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Digitale gemeenteraadsvergadering 
vrijwel vlekkeloos verlopen

door Guus Geebel

Na afloop van de eerste digitale raadsvergadering op 23 april geeft burgemeester Sjoerd Potters 
de raadsleden een compliment voor hun discipline, inzet en betrokkenheid. ‘Ik ben onder de 

indruk van het feit dat het ons lukt om deze ingewikkelde vergadering af te ronden.’ 

Bij het begin vraagt de burgemees-
ter de raadsleden om tijdens het ge-
bruikelijke moment van bezinning 
met hem in gedachten te zijn bij ie-
dereen die het leed en de pijn voelt 
van de verwoesting die het corona-
virus achterlaat. Ook bij eenieder 
die zich bedreigd voelt in zijn of 
haar bestaan, stil te staan bij hen die 
besmet zijn, hun dierbaren hebben 
zien lijden of zelfs hebben verloren.

Bestemmingsplan 
Na hoofdelijke stemming gaat de 
raad met 20 stemmen voor en 6 te-
gen akkoord met het bestemmings-
plan ‘Voordorpsedijk 67 te Groene-
kan’.  Pim van de Veerdonk (Beter 
De Bilt) zegt in een stemverklaring 
de uitbreiding in het buitengebied 
in principe af te keuren. Het proces 
noemt hij uiterst curieus en eigen-
lijk verwerpelijk. De natuurcom-
pensatie juicht hij toe en hij ziet 
nu liever een woning dan een paar-
denstal. Peter Schlamilch (Forza 
De Bilt) wil het landschappelijke 
karakter van de gemeente absoluut 
behouden. ‘Het mag geen prece-
dent zijn voor meer bebouwing in 
het buitengebied.’ Werner de Groot 
(CDA) en Johan Slootweg (SGP) 
zijn voor agrarische bestemmingen 
in het buitengebied en stemmen 
tegen evenals Theo Aalbers (Chris-
tenUnie) en Connie Brouwer (Frac-
tie Brouwer) die tegen alle verande-
ringen in het buitengebied zijn. 

Water- en rioleringsplan
De raad gaat met 19 stemmen voor 
en 7 tegen akkoord met de  ‘Start-
notitie Water- en rioleringsplan en 
klimaatstrategie 2021-2025’ en 

stellen de daarin aanbevolen am-
bitieniveaus vast als kader voor het 
op te stellen nieuwe gemeentelijke 
water- en rioleringsplan en klimaat-
strategie. Een amendement inge-
diend door Erik den Hertog (Bilts 
Belang) en Johan Slootweg (SGP) 
om het ambitieniveau ambitieus te 
vervangen in voortvarend voor het 
water- en rioleringsplan en om geen 
kosten voor de klimaatstrategie 
door te voeren, wordt verworpen.  
Ook een amendement ingediend 
door Gija Schoor (PvdA) wordt 
verworpen Zij wil de startnotie 
vaststellen met dien verstande dat 
de tarieven van de rioolheffing met 
ingang van 2021 worden verhoogd 
tot 15,00 in plaats van 19,50 euro. 
Zij maakt zich zorgen over de kos-
ten voor minder draagkrachtigen en 
stelt voor een deel van de verho-
ging via de OZB te laten lopen.         
 
Voorbereidingskrediet Leyenseweg
De raad besluit met 21 stemmen 
voor en 5 tegen akkoord te gaan 
met het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet van € 60.000 
voor nader onderzoek naar de mo-
gelijkheden van woningbouw op 
de locatie Leyenseweg 38 en van 
verplaatsing van het volkstuinen-
complex. Een motie ingediend 
door Peter Schlamilch (Forza De 
Bilt) waarin hij vraagt het voor-
stel controversieel te verklaren en 
pas te behandelen wanneer de raad 
weer fysiek kan vergaderen wordt 
verworpen. Een amendement inge-
diend door Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) om geen voorbe-
reidingskrediet vast te stellen en de 
eigenaar te wijzen op participatie 
met omwonenden en het partici-
patieniveau vast te stellen op mini-
maal meedenken wordt verworpen. 
Wethouder Dolf Smolenaers is blij 
dat een groot gedeelte van de raad 
bereid is het krediet beschikbaar 

te stellen om de woningbouwmo-
gelijkheden te gaan onderzoeken 
op het volkstuinencomplex en de 
politiebureaulocatie. ‘Met 12.500 
vierkante meter is dit echt een ste-
delijke herinrichtingslocatie waar 
we een mooie gemengde buurt kun-
nen realiseren. De participatie ne-
men we heel serieus.’ Over de on-
derzoeksvragen zegt hij: ‘Er komen 
verschillende onderzoeken. Die 
worden onder meer gevoed door 
het participatieproces. Sommige 
zijn wettelijk verplicht, andere door 
het participatietraject.’

Kredietvoorstel
De raad besluit een voorbereidings-
krediet van € 557.000 beschikbaar 
te stellen voor drie achtergebleven 
gemeentelijke locaties en de voor-
malige zwembadlocatie en een 
budget van € 7.500 vanuit de alge-
mene reserve beschikbaar te stellen 
voor gemeentelijk vastgoed. Fractie 
Brouwer, ChristenUnie, PvdA en 
SP willen dat gekeken wordt naar 
de sociaal-maatschappelijke impact 
van initiatieven die door de gebrui-
kers van de oude Theresiaschool 
al ontplooid zijn en die een flinke 
besparing op het sociaal domein 
opleveren. Zij dienen daarvoor een 
motie in die wordt verworpen. Een 
motie ingediend door Martijn Ko-
ren (CDA) die vraagt om de ontwik-
keling van het terrein van de oude 
Theresiaschool voortvarend op te 
pakken en plannen voor woning-
bouw in gang te zetten wordt met 
15 tegen 11 stemmen aangenomen. 
Krischan Hagedoorn (PvdA) zegt 
blij te zijn met de belangrijke toe-
zegging over de woninginvulling 
en de alternatieven die het college 
gaat bieden aan de maatschappe-
lijke initiatieven. Wethouder Dolf 
Smolenaers wil de warme woorden 
over het initiatief oude Theresia-
school waar diverse fracties over 

hebben gesproken onderstrepen. 
‘Wij hebben als gemeente jaren 
iets heel moois mogelijk gemaakt. 
Maar het is een tijdelijke construc-
tie. Er zijn daarvoor steeds minder 
locaties over, wat ook het doel is.’

Brief provincie
De raad gaat unaniem akkoord 
met de reactie op een brief van de 
provincie over de financiële posi-
tie van de gemeente De Bilt. Een 
amendement om aan de brief toe 
te voegen: ‘Wij vragen u aandacht 
voor het feit dat de financiële ge-
volgen van de coronacrisis extra 
druk op de begroting van de ge-
meente De Bilt zullen leggen’, 
krijgt eveneens unanieme steun.

Vluchtelingenkinderen
Een motie ingediend door Theo 
Aalbers (ChristenUnie) en mede 
ondertekend door D66, Groen-
Links, PvdA, SP en Fractie Brou-
wer, waarin het college wordt op-
geroepen zich aan te sluiten bij het 
initiatief ‘Coalition of the Willing’ 
van Stichting Vluchteling, 

Lintjesregen 2020 
per telefoon

door Henk van de Bunt

Vrijdag 24 april werden 3060 Nederlanders onderscheiden met een 
lintje. Deze mensen ontvingen een onderscheiding omdat ze een bij-
zondere daad hebben verricht, lange tijd vrijwilligerswerk hebben 
gedaan of een speciale militaire prestatie hebben geleverd.

Vanwege het coronavirus belden burgemeesters dit jaar alle mensen die 
een lintje ontvingen in hun stad of dorp persoonlijk. De daadwerkelijke 
uitreiking van het lintje is op een later moment. Er wordt gezocht naar 
één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van 
familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden om de versierselen 
op te spelden. Iets meer dan één op de drie gedecoreerden is vrouw: 1071 
vrouwen en 1989 mannen kregen een lintje. Dat is vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. 

De Bilt
In de gemeente De Bilt zijn er 10 decorandi. Burgemeester Sjoerd Potters 
heeft ze alle tien gebeld. Dit moest gebeuren voor 13.00 uur. Reden hier-
voor is, dat de Staatscourant na 13.00 uur alle namen van decorandi ging 
publiceren. Op het met de voorsteller(s) afgesproken tijdstip belde secre-
taresse Annemiek Bovée de decorandus om haar of hem door te verbin-
den met burgemeester. Sjoerd Potters, die vertelde dat het Zijne Majesteit 
heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 
(8x), Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1x) en Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw (1x). Op het moment dat de burgemeester de 
telefoon neerlegde belde Annemiek vervolgens de bode. Die bezorgde bij 
de decorandus een mooie bos oranje bloemen en een plak chocolade met 
daarop de onderscheiding die men heeft ontvangen.

Kijk voor alle decorandi op pagina 7.

Burgemeester Sjoerd Potters belt een van de 10 decorandi. 

Op de politiebureaulocatie aan de Leyenseweg is een mooie gemengde 
buurt te realiseren.

Lees verder op pagina 3
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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. 29/04 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

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

kerktelefoon en internet. 

‘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

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Er zijn tot 1 juni niet toegankelijke 

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

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

in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

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

organist en technieker) zijn te volgen via 
livestream.

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

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

en internet.

Na een mooi en intensief leven is in de leeftijd van 81 jaar 
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Jacoba Sterk - van Beek
Coby

weduwe van Piet Sterk

Westbroek, 27 september 1938  Hilversum, 18 april 2020

Cyta (in liefdevolle herinnering) en Danny

Ina en Ismet
Nisveta en Rijad
Resada
Dzevad

Corné en Erica
Bryanna en Lammert

Correspondentieadres:
Wiardi Beckmanstraat 269
3762 GG  Soest

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Ieder mens heeft wat moois”
“We lachen er maar om“
“Wat is de natuur toch mooi“
“Gezellige muziek, zullen we dansen?”

Verdrietig zijn we met het verlies van onze dierbare 
moeder en oma. We koesteren onze vrolijke, altijd lieve, 

sterke en levenslustige moeder, die de gave bezat om 
mensen een glimlach te bezorgen. Haar humorvolle en 

behulpzame karakter heeft ook in haar vrijwilligerswerk 
anderen kunnen helpen.

Wij zijn dankbaar dat ons “zonnetje” 
zo lang voor ons heeft mogen schijnen.

Josepha Maria 
van Gerwen - Resink

~ Joke ~
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds april 2004 weduwe van 
Johannes Bernardus van Gerwen (Joop)

Drager van o.a. het Verzetsherdenkingskruis 
en het Veteraneninsigne

* Amsterdam, 20 augustus 1925  † De Bilt, 19 april 2020

Ons zonnetje en lachmaatje is 94 jaar geworden.

Agnes en Frans, Wouter, Annemijn
Els en Niek, Niels
Lucas, Marieke en Luna
Frank † en Sonja, Rebekka
Clemens
Claas en Yvonne, Kim, Tara
Egbert
Brigitta en Tim
Maarten

Op dinsdag 28 april is door pastoor Rob Kurvers 
de Eucharistieviering in De Onze Lieve Vrouwe Kerk 

te Bilthoven gevierd.
Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden 

op de Algemene Begraafplaats te Bilthoven.

Correspondentieadres condoleances: 
Edelkarper 20, 2318 NK  Leiden

In verband met het overlijden en de begrafenis van onze 
vader en schoonvader zal zowel het autobedrijf als de benzinepomp 

zaterdag 2 mei 2020 de hele dag gesloten zijn.
 

Dick en Gea van Essen
Autobedrijf Van Woudenberg BV

Dorpsweg 134, Maartensdijk

Oud papier Bilthoven Nrd
Volleybalvereniging Salvo ’67 en nog een aantal andere (sport)vereni-
gingen halen op zaterdag 2 mei oud papier op in Bilthoven (gebied links 
en rechts van Gezichtslaan).
De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 8.00 uur rijden. U wordt 
verzocht uw papier (goed gebundeld of in dozen) of uw papierkliko 
(met handgreep naar de straatkant) tijdig aan de weg te zetten.

Bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden 
is weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en trotse opa 

Hendrik Marinus van Woudenberg 
in de leeftijd van 82 jaar.

 Maartensdijk:  G. van Woudenberg-Westeneng 
 Putten:  Arjan van Woudenberg
  Daniëlle van Woudenberg-Groothedde
   Quby 
 Maartensdijk:  Gea van Essen-van Woudenberg
  Dick van Essen
   Thirza, Ruben, Aron, Rhodé

Utrecht, 27 april 2020 
Correspondentieadres: Begrafenisonderneming Treur 
 t.a.v. familie Van Woudenberg 
 Kroostweg 22
 3704 ED  Zeist

In verband met de maatschappelijke omstandigheden 
zullen de rouwdienst en begrafenisplechtigheid 

helaas in besloten kring plaatsvinden. 

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. zaterdag 2 mei 
om 10.15 uur in de  Zuiderkapel, Boslaan 3 te Bilthoven. 

Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 11.45 uur plaatsvinden op 
de Hervormde Begraafplaats, Groenekanseweg 202 te Groenekan. 

U kunt de rouwdienst rechtstreeks volgen via Kerkomroep.nl en 
livestream: http://www.pgbilthoven.nl/de-ark/. 

Geen bloemen
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De uitvaart onder de huidige omstandigheden

Na een overlijden moet veel 
geregeld worden, zoals het 
overbrengen en de laatste 
verzorging van de overledene, 
het vastleggen van de dag van 
de uitvaart, een rouwkaart 
en/of advertentie en de 
eventuele inhoud van een 
afscheidsbijeenkomst. 

Contact kan telefonisch, via 
Facetime of Skype. Maar in 
de meeste gevallen zullen we 
elkaar toch opzoeken. Het 
liefst één op één en natuurlijk 
op afstand. Goed handen 
wassen en handgel gebruiken. 
Bijzonder hoe snel je daar 
aan went, vind ik. En zo kan 
persoonlijk contact ook heel 
intens worden, juist omdat 
het zo bewust is. 

Ik begeleid de nabestaanden 
van een 81-jarige vader. 
‘Hij heeft in zijn hele leven 
nooit een dokter bezocht 
en nu is hij uiteindelijk in 
het ziekenhuis aan het 
coronavirus overleden’, 
vertelt zijn dochter. 

Alles is anders geworden sinds het bewuste weekend van maart. We zijn inmiddels al aardig 
gewend aan het dagelijkse nieuws over de huidige omstandigheden en we gaan anders met 
elkaar om. Blijkbaar kunnen we dat ook. Ik zie bij iedere melding van een overlijden de kracht en 
flexibiliteit van nabestaanden, hoe verdrietig de situatie ook is. Er is begrip voor de beperkingen 
en er is grote creativiteit om van het afscheid van een dierbare iets bijzonders te maken. 

Er is sprake van een grote 
familie en een even 
omvangrijke vriendenkring die 
na een aantal dagen afscheid 
van hem willen nemen in 
het uitvaartcentrum. We 
bespreken daarvoor de 
mogelijkheden en de familie 
maakt een schema, zodat 
iedereen aan de beurt komt 
om afscheid te nemen. Er 
wordt goed gebruik gemaakt 
van de handpompjes met 
gel en iedereen behoudt de 
benodigde afstand. 

Vanwege de omvang van het 
aantal familieleden heb ik in 
overleg twee keer dezelfde 
afscheidsbijeenkomst in de 
aula van het crematorium 
gepland. De familie heeft 
twee groepen van dertig 
personen samengesteld, 
zodat iedereen in de familie 
bij het afscheid kan zijn. 
Tijdens de plechtigheid 
worden kaarsen aangestoken 
voor vader en opa, er 
zijn toespraken, er is een 
mooie fotopresentatie en 

de bijeenkomst kan door 
vrienden en bekenden live via 
internet gevolgd worden. 
Ik vind het een prachtig, 
volledig afscheid. De nazit 
met een hapje en een drankje
organiseert de familie 
als de omstandigheden 
dat weer zullen toelaten. 
‘Waarschijnlijk op zijn 
verjaardag’. 

Hebt u vragen over 
uitvaartzorg  en coronavirus? 
U mag mij altijd bellen.

Koop Geersing
Register Uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial

Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children en de bereid-
heid uit te spreken dat de gemeente De Bilt bereid is om zich in te 
spannen om een aantal van deze kinderen op te vangen, wordt met 12 
stemmen voor en 14 tegen verworpen. Theo Aalbers hield een vurig 
pleidooi om de motie evenals 40 andere gemeenten, waaronder de gro-
te vier, te steunen. ‘De vluchtelingencrisis in Griekenland is uit beeld 
verdwenen door de coronacrisis. De situatie is daardoor ernstiger ge-
worden. Er zijn op Lesbos 2500 vluchtelingenkinderen zonder ouders 
die in tentenkampen proberen te overleven. Het ontbreekt ze aan bege-
leiding, opvang, geestelijke ondersteuning, scholing, liefdevolle zorg 
en ze zijn blootgesteld aan misbruik, agressie en verwaarlozing. Deze 
kinderen hebben nu dringend begeleiding nodig bij de verwerking van 
hun traumatische ervaring. Niets in hun situatie voldoet aan de rechten 
van het kind. Wij willen vanuit onze humane en maatschappelijke be-
trokkenheid bijdragen aan de verlichting van het lot van deze kinderen.’

De maatschappelijke initiatieven in de oude Theresiaschool worden 
alom gewaardeerd.

Vervolg van pagina 1

Daar was opeens 
de orgelman

‘Als een opera niet door een draaiorgel gespeeld kan worden zoals 
de melodieën van Puccini en Verdi, zal ze niet onsterfelijk wor-
den,’ zei de Engelse dirigent Thomas Beecham, en ook Mozart 
genoot ervan dat zijn operamelodieën op straat gefloten werden 
door bakkersknechten in Praag.

Toch was de verbazing van bewoners van de Albert Einsteinweg en 
omgeving groot, toen ze afgelopen zondag voor het eerst in decennia 
een heus draaiorgel door de wijk zagen rijden om, zoals orgelman 
Joop Budding het zelf zei, ‘de mensen wat te komen opfleuren in deze 
gekke tijden’.

Joop vroeg niet om geld en belde ook niet aan de deuren, hoewel som-
mige bewoners een kleine spontane bijdrage natuurlijk niet wilden 
achterhouden. Met zijn prachtige draaiorgel ‘De Blauwe Gavioli’ uit 
1905 was zijn optreden in De Bilt een lust voor oog en oor. 
                    (Peter Schlamilch)

‘De Blauwe Gavioli’ uit 1905 in actie in De Bilt

Vera Hagen bij Mama Lokaal

Op woensdag 6 mei om 10.00 uur wordt gestart met 
voorlezen en liedjes zingen. Daarna volgt een gesprek 
met Vera Hagen. Zij weet uit eigen ervaring hoe het 
is om alle ballen hoog te houden en dat je jezelf wel 
eens vergeet in deze bijzondere tijd. Meer informatie: 
debilt@ouderslokaal.nl

Mindfulness bij ouderlokaal

Het kan onrustig voelen om in coronatijd als ouder al-
les te doen wat je denkt dat moet of hoort of goed zou 
zijn. Daarnaast speelt er mogelijk angst over gezond-
heid of de financiële situatie. Mindfulness-oefeningen 
bieden je de mogelijkheid om rust te vinden in onrus-
tige tijden. Maandag 11 mei, 20.00 uur. Meer info en 
deelname: debilt.ouderslokaal.nl / agenda

Druk op Koningsdag

Oranjevereniging Groenekan maakte Koningsdag toch nog een beetje feestelijk. Alle inwoners van Groenekan 
kregen persoonlijk een bosje tulpen overhandigd vergezeld van een kaartje met fleurige groet.
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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 30 april
t/m woensdag 6 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 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief 
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

Filet Americain
Gerookte kip salade
Beenham salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipschnitzels of 
cordonblue

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Gehaktstaven

Kipdij saté

500
 GRAM

500 
 GRAM 7.98

100
 GRAM 2.25Gemarineerde 

runderschnitzels

5.98

Vrijdag en zaterdag voordeel
STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.75

ROOMBRIE 100
GRAM 1.25

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.501
KILO 8.98

KIPDIJFILET

Lekker voor de BBQ

500
GRAM 7.98

SPARERIBS
500

GRAM 5.98

3
VOOR 6.-

LASAGNE

LOEMPIA'S

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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 30 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei.

Spaghetti Bolognese 
Spaghetti Carbonara

€ 5,99
per portie

Heerlijke pitloze
Blauwe druiven

€ 1,99
500 gram

Bevrijdingsdag (5 mei)
Zijn wij de hele dag gesloten..!!

€ 1,49
Heel Kilo

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Lekker vers…lekker makkelijk…
Gesneden   

Ananas of Meloenmix 
Volle bak € 1,99
Hollandse AARDBEIEN en 
ASPERGES tegen scherpe 

dagprijzen..!!
De allerbeste kwaliteit

(Asperges worden gratis geschild)

---NIEUW---
Tarte aux fraises
Nu € 14,95
Onze bekende

Stroopkoeken 
Nu € 3,99

 Desem Rustique 
Meergranen bol

Nu € 2,99
Meergranen bollen 
Met zonnebloempitten 

Zak 5 stuks € 2,49

04
05

06
05

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Penne pasta
met zalm, asperges en spinazie

€ 1,75
100 gram

Citroenkip
met gebakken aardappels en 
groenten

€14,95
per portie

Witlof 
ham-kaas schotel

€ 1,25
100 gram

Vers van de traiteur

Bevrijdingsdag (5 mei)
Zijn wij de hele dag gesloten..!!

Unieke samenwerking 
LANDWAART met 

STERRENRESTAURANT!
Op donderdag, vrijdag en 

zaterdag verkopen wij voor-, 
hoofd- en nagerechten 

op sterren niveau gemaakt 
door Wilco Berends van 

restaurant De Nederlanden.

Zo kunt u thuis lekker eten 
op sterrenniveau.

Kom kijken in de winkel..!!

Onze FLX groenteburgers 
al geproefd?

4 soorten
spinazie, rode bieten, 

broccoli en 
paddenstoelen

Elke burger bevat ruim 
60% verse groenten

verpakt per 2, nu € 3,99

Dinsdag
gesloten



 De Vierklank 5 29 april 2020

Leiding vanuit de badkamer
door Henk van de Bunt

Op 4 en 5 mei 2020 wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden door de Engelsen en de 
Canadezen werd bevrijd van de Duitse overheersing. Met het oog daarop werd - al ver voor 
coronatijd - op veel plaatsen gezocht naar mogelijkheden om de herdenking vorm te geven.

Zo was er het landelijke project om 
tot de selectie van beeldbepalende 
foto’s te komen; het project 75 Jaar 
Vrijheid; allemaal foto’s met een 
(eigen) verleden en verhaal. Met 
elkaar illustreerden zij de geschie-
denis van (de provincie) Utrecht 
tijdens de oorlog, vaak op een zeer 
persoonlijke, indringende wijze. 
Veel foto’s zijn herkenbaar voor 
wie de oorlog heeft meegemaakt of 
er verhalen over heeft horen vertel-
len of gelezen. Zo was er ook een 
foto van Ir. Hupkes, de directeur in 
functie van de NS; daarover gaat 
het verhaal: 

Badkamer
‘Een keurige heer zit aan een eet-
tafel met een Perzisch kleedje te 
werken. Zijn uitzicht is een ligbad 
tegen een betegelde muur. Achter 
hem staat een bed. Het beeld is sur-
realistisch, maar wat was eigenlijk 
nog normaal aan het eind van de 
bezetting? De man in de badkamer 
heette Willem Hupkes en hij was 
waarnemend president-directeur 
van de Nederlandsche Spoorwe-
gen. Hupkes zat ondergedoken 

in Maartensdijk sinds de oproep 
op Radio Oranje tot de landelijke 
spoorwegstaking op 17 september 
1944. De NS-medewerkers hadden 
het werk neergelegd op de dag van 
de geallieerde luchtlandingen voor 
operatie Market Garden. De oproep 
om te staken kwam op kwart voor 
zes ‘s middags via Radio Oranje. 
De Nederlandse regering in Londen 
wilde voorkomen dat de Duitsers 
bij de slag het spoornetwerk zouden 
inzetten.

Maartensdijk
In de geschiedschrijving is het 
moeilijk te traceren welke bad-
kamer van welke villa het betrof. 
Sterk bij de geschiedenis betrok-
kenen hadden het juiste adres (nog) 
niet kunnen traceren. Door geza-
menlijk en logisch denkwerk ont-
dekt men het juiste privéadres. De 
huidige eigenaar van de villa aan 
de Maartensdijkseweg herkent het 
interieur en had vagelijk ook wel 
eens iets over het verhaal gehoord: 
‘Ja dat klopt. Het is onze badkamer. 
De tegels, het trekkoord boven het 
bad, het sluitwerk van de ramen ho-

ren onmiskenbaar bij de ‘onze’. Het 
huis was in de tijd van Ome Jan van 
Beeck Calkoen, die er in 1916 was 
neergestreken’.   

Kinderen
‘Hupkes was compleet overrom-
peld’, zegt conservator Evelien Pie-
terse van het Spoorwegmuseum in 
Utrecht. ‘Hij wist wel dat het er een 
keer van moest komen, maar hij had 
verwacht, dat de directie van tevo-
ren zou worden ingeseind. En zeker 
niet dat het hele NS-personeel via 
de radio tot staking zou worden op-
geroepen. Hij geloofde het pas toen 
de NS-top via een illegale telefoon-
verbinding van het verzet de beves-
tiging kreeg. ‘De kinderen van Ver-
steeg moeten allen onder de wol’ 
klonk het. ’Versteeg, dat was een 
van de codenamen van Hupkes en 
met zijn kinderen werden de circa 
30.000 NS-medewerkers bedoeld. 
Hupkes stond op de golfbaan en 
kreeg het bericht thuis in Bilthoven 
pas mee. ‘Hij had vooraf al een aan-
tal onderduikadressen geregeld en 
is toen haastig naar het dichtstbij-
zijnde gefietst’, aldus Pieterse.

Hupkes in zijn ‘praktijk’ aan de Maartensdijkseweg.

Mijn ouders waren 64 jaar samen en deelden lief en leed. Een gezin van 7 
kinderen brachten ze groot en dubbeltjes werden omgedraaid om rond te 
komen. Wij als kinderen kregen te maken met tradities die je voor de rest van je 
leven meeneemt De liefde van mijn ouders stond als een huis.

Begin december 2019 overleed onze vader en mijn leven stond op dat moment 
even stil. Als uitvaartverzorger stond ik ineens aan de andere kant van de lijn. Ik 
zag mijzelf op twee manieren bewegen in de dagen die voor mij lagen. Als kind 
en als uitvaartverzorger.

Tijdens deze dagen realiseerde ik mij dat ik al twintig jaar families met raad 
en daad bijsta, voor en na het overlijden van een geliefde en dat mijn zorg en 
aandacht niet anders was nu het mij persoonlijk aanging.

In deze tijden, waarin afscheid nemen om een andere vorm vraagt dan we 
gewend zijn, begrijp ik heel goed hoeveel verdriet en onmacht de maatregelen 
omtrent een uitvaart kunnen geven.

We hebben allemaal te maken met de richtlijnen van het RIVM omtrent het 
Coronavirus. Ook ik ben genoodzaakt families op een andere wijze tegemoet te 
treden, maar het zal niets afdoen aan mijn intenties en betrokkenheid. Samen 
met u wil ik zoeken naar een vorm waarbij de opgelegde afstand van anderhalve 
meter minder voelbaar is.

Met deze intentie wil ik mijn vak uitoefenen en families begeleiden. Immers. 
Hoe we afscheid nemen bepaalt hoe we verder gaan. Mocht u na het lezen 
contact met mij willen opnemen dan sta ik u graag te woord.

Uitvaartzorg Annemarie Dix
06-839 952 99
annemarie@uitvaartzorgdix.nl 
www.uitvaartzorgdix.nl
In de hele regio werkzaam.
Verbonden aan het rouwcafé in De Bilt
in samenwerking met Mens De Bilt.

Aan de andere kant van de lijn.

Spreekuur
In de villa in Maartensdijk nam 
Hupkes de schuilnaam Willem 
Huysmans aan. Hij deed zich met 
een vervalst persoonsbewijs voor 
als sanatorium-arts en hield zoge-
naamd praktijk in de badkamer. 
‘Dat was niet zo vreemd als het 
nu klinkt’, zegt Pieterse. ‘Er was 
nood en in die tijd van evacuaties 
en gesperde gebieden zochten veel 
mensen een tijdelijk onderdak’. 
Onder het mom van een spreekuur 
onderhield Hupkes, alias dokter 
Huysmans, contacten met NS-me-
dewerkers, koeriers en mensen van 
het verzet.

Spoorwegstaking
Na de oorlog presenteerde de NS 
zich als een ijzersterk bedrijf, dat 
zichzelf snel herpakte en bovendien 
een belangrijke bijdrage aan de we-
deropbouw leverde. De NS noemde 
de spoorwegstaking ‘de grootste 
verzetsdaad in de geschiedenis’. 
NS-personeel liep trots mee in pa-
rades en defilés en droeg spandoe-
ken met teksten als ‘De spoorweg-
staking is goed verloopen, we zijn 
de moffen mis-geloopen’ en ‘Wij 
staakten, 17 september ‘44 - 5 mei 
‘45’. Hupkes was er van overtuigd 
dat hij vanuit zijn badkamer de lei-
ding had gehad over de spoorweg-
staking in heel bezet Nederland.

advertorial

1945 - Vier Mei - 2020
Dagen kennen geen kalender
meer. Vrolijk klinkt het in de
tuinen van hoge kinderkreten
en gelukkiger geluiden.

Geen geklop op dichte deuren 
met volgeladen vrachtwagens. 
Geen groene helmen en gewe-
ren, treinen die te veel reden.

Geen luizenplaag, geen honger-
doden. Geen prikkeldraad of 
uitkijktoren. Eten is niet op de 
bon. Schappen zijn nog altijd vol.

Vlaggen halfstok voor verleden
doden in klanken van de Last 
Post. Lang is de weg naar Monu-
ment op de uitgestorven Dam.

Vijand dit keer onzichtbaar aan-
wezig. De onbekende soldaat 
maait met grote willekeur ons 
leven voor de voeten weg.

Inge Gorris
Bilthoven.

Saxofoonmuziek bij 
het Thomashuis 

Ton, Marjolein en Ankie (v.l.n.r.) spelen normaal met 6 saxofonisten 
in XASAXA. Voor de bewoners van het Thomashuis studeerden zij een 
speciaal repertoire in. Woensdag 22 april met een heerlijke zon en op 
1,5 meter afstand genoten spelers en luisteraars volop van de vrolijke 
noten. Nadia Gandon-Najib van Tap Dela verraste de muzikanten: 
‘TAP Dela steunt graag initiatieven, die meer waarde geven aan het 
leven; daarom bloemen voor de saxofonisten’. 
Wilt u ook optreden voor een (zorg-) instelling, mail dan naar joanne@
samenvoordebilt.nl.



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

CALVÉ
Partysaus of fritessaus
2 verpakkingen à 320 ml of 430 ml

 2 VOOR

250
a3,06 - a4,10

KIPFILET- OF 
KIPDIJFILETBLOKJES
Naturel, tandoori of nasi/bami
2 schalen à 220-350 gram

2 VOOR

6,-
a7,00 - a7,50

,,

JUMBO MAALTIJDSALADES
M.u.v. basis maaltijdsalades
2 schalen à 350-450 gram

2 VOOR

650
a7,58 - a9,98

6

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5,-

OMO WASMIDDEL OF 
ROBIJN WASVERZACHTER
Alle soorten
2 verpakkingen

 2 VOOR

5,-
a6,12 - a10,28

5,-

JEAN BALMONT WIJNEN
3 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Frankrijk

 3 VOOR

10,-
a11,97

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

UNOX OF CONIMEX 
SOEP IN ZAK
3 zakken à 570 ml

 3 VOOR

6,-
a6,51 - a9,78

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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75 jaar vrijheid
door Henk van de Bunt

De 4 mei-werkgroep ́ Maartensdijk en de kleine kernen´ was volop be-
zig met de voorbereidingen voor de herdenking - dit jaar - in Groene-
kan. Iedereen zal begrijpen, dat dit in 2020 geen doorgang kan vinden. 
Werkgroeplid Coby Merkens vertelt: ‘De werkgroep is erg verheugd, 
dat de sprekers, muzikanten, koor en de kerkenraad van de hervorm-
de kerk hun medewerking voor 2021 nu al toegezegd hebben’.

Coby vervolgt: ‘Toch kunnen we als werkgroep in 2020 iets zichtbaars 
tonen. Dat doen wij door bij de monumenten in Westbroek en Groene-
kan later een krans te plaatsen. Namens alle inwoners: ‘Opdat wij hen 
niet vergeten’

Westbroek
Het monument voor de N.H. kerk in Westbroek is opgericht ter na-
gedachtenis aan twintig inwoners van de gemeente, die door oorlogs-
handelingen om het leven zijn gekomen. Onder hen bevinden zich zes 
verzetsmensen en drie burgers die op 5 mei 1945 om het leven zijn 
gekomen.

Groenekan
Over het monument in Groenekan vertelt Coby Merkens: ’Op 28 mei 
1944 maakte een Amerikaanse B-17 bommenwerper een noodlanding 
in Groenekan, waarbij drie bemanningsleden om het leven kwamen. 
Zeven bemanningsleden worden krijgsgevangen gemaakt. Op 28 mei 
2014 werd een monument onthuld ter nagedachtenis hieraan op de hoek 
van de Groenekanseweg en de Versteeglaan. Groenekan herdenkt hun 
offer. Hun offer voor onze vrijheid’. 

Thuis
Wat kan men thuis doen op 4 mei? Coby Merkens antwoordt: ‘De 
Vlag halfstok hangen. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in 
de avond hangt de Nederlandse 
vlag halfstok. Dit jaar roept het 
(Nationale) comité Nederlan-
ders op om niet alleen na 18.00 
uur, maar gedurende de gehele 
dag de vlag halfstok te hangen. 
Het Taptoe-signaal is de mu-
ziek, gespeeld door blazers, die 
de twee minuten stilte inluidt bij 
de dodenherdenking. Het Natio-
naal Comité omarmt het initia-
tief van de Oranjevereniging in 
Etten-Leur en roept blazers in 
Nederland op het Taptoe-signaal 
mee te spelen vanuit huis om 
19.58 uur. Na de twee minu-
ten stilte klinkt om 20.02 uur 
het Wilhelmus. Het Nationaal 
Comité nodigt iedereen uit om 
thuis mee te zingen.
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Film bevrijding van Bilthoven
Op onlinemuseumdebilt.nl zijn 
filmbeelden te zien over de bevrij-

ding van Bilthoven op 7 mei 1945. 
De film is geplaatst door het Ne-

derlands Instituut voor Militaire 
Historie te Den Haag. Dit instituut 
is de historische afdeling van het 
ministerie van Defensie en houdt 
zich bezig met onderzoek naar en 
publicaties over de geschiedenis 
van de krijgsmachtonderdelen van 
Nederland.    [HvdB]

advertentie

Het oorlogsmonument van Westbroek herdenkt 20 inwoners die zijn 
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Negen inwoners stierven op 
Bevrijdingsdag.

Frans Dirk van den Brink werd 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
vanwege 27 jaar lid van de vrijwillige 
brandweer en buiten de brandweer 
om zette hij zich in voor de kerk als 
diaken en verzorgt hij het kosterschap 
in d’Amandelboom (sinds 2012).

De heer Peter Dijs werd lid in de 
Orde van Oranje-Nassau vanwege 
een 32 jarig bestuurslidmaatschap 
binnen de belangenvereniging 
Weltevreden (De Bilt), waarvan 
16 jaar als voorzitter. De 
belangenvereniging werkt actief 
mee aan veiligheid, sociale cohesie 
en duurzaamheid in de wijk 
Weltevreden-Zuid.

Matthijs Johan Groot werd Lid in de 
Orde van Oranje Nassau vanwege 
38 jaar vrijwillig brandweerman 
post Tienhoven/Westbroek, 
waarbij hij zich heeft opgewerkt 
tot Brandmeester; hij was van 
2003 tot 2015 postcommandant en 
verrichtte verder vrijwilligerswerk 
bij korfbalvereniging D.O.S. (W), 
bij de Wielerronde Westbroek en bij 
de Ned. Herv. Kerk aldaar.

Michel Hagenbeek (Wijkagent ba-
sisteam Oost-Zeeburg) werd lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 
sinds 1999 Bestuurslid Survivalteam 
Fit Zeist, medeoprichter van de Am-
sterdamse Politie Gym-Sportvereni-
ging, hij zet zich in voor een liefda-
digheids- en veteranenorganisatie 
die services verleent en evenemen-
ten organiseert voor gewonde vete-
ranen van de militaire acties na 11 
september 2001 en hij organiseert 
voor een zorgorganisatie in de re-
gio Amsterdam, diverse activiteiten, 
waarbij hij kwetsbare burgers zich 
meer focussen op hun krachten dan 
op hun tekortkomingen.

Adriaan Pieter Hoogendoorn werd 
lid in de Orde van Oranje-Nassau; 
Adriaan is al 22 jaar beheerder van 
het Dorpshuis Hollandsche Rading 
en penningmeester van Stichting 
Dorpshuis Hollandsche Rading.

Prof. dr. G.J.A. Offerhaus 
werd Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Hij heeft zijn 
verdiensten gehaald als expert op 
het gebied van gastro-intestinale 
pathologie en heeft internationale 
erkenning als wetenschapper; 
zitting in internationale expert 
meetings; publiceerde meer dan 
450 artikelen in internationale 
tijdschriften en schreef mee aan 
hoofdstukken in meer dan 20 
boeken. 40 promovendi uit 7 
verschillende landen promoveerden 
bij de heer Offerhaus en hij heeft 
Nederland vertegenwoordigd in 
veel internationale projecten. 

De al 28 jaar in Maartensdijk 
wonende Gerard Pieter Landwaart 
werd lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij is sinds 2014 Secretaris 
van Ondernemend Wijdemeren, was 
secretaris van winkeliersvereniging 
‘s-Gravenland; is penningsmeester 
geweest bij de School met 
de Bijbel te Maartensdijk en 
penningmeester van de Nederlandse 
Patiëntenvereniging.

Jan Hendrik Jacobse werd lid in de 
Orde van Oranje-Nassau; hij heeft 
zich 42 jaar lang ingezet voor de 
brandweer (post De Bilt/Bilthoven), 
heeft opleidingen gevolgd en zich 
opgewerkt naar Hoofdbrandwacht. 
Jacobse was jarenlang voorzitter van 
de Vereniging Vrijwillige brandweer.

Mevr.mr.Tineke Valk-Stikker werd 
Ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau. Zij werkt 30 jaar bij GGZ. En 
heeft zich de afgelopen 20 jaar vrij-
willig ingezet bij diverse activiteiten 
voor GGZ Nederland; zij heeft boe-
ken geschreven; handboek wetgeving 
forensische psychiatrie, vraagbaak 
psychiatrie en recht. Zij leverde een 
belangrijke bijdrage aan Querido 
project in de GGZ en was van 2001 
tot 2015 bestuurslid van de Elisa-
beth Otter Knoll Stichting. In een 
complexe situatie van veranderende 
wetgeving heeft zij bewoners van een 
verzorgingshuis ondersteund bij het 
vinden van een nieuwe woonplek en 
haar juridische kennis ingezet bij het 
omgaan met belangrijke wetswijzi-
gingen in die periode. 

Ricus Peetoom werd lid in 
de Orde van Oranje-Nassau; 
Ricus zet zich al 25 jaar in voor 
belangenvereniging Weltevreden; 
hij legt contacten met nieuwe 
wijkbewoners, heeft oog voor 
mensen, die ziek zijn of geïsoleerd 
raken, heeft zich sterk gemaakt 
voor energiezuinige verlichting 
die de wijk veiliger maakt en heeft 
bijgedragen aan de website en aan 
een effectieve buurtapp.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

DORST Op alle Rhododendrons
kassakorting ...........

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

Aanbieding geldig t/m 
dinsdag 5 mei a.s.

Ook zondag’s open van 
12.00 tot 17.00 uur

5 Mei bevrijdingsdag
geopend

van 10.00 tot 17.00 uur

Onze aanbieding van vorige week, de Chileense 
Jasmijn, kwam uit het verre westen. Deze week is de 
beurt aan het verre oosten, Nepal om precies te zijn. 
Dat is het wereldcentrum van alle Rhododendron-

soorten die er bestaan op aarde. Verreweg de meeste 
soorten zijn hier te vinden. En de állermooiste dáár 

weer van vindt u bij ‘t Vaarderhoogt in Soest.

25%We kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen. 
Het is al langere tijd 

droog. Wilt u uw tuin, 
terras- of balkonpotten 

mooi en gezond 
houden, geef dan juist 
nu regelmatig water.

BEKENDMAKINGEN
week 18 ¾  29 april 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Wet milieubeheer (Wm) en de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij een verzoek tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

ontvangstdatum verzoek: 2 april 2020
aanvrager: W. Askes
adres:  Jan Gossaertlaan 14 in Bilthoven
betreft: lozing van grondwater afkomstig 
van ontwatering in een vuilwaterriool t.b.v. 
prefab kelder

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot de afdeling Juridische zaken en Ver-
gunningverlening van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 
50 00).

Het verzoek tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften ligt niet ter inzage en 
hier is geen bezwaar of beroep tegen moge-
lijk.

Wet milieubeheer

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

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

RUNDER ENTRECOTE
Voor de liefhebbers. Huisgerijpt. Met een randje er aan!
Heerlijk mals, authentieke smaak; om kort te bakken
Ca. 3 tot 4 min. bakken; alleen zout & peper 100 gram 2,25

BISTRO STEAKS
Bakken als een biefstuk in de pan of op de barbecue.
Lekker gemarineerd, super mals en smaakvol!
Ca. 2 tot 3 minuten bakken. 100 gram 1,98

RUNDER GEHAKT
Meerdere malen per dag vers voor u gedraaid!
100% rund van de Utrechtse Heuvelrug; puur natuur. .
Voor een balletje, ovenschotel, roerbakken... 500 gram 4,35

BISTRO SPIESEN
Met o.a. ui, magere varkensfricandeau, spek & paprika.
Voor in de oven of lekker op de barbecue.
Ca 8 tot 10 minuten braden per stuk 3,98

RUNDER MEGA BURGERS
Van 100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug. 
Lekker lokaal!! Mals & mager en heerlijk gekruid.
Ook super lekker op een broodje... 3 stuks 4,20

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf dinsdag 28 april t/m zaterdag 2 mei. 

Zetfouten voorbehouden.

GEGRILDE DRUMSTICKS
Lekker gekruid & gegrild dus alleen even opwarmen 100 gram 0,90
ITALIAANSE CORDONBLEU
Varkensfilet, kaas, salami & een heerlijke kruidenolie 100 gram 1,45

BOEREN SPEENVARKEN ROLLADE
Voor de liefhebbers. Lekker gekruid & gemarineerd!
Aan een stuk of in plakken voor op de barbecue
Mag helemaal gaar, wordt niet droog!! 500 gram 5,98

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 de Biltse telefoon-
lijn kunnen wij ook helpen bij overige klussen, zoals 
o.a.: hond uitlaten/opvangen, oud papier wegbrengen, 
wandelingetje maken (op gepaste afstand), vervoer. 
Mocht u niemand hebben die u hierbij kan helpen, dan 
kunt u contact met ons opnemen. 

Kijk ook eens op onze website www.
mensdebilt.nl voor tips/suggesties 
voor vermaak en de lokale en 
landelijke initiatieven.

www.vierklank.nl/
bedrijven

De online 
bedrijvengids! 

Wijnhandel Op de Terp 
Voor wijn in alle prijsklas-
sen en een goed advies 
van de eigenaar, met tijd 
en aandacht voor uw 
wensen.  [lees meer...]

van € 7,95            

NU € 6,25

van € 1,90   

NU € 1,50

MAISBROODJE

Vrijdag, zaterdag en maandag: 

4 ORANJESLOFJES

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

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Ondernemen in Coronatijd
Cafetaria Coen ondanks crisis positief gestemd

door Dirk Steenaart

De Westbroekse cafetaria-eigenaren, Coen en Linda van Dijk draaien, 
ondanks de Corona-crisis, nog steeds goede dagen. 

Het gaat goed met de cafetaria in 
Westbroek. ‘Wij zijn van dinsdag 
tot en met zondag open’. Cafetaria 
Coen doet normaal gesproken ook 
aan catering, maar dat gaat niet 
door in deze tijden. ‘We lijken nu 
meer op een snackbar dan op een 
cafetaria,’ aldus eigenaar Coen van 
Dijk. Mensen kunnen telefonisch 
bestellen. De cafetaria geeft een tijd 
door dat de bestelling opgehaald 
kan worden. Zo zijn klanten niet 
langer binnen dan 2 minuten. Ei-
genaresse Linda van Dijk verzorgt 
vooral de kinderen. Er wordt goed 
rekening gehouden met de ander-
halve meter afstand. In de Cafetaria 
zijn op de grond lijnen gezet zodat 
mensen de afgesproken anderhalve 
meter aanhouden. Binnen mag er 
niet gegeten worden, ook niet op 

het terras. Coen is wel blij met het 
bruggetje tegenover zijn Cafetaria: 
‘Mensen kunnen daar wel hun ijsje 
opeten. Lekker in het zonnetje.’ 

Personeel
Het personeel is hard nodig. Van-
wege het lekkere weer zijn er veel 
toeristen die langs fietsen of wan-
delen en dus even stoppen om een 
ijsje te halen. Het is dus niet nodig 
om personeel te ontslaan. Coen van 
Dijk had één werknemer die in zijn 
proeftijd zat. Dat contract werd niet 
verlengd. 

Financieel
Waar veel bedrijven ten onder gaan 
gaat het bij de cafetaria aardig goed. 
Ze gaan deze crisis zeker overle-
ven. Er is wel een grote hap uit de 

omzet, met name uit de catering en 
mensen die op locatie komen eten. 
Ze draaien 60 tot 70% van de ge-
bruikelijke omzet. Daar is Coen 
van Dijk erg blij mee in deze tijd. 
Coen heeft wel, waar hij recht op 
heeft, bij het noodloket voor onder-
nemers de eenmalige tegemoetko-
ming aangevraagd. De andere rege-
lingen zijn nog niet van toepassing. 

Vaste Klanten
De vaste klanten komen nog al-
lemaal, sterker nog, ze komen een 
keertje extra en nemen in plaats van 
één, twee tassen mee. De cafetaria 
houdt mensen op de hoogte via in-
stagram, Facebook en een bord wat 
buiten staat. Mensen houden zich 
heel goed aan de anderhalve meter 
samenleving. Hij spreekt wel vol 

De cafetaria van Coen en Linda draait goed door tijdens de crisis.

lof over het Westbroekse publiek. 
Die helpen Coen dus erg goed door 
deze periode heen ‘Daar is West-
broek wel heel sterk in’ aldus de 
Westbroekse cafetaria eigenaar. 

Toekomst
Hoe het er in de toekomst uit gaat 
zien is ook voor de Cafetaria on-
duidelijk. Hij begrijpt de nieuwe 
maatregelen heel goed. Hij heeft 
ook begrip dat de horeca nog dicht 

is omdat je de anderhalve meter sa-
menleving in de horeca niet goed 
kan garanderen. Hij mist wel per-
spectief over hoe het in de toekomst 
gaat. Waar het naartoe gaat als het 
goed gaat, wanneer ze kunnen scha-
kelen in de horeca. Hoe het in de 
zomer gaat. Dat is óók voor de Ca-
fetaria onduidelijk. Maar voorlopig 
gaat het nog goed met de zaak. Hij 
is over het algemeen erg positief.

De avond is ongemak…
‘Steeds vaker hoop ik dat iemand me vindt. Dat iemand mij mezelf 
kan laten vinden en zal zeggen: koud, koud, lauw, warm, warmer, 
heet.’ Een indringend citaat uit de roman ‘De avond is ongemak’ 
van Marieke Lucas Rijneveld, die afgelopen vrijdagochtend in de 
online Biltse BoekenBabbel besproken werd.

Specialist taal en literatuur van bibliotheek Idea Bea Rigter en boek-
handelaarster Ike Bekking uit Bilthoven bogen zich in die digitale 
boekenclub over deze tragische roman, die de eenzame jeugd van een 
getormenteerd, sensitief maar onverschrokken meisje in een liefdeloos 
gezin beschrijft, getroffen door het noodlot van een overleden kind. Het 
meisje hult zich in een dikke jas, waarin ze wegkruipt en die de schil 
vormt tussen haar en de buitenwereld.

‘Het is de bedoeling van de Biltse BoekenBabbel dat we een fijn ge-
sprek over waardevolle boeken hebben, waarin we rechtdoen aan het 
boek en alle deelnemers hun zegje laten doen,’ vertelt Rigter. ‘Het was 
ontzettend leuk, en de komende vrijdagen gaan we dit herhalen: ieder-
een is online van harte welkom!’                 (Peter Schlamilch) 

Bea Rigter (r) en Ike Bekking met, alvast, het boek dat volgende week 
wordt besproken.

Oranje Waterweg

Ook op de Waterweg in De Bilt 
heerste een feestelijke sfeer. Van-
wege de beperkende coronamaat-
regelen, zochten de bewoners naar 
alternatieven om Koningsdag te 
vieren. De gezinnen zaten, vaak in 
oranje outfit, in hun voortuin en 
speelden mee met een straatbingo. 
Ook de kinderen hadden het naar 
hun zin.           (Frans Poot)

Oranje Kerklaan
Op de Kerklaan in De Bilt was er 
maandagochtend sprake van een 
bijzonder en spontaan initiatief, 
om Koningsdag toch een beetje 
kleur te geven: de 5 blazers en 
het publiek hielden rekening 
met de 1,5 meter regel. Na 
afloop barstte er een luid ‘Leve 
de koning’ los; met daarna een 
driemaal hoera. Op deze manier 
ervoeren allen toch een beetje de 
feestelijke sfeer die er anders op 
Koningsdag is.
       (Frans Poot) 

Gepaste muziek

Maandagochtend om 10.00 uur waren aan de Kometenlaan (Bilthoven) verschillende mensen uit hun woning 
gekomen om - op gepaste afstand - een muzikale felicitatie te richten aan de koning. Na het Wilhelmus en ‘Lang 
zal ‘ie leven’ vertrokken ze weer om Woningsdag elders te gaan vieren. (foto Michelle van Weegen)
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Turbana bananen

HOOGVLIET.COM
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Let op! Afwijkende openingstijden:
4 mei: 8:00 - 19:00 uur 
5 mei: 8:00 - 18:00 uur

Turbana bananen

7
fris en
fruitig

5
vol en
rond

2
soepel
en rond

Amstel, Bud, Grolsch, Hertog Jan, 
Jupiler of Kornuit pils
2 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter 
Van /8.30 - /11.68
 Voor 4.15 - 5.84

 Ariel of Lenor 
 Alle soorten 
 2 stuks 
 Van /4.86 - /16.90
 Voor 2.43 - 8.45 

 Dreft Platinum plus 
vaatwastabletten
Doos met 90 stuks 
 Van /42.70 

 0.99 
PER STUK

 Campina yoghurt of kwark 
 Alle bekers van 500 gram 
of pakken van 1 liter 
Van /1.09 - /1.69
M.u.v. Griekse yoghurt

 Park Villa  
 6 fl essen van 0.75 liter  
 Van /32.94
Voor 16.47 

 First Choice cola 
 Alle soorten
2 stuks 
 Van /0.78 - /9.98 
 Voor 0.39 - 4.99 

2 SCHALEN

4.-

 Pick&mix BBQ 
assortiment 
 3 pakken van 
200 - 390 gram 
Van /9.87 - /10.47

3 PAKKEN

9.-

 1+1
GRATIS 

Grill assortiment
 Alle schalen met 
een 2 voor 4.- sticker 

KILO

 0.99 

NU NU

 2 HALEN
1 BETALEN 

PER DOOS

14.99 

NU

 6 HALEN
3 BETALEN  1+1

GRATIS 

STUNT

ACTIE
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Vijf lange jaren
(Landgenoten) Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte 

neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze 
houding streng en consequent vol te houden, is in de afgeloopen nacht door de Duitsche 

weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied 
gedaan. Dit niettegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van 

ons land zou worden ontzien, zoo lang wij haar zelf handhaafden. 

Het is 10 mei 1940. Een periode die 
vijf bittere jaren zou gaan duren, is 
aangebroken.

De Duitsers
Over de entree van de Duitse troe-
pen in De Bilt is opmerkelijk wei-
nig bekend. Op 15 mei 1940 des 
morgens 5 uur verschenen de eer-
ste Duitse troepen. Gemotoriseerde 
Infanterie. Vanaf dat moment zijn 
verschillende Duitse troepen hier 
gelegerd geweest. Permanent de 
Flak (Flug abwehr kanone), lucht-
doelartillerie, aanvankelijk in Hei-
depark, later aan het begin van de 
Pleineslaan links. Pas vanaf decem-
ber 1943 werd het druk met Duitse 
militairen, met name in Bilthoven-
Noord omdat toen de staf van het 
88e Legerkorps hier gelegerd werd. 
Ik kom daar later op terug.

Het verzet
Al vanaf 1940 ontwikkelde zich het 
verzet, met name onder gedemobi-
liseerde militairen: de Ordedienst. 
Bekend is ongetwijfeld de naam 
van onze plaatsgenoot Pim Boel-
laard. Boellaard werd door ver-
raad in 1942 gepakt en overleefde 
de oorlog (de concentratiekampen 
Natzweiler en Dachau). Op 15 mei 
1945 keerde hij terug. Zijn villa 
‘Kloosterend’ achter De Bilt aan 
het fietspad naar het UMC bestaat 
nog steeds: 
Ik zie mijn huis. En het rieten dak. 
Dus geen bom. De grote batterij-
hond springt uit het huis. Als de 
hond leeft, leven er mensen. To-
nia komt naar buiten. Ik kus haar. 
‘Zeg vlug, wie zijn er dood’? ‘Er is 
niemand dood, ja toch, oude oma 
is in februari gestorven’. ‘Waar 
is mevrouw?’ ‘Die eet aardappe-
len bij meneer Van der Borch’. Ik 
op de merrie naar Oostbroek. Veel 
mensen, herken An en Willem. Kan 
slechts zwijgend salueren. ‘Daar is 
t’ie, gilt Willem’. 
(Van der Borch was de voorma-
lige, door de Duitsers afgezette 

burgemeester van De Bilt. Werd in 
de oorlog vervangen door Van Ra-
venswaay.)
Maar er was meer verzet. O.a. rond 
dokter Brouwer. Vanuit zijn huis 
aan de Soestdijkseweg werden be-
richten verzonden naar Engeland. 
O.a. weerberichten die zijn latere 
schoonzoon Hans Hellendoorn ver-
zamelde, nuttige informatie met het 
oog op de bombardementsvluchten 
op Duitsland. Ook Brouwer werd 
door verraad gepakt en belandde in 
een concentratiekamp in Duitsland. 
In Lüttringhausen, Noordrijn - 
Westfalen. Waar hij de verzetsstrij-
der Eduard Veterman ontmoette. 
(Eduard Veterman, woonde na de 
oorlog in Bilthoven, werd om zijn 
kritische houding vermoedelijk ge-
liquideerd en ligt begraven op Den 
en Rust. Maar dat is een verhaal 

apart dat hier te ver voert.)
Aan het einde van 1944 gekomen 
leidde de hiervoor genoemde Hans 
Hellendoorn een klein verzetsle-
gertje van de Binnenlandse Strijd-
krachten in de gemeente. (Zoals 
uit zijn archief blijkt zo’n honderd 
man.) Einde 1944 hadden de ver-
schillende fracties van het verzet 
zich op bevel van de regering in 
Londen gebundeld tot de Binnen-
landse Strijdkrachten, de BS. Eer-
der in de oorlog was het verzet in-
cidenteel: jonge mannen die elkaar 
kenden en vertrouwden en in verzet 
kwamen. Zo bestond er een groep 
bij het sanatorium Berg en Bosch, 
waar de complete familie Huffener 
bij betrokken was.

Het is de nacht van 7 op 8 novem-
ber 1944. De BS is gevormd, het 
verzet is gebundeld. De cdt. van de 
BS in De Bilt Hans Hellendoorn 
krijgt het bevel om de spoorlijn 
Utrecht-Amersfoort te saboteren. 
Via zijn rechterhand Pieter ter Beek 
worden Flip de Leeuw, Joep Huf-
fener en Mach Balk voor de uit-
voering aangewezen. Plaats van 
handeling de spoorwegovergang in 

Groenekan. In het donker worden 
ze door een patrouille van de Land-
wacht ontdekt. Mach Balk wordt 
neergeschoten en gepakt. Flip de 
Leeuw wordt later die nacht thuis 
gepakt, volgens het verhaal ver-
raadde een briefje in zijn fietstas 
zijn adres. Pieter ter Beek wordt 
de volgende dag opgepakt. Alleen 
Joep Huffener weet te ontsnappen, 
hij duikt onder bij Meijerink tegen-
over Berg en Bosch. Mach Balk is 
na zwaar te zijn gemarteld over-
leden. Flip de Leeuw en Pieter ter 
Beek worden naar het Wolvenplein 
vervoerd en later in Veenendaal met 
vier anderen gefusilleerd. Zonder 
enige vorm van proces. Een repre-
saillemaatregel. (Een wit kruis in 
het bos aan de rand van Rhenen en 
Veenendaal herinnert hier nog aan. 
Jaarlijks vindt hier een herdenking 

plaats.)
Aan het einde van de oorlog traden 
de Duitsers zonder enig pardon op. 
Gruwelijk was ook het lot van de 

joodse fotograaf Salomon de Wolf. 
Na verhoor in Utrecht (het Wolven-
plein) werd hij op 23 januari voor 
zijn huis aan de Soestdijkseweg-
Noord met 7 anderen gefusilleerd. 
Eveneens een represaillemaatregel. 

Op bevel van de Duitsers moesten 
de lijken daar de gehele dag buiten 
blijven liggen, als afschrikwekkend 
voorbeeld. Tijdgenoten spreken 
daar nog steeds met ontzetting over, 
ook na 75 jaar.

Er zijn meer voorbeelden van ver-
zet te geven. Bijvoorbeeld de aan-
slag bij Prinsenburg aan de weg 
naar Soestdijk. Na de weg naar Den 
Dolder, rechts bij de camping staat 
daar een monument, waar jaarlijks 
een herdenking plaats vindt. Te-
genwoordig wordt deze tot de oor-
logsgeschiedenis van Den Dolder 
gerekend. Maar tijdens de oorlog 
bestonden deze grenzen niet. Bilt-
hovense verzetsmensen waren erbij 
betrokken, o.a. Rudi Enthoven.

Een ondergedoken bestaan
Terwijl de een verzet pleegde, 
moesten anderen onderduiken. Het 
Digitaal Museum publiceerde deze 
maand een bericht over een nog 
steeds bestaande schuilkelder in 
een tuin aan de Verhulstlaan. Ik zou 
nog twee schuilplaatsen aan kun-
nen wijzen aan deze kant van de 
spoorlijn. Een daarvan bevindt zich 
in een huis aan de Julianalaan. In 
april 1942 waren daar twee joodse 
onderduikers verborgen. Pas bij een 
recente verbouwing werden daar 
sporen van gevonden. O.a. een deur 
met een verborgen boodschap:
...kijk op het dak en vind mijn laat-
ste persoonlijke bezittingen en pro-
beer na de oorlog familie van ons 
te vinden. Geef hen mijn spullen en 
je zult iets worden. God van Israël, 
heb erbarmen met uw vertrapte 
broeders. Ondertekend door Levie 
Sajet, Bilthoven 23 april 1942. 

De inmiddels 94-jarige Bob Jans-
sen zat nog op de middelbare 
school en was ondergedoken toen 
zijn moeder overleed. Moederziel 
alleen zonder voedselbonnen moest 
hij zien te overleven. Met het zet-

ten van strikken en het plukken 
van brandnetels overleefde hij met 
moeite de hongerwinter.

Bombardementen
Naast de honger bedreigden ook 
de aanhoudende bombardemen-
ten het leven. Najaar 1943 beslo-
ten de Duitsers de staf van de 88e 
Gevechtsgroep over te plaatsen 
naar Bilthoven-Noord. De com-
mandobunker kwam naast de villa 
Zonneheuvel in de driehoek Tollen-
slaan, Bilderdijklaan, Hasebroek-
laan. Natuurlijk lokte deze locatie 
naast het station met de spoorlijn 
aanhoudend bombardementen uit. 
Ik heb wel eens een bommenkaart 
getekend. Daarop zie je hoe keurig 
in een cirkel om deze locaties heen 
een tapijt van bommen is terecht 
gekomen. Het vroegere gebouw 
van de Werkplaats, het HNL, Hei-
depark, de Bremhorst het station, 
het Emmaplein, hotel-villa Oase, de 
Julianalaan, het Ensahterrein, Zon-
neheuvel het waren evenveel vol-
treffers. Lag Bilthoven na de oorlog 
in puin? Nee, wie ik ook sprak, nee, 
er waren nauwelijks of geen ruïnes 
te bekennen. Onbegrijpelijk.

Het 88e legerkorps
Ergens in 1944 nam generaal Rein-
hard het besluit om zijn staf te ver-
plaatsen naar Bilthoven onder de 
bescherming van de daar aanwezige 
bomen. Er werd een spoorlijntje aan-
gelegd van het station naar de Bil-
derdijklaan om materiaal te vervoe-
ren. December 43 was alles gereed 
en werd de staf overgeplaatst. Elders 
werden andere onderdelen geves-
tigd. In de Gerard Doulaan evenals 
bij Jagtlust, evenals bij Zonneheuvel 
zijn de bunkers met enig zoeken nog 
te vinden. De gemeenteadministra-
tie werd verplaatst naar de ONS-
school in de Overboslaan. Interes-
sant: in de nog bestaande bunker bij 
Jagtlust bleek enige tijd geleden nog 
een hennepkwekerij ondergebracht. 
Rondom dergelijke enclaves werden 
prikkeldraadversperringen aange-
bracht en je had een pas nodig om 
er binnen te komen. Heel merkwaar-
dig: de oorspronkelijk bewoners 
konden er meestal blijven wonen. 
Zo woonde in de enclave bij Zonne-
heuvel ondergedoken verzetsmen-
sen maar ook een joodse familie.
In die tijd was Bilthoven een natuur-
bad rijk bij de watertoren. Ook daar 
was een Duitse legereenheid geves-
tigd, o.a. in het padvindershuisje 
tegenover de ingang van de tegen-
woordige Van der Borchlaan, toen 
nog Julianalaan geheten. 
Bovenop de watertoren naast het 
huis van de heer Van Houten 

De commandobunker kwam naast de villa Zonneheuvel in de driehoek 
Tollenslaan, Bilderdijklaan, Hasebroeklaan. 

Het gebombardeerde Emmaplein. Op nr. 12 was een AH-vestging. 

De aftocht van de Duitsers. (De kolonne van de vertrekkende misschien 
vluchtende Duitsers staat geparkeerd op de Bilderdijklaan); de foto is van 
iemand die daar in 1945 tegenover Zonneheuvel  woonde). 

Lees verder op pagina 13
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Het Vinkenplein in het centrum van Biltho-
ven ondergaat een transformatie. Project-

ontwikkelaar Synchroon realiseert de 
nieuwbouw van een L-vormig gebouw met 

nieuwe horeca en deels winkels op de be-
gane grond, met daarboven 30 luxe (huur-)
appartementen van 75 tot 120 vierkante 
meter. Onder het complex is een onder-
grondse parkeergarage gemaakt speciaal 
voor de woningen. Op het opnieuw in te 
richten plein wordt een horecapaviljoen ge-
realiseerd. Als u belangstelling heeft voor 
een huurwoning of een commerciële ruim-
te kunt u op www.vinkenpleinbilthoven.nl 
uw interesse kenbaar maken.

Herinrichting openbare ruimte 
Vinkenplein in Bilthoven Centrum
Nu de nieuwbouw bijna klaar is, kan ge-
start worden met de herinrichting van het 
Vinkenplein en omgeving. De parkeerfunc-
tie van het Vinkenplein is grotendeels op-
geheven. Daarvoor in de plaats komt er 
een dorpsplein met terrassen en open 
ruimtes met veel groen. Vanuit de klank-
bordgroep centrumplan is een speciale 
werkgroep opgericht die samen met het 
ontwerpbureau Okra uit Utrecht en de ge-
meente het herinrichtingsplan heeft uitge-
werkt. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft vorig jaar het defi nitief 
ontwerp van de inrichting van het Vinken-
plein en omgeving vastgesteld. De voorbe-
reiding van de herinrichting van het Vin-
kenplein en omgeving is in volle gang. 
Avezaat gaat werkzaamheden in opdracht 
van de gemeente De Bilt uitvoeren.

Herinrichting Vinkenplein Bilthoven

Bereikbaarheid en 
parkeren 

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van 
de openbare ruimte niet toegankelijk en 
moet het verkeer omgeleid worden. Dit 
wordt tijdig met borden op de locatie aan-
gegeven. De hoofdomleidingsroute vanaf 
de Julianalaan naar het station en terug is 
via de Sperwerlaan en Boslaan. Woningen 
en winkels blijven altijd bereikbaar.

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

Melchiorbank

De Melchiorbank komt ook terug in het nieu-
we ontwerp van het Vinkenplein. Het wordt 
een nieuwe eigentijdse variant van de Mel-
chiorbank, die de oude Melchiorbank ver-
vangt. Hiermee wordt de herinnering aan Dr. 
Melchior (1874-1927), die een belangrijke 
rol in Bilthoven heeft gehad, voortgezet. 

Planning werkzaamheden
Fase 1:
Eind mei – eind juli 2020: 
Herinrichting Vinkenlaan 
(vanaf Julianalaan t/m Vinkenlaan huisnr 33)

Fase 2:
Eind juli – begin sept 2020: 
Aanleg parkeerplaatsen zuidzijde Vinken-
plein

Bouwvak:
3 aug – 21 aug 2020 

Fase 3:
Begin sept – eind sept 2020: 
Herinrichting voetpad/fi etspad Nachtegaal-
laan (evenzijde tussen rotonde en Merellaan)

Fase 4:
Eind sept – eind okt 2020: 
Herinrichting voetpad/fi etspad Julianalaan 
(evenzijde tussen Emmaplein en Melchior-
laan)

Fase 5:
Eind okt – eind nov 2020: 
Herinrichting Vinkenplein - noordzijde

Fase 6:
Eind nov – eind maart 2021: 
Herinrichting Melchiorlaan en Nachtegaal-
laan 
(rijbaan en voetpad onevenzijde tussen ro-
tonde en Melchiorlaan)

Fase 7:
Gelijktijdig Fase 1: 
Herinrichting kruispunt Julianalaan - Vinken-
laan

Fase 8:
Eind mrt – eind apr 2021: 
Herinrichting Vinkenplein - zuidzijde

De oplevering van de laatste onderdelen van het centrum van Bilthoven aan 
inwoners en ondernemers is in volle gang. De afgelopen jaren zijn de plannen 
voor nieuwe horeca, winkels, woningen en een nieuwe inrichting van het open-
baar gebied gemaakt. De nieuwbouw op het Vinkenplein is bijna klaar. Eind 
mei start de herinrichting van het openbaar gebied.

Meer informatie
Kijk voor actuele informatie over de uitvoe-
ring op www.debilt.nl/vinkenplein
Heeft u vragen over de uitvoering of valt u 
iets op tijdens de werkzaamheden? Neem 
dan contact op met de uitvoerder: Rene 
Avezaat 030 - 656 72 72 of info@avezaat.nl

Avezaat start met de uitvoering eind mei 2020. De werkzaamheden gaan onge-
veer een jaar duren. Gestart wordt met de Vinkenlaan. Informatie over de werk-
zaamheden, de fasering en de globale planning kunt u vinden op de tekening 
waarin de verschillende fasen zijn opgenomen. 
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- verantwoordelijk voor de watervoorziening van De Bilt, ook tijdens 
het Duitse bewind- was een mitrailleurpost. Ook dat gebied achter de 
Julianalaan -de Sperwerlaan bestond toen nog niet-werd op het einde 
van de oorlog afgesloten.

De bevrijding
Maastricht werd op 14 september 1944 bevrijd, Nijmegen op 20 sep-
tember. Maar Renswoude werd pas op 17 april 1945 door Engelse ver-
kenningseenheden bereikt. En daar stokte de opmars. Vóór de Grebbe-
linie. Dezelfde moeilijk te passeren verdedigingslinie bij de overgang 
van de Gelderse vallei naar de Utrechtse heuvelrug als in 1940. Alleen 
nu ‘Pantherstellung’ genoemd. De geallieerde troepen groeven zich in, 
in het zicht van de aanstaande capitulatie wenste het opperbevel niet 
nog meer slachtoffers. Het duurde tot 7 mei tot de Engelse voorhoede 
Bilthoven en De Bilt bereikte. Engelse verkenningseenheden buitel-
den over de Biltse duinen naar Bilthoven, later volgden de eerste tanks 
langs De Bilt op weg naar Utrecht. De Engelsen trokken na een paar 
weken verder. Hun plaats werd ingenomen door Canadese troepen. 
7 mei werd onze gemeente bevrijd. Die datum staat wel vast. Maar, 
dankzij Barbara van Houten, dochter uit het gezin dat bij de watertoren 
woonde, weet ik inmiddels dat er in Bilthoven al vóór 4 mei contact 
moet zijn gemaakt tussen geallieerden en Duitsers. Wat overeenkomt 
met eerdere verwijzingen in die richting. Zo vertelde Gerard van Wal-
beek, die in de oorlog op de Bilderdijklaan woonde, mij al eerder dat 
er op Zonneheuvel al voor de capitulatie onderhandeld zou zijn. En al 
voor 7 mei werd in De Bilt bij hotel Nas een geallieerde motorrijder 
gesignaleerd, die snel weer rechtsomkeert maakte.
Het levert ook een verklaring voor die merkwaardige foto bij de ingang 
van Berg en Bosch met een wachtende geallieerde jeep met daarin een 
relaxt wachtende chauffeur, terwijl twee Duitse schildwachten, het ge-
weer over de schouder, schaapachtig toekijken. En toen was men vrij. 
Vijf jaar later. Het moet soms een absurde gewaarwording zijn geweest. 
(Bernard Schut, april 2020)

Mijn informatie is ontleend aan literatuurstudie en gesprekken met 
ooggetuigen. Een groot deel van deze informatie is terug te vinden in 
2 boeken die ik geschreven heb: Bilthoven en De Bilt tijdens de Twee-
de Wereldoorlog (2015) en Bilthoven en De Bilt de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog (2018). Na het tweede boek zijn her en der nog 
een aantal artikelen van mij verschenen met aanvullende gegevens.

Het sanatorium Berg en Bosch. 

Vervolg van pagina 11School maakt zich op voor 
ontvangst kinderen

door Guus Geebel

Op vrijdag 24 april was het voor-
nemen om samen met kinderen 
en teamleden van de scholen van 
Stichting Delta en gekoppeld aan 
de Koningsspelen een sponsorloop 
voor KiKa (Kinderen Kankervrij) 
te houden. De coronacrisis gooide 
roet in het eten en dus kon het niet 
doorgaan. Eric Martherus, docent 
bewegingsonderwijs aan de Juliana-
school, besloot de twaalf kilometer 
van het Prinses Maxima Centrum 
in Utrecht naar de Julianaschool in 
Bilthoven alleen te gaan lopen. Hij 
deed er twee uur over.

De scholen van het primair onder-
wijs gaan op 11 mei weer open. In 
de Julianaschool vertellen directeur 
Ella Prins, Eric Martherus, teamle-
den Nadine ten Kate en Linda Kuijt, 
schoonmaakster Mina Donkersloot 
en Pannakooifabrikant Ron Michel 
wat er allemaal anders zal gaan. 
‘Het team van de Julianaschool is 
hard bezig een goed en verantwoord 
programma neer te zetten’, vertelt 
Ella Prins. ‘Daar hoort ook het be-
wegingsonderwijs bij waar Eric een 
belangrijke rol bij speelt. Ook komt 
er een natuurjuf die met de kinderen 
in het voedselbosje dat in decem-
ber werd geopend aan de gang zal 
gaan.’ Schoonmaakster Nina speelt 
op school altijd al een belangrijke 
rol, maar nu helemaal. Zij kwam 
voorheen na schooltijd maar nu ook 
tussen de middag want hygiëne is 
heel belangrijk. Er is nu veel meer 
vaker te doen zoals de deurknoppen 
en de toiletten. We laten de kinderen 
allemaal een grote stevige tas mee-
nemen waar ze hun eigen spulletjes 
in gaan bewaren.’

Bewegen
Van de Koninklijke Vereniging voor 
Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 

komen  adviezen over hoe om te 
gaan met bewegingsonderwijs na 
11 mei. Een daarvan is buiten gaan 
sporten. Ze raden aan dat in de buurt 
van de school te doen zodat geen 
grote groepen kinderen de straat op 
hoeven gaan. Eric heeft een aan-
vraag ingediend om het certificaat 
voor voeding en beweging te krij-
gen. ‘We willen echt een gezonde 
school worden.’ Kortgeleden is op 
het speelterrein van de school een 
Pannakooi geplaatst. ‘Die is zo ge-
maakt dat je met kleinere groepen 
heel goed kunt sporten’, vertelt Ron 

Michel. ‘De kooi is ovaal en daar-
door krijg je altijd dynamisch spel. 
Kinderen kunnen hun eigen ding 
doen op een veilige manier want er 
zijn geen dode hoeken.’ Eric gaat er-
van uit dat er hooguit vier kinderen 
in de kooi aanwezig mogen zijn. 

Groepen
De 500 leerlingen zijn vanaf 11 mei 
twee dagen per week op school. Op 
iedere schooldag zijn er 250 leerlin-
gen. ‘Er wordt nu zorgvuldig uitge-

zocht hoe het gaat passen. We zijn al 
best een eind op weg. We gaan van 
start met een groep die op maandag 
en donderdag komt. Dinsdag en 
vrijdag komt de andere groep. Op 
woensdag blijft de school gesloten 
en is de school voor Nina. Kinde-
ren van ouders met vitale beroepen 
vangen we in overleg op. We vragen 
of kinderen zelf handgel meenemen 
want handen wassen blijft belang-
rijk. De leerkrachten zorgen er ook 
zelf voor want iedereen heeft een 
eigen voorkeur.’

Aankomst
Er wordt ouders gevraagd zoveel 
mogelijk met de fiets te komen of lo-
pend. We hanteren een inlooptijd en 
een uitlooptijd zodat kinderen niet 
allemaal tegelijkertijd gehaald of ge-
bracht worden. Leerkrachten komen 
gewoon op de dagen dat ze werken. 
Zij zorgen ervoor dat leerlingen op 
de dagen dat ze niet op school zijn 
thuis kunnen werken. 

Achterstand
Nadine en Linda horen af en toe 
dat kinderen achterstand hebben 
gekregen doordat ze weken thuis-
werk hebben gedaan. ‘Kinderen 
hebben echter ook heel veel zelf-
standigheid en zelfwerkzaamheid 
geleerd. Dus als ze roepen dat ze 
wel achterstand zullen hebben, dan 
denken wij dat er ook iets anders 
is bijgekomen. Wij zijn heel be-
nieuwd hoe we daarop in kunnen 
spelen. Ook voor leerkrachten is 
het anders geworden. Iedereen is 
digitaalvaardiger geworden. Als 
team van de school is er met 45 
mensen al digitaal vergaderd. Dat 
ging zo goed dat sommigen al zei-
den het erin te willen houden om-
dat het zo efficiënt werkt.

Na een tocht van twaalf kilometer komt Eric Martherus aan bij de 
Julianaschool.

De onlangs geplaatste Pannakooi past mooi bij het bewegingsonderwijs.

Wie kweekt de grootste zonnebloem
De werkgroep Natuurlijk! Maar-
tensdijk is opnieuw een actie 
begonnen. Na een geslaagde na-
tuurexcursie met kinderen, waar-
bij door hen ook nestkasten voor 
koolmezen geadopteerd werden, is 
de werkgroep nu een wedstrijd met 
zonnebloemen gestart. 

Welk kind kweekt de hoogste Reu-
zenzonnebloem van Maartensdijk? 
Dat is het motto van de actie, waar-
voor kinderen of gezinnen zich in 

kunnen schrijven. ‘Al kort nadat de 
actie openbaar werd gemaakt via 
onder andere de scholen en Face-
book, stroomden de mails met aan-
meldingen binnen. Ontzettend leuk, 
dat enthousiasme’, zegt Nathalie 
Verveld, lid van de werkgroep en 
bedenker van deze wedstrijd. 

De werkgroep, die zich bezig houdt 
met het vergroten van de biodiver-
siteit in Maartensdijk, wil uitein-
delijk een prijs uitreiken aan de 

verzorgertjes van de drie hoogste 
zonnebloemen in Maartensdijk. 
Nathalie: ‘De aanschaf van de za-
den wordt gesponsord door Boe-
ketterie Klokker van het Maertens-
plein. Daar zijn we erg dankbaar 
voor. Voor de bekostiging van de 
prijzen zijn we nog op zoek naar 
sponsors’. 
Wil je meedoen met deze wed-
strijd? Stuur een mail met je naam, 
adres en leeftijd naar natuurlijk-
maartensdijk@outlook.com 

In de rij voor lekkers

Op de Hessenweg heeft zich een lange rij gevormd op weg naar de 
oranjetompoezen van Van Ingen.



Nootjes
De Vierklank 14 29 april 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
Antieke servies/ZILVERKAST  
 €700,-. Tel. 06-33695091

Ouderwets OPKLAPBED 
met ombouw en gordijnen, 
inclusief gloednieuw matras 
90 x 200 cm. €75,-. Tel. 
06-30931356

Logeerbed met elektra 1 
pers €50,-. Koelkast tafel-
model 2 jr oud €50,-. Tel. 
06-13285848

Van beton ronde pilaar 20cm 
hoog, doorsnede 9 cm. Iets 
voor vogel waterbak. €25,-. 
Tel. 0346-243758

3 verzamel CD's van Tineke 
Schouten. €7,50. Tel. 0346-
243758

Twee deksels van de oude 
boeren bonte dekschalen dia-
meter 16cm en 20cm samen 
€1,-. Tel: 06-14040516

10 Boeren bonte eierdopjes 
zonder voet samen €5,-. Tel: 
06-14040516

7 boeken van Anne en Serge 
Golon samen €3,-. Tel: 
06-14040516

Gratis af te halen 16m2 grind-
tegels 50x50cm Westbroek. 
Tel. 06-53576512

Tuingaas 14 meter Hoogte 
1,25m, maas 7x10cm €10,-  
Tel. 0346-213195

Zeer decoratieve designer 
vloerlamp. Volledig trap-
loos dimbaar. Halogeen 
lampen G4 5W 16v 
Materiaal: roestvrijstaal. 
Lengte: 195cm.€45,-. Tel: 
06-54354630

Detectives. Complete serie 
Zweedse detectives van Maj 
Sjowall en Per Wahloo, 16 
delen. Compleet €10,-. Tel. 
06 4733 43 83

Vaste senioren telefoontoe-
stel met grote toetsen en 
voorzien van 3 direct geheu-
gentoetsen. € 9,50   Tel. 
06-16641083

Harde 37cm brede straat-
bezem compleet met 
steel.  z.g.a.n. € 8,50  Tel. 
06-16641083

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

Heb geen facebook, wel een 
doos handgemaakte wens-
kaarten. Gratis voor Club 
creatief. Info. 030-2202996

Kunststof koffermat Opel 
Zafira C-Tourer 5-7 persoons 
Nieuw in plastic  2015-2019 
van Nw €56,- nu voor €24,99. 
Bilthoven: Tel. 06-44560743

Glazen waterkan (ook voor 
fruit) mat tapkraantje en dek-
sel Nw in verpakking €21,- 
nu voor €7,50 Bilthoven. Tel. 
06-44560743

Lamp (retro) doorzichtig 
hardplastic met beige ovale 
kap hoog 66 cm gebruikt €5,- 
Bilthoven Tel. 06-44560743

John Deere , merk Rolley 
Toys. Kleur: donker groen 
met geel. Voor kinderen 
van 3 tot 8 jr. €35,-. Tel. 
06-24694713

Autoped op luchtbanden 
in goede staat. €15,-. Tel. 
06-24694713

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

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

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft en 
in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

De kater Obi die vorige keer asieldier 
van de maand was heeft inmiddels een 
nieuw thuis gevonden!

Dier van de maand:
poes Mies

Voor Mies is het helaas de tweede keer dat ze bij 
ons in het asiel zit. Nadat ze geplaatst was bleek de 
“klik”er toch niet echt te zijn en besloot Mies om op 
avontuur te gaan. Na heel wat omzwervingen werd 
ze ergens in een weiland gevonden. Haar baasje 
wilde haar niet meer terug. Arme Mies is daarna 
in een ander asiel terechtgekomen en van daaruit 
weer geplaatst in een gezin. Jammer genoeg liet 
Mies zich niet van haar beste kant zien en daardoor 
ging het uiteindelijk niet goed.

Mies is zeker geen beginnerskat. We plaatsen haar 
alleen bij mensen met veel ervaring met katten. 
Ze moet lekker haar eigen gang kunnen gaan, kan 
geaaid worden wanneer zij dat goedkeurt. Bij ons 
laat ze zich aanhalen en is ze prima op haar gemak, 

helemaal de Mies die we kennen van vroeger. 
Lief, maar met een pittig randje. Wij denken dat 
Mies ook wel gelukkig zou kunnen worden als 
boerderijkat. Wie gunt haar nog een kans?

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: 8 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee

Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

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

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 

bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

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

TE HUUR Kamer tot decem-
ber voor werkend persoon, 
vrouw (zeer rustig) Tel. 
06-54941521 

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

Toch kampioen

Jammer voor het team van TZ A1 dat de sportcompetities vanwege 
de coronamaatregelen niet afgewerkt konden worden. Met nog twee 
wedstrijden te gaan en een voorsprong van drie punten lag de titel binnen 
handbereik. Volgens het KNKV geen kampioen, maar de supporters denken 
daar anders over.        (Bram Hund)

We zien nu heel vaak lege bussen
en mensen druk bezig met klussen
kinderen worden soms kwaad
niemand weet waar het om gaat
ouders zijn er om dat dan te sussen

Guus Geebel Limerick



Nova maakt zich klaar om 
open te gaan voor de jeugd

‘We mogen weer!’ Dat was de reactie van veel sportclubs op de re-
geringsmededeling van 21 april. Kinderen tot en met 12 jaar mogen 
weer georganiseerd samen sporten en kinderen van 13 tot en met 18 
jaar mogen dit ook, maar op 1,5 meter van elkaar. Hoe organiseer je 
dit veilig en hoe korfbal je op 1,5 meter van elkaar? 

Korfbalvereniging Nova is druk bezig met de voorbereidingen om 
veilig en succesvol open te gaan voor de jeugdteams. Veel jeugdleden 
staan te trappelen om weer te beginnen met korfballen. De afgelopen 
weken hadden de leden wel de mogelijkheid om thuis te korfballen met 
het materiaal van de club, maar sporten in teamverband is uiteraard vele 
malen leuker. 

Protocol
NOC*NSF en het KNKV kwamen met een ‘protocol verantwoord spor-
ten’ om sportclubs te helpen conform de maatregelen open te gaan. Om 
op 29 april weer te mogen trainen, moeten er veel voorbereidingen wor-
den getroffen. Zo moeten er rou-
tes op het terrein worden uitgezet 
zodat iedereen veilig het terrein 
kan betreden en verlaten, er moe-
ten time-slots worden vastge-
steld zodat verschillende teams 
niet tegelijkertijd het terrein op 
en af moeten, en de materialen 
moeten na elke training worden 
gedesinfecteerd. 

In de week van 29 april zal Nova 
eerst opengaan voor leden om te 
kijken of alle maatregelen cor-
rect kunnen worden uitgevoerd. 
Mocht dit allemaal goed verlo-
pen, dan wil de club ook graag 
niet-leden de mogelijkheid ge-
ven om weer lekker te sporten 
met leeftijdsgenoten. 

 De Vierklank 15 29 april 2020

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Zwembad De Kikker bereidt zich 
gewoon voor op nieuw zwemseizoen

door Kees Diepeveen

Door vrijwilligers en bestuursleden van natuurzwembad De Kikker in Groenekan wordt hard 
gewerkt om het nodige onderhoud te verrichten in het zwembad. Of en wanneer het prachtig in 
de natuur gelegen zwembad weer open gaat en onder welke omstandigheden is nog niet bekend. 

Zoals elk jaar zijn vrijwilligers en 
bestuursleden de eerste week van 
maart begonnen met de schoon-
maak van het zwembad. En dat 
bleek hard nodig. Door de natte 
winter waren de tegels en het meu-
bilair zwart en groen van de aanslag 
geworden. De eerste drie weken 
is alles met de hogedrukreiniger 
schoongemaakt. Daarna kon al het 
andere onderhoudswerk opgepakt 
worden zoals schilderwerk, tegels 
vervangen alsook planken op de 
vlonders etc. Inmiddels wel met 
inachtneming van de verplichte af-
stand van anderhalve meter. 

Groot onderhoud
Vrijwilligerscoördinator Jan van 
den Hoogen: ‘We zien ons de ko-
mende jaren ook voor het nodige 
groot onderhoud geplaatst. De zin-
ken dakbedekking op de kleedhok-
ken moet vervangen worden, er zit 
hier en daar betonrot in de kleedac-
commodaties en we willen ook de 
houten schutting bij het peuterbad 
vervangen door een stenen muur. 
Gelukkig kunnen we veel zelf zo-
dat de kosten beheersbaar blijven. 
Wanneer we dit gaan doen weten 
we nog niet’. Voorzitter Jeroen Ou-

endag:’ De plannen waren om een 
kleine contributieverhoging door 
te voeren om de nodige kosten te 
kunnen dekken. Maar door de hui-
dige situatie is dit nu nog niet aan 
de orde. We kijken ook naar moge-
lijkheden om grond te kopen en de 
ligweide te vergroten in de richting 
van de parkeerplaats. Een parkeer-
plaats moet aan de zijkant hiervan 
gerealiseerd worden. Mogelijk dat 
we dan wat meer abonnementhou-
ders aankunnen. Het maximaal 
aantal leden is nu ongeveer 2000. 
Middels nieuwsbrieven en onze site 
houden we iedereen op de hoogte’. 

Meivakantie
Door de corona-crisis loopt alles 
nu anders. Met de versoepeling van 
de sportregels voor de jeugd mag 
er na de meivakantie weer gesport 
worden op sportparken en in zwem-
baden al dan niet met inachtneming 
van de anderhalve meterregel. Be-
stuur en vrijwilligers gaan hier 
binnenkort over nadenken. Er zijn 
vele varianten denkbaar waaronder 
het zwembad geopend kan worden 
zoals bijvoorbeeld het werken met 
‘tijdslots’ waarbij je op zwemuren 
kunt intekenen. Maar ook de vrij-

willigers moeten zich veilig voelen 
in hun rol. Jeroen Ouendag: ’Tot 1 
september is er een evenementen-
stop. Dat betekent dat onze 1 kilo-
meter zwemtocht dit jaar niet door 
gaat. En of een voor dit jaar ge-
pande sponsorzwemtocht voor het 
Maarten van der Weijdenfonds kan 
door gaan is ook maar afwachten. 
Zo niet dan schuift dit door naar 
volgend jaar’. 

Eeuwjubileum
Waar ook nog over nagedacht moet 
worden is het eeuwjubileum van 
het zwembad. Jan van den Hoog-
en:’ We zijn er nog niet helemaal 
uit in welk jaar dat nu eigenlijk is. 
Er zijn feiten bekend van een eerste 
zwemmer in 1917 maar ook een be-
sluit uit de gemeenteraad van 1922 
dat er officieel toestemming wordt 
gegeven aan iemand om daar te 
gaan zwemmen. We moeten de aan-
komende tijd met elkaar een keuze 
maken in welk jaar we dat willen 
gaan vieren’. 

Wat beide bestuurders goed doet 
zijn de hartverwarmende reacties 
die binnenkomen. Hoewel de voor-
verkoop van abonnementen nog 

niet is gestart vanwege de bijzon-
dere situatie vragen vele leden om 
de rekening maar alvast te sturen. 
Zelfs als het zwembad dit seizoen 
helemaal niet of maar amper open 
gaat. Zij willen dat het zwembad 
behouden blijft voor Groenekan. 
‘Dit is waar je het graag voor 
doet’, reageren Jeroen Ouendag en 
Jan van den Hoogen. 

Bestuur en vrijwilligers steken 
veel tijd in het opknappen van het 
zwembad. Er is nog veel werk te 
doen maar de enthousiaste groep 
vrijwilligers zorgt ervoor dat het 
bad er straks weer keurig bij ligt. 
Het bestuur heeft nog veel om over 
na te denken en beslissingen te ne-
men. Maar wat iedereen bindt is 
de trots op dit prachtige en unieke 
natuurzwembad.  

Jan van den Hoogen (l) en Jeroen Ouendag weten niet wanneer het 
zwembad weer helemaal open kan. 

SVM springplank voor toptalent 
Dat zelfs voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk een springplank kan zijn voor jong talent 

blijkt maar weer uit het volgende verhaal. We spreken Toine Geijtenbeek 
- 13 jaar oud - inwoner van Maartensdijk. 

Met drie jaar maakte hij kennis met 
voetbal bij de Kabouters van SVM; 
met 6 jaar gescout tijdens een voet-
balwedstrijd bij SVM door Ajax en 
FC Utrecht.  Hij zegt hierover: ‘Dat 
was een spannende tijd. Ik was pas 
6 jaar en mocht stagelopen bij Ajax 
en FC Utrecht. Jammer genoeg 
werd ik niet aangenomen. Dus knop 
om en weer lekker verder voetbal-
len bij SVM’. Met 10 jaar is hij van 
de JO-11 bij SVM vertrokken naar 
de Bussumse Football Club (BFC) 
om daar in de JO-11 te spelen.

Scouts
Gelukkig voor Toine komen ze re-
gelmatig scouten bij voetbalclubs. 
Zo ook bij BFC en met tien jaar 
werd hij opnieuw gescout door Ajax 

en FC Utrecht. Na twee trainingen 
wilde Ajax hem graag bij de jeugd-
opleiding. Toine zegt hierover: ‘Het 
was een pittige tijd; lange dagen tot 
21.00 uur. Met name in de brugklas 
moest ik erg wennen aan dit nieuwe 
ritme. Na schooltijd werd ik in Hil-
versum opgehaald met de taxi om 
bij Ajax te trainen. Ik at daar ook en 
na het eten deed ik daar mijn huis-
werk voor school. Pas rond 20.30 
werd ik met de taxi naar huis ge-
bracht. Het waren goede trainingen 
bij Ajax, maar door de lange dagen 
miste ik mijn vrienden thuis wel’. 

Ontwikkeling
Het belangrijkste dat hij bij SVM 
geleerd heeft, is dat je jezelf moet 
ontwikkelen maar uiteindelijk moet 
je met het team presteren. ‘Na mijn 
overstap naar Ajax heb ik geleerd 
dat ik veel meer moest knokken in 
het veld. Bij SVM ging het soms 
nog heel makkelijk, maar bij Ajax 
speel je op een veel hoger niveau. 
Daarvoor moest ik echt mijn best 
doen om mee te komen’. 

Toekomst
Op mijn vraag of hij nog tips heeft 
die hij SVM wil meegeven voor de 
jeugdtraining, is zijn antwoord ‘Va-
riëren met oefeningen op techniek, 
positiespel enz. en niet alleen maar 
partijen en afronden’.
Toine is spits en speelt af en toe 
mid-mid op 10. Zijn specialiteit is 
inzicht en scoren. Na twee jaar bij 
Ajax getraind en gespeeld te heb-

ben, maakt hij nu de overstap naar 
FC Utrecht. Zijn grootste wens is 
het 1e halen en spelen in het Gal-
genwaard Stadion. Wanneer ik hem 
vraag of hij een toekomst voor 
zichzelf ziet in de voetballerij zegt 
hij: ‘Deze overstap is een grote uit-
daging voor mij. Als ik mijn best 
doe dan zou ik het moeten kunnen 
halen. Belangrijkste tip die ik kan 
meegeven aan andere voetballers 
die profvoetballer willen worden is, 
doe je best en luister naar de trai-
ners. Geef niet op als er iets fout 
gaat. Winnaars hebben een plan en 
verliezers een excuus’. 
          (Majorie Overvoorde)

Toine maakt nu de overstap naar 
FC Utrecht.

In Ajaxtijd in duel tijdens 
uitwedstrijd met FC Groningen. 

advertentie

Novaleden korfballen thuis. 



De roep van 
de roerdomp

‘s Ochtends om 7 uur komt Westbroek tot leven. Auto’s en trek-
kers van de diverse ondernemers rijden af en aan. In de verte 
hoor ik geluiden die het landschap veranderen, een kettingzaag, 
een heimachine, de snelweg.

Ook de vroege polder overspoelt me met geluiden. Een bonte menge-
ling aan rietzangers klinkt vanuit het riet waarin zij zich schuil hou-
den. Zwanen komen moeizaam los van het wateroppervlak om zich 
klapwiekend te verheffen. De koekoek roept in de verte. 

Zeer mysterieus klinkt vanuit het riet in de vroege morgen de roer-
domp. Haast niet te zien vanwege zijn schutkleur, geel-bruin met don-
kere vlekken, wordt hij rietreiger genoemd. Bij onraad strekt hij zich 
uit, blijft roerloos en onzichtbaar tussen de rietstengels staan met de 
snavel recht naar boven. De verscholen roep, een herhaalde hoemp, 
resoneert indringend als een scheepshoorn. Roept herinneringen op 
uit een ver verleden. Geluiden van toen, boeren met hun vee, kar-
ren, emmers, koeien. Onder het groepje bomen in de verte heeft de 
ondernemer van toen jarenlang zijn koeien gemolken. In die tijd was 
de roerdomp meer algemeen. Soms kwam je ‘m in het weiland tegen, 
waar hij dan van schrik plompverloren voor paal ging staan. 

Google maar eens op ‘Herken de roerdomp (Botaurus Stellaris)’, dan 
verschijnen er grappig filmpjes over deze rietreiger.

In haiku:
Roerdomp in het riet
Roept uit een ver verleden
Een verscholen lied
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advertentie

Afhalen of laten bezorgen.
Donderdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

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

Woe.
29-04
Do.

30-04
Vr.

01-05
Za.

02-05
Zo.

03-05

Kipsaté, atjar en 
kroepoek

Gebakken zalmfilet 
met bieslooksaus

Oesterzwamkroketjes 
met pompoen-gnocchi

Afhalen 
€ 10,00

Bezorgen 
€ 11,00

Gerechten worden geserveerd 
met frietjes en sla

Aardbeienbavarois met slagroom: € 4,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Woensdag Gesloten i.v.m familie omstandigheden

Natuur is geen recreatiegebied
De Gooise natuur (beginnend ten noorden van de Graaf Floris V- weg en Vuursche Dreef) 

heeft flink te lijden onder de vele bezoekers, die even willen ontsnappen aan de 
dagelijkse coronasituatie. Groepen jongeren die overlast veroorzaken, mensen 
die van de paden afgaan en dwars door kwetsbare natuur heenlopen, fietsen 

of zwemmen waar dat niet toegestaan is, loslopende honden en heel 
veel zwerfafval. En dat alles midden in het broedseizoen. 

Daarom roepen Goois Natuurre-
servaat en Natuurmonumenten be-
zoekers op om rekening te houden 
met de natuur: de natuurgebieden 
zijn open, maar hou je wel aan de 
regels: ‘Het is heel begrijpelijk, dat 
mensen erop uit willen trekken, 
maar het is nu af en toe echt bar en 
boos. Jongeren die in grote groepen 
midden in het natuurgebied gaan 
zitten drinken. Daarmee veroorza-
ken ze enorme verstoring voor de 
dieren die er leven. Zeker nu we 
middenin het broedseizoen zitten 
en bijvoorbeeld reeën hun jongen 
krijgen’; toezichthouder Jelle Kap-
tijn van Natuurmonumenten heeft 
er zijn handen vol aan. 

Hei
‘Mensen die van de paden afgaan 
en dwars door het gebied heen 

sjouwen, fietsen op plekken waar 
dat niet mag, vissen in de natuur, 
honden overal laten loslopen. 
Mensen gedragen zich alsof ze in 
een recreatiegebied zijn, waar alles 
mag’. Boswachter Rob Rossel van 
Goois Natuurreservaat kan dat be-
amen: ‘De hei is geen voetbalveld, 
graslandjes geen picknickweide, 
het bos geen verstopplek en water 
geen zwemwater. We zien mensen 
steeds verder en dieper de natuur-
gebieden intrekken. Vooral jonge-
ren. Het is nu vakantietijd of ze 
hebben maar een halve dag school-
werk thuis en dan willen ze naar 
buiten’. Beide natuurorganisaties 
begrijpen heel goed dat mensen in 
deze moeilijke tijd de natuur op-
zoeken, maar benadrukken dat de 
natuur hier niet de dupe van moet 
worden. Zeker in het broedseizoen 

hebben dieren hun rust en ruimte 
hard nodig. 

Afval
Daarom vragen Goois Natuur-
reservaat en Natuurmonumenten 
alle bezoekers om rekening te 
houden met de natuur en de regels 
in acht te nemen. ‘Die zijn er niet 
voor niks. Maar we zien ook veel 
nieuwe mensen in onze gebieden, 
die zich misschien niet bewust zijn 
van de regels’ , zegt Jelle. ‘Daarom 
deze oproep: wandel of fiets al-
leen op de aangegeven paden, ga 
niet na zonsondergang de natuur 
in, houd je hond aan de lijn waar 
dat gevraagd wordt en neem je af-
val weer mee naar huis. Veel dank 
namens ons en vooral namens de 
natuur’. 
     Geeke Remmelts (boswachter)

Hertenjongen liggen vaak alleen op een stil, beschut plekje. Moederhert is vast in de buurt, ook al is zij niet 
zichtbaar: laat het hertje daarom met rust. (foto Ben Walet)

Provincie start preventieve 
bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is in aan-
tocht. Onder het motto ´voorko-
men is beter dan genezen´ begon 
de Provincie op 23 april met het 
besproeien van ruim 4000 eiken 
langs provinciale wegen met een 
biologisch bestrijdingsmiddel. 
Dit om te voorkomen dat de rup-
sen nesten gaan bouwen in deze 
bomen en allergische reacties 
veroorzaken bij voorbijgangers 
(jeuk, huiduitslag en zwelling).
 
De te behandelen bomen staan 
voornamelijk langs de provinci-
ale fietspaden en parallelwegen 
omdat de contactkans tussen de 
brandharen van de rupsen en voor-
bijgangers daar het grootste is. De 
werkzaamheden duren ongeveer 
een week en worden ’s avonds en ’s 
nachts uitgevoerd waarbij er weinig 
hinder is voor het verkeer en de om-
geving. De aannemer die de werk-
zaamheden uitvoert, neemt daarbij, 
naast de normale veiligheidseisen 
ook alle coronamaatregelen in acht.

Welke bomen
De experts van de provincie weten 
uit ervaring van voorgaande jaren 
welke bomen favoriet zijn bij de 
processierupsen. Door de bomen 
tijdig te behandelen, kan de provin-
cie voorkomen dat de eikenproces-
sierups zich daar opnieuw nestelt. 
De bestrijding betreft ruim 4000 
eiken De bomen staan verspreid 
langs de provinciale wegen, ook die 
in en rond De Bilt.
 
Twee behandelingen
De bomen worden twee keer pre-
ventief bespoten met een goedge-
keurd biologisch middel met een 
tussentijd van 10 tot 14 dagen. 
De eerste preventieve bestrijding 
vindt plaats op het moment dat 
de bomen ongeveer 50% van hun 
bladeren hebben en de larven net 
begonnen zijn om de bladeren aan 
te vreten. Waterwingebieden en 
bekende vlindertrekzones worden 
bij de bestrijding overgeslagen. 
Het spuiten gebeurt hoofdzake-

lijk ’s avonds en ’s nachts om 
zo veel als mogelijk hinder voor 
met name fietsers te voorkomen. 
Het spuiten wordt uitgevoerd als 
het niet hard waait en als het niet 
regent. Alleen dan kan er gericht 
gesproeid worden en spoelt het 
middel niet weg.
 
Planning
Een exacte planning voor de ge-
meente De Bilt is moeilijk te ge-
ven. De aannemer probeert de 
klus zo snel mogelijk te klaren, 
begint in het oosten van de pro-
vincie en gaat daarna richting De 
Bilt. De verwachting is, dat deze 
daar medio week 18 aan de slag is. 
De totale klus duurt ongeveer een 
week maar is ook afhankelijk van 
het weer. Bij harde wind of regen 
is sproeien niet effectief. Naast 
het werken in de avond en nacht, 
wordt er ook overdag gesproeid op 
plaatsen waar dat weinig hinder 
geeft voor fietsers/voetgangers.  
  [HvdB]

Rustplaats voor vogels

De Hooge Kampse Plas stond jaren bekend als ‘stinkgat’ vanwege de 
stank door stort van huisvuil. Na de sanering werden er onlangs ecolo-
gische oevers en eilandje aangelegd, waar nu de vogels kunnen rusten. 
[foto Frans Poot] 
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