
Onderwijs in 
Coronatijd hervat

door Henk van de Bunt

Ook de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk zette maandag de 
deuren weer open voor haar leerlingen. Directeur Arjan Dam: ‘Vanuit 
het belang van de leerlingen heeft de school in eerste instantie over-
wogen om hen dagelijks naar school te laten komen; een deel van de 
leerlingen in de ochtend en een deel in de middag. Wij geloven, dat 
dit onderwijskundig het beste is voor de leerlingen. Er spelen ech-
ter meer belangen zoals, hygiëne. Hoe regel je dat het schoolgebouw 
tussentijds wordt schoongemaakt. Daarnaast ligt er een protocol, op-
gesteld door het onderwijsveld, dat expliciet aangeeft om zo min mo-
gelijk verplaatsingbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en 
de aansluiting bij de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te 
houden’. Dit heeft de MLKing doen besluiten om de kinderen op te 
spllitsen en ze om de dag les te geven; de ene dag werken de leerlin-
gen op school, de andere dag thuis. 

In de lokalen is extra ruimte 
gecreëerd zodat er zoveel mogelijk 
afstand gehouden kan worden
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De scholen zijn weer begonnen
door Guus Geebel

Als koeien na de winter voor het eerst weer in de wei mogen voeren ze de koeiendans uit. Blij, 
springend en dansend genieten ze van het echte gras. Je zou zoiets misschien ook verwachten 

bij scholieren die op 11 mei na lange tijd thuis weer naar school mochten, maar bij de 
Julianaschool gebeurde het heel rustig en gedisciplineerd. De school was helemaal klaar 

om de eerste 250 leerlingen te ontvangen. De overige 250 begonnen een dag later.

In een YouTube filmpje hadden juf 
Ella, juf Linda en juf Nadine de kin-
deren en hun ouders uitvoerig geïn-
formeerd over de maatregelen die 
genomen zijn om de nieuwe situa-
tie vorm te geven. De Julianaschool 
heeft nu drie ingangen in gebruik, 
de hoofdingang aan de Koperwie-
klaan, een ingang aan de Juliana-
laan en een aan de Spreeuwlaan. 
Bij aankomst is een leerkracht in 
een oranje hesje aanwezig om alles 
in goede banen te leiden. Over het 
plaatsen van fietsen zijn duidelijke 
afspraken gemaakt. Binnen ziet de 
school er ook anders uit. Er is meer 
ruimte in de klassen en de hallen. 
De computers en de tafels waarop 
die stonden zijn niet meer nodig en 
weggehaald omdat de kinderen zelf 
een laptop of Chromebook hebben. 

Handen wassen
Kinderen die onlangs vier gewor-
den zijn en voor het eerst naar 
school gingen mochten door ou-
ders in hun klas gebracht worden. 
Overige kinderen die weggebracht 
waren namen bij het hek veelal met 
een knuffel afscheid. Het verliep al-
lemaal heel kalm en de meeste kin-
deren waren blij weer naar school 
te kunnen. De leerlingen kwamen 
allemaal een grote tas naar school. 
Daarin bergen ze hun jas en spullen 
op. Laatjes worden op school niet 
meer gebruikt. Ze hebben ook al-
lemaal handgel of desinfecteer bij 
zich, want handenwassen is heel 
belangrijk en dat is het eerste wat ze 
doen. Mina zorgt ervoor dat de deu-
ren en kranen regelmatig schoonge-
maakt worden.

Bewegen
Kinderburgemeester Carmen Braak 
zit ook op de Julianaschool. Ze ver-
telt dat ze in de thuissituatie geen 
activiteiten die bij haar functie pas-
sen heeft kunnen uitoefenen. Ze 
hoopt er nu snel weer mee aan de 
gang te kunnen. Ze is deze eerste 
dag met haar ambtsketen aanwezig 

om kinderen te ontvangen. Op de 
trap houdt iedereen rechts en lopen 
kinderen allemaal achter elkaar aan 
en houden afstand. De gymzaal mag 
niet worden gebruikt, maar meester 
Eric heeft daar een oplossing voor 
bedacht. Hij zorgt dat de kinderen 
op het schoolplein of daarbuiten in 
beweging blijven. 

Met een gedicht boven de hoofdingang wordt iedereen warm welkom geheten.

Jasmijn gaat met een grote tas de 
school in.

Kinderburgemeester Carmen Braak verwelkomt de kinderen.
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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.

‘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

De ochtenddienst(-en) 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.

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.

Voor ons is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken 
voor het vele medeleven dat wij hebben ontvangen, na het overlijden 
van mijn geliefde en zorgzame vrouw, onze lieve (schoon)moeder, 
oma en overgrootmoeder

Beerdje van Ettekoven – van Hell
Bea

Daarom willen wij, na de Heere, u hartelijk danken voor uw steun in 
dit verlies. Uw medeleven hebben wij zeer gewaardeerd.

J.T. van Ettekoven
Gretha & Pieter, Albert & Lydia, Willem & Marleen
Teuni & Albert, Evert-Jan & Martha, Gijs & Tirza
kleinkinderen en achterkleinkind

Barneveld, mei 2020

Praat Lokaal Autisme

Op donderdag 14 mei organi-
seren Ouders en Ouders Lokaal 
De Bilt het Praat Lokaal Autis-
me via Zoom. Het Praat Lokaal 
Autisme is een plek voor vaders 
en moeders van kinderen met 
(vermoeden van) autisme om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen. 
Gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid  en steun te bie-
den. Op verzoek kunnen speci-
fieke thema’s besproken worden. 
Zie debilt.ouderslokaal.nl

Zoom Mama Lokaal

‘Zoom-in’ bij Mama Lokaal 
Bilthoven om andere moeders 
uit je omgeving te ontmoeten 
elke woensdag tussen 10.00 en 
10.45 uur. Er kan volop gekletst 
worden met elkaar over de ups 
and downs van het ouderschap 
en de dynamiek van het opvoe-
den tijdens deze Corona crisis. 
Via de website debilt.ouderslo-
kaal.nl / agenda 20-05 klik je op 
de zoomlink om woensdagoch-
tend te kunnen deelnemen aan 
Zoom Mama Lokaal. Je moet 
van te voren wel even Zoom 
downloaden. 

Snel tijdelijke 
voedselhulp

Veel ondernemers zijn in financiële problemen gekomen doordat het 
inkomen in één klap wegviel of minder werd door de coronacrisis. Het 
bestuur van Voedselbank De Bilt heeft besloten de aanmeldprocedure 
en criteria voor deze mensen snel en makkelijk te laten verlopen, zodat 
snel voedselhulp gegeven kan worden. Mede dankzij financiële dona-
ties van dorpsgenoten kan Voedselbank De Bilt mooie voedselpakket-
ten blijven geven.

In de gebruikelijke procedure gaat aanmelding via de verwijzers. Perso-
nen die acuut zonder of met veel minder gezinsinkomen te maken heb-
ben gekregen en die daardoor in de problemen komen met hun huishou-
delijke kosten, kunnen zich nu rechtstreeks bij De Voedselbank melden.

De tijdelijke snelle procedure is:
* Mail naar hulp@voedselbankdebilt.nl
* meld daarin naam en telefoonnummer, u wordt snel teruggebeld en 
krijgt alle uitleg die nodig is over de procedure en welke informatie er 
nodig is om voedselhulp te kunnen krijgen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
De heer G. Groesz wil in De Vierklank van 22 april ‘effe’ kwijt dat 
de rioolbelasting tot zijn ongenoegen met 13% (= ruim 60 euro) om-
hoog gaat. Dat is verbazingwekkend want onze aanslag voor 2020 is 
verlaagd van 258 naar 240 euro. De Gemeente De Bilt krijgt hier de 
Zwarte Piet toegespeeld en dat is m.i. helemaal onterecht.

Piet van der Sanden
Bilthoven.

Commentaar gemeente De Bilt:
Communicatieadviseur Barry Smits bevestigt deze visie: ‘De heer Van 
der Sanden heeft gelijk; rioolrecht in 2020 is t.o.v. 2019 met 18 euro 
gedaald. Dat is 7 %. 

Zonnebloem proost op 
betere tijden

Net als voor iedereen is het voor de gasten en vrijwilligers van de Zon-
nebloem afdeling Maartensdijk een moeilijke tijd. Veel ouderen blijven 
thuis omdat zij tot de kwetsbare doelgroep behoren. Ook de geplande 
activiteiten gaan niet door, waaronder de bevrijdingsmaaltijden op 5 mei. 
Het bestuur zocht naar een mooie gelegenheid om alle mensen weer even 
te spreken, al was het maar even bij de deur en om iedereen zo mogelijk 
een hart onder de riem te steken. Er werden op 5 mei zo’n 100 potjes met 
advocaat, het drankje dat in de pauze van de activiteiten het meest wordt 
genuttigd, rondgedeeld onder gasten en vrijwilligers.           (Joke Calis)

Met een eigen advocaatpotje kunnen gasten en vrijwilligers op eigen 
wijze proosten op betere tijden.
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Stille getuigen
Bij het werken in de tuin kom je soms van alles tegen. Scherven van servies of aardewerk, een 

theelepeltje en soms een oude munt. Vaak betreft het eigendommen van de vroegere 
bewoners, afgedankt of verloren. Een vondst kan het opwindende gevoel geven 

in contact te komen met mensen die hier lang geleden leefden. 

Nog meer kom je te weten als je 
met een metaaldetector de grond 
gaat afspeuren. Een metaaldetec-
tor, wellicht bekend van ‘poortjes’ 
in luchthavens, geeft de mogelijk-
heid om metalen voorwerpen onder 
de grond op te sporen. De meeste 
metaaldetector hobbyisten zoeken 
op een akker naar oude gebruiks-
voorwerpen zoals vingerhoedjes, 
knopen, messen en munten. Veel 
voorwerpen zijn daar terecht ge-
komen met de stort van stadsafval 
in vroeger tijden. Interessant wordt 
het als de bodemvondsten gekop-
peld kunnen worden aan de plaatse-
lijke geschiedenis. 

Eind april 2020 zoeken Pascal 
Dijkhuizen, zijn zoon Jimmy en 
Arend Jan Derksen met een metaal-
detector op het land achter in West-
broek, voorheen Nedereindsevaart 
11 (nu Heuvellaan, Tienhoven). Het 
is lekker weer en fijn om buiten te 
zoeken. Met de metaaldetector in 
de ene hand en een schepje in de 
andere struinen zij het hele grasland 
af. En dan geeft de detector geluid 
en komt er een getal in beeld op 
het schermpje. Een teken dat hier 
iets onder de grond ligt. Pascal zet 
de schep in de aarde en steekt een 
graspol uit. Hij gaat op zijn knieën 
zitten en met een kleine detector 
pluist hij de grond uit. Het blijkt 
een dikke spijker te zijn, uitgezet 
door het vocht in de grond. 

Dichtheid
Pascal vertelt dat hij al op verschil-
lende plaatsen in het land heeft ge-
zocht en soms leuke dingen heeft 
gevonden. ‘De getallen op het 
schermpje geven de dichtheid van 
het materiaal aan. De dichtheid van 

muntjes is 20-30, brons iets lager 
en goud lager dan 16. De grond-
soort bepaalt hoe diep je kunt me-
ten. Een hoog vochtgehalte geleidt 
de signalen beter, soms kun je wel 
tot 70 cm diep komen. Muntjes vin-
den we veel, vaak met een wapen 
erop of duiten van lang geleden, 
bij voorbeeld uit 1765. We vinden 
ook veel rommel in de grond, zo-
als scherven van frisdrank blikjes. 
Voorbijgangers gooien achteloos 
hun lege blikjes in de berm. Bij het 
maaien versplinteren die in kleine, 
scherpe stukjes, wat in het veevoer 
terecht komt. Duizenden koeien 
worden hier ziek van (scherp-in), 
velen sterven eraan. Aluminium is 
niet magnetisch, dus het is lastig te 
verwijderen. Wij ruimen alle stuk-
jes blik op, nemen ze mee naar huis 
om het daar veilig weg te gooien’. 

Klontje
Arend Jan staat verderop te zwaai-
en. Hij heeft iets bijzonders gevon-
den. Met een grijns toont hij een 
bruin klontje in zijn hand. Als hij 
‘m schoon veegt blijkt het een zwa-
re, zilveren knoop te zijn met een 
kruis erop. Hoe lang lag die daar 
al .. was ‘ie van een kruisridder? 
Thuis worden de gevonden voor-
werpen in een badje van azijn met 
zout gelegd om te ontroesten. Daar 
komen de afbeeldingen op de mun-
ten tevoorschijn en is de afkomst 
te herleiden. Van bijzondere vond-
sten worden de coördinaten van de 
vindplaats genoteerd via google en 
geregistreerd, ingevoerd op datum.
De vorige keer dat de mannen hier 
zochten vonden ze lepeltjes met een 
molen, beslag van een oude boerde-
rij, een leeuwenpootje (vroeger als 
voet aan een deftige theepot beves-
tigd). Ook vonden zij een koperen 
gewicht en lakenloodjes met het 
wapen van Utrecht en van Leiden. 
Lakenloodjes zijn een soort keur-
merken die in vroeger tijden aan 
stoffen werden bevestigd. Ze ver-
wezen naar de verschillende stap-
pen in het productieproces, zoals 
het ruwen, scheren en verven van 
het laken. De opgegraven laken-
loodjes tonen meestal de initialen 
van de bewerker en het wapen van 
de stad waarin het laken werd ge-
maakt.

Verrassend
Vaak verbergt de Nederlandse bo-
dem ook oude kogelhulzen. Pascal 

laat 6 kogels zien die hij vond in het 
land aan de Heuvellaan. Duitse mu-
nitie uit de Tweede Wereldoorlog. 
Deze kogels komen uit een Mauser 
Karabiner 98k, een repeteergeweer 
van de Duitse Wehrmacht. Even 
verderop gaf de metaaldetector 
een duidelijk signaal, hier lag iets 
groots. Pascal vertelt: ‘We hebben 
in Zeeland een keer 2 bommen ge-
vonden. Onze metaaldetector kan 
een bom die 4 à 5 meter diep ligt, 
opsporen. Zo’n grote bom, daar 
blijven we vanaf. We geven de co-
ordinaten door met de telefoon aan 
de EOD (Explosieven Opruimings-
dienst Defensie). Zij graven de 
bommen uit en vernietigen ze in de 
duinen. Hier vonden we ook zoiets, 
maar niet zo diep en minder groot. 
Het bleek een pantservuistgranaat 
te zijn, een Duits antitank wapen 
uit de Tweede Wereldoorlog. Het 
komt uit een klein kanon dat vanaf 
de schouder kan worden bediend. 
Na het vuren werd de granaatwer-
per weggegooid.’ 

Bevrijdingsdag
Deze getuigen van de Duitse bezet-
ting hebben 75 jaar onder de grond 
gelegen. Waren ze afgeschoten of 
weggegooid? Ze herinneren aan de 
laatste trieste oorlogshandelingen 
op Bevrijdingsdag in Westbroek. Er 
zijn die dag verschrikkelijke din-
gen gebeurd. Boerderijen werden 
beschoten, mensen werden uit hun 
huizen gejaagd en in een weiland 
bijeen gedreven. Er sneuvelden 11 
personen. Veel bewoners van West-
broek droegen dit trauma levens-
lang mee. Maar ook Duitse soldaten 
konden hier slecht van loskomen. 
Eén van hen was Georg Kilens. Hij 
schreef in 2001 over die dag. Van 
de opluchting dat de oorlog voorbij 
was. Maar dat zij, parachutisten en 
soldaten van de Radio Compagnie, 
desondanks de opdracht kregen om 
een opstand in Westbroek te be-
teugelen. Mannen van de commu-
nicatie, zonder gevechtservaring, 
werden bewapend met handgrana-
ten, geweerpatronen en zelfs een 
pantservuist. Het ongecontroleerde 
vuurwapengebruik door beide par-
tijen, de angst, de ontreddering.
Wat bleef was de vraag naar de zin 
van dit gebeuren…

Nog altijd herinneren gaten in hui-
zen en kogels in de grond aan de 
oorlog. Nu, in corona-tijd meer 
mensen erop uit trekken, worden er 
meer bommen gemeld en onscha-
delijk gemaakt. Vaak met dank aan 
mannen met een metaaldetector zo-
als Pascal, Jimmy en Arend Jan. Zij 
blijven voorlopig nog zoeken naar 
een schat, een pot met munten van 
de Tempeliers…  (Karien Scholten)

Meer lezen over de bevrijding van 
Westbroek kan in het artikel ‘On-
gewild samenwonen’ in het tijd-
schrift St. Maerten 58 van de His-
torische Vereniging Maartensdijk. 
(Verkrijgbaar bij Van der Neut b.v. 
Groenekan, bij Bilthovense Boek-
handel, Julianalaan 1 te Bilthoven 
of via info@historischevereniging-
maartensdijk.nl)Pascal zoekt het land af met zijn metaaldetector.

De gevonden pantservuistgranaat.  

Gevonden kogels.

Keuzepakket 
bezuinigingsmaatregelen 

sociaal domein
Donderdag 30 april legde het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente De Bilt een keuzemenu aan ingrijpende bezuinigings-
maatregelen op Wmo en Jeugd voor aan de gemeenteraad. Doel is de 
alsmaar oplopende kosten op maatschappelijke ondersteuning en jeugd-
hulp in het sociaal domein een halt toe te roepen. Deze maatregelen 
volgen op eerder doorgevoerde bezuinigingen op het sociaal domein.
 
De kostenoverschrijding op Wmo (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning) en Jeugd loopt inmiddels op tot een verwacht tekort van 950.000 
euro, boven de laatst vastgestelde begroting 2019. Om zorg voor de 
meest kwetsbare inwoners beschikbaar en betaalbaar te houden, moe-
ten er impopulaire keuzes gemaakt worden. Zulke keuzes worden nu 
aan de raad voorgelegd als ‘knoppen om aan te draaien’, samen met 
de verwachte maatschappelijke effecten en het mogelijke besparings-
potentieel. De maatregelen lopen uiteen van het stoppen met de man-
telzorgwaardering tot het verder terugbrengen van de regiotaxi-zones. 
 
Keuzes
Wethouder Bakker (Jeugd): ‘De raad krijgt hiermee keuze uit maatrege-
len, waaronder ook pijnlijke of zeer moeilijk uitvoerbare maatregelen. 
Ook het college beseft dat het kiezen tussen kwaden is: elke ingreep 
raakt het welbevinden van inwoners. Maar de snelle toename in de 
zorgvraag van de afgelopen jaren en de daardoor stevig toegenomen 
kosten vragen hierom. Een enkele maatregel is direct uitvoerbaar, de 
meeste maatregelen vragen om nadere uitwerking. De raad kan zich 
de komende weken informeren en uitspreken over welke maatregelen 
verder uitgewerkt moeten worden’. 

Budget niet toereikend
Net als veel gemeenten heeft de gemeente De Bilt moeite om de wette-
lijke zorgtaken goed uit te voeren tegen het daarvoor door de Rijksover-
heid beschikbaar gestelde geld. Zowel de Jeugdwet als de Wmo kennen 
voor de uitvoering ervan geen budgettair plafond: zorg moet volgens 
deze wetten geleverd worden. De budgetten vanuit het rijk voor de uit-
voering zijn echter wel gelimiteerd.
De uitgaven binnen het Sociaal Domein waren hierdoor al hoger dan 
de inkomsten vanuit het Rijk, onder andere door de toegenomen vraag 
naar ambulante jeugdhulp. Met de landelijke invoering van het Wmo-
abonnementstarief in 2019 zijn de kosten voor zorg ook drastisch toe-
genomen. Zorgvragers met hogere inkomens betaalden tot die tijd veel 
meer zelf per maand. 

Planning
‘Vermogende mensen met een zorgindicatie, die eerst zelf een schoon-
maker inhuurden voor 15 euro per uur, kunnen nu net als mensen met 
een laag inkomen voor 19 euro per maand huishoudelijke hulp krijgen 
via de gemeente. Die kloppen nu bij ons aan’, licht wethouder Brom-
mersma (Wmo) toe.
Het college wil de maand mei gebruiken om de verschillende maatre-
gelen met de raad te bespreken. De besluitvorming wordt voor het zo-
merreces verwacht. Na uitwerking van de maatregelen vindt de verta-
ling van de gekozen maatregelen zijn weerslag in de begroting 2021 en 
verder. Deze begroting wordt in november 2020 door de gemeenteraad 
vastgesteld.

Het is wel wennen na lange tijd binnen
dat scholen weer voorzichtig beginnen
het gaat nu klassikaal
maar met werk digitaal
weten ze ook goed garen te spinnen

Guus Geebel Limerick
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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 14 mei
t/m woensdag 20 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 5.50

Gebraden rosbief
Beenham van 't huis
Kalfsrollade

Filet Americain
'Gevuld eitje' salade
Rivierkreeft salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Angus burgers

Verse kiprollade

Berner würstel

Duitse braadworst

500
 GRAM 5.98

4
 VOOR 10.-

1
 KILO 12.50

Speklapjes
naturel of gekruid

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

Vrijdag en zaterdag voordeel

Kip cordon bleu
Gehakt cordon bleu
Runder cordon bleu

SAMEN
VOOR 20.-

BBQ PAKKET
4 FILETLAPJES
4 HAMBURGERS
4 KIPDIJ SATE 
4 BBQ WORSTJES

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

Vanaf dinsdag 19 mei 
romige graskaas

PISTACHE NOTEN
100

GRAM 2.50

2
VOOR 7.-

2
VOOR 7.-

GEHAKT TORTILLA'S

KIP WRAPS

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

Pasta
met kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Vers gewassen
Spinazie

€ 0,99
zak 300 gram

Gesneden
Meloen mix

€ 1,99
Volle bakAanbiedingen met een * geldig op donderdag 14 mei, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Dit weekend speciale 
aanbieding met onze 
asperges!
We hebben een nieuwe 
schilmachine die nog 
nauwkeuriger uw asperges schilt!

Kom kijken en geniet van de 
allerlekkerste asperges van 
onze eigen teler Marc de Wit.

Chocolade-frambo-
zen-vanille taart

Nu € 15,95
Zoute stengels
Diverse smaken

Pak € 3,95

Onwijs lekker!
Desem – spelt
Walnootbrood

Nu € 3,49
Onze bekende
Rozijnen bollen

Zak 5 stuks € 1,99

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Pasta
met vierkazen saus

€ 1,49
100 gram

Rode curry scampi’s
met basmatirijst

€ 1,75
100 gram

Tuinbonen - kip schotel
rijk gevuld

€ 1,25
100 gram

Vers van de traiteur

Ook zin om even
lekker te smeren??

Probeer onze
diverse smeersels: 

Surinaamse eisalade,
filet Americain van wortel, 
hummus, pesto, verhekste 

kaas en nog veel meer...

Lekker met onze
Italiaanse toastjes!

Culinair genieten!

Haal het zonnetje in huis...

De allerlekkerste

Hollandse
Aardbeien

Tegen scherpe dagprijzen!

Alleen Ma Di Wo 20
05

19
05

18
05



Deel van 
Heemstrakwartier 

‘geschoond’
In het weekeinde van 2/3 mei is er in een hoek van het Burg. van 
Heemstrakwartier in De Bilt flink gewerkt; de betonnen planten-
bakken zijn geheel vrij gemaakt van vier jaren van wildgroei. Be-
woner Otto Oussoren doet verslag: 

‘Die wildgroei is ontstaan, doordat SSW en de gemeente er maar niet 
uitkwamen wie verantwoordelijk was voor dit onderhoud. Het is een 
mooi deel van de buitenruimte en de bewoners ergerden zich al jaren 
aan dit getouwtrek. Na wat pogingen is het nu gelukt om de gemeente 
er bij te betrekken; de gemeente zorgde voor het gereedschap en nam de 
afvoer van het verwijderde groen voor haar rekening’. 

Piek
‘In de wandelgang was vernomen, dat het probleem was dat de aan-
nemer voor de buitenruimte met de opdracht ook tekenende voor het 
onderhoud van de vier bakken en dat dit nooit was opgepakt; dit is 
niet bevestigd maar verklaart wel een en ander. 
De plantenbakken-actie op zich was een groot succes. Niet alleen zijn 
de bakken geweldig opgeknapt, maar ook de deelname lag hoog met 
een piek van 16 directe omwonenden en zelfs twee regelmatige be-
zoekers die voor het kleine speeltuintje kwamen. Het is nu zaak om 
de bakken zo spoedig mogelijk netjes en onderhoudbaar op te tuigen; 
mogelijk zijn de gemeente en 
SSW bereid zijn om voor nieu-
we aanplant te zorgen; d.w.z. de 
planten zelf. Plaatsen doen de 
omwonenden zelf. We willen er 
snel iets moois van maken’.

Rubberen
‘Nog een aanvullend verzoek is 
het herstellen van de geplaatste 
rubberen tegels. Er loopt een 
behoorlijke scheur halverwege 
het vierkant, die steeds wat wij-
der wordt. Het is al een keer 
gemeld. Omdat hier veel kleine 
kinderen wonen en/ of komen 
spelen is het gevaar van vallen 
groot. Wieltjes en dergelijke lo-
pen vast in de ruimte tussen de 
tegels’. 

 De Vierklank 5 13 mei 2020

advertentie

Actie voor nieuwe speel- en 
ontmoetingsplek aan de Lindelaan

door Henk van de Bunt

Eén centrale plek om kinderen te laten spelen en elkaar te ontmoeten in de Bilthovense wijk de 
Leijen. Met dit doel wil een bewonerscomité samen met Wijkraad De Leijen de speeltuin aan 

de Lindelaan een nieuw gezicht geven en dé ontmoetingsplek voor de Leijen worden.

Het bewonerscomité bestaat uit zes 
jonge gezinnen, allen wonend rond 
de speeltuin. Samen zijn zij nu zo’n 
anderhalf jaar bezig dit plan te rea-
liseren. Ondertussen is het plan een 
volgende fase ingegaan en zijn de 
bewoners bezig met het ontwerp en 
het rondkrijgen van de financiering 
met als doel begin 2021 de speel-
tuin te hebben gerenoveerd.

Ontwerp
Woordvoerder Wolf Hijlkema 
vertelt: ‘Ik zag deze week in De 
Vierklank het bericht over de Bon-
gerdlaan - grappig genoeg zijn wij 
dus samen met ongeveer hetzelfde 
bezig. Bij ons is het ontwerp al af. 
Met de input van bewoners heeft 
het bewonerscomité een speeltoe-
stellenfabrikant in de arm genomen 
om een geheel nieuw ontwerp te 
maken. Wensen voor een duur-
zame, uitdagende speeltuin voor 
kinderen van alle leeftijden hebben 
hierbij als belangrijkste uitgangs-
punt gediend. Zo komt er een groot 
klimtoestel voor oudere kinderen, 

een zandspeeltoestel, een vogel-
nestschommel, een klimheuvel met 
glijbaan voor de kleintjes en diver-
se kleine speeltoestellen. Alle pa-
den worden toegankelijk voor rol-
stoelen en kinderwagens. Ook een 
jeu de boules baan is onderdeel van 
het ontwerp, zodat het daadwerke-
lijk een ontmoetingsplek voor jong 
én oud kan worden. Naast dit alles 
komt er natuurlijk ook mooie be-
planting en hekjes voor de veilig-
heid.’.

Lokale inzamelactie
De gemeente steunt het plan van 
harte en heeft al 10.000 euro toe-
gezegd. Hijlkema hierover: ‘Maar 
dat is helaas niet genoeg; in totaal 
verwachten de bewoners ongeveer 
het tienvoudige van dit bedrag no-
dig te hebben. Op dit moment zijn 
wij daarom ook druk bezig met het 
werven van fondsen. Maar daar 
blijft het niet bij;: de hulp van de 
buurt wordt ook ingeschakeld. 
Via een speciale geldinzamelac-
tie wordt buurt- en dorpsgenoten 

gevraagd om een kleine donatie te 
doen in de hoop zo het doel sneller 
te behalen’.

Steentje
Dorpsbewoners kunnen letterlijk 
een steentje bijdragen door aan de 
inzamelactie te doneren via http://
www.speeltuinlindelaan.nl. Hier is 
ook meer informatie over de plan-
nen te vinden. Geïnteresseerden 
kunnen de voortgang volgen via 
de Facebookpagina van het bewo-
nerscomité: speeltuinlindelaan. 
Hijlkema tenslotte: ‘Naast bewo-
ners wordt ook lokale bedrijven ge-
vraagd om een financiële bijdrage. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
een volledig speeltoestel te spon-
soren. Het bewonerscomité zorgt 
voor een mooie vermelding van de 
bedrijfsnaam in de speeltuin en in 
verdere communicatie. Geïnteres-
seerde ondernemers kunnen voor 
meer informatie contact opnemen 
met de bewoners via info@speel-
tuinlindelaan.nl’.

Iedereen zet zich in bij de inzamelactie voor een nieuwe speeltuin aan de Lindelaan in de Leijen. 

De Bilt, 8 mei 2020

SP De Bilt roept verhuurders op de 
per 1 juli aangekondigde huurver-
hogingen niet door te laten gaan. 
Tevens adviseert zij huurders alvast 
bij hun verhuurder bezwaar te ma-
ken en niet in te stemmen met de 
verhoging. Zie onze website: www.
debilt.sp.nl 

SP De Bilt heeft vorige week in 
een brief aan SSW, de belangrijkste 
verhuurder in De Bilt, erop aange-
drongen af te zien van de geplande 
huurverhoging. Vorig jaar had 50 
procent van alle huurders moeite 
met het betalen van de huur. Door 
de recente gezondheids- en eco-
nomische crisis krijgen velen van 
hen te maken met een terugval in 
inkomsten. Het is daarom van groot 
belang dat huurders in deze onzeke-
re tijden niet ook nog eens te maken 
krijgen met de jaarlijkse lastenver-
zwaring. Veel huurders geven aan 

zich serieus zorgen te maken over 
de huurverhoging en die signalen 
bereiken de SP iedere dag in toene-
mende mate. Daarom zeggen we: 
“0% is genoeg. Voor de huurders 
geen huurverhoging dit jaar”.

Een van de oorzaken van de hoge 
huren is de verhuurdersheffing, 
waar de woningcorporaties trou-
wens ook zelf mee te kampen heb-
ben: ongeveer 4 maanden van de 
jaarhuur moet aan het rijk als belas-
ting worden afgedragen. 

We worden in ons verzoek gesteund 
door een op 21 april aangenomen 
motie in de Eerste Kamer, waarin 
verzocht wordt een tijdelijke huur-
stop mogelijk te maken voor zo-
wel de sociale sector als de vrije 
sector gezien de precaire situatie 
waarin nu al een aanzienlijk deel 
van de huurders van woonruimten 

verkeert, ervan uitgaande dat die 
situatie zich in de komende peri-
ode eerder zal verslechteren dan zal 
verbeteren. Het zou zomaar kunnen 
dat door de druk van de verhuurders 
de bereidwilligheid van de regering 
toeneemt om aan de motie gevolg 
te geven! 

SP De Bilt 

advertorial

Ook de kleine mensjes helpen mee

Jong en oud steekt de handen uit de mouwen om de bakken te schonen
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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.

Loon- en grondverzetbedrijf
R. van Amerongen

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

Dorpsweg 91, 3738 CB Maartensdijk
Telefoon: 06-53353180

Email: loonbedrijfvanamerongen@gmail.com

Voor al u grondwerkzaamheden,
cultuurtechnische werken, tuinaanleg

en agrarisch loonwerk.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

MENS is ook…
MENS tijdens de coronacrisis
Ook tijdens deze crisis is MENS De Bilt nog goed 
bereikbaar per telefoon of mail. Belt of schrijft u 
ons vooral als u niet meer de deur uit kunt, een 
praatje wilt maken of andere zorgen hebt. 
•  Servicecentrum De Bilt: 
 030 744 05 95 
 servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl   
• Servicecentrum Maartensdijk: 
 0346 21 41 61 
 servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
• Sociaal Team 
 030 727 15 57 (ma-vr 08.30 - 15.00 uur) 
 sociaalteam@mensdebilt.nl 
• Steunpunt Mantelzorg 
 Marianne: 06 130 71 129 of Liesje: 06 167 06 934 
 mantelzorg@mensdebilt.nl 

Naast onze boodschappenservice en Biltse tele-
foonlijn kunnen wij ook helpen bij overige klussen, 
zoals o.a.: hond uitlaten/opvangen, oud papier 
wegbrengen, wandelingetje maken (op gepaste 
afstand), vervoer. 

Nieuw adres MENS De Bilt 
Het nieuwe adres van 
MENS De Bilt is vanaf heden: 
Molenkamp 60, 3732 EV De Bilt. 
U kunt ons daar momenteel 
vanwege de coronamaat-
regelen niet bezoeken.

Stille herdenkingen 
in 2020 

Waar jaarlijks op 4 mei honderden deelnemers, zowel in Bilthoven als in éen 
van de vier kernen van voormalig Maartensdijk aanwezig zijn om de slachtof-
fers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, waren het 
bij de vijfenzeventigste herdenking alleen in Bilthoven burgemeester Sjoerd 
Potters met een klein aantal genodigden en in respectievelijk Groenekan en 
Westbroek vertegenwoordigers van de Werkgroep 4-mei aanwezig. 

 

Even voor acht uur was er vanaf het balkon van Jagtlust in Bilthoven het 
taptoesignaal. Na de twee minuten stilte legden burgemeester Potters en zijn 
echtgenoot een krans bij het monument. [foto Walter Eijndhoven]

De heer Goedhart jr. legde een krans namens het voormalig verzet. [foto 
Walter Eijndhoven]

Namens de Werkgroep 4 mei legden v.l.n.r. Marjan Bosma, Coby Merkens 
en Jasper de Vries een krans bij het B 17-monument in Groenekan. [foto 
Henk van de Bunt]

In Westbroek werd er in een kleine bijeenkomst koraalmuziek gespeeld 
door 4 muzikanten. Na de twee minuten stilte speelden zij vervolgens twee 
coupletten van Het Wilhelmus. [foto Henk van de Bunt]

Later die avond legden Mijco Boere en Wout Stam 
namens de Werkgroep 4 mei een krans. [foto Henk 
van de Bunt]

NU € 2,25

2 pakjes
NU € 5,50

MUESLIKOEKEN

CHIA POMPOENBROODJE

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

Het is weer feest bij Kapper Hans
We zijn weer terug van weggeweest

 
Deze maand zijn er nog een paar 
plekjes open, bel dus snel 212455
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Bijzonder Maartensdijks 
kunstverhaal 

900ste artikel onlinemuseumdebilt.nl
Onlangs werd op de site van Online Museum De Bilt het 900ste artikel geplaatst. Namens het 

museum meldt Anne Doedens: ‘Sinds de oprichting plaatsten we wekelijks gemiddeld 
tien bijdragen. Dat kon alleen maar met hulp van de historische verenigingen, de 

vrijwilligers en De Vierklank. Met behoud van kwaliteit op naar de 1000, om 
het rijke culturele erfgoed van onze gemeente te delen en te bewaren!’

Bij de 900ste bijdrage is een afbeel-
ding geplaatst van het kunstwerk 
‘Koos’ op het dak van zorgcentrum 
Berkenstede aan de Weespertrek-
vaart in Diemen, van de hand van 
beeldend kunstenaar Paul Vendel. 
Naast het kunstwerk staat de beken-
de Maartensdijkse dorpshistoricus 
Koos Kolenbrander (die ook zijn 
bijdrage aan het museum levert). 
Het beeld was oorspronkelijk be-
doeld als kunstwerk voor het Maer-
tensplein. We blikken bijna 25 jaar 
terug:
 
Beelden
Op 29 april 1996 schreef journalist 
Stieven Ramfharie in de Volkskrant 
over de ontvangst van het beeld in 
Maartensdijk. Hiervan een paar 
uitgebreide citaten uit zijn artikel: 
‘Zeven beelden van polyester moe-
ten er straks komen op de daken van 
winkels, woningen en het bejaar-
dencentrum. […] Want in Maartens-
dijk […] willen ze kunst hebben.’ 
Ramfharie vervolgt: ‘Echte kunst. 
Je spendeert tientallen miljoenen 
aan dat saaie baksteen en beton, aan 
winkelpuien en allerhande voorzie-
ningen voor ouderen, en je wilt het 
allemaal opfleuren. Toch helemaal 
niet verkeerd?’

Roerselen
De journalist merkt op ‘Laat het nou 
zo zijn dat de ‘Piemel van Koos’, ge-
modelleerd naar de genitaliën van de 
dorpshistoricus, op losse schroeven 
staat. Tenminste, die richting dreigt 
het op te gaan. Want als het aan een 
deel van het dorp ligt, zal Koos (toen 
48) nooit publiekelijk te bezichtigen 
zijn. […] Bloot hoort immers niet in 
het openbaar, kunstwerk of niet.’
Ramfharie vroeg Vendel om een 
toelichting. Die luidde: ‘Mijn werk 
slaat op de plaatselijke situatie. In 
Maartensdijk is het geloof heel be-
langrijk. Die gemeenschappelijke 
richting heb ik willen uitdrukken in 
dat kijken naar één punt. De vlinders 

die in de beelden zijn verwerkt, to-
nen de zieleroerselen van de bewo-
ners. Maar ze zijn ook een symbool 
voor de vele natuur in de omgeving 
van het dorp. Ik wil mooi werk ma-
ken. Meer niet.’ Tot zover de citaten 
uit het artikel van Stieven Rampfha-
rie.

Model
Hoe het zij, het beeld kwam er niet. 
In februari 2009 ontmoette journa-
list Frenk van der Linden de maker 
van het beeld, Paul Vendel en zijn 
model, Koos Kolenbrander, toen 
dat werd geplaatst op het dak van 
Berkenstein in Diemen. Op de 14de 
van die maand schreef hij over zijn 
ontmoeting in Het Parool. Dat in-
terview bracht dertien jaar later nog 
eens aan het licht hoe gevoelig de 
kwestie in het dorp lag. Vendel ver-
klaarde aan Van der Linden ‘Oor-
spronkelijk was de doorzichtige, uit 
polyester gegoten sculptuur bedoeld 

voor Maartensdijk. Maar nadat het 
streng christelijke smaldeel van het 
Utrechtse dorpje in opstand was 
gekomen tegen het onbedekte ge-
slachtsdeel van Koos ging het feest 
niet door’. 
In het artikel van Van der Linden 
valt verder te lezen, hoe Vendel ‘in 
1996 van de Mondriaanstichting 
[door bemiddeling van Jaap Roëll] 
opdracht had gekregen een kunst-
werk voor het nieuwe centrum van 
Maartensdijk te bedenken. […] De 
orthodox protestantse gemeenschap 
in het dorp protesteerde tegen plaat-
sing van deze levensgrote naakten. 
[…] de opdracht werd ingetrokken. 
In het Parool verklaarde Vendel: ‘Ik 
weigerde mijn vrijheid als kunste-
naar op te geven’. Van der Lindens 
artikel besluit: ‘Vendel nam Koos 
mee naar zijn woning in Amsterdam, 
waar hij twaalf jaar in ballingschap 
doorbracht. Maar na een telefoontje 
van Cordaan, de grote zorginstelling 

Het kunstwerk ‘Koos’ met ernaast de bekende Maartensdijkse 
dorpshistoricus Koos Kolenbrander (foto Marnix Schmidt)

voor ouderen en verstandelijk ge-
handicapten, was het pleit snel be-
slecht. Koos kwam eindelijk thuis.‘

Tot slot
Het beeld werd 13 jaar na de afge-
blazen plaatsing weer onderwerp 
van gesprek in het dorp, toen een 
andere kunstkwestie tot verhitte 
gemoederen in het dorp leidde. We 
lezen in De Vierklank van 16 mei 
2009 een ingezonden stuk van de 
Maartensdijkse Fré Pijpers in de 
rubriek ‘Dat wil ik ‘effe’ kwijt….’ 

Mevrouw Pijpers berichtte, dat zij 
Koos graag een plaats had gegund 
op de rotonde van het gemeentehuis. 
Zij deed het voorstel voor een kunst-
object,
‘[een] symbool voor Maartensdijk: 
‘De mens gevangen in de spiraal van 
de allerhoogste’. Daarin het prachti-
ge beeld van Paul Vendel, dat mooi 
belicht zal worden op die plaats. Het 
beeld is nog steeds beschikbaar en al 
betaald voor zover ik weet. Voor de 
50.000 euro kan daar een respecta-
bele spiraal om heen’.   [HvdB]

Het ontwerp van mevrouw Pijpers. 

Anneke en Menno 
bij Reinaerde

Anneke en Menno kenden elkaar niet. Maar de één zocht een muzi-
kaal begeleider, de ander wilde graag optreden. Na één keer oefenen, 
durfden ze het samen aan. En afgelopen woensdag klonken er vrolijke 
klanken uit de achtertuin van De Reiger van Reinaerde; hier genoten de 
bewoners van Nederlandstalige liederen. 

Bij ‘Oh foxy foxtrot met je elastieke benen’, ging het publiek enthou-
siast de dansvloer op. Anneke en Menno deden dit vrijwillig en waren 
daarom verrast door prachtige bloemen van Tap Dela. ‘Tap Dela vindt 
het maken van mooie herinneringen met elkaar belangrijk. Anneke en 
Menno zijn hier een goed voorbeeld van. Zo’n activiteit waarderen we 
daarom graag’, aldus Nadia Gandon-Najib.

Wilt u ook optreden voor een (zorg-)instelling? Mail dan naar joanne@
samenvoordebilt.nl

Menno en Anneke treden met veel plezier op bij Reinaerde.

Muzikaal vermaak voor 
oudere inwoners

De plaatselijke band Treasure ver-
raste woensdag 6 mei de bewoners 
van zorgcentrum Weltevreden met 
een muzikaal optreden. Deze drie-
stemmige band speelde met name 
prettig in het gehoor liggende 
countryrock, vooral uit de jaren 60 
en 70. Muziek die voor de meeste 
bewoners bekend in de oren klinkt. 

Meerdere bewoners genoten mee 
vanaf hun balkon of woonkamer. 
Door de noodzakelijke maatrege-
len i.v.m. de coronapandemie ligt 
eenzaamheid voor veel ouderen 
op de loer. Dit soort initiatieven 
vormt dan een welkome afwisse-
ling in hun dagelijkse bestaan. 
           (Frans Poot)

Anna van der Hulst, zang, gitaar en accordeon; Ton Wildschut, akoestische 
bas en zang en Onno Stoopendaal, gitaar en zang bezorgen bewoners van 
Weltevreden een vrolijke noot.
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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.

Met trots geven wij kennis ...

PELARGONIUM
Haar roepnaam in de volksmond is GERANIUM. Ze 

is deze week samen met nog pakweg 8.000 broer-

tjes, zusjes, neefjes en nichtjes uit de rijk bloeiende 

tuin-tak van de familie bij ons binnengekomen. 

Nee ... niet per ooievaar zoals het plaatje sugge-

reert, maar per colonne vrachtauto’s.

Bezoekuur is van maandag t/m vrijdag van 09.00 

tot 18.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en 

zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

... en we noemen haar

Dorresteinweg 72b Soest

035 - 6012883

vaarderhoogt.nl

Tot en met
dinsdag 19 mei
kunt u net zo veel 
geraniums adopteren als u maar wilt, potmaat 10,5 cm,per stuk
van € 1,99 voor 

slechts €1,29

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

Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

RUNDER SUKADE LAPPEN
Lokaal van de Utrechtse Heuvelrug! Om achtjes te 
stoven, heerlijk mals en mooi fijn van draad!!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 7,75

KIPDIJ FILET
Voor op de BBQ, voor in een ovengerechtje, en voor 
een kort stoofpotje, zeer smaakvol en wordt niet droog!
Helemaal zonder been, ca. 10 tot 12 min. 100 gram 0,95

BIEFSTUK PANNETJES
Voor in de oven of op de BBQ! Gekruide en 
gemarineerde biefstuk met kastanje champignons....
Mag lekker rosé; 10 min. op 180°C 100 gram 1,95

VERSE KIPPEN LEVERTJES
Heerlijk kort roerbakken met een uitje of prei erbij, ook
lekker als snack met ontbijtspek eromheen....
Wie durft deze smaakvolle verse delicatesse?? 500 gram 3,25

WEISS WURST
Uit eigen worstmakerij, naar Duits recept, kan zo op
de BBQ en ook in de pan, heerlijk op de broodje!!
Even kort bakken en smullen maar!! 100 gram 1,00

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

WARME VOORJAARS AANBIEDINGEN!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze zijn geldig van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei.

Zetfouten voorbehouden.

SHOARMA VLEES
Lekker met friet en sla en onze broodjes.... 500 gram 5,00
ENTRECOTE BURGERS
Mals rundvlees, gekruid: super van smaak!! 3 stuks 4,50

KALFSRIBLAPPEN
Voor de liefhebbers! Grof van draad en iets doorregen!
Lekker fris met een beetje citroen erbij...
ca. 1½ tot 2 uur stoven.... 500 gram 11,75

Fijn

om u weer te zien.

Hoera, 
we zijn weer 

open!

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Dit zijn onze voorzorgsmaatregelen:
•  Blijf thuis als u klachten heeft!
•  Graag bellen voor een afspraak in plaats van binnenlopen
•  Mondkapjes zijn voor kappers niet verplicht, wij dragen een 

mondkapje en gezichtsscherm tijdens het knippen als u dit wilt
•  Preventieschermen zijn aanwezig
•  Neem een tas mee om uw jas in op te bergen
•  Heeft u een afspraak, desinfecteer uw handen buiten bij de 

deur voor u binnenkomt
•  Wacht op uw beurt, in verband met drukte bij de balie
•  Alles wordt gedesinfecteerd na iedere klant

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.
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Bevrijding en vrijheid
door Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding heeft de Historische Kring D’Oude School in 
De Bilt een boek uitgegeven met de titel Bevrijding en Vrijheid’: Geef de verzetshelden een 

gezicht en de vrijheid een stem’. De coronacrisis versluierde deze viering. Een deken 
van onvrijheid hangt nog door het coronavirus boven Nederland.

Voorzitter Paul Meuwese: Op 7 
mei verscheen dit boek: gratis voor 
alle leden en een aantal exemplaren 
gaat naar de bovenbouw van de ba-
sisscholen en de eerste klassen van 
het voortgezet onderwijs in deze 
gemeente. In het eerste gedeelte 
van dat boek staan korte schetsen 
van de verzetshelden die genoemd 
staan op het herdenkingsmonument 
dat voor gemeentehuis Jagtlust 
staat. Daarnaast krijgen nog enkele 
andere helaas niet genoemde ver-
zetsstrijders, 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 over de 
beleving van vrijheid. Ook het feit 
dat het in Nederlands-Indië nog 
lang zou duren voordat daar de rust 
weerkeerde wordt belicht’.

Jaap Kaas
Al 75 jaar is Nederland en ook De 
Bilt bevrijd van de vijandelijke 
overheersing en het is al 62 jaar ge-
leden, dat het verzetsherdenkings-
monument bij Jagtlust is onthuld. 
Kunstenaar Jaap Kaas kreeg de 
opdracht om het monument te ont-
werpen, te realiseren en de namen 
van de verzetshelden op de sokkel 
te beitelen. Tot heden was er aan 
deze mannen, die hun leven hebben 
gegeven voor onze vrijheid, geen 
afzonderlijke publicatie gewijd. De 
Historische Kring D’Oude School 
heeft de burgemeester aangebo-
den ter gelegenheid van de viering 
van 4 en 5 mei daaraan aandacht te 
schenken door middel van een pu-
blicatie en een fototentoonstelling. 
Een boekwerk zou worden aange-
boden aan de leden van de histori-
sche vereniging, belangstellenden 
bij de herdenking op 4 mei en de 
bezoekers van een fototentoonstel-
ling op 5 mei. 

Lege banden
Samensteller van het boek, Leo 
van Vlodorp vertelt: ‘Tevens werd 
verzocht om op de vier lege banden 
op het monument de namen te bei-
telen van 4 personen die in relatie 
met het verzet in De Bilt hun leven 
gaven voor onze vrijheid. Het ver-
zoek was vergezeld van een dege-
lijke onderbouwing. Nog voor de 
uitbraak van de coronacrisis werd 
dit verzoek namens het College af-
gewezen. Vanwege de coronacrisis 
zijn alle publieke bijeenkomsten 
geannuleerd. De dodenherdenking 

op 4 mei en de viering van de be-
vrijding op 5 mei kregen een an-
dere invulling. De distributie van 
het boek aan de leden van de his-
torische vereniging en de bij de tot-
standkoming betrokkenen kon wel 
doorgang vinden. De fototentoon-
stelling zal naar verwachting later 
in het jaar plaats vinden. Belang-
stellenden kunnen dan zolang de 
voorraad strekt, ook een exemplaar 
van het boek ontvangen.
Het boek bestaat uit twee delen. 
Eerst wordt de verzetshelden, wier 
namen op de sokkel van het herden-
kingsmonument bij Jagtlust staan, 
een gezicht gegeven. Helaas is dit 
niet mogelijk voor Jo Vermaak; on-
danks alle inspanning is dat niet ge-
lukt. Vervolgens wordt beschreven 
wat de vijand onwelgevallig was 
en wat de reden van hun arrestatie 
was. In het tweede deel wordt op 
verschillende manieren aandacht 
besteed aan ‘Geef de vrijheid een 
stem’. 

Opgedragen
Het boekwerk is opgedragen aan 
Kees Brinkhof en Betty Bausch-
Polak. Kees Brinkhof is geboren op 
5 juli 1944 te Utrecht; 9 maanden 
vóór de fusillade op 5 april 1945 
van zijn vader en de broer van zijn 
vader. Zijn doopnaam is Corne-
lis en zoals ook zijn vader met de 
roepnaam Kees. Hij is te Utrecht 
gehuwd op 25 maart 1966 met Jan-
neke (roepnaam Jenny) Janssen. Zij 
is geboren in stad Groningen, al-
waar zij nu wonen. Kees heeft zijn 
vader nooit echt gekend. En zijn 

moeder vertelde maar weinig over 
zijn vader. Zij kenschetste hem wel 
als handig; ‘wat zijn ogen zagen, 
maakten zijn handen’. Over zijn ge-
vangenneming had zij hem verteld 
dat een NSB’er, die in de buurt van 
haar broer woonde, hem zou heb-
ben verraden. De broer van vader, 
Jan, is van 1916 tot aan zijn dood in 
1945 organist geweest van de Mi-
chaëlkerk te De Bilt.
Betty Bausch-Polak is geboren 
in het jaar 1919 binnen een joods 
gezin; gehuwd in 1939 met Philip 
(Flip) de Leeuw ( 1914-1944) en is 
in 1961 gehuwd met Dolf Bausch 
en woont op dit moment in Israël. 
Betty en Flip waren lid van een zi-
onistische beweging. De reeks van 
droevige gebeurtenissen in het le-
ven van Flip en Betty vanaf het be-
gin van de Tweede Wereldoorlog, 
de bezetting van ons land door de 
Duitsers en de miskenning van het 
verzetsverleden van zowel Flip als-
ook van Betty is beschreven als een 
tragedie. Na hun vlucht uit Amster-
dam vanwege hun joods zijn heb-
ben zij op vele plaatsen ondergedo-
ken gezeten. Op tijd gewaarschuwd 

zijn ze kunnen vluchten uit de 
joodse psychiatrische instelling in 
Apeldoorn en zijn via Hilversum 
en Laren in Bilthoven terecht ge-
komen. Alle psychiatrische pati-
enten en het verplegend personeel 
zijn afgevoerd naar Auschwitz en 
om het leven gebracht. In Biltho-
ven namen ze deel aan het verzet 
en laatstelijk voerde Flip de op-
dracht uit om een aanslag te plegen 
op de spoorbaan Utrecht-Amers-
foort. Deze mislukte. Hij vluchtte 
met achterlating van 2 kameraden; 
de één gewond en de ander in een 
sloot. Het adres van Flip en Betty 
werd achterhaald door de Duitsers. 
Ze werden gevangengenomen, 
verhoord, gemarteld en Flip werd 
bestempeld tot ‘Todeskandidat’. 
Betty, zijn vrouw, werd op won-
derbaarlijke wijze vrijgelaten. Ze 
bleef wel onzeker over het leven 
van Flip. Hem werd een tijdelijk 
graf toegekend in Veenendaal. Uit-
eindelijk vond hij zijn laatste rust-
plaats op het erekerkhof te Loenen 
op de Veluwe. Zij hertrouwde met 
Dolf Bausch in 1961, maar zij is nu 
reeds geruime tijd weer weduwe. 

Voorzitter Paul Meuwese van de Historische Kring overhandigt aan 
directeur Arjan Dam van de Martin Luther King-school in Maartensdijk 
een aantal exemplaren van het boek.

Leo Vlodorp stelde het boek samen.

Ondernemen in coronatijd
Hairdesque is weer open

Bijna 2 maanden was de deur van Hairdesque op het Maertensplein in Maartensdijk gesloten. 
Noodgedwongen werkloos was het team, dus kreeg de salon een grote schoonmaakbeurt 

en waren ze alsnog telefonisch druk om vragen te beantwoorden, adviezen te geven, 
afspraken te maken en de verkoop van producten.

Van de kleurservice voor thuis werd 
gretig gebruik gemaakt. In Maar-
tensdijk bracht Christa de pakketjes 
aan huis, van daarbuiten kwamen 
klanten het op het plein afhalen. 
Druk waren ze ook met het voorbe-
reiden van de salon voor de herope-
ning en het uitzoeken wat wel mag 
en kan en wat niet. Daarbij gaat het 
om de veiligheid en gezondheid van 

de medewerkers en de klanten wat 
resulteert in een lijst aan voorzorgs- 
en hygiënemaatregelen. Maar ge-
knipt kan er weer worden en daar 
zijn ze blij mee. Christa: ‘Ben zeker 
blij dat we weer aan de gang kun-
nen, we hebben heel wat achter-
stand weg te werken en verruimen 
onze openingstijden dan ook voor-
lopig van 7.00 tot 20.30 uur door-

deweek  en op zaterdag van 7.00 tot 
18.00 uur. We staan echt te springen 
om weer aan de slag te gaan.’

Hartverwarmend
‘De afgelopen weken waren niet 
leuk, maar we hebben echt zoveel 
leuke reacties ontvangen’, ver-
telt Christa. ‘We kregen bloemen, 
kaartjes, appjes, mails en telefoon-
tjes van mensen die ons een hart 
onder riem wilden steken. Er zijn 
ook veel klanten die een waardebon 
hebben aangeschaft waarmee ze op 
een later tijdstip een behandeling 
kunnen betalen. Dit was voor ons 
hartverwarmend, en bijzonder te er-
varen dat zoveel mensen dit gedaan 
hebben om ons te supporten. Het 
zal wellicht een beetje ongemakke-
lijk voelen in het begin vanwege de 
hygiënemaatregelen en het feit dat 
we met een spatmasker opwerken, 
maar dat nemen we allemaal voor 
lief omdat we weer kunnen doen 
waar we goed in zijn en wat we al-
lemaal het allerleukste vinden. De 
deur staat open.’Christa is blij dat de deur van de salon weer voor klanten geopend is.

Muziek in de straat

Zaterdag werden de bewoners van de Steenen Camer in Bilthoven 
verrast door een draaiorgel. Ook de kinderen genoten van de muziek. 
Het was een welkome afwisseling in deze tijd van noodzakelijke 
beperkingen van de bewegingsvrijheid. [Frans Poot]
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs 
van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs 

*
Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

BUGLES, DORITO’S OF 
LAY’S PARTYPACK
2 zakken Bugles à 180 gram, Doritos à 272 
gram of Lay’s à 335 gram

partypacks

2 VOOR

350

LOS GANSOS WIJNEN
4 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

Geen 18, geen alcohol

4 HALEN
2 BETALEN*

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

4 HALEN
2 BETALEN*

JUMBO WOK- OF 
ROERBAKGROENTEN
2 zakken à 400 gram

 2 VOOR

3,-
a3,38 - a5,52

Geen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

DESPERADOS OF AMSTEL 
OF PILSNERS VAN HERTOG 
JAN, GROLSCH OF BUD
M.u.v. Bud 12-pack
2 multiverpakkingen, losse flessen à 30-33 cl 
of blikken à 33-50 cl

2 HALEN
1 BETALEN*

SENSEO KOFFIEPADS
3 verpakkingen à 36 pads

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

1049

a11,58 - a13,62

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5,-

PAMPERS
Premium Protection maat 1 of 2, 
Pure, pants of billendoekjes
4 pakken

2+2
GRATIS*

KIES & MIX FRUIT
Elstar appels tas à 1,5 kilo, blauwe bessen 
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram, 
druiven rood pitloos bak à 500 gram 
of Conference peren bak à 1 kilo

 3 VOOR

499

bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram, 
druiven rood pitloos bak à 500 gram 
of Conference peren bak à 1 kilo

 3 VOOR
99
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Stichtsche Rugby terug naar 
waar het begon

Zeven jaar geleden werd de 
Stichtsche Rugby Football Club 
opgericht om deze mooie sport 
een plek te geven in de Biltse 
gemeente. Door de Covid-19 uit-
braak maakte de club gebruik van 
het moment om het eigen veld bij 

SCHC te voorzien van noodzake-
lijk onderhoud en  aanpassingen. 
Rugby kent namelijk een lang sei-
zoen van augustus tot en met juni 
waardoor het veld bijna het hele 
jaar door in gebruik is. Door dit 
onderhoud keert de club tijdelijk 

terug naar haar roots, op het gras-
veld voor het gemeentehuis.

Afgelopen week mochten de 
jeugdleden onder strenge regels 
en met extra schoonmaakmomen-
ten voor ballen en materiaal weer 
hun spel spelen. Zaterdag stonden 
ruim 50 kinderen na lange tijd 
weer met een ovale bal in de han-
den om met veel plezier hun sport 
te beoefenen. Om de doelstelling 
van 100 leden deze zomer te ha-
len nodigt de club kinderen uit om 
gratis een paar keer mee te doen. 
Zaterdag van 10 tot kwart over 11 
is de training open voor jeugd van 
5 tot 16 jaar die rugby eens wil 
proberen op een laagdrempelige 
manier. Kijk op de website voor 
meer informatie over de regels en 
aanmelding. www.srfc.nl

Rugby voor het gemeentehuis in Bilthoven onder Covid-19 regelgeving

Finn Schuitema verrast 
bewoners Dijckstate

door Kees Diepeveen

Alle bewoners die thuis waren van het woon- en zorgcentrum Dijckstate in Maartensdijk 
werden op zaterdagochtend 2 mei verrast door de 12 jarige Finn Schuitema, die aan alle 

bewoners een zelfgemaakte en mooi versierde cup cake overhandigde. 

Twee dames van de bewonerscom-
missie van Dijckstate hielpen Finn 
een handje en zorgden er voor dat 
ook de mensen die niet huis waren 
hun cup cake kregen. De bewoners 
reageerden enthousiast en stelde 
het initiatief van Finn erg op prijs. 

Zwaar
Het initiatief van Finn kwam voort 
uit zijn gedachte dat het binnenblij-
ven voor ouderen door de corona-
crisis best wel zwaar is en steeds 
zwaarder wordt naarmate de tijd 
vordert. En om de merendeels ou-
dere bewoners van Dijckstate een 
hart onder de riem te steken heeft 
Finn deze actie bedacht.

Finn Schuitema verrast de bewoners van Dijckstate met zelfgemaakte 
cup cakes

Knuffelberen in 
De Bilt

Knuffelberen zijn voor de meeste kinderen een bron van herkenning en vriendschap, en kunnen 
steun geven als de echte vriendjes er even niet zijn. Of, zoals de beroemde schrijver Evelyn 

Waugh het vlak na de oorlog zei: ’Kon het altijd maar zo zijn… altijd zomer, het fruit 
altijd rijp, en mijn knuffelbeer in een goed humeur…’

Peuters, kleuters en hun ouders 
kunnen in deze lastige tijd, waarin 
er weinig te doen is voor kinderen, 
in de hele gemeente op zoek gaan 
naar knuffelberen, die nieuwsgie-
rig door ramen en vensters naar 
buiten kijken of ze al gevonden 
worden door de kleintjes.

Om de kinderen en hun ouders te 
inspireren tijdens hun wandelinge-
tjes in de buurt is er op de site van 
bibliotheek Idea een kaart te vin-
den met de plekken waar de beren 
te zien zijn en een kaart waarop 
je kunt aangeven hoeveel je er al 
gevonden hebt. Overigens zijn er 
veel verrassingsberen die niet op 
de kaart staan: goed om je heen 
kijken, dus.
                (Peter Schlamilch)

Opnieuw een kijkje 
achter de schermen 

bij SVM
Het is stil op de voetbalvelden in deze coronatijden, maar achter 
de schermen gebeurt er nog genoeg. Een mooie gelegenheid om 
eens achter de schermen te kijken wat er allemaal gebeurt bij 
SVM; dit keer ontmoeten wij secretaris Jeannette van den Bunt. 

Op de vraag hoe lang ze al rondloopt bij SVM komt een duidelijk 
antwoord: ‘Het letterlijk rondlopen hier doe ik nu al wel zo’n 22 jaar; 
vanaf dat onze oudste ging voetballen. Ik was totaal niet met voet-
ballen opgegroeid en alles was nieuw voor mij. Doordat mijn man 
altijd op zaterdag werkte, woonde ik zoveel mogelijk wedstrijden bij. 
Daarna gingen nog twee kinderen van ons op voetbal’. 

Bestuurssecretaris
Jeannette is nu bestuurssecretaris bij SVM. Ze weet niet exact meer 
wanneer ze hiermee gestart is maar haar eerste notulen van een be-
stuursvergadering dateren van augustus 2011. Zelf voetbalt ze niet: 
‘Sterker nog, ik heb er helemaal geen verstand van’, lacht ze. Ik snap 
nog net wat buitenspel is, maar verder dan dat gaat mijn kennis niet. 
Ik zie nooit goed wat er precies gebeurt in het veld bij overtredingen. 
Ik ben heel stil langs de lijn. En nee, dat ligt niet aan mijn ogen maar 
gewoon aan te weinig voetbalkennis’. 
 
Betrokken
‘Persoonlijk vind ik dat als je lid bent van een vereniging, je ook be-
trokken moet zijn. Een vereniging draait op vrijwilligers. Als je kinde-
ren nog geen 19 jaar zijn, vind ik het niet meer dan normaal wanneer 
je als ouder betrokkenheid toont en helpt waar nodig. Destijds ben ik 
gevraagd om in de middag kantinediensten te draaien vanwege het 
tekort. Ik heb dit altijd met plezier gedaan en zo rolde ik meer en meer 
het verenigingsleven van SVM in. Ik bezocht de ledenvergaderingen 
en was zo’n beetje de enige ouder aanwezig namens kinderen. Meer-
derjarige leden waren genoeg aanwezig. Het was op zo’n avond dat ik 
hoorde van het tekort aan bestuursleden en heb ik aangegeven dat ik 
wel interesse had. Het duurde niet lang of ik werd door Frans v.d. Tol 
gevraagd voor een bestuursfunctie. Ik werd bestuurslid met een flinke 
portefeuille: bemensing kantine, vrijwilligers en de website. ‘Na een 
intensieve periode, kwam Maarten Mooring in het bestuur en nam 
hij de portefeuille kantinebemensing over. Het websitebeheer van de 
oude site leverde mij weinig werk op omdat we een heel websiteteam 
hadden. Sinds vorig jaar is er een nieuwe website en steek ik iets meer 
tijd in het beheer samen met Majorie, bestuurslid Communicatie. We 
hopen wel dat er een vrijwilliger komt die het leuk vindt dit het web-
sitebeheer te gaan doen.’

Stil
‘Het is wel stil nu met de maatregelen rondom corona. Geen vergade-
ringen, geen kantinediensten en ook niet even aanwippen in de kan-
tine. Het even aanschieten van personen is er ook niet bij. Als je nu 
iets wilt vragen of overleggen, gaat dat via de mail, app of telefoon. 
Dit is soms wat omslachtig. En natuurlijk dit jaar ook geen vrijwil-
ligersavond. ‘Helaas, want we hadden onze vrijwilligers graag weer 
in het zonnetje gezet.’
Eind volgend jaar stopt Jeannette met haar vrijwilligerswerk bij SVM. 
‘Ik hoop dat er iemand op staat, die mijn leuke functie wil overnemen. 
Want leuk is het zeker!’        (Majorie Overvoorde)

SVM secretaris Jeannette van den Bunt.
Een berenfamilie in De Leyen klaar om ontdekt te worden…



12

VOORDEEL

WEEKGOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS 

WEEKWEEKWEEKWEEKWEEKGOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS 

WEEKWEEKWEEKWEEK
MAXIMAAL 4 KEER DE AANBIEDING PER KLANT 

Garnier Ambre 
Solaire Clear 
protect spray of 
Kids skin lotion 
3 fl essen van 150 - 200 ml
Van /53.58 - /59.19
Voor 17.86 - 19.73
Alleen de afgebeelde soorten lopen 
mee in deze actie

4.99 
3 PAKKEN

2.99 
KILO

Sallands zonnepit
Van /1.99

 Vivera
  Alle soorten 
Van /6.15 - /9.21

Hollandse Roma cherry 
snoeptomaten
Emmer met 1 kilo
Van /4.99

1.49 
 PER STUK
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Coca-Cola, 
Fanta of Fuze 
Alle fl essen van 
1 - 1.25 liter
Van /1.59 - /1.69

HOOGVLIET.COM

 NU 

 1+2
GRATIS 

0.99 
PER FLES
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GEMEENTENIEUWS
week 20   13 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. 

Op donderdag 21 mei (Hemelvaarts-

dag) en vrijdag 22 mei is het gemeen-
tekantoor gesloten.

Afvalinzameling en 
milieustraat
De maatregelen rondom het coronavirus 
hebben nog altijd gevolgen voor het inza-
melen en wegbrengen van afval in gemeen-
te 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 verviel op zater-
dag 9 mei in Maartensdijk en Groenekan. 
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 ge-
bonden aanbieden. Helaas zien we nog al-
tijd veel gedumpt afval. Zonder afspraak 
mag u geen grof afval op straat zetten.

Milieustraat
•  is gesloten op zaterdagen (en feestdagen, 

zoals Hemelvaartsdag op donderdag 21 
mei).

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

•  houdt geen kantoor, u kunt telefonisch te-
recht 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.

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.

Verantwoord naar school
Sinds deze week is het basisonderwijs 
weer van start, evenals de kinderop-
vang. Geef elkaar de ruimte. Ook on-
derweg.

Buiten sporten
Sinds 29 april was er voor kinderen en 
jongeren al meer ruimte voor georga-
niseerde buitensport en -spel. Nu kun-
nen ook volwassenen buiten sporten 
als zij zich houden aan de 1,5 meter 
afstand. 

Zie de websites van de sportverenigingen 
voor de mogelijkheden. Belangrijke beper-
kingen blijven: geen mensen ‘langs de lijn’, 
geen wedstrijden en kleedkamers, douches 

en kantines dicht blijven.

sjorssportief.nl: aanbod voor niet-leden
Voor kinderen en jongeren 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 fi lter in de 
categorie ‘Veilig sporten’. U kunt uw kind 
eenvoudig aanmelden via deze site, ook 
voor een activiteit in een andere kern.

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

18+

?

STAP 5

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

Kom alleen
Komt u een document aanvragen of opha-
len, komt u dan alstublieft zonder gezel-
schap naar binnen. Het is regelmatig best 
druk in de ontvangsthal. De medewerkers 
aan de receptie vragen dan aan uw gezel-
schap of zij even buiten willen wachten. 
Dat doen zij uit bescherming van uw en 
hun eigen gezondheid.

Vermijd drukte, houdt 
1,5 meter afstand
De coronamaatregelen worden stapsgewijs 
versoepeld. Met tussenstappen van enkele 
weken wordt steeds meer mogelijk, volgens 
een zogenaamde ‘routekaart’ tot 1 septem-
ber. Voorwaarde is wel dat het virus be-
heersbaar blijft. Op de website van de Rijks-
overheid leest u welke basisregels we 
hiervoor moeten hanteren en welke maatre-
gelen stap voor stap versoepelen. 
Zie www.rijksoverheid.nl/corona



Nootjes
De Vierklank 14 13 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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

Te koop aangeboden
Ronde tuintafel met 4 ver-
stelbare tuinstoelen, zacht 
geel €28,-. Tel. 06-40231810

Houten Teak/Garden tuin-
set: ronde opklapbare tafel 
met twee stoelen €45,-. Tel 
06-40231810

5 Boeken van Ernst Wiechert 
o.a. De witte buffel, Stoke 
brand en De geschiedenis 
van het geslacht Jeromin 
samen €2,- Tel: 06-14040516

Israël Querido, 4 boeken 
van de Jordaan, Manus Peet, 
Mooie Karel, Ven Nes en 
de Amsterdamse epos €40,- 
Tel.06-14040516

9 Boeken van Simon Vestdijk 
.o.a. De koperen tuin, Ivoren 
wachters en De kelner en de 
overlevenden. Samen €4,-. 
Tel: 06-14040516

JVC zilverkleurige luidspre-
kerboxen 5 kleine 30w. en 
sub woofer 55w. €25,-. Tel. 
030-2287086

Nieuwe leren herensneakers 
2x zwart en 1x rood maat 
48 en 1x bruin suede maat 
47 €10,-. per paar. Tel. 030-
2287086

2 kinderspeelkleden. afbeel-
dingen stad, geschikt voor 
kinderen v.a. 2 jaar.Samen 
€6,-. Tel. 0346-243758

Nieuwe half hoge bruine 
suede laarzen met een plat 
hakje. maat 40, €20,-. Tel. 
0346-243758

Autoboek van Porsche tot 
Rolls Royce met kleurrijke 
foto's €7,50. Tel. 0346-
243758

Vierkant bijzettafeltje gebr. 
L27cm x B28cm x H35 cm 
kl.besch., €12,50 Bilthoven 
Tel. 06-44560743

Rotan (rieten) opbergkist met 
deksel gebr. L 86cm x B 
42 cm x H 43 cm €13,50 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Philips draadloos thuis tele-
foon met antwoordappa-
raat en 2 handsets Gigaset 
A420A  €15,- Bilthoven Tel. 
06-44560743

Activiteiten
LASERGAMEN kan ook in 
deze tijd. Huur een Leuke set 
bij Jaco en Tim in Westbroek. 
Lasergameverhuurdejong.nl

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

Personeel aangeboden

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

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

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

MOOIE VAKANTIE 
BUNGALOW Rust en ruimte 
,goede fiets/wandel omgeving. 
Fijne tuin met overdekt terras 
.Park met Visvijver .
Huurf ie tsen/e lec . f ie t sen 
.Denekamp/Ootmarsum
www.twentehuisjes .nl  
Mail: familie .meinders@
yhoo.com Tel.0541-626578 
/06-39609666

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

Oproep: wie heeft 4 
EETSTOELEN over 
voor vluchteling gezin. 
p.vangenderen@steunpunt-
vluchtelingendebilt.nl

Op ’t bankje
Op mijn coronaommetje loop ik zonder er verder bij na te den-
ken op de automatische piloot richting het bankje. Ik zie er een 
man zitten met een mondkapje op en een trapje naast zich. Dat 
zal hij wel bij iemand opgehaald hebben om thuis mee aan de 
slag te gaan. Het is vast vaak gebruikt door thuisklussers, want 
het trapje zit net als de man zelf onder de verfvlekken. Hij is 
duidelijk geen beroepsschilder. Het doet me meteen denken aan 
de man die ik lang geleden op het bankje trof. Dat was een 
wat oudere man die met een rustig hondje aan kwam lopen en 
vermoeid op het bankje neerplofte. Het hondje was zo te zien 
ook aan een rustpauze toe en ging onder de bank liggen. Hij 
vertelde me dat het thuis grote schoonmaak was, een ritueel dat 
door zijn vrouw en dochter ieder voorjaar werd uitgevoerd. Een 
schoonmaakvirus noemde hij het. Hij had toen net een slaapka-
mer gesausd en was er even tussenuit gegaan om aan de fanatiek 
poetsende vrouwen te ontsnappen. Het zou best kunnen dat de 
man op het bankje in hetzelfde schuitje zit. De man van toen 
vertelde dat het ieder jaar zo ging, eerst bij hem thuis en daarna 
was het huis van zijn dochter aan de beurt. Als haar man het 
aan zag komen zorgde hij altijd dat hij voor zijn werk een paar 
dagen van huis was. De man was daardoor dan ook de klos in 
het huis van zijn dochter. Ik ken het jaarlijks terugkerend ritueel 
ook uit mijn kinderjaren bij mijn oma thuis. Daar hadden ze nog 
een kolenkachel en ik herinner me dat die met de grote schoon-
maak in de schuur werd opgeborgen en pas na de zomer weer 
tevoorschijn kwam. Bij oma werd ieder jaar gewit en behangen, 
want niet alleen de kolenkachel zorgde voor aanslag, er werd 
toen overal ook nog volop in huis gerookt. Je kon precies zien 
waar de schilderijen gehangen hadden. Tegenwoordig hoor je 
nooit meer over de grote schoonmaak, maar omdat veel mensen 
nu thuis zitten vanwege het coronavirus wordt er opeens weer 
veel meer in huis geklust. De man die nu op het bankje zit zal 
ook wel tot die categorie behoren. Ik herinner me later nog eens 
een man op het bankje ontmoet te hebben die ook thuis moest 
assisteren bij de grote schoonmaak. Dat was ook in het voorjaar. 

Ook hij plofte bij het bankje neer en zei dat hij toe was aan een 
beetje rust. Ik vroeg hem gekscherend nog of hij last had van 
voorjaarsmoeheid, maar dat was het niet. Hij zei wel dat zijn 
vrouw last had van voorjaarskriebels die elk jaar bij de eerste 
lentezonnestralen opkwamen en dan moest er schoongemaakt 
worden. Alles moest dan de kamer uit en hij had dus heel wat te 
sjouwen. Ik zei nog dat één keer per jaar toch niet zo erg was, 
maar het zat anders. Hij noemde zijn vrouw een echte Miep 
Kraak en hij vond de schoonmaak ook helemaal niet nodig om-
dat het er altijd spic en span uitzag. De man vertelde er toch 
ook nog bij dat ze best een goed huwelijk hadden en dat ze heel 
lekker kon koken. Daarom vond hij het allemaal wel prima. Hij 
was weer een pietje precies in de tuin en daar hoefde zij niets 
aan doen. Ik zie dat de man die nu op het bankje zit zijn mond-
kapje heeft afgedaan en bezig is met een telefoongesprek. Ik 
denk daarom niet dat hij er zit om uit te 
rusten, maar gewoon om een bel-
letje te plegen. 

Maerten 

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

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: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Wadi bij 
Larenstein

Een wadi is een droge bedding aan de rand van de 
woonwijk, bedoeld als wateropvang na overvloe-
dige regenval. Een tijdje geleden maakte Nathalie 
van de Poel een foto van hoog water in de wadi bij 
Larenstein en de situatie 2 weken later.

De wadi na overvloedige regelval.

Twee weken erna de droogte op dezelfde plaats.
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Topsport op een laag pitje tijdens Coronacrisis
- Korfbal -

door Kees Diepeveen

Wat doen topsporters in deze moeilijke tijden, waarin de sportagenda geheel is geschrapt 
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 21 jarige korfbalster en jeugdinternational Renée van 

Ginkel uit Maartensdijk een inkijkje in haar aangepaste dagelijkse sportleven.

Nu de korfbalcompetitie is gestopt 
moeten de spelers en speelsters op 
een ander wijze fit blijven en hun 
conditie onderhouden. Renée, die 
Pedagogische Wetenschappen aan 
de Universiteit van Utrecht studeert 
en een bijbaantje heeft in een ver-
zorgingstehuis in Bilthoven heeft 
tot haar 16e jaar bij Tweemaal Zes 
in Maartensdijk gespeeld en toen 
de overstap gemaakt naar DVO/
Accountor uit Bennekom. Dit sei-
zoen speelde zij in het eerste team 
in de Korfbal League. Dat is de ere-

divisie van het korfbal. Zij is tevens 
jeugdinternational bij Talent Team-
NL tot en met 21 jaar. 

Trainingsstof
Vanuit de club hebben de spelers 
en speelsters een schema gekregen 
wat vrijblijvend gebruikt kan wor-
den. Renée: ’Vanuit Jong Oranje 
blijven we in contact met de fysio-
therapeut. We overleggen over de 
uitvoering van een bepaald soort 
oefeningen waarover we bijvoor-
beeld filmpjes toegestuurd krijgen. 

Door deze twee mogelijkheden heb 
ik genoeg trainingsstof. Ik hoef 
mijn trainingsresultaten niet door te 
geven. Het komt op zelfdiscipline 
aan’. 

Skeeleren
Ik train ongeveer 6 maal per week 
en wissel af tussen zoveel moge-
lijk korfbal specifieke oefeningen 
als interval, voetenwerk, sprong-
kracht en stabiliteitsvormen, maar 
ook eens per week 5 kilometer 
hardlopen. Voor de afwisseling ga 

Renée aan de bal tijdens een wedstrijd met Jong Oranje tegen PKC op de Korfbal Challenge in Rotterdam 
december 2019.

Er kan weer gesport worden
door Kees Diepeveen

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, 
weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook weer 

samen buiten trainen. Diverse sportverenigingen in gemeente De Bilt zijn weer opgestart, 
terwijl andere verenigingen nog iets langer de tijd nemen. 

Het kabinet heeft de gemeenten 
opgeroepen om deze sportactivitei-
ten te faciliteren en te organiseren, 
voor de jeugd onder begeleiding 
van het kader van de buitensport 
aanbieders. Het gaat hierbij niet 
alleen om mensen die al lid zijn 
van een vereniging maar ook zo-
veel mogelijk jeugd, die dat niet 
is. Daarvoor is door het NOC/NSF 
een protocol verantwoord sporten 
ontwikkeld. Met dit protocol kun-
nen de gemeenten richting geven 
hoe te handelen en aandachtspun-
ten aanreiken met zoveel mogelijk 
ruimte voor lokaal maatwerk. Dit 

moet wel passen binnen de Nood-
verordening die hiervoor door de 
Veiligheidsregio Utrecht is uitge-
vaardigd. De gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor het handhaven 
hiervan. 

Corona-toezichthouders
Beleidsmedewerker sport gemeen-
te De Bilt Simon Ott heeft veel 
contacten met verenigingen en 
heeft geconstateerd dat veel clubs 
al in de meivakantie zijn gestart 
met activiteiten voor de jeugd: 
‘Andere verenigingen nemen iets 
meer tijd om alle voorzorgsmaatre-

gelen te nemen en starten komende 
weken. Ik vind het heel bijzonder 
hoe de sportverenigingen corona-
toezichthouders c.q. - coördinato-
ren hebben geworven binnen hun 
gelederen, communicatie naar ou-
ders en sporters hebben verzorgd 
en looproutes op de accommoda-
ties hebben ingericht. En dat alle-
maal in een betrekkelijk korte tijd.’
  
Sjors Sportief
‘Als gemeente kiezen we nu voor 
een verantwoorde opstart om de 
kinderen weer veilig in beweging 
te krijgen’ aldus Simon . ‘Sport-
verenigingen binnen onze ge-
meente bieden hiervoor speciale 
‘Veilig Sporten’-activiteiten aan 
en plaatsen die op de website van 
Sjors Sportief van de gemeente De 
Bilt. Hier zullen nog veel activitei-
ten bij komen want als de vereni-
gingen het veilig hebben geregeld 
met bestaande leden dan zijn ook 
niet-leden welkom. Zo houden wij 
als gemeente ook de controle op 
wat er allemaal (veilig) wordt aan-
geboden in onze gemeente en kun-
nen de kinderen veilig sporten.’
Op de gemeentelijke website staat 
nog info over jeugdsport en Sjors 
Sportief.SVM heeft de jeugdtrainingen weer hervat.

Zwembad Brandenburg 
binnenkort weer open

door Kees Diepeveen

Woensdag 6 mei werd bekend dat de zwembaden vanaf maandag 
11 mei weer open mogen. De medewerkers van zwembad Branden-
burg in De Bilt zijn hard bezig met de voorbereidingen.

Annalies van Zoeren, locatiemanager, is erg blij dat het zwembad bin-
nenkort weer in gebruik genomen kan worden maar er dient nog heel 
wat geregeld te worden voor het zo ver is: ‘Vrijdag 8 mei is het protocol 
van de zwembadbranche gepubliceerd, waarin de maatregelen en voor-
waarden staan waaraan zwembaden moeten voldoen bij de heropening. 
Dat is onze richtlijn en daar zijn we nu druk mee in de weer’. 

Gezondheid
De medewerkers van zwembad Brandenburg zijn blij dat ze weer open 
mogen. Annalies: ‘We kijken ernaar uit om alle gasten weer in goede 
gezondheid te verwelkomen. Wel is er tijd nodig om op te starten en 
plannen te maken zodat we alle gasten op een veilige en verantwoorde 
manier kunnen ontvangen in ons zwembad. Achter de schermen zijn 
wij druk bezig met het opstellen van die plannen, die we deze week 
voorleggen aan de gemeente voor goedkeuring om te mogen opstarten’. 

Huisregels
Ook wordt er gewerkt aan aanpassingen in de routing van zwembad 
Brandenburg en het opstellen van aanvullende huisregels. ‘We kunnen 
nog niet zeggen welke dag we weer opengaan. Zodra wij dit weten, in-
formeren we onze vaste gasten via e-mail’. Voor actuele informatie zie 
www.zwembadbrandenburg.nl. 

Binnenkort mag er weer gezwommen worden in Brandenburg.

ik soms ook skeeleren. Thuis heb 
ik een korfbalpaal in de tuin, dus 
het is voor mij altijd mogelijk om 
een balletje te schieten. Daarnaast 
speelt mijn vriend Joren van Nieu-
wenhuijzen bij Fortuna/DeltaLo-
gistiek en óók in Jong Oranje. Van 
Fortuna heeft hij ook een schema 
met oefeningen. Renée:’ Zo kun-
nen we samen trainen en proberen 
zo fit mogelijk te blijven’. De rest 
van de korfbalfamilie van Ginkel 
sport ook regelmatig gezellig mee. 
Zo blijft iedereen een beetje in be-
weging. 

Taiwan
Komend seizoen is helaas haar enige 
doel om vaste waarde te blijven in 
het eerste team van DVO. Renée: 
’Hier zeg ik helaas omdat ik eigen-
lijk aankomende zomer een WK in 
Taiwan zou spelen met Jong Oranje. 
Vanwege de coronacrisis is het ver-
plaatst naar 2021. Voor mij en veel 
andere teamgenoten is het de vraag 
of wij onze laatste wedstrijd voor 
Jong Oranje al gespeeld hebben. De 
leeftijdsgrens voor Jong Oranje gaat 
namelijk tot en met 21 en ik word in 
mei 21. Dat zou eigenlijk betekenen, 
dat 2020 mijn laatste jaar is bij Jong 
Oranje en geen toernooi meer kan 
spelen. Maar een paar weken terug 
kregen wij te horen dat het WK van 
dit jaar misschien de leeftijdsgrens 
wil opschuiven naar 22 jaar, zodat 

alle spelers nog een jaar door mo-
gen. Ergens begin mei krijgen wij 
dit te horen. Ik hoop heel erg dat dit 
door gaat. Dan kan ik volgend jaar 
hopelijk alsnog het WK in Taiwan 
spelen!’. 

Skype
Het onderlinge contact met ploegge-
noten van beide teams verschilt. Re-
née vindt dat logisch. ’Met sommige 
mensen uit de selectie heb ik dage-
lijks contact,. Dat zijn hechte vrien-
den. Met andere is er af en toe con-
tact via de app of via Skype, vooral 
om elkaar op te hoogte te houden 
over de laatste ontwikkelingen’. 

Normaal gesproken start ergens 
midden augustus de voorbereiding 
op het veldseizoen. Dat is nu onze-
ker. Of de veldcompetitie doorgaat 
is maar de vraag. Het schema van 
de Korfbal League 2020-2021 is al 
wel bekend en start op 24 oktober. 
Renée: ‘Ik hoop vooral dat de clubs 
zich daarop goed kunnen voorbe-
reiden. Als daardoor de veldcom-
petitie geschrapt moet worden dan 
is dat maar zo. Uiteindelijk is in de 
Korfbal League spelen voor mij toch 
het leukste wat er is. En wat ik ook 
leuk vind is dat mijn nichtje Iske van 
Ginkel de overstap maakt van Twee-
maal Zes naar DVO, om daar – ho-
pelijk - in het hoogste jeugdteam 
(A1) te gaan spelen’. 



Rattenstreken
Bij de Chinezen staat dit jaar in het teken van de rat, als symbool 
voor welvaart en overdaad. Hoe zit dat bij ons?

Een warmgelopen motor, lekkende waterleiding, kortsluiting of 
brand, allen met dezelfde oorzaak. Op een boerderij, waar grote hoe-
veelheden voedsel voorradig zijn, leven als vanzelfsprekend allerlei 
types mee-eters. Ook nieuwe bedrijven ontkomen daar niet aan. Zo 
graven ratten zich een gang door de infrastructuur, knagen waterlei-
dingen diep onder de grond kapot. Je verwacht ze niet terug te vin-
den onder de motorkap totdat de v-snaar is doorgeknaagd. Een lekker 
warm nestje onder de motor, bekleed met fraaie, kleine stukjes isola-
tiemateriaal uit de cabine. In een paar uur tijd gebouwd. Idyllisch en 
duurzaam, maar peperduur voor de eigenaar.
Desondanks uitte iemand in het openbaar groen zijn waardering voor 
de rat in graffiti.                     (Karien Scholten)

In haiku:
De rat aan de gang
Knaagt zich diep in de nesten
Tot hoge kosten
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advertentie

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

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.
13-05
Do.

14-05
Vr.

15-05
Za.

16-05
Zo.

17-05

Coq au vin 
(kipstoofschotel)

Dorade met 
Mexicaanse salsa

Groentequiche
met noten

en roquefortsaus

Afhalen 
€ 10,00

Bezorgen 
€ 11,00

Gerechten worden geserveerd met 
gebakken aardappeltjes en sla

Hollandse aardbeien met
crème Anglaise en slagroom: € 4,50

Flesje huiswijn: € 12,50

De grote waarde van het 
Van Boetzelaerspark 

Wie een ommetje maakt in De Bilt kan zomaar eens in het van Boetzelaerpark terecht 
komen. Als je goed lijkt dan zie je de veranderingen ten opzichte van enkele jaren eerder. De 

gezamenlijke inspanning van de omwonenden met de gemeente hebben daaraan bijgedragen.

Sven Gutker de Geus is initiatiefne-
mer van de vereniging in 1997. Als 
een gids enthousiasmeert hij zijn ge-
hoor bij een rondleiding: ‘Het park 
is in de jaren dertig van de vorige 
eeuw in de Engelse landschapsstijl 
aangelegd, onder supervisie van de 
firma Copijn, in de voortuin van de 
baron die op Sandwijck woonde. 
Jörn Copijn, boomchirurg en nazaat 
van de ontwerper, vertelde tien jaar 
geleden dat het park in goede con-
ditie is en ongeveer op de helft van 
het parkleven verkeert. Maar net 
zoals bij mensen vraagt het park om 
goed onderhoud en moet het af en 
toe naar de kapper. Dat dit met hulp 
van de Stichting vrienden van het 
park goed lukt, is te zien. Het groen 
ligt er verzorgd bij. Ook kun je zien 
dat er de laatste jaren veel waarde is 
toegevoegd, voor alle doelgroepen’.

Jongeren
‘Jongeren hangen graag in het park. 
Om hen daar een goede plek voor te 
geven zijn er jaren geleden aan de 
kant van de Utrechtseweg metalen 
cabines geplaatst met een donker-
groene kleur zodat ze niet opvallen; 
de cabines niet en de jongeren niet. 
Om nog minder op te vallen en niet 
te veel te hoeven lopen knipten de 
jongeren jarenlang het metalen ras-
ter van het hek stuk. Brommer of 
fiets tegen het hek, door het gat en 
naar de cabine. Na veel gepraat is 
er onlangs een nieuw hek gekomen, 
met een doorgang. Handig voor de 
jongeren en ook handig als je van-
uit het park naar Sandwijck gaat’. 

Speeltuin
‘Het eerste project van de vereni-
ging was een speeltuin voor de 
hele kleintjes. Iedereen met (klein-)
kinderen gaat naar het park om de 
eendjes te zien en te voeren. In 
overleg met de gemeente zijn de 
kliko’s op het eiland in de vijver 

weggehaald, en daarmee verdwe-
nen ook veel boze ganzen die het 
gras vervuilden. Voor de oudere en 
mindere mobiele bezoekers staat 
een beter toegankelijke entree nog 
op de wensenlijst. Niet simpel te 
maken want scooters horen weer 
niet in het park’.

Boom
‘Een oude regel bij landgoederen 
is dat je een oude boom op tijd een 
opvolger moet gunnen. Op het veld 
met een imposante beuk zie je iets 
verder een even imposante stam 
van tien meter hoog. Met tien meter 
ervoor de opvolger. Prachtig om te 
zien hoe liefdevol hier met het park 
wordt meegedacht en meegewerkt. 
Het huisje aan de vijver is ook op-
geknapt en doet dienst als werk-
schuur voor de leden van de vereni-
ging. Bij alles kun je zien hoe goed 
de samenwerking tussen de omwo-
nenden en de gemeente werkt. Het 
park is negentig jaar oud en leeft 
vast nog negentig jaar verder’. 

Het nieuwe hek met een doorgang. 

Een imposante beuk met iets verder 
een al even imposante stam van tien 
meter hoog.

Een speeltuin voor de hele kleintjes.

Klaprozen 
De klaproos zie je in de zomerse 
periode veel in het wilde gras 
langs de kant van de weg of in de 
weilanden. De bloemen zien er dan 
wel teer uit, maar het zijn echte 
doorzetters.

Bewoners van het appartementen-
complex De Vijverhof in De Bilt en 
ook de verkeersdeelnemers hebben 
een fraai uitzicht op de uitbundig 
bloeiende klaprozen. 
(foto Frans Poot)

Honden aan de lijn 
Op heel Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk is het verplicht om 
honden aangelijnd te houden. Juist nu in de broedtijd en nu de 
reeën hun kalfjes ter wereld brengen, is het ontzettend belangrijk, 
dat ze niet verstoord worden. 

Sommige wandelaars maken het helaas wel erg bont en reageren rond-
uit vijandig als ze op de aanlijnplicht wordt gewezen. ‘Of de hond nu 
wel of niet jaagt, of de hond nu wel of niet gehoorzaam is, het is abso-
luut niet toegestaan dat honden op het landgoed loslopen. Men wordt 
dringend verzocht deze regel in acht te nemen’, meldt de boswachter. 

Onlangs werd een ree door honden doodgebeten. (foto Lex van 
Boetzelaer)
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