten van onder-
zoek naar de dodelijke ziekte ALS’.

Filmpje
Door de organisatie van het evene-
ment is een alternatief bedacht om de 
noodzakelijke fondsenwerving voor 
onderzoek toch door te laten gaan. 
Een groot aantal lopers had zich al 
ingeschreven om mee te doen. Van 
der Sluijs: ‘Wij nodigen iedereen uit 
een eigen actie te verzinnen, in plaats 
van het gezamenlijk lopen en die te 
laten sponsoren. Door daar een foto 
of filmpje van te maken, kun je spon-
soren warm krijgen aan jouw actie te 
doneren, uiteindelijk voor meer on-
derzoek. Het filmpje of foto moet iets 
leuks of ludieks laten zien, bijvoor-
beeld je eigen hardloopprestatie, een 

taart die je bakt, hoe je muziek maakt 
of hoe je het leven viert. Verzin iets 
leuks. De vijf origineelste inzendin-
gen krijgen een leuke prijs’.
Alle ingestuurde filmpjes en foto’s 
komen op de website van de ALS 
Lenteloop. Op maandag 1 juni 2020 
overhandigt de organisatie, samen 
met de hoofdsponsor Rabobank, de 
cheque aan het ALS Centrum.

Initiatiefnemer van het eerste uur Vin-
cent Cornelissen vindt het jammer 
dat de ALS-Lenteloop niet kan door-
gaan. ‘Het is erg verdrietig, maar wel 
begrijpelijk natuurlijk dat het evene-
ment niet doorgaat. Velen hebben nu 
wel iets anders aan hun hoofd, maar 
volgend jaar maken wij er samen een 
topevenement van’, vertelt Cornelis-

sen. Om toch de benodigde gelden 
binnen te halen (nu bijna 75.000 euro) 
voor meer onderzoek naar ALS, heeft 
het bestuur een andere vorm bedacht. 
Cornelissen. Omdat veel acties niet 
doorgaan, komt voortgang van ALS-
onderzoek in de knel en is juist nu 
een bijdrage keihard nodig. Cornelis-
sen: ‘Huidige en nieuwe deelnemers 
die graag iets willen en kunnen doen, 
vragen wij een actie te verzinnen en 
te laten sponsoren. Wie weet win jij 
een leuke prijs met je foto of filmpje. 
En: doneren aan de Rabobank ALS 
Lenteloop kan altijd!’

Meer informatie over de Rabobank 
ALS Lenteloop is te vinden op de 
website www.alslenteloop.nl

Op het plein heerste in 2019 een gezellige drukte. Dit jaar kiest het 
bestuur noodgedwongen voor een alternatieve actie.

In deze landelijke campagne-
week zetten bedrijven, win-
kels, Fairtrade Gemeenten en 
vele vrijwilligers zich extra in 
voor fairtrade producten en 
producenten! Want alleen 
samen maken we de wereld 
eerlijk. Ook in deze ongewone 
coronatijd.

De Wereldwinkel is tot nader bericht op dinsdag- t/m vrijdagmiddag

geopend van 13.30-17.30 uur en op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur

Fairtrade Week 2020 van 2 – 10 mei

Daarom roepen de Werkgroep Fairtrade en de Wereldwinkel
in De Bilt alle inwoners van onze gemeente op: 

doe mee, want jouw aankoop telt 
en maak op 10 mei ook moederdag een Fairtrade dag!

advertentie



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar:
info@vierklank.nl
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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.25%

KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

op bijna
alle geuren
en huidverzorging

Groene stroom komt uit zon en wind. Het 

raakt nooit op, geeft geen luchtvervuiling 

en tast de leefomgeving niet aan. Helaas, 

de productie van windmolens en panelen 

geeft wel wat schade. Maar over de hele 

levensduur van een wind- of zonnepark zijn 

die e�ecten veel minder dan bij alle andere 

vormen van energieopwekking. Dus kies je 

groen, logisch. Maar toch niet zo simpel.

Zuiver groen of sjoemelgroen
Om elektriciteit als groene stroom te mogen 

verkopen moet een leverancier er zoge-

naamde GvO’s (Garantie van Oorsprong) 

voor hebben. Maar die kun je kopen, bij-

voorbeeld uit Noorwegen of IJsland. Zo kan 

een leverancier zijn grijze stroom (uit kolen 

en gas) toch als groen verkopen. Alleen op 

papier is die energie dan duurzaam; dat 

schiet niet op. 

Investering in groei
Het maakt dus uit bij wie je groene 

stroom koopt. Maar ook welk contract je 

neemt. Een groen contract voor stroom 

uit grote Noorse waterkrachtcentrales is 

bijvoorbeeld minder gunstig. Die centra-

les bestaan al zo’n 50 jaar. Door daarvoor 

te kiezen komen er geen nieuwe, schone 

energiebronnen bij. Wat wél helpt is kiezen 

voor duurzame energie die in Nederland is 

opgewekt. Je vergroot zo de vraag in een 

krappe markt, en stimuleert daarmee de 

bouw van nieuwe zonnecentrales en wind-

molens. Maar hoe kies je dan zo’n echt 

groene leverancier? 

Kiezen voor echt groen
De Consumentenbond doet elk jaar onder-

zoek naar groene stroom en kijkt daarbij 

ook naar investering in meer productie. In 

de ranglijst staat leverancier om I nieuwe 

energie al jaren in de top. Om | nieuwe 

energie is opgericht door ruim 40 lokale 

energiecoöperaties, waaronder BENG! Door 

klant te worden van om, steun je de ont-

wikkeling van meer duurzame energiepro-

jecten, ook in De Bilt.

Overstappen 
Berekenen en overstappen naar 

om | nieuwe energie kan gemakkelijk via 

www.beng2030.nl. Kijk onder Energie 

opwekken/groene energie via BENG!’

Groene stroom is groene stroom. Dat had je gedacht. Want wat soms groene stroom wordt genoemd, 

draagt niet bij aan een beter milieu of komt gewoon uit kolen- en gascentrales. Hoe kan dat en hoe kies 

je dan voor echt groen?

Wat is het en hoe krijg je het:

Echte écht groene stroom

advertorial

SAMEN € 3,95

VOOR HET 
MOEDERDAGONTBIJT:
2 mini croissants
2 mini chocoladebroodjes
2 mini koffiebroodjes 

Verwen moeder met een lekker taartje, 
Limoen-framboos of  onze bekende 
aardbeienslof!
Limoen-framboos of  onze bekende 

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

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Leuke kadootjes voor Moederdag:
• Kadobon
• Vakantie miniföhn
• Stijltang (mini of normaal)
• Keune Volumepakket
• So pure natuurlijke haarverzorging
• Krulborstel
• Fohn/ Diffuser

Wij zijn helaas t/m 19 mei
nog gesloten.
Onze telefoon is doorgeschakeld dus bel gerust voor een advies, 
product, een kleurpakket en al uw vragen naar 0346-213711.



Zoenen in quarantaine
Nou ben ik zelf niet zo van het verplichte drie-keer-zoenen-gebeuren, ik 
houd meer van een liefdevolle kus die ook echt gemeend is.
Bij de traditionele nieuwjaarsreceptie, waar de drie zoenen je om je 
oren of beter gezegd om je hals vliegen ben ik altijd de grote afwezige. 
Ik heb dan heel toevallig een andere afspraak of ben net even te druk 
met andere werkzaamheden. Ik heb ook wel eens geprobeerd om die 
drie zoenen te beperken tot één, maar dat leverde vaak zo’n ongemak-
kelijke situatie op, waarbij de ander ergens in het luchtledige wachtte 
op wat komen ging, niets dus..

Maar nu in de Coronatijd staat het zoenen dus ook in quarantaine; er 
mag alleen nog maar digitaal gezoend worden of met de ellenboog 
(waar je net in hebt geniest.) gebokst worden. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het aan de ene kant wel lekker rustig 
vind maar aan de andere kant besef ik eigenlijk ook wel dat ik het fy-
sieke contact toch erg mis en zeker nodig heb. Vooral als ik iemand wil 
troosten, feliciteren of wil laten zien dat ik blij ben om diegene te zien. 
Die 1,5 meter afstand schept niet 
alleen een fysieke maar ook een 
mentale of gevoelsmatige af-
stand tot elkaar, waardoor een 
gesprek onbedoeld afstandelijk 
kan overkomen. 

Al met al hoop ik dat we elkaar 
snel weer mogen omarmen en 
knuffelen en wat mij betreft ver-
dwijnen na deze quarantainepe-
riode de verplichte drie zoenen 
en reserveren we die alleen nog 
voor bijzondere, liefdevolle en 
dierbare momenten!

Met een digitale zoen,

Iris Bleeker 
Mei 2020

 De Vierklank 7 6 mei 2020

advertentie

Vrijwilliger vertelt tijdens 
de coronacrisis 

Norien Hulsebosch is vrijwilliger bij onder andere de Biltse telefoonlijn; deze bellijn is opgezet door 
Samen voor De Bilt en Mens De Bilt, zodat mensen, die vanwege het coronavirus 

noodgedwongen alleen thuis zitten toch een praatje kunnen houden. 

Norien vertelt dat ze al jaren als 
maatje vrijwilliger is bij Mens. ‘Ik 
was gekoppeld aan een licht de-
menterende mevrouw, die graag 
vrijwilligerswerk wilde doen. We 
schonken elke week samen kof-
fie en thee in een verzorgingshuis. 
Soms lukte iets niet zo goed en dan 
gaf ik subtiele aanwijzingen, zodat 
zij weer wist wat ze moest doen. 
We werden door iedereen echt als 
duo gezien’. Norien legt uit: ‘Ik 
werk heel gevoelsmatig met de-
menterende mensen en probeer 
zo op hun golflengte te komen. Ik 
probeer iemand nooit het gevoel te 
geven dat hij faalt, maar ik probeer 
aanvullend te zijn’. 

Laatjes 
Norien bezoekt haar maatje regel-
matig thuis. ‘We hebben veel raak-
vlakken en hebben mooie, diepe 
gesprekken. Het is voor mij ook 
heel waardevol. Je kunt met dit 
werk echt iets betekenen voor een 
ander. Ik vind het mooi dat mensen 
met dementie vaak heel kwetsbaar, 
open en gevoelig zijn. En bij men-
sen met dementie zitten vaak veel 
verborgen laatjes; ik vind het leuk 
om die op een creatieve manier 
soms toch open te laten springen’. 

Maatje per telefoon
Toen een paar weken geleden de 
Biltse telefoonlijn werd gestart, 
bood Norien zich meteen aan als 
vrijwilliger. Ze is nu gekoppeld 
aan een licht dementerende vrouw 
van 72 jaar. Ze begon haar eens 
per week te bellen, maar dit werd 
snel meer. ‘Er spelen soms heftige 
dingen, zoals een uitslag van een 
onderzoek. Als zij mij nodig heeft, 
dan ben ik er voor haar. Ik bel haar 
nu iedere dag om 10.00 uur. Dat 
geeft haar structuur in deze tijd en 
mij zelf eigenlijk ook. Ik vraag haar 
meestal eerst even of ze goed gesla-
pen heeft en hoe het met haar gaat. 
Soms begint ze uit zichzelf dingen 

te vertellen, dan leest ze bijvoor-
beeld een brief voor die ze gekre-
gen heeft. Ik vraag daar dan over 
door. Soms vertelt ze ook een paar 
keer hetzelfde, maar dat geeft niet, 
dat laat ik dan gebeuren. Ik kijk ge-
woon waar ze op dat moment be-
hoefte aan heeft’. 
Als wij vragen, hoe Norien het vindt 
om dit vrijwilligerswerk in deze tijd 
te doen, antwoordt ze enthousiast: 
‘Ik vind het geweldig om te doen. 
Ik wist van tevoren niet wat ik kon 
verwachten, maar blijkbaar gaat het 
ook heel goed per telefoon. En ze 
matchen bij Mens altijd precies de 
goede aan mij, dat kunnen ze echt 
goed’.  

Bijzondere dag 
Vandaag gaan Norien en haar ma-
tje elkaar voor het eerst in het echt 
zien. ‘Vanmiddag ga ik even bij 
haar langs om wat tijdschriften bij 
haar door de bus te gooien. Dan kan 
ik zwaaien door het raam. Daar zit 
ze helemaal naar uit te kijken’. No-
rien vertelt dat dat ze heel benieuwd 
is hoe haar maatje er uit ziet. ‘Ik 
heb er wel een voorstelling van ge-
maakt, want ze beschrijft elke dag 
wat ze aan heeft, dat vind ik leuk. 

Daar ga ik dan op in, dan vraag ik 
welke kleur het heeft en hoe het er 
precies uit ziet. En dan geef ik haar 
een compliment, dan zeg ik dat ik 
denk dat ze er prachtig uit ziet. Ik 
vind dat erg leuk, ik merk dat ze heel 
verzorgd is’. Norien vervolgt: ‘Het 
idee dat ik er voor haar moet zijn, 
helpt mij ook wel om nu positief te 
blijven. Het is zo fijn om iets voor 
iemand te kunnen betekenen in deze 
tijd. We hebben echt een band met 
elkaar gekregen en ik hoop dat ons 
contact ook blijft als deze coronatijd 
voorbij is’. 

Wie ook geïnteresseerd is in vrijwil-
ligerswerk kan kijken op de vacatu-
rebank van de vrijwilligerscentrale 
via: https://www.mensdebilt.nl

Inmiddels hebben 98 mensen een 
belmaatje. Hierdoor hebben ze ge-
regeld contact met de buitenwereld. 
Simpel en doeltreffend. Op dit mo-
ment zitten er ruim 25 vrijwilligers 
‘op de bank’, die graag iemand zou-
den willen bellen. Dus vindt u het 
leuk om gebeld te worden, meld u 
dan aan via  maatjes@mensdebilt.nl 
of tel. 030 7440595. 
     (Naomi van der Meijden)

Belmaatjes maken voor veel inwoners het verschil.

Stel vragen aan het 
Sociaal Team niet uit

Bij het Sociaal Team van Mens De Bilt kunt u onder andere terecht 
wanneer u een WMO-indicatie nodig heeft; bijvoorbeeld voor een 
aanpassing aan de woning, voor een rolstoel, voor noodzakelijke 
huishoudelijke hulp, begeleiding, etc. 

In normale tijden komt een medewerker van het Sociaal Team dan op 
huisbezoek om te bespreken wat er precies nodig is en hoe zaken kunnen 
worden opgelost. Bas Veldman is medewerker van het Sociaal Team: 
‘Wij (van het Sociaal Team) mogen wegens de corona-maatregelen nu 
niet op huisbezoek. De afgelopen weken hebben we daarom zoveel 
mogelijk de afspraken telefonisch afgehandeld. Hoewel dit heel anders 
praten is dan een echt gesprek bij mensen thuis en de communicatie wat 
lastiger is, kunnen we vaststellen dat er toch veel vragen beantwoord 
kunnen worden en dat het contact enorm gewaardeerd wordt’. 

Niet alle ondersteuning die geïndiceerd wordt kan meteen geleverd 
worden i.v.m. de corona maar als het dringend is doen de medewerkers 
van het Sociaal Team hun best om met de leveranciers van de zorg en 
van de hulpmiddelen af te spreken dat er toch geleverd wordt of in ieder 
geval zo snel mogelijk.
Bas doet namens het team nog een dringende oproep: ‘Het is niet nodig 
om vragen voor het Sociaal Team uit te stellen naar het moment dat 
de corona-maatregelen worden versoepeld. Sterker nog, als iedereen 
wacht met het stellen van de hulpvragen totdat de maatregelen worden 
versoepeld, is er een reële kans dat er op dat moment wachtlijsten gaan 
ontstaan en we onze inwoners dan minder snel van dienst kunnen zijn’. 
Ondanks alles is het Sociaal Team onverminderd bereikbaar voor vra-
gen en afspraken via 030 7271557. 

Bas Veldman thuis aan het werk.

Zingen voor bewoners
Afgelopen week zongen Gea en 
Ariaan a capella prachtige liede-
ren op verschillende plaatsen in 
de tuin van het Leendert Meeshuis 
in Bilthoven. De dames zingen 
graag wereldliederen ter verlich-
ting van het leven. Dit repertoire 
paste goed. De deuren van de 
wooneenheden stonden open. Be-
woners, maar ook zorgverleners, 
genoten vanuit hun stoel van de 
mooie samenzang. 
Tap Dela verraste de zangeressen 
met bloemen, omdat Tap Dela ini-
tiatieven steunt die meerwaarde 
geven aan het leven. 
Wie ook wil optreden voor een 
(zorg-)instelling kan mailen naar 
joanne@samenvoordebilt.nl.

Gea en Arinaan in de tuin van het 
Leendert Meeshuis.



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

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

PROCUREURLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. Om zachtjes te
sudderen of kort te bakken op de BBQ?? Wie durft??
Ook super voor pulled porc, saté, door de nasi.100 gram 1,10

PORCHETTA BURGERS
Iets aparts, een superburger! Met o.a. rund &
varkensvlees, zout, peper, tijm & rozemarijn.
Wordt niet droog! Ook lekker op een bolletje... 100 gram 1,15

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
Smelt op de tong, supermals! Om zachtjes te stoven.
120 dagen graan gevoerd en ± 40 dagen gerijpt!!
Ca. 1½ tot maximaal 2 uur stoven... 500 gram 7,95

ARDENNER KIPFILET
Moederdag special! Met o.a. kipfilet, rauwe ham &
kruidenolie, tongstrelend lekkere malse combi!!
Ca. 10 tot 12 min. zachtjes braden. 100 gram 1,35

T-BONE STEAK
Voor de liefhebbers; met een bot erin, met de entrecote
en natuurlijk de ossenhaas, echt een stoer stuk vlees!
Mag lekker rosé gebraden worden.... 100 gram 2,95

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 4 mei t/m zaterdag 9 mei.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER WOKREEPJES
Met o.a. sugarsnaps, prei & kruidenolie 100 gram 1,75
PICANHA
Voor in de oven of op de barbecue. Super smaakvol! 100 gram 2,45

MINI VOORJAARS GEBRAAD
Heerlijk malse rosbief, met kruiden, omwikkeld met
mager rookspek: ieder zijn eigen gebraad!!
Ca. 10 -12 min. braden, i/d oven op 150°C 100 gram 2,25

Aanbieding 
geldig t/m dinsdag 12 mei a.s.

Oók zondag 10 mei, Moederdag, 
open van 10.00 tot 17.00 uur

En ... mocht u maandagochtend denken 
”oeps, ik ben wat vergeten” dan mag u 

bij ons in de herkansing t/m dinsdag 
12 mei. Koopt u er gewoon wat meer om 

het goed te maken!!

25% KASSAKORTING
OP ALLE 
HANGPOTTEN

Dorresteinweg 72b Soest
Tel. 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

We wachten
op jouw mail!

In deze tijd zijn veel mensen thuis. Ze hebben tijd om 
zich te verdiepen in zaken waar ze normaal niet aan 
toekomen of die ze liever voor zich uitschuiven. Wij spelen 
daarop in door in mei telefonische pensioenspreekuren 
te organiseren. Tijdens een telefonisch gesprek van 15 
minuten kun je vragen stellen over jouw pensioen aan 
een pensioenspecialist. Doel van het gesprek is dat je 
beter weet waar je staat en jouw pensioen beter begrijpt.

HOE WERKT HET?
Stuur een mail naar info@
vanluin.nl met jouw vraag. 
Wij mailen je terug met een 
tijdstip om ons te bellen.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit telefonisch 
consult. Waarom doen we het dan? Omdat wij vinden dat 
pensioen meer aandacht verdient dan het nu krijgt. En 
omdat wij het echt leuk vinden om pensioen begrijpelijk 
en leuk te maken. Zeker ook in De Bilt!

Het pensioenteam van Van Luin

Pensioenteam van Van Luin legt 
pensioen uit aan inwoners De Bilt
Voor veel mensen is pensioen ingewikkeld en 
‘ver van het bed’. De passie van het pensioen-
team van verzekeringskantoor Van Luin uit 
De Bilt is juist om pensioen begrijpelijk en leuk 
te maken. 

WWW.VANLUIN.NL

advertorial

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Lunch voor IC medewerkers
Restaurant de Witte Zwaan (De Bilt) verzorgde 
donderdag 30 april een lunch voor alle medewer-
kers van de Intensive Care van het UMC Utrecht: 
‘In deze tijd van Corona-crisis verdienen de mede-
werkers van de IC een steuntje in de rug en daar wil 
De Witte Zwaan graag haar steentje aan bijdragen. 
Wij doen het met plezier, het is voor ons een kleine 
moeite en we hopen op deze manier het personeel 
extra te motiveren om door te blijven gaan met 
hun goede werkzaamheden’, aldus Timo Agterberg 
(Chef-kok de Witte Zwaan). 
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Transformatorhuis pal voor 
woning en winkels

door Henk van de Bunt

Er is de nodige onrust aan het begin van de Vinkenlaan te Bilthoven over de locatie van een nog 
te realiseren transformatorhuisje. Omwonenden zijn enorm teleurgesteld over 

de gekozen plaats en over de communicatie daaromtrent. 

‘De kritische houding is mede 
ontstaan door de handelwijze van 
de gemeente’, aldus bewoner en 
woordvoerder Christ van Giersber-
gen namens aanwonenden en win-
keliers: ‘Ik doel hiermee op de al-
gemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Ongeacht het vergunnings-
vrij mogen plaatsen van dergelijke 
bouwsels, waarnaar de gemeente 
verwijst, heeft o.i. de gemeente het 
zorgvuldigheidsbeginsel geschon-
den door belanghebbenden niet 
te betrekken bij de planvorming. 
Daarnaast geeft de gemeente aan 
dit nogmaals te doen door vast te 
willen houden aan deze locatie 
onder een slaapkamer. Dit is scha-
delijk voor het woongenot en de 
woningwaarde en ook van die van 
‘straatgenoten’. De gemeente gaat 
willens en wetens voorbij aan het 
bezwaar van 50 omwonenden die 
bezwaar maken tegen de huidige 
gekozen locatie’. Bij de herinrich-
ting van het Vinkenplein is dit de 
tweede keer dat ik meemaak dat de 
gemeente doelbewust de belangen 
van omwonenden negeert. De eer-
ste keer was dat de gemeente goed-
keurde dat ontwikkelaar Synchroon 
een hogere nieuwbouw mocht reali-
seren dan dat de gemeente zelf had 
bepaald in het bestemmingsplan’. 

Stedin
Christ van Giersbergen vervolgt: 
‘Volgens Stedin is deze locatie op 3 
meter van mijn voordeur verre van 
ideaal. Vasthouden aan deze locatie 
staat dan ook gelijk aan een beleid 
waarop een Nederlandse gemeente 
helemaal niet trots mag zijn. Bij 
handhaving van deze locatie kun-
nen wij niet anders dan concluderen 
dat onze gemeente geen empathie 
heeft voor haar burgers. Een alter-
natieve locatie kan bijvoorbeeld in 
de omgeving van de (voormalige) 
Melchiorbank gevonden worden. 
Dit is de punt bij de Nachtegaallaan 
en de Merellaan. Volgens de teke-
ningen wordt daar ook een groene 
plek gesitueerd. Deze plek is dus 
een ideale locatie voor het transfor-
matiehuisje. Het staat ver van alle 
huizen, ver van het plein en kan 

tevens goed worden gecamoufleerd 
met begroeiing. Hoe mooi zou het 
zijn als de gemeente wil luisteren 
naar Stedin en de omwonenden van 
de Vinkenlaan en haar voornemen 
herziet’. 

Gemeente
De gemeente reageert voorals-
nog alleen maar schriftelijk. Op 1 
april schrijft zij: ‘Met betrekking 
tot het transformatorhuisje heeft 
de gemeente alle bewoners en on-
dernemers van het Vinkenplein en 
omgeving op 6 maart per brief ge-
informeerd over de voorbereidende 
werkzaamheden voor de herinrich-
ting van het gebied, welke binnen-
kort op en rond het Vinkenplein 
gaan plaatsvinden.’ Deze brief zou 
volgens de gemeente 6 maart huis 
aan huis in de brievenbus gestopt 
zijn. In deze brief zijn ook de werk-
zaamheden voor het transformator-
huisje opgenomen. Ter aanvulling 
daarop; ‘Om voldoende stroom te 
kunnen blijven leveren in het cen-
trum van Bilthoven moet Stedin 
de capaciteit van haar netwerk uit-
breiden en een nieuw transforma-
torhuisje plaatsen. Stedin heeft de 
locatie van het transformatorhuisje 
op basis van technische eisen be-
paald door de ligging van de kabels 
en leidingen in de grond en de te 

realiseren aansluiting op het net-
werk. Vervolgens hebben Stedin en 
de gemeente gezocht naar een zo 
goed mogelijke inpassing van het 
transformatorhuisje in het nieuwe 
inrichtingsplan, dat voor het cen-
trum is vastgesteld. Dat is in de 
Vinkenlaan, nabij het kruispunt Ju-
lianalaan, in een groenstrook langs 
het fietspad. Deze groenstrook is 
opgenomen in het herinrichtings-
plan voor dit gebied. Het gat dat nu 
is gegraven is voor de proefsleuven 
om te zien waar de kabels en leidin-
gen liggen. Ergens binnen die ruim-
te zal het huisje geplaatst worden. 
De plaatsing van het transformator-
huisje loopt vooruit op de rest van 
de uitvoering van de herinrichting 
en staat daardoor tot die tijd gedeel-
telijk in de huidige weg’.

Verbazing
De brief en de aangevangen werk-
zaamheden maken de verbazing 
alleen nog maar groter. Winkeliers, 
zoals Donelli en de Vishandel Vo-
lendam, van zowel de oost- als 
westzijde van dit gedeelte van de 
Vinkenlaan wijzen op het onttrek-
ken van ‘zicht’ op hun winkels 
vanuit de Julianlaan en noemen 
de gekozen locatie vlak voor de 
woningen aan de westzijde onaan-
vaardbaar. Donelli is al jarenlang 
onbereikbaar door alle bouwwerk-
zaamheden en als dank krijgen ze 
nu een trafohuisje van 3 x 3 meter 
die de zichtbaarheid vanuit de Ju-
lianalaan volledig weghaalt. Voor 
Vishandel Volendam zijn de zicht-
lijnen en de ruimte uit de straat ge-
haald en het huisje wordt gevaarlijk 
dicht op het fietspad geplaatst. De 
bewoners maken uitdrukkelijk be-
zwaar tegen de plaatsing van het 
transformatorhuis pal voor de in-
gang van hun woningen. ‘Dit is 
een zeer ingrijpende verandering 
en heeft directe impact op ons als 
huiseigenaar en huisbewoner. Het 
heeft een negatieve invloed op zo-
wel de waarde van de woning als 
op het woongenot’. Men vindt het 
onbegrijpelijk dat de plannen niet 
vooraf kenbaar zijn gemaakt en er 
geen inspraakmogelijkheden zijn 
(geweest) voor direct belangheb-
benden. 

Bewoners en winkeliers vol verbazing bij het gat, waar straks een 
kolossaal transformatorhuisje dient te verrijzen. V.l.n.r. Erik van de 
Kerkhof (Donelli), Anne Sandberg, Friso Hennings Backer (Gelato 
Burano), Franklin Bond (Vishandel Volendam) en Christ van Giersbergen.

Volgens iedereen een mooie plek voor het transformatorhuis.

Ondernemen 
in coronatijd

Vink Witgoed blijft positief
door Dirk Steenaart

Het gaat goed met Vink Witgoed. De Westbroekse ondernemer 
en middenstander van het jaar Ruth Nagel is ondanks de crisis 
positief gestemd.
 
Het zijn, ondanks de crisis, goede weken voor Vink Witgoed. Ruth Na-
gel heeft twee eerste hele goede maanden achter de rug. Dat heeft hem 
extra geholpen in de huidige situatie. Op het moment dat de minister-
president aankondigde dat we in een intelligente lockdown gingen, was 
Ruth dan ook niet negatief gestemd. De medewerkers van Vink Wit-
goed hebben werkzaamheden op kunnen pakken die eerder waren blij-
ven liggen. Al heel gauw zag hij, dat het stabiliseerde. Financieel gezien 
is het dus voor Vink Witgoed gelukkig goed te behappen.
 
Verkoop
Tijdens deze crisis zijn vooral vrieskasten en vrieskisten de deur uit ge-
gaan. Vanwege het hamsteren kwamen mensen plek te kort. Vandaar de 
grote vraag ernaar. De online-spelers brengen het alleen nog maar tot de 
voordeur. Maar mensen willen toch graag dat het geïnstalleerd wordt. 
Volgens Ruth Nagel ziet hij toch dat mensen nu weer meer vertrouwen 
op de kleinere bedrijven. Vink Witgoed komt namelijk wel binnen om 
te installeren. In de winkel moeten mensen wel hun handen desinfecte-
ren. Er staat een paal met ontsmettingsmiddel. Mensen houden er goed 
rekening mee. 
 
Personeel
Omdat de omzet niet terugzakt kan Ruth zijn personeel ook blijven 
uitbetalen. Ook heeft hij geen personeel hoeven te ontslaan. Het team 
blijft zich scherp houden, wanneer ze naar binnen moeten bij klanten. 
Er wordt nadrukkelijk gevraagd om genoeg afstand te houden als ze be-
zig zijn om het product te installeren. Voorlopig houdt iedereen zich er 
aan. Overigens zijn bij enkele consumenten leveringen wel uitgesteld, 
aangezien klanten aangaven dat hun man of vrouw coronaverschijnse-
len had of de symptomen ervan. Het personeel kan het goed volhouden. 
Er is iets meer rust in het werk gekomen. In de maanden januari en 
februari was het zó druk, ‘We moesten echt met z’n allen vol aan de 
bak’. Ruth Nagel is erg tevreden over hoe ze het als team samen doen 
deze periode. 
 
Toekomst
Het is voor Ruth lastig om in de toekomst te kijken. Hij kan en durft 
geen voorspelling te doen voor over vijf jaar. Ruth geeft aan ‘Ik ben niet 
iemand die een mega toko wil neerzetten. Mijn missie is om een zaak te 
runnen waar iedereen tevreden is zowel mijn personeel als de klanten. 
Al zou hij ook de anderhalve meter samenleving niet heel positief vin-
den. ‘Mensen willen toch van heel dichtbij kunnen zien hoe dit knopje 
werkt of dat knopje. Maar als die anderhalve meter samenleving blijft 
zal Vink Witgoed hier een oplossing voor moeten vinden.

Ruth Nagel is dankbaar dat het zo goed mag gaan.

Veel mensen verlangen en dromen
om weer bij geliefden te komen
ze willen weer net als toen
een dikke knuffel of zoen
want dat wordt ze nu vaak ontnomen

Guus Geebel Limerick
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GEMEENTENIEUWS
week 19 ¾  6 mei 2020

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

Kijk voor actuele en betrouwbare informatie over het coronavirus ook 
op: www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl en www.ggdru.nl. Het landelij-
ke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800 - 1351 
(tussen 8.00 en 20.00 uur).

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 ‘s ochtends van 
08:30 tot 12:30 uur open en telefonisch be-
reikbaar. Er is geen avondopenstelling op 
dinsdag. De balies burgerzaken in het ge-
meentehuis zijn in de ochtenden alleen ge-
opend 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

Wij verzoeken u om de landelijke maatre-
gelen te volgen en dus niet naar het ge-
meentehuis te komen met griepverschijn-
selen. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en 
de medewerkers als u het gemeentehuis 
bezoekt. Wij vragen u met pin te betalen, 
niet met contant geld. 

Afvalinzameling en 
milieustraat
De maatregelen rondom het coronavirus 
hebben nog altijd gevolgen voor het inza-
melen en wegbrengen van afval in ge-
meente De Bilt.

Al het afval wordt op de normale dagen, 
volgens de afvalkalenders, ingezameld. Het 
kan zijn dat het tijdstip anders is dan u ge-
wend bent. Zorg daarom dat de juiste kliko 
uiterlijk om 7.30 uur op de inzameldag op 
de inzamelplek staat.

Inzameling papier Maartensdijk en 
Groenekan
De inzameling van papier op zaterdag 9 
mei in Maartensdijk en Groenekan vervalt. 
Dit wordt op vrijdag 15 mei ingezameld.

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 - 102 33 40. 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. Helaas zien we nog 
altijd veel gedumpt afval. Zonder afspraak 
mag u geen grof afval op straat zetten.

Milieustraat
De milieustraat:
•  is gesloten op zaterdagen (en feestda-

gen)
•  hanteert een toegangsbeleid van maxi-

maal 10 voertuigen tegelijk op het terrein
•  houdt geen kantoor, u kunt telefonisch 

terecht bij het klantcontactcentrum van 
de gemeente: 030 - 228 94 11 (ma t/m 
vr, 08.30-12.30).

Kom alleen als het noodzakelijk is en houd 
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Het 
is niet mogelijk is uw afval naar milieustra-
ten in buurgemeenten te brengen.

“Ze hebben het nu vast heel druk” – “We 
houden nog wel even vol” – “Er zijn men-
sen met grotere problemen”

Organisaties die hulp en zorg bieden aan 
inwoners merken dat er veel minder vra-
gen binnenkomen. Het klopt dat er op dit 
moment geen inloopmogelijkheden zijn. 
Maar deze organisaties staan nog steeds 
voor u klaar, ook in coronatijd! 

U kunt dus nog steeds telefonisch of per 
mail contact opnemen met:
• het CJG bij opvoedvragen,
•  MENS De Bilt voor zorg en ondersteu-

ning,
• Steunpunt Mantelzorg als u zelf zorgt,
• de Sociaal Raadslieden bij schulden,
•  Steunpunt Vluchtelingen om uw bestaan 

op te bouwen,
• Humanitas voor uw administratie, of
• …een van de andere hulporganisaties!

Zie ook de websites van de organisaties of: 
www.debilt.nl/zorg-werk-en-jeugd

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

www.debilt.nl/corona
De ontwikkelingen en maatregelen volgen 
elkaar 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 speciale webpagina’s waar 
wij de informatie sneller kunnen bijwerken: 
www.debilt.nl/corona.

Geen eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 
april en mei
Maakt u gebruik van een Wmo-voor-
ziening zoals hulp bij het huishouden, 
begeleiding of dagopvang? Dan hoeft 
u geen eigen bijdrage te betalen in de 
maanden april en mei. 

Zorg en ondersteuning kan met de corona-
maatregelen vaak niet op de gebruikelijke 
manier geleverd worden. Hoewel wij zorg-
aanbieders oproepen de zorg wel zoveel 

mogelijk te blijven leveren, desnoods op 
een alternatieve manier, is dit niet altijd mo-
gelijk. 

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft beslo-
ten dat over de maanden april en mei geen 
eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. 
Het is voor het CAK namelijk onmogelijk om 
op individueel niveau na te gaan of zorg 
wel, niet of aangepast geleverd is.

Sporten
Vanaf 29 april is er voor kinderen en 
jongeren meer ruimte voor georgani-
seerde buitensport en -spel (geen of-
ficiële wedstrijden). Ook voor topspor-
ters zijn er trainingsmogelijkheden.

Zie de website van de vereniging waar uw 
kind lid van is voor de mogelijkheden. Be-
langrijke beperkingen zijn: dat er geen ou-
ders ‘langs de lijn’ welkom zijn en dat kleed-
kamers, douches en kantines dicht blijven.

sjorssportief.nl: aanbod voor 
niet-leden
Ook voor kinderen die geen lid zijn van een 
vereniging is er sportaanbod, dat steeds 
verder wordt aangevuld. Zie hiervoor www.
sjorssportief.nl. Vul uw woonplaats in. U ziet 
daar het aanbod via de filter in de categorie 
‘Veilig sporten’. U kunt uw kind eenvoudig 
aanmelden via deze site, ook voor een acti-
viteit in een andere kern.
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De Canadezen waren Engelsen
Het is algemeen bekend dat ons land is bevrijd door Canadezen. Veel inwoners van De Bilt en 

omgeving denken dan ook dat de Canadezen ook deze dorpen bevrijd hebben. Dat klinkt 
vooral logisch omdat de bevrijders deel uitmaakten van de Polar Bears: 

ijsberen die je vooral in Canada tegenkomt.

De Polar Bears echter waren de 
49ste West Riding Infanteriedivi-
sie, een deel van het Britse leger. 
Sinds augustus 1944 was deze di-
visie een onderdeel van het Eerste 
Canadese Leger dat de linkerflank 
vormde van het invasieleger van 
veldmaarschalk Bernard Montgo-
mery. Deze opperbevelhebber had 
overigens in 1923 korte tijd zelf bij 
de 49ste divisie gediend. 

Een oud misverstand
Het misverstand is al oud. Soldaat 
Ken West vertelde hoe een eska-
dron verkenners in het voorjaar van 

1945 Lunteren binnenliep. De bur-
gemeester van Lunteren nam aan 
dat de soldaten uit Canada kwa-
men. West: We moesten hem ver-
tellen dat we echt Engelsen waren. 
‘Als jullie Engelsen waren, zou-
den jullie Tipperary zingen.’ Dus 
moesten we iedere keer opnieuw 
Tipperary zingen. (Het liedje ‘ It’s 
a long way to Tipperary’ was in 
1912 geschreven door een Engels-
man van wie de grootvader uit Tip-
perary in Ierland kwam.) Het mis-
verstand bleef bestaan want velen 
bleven overtuigd dat de bevrijders 
die ze hadden gezien, Canadezen 

waren. In Maartensdijk schreef 
een inwoner: Overal werden de be-
vrijders toegejuicht. Op de boerde-
rij vroegen de Canadezen aan mijn 
vader of ze hun tenten in de boom-
gaard mochten opzetten. In Bilt-
hoven herinnerde een inwoonster 
zich hoe ze met haar familie naar 
de intocht van de soldaten aan de 
Utrechtseweg keek: Ik zie de Ca-
nadezen daar nog marcheren. Mijn 
jongste broertje vond het heel inte-
ressant en liep achter ze aan. In de 
volgende generatie ging het al snel 
over ‘de Canadezen’. Enkelen her-
innerden het zich beter: het waren 

De oude ijsbeer en de nieuwe. (Collectie DAB)

Britten. De mannen van de 49ste 
divisie waren hier tien dagen aan-
wezig en werden toen wel afgelost 
door Canadese eenheden. 

Hoezo ijsberen?
Maar die ijsberen dan? In Enge-
land heb je die toch niet? In 1940 
werd de divisie ingezet op IJsland, 
waar Churchill bases wilde heb-
ben om de zeeën ten noorden van 
Groot Brittannië te beveiligen. In 
augustus 1940 voerde de comman-
dant als embleem voor de soldaten 
een afbeelding van een beer op een 
ijsschots in, afgebeeld met zijn 
kop naar beneden, klaar om een vis 
uit een wak te halen. Het verhaal 
ging dat het plaatje was aangedra-
gen door een officier die zelf was 
aangevallen door een ijsbeer: als 
de beer aanvalt, heeft hij zijn kop 
naar beneden. Waarschijnlijker is 
dat men het ontwerp gebruikte van 

de verpakking van een populair 
snoepje, de Fox’s Glacier Mints.
De nieuwe bevelhebber, generaal 
‘Bubbles’ Barker, vond het plaatje 
niet agressief genoeg: Ik wil een 
uitdagend embleem voor mijn di-
visie. Doe zijn kop omhoog en laat 
hem brullen. Toen moesten zes-
tienduizend soldaten nieuwe insig-
nes op hun uniform krijgen. Onze 
kleermaker kon geen ijsbeer meer 
zien, schreef Nick Nicholls van het 
89ste regiment. De hele discussie 
over het gedrag van de ijsbeer 
sloeg nergens op omdat er op IJs-
land, afgezien van een verdwaald 
exemplaar op een ijsschots, nor-
maal geen ijsberen voorkomen.
Dit onderwerp en vele anderen 
worden behandeld in de rondlei-
ding Bevrijding van het Online 
Museum De Bilt, het enige mu-
seum dat helemaal open is.
        (Dick Berents)

De Polar Bears bij de bevrijding van Groenekan. (Collectie P.H. Copijn.)

Themanummer Biltse Grift 
door Henk van de Bunt

Met inzet van velen is het themanummer in verband met 75 jaar vrijheid van De Biltse Grift 
vorige week verschenen. Het betreft eigenlijk de editie van maart 2020; door het enorme 

aanbod aan verhalen en een technisch probleem bij het opmaakprogramma is deze 
editie van het kwartaalblad van de Historische Kring uit De Bilt deze week vertraagd 

bij de leden in de brievenbus gerold. Woensdag 29 april kreeg burgemeester 
Sjoerd Potters het eerste nummer ‘aangereikt’. 

Overhandigen dat kon niet in deze 
tijd; de Historische Kring stelde 
de burgemeester voor het aanbie-
den van het themanummer van 
de Biltse Grift te doen via een 
lessenaar op het bordes van Jag-
tlust aan de Soestdijkseweg. Toen 
deze lessenaar stond opgesteld 
met daarop het themanummer en 
de voorzitter van de Historische 
Kring, Paul Meuwese op gepaste 
afstand was gaan staan, trad burge-
meester Sjoerd Potters naar buiten 
om eveneens op gepaste afstand 
te luisteren naar Paul Meuwese. 
Daarna pakte Potters het exem-
plaar van de Biltse Grift dat voor 
hem klaar lag. Hiermee was de 
korte ceremonie van het aanbieden 
van deze bijzondere uitgave van 
De Biltse Grift voorbij.

Omvang
Meuwese bedankte de burgemees-
ter dat er toch een manier gevon-
den was om het themanummer te 
overhandigen; zonder direct hand-
contact; ‘Ook al door de omvang 
van het blad is het een bijzonder 
nummer is geworden. In januari 
jl. nam de redactie van De Biltse 

Grift het besluit een speciale uit-
gave van het kwartaalblad van de 
Historische Kring te maken met 
als thema ’75 jaar vrijheid’. Dat 
besluit is eerlijk gezegd redelijk 
laat genomen, zo bleek achteraf. 
Er bleek meer tijd nodig dan aan-
vankelijk gedacht om deze specia-
le editie voor te bereiden. Bestond 
eerst de angst ‘krijgen we wel ge-
noeg kopij’ dan werd die later in-
geruild voor ‘we moeten keuzes en 
nog eens keuzes maken’. Er ging 
door de hoeveelheid aangeleverde 
kopij meer tijd zitten in de voor-
bereiding van de speciale uitgave 
dan verwacht. Daar kwam nog 
eens bij dat het opmaakprogram-
ma vast liep. Dat zorgde ook voor 
vertraging. Zodoende verschijnt 
de maarteditie van De Biltse Grift 
vandaag pas. Gewoonlijk telt het 
kwartaalblad van de vereniging 
zo’n 32 pagina. Deze keer telt het 
maar liefst 92 pagina’s.’

Boek
Naast de burgemeester, die een 
voorwoord schreef voor deze bij-
zondere uitgave leverden maar 
liefst 14 auteurs een bijdrage van 

wie sommige zelfs meer dan één. 
De verhalen gaan over de bevrij-
ding op 5 mei 1945 door de ‘IJsbe-
ren’ - die De Bilt bevrijdden, over 
vreugde en verdriet, school en vrij-
heid in die eerste meidagen. Maar 
ook zijn er verhalen over gebeurte-
nissen die kort voor die 5e mei nog 
plaatsvonden zoals de fusillade van 
de gebroeders Brinkhof.
Paul Meuwese maakte van de gele-
genheid gebruik om aan te kondi-
gen dat op 7 mei een boek verschijnt 
met de titel ‘Geef de verzetshel-
den een gezicht en de vrijheid een 
stem’. In het eerste gedeelte van dat 
boek staan korte schetsen van de 
verzetshelden die genoemd staan 
op het herdenkingsmonument dat 
voor Jagtlust staat. Daarnaast krij-
gen nog enkele andere helaas niet 
genoemde verzetsstrijders, zoals de 
gebroeders Brinkhof, Flip de Leeuw 
en Ferdi van der Ham eveneens een 
gezicht. In het tweede gedeelte van 
het boek schrijven diverse auteurs 
van verschillende pluimage over 
de beleving van vrijheid. Ook het 
feit dat het in Nederlands-Indië nog 
lang zou duren voordat daar de rust 
weerkeerde wordt belicht.

Burgemeester Sjoerd Potters bladert het zojuist aangereikte exemplaar 
door; Voorzitter Paul Meuwese en redactielid Henri L’Honoré Naber 
kijken toe.

Een lintje aanvragen
Een Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand 
waarvan men vindt dat die het echt verdient, kan tot 1 juli 2020.

Met het voordragen voor een Koninklijke onderscheiding spreekt men 
de waardering voor iemand uit die publieke erkenning verdient. Een 
Koninklijke onderscheiding geeft namelijk ondubbelzinnig uitdrukking 
aan de waarde die men hecht aan iemands bijzondere, persoonlijke ver-
diensten of prestaties voor de samenleving.

Wie
Wie iemand kent die voor een onderscheiding in aanmerking zou kun-
nen komen kan dit aanvragen (vanwege de lange voorbereidingstijd) 
voor 1 juli 2020. Hiervoor kan men terecht (ook voor nadere info) bij 
mw. A.M. (Annemiek) Bovée (kabinet burgemeester) via het telefoon-
nummer 030 2289569 of per e-mail: a.bovee@debilt.nl.
Op de website van www.debilt.nl, vindt men met de zoekterm ‘onder-
scheidingen’ meer informatie over de verschillende vormen van een 
eerbetoon in de gemeente De Bilt.
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KNAL
AANBIEDING

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

4
droog
en fris

4
droog
en fris

7
fris en
fruitig

NU 

 1+1
GRATIS 

NU 

 1+1
GRATIS 

400 GRAM

3.-

 2.99 
PER FLES

 4.99 
 2 PAKKEN

 4.99 
 4 FLESSEN

PER KRAT

 9.99 

NU 

 1+2
GRATIS 

TOT 

45%
KORTING

 3 KUIPJES 

 4.99 

 Nivea 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /5.18 - /41.34
Voor 2.59 - 20.67

 Sun vaatwas tabletten
3 pakken met 20 - 27 stuks
Van /19.47 - /25.47
Voor 6.49 - 8.49

Koggelandse kaas
Jong, jong belegen, belegen of 
extra belegen 
Van /4.88 - /5.48
Alle stukken van de versafdeling

Jan pannenkoeken familiepak
2 pakken met 12 stuks
Van /5.98
Voor 2.99

 Pepsi, SiSi of 7UP 
 4 fl essen van 1.5 liter 
Van /5.96 - /7.52

 G’woon snelfi lterkoffi e 
 2 pakken van 500 gram 
Van /6.49 - /6.58

I AM sauvignon blanc, pinot 
grigio of pinot grigio rosé  
Alle fl essen van 0.75 liter
 Van /3.99 

 Johma salade 
 3 kuipjes van 175 gram 
 Van /5.55 - /8.67

 Hertog Jan 
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Van /16.39
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Kijkje achter de schermen bij
School met de Bijbel

Geert Meerkerk van de School met de Bijbel in Maartensdijk geeft opnieuw
een kijkje in het leven van een schooldirecteur.

Het is alweer de vierde week van de 
schoolsluiting. Nee, ook deze week 
mogen er geen kinderen voor een 
normale schoolweek komen. Toch 
probeer ik zelf het ritme een beetje 
vast te houden… 
Ik wil oversteken naar de Pr. Bern-
hardlaan en dan de Beatrixlaan in-
gaan. Maar wacht, het voetpad is 
niet zo breed en daar loopt iemand. 
Daarom kies ik ervoor om op de 
weg te blijven lopen. Wat groeten 
we elkaar vriendelijk met een blik 
van verstandhouding. Ja, die regel 
van 1½ meter, we weten ervan en 
dan is dat uitwijken tot op de weg 
niet lastig.

Vergaderen op afstand
Ons bestuur wil ‘op afstand verga-
deren’. Ik begrijp dat ik daarvoor 
een microfoon en een webcam no-
dig heb. Waar haal ik die zo gauw 
vandaan? Gelukkig helpt de secre-
taris mij snel uit de droom: ‘In een 
laptop zitten die hulpmiddelen in 
de rand verwerkt.’ Ja, zo’n digibeet 
ben ik dus. Met bewondering kijk 
ik naar die twee kleine openingetjes 

en in de bestuursvergadering op af-
stand weet ik van wanten.

De meester kijkt na
We zijn echt niet ontevreden met 
het werk dat de kinderen thuis leve-
ren. De ouders gaan er 100% voor, 
zo is onze indruk op school. De sta-
pel huiswerk voor groep 6 is deze 
keer niet voor de juf, maar voor 
mij. Heb hier het boekje van een 
meisje dat niet zo geweldig goed is 
in rekenen. Ze schrijft er wat naast: 
‘Hallo juf, ik schrijf even een leuk 
berichtje. Soms vind ik het moei-
lijk, maar mama helpt heel goed. Ik 
mis u wel.’ Mooi toch.

Er is ook een begrijpend leesles 
bij over het feit dat de scholen 
dicht zijn. Kinderen mogen voor- 
en nadelen noemen. Deze groep 6 
noemt o.a. als voordelen: ‘Je kunt 
tussendoor je vader helpen!’ ‘Je 
kunt nu gewoon bij je eigen moe-
der zijn.’ ‘Ik heb nu mijn eigen 
rooster.’ ‘Het virus kan zich minder 
goed verspreiden’. ‘Ik kan nu aan 
de tuintafel in het zonnetje mijn 

schoolwerk doen!’ Prachtig toch 
om zulke antwoorden te lezen! En 
de nadelen? ‘Je kunt niks aan de 
juf vragen.’ ‘Ik mis de verhalen van 
de meester.’ ‘Je krijgt niet alle vak-
ken.’ Ik ben thuis sneller afgeleid 
en wat minder serieus.’ En als be-
langrijkste nadeel: ‘Je mag en kan 
niet met je vrienden spelen.’

Weer naar school
Op dinsdag 21 april hoor je het in 
de loop van de dag al: De scho-
len voor primair onderwijs mogen 
weer open. Dat gaat premier Rutte 
vanavond ook vertellen. Als dat 
echt gaat gebeuren, vergaderen we 
als team ‘face to face’ in ons speel-
lokaal. Met een bezem van ruim 
1½ meter voor de minimale afstand 
zet ik de stoelen zorgvuldig neer. 
Met passen en meten kan ik zo 16 
plaatsen reserveren. De regel van 
1½ meter afstand in de klas hoef 
je niet helemaal letterlijk toe te 
passen. Wat fijn, dan gaat het toch 
lukken om onze schoolpopulatie in 
A- en B-gezinnen te splitsen. We 
willen heel graag per schooldag al 

onze leerlingen ontmoeten. Wat een 
voordelen biedt dat voor onze deel-
tijders. En dan hoeven we de ouders 
thuis niet zo te belasten en zien we 
ze elke ochtend van 8.45 tot 11.45 
uur (bijv. de A-kinderen) en ’s mid-
dags van 12.30 tot 15.30 uur (de B-

kinderen) en op woensdag doen we 
het om de week. En zo hopen we 
al onze leerlingen met ingang van 
Deo Volente maandag 11 mei weer 
dagelijks te ontmoeten. En nu maar 
hopen dat voor die halve-dagen-re-
geling geen stokje wordt gestoken!

Alles op 1½ meter uit elkaar? De stickers op de tafeltjes geven aan of de 
A- of de B-groep de lessen volgt. 

Enthousiaste buurtbewoners werken 
aan vernieuwing speelplekken

door Henk van de Bunt

Voor de Bongerd- en Perenlaan en het Hendrick de Keijserkwartier in Bilthoven 
werkt een enthousiaste buurt al anderhalf jaar aan de vernieuwing van twee speel- en 

ontmoetingsplekken. De projectgroep wil dat het eerste deel van de plannen in september wordt 
gerealiseerd. Ouders, kinderen en andere buurtgenoten zoeken elkaar in de huidige Coronatijd 
in toenemende mate op, waardoor een speelplaats steeds belangrijker wordt als trefpunt en als 

platform voor ideeën. 

Afgelopen anderhalf jaar hebben 
veel buurtbewoners meegedacht 
over de vernieuwing van de speel- 
en ontmoetingsplekken voor jong 
én oud. De ontwerpen - met o.a. 
speelheuvel, glijbanen, duikelrek-
ken, speelveld, groen, stapstam-
men, tipi’s, struinpaadjes, zitkeien 
en bankjes - zijn klaar. Een deel van 
de plannen is zelfs al uitgevoerd. Zo 
staat er een klimrek gedoneerd door 
de gemeente en kunnen de kinderen 
nu in het omringende groen spelen, 
door verplaatsing van de hekken. 

Samenwerking en financiering
De projectgroep werkt samen met 
de gemeente De Bilt, die een be-
langrijk deel van de vernieuwing 
financiert. Ook de wijkraad De 
Leijen ondersteunt de vernieuwing 
financieel en organisatorisch. Daar-
naast staat de buurt voor de uitda-
ging om een flink bedrag bij elkaar 
te krijgen. Zij benaderen fondsen en 
sponsors, zetten buurtacties op, zo-
als een corona-proof-sponsorloop 
voor de kinderen, een Facebookpa-
gina ‘WIJK kopen voor de wijk’ - 
waarop diensten en producten van 
buurtbewoners worden aangeboden 
- en doen een deur-aan-deur-actie 
voor een bijdrage van buurtbewo-
ners. 

Parel in de Leijen
Het is mooi om te zien dat buurtbe-
woners elkaar steeds beter hebben 

leren kennen en dat er nu al veel 
gespeeld wordt op de Bongerd-
plek, ook door kinderen uit andere 
wijken van De Leijen. Dat er op de 
speelplek vriendschappen worden 
gesloten tussen kinderen onderling 
en tussen volwassen bewoners. En 
dan is dit nog maar het begin. Deze 
speeltuin blijkt dan ook een grote 
aantrekkingskracht te hebben van-
uit andere buurten. 

Initiatieven
De bewoners leren nu elkaars kwa-
liteiten ontdekken en daarvan ge-
bruik te maken. Zij hebben bijv. 
onlangs een Facebookpagina’ ge-

opend waar mensen producten kun-
nen aanbieden en afnemen, met ex-
tra inkomsten voor de speeltuinen 
als gevolg. De eerste transacties 
hebben al plaatsgevonden. Het ene 
nieuwe idee stimuleert het andere; 
buurtgenoten die willen helpen bij 
onderhoud groenvoorziening, bij-
enoases en duurzame voorzienin-
gen. 
Mensen die enthousiast zijn, krij-
gen de ruimte. De coördinatie ligt 
in handen van Imke van de Graaf, 
Koen Kooper en Ebbe Rost van 
Tonningen. Contact en info kan 
via speelplekbongerdbuurt@gmail.
com

De speelplek heeft een grote aantrekkingskracht; ook vanuit andere 
buurten. 

Knutselen voor Moederdag
Als je De Vierklank hebt gelezen, gooi hem dan niet bij het oud papier, 
maar gebruik hem om een leuk Moederdag cadeautje te maken. Met 
oude kranten en een schaaltje maak je een leuk papiermaché schaaltje 
dat je ook leuk kan beschilderen. Als je geen zin hebt om te schilderen 
kan je het ook alleen aflakken en hou je een Vierklank schaaltje over. 
Daar hebben we dan natuurlijk graag een fotootje van. Stuur je creatie 
in naar info@vierklank.nl.

Je hebt nodig:
* een schaaltje (naar boven wijd uitlopend)
* aluminiumfolie
* een onderlegger
* oude kranten (bij voorkeur De Vierklank)
* evt. een kwast
* kinderplaksel/ behangplaksel
* evt. een schaar
* verf 
* evt. spijkers of potloden met een gummetje om mee te stempelen

Instructies:
1. Maak kinderlijm/behangplaksel volgens de instructie op het pak.
2.  Zet een schaaltje op de kop voor je. Bedek het schaaltje met een 

stuk aluminiumfolie en druk dit stevig aan. Wrijf het folie zo glad 
mogelijk. Zet het schaaltje rechtop en vouw de folie strak en zo glad 
mogelijk naar binnen

3.  Scheur kleine strookjes van krantenpapier. Zet het schaaltje weer op 
de kop en smeer het in met plaksel. Gebruik een kwast of gewoon 
lekker je handen. Plak strookjes dakpansgewijs (iets over elkaar 
heen) op de onderkant van het schaaltje. Plak daarna strookjes rond-
om; begin bij de rand. Beplak het schaaltje rondom met strookjes 
papier totdat alle folie bedekt is.

4.  Begin nu met de tweede laag opnieuw op de bodem, maar plak de 
strookjes nu in een andere richting. Beplak daarna weer de rand van 
het kommetje. Beplak de rest van het schaaltje, maar nu over dwars 
(en altijd dakpansgewijs! Herhaal de stappen tot je minimaal 4 lagen 
hebt (6 is nog steviger) en strijk tot slot de randen mooi glad. 

5.  Smeer nog 1 laagje plaksel over de laatste laag, zodat het mooi glad 
wordt. Laat het schaaltje drogen. Dit duurt een paar dagen. Wan-
neer de buitenkant droog is, duw je het schaaltje voorzichtig uit de 
folie Maak het folie nu los van het papiermaché schaaltje. Laat de 
binnenkant ook goed drogen. Knip evt. de randen van het schaaltje 
mooi recht af.

6.  Schilder het schaaltje eerst in 1 of meer basiskleuren. Tot slot stem-
pel of schilder je er een leuk patroon of een leuke tekst op (Met een 
laagje lak blijft het schaaltje nog langer mooi).

Gebruik een gelezen Vierklank om een schaaltje voor Moederdag te knutselen.



Nootjes
De Vierklank 14 6 mei 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
MODELSPOOR HO enig 
materiaal, Märklin Trix 
Fleischmann Lima Tel. 035-
5771232

VRIESKAST tafelmodel 3 
laden. Nog geen jaar oud 
€100,-. Tel. 0346-212950

CHALET 36 m2 Park 
Floris, eigen grond 149 m2. 
Graaf Floris Vweg, 3739 
NC Hollandsche R., wonen 
365. V.p. €119.500. Tel. 
06-13936655

Tapijttegels donkerbruin 
50x50cm. 35st. bijna nieuw 
en 7 st. gloednieuw nog 
in doos. Totaal 42 st. (40 
st.=10m2 €0,50 per stuk. Tel. 
06-54906964

1 wit bureau op wieltjes. afm. 
100x50cm. met uitschuifblad 
en lade met slotje €45,-. Tel. 
06-54906964

Goede Falcon fietsendrager 
voor op de trekhaak voor 
gewone fietsen met frame 
bevestiging. €49,-. Tel. 
06-10367169

Gratis af te halen een eet/
theeservies met bloemetjes 
uit de jaren 50-60 en een 
glasservies uit Leerdam. Tel. 
0629835453.

Goochelboeken à €5,00, 
s c h e e p s - s c h e m e r l a m p 
€15,-. Tel. 035-5771838 / 
0620666524

Prof. statief manfrotto €50,-, 
vals geld detector €50,- Tel. 
035-5771232

Zware driehoek-ligger 5-6m. 
€35,-. Opklapbed nieuw 
€20,- Tel. 035-5771232

3 oude prisma boekjes van 
Erasmus; Brieven van,  
Samenspraken en Het verbod 
vlees te eten samen €1,- Tel: 
06-14040516

Nederlandsche reise-en zak-
atlas ISBN: 109077350160 
€3,-. Tel: 06-14040516

George Orwell; Happend 
naar lucht, Aan de grond in 
Londen Parijs, De boerderij 
der dieren, Dominees dochter 
en Wigan(beschadigd) €2,-. 
Tel: 06-14040516

Ijzeren hek afm. 297x100cm 
in 2 delen waarvan 1 deel 
klein loophek evt te gebrui-
ken voor dierenweide €49,-. 
Tel. 06-10367169

Kamperen? Eigen toilet? 
Porta-Potti nieuw in doos 
€30,- Tel. 0346-212536

Ladenkas t je /nachtkas t je 
wit 3 lades.€21,-. Tel.06-
54906964

26 inch LCD televisie Type 
LG26LC2R-ZJ. 68cm breed, 
56hoog incl voet. 23diep incl 

voet, 12 diep excl voet. €35,- 
Tel: 06-54354630

80 mooie sierpillendoosjes 
uit diverse landen plus rekje, 
€49,95. Tel. 06-53441095

Wit kinderledikantje, mt 
60x120 incl. matrasje en 
dekbedje €50,-. Kinderstep 
€15,-. Tel. 06-16658304.

Vaste senioren telefoontoestel 
met grote toetsen en voorzien 
van 3 direct geheugentoet-
sen. €9,50. Tel. 06-16641083                                                                                                                                      
Harde 37cm brede straat-
bezem compleet met 
steel z.g.a.n. €8,50  Tel. 
06-16641083

Looprek, zeer stabiel, licht 
van gewicht, in hoogte 
verstelbaar €6,50. Tel. 
06-16641083

Bijzet tafeltje ronde vorm 
donker mahonie gebr.rond 
43 cm hoog 50 cm €14,95 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Bijzet tafeltje rechthoekig 
donker mahonie gebr. L40cm 
x B32cm x H40cm €14,95 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Bijzet tafeltje rechthoe-
kig mahonie gebr.L33cm x 
b27cm x H38cm kl besch., 
€12,50 Bilthoven Tel. 
06-44560743

Dressboy kledingophanger 
wit €6,50. Tel. 0346-212614

Quigg broodbakautomaat 
560 watt gemakkelijk uit-
neembaar incl. handleiding, 
zelden gebruikt €25,0. Tel. 
0346-212614

Friteuse de Longhi easy clean 
700 gram, zo goed als nieuw 
€28,-. Tel. 0346-212614

Aspergepan rvs compleet 
verchroomd inzetrooster 14 
cm diameter, 21cm hoog, 
bestemd voor gas €8,-. Tel. 
0346-212614

Handboek houtbewerking. 
Roger Horwood. Volop leuke 
projecten. €6,50. Tel. 0346-
243758

Super dik knutselboek 
geschikt voor kinderen. Tel. 
0346-243758

Klein eiken hoekkastje b67 
d21 h 73cm €20,-. Tel. 0346-
243758

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je 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.

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-

Op ’t bankje
Het valt niet mee om variatie in het dagelijkse ommetje aan te 
brengen. Ik blijf de ontmoetingen op het bankje missen. Ook nu 
kom ik er weer langs en dit keer zit er een jonge man met een 
gipsbeen en een paar krukken naast zich. Hij heeft zo te zien zijn 
been gebroken. Ik ga ervan uit dat hij aan huis gekluisterd is en 
er toch even uit wil. Gemakkelijk zal dat niet gaan met die kruk-
ken en dan is het toch wel handig dat er onderweg een bankje 
is. Ik zie dat hij aan het bellen is. Als ik bij hem had kunnen 
gaan zitten zou ik natuurlijk gevraagd hebben wat er gebeurd is, 
maar nu moet ik gissen. Wintersport zou nog wel kunnen, maar 
dan is het voor hem te hopen dat hij niet in Noord-Italië was. 
Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere mogelijkheden om 
je been te breken. Mijn wandeling geeft me ook wel weer de 
gelegenheid om over allerlei dingen na te denken en herinne-
ringen terug te halen. Ik heb eerder iemand met een gipsbeen 
op het bankje gehad. Dat moet heel lang geleden zijn maar ik 
weet het weer. Toen was het een jonge vrouw die met krukken 
aan kwam lopen. Haar linkervoet zat in het gips. Toen ze met 
een zware zucht op het bankje neergestreken was verzuchtte ze 
dat het niet meeviel. Ze vertelde dat ze gewoon voor de deur 
bij de stoeprand door haar enkel was gegaan. Iedereen die ze 
ontmoette ging ervan uit dat het wel van de wintersport zou zijn. 
Ze zei nog dat van plan was dat ook maar te gaan zeggen omdat 
je voor een ongeluk bij de voordeur de handen niet op elkaar 
krijgt. Ze vertelde ook nog dat ze de week daarop inderdaad 
echt naar de wintersport zouden gaan. Daarvoor was alles ge-
boekt. Daar kwam ook nog bij dat ze in een sportwinkel werkte. 
Toen we daar een tijdje zaten kwam er heel toevallig opeens nog 
een vrouw met krukken en een voet in het gips aan. Zij had haar 
andere voet in het gips. Ze vroeg toen lachend of het soms een 
invalidenbankje was. Bij haar was het wel door de wintersport 
gekomen. De vrouwen vertelden elkaar uitgebreid wat hun was 
overkomen. Het voorval voor de deur was niet zo interessant, 
maar in de breuk die tijdens de wintersport gebeurde zat wel een 
heel verhaal. Ze was met een vriendin aan het skiën die opeens 

onderuit was gegaan en die ze niet had kunnen ontwijken. Ze 
was met volle vaart tegen haar opgebotst. Die vriendin bleek 
helemaal niets te mankeren maar zij was na behandeling in een 
Oostenrijks ziekenhuis met een gipsvlucht teruggekomen. Ik 
werp nog even een blik op de man die nog steeds op het bankje 
zit te bellen en wandel rustig verder. Met een glimlach op mijn 
gezicht bedenk ik dat sommige situaties die ik in al die jaren 
heb meegemaakt op een of andere manier weer terugkomen en 
stof opleveren voor een verhaal. Ik heb ook nog eens een oma 
op het bankje gehad met een kleinzoon die aan het skateboarden 
was. Die jongen logeerde bij haar en zij stond doodsangsten als 
hij op de stoep voor ons allerlei capriolen uithaalde. Het geluid 
van het neerkletteren van het skateboard klonk ook heel angst-
aanjagend. Ze vertelde dat de jongen het jaar daarvoor zijn pols 
had gebroken. Ze was als de dood dat zoiets zou gebeuren als 
hij bij haar logeerde. Ze riep iedere keer 
weer dat hij voorzichtig moest 
doen, maar het ging toen alle-
maal goed.

Maerten 

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

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

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

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

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

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

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. tel: 0634892915

PEDICURE vakkundig voor 
de makkelijke en moeilijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben tevens verpleeg-
kundige, Bent u gezond, 
ja, verkouden, nee. Tel. 
0648566394

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. €125,00 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212
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Topsport op een laag pitje tijdens Coronacrisis
- Tennis -

door Kees Diepeveen

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

en competities gestopt. Wat voor een ritme bouwen topsporters op om de conditie en de 
focus vast te houden. Ditmaal geeft de 18 jarige fulltime tennisser Joost van der Linden uit 

Groenekan een inkijkje in zijn aangepaste dagelijkse sportleven.

Het leven van een fulltime tennis-
speler houdt in dat je dag in dag uit 
je best doet om jezelf te verbeteren 
en dichter bij je doel te komen. En 
het ultieme doel van Joost is profes-
sional worden. Hier wordt natuur-
lijk veel voor getraind. Tennistrai-
ning en fysieke ontwikkeling gaan 
hierbij hand in hand. 

Maar naast deze twee belangrijke 
facetten spelen bijvoorbeeld ook 
goede voeding en voldoende slaap 
een belangrijke rol in zijn fulltime 
tennisleven. In de huidige situatie 
is trainen onmogelijk bij de tennis-
scholen waar Joost zijn trainingsar-
beid verricht. Samen met zijn trai-
ners probeert hij er het beste van te 
maken. 

Privébaan 
‘Sinds de lockdown heb ik niet meer 
kunnen trainen met mijn trainers 
bij de Tennis Academy Kockx in 
Amersfoort en bij Bogtstra & Kem-
pers Tennis Academy in Doorn’ al-
dus Joost: ‘maar ik houd natuurlijk 
nauw contact met hen over eventu-
ele mogelijkheden. Zo heb ik vol-
gende week een privébaan kunnen 
regelen, waar Dennis Kockx en ik 
eindelijk weer samen kunnen trai-
nen waarbij we ons natuurlijk wel 
houden aan de restricties die nu van 
kracht zijn. De trainingen bij Tjerk 
Bogtstra zijn groepstrainingen, dus 

die zullen pas echt weer aanvangen 
op het moment dat de overheid dat 
weer toelaat’.

Workouts
Evenals de meeste topsporters dat 
doen traint Joost veelal thuis. Over-
dag doet hij 1 of 2 workouts van 
rond een uur waarbij hij probeert 
zowel zelfstandig te trainen als 
onder online begeleiding van zijn 
fysieke coach Etienne Hartevelt. 
Joost:’ Ik loop ook 1 of 2 keer hard 
in de week. Deze combinatie van 
trainingen houdt mij zo fit mogelijk 
voor het moment dat het seizoen 
eindelijk kan beginnen. Het tech-
nisch werken is thuis wel erg lastig. 
Het enige wat mogelijk is, is om sa-
men met mijn broers of mijn vader 
in de tuin over te volleren, zodat we 
zoveel mogelijk gevoel behouden’.

Tenniscompetitie
Het voornaamste doel van de ten-
nisser uit Groenekan is nu de com-
petitie in Nederland. Joost speelt in 
de hoofdklasse van de tenniscom-
petitie bij Alta Amersfoort. Daarop 
is nu zijn focus voornamelijk ge-
richt omdat waarschijnlijk de ten-
niscompetitie het eerst volgende 
wedstrijdseizoen zal zijn. Joost ver-
wacht dat de toernooien pas later 
weer georganiseerd zullen worden. 
Al zijn trainingsarbeid is er dus op 
gericht om er zo goed mogelijk te 

staan op welk moment ook de ten-
niscompetitie weer van start gaat.

Future-toernooien
Joost staat momenteel rond plaats 
70 op nationale ranking. Hij speelt 
mee op het Nederlands Kampioen-
schap en de hoogste toernooien in 
Nederland. Ook speelt hij mee op 
internationale “Future-toernooien 
in het laagste ATP-level. ‘Al die 
toekomstige resultaten bepalen 
mijn nationale en later mijn in-
ternationale ranking in het ten-
niscircuit en zullen bepalend zijn 
voor het verwezenlijken van mijn 
ultieme doel: het bereiken van de 
professionele status, aldus Joost, 
‘daar licht mijn focus. Ook in deze 
moeilijke periode houd ik mij dat 
voor ogen. Ik ben de net uitgeko-
men Netflix-serie over het leven 
van Michael Jordan aan het kijken. 
Zien hoe deze legend zijn leven in-
richtte rond zijn sport is zeer inspi-
rerend en bewonderenswaardig. Dit 
spreekt mij zeer aan. In het tennis is 
mijn grootste idool Roger Federer 
vanwege zijn gigantisch natuurlijk 
talent. Zijn tennis ziet eruit als po-
ezie. Daarnaast valt natuurlijk de 
ongelooflijke mentale en fysieke 
kracht van Djokovic en Nadal niet 
te ontkennen, dus ook naar hen kijk 
ik zeer op’. Spelers om je af en toe 
eens heel voorzichtig aan te spiege-
len. 

Joost aan service tijdens een training.

Handen wassen en trainen maar
Een aangepast trainingsschema, een buitenkraan, veel handzeep en een heuse wasstraat; het 

is een greep uit de voorbereidingen, die korfbalvereniging Nova heeft getroffen om haar jeugd 
weer te laten trainen. Donderdag 30 april werd het startschot gegeven.

Er werd wat gegiecheld toen ieder-
een achter elkaar in de rij stond om 
de handen te wassen met de speci-
aal gebouwde buitenkraan, maar ie-
dereen weet goed waar het allemaal 
voor dient. 
Wanneer de kinderen hun handen 
hebben gewassen, mogen ze het 

veld betreden voor de training. De 
kinderen tot en met de D kunnen 
gewoon samen trainen, weliswaar 
op afstand van de trainers, en de 
kinderen vanaf de C trainen op 1,5 
meter afstand van elkaar. Bij deze 
laatste groep geldt dat zij gedu-
rende de training zoveel mogelijk 

in dezelfde tweetallen trainen met 
dezelfde materialen. De eerste trai-
ningen gingen verrassend goed; er 
stonden veel vrolijke kinderen op 
het veld. 

Materialen reinigen 
Korfballers maken tijdens een trai-
ning in ieder geval gebruik van een 
voetplaat, een paal, een korf en 
uiteraard een bal. De kinderen en 
trainers maken deze materialen na 
iedere training schoon in de ‘was-
straat’. Zo kan ieder team weer met 
schone materialen trainen. 

Aandacht
Trainen met al deze maatregelen 
vraagt de aandacht van alle spelers 
en trainers. Om alles in goede ba-
nen te leiden, beschikt Nova over 
acht corona-coördinatoren. Bij ie-
dere training is er minimaal één 
coördinator aanwezig die ervoor 
zorgt dat alle kinderen en trainers 
zich aan de maatregelen houden. 
Voorzitter Pieter Keuning: ‘Als ik 
zie welke voorbereidingen er alle-
maal zijn getroffen in twee dagen 
tijd door vrijwilligers, maakt mij 
dat ontzettend trots op de club.’
 (Renske van Kempen)

22 kinderen volgen de eerste training voor de kangoeroes. (foto Annemiek 
van der Ploeg)

Sporten Centrals
weer van start

Woensdag 29 april zijn bij de honk- en softbalvereniging Centrals de 
trainingen voor de jeugd weer langzaam begonnen. De jeugd genoot 
met volle teugen van het overgooien, vangen en slaan. De jeugd tot 12 
jaar is niet aan een afstand gebonden, maar jongeren van 12 tot 18 jaar 
is gebonden aan de anderhalve-meter-regel. Dit is het nieuwe sporten, 
daar zal iedereen na verloop van tijd wel aan wennen. 

Gratis tennissen
voor de jeugd 

Vanaf 11 mei mag er weer tennisles worden gegeven voor 
de jeugd bij Tautenburg in Maartensdijk. Om ieder kind 
in Maartensdijk en omgeving de kans te geven om weer 
lekker te bewegen worden er de komende periode ook 

tennislessen georganiseerd voor niet-leden.

Er zijn strikte regels opgesteld door de tennisbond, waardoor alles co-
ronaproof zal verlopen. In samenwerking met Sjorssportief kunnen ba-
sisschoolleerlingen (tot en met 12 jaar) gratis tennislessen volgen bij 
Tautenburg. De lessen worden gegeven op maandagen van 15.45 tot 
16.35 en woensdagen van 17.35 tot 18.25 uur. 

Aanmelden is mogelijk via sjorssportief.nl (wanneer je zoekt op de 
‘Maartensdijk’ kun je vervolgens doorklikken naar tennissen bij Tau-
tenburg). Je kunt ook contact opnemen met jc@tautenburg.nl. Je hoeft 
niet in het bezig te zijn van een tennisracket, want deze worden ook 
verzorgd door de tennisleraar.

Jeugdspelers zijn weer welkom bij Tautenburg.
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advertentie

Afhalen of laten bezorgen.
Donderdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.
maar bestel op tijd want op = op!

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
06-05
Do.

07-05
Vr.

08-05
Za.

09-05

Betuwse beenham 
met mosterdsaus

Gebakken schelvisfi-
let met kreeftensaus

Groenteloempia’s 
met “gade gado”

Afhalen 
€ 10,00

Bezorgen 
€ 11,00

Gerechten worden geserveerd 
met frietjes en sla

Chocolade shortbread-cake 
met noten en slagroom: € 4,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Zo.
10-05

Hollandse asperges 
met ham, zalmfilet
of groenteburger 
met krieltjes, ei, 

peterselie
en boterjus

Afhalen 
€ 17,50

Bezorgen 
€ 18,50

(moederdag)

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

Groenekans Landschap
maakt zich zorgen

door Henk van de Bunt

Het Groenekans Landschap heeft in 2008 zitting gehad in de Klankbordgroep Larenstein 
om het terrein van het voormalige MOB-complex van defensie (De Bilt) te wijzigen voor 

gebruik. Voor het college bood dat destijds de mogelijkheid om bedrijven te verplaatsen uit de 
dorpskernen en voor het Groenekans Landschap de kans om deze smalle ecologische zone te 

versterken met een grotere natuurstrook.

De discussies met de belangheb-
benden in 2008 richtten zich allen 
op de natuur en de groene buffer 
van het gebied. Er werd overeen-
stemming bereikt met alle partijen 
die belangrijke aspecten verankerd 
wilden zien in overeenkomsten.

Toen ooit defensie het terrein ter 
beschikking kreeg gold de ver-
plichting om na de beëindiging van 
de defensietaken het gebied terug 
te geven aan de natuur. Het college 
garandeerde behoud van al het aan-
wezige groen en verplichtte zich 
om deze groene kwaliteit voor de 
toekomst te bewaken. Dit was een 
private overeenkomst tussen defen-
sie en het college. 
 
Ruimtegebrek
Frans de Graaf, voorzitter Groene-
kans Landschap, vertelt: ‘Het colle-
ge is sinds 2008 haar verplichtingen 
om het groen te behouden nageko-
men. Ook de Klankbordgroep was 
tevreden over het behoud van de 
aanwezige natuur. Het feit dat er 
een haast niet te vernietigen bun-
ker op het terrein stond droeg bij 
aan dat behoud. Helaas zijn bomen 
wel makkelijk om te zagen. Maar 
nu wordt het terrein bedreigd door 
gebruikers ervan. Er is ruimtege-
brek in gebouwen die in de groene 
buffer staan. Wie gaat deze strijd 
winnen’?

Afspraken
‘Het college heeft woord gehouden 
door elke uitbreiding in de groene 
buffer tegen te gaan. Er zijn tot 
dusver diverse verzoeken daartoe 
afgewezen, waaronder van de firma 
Schoonderwoerd, dat gevestigd 
is op een kavel aan de westkant 
van bedrijvenpark Larenstein. De 

vraag is nu: wie bepaalt wat wel 
en niet mag? De gemeenteraad is 
het hoogste bestuursorgaan in de 
gemeente en wat blijkt? De raad 
heeft geen geheugen en geeft het 
college opdracht medewerking te 
verlenen aan de uitbreiding van 
firma Schoonderwoerd. Bij navraag 
blijkt ook de provincie niets te we-
ten over de randvoorwaarden zoals 
gesteld in 2008. Wie helpt ons om 
ooit duurzame afspraken te bewa-
ken voor de toekomst?’

Vrijwilligers
Stichting het Groenekans Land-
schap is een vrijwilligersorganisa-
tie. De stichting heeft tal van vragen 
gesteld aan de gemeente over alle 
formele stappen in het verleden. De 
gemeente heeft inmiddels een jurist 
ingeschakeld, die nu met antwoor-
den komt waarmee het Groenekans 
Landschap juridisch wordt uitge-
legd dat de gemeente juist handelt. 

Helaas beschikt het Groenekans 
Landschap niet over middelen om 
de juridische strijd aan te gaan. Zij 
gaat ervan uit dat het kwetsbare en 
steeds schaarsere groen door ons 
allen beschermd dient te worden, 
maar toch blijken politieke en eco-
nomische belangen de grootste be-
dreiging van de natuur. 

Bezwaar
Het Groenekans Landschap heeft 
deze zienswijze  ingediend, maar 
als het college wel natuur wil be-
houden maar de raad niet, dan is 
naar de mening van het Groenekans 
Landschap het participatiebeleid 
een schertsvertoning. De Graaf ten-
slotte: ‘De raad zal immers nooit 
een beroep honoreren dat is inge-
steld op een verplicht collegebe-
sluit. Helaas kunnen wij het belang 
bij het behoud van natuur niet be-
waken bij onzorgvuldig gemeente-
lijk beleid’.

Deze foto (met Frans de Graaf) voor de bunker is genomen tijdens een 
bezoek van de Klankbordgroep Larenstein in 2008, waarbij de boorgaten 
zichtbaar zijn om de bunker op te blazen. Deze gaf zich niet gewonnen en 
is toch alsnog opgenomen in de bebouwing. (foto Nathalie van der Poel). 

Voorjaar in het Boetzelaerpark

Het Van Boetzelaerpark in De Bilt in volle voorjaarsglorie.[foto Frans Poot]

Kerkklokken klinken
Op zondagochtend klinken kerkklokken van over de velden. 

Ze nodigen mensen uit om samen een kerkdienst bij te 
wonen, in verbondenheid. Nu, in coronatijd, luiden de 

klokken voor lege kerken. Voorgangers preken van hoop en 
troost, noodgedwongen voor de kerktelefoon of in de camera. 

Zij spelen een rol in een nieuwe, digitale verbondenheid.

De klokken uit de kerktoren van Westbroek klinken al eeuwenlang vro-
lijk bij bruiloften, droevig bij begrafenissen. Dagelijks geven ze ieder 
half uur aan dat de tijd voortschrijdt. Een vertrouwd geluid uit een in-
drukwekkend bouwwerk.
Totdat tijdens de Tweede Wereldoorlog de kerkklok daar uit de toren 
werd getakeld om in Duitsland te versmelten tot wapens. Iemand gaf 
de klok een boodschap mee: ‘Wie met deze klok schiet, wint de oorlog 
niet’. Na de bevrijding kwam ‘ie weer boven water en is terug gehan-
gen. 
Zo zijn de klokken weer te horen. Om te herdenken op 4 mei, de men-
sen die stierven tijdens de bezetting. Mensen met verschillende achter-
gronden, met verschillende toekomstverwachtingen. 
Op 5 mei klinken de kerkklokken om de vrijheid te vieren, zelfs nu het 
virus regeert. Voor iedereen die het maar horen wil.

(Karien Scholten)

In haiku:
Kerkklokken klinken
Voor iedereen een boodschap 
Verschillend beleefd
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