
Nieuw kunstwerk voor 
gemeente De Bilt

door Walter Eijndhoven

Uit handen van de bekende Maartensdijkse kunstenaar Philippe 
van der Zeeuw ontving burgemeester Sjoerd Potters maandag 
4 mei een kunstwerk om alle gevallenen en voor allen die geen naam 
hebben te eren. Het nieuwe Wapen 1945-2020 komt op een mooie 
plek te hangen in Jagtlust, ter ere van 75 jaar vrijheid.

Vrijheid is een groot goed voor Van der Zeeuw. ‘Als samenleving moe-
ten wij ons daar terdege van bewust zijn’, vertelt hij. ‘Ik was dan ook 
verheugd dat ik deze opdracht kreeg van gemeente De Bilt’.

Wittebrood
Al heeft Van der Zeeuw de oorlog niet bewust meegemaakt, de dag van 
de bevrijding in 1945 kan hij zich goed herinneren. ‘Ik was nog heel 
klein, maar ik weet nog goed hoe ik op een pantservoertuig klom en van 
de bevrijders een stuk Zweeds wittebrood, een blik biscuit en een reep 
chocolade kreeg. En trots dat ik daarop was’. Deze dag heeft op Van 
der Zeeuw grote indruk gemaakt. Dat gevoel van vrijheid heeft hem 
sindsdien nooit meer losgelaten.

Paraplubak
‘In mijn jeugd woonde ik in de Utrechtse wijk Wittevrouwen’, vertelt 
Van der Zeeuw verder. ‘Achter ons huis liep de Biltse Grift. In die tijd 
speelde ik hier vaak. Drie weken voor de bevrijding viel ik in het wa-
ter en dreigde te verdrinken. Heel toevallig kwam op dat moment een 
Duitse soldaat langs op de fiets. Hij sprong ervan af, rende naar het wa-
ter en stak zijn geweer naar mij toe. Zo trok hij mij uit het water. Samen 
met hem liep ik naar huis en belden wij aan. Mijn ouders schrokken 
natuurlijk dat er een Duitse soldaat aan de deur stond. Zij hoorden van 
hem dat hij mij had gered uit het water. Dolblij vroegen zij hem bin-
nen. Mijn moeder vroeg nog of hij zijn geweer in de paraplubak wilde 
zetten, maar daar ging hij natuurlijk niet op in. Tijdens de koffie vroeg 
hij of hij mocht onderduiken. Wat bleek? Hij had inmiddels ook wel 
door dat Duitsland binnenkort zou verliezen en hij wilde graag bij zijn 
vriendin in Utrecht blijven. Mijn ouders wisten wel een onderduikadres 
in de Veeartsenijschool en brachten hem daar onder. Al die tijd brachten 
zij hem voedsel. Drie jaar na de oorlog is hij nog eens langs geweest. 
Helaas hebben wij nadien geen contact meer met hem gehad’.

Bladgoud
Na zijn middelbare school ging Van der Zeeuw naar de kunstacade-
mie. Hij leefde van en voor kunst. ‘Vooral mijn drie kinderen Leontine, 
Joachim en Olivier geven mij de energie om kunst te maken’, legt Van 
der Zeeuw uit. ‘Via de gemeente kreeg ik de opdracht een kunstwerk te 
maken over 75 jaar bevrijding. Tijdens het ontwikkelingsproces kwam 
burgemeester Potters drie keer langs om te vragen hoever het stond. 
Uiteindelijk is het een mooi kunstwerk geworden: het wapen van ge-
meente De Bilt met daarboven 1945-2020. Een gedeelte van het wapen 
is gelegd in 23,75-karaats bladgoud. En een mooie plek is al gevonden 
in Jagtlust. Binnenkort vindt de officiële onthulling plaats’.

Kunstenaar Philippe van der Zeeuw naast burgemeester Sjoerd Potters.
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Oorlogsjaren Lage Vuursche
door Henk van de Bunt

Wat is er eigenlijk bekend over de oorlogsjaren en bevrijding van Lage Vuursche? Deze vraag 
kwam op bij de voorbereidingen van de viering van 75 jaar bevrijding in Nederland. Oudere 

Vuurschenaren herinneren zich dat twee geallieerde militairen op de motor in het dorp 
arriveerden bij restaurant ‘de Lage Vuursche’. Er is een rood koperen baretembleem 

opgespoord, dat de Canadese trijdkrachten droegen, toen ze arriveerden 
in Lage Vuursche. Ze gaven het aan Bart Kuus (toen 8 jaar), die het 

jarenlang heeft bewaard. Het staat symbool voor onze vrijheid.

Al deze informatie werd verza-
meld ten behoeve van een gepland 
bevrijdingsconcert: de Stichting 
Welzijn Bewoners Lage Vuur-
sche (SWBLV) had een feestelijk 
programma samengesteld en aan 
de Stulpkerk (PKN) gevraagd het 
afsluitende concert te organiseren. 
Alles is door de corona-crisis an-
ders gegaan. De vergaarde infor-
matie werd in samenwerking met 
de SWBLV door predikant Gijs-
bert Kruijmer en Vuurschenaren 
Bart en Henk Kuus verzameld in 
een herdenkingsboekje, dat in een 
oplage van 300 exemplaren ver-

scheen en op Bevrijdingsdag 5 mei 
bij de inwoners van Lage Vuur-
sche huis aan huis werd bezorgd. 

Duikje
Gijsbert Kruijmer vertelt: ‘In het 
voorjaar van 1943 werd door het 
‘Vuursche verzet’ een onderduik-
hut gebouwd; het moet vlakbij het 
voormalige klooster zijn geweest, 
waar nu het verpleeghuis ‘Elisabeth 
Park’ is. Bij dit klooster was een 
pomphuisje, dat er nog steeds staat 
aan de rand van het terrein. Het kan 
niet ver het bos in zijn geweest, 
waarschijnlijk op een afstand van 
zo’n meter of zestig vanaf het hek. 
‘Het Duikje’ bood onderdak aan 
een wisselende groep verzetsmen-
sen, maar ook twee bemanningsle-

den van een geallieerde bommen-
werper en een Joodse jongeman. 
De hut werd zelfs verbouwd naar 
een ruimte voor plm. 10 personen. 
De rector en moeder-overste van 
het aangrenzende klooster zorgden 
voor elektriciteit, voedsel en water. 
Ook was er hulp van Staatsbos-
beheer. De meeste bewoners van 
Lage Vuursche hadden geen idee 
van wat zich afspeelde in het bos. 
Vanuit ‘het Duikje’ werden berich-
ten doorgeseind naar Engeland. 
Men drukte pamfletten, die stiekem 

naar het arbeidskamp ‘Drakenburg’ 
bij Hilversum werden gesmokkeld. 
Onder de kampstaf waren vertrou-
welingen van het verzet, die vaak 
moedig hebben gehandeld door de 
arbeiders te waarschuwen. 

advertentie

De Canadezen hebben veel Duitse munitie afgevoerd, maar sommige stukken lieten ze springen in een springgat 
in het bos van Venwoude. Het is nu grotendeels gevuld met water en is deels overwoekerd door struikgewas. 
(foto Bart Kuus)

Lees verder op pagina 3

Bart Kuus met het jarenlang 
bewaarde baretembleem.
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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.

B il th ove n
P r. C entrum k erk

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.

P r. G em . Z uid erk ap el
De diensten (met alleen predikant - 

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

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

V rijz . ge m . W oud k ap el
De Woudkapel heeft alle ‘live’-
bijeenkomsten tot nader order 

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

E van ge l isc h e G em eensc h ap , 
K op erw iek l aan 3

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

R .K . K erk  O nz e Liev e V rouw e
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 
in de OLV- kerk. Korte vieringen zijn te 

volgen op kerkomroep.nl.
 

G er. K erk  ( w ijk ge m eente 
d ’ Am and el b oom )

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

D e B il t
P rotestante W ijk ge m eente D orp sk erk

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.

P rotestante W ijk ge m eente 
O osterl ic h tk erk

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 . S t. M ic h ael k erk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 

in de St. Michaëlkerk.

Nieuw straatge m eente V .E .G . D e B il t
In ieder geval t.e.m. 12/06 zijn er geen 

Diensten en Gebedsbijeenkomsten.

G roenek an
H erv . h uisge m eente G roenek an 

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

meditatief moment. 

H erst. H erv . K erk  G roenek an 
( G roenek ansew eg 66)

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

O nd erw egk erk  B l auw k ap el
Ook na 7 juni zullen de oecumenische 

onderwegdiensten in het kerkje 
Blauwkapel niet worden hervat; nadere 

berichtgeving volgt 

H ol l and sc h e R ad ing
P K N - K ap el  

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

com/t2sk5y9

Lage  V uursc h e
P K N - H erv . K erk

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

‘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

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

ook zijn de diensten te beluisteren via 
kerkomroep.nl.

Maartensd ijk
H erstel d  H erv orm d e k erk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

P K N - O ntm oeting sk erk
Er zijn tot 1 juni niet toegankelijke 

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

S t.  Maartensk erk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 

in de St. Maartenskerk.

W estb roek
Ned .  G er.  K erk

De ochtenddienst(-en) met alleen 
voorganger, ouderling, diaken, organist en 
technieker zijn te volgen via livestream.

P K N - H erv .  K erk
De diensten (met alleen predikant - 

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

en internet.

Het leven is een reis.

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

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

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

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

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

T E R    H E R I N N E R I N G    A A N

Mam un B ul b ul  R ash id
Geboren 31.1.1952 in Noakhali, Pakistan
Overleden 14.5.2020 in Bosch en Duin

De begrafenis heeft op vrijdag 15 mei plaatsgevonden op de
Islamitische Begraafplaats Raza ul Mawa in Almere

Wij zullen hem herinneren als een zachtmoedig mens,
met inzet voor anderen, getuige zijn jarenlange bijdrage
aan het werk van de Stichting Emmaüs /De Bilt-Bilthoven.

Afscheidscomité :
Dirk van Kekem
Jacque line van der Willigen
Nico Birkenholz

Correspondentie: Hans Memlinglaan 81, 3723 WJ Bilthoven

Na een leven vol toewijding en betrokkenheid is overleden 
onze zorgzame echtgenoot, wijze (schoon-)vader en lieve 
en grappige opa

Hugo Willem van Dis
Haarlem  Bilthoven
3 februari 1942  10 mei 2020

Zijn betrokkenheid beperkte zich niet tot de familiekring. Ook 
tijdens zijn werkzame leven op Het Nieuwe Lyceum en later 
tijdens zijn vrijwilligerswerk bij onder andere V.V.S.O. WVT 
was de verbinding met andere mensen zijn drijfveer. 
Zijn lijden is voorbij. Het is goed zo.

Ada van Dis-Verdam

Janneke en Erik van Lith-van Dis
Hilda en Bjarne

Roeland van Dis
Isa en Karlijn

De afscheidsbijeenkomst is vanwege de coronacrisis in 
beperkte familiekring gehouden. U kunt een herinnering en/of 
foto’s achterlaten op het condoleanceregister dat u vindt op 
https://condoleance.akeruitvaarten.nl, naamcode: Hugo

Correspondentieadres
Prunuslaan 22
3723 WB  Bilthoven

Z onneb l oem l oten 2020 
onl ine k op en

In verband met de maatregelen rond het Coronavirus is de verkoop 
van papieren Zonnebloemloten voorlopig uitgesteld tot 1 juni; wat er 
daarna gebeurt is nog volstrekt onduidelijk. Duidelijk is dat het moeilij-
ker is dan andere jaren om loten te verkopen, terwijl de opbrengst van 
de verkoop voor de Maartensdijkse afdeling steeds belangrijker wordt. 
Het is nu ook mogelijk online loten te kopen, dat gaat heel eenvoudig. 
Ga hiervoor naar de website www.zonnebloemrh.nl + kies voor de af-
deling Maartensdijk (een andere afdeling mag natuurlijk ook). De rest 
wijst zich vanzelf. Betaling gaat met iDeal. Prijswinnaars ontvangen 
per mail bericht. Info: tel. 06 10980549 of e-mail r.a.verhoef@ziggo.nl

V ierk l ank  ge sl oten
Vrijdag 22 mei is ons kantoor 
gesloten. Kopij en advertenties 
kunt u per mail aanbieden.

In eeder keend, verbórrege soms, zeen iech e stökske trök
Vaan häör, die jaorelaank, ziech offerde veur eus gelök
Mien sjoenste daog noe zien daan ouch, es iech ze allemaol
Weer roond um mich verzamele kin, bij ein of aander maol...
 Uit “Tristige blijdschap”, I.Ph.S. Nijst (1900-1989)

In zijn zelf ontworpen huis, ingericht met zelfgemaakte meubels, 
houten speelgoed, foto’s, tekeningen en zijn zorgvuldig bijgehouden 
familiearchief, omringd door zijn geliefden, gleed hij, bij het krieken 
van de dag, zachtjes weg uit een rijk en inspirerend leven.

Antoine Louis Marie Toussaint Nijst
- Ton -

Maastricht, 2 november 1942 Groenekan, 13 mei 2020

Groenekan:  Annemiek Nijst-Selis
Amsterdam:  Teun Nijst, Lila, Boaz 
 Nathalie Devis, Anne, Robin, Iris
Breda:  Biek Nijst en Carin Welters, Lieke, Sterre, Jip
Haarlem:  Gus Nijst en Michiel van de Rest, Fine
Utrecht: Stijn Nijst en Sandra Kerst-Nijst

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden
Correspondentieadres: Tap Dela uitvaartzorg, t.a.v. fam. Nijst

Soestdijkseweg Zuid 265, 3721AE Bilthoven
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‘Het Duikje’ heeft bestaan tot en-
kele dagen na Kerstfeest 1943. 
Toen ontdekten de Duitsers deze 
schuilplaats, omdat ze werden ver-
raden. De verzetsmensen konden 
op tijd wegkomen. 

Vuurse Steeg
Henk Kuus woont nog steeds in 
zijn geboortehuis (Het Tolhuis) en 
vertelt het verhaal over de Vuur-
sche Steeg: ‘Een plaats waar men-
sen een veilig onderdak vonden in 
de oorlogsjaren was de boerderij 
van de familie Van Dijk aan de 
Vuurse Steeg. Er zijn dagboekaan-
tekeningen bewaard van onderdui-
ker Kees Tappe die daar verbleef, 
samen met zijn broer en zijn latere 
zwager. Hij hield sinds de slag om 
Arnhem een agenda met notities 
bij. De aantekeningen zijn kort, 
maar fundamenteel. Het geeft een 
beeld van het leven in de donkere 
oorlogstijd. Vanuit Velp is hij op 
3 oktober 1944 naar Soestdijk ge-
lopen met een bokkenwagen en 
de rest van de familie was op de 
fiets. Vervolgens hebben ze op 22 
oktober op de boerderij in Lage 
Vuursche een veilige verblijfplaats 
gevonden.
Kees Tappe en zijn familie moes-
ten evacueren uit Arnhem. Op 
Soestdijk trokken ze in bij een 
tante dichtbij het paleis. Er waren 
veel Duitse soldaten in en rondom 
Soestdijk en het was ook de tijd 
dat razzia’s plaatsvonden om man-

nen te rekruteren voor de arbeids-
dienst. Zodoende vertrokken Kees, 
zijn broer Jopie en Joop Waanders 
naar de boerderij van de familie 
Van Dijk. Uit het dagboek van 
Kees krijgen we een beeld van het 
leven in de oorlogsjaren. Ze kre-
gen onderdak en werkten mee op 
de boerderij die er nog steeds is als 
een zichtbare herinnering.

Munitiedepot 
In de laatste jaren van de oorlog 
hadden de Duitsers in en rond 
Lage Vuursche een grote munitie-
opslag gerealiseerd. Grote stuk-
ken van Zuid Nederland waren 
al bevrijd en de Duitsers moesten 

deze spullen dus elders opslaan. 
Vooral tussen de Zevenlindenweg 
en landgoed Drakensteyn bevon-
den zich grote hoeveelheden, maar 
ook op landgoed Pijnenburg waren 
wapendepots. Ook bij het tolhuis 
aan de Vuurscheweg werden grote 
stapels met munitie en explosie-
ven het bos in gereden. Vanuit het 
tolhuis zag Bart Kuus het gebeu-
ren en vertelt daarover: ‘Het was 
zoveel, de kratten munitie stonden 
opgestapeld tot de toppen van de 
bomen’. 

Paal
Op de kruising van de Maartens-
dijkseweg en de Vuurscheweg 

staat het geboortehuis van Bart 
en Henk Kuus. Dit tolhuis ligt op 
gebied van de gemeente De Bilt; 
ook de weg naar het zuiden is in 
De Bilt. De eigenlijke gemeente-
grens ligt op ongeveer 100 meter 
naar het oosten. In het bos daar ligt 
o.a. huize Vijverhof (particulier). 
Aan de overkant van het tolhuis 
ligt het ingangshek van de Vijver-
hof. Het is een smalle doorgang 
en de Duitse soldaat maakte een 
stuurfout: met de achterkant van 
de vrachtwagen reed hij de rechter 
hoekpaal aan en deze brak af (zie 
foto). De stenen hoekpaal heeft tot 
na de oorlog naast zijn fundament 
gelegen. Kort erna is deze weer te-
ruggeplaatst en vastgemetseld.

Gijsbert Kruijmer bij het pomphuisje, dat er nog steeds staat. 

Vervolg van pagina 1

Henk Kuus wijst op het ingangshek de plek aan de stenen hoekpaal af brak. Op de achtergrond zijn geboortehuis 
Het Tolhuis.

Trafo toch geplaatst
door Henk van de Bunt

Woensdag 13 mei is het transformatorgebouw, dicht nabij de 
hoek Julianalaan en Vinkenlaan dus toch geplaatst. Aanwonen-
den, winkeliers en passanten zijn teleurgesteld, verbaasd en ver-
bouwereerd, dat - zonder overleg en beantwoording van bezwaar-
schriften - hiertoe is overgegaan. 

Begin april 2020 werd er schriftelijk gecommuniceerd als antwoord op 
een brief van december 2019 waarin gevraagd werd akkoord te gaan 
met de herinrichting van openbaar gebied  conform tekeningen voor 
winkels aan de Vinkelaan. In die reactie werd ernstig bezwaar gemaakt 
tegen de realisatie van het trafogebouw, omdat daarmee het zicht op 
de etalages vanaf de Julianalaan wordt aangetast en ook de potentiele 
bezoekers komend vanuit de Kwinkelier geen ongestoord zicht meer 
hebben op de uitnodigende winkels aan overzijde van de Vinkelaan. 

Onmiddellijk
In april werd al aangegeven: ‘De ernst van ons bezwaar tegen dit bou-
winitiatief is zo breed gedragen door de aangelegen ondernemers en 
bewoners aldaar, dat met onmiddellijke ingang de voorbereiding en de 
start van het grondwerk dient te worden stopgezet en wij niet zullen 
aarzelen de eventuele  start van de bouw plat te leggen d.m.v. gerechte-
lijk ingrijpen. Uw vriendelijke toezegging om het nieuwe trafo-gebouw 
t.z.t. in te pakken in de groenvoorziening schiet aan ons bezwaar vol-
ledig voorbij, want wij willen onze gevel absoluut niet verbergen in 
camouflage groen’. 

Nieuw bezwaar
In een brief van 12 mei hadden de ondernemers en bewoners er nog 
eens op aangedrongen: ‘Wij maken ernstig bezwaar tegen de realisatie 
van dit trafo gebouw, omdat daarmee het zicht op de etalages vanaf 
de Julianalaan wordt aangetast, de doorgang van potentiele bezoekers 
wordt beperkt door het trafohuis te plaatsen op het smalste punt van 
de Vinkenlaan en het pal voor de ingang van een bovenwoning komt. 
Nu er een extra trafo nodig is voor het appartementengebouw aan het 
Vinkenplein is er niet gekozen  om dit te integreren in het nieuwe ge-
bouw of dit te plaatsen in het groen nabij het Vinkenplein, ondanks de 
voorkeur van Stedin. Dat de gemeente kostenbewust de Vinkenlaanlo-
catie ambieert, doet niets af aan het door ons geformuleerde bezwaren 
en geeft de gemeente geen onbeperkte rechten om nutsvoorzieningen 
overal te mogen plaatsen zonder overleg of inspraak. De ernst van ons 
bezwaar tegen dit bouwinitiatief is zo breed gedragen door de aange-
legen ondernemers aldaar, dat met onmiddellijke ingang de voorberei-
ding en de start van het grondwerk dient te worden stopgezet en wij 
niet zullen aarzelen de eventuele  start van de bouw te stoppen d.m.v. 
gerechtelijk ingrijpen’. 

Wapen
Elke brief van de zijde van ondernemers en aanwonenden eindigt met 
‘Altijd bereid constructief mee op te denken’ en geeft ook oplossings-
richtingen aan. Het niet in overleg willen treden en het uitvoeren van de 
eenzijdig bedachte plannen door de gemeente maakt dat ondernemers 
en aanwonenden wellicht alsnog het wapen van gerechtelijke stappen 
zullen gaan inzetten.  

Het gewraakte trafohuisje is toch geplaatst.

Er is nog een aantal exempla-
ren van het boekje beschikbaar; 
info daarover is te verkrijgen via 
Henk Kuus, (hejohettolhuis@
kpnmail.nl)

Eben Haëzer
20 mei 1960 – 20 mei 2020

Juist op deze dag gedenken onze dankbare en liefhebbende ouders dat 
zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. 

Hendrikus Marinus Broekhuizen
& Hermina Ria Broekhuizen – Morren

Wij, als hun zeer dankbare kinderen hadden bijzondere plannen 
gemaakt voor een feestdag om nooit te vergeten, maar helaas...

We wachten even af wat de toekomst brenge moge.

Pa en Ma van harte gefeliciteerd!

Yvonne en Kees
Cor en Ingrid
Herman en Natascha
Kleinkinderen

Prinses Alexialaan 22, 3738 VZ Maartensdijk.

advertentie
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Alle lasagnes
Diverse soorten

€ 1,25
100 gram

Nieuwe oogst
Bistro krieltjes

€ 1,39
400 gram

Hollandse
Komkommers

€ 0,99
Nu 2 voorAanbiedingen met een * geldig op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei.

Donderdag
Hemelvaartsdag

zijn wij gesloten!!!

Zomerkriebels...
Wilde perziken, abrikozen, 

Hollandse kersen en aardbeien, 
abrikozen, verse vijgen.

De lekkerste frambozen, bramen, 
blauwe en rode bessen.

Haal het zonnetje in huis met 
deze vitamientjes!!!

Abrikozen
-carameltaart
Met krokante bodem

Nu € 15,95
Kaaskoekjes
Nu € 3,95

Desem – donker
volkoren brood
Nu € 2,99
Onze bekende
Kaasbollen
Nu € 3,49

Van onze patissierVan onze bakker

Onze bekende…
Zomer spaghetti (vega) 

Spaghetti
met scampi’s

€ 6,95
Per portie

Aspergeschotel € 1,49
100 gram

Vers van de traiteur

Lekker genieten
van het voorjaar...

Postelein, rabarber, 
asperges, korenaartjes, 
Hollandse bloemkool, 
kas-bonen, asperges, 
bosbietjes, spinazie, 

venkel, snijboontjes...

En nog veel
meer lekkers

van eigen bodem..!!

Mooie Hollandse
Courgette
Per stuk € 0,69
Hollandse
IJsbergsla
Nu € 0,99

Alleen Ma Di Wo 27
05

26
05

25
05

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 21 mei
t/m woensdag 27 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gerookte ossenworst 
Gebraden kipfilet
Gebraden rosbief

Filet Americain
Asperge-ham salade
Grillworst salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Kipsaté

Hamburgers

XXL shaslick

Garnalenspies PER 
STUK 2.25

5 
 VOOR 6.-

5
 VOOR 7.98

PER 
 STUK 3.50

Gemarineerde bbq 
worst

Vrijdag en zaterdag voordeel

4 + 1
GRATIS

Gepaneerde varkensschnitzels
Runderschnitzels
Kipschnitzels

4 + 1
GRATIS

Aangepaste openingstijden!

LET OP!
DONDERDAG 21MEI ZIJN 
WIJ GESLOTEN I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG!

Aangepaste openingstijden!

500
GRAM 5.50

Hij is er weer de graskaas!3
VOOR 5.-

3
VOOR 5.-GEHAKTBROODJES

SNACK WRAPS
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Levensgevaarlijke tijden 
voor kinderen 

door Henk van de Bunt

Ten tijde van de Corona is er minder verkeer op de weg, zo ook op de Koningin Wilhelminaweg 
in Groenekan. Dat is fijn en dat er veel kinderen wonen in de huizen langs de weg wordt 

duidelijk wanneer de scholen gesloten zijn en er in de tuinen volop wordt gespeeld. 

Een enkel kind waagt zich op het 
fietspad voor, want een stoep ligt 
hier niet. Dat leidt meteen tot levens-
gevaarlijke situaties. De weg is door 
al het overig verkeer namelijk erg in 
trek als racebaan. Voor motoren, hup 
naast elkaar en gaan..... dubbel het 
gas erop. Auto’s idem dito....

Racen
Bewoonster Tonny Groen: ‘En het 
kan: op de Koningin Wilhelmina-
weg racen; geen belemmering, geen 
drempels of versmallingen, voor je 
een rechte lijn zwart asfalt, geen flit-
sers niks. Met gemak is rijden boven 
de 100 km mogelijk. Hetzelfde op 
het fietspad , daar rijden de overige 
racers, op de fiets of op een brommer 
zonder helm. Het gevolg laat zich 
raden . De dupe van een op snelheid 
ingerichte weg zijn de gezinnen.’ 
Diederick van Dalen woont ook aan 
die weg: ‘De KW weg mag dan on-
derdeel zijn van een provinciale weg 
met aan één kant een weiland, het 
is gewoon ook een weg binnen de 
bebouwde kom. Aan de weg wonen 

veel gezinnen met kinderen zo aan 
de rand van deze gemeente; kinde-
ren die nooit op straat kunnen spe-
len, dat wisten hun ouders toen ze 
er kwamen wonen. Hoe kom je hier 
zonder ongelukken het erf af?’ 

Remmen
Bewoners beschrijven het als ‘direct 
wonen aan een onbewaakte spoor-
overgang met hoge frequentie’ Op-
komend voor zijn kinderen stuurde 
een vader in Corona-tijd een brand-
brief aan de Gemeente: ‘Doe iets aan 
de inrichting van mijn straat’. Hij 
werd verwezen naar een werkgroep 
tussen gemeente en bewoners die 
na tussenkomst van de toenmalige 
dorpsraad is opgericht . Die werk-
groep is sinds 2018 een paar keer bij 
elkaar geweest om te praten ‘binnen 
kaders’ over verkeers-remmende 
mogelijkheden. Verder als praten is 
de werkgroep, door overbelasting 
van ambtenaren niet gekomen.

Politie
Tonny Groen (ook lid van de werk-

groep) vervolgt: ‘Er ligt nog steeds 
geen tekening, financiële onderbou-
wing, tijdslijn, niks. Deze week na-
men de ambtenaren van de gemeente 
al een voorzetje op de gevolgen van 
de Coronacrisis: de bezorgde ouder 
en leden van de werkgroep werd dui-
delijk gemaakt dat aanpassing van 
de straat lang op zich laat wachten 
want het geld voor herinrichting is 
na de coronacrisis zeker op en ‘weet 
u wel hoeveel straten deze gemeente 
heeft’? Werkgroeplid Paul Lange-
dijk: ‘Nou, de bewoners van de KW 
weg waarschuwen de gemeente: hun 
geduld is ook op. Kinderen zijn kin-
deren, een stap vanaf het erf kan do-
delijk zijn. De politie heeft voor de 
zoveelste keer duidelijk gemaakt: ze 
zullen nauwelijks handhaven want 
de wegbeheerder is verantwoorde-
lijk voor een juiste inrichting van de 
weg’. De bewoners roepen de poli-
tiek op om hun belofte na te komen 
en nou eindelijk eens werk te maken 
van het kind-vriendelijker inrichten 
van de Koningin Wilhelminaweg 
Groenekan. 

Bewoners op de Koningin Wilhelminaweg, zonder bescherming van een voetpad, balancerend tussen twee 
kwaden - de snelweg en het fietspad - beide ingericht om te snel te rijden. 

Met live muziek 
sporten voor ouderen

Maandag 11 mei was het ‘Buiten Spelen!-dag’ in Maartensdijk, 
Bilthoven en De Bilt. Muzikanten van het KunstenHuis verzorg-
den een live optreden voor bewoners, terwijl buurtsportcoaches 
van Mens De Bilt een sportief programma begeleidden op de 
klanken van de muziek.

In de hal of voor de deur traden de sportcoaches en muzikanten op. 
Bewoners van de SSW-woongebouwen Dijckstate, Lugtensteyn en De 
Leijenburg en Biltsteyn konden vanaf hun balkon of galerij sporten én 
genieten van de mooie klanken van saxofonist Pia Oberneuwirther en 
gitarist Stephan Jankowski. Het was een vitale en muzikale start van 
de week.

Samenwerking
De combinatie van sportief en muzikaal vermaak voor ouderen is een 
samenwerking tussen het KunstenHuis, Woonstichting SSW, Mens De 
Bilt en Samen voor De Bilt. Ruut te Velthuis, hoofd muziek van het 
KunstenHuis: ‘De combinatie van muziek en bewegen is een mooie 
manier om verbinding te maken. In Zeist organiseren we dit al een paar 
weken met succes. Ook in gemeente De Bilt gaan we dit vaker doen’. 
Danny Visser, directeur-bestuurder van SSW vertelt: ‘Leuk dat we be-
woners zo een beetje kunnen opfleuren in deze tijd van verplicht thuis 
blijven. Mede dankzij de goede samenwerking met onze maatschap-
pelijke partners’.

Creatief
Ook wethouder Dolf Smolenaers kwam kijken en is enthousiast: ‘Ik 
vind het hartstikke mooi dat dit gebeurt. Het is een toonbeeld van sa-
menwerking en een creatieve invulling van mogelijkheden binnen de 
coronamaatregelen. En creativiteit hebben we nodig, juist in deze tijd. 
Dit soort initiatieven is heel waardevol, zowel voor bewoners maar ook 
voor de muzikanten, die nu weer voor publiek kunnen spelen’. 

Sport op muziek
Weet u ook een geschikte locatie binnen de gemeente waar muzikanten 
en buurtsportcoaches een muzikale les kunnen verzorgen voor seni-
oren, uiteraard met en op gepaste afstand? Neem dan contact op met 
Judith Boezewinkel van Samen voor De Bilt via tel. 06 11564957 of 
email judith@samenvoordebilt.nl 

De muzikale sportactiviteit trok veel belangstelling van bewoners van 
Dijckstate in Maartensdijk. (foto Hans Lebbe)

Voor en over de 
gemeente De Bilt

In deze moeilijke en gekke tijd kunnen we allemaal wel wat afleiding, steun en/of iets extra’s 
gebruiken. Van daaruit is het initiatief onstaan om een quiz te maken over de gemeente 

De Bilt. Om lokaal toch enigszins met elkaar verbonden te zijn en (ons) weer even 
te beseffen dat lokaal hier alles te vinden is. Zo onstond het idee om de lokale 

ondernemer/winkelier de kans te geven om zich op deze manier te laten zien! 

Gelukkig heeft De Bilt een hoop 
moois te bieden. Niet alleen qua 
omgeving, natuur en monumen-
ten, maar ook qua levensbehoef-
ten en andere zaken is er veel 
aanbod: Restaurants, bakkers, 
visboeren, slagers, telecomzaken, 
verfwinkels, kledingwinkels en 
andere modezaken, ambachten 
(schoenmakerijen en dergelijke), 
bloemisten, slijters, delicatessen-
zaken, cadeau- en conceptwin-
kels, fietsenmakers… noem het 
allemaal maar op; het is er.

Quiz Er komt in De Vierklank 
(van 27 mei) op de nootjespagina 
in de rubriek activiteiten een QR 

code die naar deze quiz leidt. De 
quiz zal 2 (misschien 3) weken 
online zal zijn vanaf 25 of 26 mei. 
Deelnemers kunnen ook winnaars 
worden; in het kader van ‘mee-
doen is belangrijker dan winnen’ 
maakt iedereen kans ongeacht het 
aantal vragen goed of fout. Elke 
deelnemer kan maximaal 1 prijs 
winnen. Na de eerste week komt 
er een bericht online (Facebook 
en Instagram) met daarin nog-
maals de link naar de quiz en de 
bekenmaking wat er allemaal te 
winnen is. 

Een voorbeeld(-vraag): Waar staat dit rijksmonument? (foto), Wanneer is 
de huidige gemeente De Bilt ontstaan? Dit en vele andere vragen vind je 
in dé quiz over de gemeente De Bilt!
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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.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

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

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Ben jij die boomverzorger/hovenier die zelfstandig en pro-
fessioneel en met oog voor detail een tuin kan aanleggen? 
Ben je klantvriendelijk en overtref je graag de verwachtingen 
van de klant? En wil je met plezier naar je werk gaan bij een 
leuk Hoveniersbedrijf? 

Wij zoeken per direct een 

Allround hovenier (voornamelijk voor aanlegwerkzaamheden) 

en een Boomverzorger / hovenier

Dit zoeken wij in jou: 

•   Een vakbekwaam boomverzorger/hovenier met ervaring 

•  Professionele houding, goed communiceren en grote klantvriendelijkheid 

•  Proactief, meedenken en een eigen initiatief 

•  Hard en vrolijk werken (zweetdruppels met een glimlach) 

•  Zorgvuldig, netjes en doordacht 

•  Je collega’s helpen, veel leren, creatief zijn en kwaliteit leveren 

•  Bezit over een goede plantenkennis 

•  Geen 9 tot 5 mentaliteit 

Wat staat daar tegenover? 

•  Full-time baan bij een ambitieus hoveniersbedrijf 

•  Werken in mooie tuinen 

•  Afwisselend werk 

•  Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

•  Goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris conform de hoveniers CAO 

•  Mogelijkheden tot bijscholing en cursussen 

Dit heb je: 

•  Minimaal  

MBO-groen opleiding 

•  In bezit van  

rijbewijs B en BE

Hovenier:

•  Minimaal 2 jaar ervaring 

met vergelijkbare functie 

Boomverzorger/hovenier

•	 	Certificaat	European	

Treeworker of ambitie  

dit te halen 

•  Minimaal 1 jaar ervaring 

met vergelijkbare functie 

NU MET 

25%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme 
mascara

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Openingstijden:
MA: 13.00 - 18.00 u. | DI: t/m VR 8.30 - 18.00 u. | ZA: 8.30 t/m 17.00 u.

Komt u liever buiten onze openingstijden om?
Bel dan 0346-211711 om een afspraak te maken.

€ 7,95

SLAGROOMSCHNITTE 
MET AARDBEIEN

WITTE BOLLEN
2 zakken
NU € 2,95

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



 De Vierklank 7 20 mei 2020

Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

advertentie

Nooit meer dictatuur
Jumelage als steen in het democratisch fundament

door Henk van de Bunt

‘Wij in Duitsland moeten het vertrouwen in de Duitse democratie ook in de toekomst blijven 
verdienen. We moeten ervoor zorgen dat er nooit meer een dictatuur kan ontstaan die de 

mens veracht, ongeacht de politieke kleur, in Duitsland of in Europa.’ Dit schreef 
burgemeester Öhmann van Coesfeld in een openhartige brief aan burgemeester 

Potters en aan alle burgers van De Bilt ter gelegenheid van bevrijdingsdag. 

‘Deze dag is voor u de dag van de 
bevrijding van de Duitse bezetting, 
van een terroristische dictatuur, die 
begon met Nazi-Duitsland. Met 
een fascistische en onmenselijke 
ideologie dacht Hitler Europa en 
de wereld  te kunnen regeren met 
de brede steun van het Duitse volk. 
Mensen van het Joodse geloof, 
Sinti, Roma en ook gehandicapten 
en dissidenten werden buitengeslo-
ten, lastig gevallen en uiteindelijk 
zelfs vermoord. Miljoenen moor-
den en totale vernietiging in heel 
Europa waren het verschrikkelijke 
resultaat.’ Aldus Öhmann en ook 
voorzitter Brigitte Exner van het 
jumelagecomité van Coesfeld, die 
de brief mede ondertekend heeft. 
Ze memoreren het lijden en het 
verzet onder het schrikbewind van 
de Duitse bezetting, en de uiteinde-
lijke bevrijding, de wederopbouw 
en het werken aan een Europa van 
vrede, vrijheid en democratie. Aan 
het herstel en de beleving van de 
nieuwe vrijheid heeft ook de ju-
melage van steden een bijdrage 
geleverd en daarom menen ze dat 
Coesfeld de mensen in De Bilt dank 
is verschuldigd voor hun inzet voor 
de stedenband. 

Betreuren
Öhmann en Exner betreuren het 
echter dat er ook nu nog altijd men-
sen in Duitsland zijn die intole-
rante, antisemitische of racistische 
ideologieën nastreven en die haat 
en onenigheid zaaien. Om die reden 
vinden ze dat we moeten blijven sa-
menwerken om een vreedzaam en 
tolerant Europa op te bouwen. Het 
op 9 mei (Europadag) in Coesfeld 
geplande Vrijheidsfestival moest 
helaas worden afgelast vanwege de 
Corona-pandemie. Met hun brief 

willen zij daarom ook solidariteit 
met de mensen in De Bilt tot uit-
drukking brengen in de hoop dat de 
beperkingen als gevolg van de pan-
demie snel kunnen worden versoe-
peld. Zij kijken uit naar volgende 
ontmoetingen en naar de verdere 
ontwikkeling van de jumelage als 
een belangrijke steen in het funda-
ment van een vreedzaam en vrien-
delijk Europa. 
 
De Bilt
In hun antwoord noemen burge-
meester Sjoerd Potters en voorzit-
ter Tine Rigter van het Jumela-
gebestuur de brief tegelijkertijd 
moedig en bemoedigend, troostend 
en waarschuwend. Ze ervaren het 
als erg jammer dat ze niet samen 
het geplande Vrijheidsfestival heb-
ben kunnen vieren op 9 mei omdat 
dit soort ontmoetingen van mensen 
van alle leeftijden uit verschillende 
steden en landen veel bijdraagt aan 
een op samenwerking, vrede en 

vrijheid gerichte internationale sa-
menleving. Stedenbanden zijn na 
de oorlog om deze reden gesmeed 
en De Bilt en Coesfeld staan stevig 
in een vrijheid zoekende traditie. 
Potters en Rigter: ‘We moeten el-
kaar blijven opzoeken en de maat 
nemen om alert te blijven. In Neder-
land hebben wij op 4 mei de man-
nen en vrouwen herdacht die hun 
leven hebben gegeven voor onze 
vrijheid. Sinds 75 jaar waarderen 
het herstel van onze democratie en 
geven wij de fakkel van de vrijheid 
door aan volgende generaties. Het 
past ons om stil te staan bij de ge-
brachte offers en niet aflatend – tel-
kens weer op nieuwe en creatieve 
manieren – vorm te blijven geven 
aan onze stedenband.’ Potters en 
Rigter hopen dat zij met het bestuur 
en de burgers van Coesfeld samen 
verder  kunnen blijven bouwen aan 
de versteviging van de jumelage 
‘als steen in het fundament van een 
duurzame vrede.’

Foto tijdens bij de jubileumviering van 40 jaar Jumelage De Bilt – 
Coesfeld: v.l.n.r. Tine Rigter, Sjoerd Potters, Heinz Öhmann en Brigitte 
Exner.

Rozen en roest
‘Les extrêmes se touchent’, zeggen de Fransen: Uitersten raken elkaar. Dingen of mensen die 
tegenover elkaar lijken te staan, hebben toch iets gemeen, zoals in dit geval de eenzame plek 

waar ze beide het best gedijen. Voor zwembad Brandenburg heeft een onverlaat een 
kapotte wasdroger gedumpt, maar wel tussen de klaprozen, die daar de dorre 

omgeving met hun kleuren nog enigszins opvrolijken.

‘In de grootste eenzaamheid wordt 
zelfs een nutteloze stem belangrijk. 
Een bloem op de puinhopen, een 
klaproos tussen al dat grauw,’ zei 
de Vlaamse dichter Clem Schouwe-
naars, en de klaproos is dan ook een 
echte pioniersplant: specialisten in 
het innemen van een kaal gebied, 
hebben over het algemeen een korte 
levenscyclus en vermeerderen zich 
snel. Ze is daarom het symbool 
voor de Eerste wereldoorlog, omdat 
het zaad vooral ontkiemt wanneer 
de grond wordt verstoord. Daarom 
stonden op de slagvelden in Vlaan-
deren tijdens de Eerste Wereldoor-
log hele velden klaprozen uitbun-
dig in bloei. Nu maar afwachten 
tot gemeenteambtenaren de rom-
mel opruimen, en de bloemen laten 
staan.                (Peter Schlamilch)

Voor zwembad Brandenburg heeft iemand een oude wasdroger gedumpt. 
Tussen de klaprozen, dat dan weer wel…

Een duurzaam De Bilt 
maakt wereldwijd 

verschil
Ook dit jaar organiseert Duurzaam De Bilt de ‘Week van de Duur-
zaamheid’, van 10 tot 18 oktober. Een week lang kan iedereen op 
haar of zijn manier een activiteit organiseren die bijdraagt aan een 
duurzame Biltse samenleving. 

Het is de derde keer dat Duurzaam De Bilt deze week organiseert. 
Maaike Noorlander zegt hierover: ‘Elk jaar doen meer mensen mee 
omdat zij vinden dat het tijd is om in actie te komen. We dagen men-
sen uit samen te werken aan een betere leefomgeving voor nu en voor 
toekomstige generaties. Als iedereen doet wat hij belangrijk vindt, dan 
komen we er met elkaar’. Dat wat jij wil doen, kun je op de site van 
Duurzaam De Bilt zetten. 

Gezocht
Deze Week van de Duurzaamheid biedt een extra kans. Duurzaam De 
Bilt zoekt mensen die een nieuw initiatief willen starten. Een initiatief 
dat daarna niet meer weg te denken is in De Bilt. Joanne Penning licht 
toe: ‘Een paar thema’s zijn nu belangrijk: biodiversiteit en circulaire 
economie. Hoe mooi zal het zijn als mensen met passie hiervoor elkaar 
vinden. Samen een plan ontwikkelen en gaan uitvoeren. Zodat er een 
verschil wordt gemaakt waar we trots op zijn hier in De Bilt’. Duur-
zaam De Bilt brengt deze initiatiefnemers bij elkaar en ondersteunt bij 
de eerste stap. Dat is een ontmoeting in de Week van de Duurzaamheid 
die de springplank wordt voor verdere activiteiten uitgevoerd door de 
initiatiefnemers. 

Wildcard
Heb je een ander thema vallend onder de Global Goals, waar jij het 
verschil wilt maken, gebruik dan de zogenaamde Wildcard. Laat horen 
waar jij met anderen aan wilt werken. Dan gaat Duurzaam De Bilt op 
zoek naar gegadigden. 
Wil je een activiteit op de agenda zetten voor in de Week van de Duur-
zaamheid? Of wil je een initiatiefnemer zijn voor circulaire economie, 
biodiversiteit of een ander thema vallend onder de Global Goals? Ga 
dan naar: www.duurzaamdebilt.nl. 
Helaas weet men nog niet welke ruimte er in oktober is voor Corona-
proof-activiteiten. Duurzaam De Bilt wil zich op dit moment niet laten 
weerhouden om je alvast te stimuleren je bijdrage aan te melden. Ook 
individuele acties, online activiteiten en kleine bijeenkomsten op 1,5 
meter kunnen immers ook een goede start zijn.

Muziek voor 
Schutsmantelbewoners

Vrijdag 15 mei werden de bewoners van Schutsmantel getrakteerd  
door de groep Traesure op een concert. Zij speelden Engelstalige 
muziek uit de 50, 60 ,en 70- er jaren. Er werd genoten en regelmatig 
meegezongen. (Marlies Dijkkamp) 
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

KIPPENPOTEN
Uit onze poeliershoek: om zelf te braden in de pan of
voor in de oven. Heerlijk voor uw soep, om te braden;
ca. 50 min. braden op 150°C in de oven 500 gram 2,50

RUNDERBIEFSTUK
De gehele week! Van de bil gesneden, heerlijk mals.
Super voor steak tartaar, saté, wok schotel, sushi!!
Mag lekker rood tot rosé blijven!! 100 gram 2,25

LAMS KOTELETJES
Van de haaskant gesneden; mals, mager puur natuur;
en lekker gemarineerd. Super voor op de barbecue!!
Ca. 3 tot 4 minuten bakken! 100 gram 2 00

GEHAKT GORDONBLEU
Een echte kindervriend. Met o.a. gehakt, ham & kaas;
rondom gepaneerd. Zachtjes bakken in ruim boter,
ca. 8 tot 10 min. 3 stuks 4,95

RUNDER VOORJAARSBURGERS
Op veler verzoek met onze speciale habibi kruiden. 
100% rundvlees, heerlijk mager, mag rosé blijven!
lekker uit de pan en van de BBQ.... 3 stuks 4,50

Voor iedere klant 
als dank van ons 

gratis naar keuze:
een stuk grillworst!

Dankbare Tips van de week:

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf maandag 18 mei t/m zaterdag 23 mei. 

Zetfouten voorbehouden.

INDISCHE KIP WOKREEPJES
Lekker gemarineerd & met groenten gevuld 1 kilo 10,00
LAMS BIEFSTUK SPIESJES
Heerlijk gemarineerd & gekruid. Van mals lamsvlees 100 gram 2,65

PULLED CHICKEN
Malse kippendijfilet en lekkere kruiden. Heel langzaam
gegaard. Alleen nog even warm maken. Lekker op een
broodje, lauw warm op uw salade.... 100 gram 1,45

Dorresteinweg 72b
Soest, Tel. 035 - 6012883

vaarderhoogt.nl

Ja, da’s nogal wiedes. Elk jaar als wij ons 
héle assortiment Sixpacks voor een extra 

lage prijs aanbieden, komt men van heinde en 
ver met tassen, backpacks, koffers en bagage-

wagens om er maar zoveel mogelijk van mee te 
kunnen nemen. Talloze soorten topkwaliteit,

ENORME TOENAME 
SIXPACKTOERISME 

IN SOEST

van € 3,99
per sixpack ............. € 2,50
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Ideale bestemming 
voor 

voordeelpackers

Dorresteinweg 72b
El-sixpack-dorado
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

A
ENERGIE

64
dB

AIRCOAXP34U338CW

• Geschikt voor ruimtes
tot 110 m3

A
ENERGIE

65
dB

AIRCOP528

• Geschikt voor
ruimtes tot 90 m3

• Bedienbaar met app

bESTRON
VENTILATOR
AMA45Z
STAANDMODEL
• Met drie verschillende
snelheden

Hou het hoofd
koel.
Diverse ventilatoren vanaf 34,95
en airco's vanaf 299,-

Hessenweg 194 D-E De BiltWETERINGS
ELECTROWORLD.NL

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Graag wil ik attenderen op een wel zeer opvallend verzaken van gemeente De Bilt. Bij-
gaande foto is genomen voor mijn huis (Heidepark, Bilthoven). Deze ondergrondse vuil-
container staat al vanaf mei 2019 boven de grond, te wachten tot hij wordt geplaatst. Circa 
eens per twee maanden komt er een graafploeg van de gemeente of een onderaannemer om 
dit ook uit te voeren, om vervolgens telkens weer tot dezelfde conclusie te komen, dat er 
kabels in de grond zitten waardoor het niet lijkt te kunnen.  Zelfs de ‘niet-parkeren’-bordjes 
staan er al een half jaar, zoals men aan de datumvermelding onder de bordjes kan zien. 
Daardoor zijn er 4 parkeerplaatsen totaal doelloos buiten gebruik. 

Jos Eeland, Bilthoven
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Henk en Hennie Broekhuizen 
zestig jaar een gelukkig paar

door Guus Geebel

‘We zijn nog heel gelukkig samen’, zeggen Henk en Hennie Broekhuizen met veel overtuiging. 
‘We zitten door de coronamaatregelen nu zeven weken op elkaars lip en het eerste 

verschil van mening moet nog gebeuren.’ Henk noemt dat heel 
bijzonder en zegt het uit de grond van zijn hart. 

Henk Broekhuizen en Hennie Mor-
ren traden op 20 mei 1960 in Biltho-
ven in het huwelijk. Beiden werden 
in de oorlogsjaren geboren. Henk 
heeft zijn hele leven in Maartens-
dijk gewoond. Hij werd geboren 
in een boerderij aan de Dorpsweg 
waar zijn ouders tijdelijk woonden. 
Hennie is geboren in Sliedrecht en 
verhuisde op haar zevende jaar naar 
De Bilt. Zij leerden elkaar kennen 
in het Koningin Wilhelminage-
bouw in Maartensdijk waar allerlei 
activiteiten plaatsvonden. Tijdens 
een van die avonden speelde Hen-
nie een rol in een toneelstuk voor 
jeugdigen, georganiseerd door 
Klein maar Dapper uit De Bilt. ‘In 
de pauze kwam zij voor mij zitten 
en ze had het erg koud. Ik heb haar 
toen een sjaal geleend en zo is het 
gekomen.’ 

Woningen
Na hun trouwen hebben ze eerst bij 
de ouders van Henk aan de Dorps-
weg ingewoond. Daar waren toen 
ook nog zes kinderen thuis. Na 
vier jaar verhuisden ze eerst naar 
een woning aan de Dorpsweg, toen 
naar de Tuinlaan en daarna de Sa-
turnushof. Koninginnedag 1990 
verhuisden ze weer naar de Dorps-
weg. ‘Daar lag mijn hart omdat ik 
daar geboren ben. We wonen nu 
tien jaar in de Prinses Alexialaan in 
Maartensdijk’. Het echtpaar heeft 
drie kinderen en er zijn tien klein-
kinderen. De oudste kleinzoon is 
34 en is professor in België aan de 
universiteit van Gent. 

Werkzaam leven
In militaire dienst was Henk korpo-
raal tankchauffeur bij de cavalerie 
op een centurion. Hij was gelegerd 
in het voormalige concentratie-
kamp De Boskamp in Amersfoort. 
‘In de strenge winter 1962-1963 
heb ik daar veel kou geleden. Maar 
ik heb verder een mooie diensttijd 
gehad. Ik zat bij de laatste lichting 
die drie maanden in La Courtine in 
Frankrijk oefende’.  Henk Broek-
huizen is daarna actief geworden in 

de transportwereld en heeft ook een 
eigen bedrijf gehad dat hij in 1982 
verkocht. ‘Het ging toen heel slecht 
in de transportwereld’. Henk heeft 
daarna twintig jaar bij de politie op 
het Paardenveld in Utrecht gewerkt 
in de publieksopvang.

De Vriendschap
Henk en Henny zijn samen veertig 
jaar actief geweest in het vereni-
gingsleven  ‘Het begon in Maar-
tensdijk rond 1960 in een tijd dat 
er nog weinig televisie was. ‘Er 
was een buurtvereniging, die later 
Dorpsvereniging De Vriendschap 
werd en die tal van activiteiten 
organiseerde. Wel 300 gezinnen 
waren er in die tijd lid van. Er wa-
ren filmavonden, beatavonden en 
kinderen konden er knutselen. Het 
was min of meer de voorloper van 
Sojos. Ook werden er straatfeesten 
georganiseerd. Maartensdijk had 
een dorpsfeest en we organiseerden 
toen ook de Sinterklaasintocht’. 
Het was een heel belangrijke ver-
eniging en Hennie en Henk hebben 
daar zo’n tien jaar hun krachten 
aan gegeven. Henk was al op jonge 
leeftijd zes jaar voorzitter. De ver-
eniging hield na zo’n dertig jaar op 
te bestaan toen de jeugd allemaal 
andere dingen ging doen. ‘Je kreeg 
ze niet meer in een zaal voor een 
middag knutselen of figuurzagen’. 

Zo’n in zo
Een andere activiteit die Henk en 
Hennie samen tot drie jaar gele-
den organiseerden was de Reisclub 
55+. ‘We hebben zo’n een paar 
honderd gevarieerde reizen georga-
niseerd, waaronder acht bootreizen. 
In de drukke tijden hadden we wel 
veertig reisjes per jaar’. De reizen 
werden altijd heel goed voorbereid. 
Hennie en Henk gingen daarvoor 
samen de reis al maken en wetens-
waardigheden verzamelen. ‘Als we 
de reis maakten had ik alles paraat. 
Een oudere vrouw die met veel 
reisjes meeging zei eens, ik leer nu 
Nederland pas kennen’. 
Henk en Hennie zijn samen nog 

vijftien jaar actief geweest in de 
wielersport bij wielervereniging 
Tempo Soest. Hij was er acht jaar 
voorzitter van en Hennie deed 
werkzaamheden in de kantine. ‘Het 
was een grote vereniging met 150 
leden en het was een mooie tijd. 
We hebben ook de fietsvierdaagse 
van Maartensdijk opgericht waar 
de eerste jaren wel vijfhonderd 
mensen aan deelnamen. We hebben 
steeds alles samen gedaan en zijn 
bijzonder druk geweest’. Zij ont-
vingen daarvoor tien jaar geleden 
een Koninklijke onderscheiding. 

Dorpsomroeper
Henk Broekhuizen werd lange tijd 
de dorpsomroeper van Maartens-
dijk genoemd. Dat is ontstaan bij 
de opening van Dijckstate, toen hij 
gevraagd werd de aankondigen te 
doen. ‘Dat deed ik toen en de bur-
gemeester zei: vanaf nu maak ik u 
de dorpsomroeper’. Henk heeft bij 
heel veel evenementen als speaker 
opgetreden. Zijn leermeester was 
Ton Rademaker, die op 11 febru-
ari 2015 overleed en jarenlang de 
dorpsomroeper van Maartensdijk 
was. Voor het diamanten huwe-
lijksfeest hadden de kinderen een 
heel programma voorbereid maar 
dat kan vanwege de coronacrisis 
niet doorgaan. Henk heeft nu voor 
20 mei een soort dienstrooster ge-
maakt waarbij er niet meer dan 
vier mensen binnen mogen komen. 
Anders komt de burgemeester of 
een locoburgemeester de jubila-
rissen persoonlijk feliciteren. Dit 
keer gaat het telefonisch.  

Levensspreuk
Henk citeert tenslotte uit een boek-
je dat over zijn levensloop is ver-
schenen. 
Levensspreuk van Henk en Hennie
Je kunt wel eens bang zijn
je kunt wel eens diep in de put zit-
ten
er is altijd wel een uitweg 
als je maar kunt genieten van een 
‘grote liefde’

Henk en Hennie ontvingen tien jaar geleden een Koninklijke 
onderscheiding.

Meezingen vanaf de balustrade

Afgelopen woensdag 13 mei werden de bewoners van Dijckstate getrakteerd op een muzikaal optreden van de 
familie Firet uit De Bilt. Er werd heel enthousiast meegezongen met gezellige liedjes.  (Marjan van Olst) 

Prachtige beelden in 
en van Beeldentuin

Landgoed Beerschoten is heel het jaar prachtig, vooral om te wandelen 
(op afstand natuurlijk) in coronatijd. Om al te veel drukte te vermijden 
zijn daarom voor het autoverkeer parkeerplaatsen afgesloten. Wande-
lend of met de fiets daarnaar toe is echter wel toegestaan.

Afgelopen dagen wandelende ik richting het paviljoen Beerschoten. 
Achter het paviljoen ligt de beeldentuin van de Biltse kunstenaar Jits 
Bakker. De rododendrons in de tuin lijken dit jaar extra uitbundig te 
bloeien als ‘compensatie’ van de natuur in deze coronatijd. Daardoor 
tonen de (bronzen) beelden nog mooier dan andere jaren.

Met veel plezier maakte ik daarom deze serie foto’s (tijdens ochtend- en 
avondzon); wellicht doen we er nog meer mensen een plezier mee. 
          (Piet van Trigt)

Sport en beweging zijn bepalend 
geweest voor het werk van Jits 
Bakker. De befaamde Jaap Eden 
trofee is daar een goed voorbeeld 
van. Ook ontving Jits in 2014 
postuum de IOC NOC*NSF Sport 
and Art Award voor zijn oeuvre 
in relatie tot kunst en sport. Deze 
sculptuur verbeeldt het evenwicht 
tussen balletdansers. Jits heeft 
verscheidene beroemde Russische 
dansers geportretteerd, waaronder 
Rudolf Nureyev.

‘Toerrenners’ verbeeldt de laatste loodjes naar de finishlijn, waarbij 
er nog even over de schouder gekeken wordt naar de tegenstander. 

Een variant van dit beeld wordt 
binnenkort geplaatst in het 
centrum van Utrecht. Een nog 
grotere variant is geplaatst in 
de Portugese stad Loulé, ter 
gelegenheid van de Vuelta a 
Portugal in 2004.

De ‘Trompettist’ is ook wel bekend 
als ‘Miles’, omdat Miles Davis de 
inspiratiebron voor dit kunstwerk is 
geweest. Naast o.a. mythologie en 
sport, liet Jits Bakker zich ook vaak 
inspireren door muzikanten.
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Er zijn meerdere redenen waarom uw keuken belangrijk voor u 
is. Uw keuken is de plaats waar u elke dag uw maaltijden bereidt. 
Het is een dure aankoop geweest waar u zuinig op bent. Logisch 
dus dat u de keuken in topconditie wilt houden en dat als er iets 
aan mankeert u een vakman wilt inschakelen om dit op te lossen. 
Een deskundig iemand die met u meedenkt over de reparatie van 
keukenonderdelen. Iemand die advies geeft over een aanpassing 
in uw keuken, zodat u eindelijk toch die vaatwasser kunt inbouwen. 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Het kan ook zijn dat u verder wilt gaan en een hele nieuwe look 
in uw huis wilt creëren. In zo’n geval kunnen wij uw hele keuken 
vernieuwen. Hierbij blijft de basis bestaan maar wordt het uiterlijk 
gezicht van de keuken aangepast naar uw huidige wensen. Van 
reparatie tot renovatie: alles is bespreekbaar. We komen graag 
bij u langs om vrijblijvend alle mogelijkheden met u te bespreken 
en uw keuken op te meten. Als alles uitgedacht is gaan wij aan de 
slag. Wij zorgen ervoor dat uw vertrouwde keuken weer als nieuw 
wordt.

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar in mo-

gelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of thee 
denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél kan. 
Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden 
mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om een 
compleet advies te geven, aangepast aan de wensen en 
maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar en 
zolang dit toegestaan is, is onze showroom ook geopend. Zolang 
het verantwoord is en wij gezond zijn, gaan wij door met leveren, in-
stalleren en inbouwen.  Natuurlijk houden wij hierbij rekening met 
de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in 
deze tijd alles aan doen om u te helpen! 

Uw ver tr ! keuken weer als nieuwdewou

Alles van A tot Z goed geregeld!

3615 AE Westbroek
www.rekitchen.nl

Pr. Christinastraat 3
Tel. 0346-28 12 09
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Ondernemen in Coronatijd
Kapster Marloes Uiterwaal, heeft na zeven weken de schaar weer in handen.

door Dirk Steenaart

De Westbroekse kapster Marloes Uiterwaal mag eindelijk weer werken in haar salon. Alle kappers 
hebben zeven weken stil moeten zitten. Ook voor Marloes was het zwaar. Ze heeft sinds kort 

een nieuwe plek voor haar salon; deze is gevestigd in de Houtfabriek in Westbroek. 
Ze was twee weken bezig in haar nieuwe omgeving en toen moest ze sluiten. 

Het gaat goed met haar en met de inmiddels weer goed draaiende salon. 

De salon is nu in plaats van vijf 
dagen zes dagen open. Dat is één 
dag meer dan vóór de Coronape-
riode. Normaal gesproken is de 
Haarsalon Westbroek van dinsdag 
tot en met zaterdag open; nu dus 
maandag tot en met zaterdag. De 
agenda zit vol tot en met half juni, 
dat maakt het ook lastig om nu af-
spraken in te plannen. De mensen 
vinden het fijn dat ze weer naar de 
kapper kunnen. Sommige klanten 
moeten nog wel even geduld heb-
ben, maar er is gelukkig veel be-
grip voor de situatie. 

Gespreksonderwerp
Een kapper krijgt altijd hartstikke 
veel verhalen te horen. De ene keer 
gaat het over de zomervakantie, de 

andere keer over Kerst en nu gaat 
dat alleen maar over het Corona-
virus. Marloes snapt wel dat men-
sen even hun verhaal kwijt willen: 
‘Mensen willen toch alles even 
kwijt. Het is ook wel goed om er 
even over te praten. Mensen kun-
nen even hun verhaal delen, dat 
kan bij de kapper’. 

Hygiëne
Klanten moeten, wanneer ze binnen 
komen, hun handen desinfecteren 
(gel) of wassen. Marloes bespreekt 
ook met elke klant of de klant wilt 
dat de kapper een mondkapje wil 
dragen. Bij sommige andere kap-
pers zijn mondkapjes verplicht. 
Daar is de Westbroekse kapster 
geen voorstander van: ‘Het is hart-

stikke lastig om te knippen en te 
kleuren bij mensen met een mond-
kapje op omdat we als kapper ook 
bij de oren moeten komen’. Na elke 
klant maakt ze alles schoon. Ze ge-
bruikt voor haar gereedschap een 
speciaal schoonmaakmiddel. 

Personeel:
Marloes werkt zelfstandig. Ze plant 
daarom ook altijd één persoon te-
gelijk in waardoor ze niet heel veel 
maatregelen hoeft te treffen in haar 
salon. Overigens als er twee uit het-
zelfde gezin willen komen zou dat 
wel kunnen. Als de moeder de verf 
in gaat kan een ander familielid ge-
knipt worden. Ze merkt gelukkig 
ook niet meer dat mensen bang zijn 
om naar de kapper te komen van-
wege het Coronavirus. 

Toekomst:
Het is lastig om te kijken hoe het er 
uit gaat zien in de toekomst. Het zal 
er voor de kapper niet heel anders uit 
gaan zien omdat de anderhalve me-
ter samenleving niet te doen is in de 
salon. Ze verwacht wel dat er in de 
toekomst misschien wel meer men-
sen de studie voor kapper gaan vol-
gen, omdat er in afgelopen periode 
veel aandacht voor was in de media. 
Het kappersvak wordt weer meer 
gewaardeerd. Marloes Uiterwaal 
ziet de toekomst positief tegemoet: 
‘Wanneer mensen trouw blijven ko-
men ga ik de crisis zeker overleven’, 
zegt ze met een glimlach.

In de kleine salon van Marloes is er in deze tijd altijd maar 1 klant.

Ondernemen in coronatijd
Als vanouds bij de Maartensdijkse dorpsbarbier

door Henk van de Bunt

‘Het is weer feest bij Kapper Hans; We zijn weer terug van weggeweest’. Met deze echte Hans-
Stevens-slogan kondigde de Maartensdijkse dorpsbarbier zijn aangepaste 

terugkeer in De Vierklank van vorige week aan. 

‘Op afspraak en op afstand’ is ook 
zo’n typische Stevens-benadering, 
die geheel past binnen het coro-
naprotocol. De meeste kappers 
volgen deze richtlijnen, die door 
de kappersbranche zijn opgesteld. 
Daarin staat onder meer dat even 
binnenlopen bij de kapper er nu niet 
bij is: iedereen moet verplicht een 
afspraak maken. Ook zijn er hygië-
neregels opgesteld. Een mondkapje 
hoeft niet. Toch zijn er kappers die 
hier voor kiezen, maar het is best 
pittig als je de hele dag met een 
mondkapje op moet werken. 

Functionaris
Als een aangestelde veiligheids-
functionaris verwelkomt Stevens 
zijn klanten en instrueert hen bij 
het nakomen van de voorschriften 
rondom handen wassen e.d. Tus-
sen de met plexiglas afgeschermde 
werkplekken van zijn kappers-
zaak-genoten door begeleidt hij 
zijn clientèle naar de stoel om hen 
daar vervolgens van de inmiddels 

veel te lange haardos te verlossen. 
Een mondkapje rechtvaardigt bij 
hem het uitvoeren van die werk-
zaamheden binnen de anderhalve-
meter-grens. 
De gekortwiekte klantenkring ver-

laat tenslotte opgewekt de Maartens-
dijkse salon, waar het de komende 
tijd zeker druk zal blijven, want ook 
Hans Stevens heeft, evenals zijn 
collega’s, bij sommige mensen nog 
heel wat herstelwerk te doen. 

Een klant wordt door Hans onder toezicht van Betty bijgewerkt.

Smakelijke maaltijden
Onlangs heeft Rotaryclub De Bilt-Bilthoven ruim 40 ouderen in De 
Bilt een smakelijke 3-gangen maaltijd aangeboden. Het was de twee-
de keer sinds de start van de Corona-lockdown, dat door de dames 
en heren van de club een bezorgservice is georganiseerd. De reacties 
waren de vorige keer zo hartverwarmend, aldus een van de Rotary 
leden, dat er meteen stemmen opgingen om nog een keer bij deze 
senioren langs te gaan. 

De maaltijden zijn bereid door van der Valk Hotel De Bilt, waar men 
graag iets extra’s doet voor geïsoleerde ouderen in de omgeving. Zo 
wordt het Van der Valk Ouderendiner in de kerstperiode jaarlijks door 
talloze dames en heren met veel enthousiasme bijgewoond. Het restau-
rant weet welke gerechten de doelgroep aanspreken en speelt graag in op 
de uiteenlopende dieetwensen. 

Hart
De ouderen zijn aangesloten bij de stichting Met Je Hart. Deze stichting 
zet zich in voor kwetsbare ouderen, een groep die het risico loopt te ver-
eenzamen, aldus Adrienne de Jong. Ze benadrukt dat deze mensen het erg 
zwaar hebben door de Coronamaatregelen. Sommigen zien wekenlang 
nauwelijks iemand.

File
Er stond een lange rij auto’s van de bezorgers van de Rotary klaar om de 
warme maaltijden bij het restaurant aan te nemen en bij de ouderen langs te 
gaan. Een van de leden berichtte na afloop dat een dame bij zijn komst aan 
haar deur in huilen was uitgebarsten. Hij had zelf moeite om het droog te 
houden. Een van de andere leden verliet zijn bezorgadres met twee choco-
laderepen die hem als dank werden aangeboden.              (Gert-Jan Sikking)

In de keuken van Van der Valk Hotel De Bilt zijn weer smakelijke 
maaltijden bereid.

10.000 toiletrollen 
voor Voedselbank

Geesa (onderdeel van Coram Amersfoort) kon vanwege de corona-
perikelen in april niet deelnemen aan een designbeurs in Italië. Er 
was ook geen mogelijkheid voor een stand met presentaties, waar-
bij duizenden toiletrollen in het decor zouden worden verwerkt. 

Overal helpen bedrijven, familie, vrienden, kennissen maar ook onbe-
kenden elkaar in deze bijzondere tijd. De opslag stond vol met duizen-
den Edet toiletrollen; het moederbedrijf van Geesa (Coram) besloot om 
de rollen te doneren aan een organisatie waarvan men zeker wist dat het 
enorm welkom is.

Voedselbanken Nederland
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste 
mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Een van 
hun hoofddoelstellingen is het voorkomen van verspilling van goed 
voedsel. Toiletpapier is weliswaar geen voedsel, maar wel erg essenti-
eel in het dagelijkse leven.

Trots en enthousiast heeft Andre Schellart (r) van Voedselbank De Bilt 
de toiletrollen aangenomen van Niels Leigraaf van Coram. De opslag 
staat vol en binnenkort zullen zij een groot aantal mensen blij maken 
met de toiletrollen.
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Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

www.debilt.nl/corona

Herinrichting Vinkenplein Bilthoven
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.

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 ruimte 
kunt u op www.vinkenpleinbilthoven.nl uw 
interesse kenbaar maken.

Herinrichting openbare ruimte Vin-
kenplein in Bilthoven Centrum
Nu de nieuwbouw bijna klaar is, kan gestart 
worden met de herinrichting van het Vin-
kenplein en omgeving. De parkeerfunctie 
van het Vinkenplein is grotendeels opgehe-
ven. Daarvoor in de plaats komt er een 

dorpsplein met terrassen en open ruimtes 
met veel groen. Vanuit de klankbordgroep 
centrumplan is een speciale werkgroep op-
gericht die samen met het ontwerpbureau 
Okra uit Utrecht en de gemeente het herin-
richtingsplan heeft uitgewerkt. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft vo-
rig jaar het definitief ontwerp van de inrich-
ting van het Vinkenplein en omgeving vast-
gesteld. De voorbereiding van de 
herinrichting van het Vinkenplein en omge-
ving is in volle gang. Avezaat gaat werk-
zaamheden in opdracht van de gemeente 
De Bilt uitvoeren.

Meer informatie en contact 
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

Een lintje verdien je!
Een Koninklijke onderscheiding (lint-
je) aanvragen voor iemand waarvan u 
vindt dat die het echt verdient, kan tot 
1 juli 2020.

Met het voordragen voor een Koninklijke 
onderscheiding spreekt u uw waardering 
voor iemand uit die publieke erkenning ver-
dient. Een Koninklijke onderscheiding geeft 
namelijk ondubbelzinnig uitdrukking aan de 
waarde die we hechten aan iemands bijzon-
dere, persoonlijke verdiensten of prestaties 
voor de samenleving.

Kent u iemand?
Kent u iemand die voor een onderscheiding 
in aanmerking zou kunnen komen? Vanwe-
ge de lange voorbereidingstijd maken wij u 
er alvast op attent dat de termijn voor het 
aanvragen van een Koninklijke Onderschei-
ding voor de ‘lintjesregen’ in 2021 sluit op  
1 juli 2020.

Voor het aanvragen van een Koninklijke on-
derscheiding en nadere informatie kunt  
u terecht bij mw. A.M. (Annemiek) Bovée 
(kabinet burgemeester) via het telefoon-
nummer 030-2289569 of per e-mail:  
a.bovee@debilt.nl.

Op de website van www.debilt.nl, vindt u 

met de zoekterm ‘onderscheidingen’ meer 
informatie over de verschillende vormen 
van een eerbetoon in de gemeente De Bilt.

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

Bilthoven: Obrechtlaan: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 29 mei 2020.
De Bilt:   Utrechtseweg (N 237): voorbereidende werkzaamheden kabels en leidin-

gen ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 31 juli 
2020. 

De Bilt:  Looydijk: leidingwerkzaamheden waarschijnlijk tot eind mei
De Bilt:  Kapelweg: leidingwerkzaamheden tot waarschijnlijk eind mei
Groenekan:   Versteeglaan: inrichten werkruimte (depot) naast huisnummer 142. Dit 

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

Raadsvergadering
Commissie- en raadsvergaderingen worden de komende tijd op alternatieve wijze gehou-
den. Vergaderingen vinden plaats door middel van videobellen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 mei om 20.00 uur via videobellen. De on-
derwerpen zijn (onder voorbehoud):
- Vaststellen conclusies businesscase sociaal domein – Calamiteitenfonds Onderwijs
-  Vaststellen conclusies businesscase sociaal domein – Maatschappelijk verantwoord af-

schalen van de zorg
- Vaststellen conclusies businesscase sociaal domein – ‘Strenger aan de poort’
- Vaststellen zienswijzenbrief bij ontwerpbegroting 2021 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
- Vaststellen begrotingswijziging in samenhang met Voorjaarsnota 2020
-  Verlenen toestemming voor wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwer-

king (BghU)

Meekijken en stukken
De raadsgriffie tracht de digitale vergaderingen vanaf 20.00 uur live te streamen via  
debilt.raadsinformatie.nl. Als dit niet lukt, zullen audio/video-bestanden van de vergade-
ring achteraf worden geüpload. Agenda’s en bijbehorende stukken van de raads- en com-
missievergaderingen vindt u zoals gebruikelijk op debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u vragen 
over de agenda of de stukken dan kunt u bij de griffie terecht, via raadsgriffie@debilt.nl of 
bel (030) 228 91 64. 

Openingstijden en bereikbaarheid
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is alleen ‘s ochtends van 
08:30 tot 12:30 uur open en telefonisch be-
reikbaar. Er is geen avondopenstelling op 
dinsdag. De balies burgerzaken in het ge-
meentehuis zijn in de ochtenden alleen ge-
opend voor spoedzaken:
•  aanvragen paspoorten (indien deze ver-

loopt binnen 3 weken)
•  aanvragen identiteitskaarten (indien deze 

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

loopt binnen 3 weken)
• geboorteaangifte
• overlijdensaangifte
• vestiging vanuit het buitenland

Milieustraat
De milieustraat:
• is gesloten op zaterdagen
•  hanteert een toegangsbeleid van maxi-

maal 10 voertuigen tegelijk op het terrein

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

Feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op: 
• donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 22 mei
• maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
De milieustraat is gesloten op:
• donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
• maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)

Maatregelen
Wij verzoeken u om de landelijke maatre-
gelen te volgen en dus niet naar het ge-
meentehuis of de milieustraat te komen 
met griepverschijnselen. Kom alleen en 
houd 1,5 meter afstand tot elkaar en de 
medewerkers. Wij vragen u met pin te be-
talen, niet met contant geld.

Controle hondenbelasting vanaf juni
Heeft u één of meerdere honden? Voor 
uw trouwe viervoeter(s) moet u aan-
gifte doen en hondenbelasting beta-
len. De controle op de hondenbelas-
ting gaat in juni 2020 weer van start. 

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen 
en enkele vragen stellen over het al dan 
niet hebben van een hond. De controleurs 

kunnen zich legitimeren met een legitima-
tiebewijs van de Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 
(BghU). De Bghu verzorgt de belastingen 
voor de gemeente De Bilt.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de controle 
op www.bghu.nl.

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 t/m vr 8.30 tot 12.30 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak, voorlopig alleen voor
spoedzaken. 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
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in Besluit lozen buiten inrichtingen en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij een beschikking tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften hebben afgegeven:

besluitdatum: 20 mei 2020
adres: Jan Gossaertlaan 14 in Bilthoven
betreft: de onttrekking en lozing van maxi-
maal drie dagen als gevolg van de realisatie 
van een prefab kelder van een nieuw te 
bouwen woning aan de Jan Gossaertlaan 14 
te Bilthoven vanaf 15 mei 2020.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de verzenddatum van dit besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt. Bij voorkeur doet u dit 
digitaal via de website: www.debilt.nl. 
Schriftelijk indienen is ook mogelijk via 
Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te 
bevatten: de naam en het adres van de in-
diener; een handtekening; de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar zich richt; de gronden van het 
bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend be-
lang kan om een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te 
Utrecht. 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indie-
nen bij de genoemde rechtbank via: 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voor-
waarden. Voor het instellen van een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt 
hierover door de rechtbank op de hoogte 
gesteld.

Toelichting
Als u een toelichting op het besluit wenst, 
kunt u hiervoor contact opnemen met de 
Omgevingsdienst regio Utrecht tel. 088 – 
022 50 00.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Inzake: Gemeente De Bilt en Landgoed 
Persijn BV
Onderwerp: Functiewijziging perceel Ach-
terweteringseweg 10, 12 en 14 te Maar-
tensdijk 

Toelichting
Tussen de gemeente De Bilt en Landgoed 
Persijn BV is op 18 maart 2020 een over-
eenkomst gesloten in de zin van artikel 6.24 
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Deze overeenkomst houdt verband met de 
functiewijziging van de bestaande panden 
aan de Achterweteringseweg 10, 12- 14 te 
Maartensdijk. De gemeente De Bilt heeft 
zich bereid verklaard om de vereiste plano-
logische procedure ten behoeve van de ge-
wenste functiewijziging te doorlopen. Dit 
betreft een wijziging van het bestemmings-
plan Buitengebied Maartensdijk 2012. De 
gemeente heeft op grond van de Wro de 
verplichting om grondexploitatieafspraken 
te maken, zoals over de kosten van de pla-
nologische procedure. De voornoemde an-
terieure overeenkomst voorziet op hoofdlijn 
in afspraken over de volgende aspecten:

• De planologische procedure 
• Exploitatiebijdrage 

De overeenkomst voorziet erin dat de ex-
terne kosten die verbonden zijn aan de pla-
nologische procedure en de kosten van 
noodzakelijk uit te voeren onderzoeken 
door Landgoed Persijn BV aan de gemeente 
De Bilt worden vergoed. 

Met deze zakelijke weergave heeft de ge-
meente voldaan aan hetgeen daartoe be-
paald is in artikel 6.24 lid 1 en lid 3 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro).

Terinzagelegging
Deze zakelijke weergave ligt vanaf 14 mei 
2020 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven. Voor een toelichting kunt u con-
tact opnemen met Jacqueline Noteborn, be-
leidsmedewerker grondzaken van de ge-
meente De Bilt, via j.noteborn@debilt.nl of 
030 228 95 08.

Kennisgeving zakelijke weergave anterieure 
overeenkomst Achterweteringseweg
10, 12-14 te Maartensdijk

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad 
op 23 april 2020 het bestemmingsplan ge-
wijzigd heeft vastgesteld: Bestemmingsplan 
“Voordorpsedijk 67 te Groenekan”.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Voordorp-
sedijk 67 te Groenekan.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het stoppen van de paar-
denhouderij. De agrarische functie wordt 
omgevormd naar de functie wonen en er 
wordt een extra woning toegevoegd.

Daarbij wordt ca. 1 hectare natuur ontwik-
keld.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
drie zienswijzen ingediend, deze worden 
behandeld in de nota zienswijzen.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen de toelichting en 
de regels en zijn opgenomen in de nota 
zienswijzen.  

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Van donderdag 21 mei 2020 tot en met 
woensdag 1 juli 2020. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.19003BP0002-VG01.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door: een ieder 
tegen de onderdelen van het plan die gewij-
zigd zijn vastgesteld; een belanghebbende 
die een zienswijze heeft ingediend; een be-
langhebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken.

Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 
2020 bij de: Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 

verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 228 94 11.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Voordorpsedijk 67 te Groenekan”

SP De Bilt: “Huurders, maak 
bezwaar tegen huurverhoging nu!” 

SP De Bilt roept verhuurders op 
de per 1 juli aangekondigde huur-
verhogingen niet door te laten 
gaan. Tevens adviseert zij huur-
ders alvast bij hun verhuurder be-
zwaar te maken en niet in te stem-
men met de verhoging. Zie onze 
website: www.debilt.sp.nl 

SP De Bilt heeft vorige week in 
een brief aan SSW, de belangrijk-
ste verhuurder in De Bilt, erop 
aangedrongen af te zien van de 
geplande huurverhoging. Vorig 
jaar had 50 procent van alle huur-
ders moeite met het betalen van 
de huur. Door de recente gezond-
heids- en economische crisis krij-
gen velen van hen te maken met 
een terugval in inkomsten. Het 
is daarom van groot belang dat 
huurders in deze onzekere tijden 

niet ook nog eens te maken krij-
gen met de jaarlijkse lastenver-
zwaring. Veel huurders geven aan 
zich serieus zorgen te maken over 
de huurverhoging en die signalen 
bereiken de SP iedere dag in toe-
nemende mate. Daarom zeggen 
we: “0% is genoeg. Voor de huur-
ders geen huurverhoging dit jaar”.

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

We worden in ons verzoek ge-
steund door een op 21 april aange-
nomen motie in de Eerste Kamer, 
waarin verzocht wordt een tijde-

lijke huurstop mogelijk te maken 
voor zowel de sociale sector als de 
vrije sector gezien de precaire si-
tuatie waarin nu al een aanzienlijk 
deel van de huurders van woon-
ruimten verkeert, ervan uitgaande 
dat die situatie zich in de komende 
periode eerder zal verslechteren 
dan zal verbeteren. Het zou zo-
maar kunnen dat door de druk van 
de verhuurders de bereidwillig-
heid van de regering toeneemt om 
aan de motie gevolg te geven! 

SP De Bilt 

advertorial

Ook niet-leden 
welkom bij Nova

Inmiddels trainen de jeugdteams van Nova alweer drie weken; met inachtne-
ming van de coronamaatregelen. De korfbalvereniging organiseert zaterdag 
23 mei trainingen voor niet-leden-kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen 
kunnen worden aangemeld via ‘Sjors Sportief – Veilig Sporten’ of stuur een 
mailtje met de naam, leeftijd en basisschoolgroep naar tc@kvnova.nl. Lees 
voorafgaand het corona-protocol op www.kvnova.nl. 

Afgelopen zaterdag kregen de spelers en speelsters uit de E en de D al een 
eerste clinic van selectiespelers. 
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43 INCH 4K UHD SCHERM 

STUNT
SUPER

NU 

 1+1
GRATIS 

 Koggelandse 
graskaas 
 Stuk van circa 600 gram
Van /7.65
Voor 3.82 

 Lipton Ice Tea  
2 fl essen van 
0.5 - 1.5 liter 
Van /0.99 - /2.29
 Voor 0.49 - 1.14

 50%
KORTING 

 NU 

 Dubbel Drank of Taksi 
 Alle pakken van 1 - 1.5 liter 
 Per pak van /1.19 - /1.38

1.99
3 PAKKEN

2.99
5 PAKKEN

0.99
PER PAK

PER PAK

0.67 PER PAK

0.60

 Ben & Jerry's 
 Alle bekers van 
430 - 500 ml
 Per beker 
van /5.29 - /6.15 

6.99
2 BEKERS

8.99
3 BEKERS

3.99
PER BEKER

PER BEKER

3.50 PER BEKER

3.00

 LG SMART TV
•  Geïntegreerde boxen en gemakkelijk te verbinden 
 met internet. Inclusief 3 HDMI aansluitingen
•  Afmeting, exclusief voet: 97.5 x 57.4 x 8.0 cm
Elders 399.99  

PER STUK

299.99 

HOOGVLIET.COM

Let op! Afwijkende openingstijden
tijdens Hemelvaartsdag.

TOT 

57%
KORTING
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MEER halen is MINDER betalen
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Huisarts in Coronatijd
 door Dirk Steenaart

Al twintig jaar is dokter Mientjes huisarts en hij vertelt hoe het is 
om huisarts te zijn in deze bijzondere tijd.

 
Huisarts en epidemioloog dok-
ter Mientjes heeft te maken gehad 
met Covid-19 patiënten. ‘Er wordt 
voorlopig alleen maar getest bij 
mensen waarvan echt verwacht 
wordt dat hij of zij Covid-19 heeft. 
Mocht er een verdenking op het 
coronavirus zijn, dan wordt hij of 
zij in een aparte kamer verder on-
derzocht in de huisartsenpraktijk. 
De huisarts neemt een anamnese af 
en kijkt naar het zuurstofgehalte in 
het bloed, controleert de longen en 
constateert of iemand koorts heeft. 
Aan de hand daarvan maakt de 
huisarts een inschatting of de pati-
ent in thuisisolatie mag uitzieken of 
dat de patiënt naar het ziekenhuis 
gestuurd wordt’, vertelt Mientjes. 

Sporthal
De huisarts is zelf niet bang om het 
te krijgen. Ook is hij niet bang als 
er een (eventuele) patiënt binnen-
komt. Daar worden voorzorgsmaat-
regelen voor getroffen. Volgens de 
huisarts moet je ook niet bang zijn 
voor zulke gevallen: ‘Anders kan je 
dit werk niet doen’. De Westbroek-
se huisarts geeft ook aan dat hij een 
betrekkelijk laag risico met dit werk 
heeft. ‘Wanneer je in het ziekenhuis 
of op de eerste hulp werkt is de 
kans groter’. Op de huisartsenpost, 
waar dokter Mientjes ook werkt, is 

een speciaal ‘hoestspreekuur’. Dit 
spreekuur wordt uitgevoerd in een 
sporthal in Utrecht. Ook dan zijn er 
voorzorgsmaatregelen getroffen om 
de artsen de beschermen. Zij dragen 
ook daar mondkapjes, een spatbril, 
handschoenen en een schort. Zo is 
het risico een stuk kleiner.
 
Problemen
De anderhalve-meter-samenleving 
is voor een huisarts wel heel lastig 
in de praktijk. Als er kinderen zijn 
met bijvoorbeeld oorklachten moet 
je toch in het oor van het kind kij-
ken. Overigens merkt de huisarts 
wel dat mensen afspraken uitstel-
len of afzeggen. ‘Dat is nu al wel 
minder aan het worden’, zegt hij. 
Langzaamaan neemt het reguliere 
spreekuur weer wat toe. Er zijn im-
mers ook andere medische proble-
men die je niet kunt blijven uitstel-
len. Dokter Mientjes adviseert dan 
ook om bij klachten wel contact op 
te nemen met de huisarts.
 
Nieuwe maatregelen:
Sinds maandag 11 mei zijn de ba-
sisscholen weer opengegaan. ‘Ik 
vind niet dat de scholen te vroeg 
open zijn gegaan’, meldt de huis-
arts. Het ministerie was in eerste 
instantie al tegen het sluiten van de 
scholen. Hij ziet wel dat mensen 

makkelijker worden, mensen gaan 
toch weer naar het park en eten en 
drinken daar toch weer, met meer 
mensen. Drie weken geleden zag 
hij dit niet, toen was het toch echt 
een stuk rustiger in bijvoorbeeld 
een park.
 
Tweede golf:
Huisarts Mientjes is ook epidemio-
loog, hij is er vrij nuchter onder als 
er gesproken wordt over een even-
tuele tweede golf. Het is, volgens 
hem, heel belangrijk dat mensen 
zich verantwoord gedragen; niet 
alleen voor jezelf, maar voor ieder-
een. Het is zeker niet makkelijk om 
dat lang vol te houden. Maar het is 
wel het beste om dit virus zo snel 
mogelijk in te dammen. De ‘eerste 
golf’ heeft de huisartsenpraktijk 
goed doorstaan. Hij zou wel een 
tweede golf aankunnen. Hij ziet 
ook niet dat we ons makkelijk door 
de tweede golf laten pakken.
 
Epidemie
Het is niet de eerste epidemie die 
dokter Mientjes meemaakt; hij 
heeft ook de HIV epidemie meege-
maakt. Daar zijn ook erg veel men-
sen aan overleden. Ook de huisarts 
zou niet weten hoe lang het gaat 
duren voor er een vaccin zal komen 
tegen dit virus. Dit virus is niet een 

Dokter Mientjes vindt leven in een anderhalvemeter samenleving niet 
functioneel.

virus dat elk jaar terug zal komen 
zoals een gewone wintergriep, dit 
is wel vergelijkbaar met MERS. 
Het is een golf die over een tijdje 
weg zal gaan. Uiteraard is een vac-
cinatie van groot belang. Overigens 
vindt hij wel dat de Nederlandse 
regering het goed doet; ‘Landen als 
Brazilië en Verenigde Staten deden 
er gewoon veel te weinig aan om de 
schade beperkt te houden’.
 
Toekomst:
Het is ook voor de huisarts erg lastig 
om te speculeren over hoe de toe-
komst eruit gaat zien. ‘Het valt ge-

woon niet te voorspellen’. Leven in 
de anderhalve-meter-samenleving 
zou hij erg lastig vinden. Het is ook 
niet te voorspellen hoelang dit gaat 
duren. Het kan ook niet jaren duren 
voor de anderhalve-meter-samen-
leving weer wordt opgeschort. Dit 
komt de economie niet ten goede. 
Met z’n allen op anderhalve meter 
afstand functioneren lukt gewoon 
niet. Ook in andere landen als India 
en China is het gewoon onmogelijk 
om hierin te leven. Over het alge-
meen kijkt hij wel positief naar de 
toekomst: ‘Met elkaar komen we er 
wel’.

Het leven in coronatijd is heel rustig
Marijke Govers woont op de Windehof in Bilthoven en Dennis Eshage is daar werkzaam als 
woonbegeleider. Marijke leest trouw elke week De Vierklank en kreeg in deze rare tijd het 

idee om zelf eens wat te gaan schrijven; ook omdat zij dit vroeger ook heeft gedaan; 
zij werkte als correspondent voor de Stentor Wegener Apeldoorn, de nieuwe 

Apeldoornsche courant en voor Tijl Zwolle uitgevers. Marijke heeft een 
deel van haar leven (vroeger en nu) op papier gezet voor De Vierklank

Sinds vier jaar woon ik, Marijke 
Carla Govers, in Bilthoven aan 
de Rembrandtlaan in een apparte-
ment van Kwintes. De locatie is in 
de zomer goed herkenbaar aan de 
drie meter hoge zonnebloemen van 
Halima, een van de woonzorgme-
dewerkers. Zij kweekt ze in onze 
kas samen met Leidy, vrijwillig-
ster, die één keer in de drie weken 
de moestuin onderhoudt met een 
paar bewoners waaronder ik. Er 
zijn al verschillende groenten ge-
zaaid, aardappelen, bollen en krui-

den. Ook krijgen wij nog mest, daar 
zorgt Ruud voor. In de winter ma-
ken wij kerststukjes, vetballetjes en 
pindaslingers. Kippen hadden we 
ook maar dat is dus mislukt. Die 
zijn jammer genoeg gedood, waar-
schijnlijk door roofvogels.

Corona
Het leven met het coronavirus is 
hier nu heel rustig, de gezamenlijke 
koffie-momenten gaan nu niet door. 
In het tuinhuis waar we gewoonlijk 
met bewoners en woonbegeleiders 

koffiedrinken, lukt het niet om 1,5 
meter afstand te houden. We krijgen 
nu koffie op onze kamer. Normaal 
met Kerst, Nieuwjaar en Pasen heb-
ben we een gezamenlijke brunch in 
gebouw B en een jaarlijkse barbecue 
in de tuin met buurtbewoners. 
Met de Engelse les van Maarten 
gaan we weer door, Maarten speelt 
heel mooi viool. De kapper aan huis 
komt niet, wij krijgen allemaal lang 
haar of een bloempotkapsel. Ook de 
fysiotherapie is gestopt vanwege co-
vid-19. Ik kweek van zaad viooltjes 
in de vensterbank en Dennis, mijn 
mentor, heeft mij aan het werk gezet 
met de computer en heeft mij tekst 
en uitleg gegeven. Hij lacht mij uit 
omdat ik zoveel fouten maak. De 
kookgroepen zijn ook beperkt in 
verband met de coronatoestand.

Jarig
Goede vrijdag was ik jarig en heb 
nu de eerbiedwaardige leeftijd van 
80 jaar bereikt. Pauline en Marije, 
mijn dochters, kwamen ‘s morgens 
en ‘s middags op bezoek. Nienke en 
Lieke, mijn kleindochters, bleven 
thuis omdat slechts een beperkt aan-
tal bezoekers was toegestaan. Buiten 
in de zon hebben we feestelijk eigen 
gemaakte chipolata taart gegeten. 
Ik heb mooie cadeaus gekregen en 
mijn broer Carl uit Laren kwam ook, 
alles een grote verrassing. Ik kreeg 
reacties op facebook. Gedeeld door 
Pauline, dat was hartverwarmend. 

Bij de Windehof worden wij ver-
zorgd door Janny, Elsa, Den-
nis, David, Aris en Rüi, zij zijn 
woon- en activiteitenbegeleiders 
en Fouzia doet de boodschappen. 
Verder hebben wij een uitwisse-
ling van tijdschriften en kranten. 
Ik ben abonnee van het tijdschrift 
de Groene Amsterdammer, Frank 
leest de Volkskrant en Peter leest 
het NRC-handelsblad. Als ik De 
Vierklank heb gelezen, gaat de 
krant naar Peter. Nelleke en Peter 
zijn persoonlijk begeleider. Ik heb 
twee jaar als amateurschilder bij 
Marjon Wensink in haar atelier les 
gehad. Het atelier moest in decem-
ber stoppen, de gemeente weet nog 
niet wat er met het gebouw aan de 
Gregoriuslaan naast de OLV-kerk 
en school gaat gebeuren. Waar-
schijnlijk sloop, heel erg jammer. 
Als ik televisie kijk, volg ik het 

Journaal, Nieuwsuur en de cor-
respondenten van de NOS plus het 
sportjournaal. Meta de Vries was 
een klasgenoot van mij in Laren. 
Zij was tv-presentator /radiover-
slaggever, zij is jong overleden. 
Als ik Marieke de Vries (corres-
pondent in Washington U.S) zie, 
vraag ik me wel eens af of zij mis-
schien de dochter is van Meta de 
Vries. 

PS: Tijdens een televisie-uitzen-
ding zag ik een oproep van Tin-
eke Ceelen, directeur van stichting 
Vluchteling om geld te doneren 
voor oorlogsslachtoffers die in de 
kampen van Lesbos, Griekenland 
verblijven. Er is daar een groot 
tekort aan drinkwater, voedsel en 
medische zorg. Ik heb mij aange-
meld als donateur. Volgt u mij? V.l.n.r. Dennis Eshage, een zelfportret van vroeger, het ouderlijk huis 

(van) en Marijke Govers in de Windehof.. [foto Henk van de Bunt] 

Marijke ging wel eens mee met haar man, die stuurman was.
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Samen voor Biltse ondernemers!

Haal de passie in mensen
naar boven en je hebt
de mens op zijn best.

Microsens.nl

Wij zoeken PER DIRECT 
nieuwe collega’s!

www.gildepersoneel.nl

U kunt zoeken hier en daar... 
maar u vindt het bij Verhaar.

Neem een kijkje op onze nieuwe 
website www.agterberg.com

Niet teveel mensen tegelijk, wat meer tijd tussen de afspraken:
zo kan de verkoop van uw huis of de zoektocht

naar een nieuw huis in deze tijd gewoon doorgaan.
www.makelaardijboogaard.nl

Het klankbord
voor de ondernemer

in en na de Coronatijd!

06 53347062
www.peterbrouwer.nl

ALTIJD BETROKKEN.
ALTIJD - zelfs nu - DICHTBIJ.

Nu online functionele, fun 
events en bijeenkomsten te 
boeken. Bel: 0621870299

Onzekere tijden?
Short lease by Verkerk Volvo!

Weer een zorg minder.

Bijzondere wijnen, aantrekkelijk 
geprijsd en persoonlijke 
service! Dát is aProbar.

Geef je op voor een open 
online kennissessie over 

corona en arbeidsrecht via 
www.vandisarbeidsrecht.nl

Wekelijks wisselend menu, 
maaltijden voor thuis!

Makkelijk te bestellen via
www.csbilthoven.nl

Hopelijk mogen wij jullie vanaf 1 juni weer ontvangen!
De lekkerste saté kun je elke maandag afhalen.

Op donderdag hebben we een wisselend weekgerecht.
Reserveer via janneke@eetcafevanmiltenburg.nl

HLP images voorziet bedrijven, 
communicatiebureaus en uitgeverijen 

van professionele,
creatieve fotografie.

Bel 0625051084
en maak een afspraak.

Behoefte aan coaching en te weinig budget als medewerker? Weg 
naar Succes bied coaching via ‘Pay as you like’ methode.

Voor meer informatie:
www.wegnaarsucces.nl

Effectieve coaching die focus 
geeft op jouw uitdaging in werk, 

privé & leiderschap! 
Marit Engelsma, 06-53287177.

www.proceskracht.nl

Ook deze Pinksteren bieden wij uitgebreide Take Away pakketten aan! 
Dat is thuis genieten, zoals bij Van der Valk.

Wij hopen u snel in ons restaurant te mogen ontvangen!
www.biltschehoek.com/pinksteren

Rembrandtlaan 31
3723 BG Bilthoven

telefoon: 030 - 228 70 85
www.insightlegal.nl

Achterstanden wegwerken? 
Summerschool, wij zijn de 

zomervakantie open
en helpen je graag.

Service, Reparatie
en Onderhoud

van alle soorten 
koffiemachines en méér!

www.vttechnoconsulting.nl

Zichtbaarheid is nu 
belangrijker dan ooit. 

Buitenreclame is het antwoord. 
Al vanaf €160 euro zorg jij 
dat je niet te missen bent. 

Offerte? info@robinbest.nl

VANDAAG Advocaten, dé 
specialist op het gebied van 
personen- en familierecht in 
Bilthoven en Leidsche Rijn.

Adviseurs in het Omgevingsrecht voor (ruimtelijke) 
projectontwikkelingen in de woon- en leefomgeving. 

#Omgevingsvergunning #Bestemmingsplan www.weltevredenbv.nl

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

w w w. p a r e l p r o m o t i e . n l

C

VANDAAG Advocaten en Mediators | Dorpsstraat 128, 3732 HL De Bilt
T 030 - 221 01 90 | F 030 - 220 31 38 | info@vandaagadvocaten.nl | vandaagadvocaten.nl

Op alle opdrachten die aan ons worden verstrekt zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd op 14 oktober 2013 bij de griffie van de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht onder nummer 158/2013. De tekst van deze voorwaarden is te vinden op onze website. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

IN SIGHT LEGAL
Advocaten

ADMINISTRATIEKANTOOR

P. van der Horst

Samen
in Geld

De BCB, Business Contact De Bilt, is de vereniging voor ondernemers in De Bilt, Bilt-
hoven en Groenekan. Contact tussen leden onderling staat centraal, maar ook overleg 
met de gemeente en winkeliersverenigingen over zaken van algemeen belang.

Het zijn, om het mild uit te drukken, zware tijden voor ons allemaal en zeker ook voor ondernemers. De overheid 
hee� weliswaar diverse maatregelen, maar dat is voor geen enkel bedrijf genoeg. Ondernemers zouden geen 
ondernemers zijn als zij niet creatief omgaan met de omstandigheden, zelfs op een wijze die tot voor kort niet 
voor mogelijk werd gehouden. Bedrijven lijken soms gesloten, maar zijn wel degelijk actief. Onderstaande lokale 
ondernemers zijn ook in deze tijd tijden voor u beschikbaar, met een aangepaste dienstverlening.

Wij willen als ondernemersvereniging onze leden graag dit steuntje in de rug geven!
Samen met u! Want wat is De Bilt/Bilthoven zonder haar lokale ondernemers?

Aangenaam Ontwerp 

bedenkt en maakt visuele 
verhalen en vertaalt ze naar allerlei 
communicatiemiddelen.

Kijk op: www.aangenaamontwerp.nl 
voor meer informatie
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De lijnenman die velden keurt
Na een voorzichtige herstart met de jeugdtraining, is sinds 11 mei bij SVM de training weer 

gestart voor alle teams. Een drukke tijd voor de Technische Commissie van de club.

Omdat de coronamaatregelen o.a. 
vragen om een wijziging in veld-
indeling en trainingsschema naast 
toezicht op een goede uitvoering 
van de coronaregels. Ook voor de 
trainers vraagt dit een andere ma-
nier van trainen. Lijnenman Jan 
Gijzen houdt alles binnen de uit-
gezette lijnen. 

Lijnenman
Jan vertelt dat hij tot januari 2020 
bij FC Utrecht Chef Veldonder-
houd was. Toen zijn dochters gin-
gen voetballen stoorde hij zich 
een beetje aan de belijning op de 
SVM-velden. ‘Ik heb toen aan de 
voorzitter voorgesteld dat om deze 
taak op mij te nemen.’ Vanaf dat 
moment belijnt hij samen met Mi-
chel Huigen de velden van SVM. 
Daarnaast keurt hij in de winterpe-
riode de velden.
Door mijn werk (24/7) bij FC 
Utrecht was ik heel weinig thuis. 
Om toch bezig te zijn met mijn 
dochters, besloot ik hun meiden-
team te gaan trainen. Daardoor 
was in ieder geval 3x per week 
lekker met ze bezig. Ook de soci-
ale contacten bloeiden weer aardig 

op vooral met de mensen waar 
ik vroeger mee gevoetbald heb. 
Grappig dat iedereen die je als 
kind hebt gekend, nu zelf ook kin-
deren heeft. En trouwens bij veel 
sportverenigingen loopt het aantal 
vrijwilligers terug. Juist daarom 
vind ik het belangrijk om me in te 
zetten als vrijwilliger voor onze 
club zodat ook in de toekomst mijn 
meiden kunnen blijven voetballen. 
Daarnaast is de vrijwilligersgroep 
van SVM ook een leuke en gezel-
lige groep wat ook weer voor de 
nodige ontspanning zorgt.
 
Spanning
‘Eigenlijk was mijn vrijwilligers-
werk bij SVM niet goed te com-
bineren met mijn baan als Chef 
Veldonderhoud bij FC Utrecht. 
De continue druk van een BVO 
(Betaald Voetbal Organisatie) was 
altijd aanwezig; juist omdat er 
wedstrijden waren op maandag, 
woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Daardoor 
kon ik soms niet bij wedstrijden 
of trainingen van het meidenteam 
zijn. Lukte het een keer wel, dan 
was ik bijna helemaal geen dag 

thuis. Gelukkig hielpen de ouders 
van het meidenteam mij altijd om 
trainingen en wedstrijden over te 
nemen als ik er niet kon zijn. Dit 
is ook één van de redenen waarom 
ik vanaf 1 januari gestopt ben bij 
FC Utrecht. Ik werk nu als trek-
ker-chauffeur in de aanleg, reno-
vatie en onderhoud van golfbanen 
en sportvelden. Dit is een baan 
van 5 dagen per week en ben ik 
al vanaf januari elk weekend twee 
dagen vrij. Ik heb nu veel meer 
tijd voor mijn gezin en mijn vrij-
willigerstaken bij SVM. Jammer 
alleen dat we nu te maken met 
de coronacrisis. Gelukkig is het 
trainen alweer voorzichtig opge-
start. Nu maar hopen dat we vanaf 
volgend seizoen weer wedstrijden 
mogen spelen’. 

Oproep
Jan doet nog een oproep: ‘Ons 
meidenelftal is op zoek naar nieu-
we spelers. Hou je van voetbal of 
wil je het eens uitproberen? Ben 
je tussen de 9 en 11 jaar? Meld je 
aan via technischecommissie@
svmmaartensdijk.nl’.
        (Majorie Overvoorde)

Jan trekt lijnen.

Sponsoractie voor De Biltse Hof
Elin (8) en Lucas (7) van Rheenen uit Utrecht raakten geïnspireerd door een man die honderd 

rondjes om zijn tuin heeft gelopen. Omdat hij honderd jaar werd deed hij 
dat voor het goede doel om geld op te halen.

Toen kwamen zij op het idee om 
ieder honderd rondjes van 175 me-
ter te rennen om geld in te zamelen 
voor een verzorgingshuis. Buren, 
familieleden en vrienden sponsor-
den de rondjes. 

Opa
Hun opa (Wim Duizer uit Maartens-
dijk, die in de cliëntenraad zit van 
de Bilthuysen) zegt altijd: ‘En dan 
doe je wat hè, omdat hij altijd wat 
doet’. En nu doen zij ook wat. Elin 

en Lucas willen dat ouderen niet 
zo eenzaam meer zijn. Zij hebben 
gekozen voor De Biltse Hof omdat 
daar mensen wonen met dementie 
en ook mensen met lichamelijke 
beperking of revaliderende men-
sen. Opa Wim wist te vertellen dat 
er 90 mensen wonen en zo leek het 
hun een mooie bestemming voor de 
opbrengst. Elin en Lucas hebben 
inmiddels 270 euro opgehaald. 

Via de lokale bloemenman, die voor 
90 vrolijke plantjes heeft gezorgd, 
konden zij de bewoners van de Bilt-
se Hof blij maken. Natuurlijk kon-
den zij het niet zelf overhandigen 
aan de bewoners want zij mogen 
nog steeds geen bezoek ontvangen 
maar er was wel een delegatie van 
de cliëntenraad van de Bilthuysen 
aanwezig om de bloemen en cho-
cola in ontvangst te nemen. 

Elin en Lucas lopen 100 rondjes voor De Biltse Hof.

Alle spelers weer op het veld  

Na een succesvolle eerste trainingsweek van de jeugd, staan vanaf deze week ook de senioren van DOS weer op 
het veld. Nog niet om wedstrijden te spelen, maar wel om (aangepaste) buitentrainingen te volgen. Natuurlijk 
wordt voor de nodige voorzorgsmaatregelen zoals desinfecterende handgel en aangepaste oefeningen om de 1,5 
meter afstand altijd te kunnen aanhouden gezorgd. Niet-leden kunnen zich aanmelden via jtc@dos-westbroek.nl.

Raamwedstrijd 
koningsdag

Op Koningsdag waren er in Maartensdijk niet alleen een hele hoop 
vlaggen te zien, maar ook feestelijk versierde ramen. Er waren veel 
reacties op de raamwedstrijd: veel mailtjes met de prachtigste ra-
men in rood wit blauw en oranje kwamen er binnen. Er werd ge-
kleurd, geknutseld, versierd en gehandletterd. Het was nog een hele 
kluif voor de jury om de winnaars uit te kiezen.

De eerste prijs gaat naar familie van Ginkel, waar dochter Femke niet 
één, maar twee keer het raam versierde. Zowel met koningsdag als met 
Bevrijdingsdag. De duidelijke boodschap met én ‘Woningsdag’ en ‘Ne-
derland viert dit samen’ sprak de jury erg aan naast het frisse en fees-
telijke kleurgebruik. Het zorgde voor de juiste sfeer voor beide dagen. 

De tweede prijs gaat naar het Thomashuis, waar ze fanatiek aan het 
knutselen sloegen. Het straalt echt uit hoe het moest dit jaar, thuis, maar 
toch feestelijk met z’n allen. De oranje huisjes voor koningsdag, de 
vlag voor Bevrijdingsdag, en dan de bewoners in feestkleren in het mid-
den laten zien dat zij ondanks dat ze thuis bleven toch echt feest hebben 
gevierd.

De kinderprijs gaat naar Senna Kolenberg. Senna heeft echt het Oranje 
Boven in deze raamversiering verwerkt. De kleuren van de Nederland-
se vlag, de koning en het bevrijdingsvuur. Het brengt de glimlach van 
koningsdag en Bevrijdingsdag op ons gezicht. 

De prijswinnaars hebben allemaal, op afstand, hun prijs ontvangen. De 
pakketten werden gesponsord door Boeketterie Klokker, Jumbo Jelle 
Farenhorst, Bakkerij Bos, Slagerij Zweistra, Drogisterij van Rossum, 
Primera Maartensdijk, Cafetaria Peet en Boekhandel van den Berg.  
       (Alberta Paardenkooper)

Het Thomashuis.sleepte de 2e prijs in de wacht.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Te koop aangeboden
Logitech draadloos toetsen-
bord en muis, nieuw in doos, 
€10,-. Tel. 06-11225867
Agatha Christie: Het spin-
nenweb, Zolang het licht is, 
Zwarte koffie, De onver-
wachte gast en Speuren naar 
het verleden. Samen €2,-. 
Tel: 06-14040516.

Daphne du Maurier: De 
vlucht van de Valk, Janet 
en Rebecca samen €1,-. Tel: 
06-14040516.

Heinrich Boll: De zw. scha-
pen, Toen de vrede uitbrak, 
Roos en dynam., bl. Anna, 
inm. gew. en je gaat te 
vaak naar heidelb. €2,-. Tel: 
06-14040516

Hondenbench 60 hoog 
1 meter br. €20,-. Tel. 
06-50859393

Amerikaanse detectives serie 
van Perry Mason (advocaat) 
door Erle Stanley Gardner. 
44 boekjes compleet €15,-. 
Tel. 06-47334383

kinderfiets in goede staat 
20 inch, handrem en terug-
traprem €40,-. Winkler Prins 
encyclopedie (laatste boek 
2000 ) €5,-. Eenvoudige bar-
becue houtskool € 5,-. Tel. 
035 5771587

Nw. + zgan puzzels van 1000 
stk. €2,50 p/s. Handgemaakte 
wenskaarten voor goed doel 
gratis op te halen. Tel. 030-
2202996

Ot en Sien puzzel 1000 
stukjes. Nog nieuw in ver-
pakking. €12,50 Tel. 0346-
243758

Boek vogelnestkastjes bou-
wen. Er staan leuke projecten 
in. €5,-. Tel. 0346-243758

Oud ijzeren hekselketeltje. 
Doorsnede 18cm leuk voor 
plantje in de tuin. Tel. 0346-
243758

Aantal modestoffen ook voor 
kinderen + patronen. Veel 
kleuren naaigaren. Alle is 1 
koop €50,-. Tel 0346-212143

Harde straatbezem 37 cm 
breed compleet met steel. 
€8,50 Tel. 06-16641083

6 verschillende moderne 
dameshorloges, in een koop 
voor slechts €25,00 tel. 
06-16641083

Prachtig bewerkte glazen 
bowlset, schaal met 10 gla-
zen €15,00 tel. 06-16641083

2 dekbedhoezen voor peuter-
bed (120x150cm) 1x leeuw-
tje zwart/geel en 1x die-
ren veelkleurig. €10,-. Tel. 
0642448590

Nijntje-pakket: klein speel-
huisje met houten figuurtjes, 
puzzels 6-9-12-16 stukjes, 
Nijntje DVD. Samen €10. 
Tel. 0642448590

Luxe water en zand speel-
tafel (Intertoys), kunststof 
diverse kleuren, gebruikt, 
€7,50, Tel. 0648782494

Kinder speelgoed krui-
wagen, kunststof, kleur 
rood, gebruikt, €5,-, Tel. 
0648782494

Rovergarden. Kunststof goed 
uitziend wit tuinstel. Ovalen 
tafel met extra los midden-
stuk en 4 stoelen. €25. Tel. 
035-5771601

Luchtfoto in grijze lijst van 
Brandenburg West Bilthoven 
voor €5,- Bilthoven Tel. 
06-44560743

Scheepsankertje Telemex 
paraplu model 4 kg gegalva-
niseerd Nw €27,50 nu voor 
€17,50 overbodig Bilthoven 
Tel. 06-44560743

Gegalvaniseerde zware 
ankerketting lengte tenmin-
ste 4 meter, nu voor €30,- 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Te koop gevraagd
Wie heeft er een LOOPBAND 
staan die niet meer gebruikt 
wordt? Wellicht kan ik hem 
overnemen voor een rede-
lijke prijs. Tel. 06-37409172
 Fietsen/ brommers
Wgs. overcompleet: heren 
RACEFIETS, alu frame, 
700 x 23 wielmaat, Shimano 
Tourney 7 x 2 versnel-
ling. Topconditie euro 90, 
Bilthoven Tel 0616270695

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

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

Op ’t bankje
Graag had ik op het bankje plaats genomen om met de man die 
daar nu zit in gesprek te gaan. Hij zit er met een bos bloemen en 
ik kan vanwege het coronavirus alleen maar gissen waarom hij 
daar zit. Nog steeds kan ik het niet laten om bij mijn dagelijkse 
rondgang langs het bankje te gaan. Meestal zit daar niemand. 
Nu ik deze man zie zitten probeer ik te bedenken bij welke si-
tuatie die ik eerder heb meegemaakt ik deze moet plaatsen. Er 
zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat hij op een 
familielid wacht om samen naar een feestelijke gebeurtenis te 
gaan, bijvoorbeeld een familielid die een kroonjaar viert. Ik heb 
al heel wat verschillende situaties meegemaakt waarbij iemand 
met iets in zijn handen zit. Ruim vijftien jaar geleden zat er een 
man die een date bleek te hebben en opvallend met een opgerol-
de krant om zich heen keek. Opeens kwam er volslanke vrouw 
met een stralende glimlach ontspannen op hem af en stelde zich 
voor. Hij keek wat verschrikt en ik kon zien dat hij mijn aanwe-
zigheid echt niet op prijs stelde. De vrouw had er duidelijk geen 
enkele moeite mee en zei dat ze meteen zag dat hij de leuke 
man was waarmee ze had afgesproken. Ik zie de man nog hevig 
blozen. Ze wist ook mij aan het blozen te krijgen toen ze tegen 
mij zei terwijl ze me schalks aankeek dat ik er ook wel mocht 
wezen. Ik wilde toen gauw opstappen maar dat was niet nodig 
want ze stelde de man voor ergens in de buurt te gaan lunchen 
en ze stapten toen zelf al op. Ik weet nog dat ik een tijdje moest 
bijkomen voordat ikzelf ook maar verder ging. Later heb ik nog 
eens een man op het bankje aangetroffen die ook op een date 
zat te wachten. Hij rook naar parfum, zat keurig in het pak en 
had opzichtig een rode roos in zijn hand. Iedere keer als hij 
een vrouw aan zag komen schoof hij wat zenuwachtig heen en 
weer. Ik kon me op een gegeven moment niet inhouden en vroeg 
brutaalweg of hij misschien een afspraak had. Hij aarzelde eerst 
even maar zei toch maar dat hij inderdaad op een datingsite een 
afspraak met een vrouw had gemaakt en op het bankje had afge-

sproken. Toen hij dat eenmaal gezegd had werd hij meteen wat 
vrijer en vertelde iets over zijn eerdere ervaringen met daten. 
Zo had hij een keer met een vrouw bij haar thuis afgesproken, 
maar dat was een ervaring die hij nooit meer mee wilde ma-
ken. Ze had hem voor zijn gevoel meteen vastgepind terwijl 
hij haar helemaal niet leuk vond. Daarom had hij met deze date 
op het bankje afgesproken. Ik was erg nieuwsgierig en besloot 
nog even te blijven zitten want ik wilde graag weten hoe zijn 
date eruit zou zien. Toen er op een gegeven moment een vrouw 
ook met een rode roos aankwam veerde de man op. Ik moet 
zeggen, het was een vlotte vrouw. Ze groetten elkaar meteen 
met een kus en hadden duidelijk een klik. Ik ben toen meteen 
opgestaan en verder gegaan want ik wilde de nieuwe liefde niet 
verstoren. De man die nu op het bankje zit 
zal denk ik geen date hebben. Hij 
zal waarschijnlijk in deze co-
ronatijd ook niet op iemand 
wachten die hij niet kent. Ik 
bekijk hem nog even in het 
voorbijgaan en wandel dan 
rustig naar huis. Onderweg 
bedenk ik dat de tijden toch 
wel erg veranderd zijn en 
ik vraag me af hoe lang dit 
gaat duren.

Maerten 

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

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

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

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

Jezus zegt: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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

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

Ik ben beschikbaar als 
HUISHOUDELIJKE HULP. 
Als u mij nodig heeft kunt 
u bellen via 06-85068543. 
Beschik over veel ervaring 
en schoonmaakdiploma. 
Referentie beschikbaar!

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-

2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

MOOIE VAKANTIE 
BUNGALOW
Rust en ruimte, goede fiets/
wandel omgeving
Fijne tuin met overdekt terras. 
Park met Visvijver.
Huurfietsen/elec.f ietsen.
Denekamp/Ootmarsum
www.twentehuisjes.nl Mail: 
familie.meinders@yahoo.com
Tel. 0541-626578 /06-
39609666

WOONRUIMTE gezocht! 
Per direct, jongeman 19 
jaar. Liefst in Westbroek. 
Werkzaam in de bouw. Tel. 
06-37479154 Joost

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

Oproep: wie heeft 4 
EETSTOELEN over 
voor vluchteling gezin. 
p.vangenderen@steunpunt-
vluchtelingendebilt.nl
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Topsport op een laag pitje 
tijdens Coronacrisis

- Basketbal -
door Kees Diepeveen

Wat doen topsporters in deze moeilijke tijden, waarin de sportagenda geheel is geschrapt voor de 
aankomende maanden. Veel grote toernooien zijn uitgesteld, wedstrijden afgelast of uitgesteld 
en competities gestopt. Wat voor een ritme bouwen topsporters op om de conditie en de focus 
vast te houden. Ditmaal geeft de 19 jarige basketbalster en international Maaike van Zeijl uit 

Bilthoven een inkijkje in haar aangepaste dagelijkse sportleven en haar sportieve carrière.

Nu de basketbalcompetitie is ge-
stopt moeten spelers en speelsters 
op een ander wijze fit blijven en 
hun conditie onderhouden. Maaike 
die eerstejaars student Criminolo-
gie aan de Universiteit Leiden is 
speelt vanaf haar 14e bij de Orange 
Lions Academy (OLA)in Amster-
dam. Dat is het opleidingscentrum 
met meiden uit verschillende leef-
tijdscategorieën. Zij woont daar 
sinds haar 14e op kamers met al 
haar teamgenoten. Maaike maakt 
nu deel uit van het team onder 20 en 
speelt hiermee ook in de eredivisie. 
Dat is ook een prima leerschool. In 
het kader van haar ontwikkeling 
mag zij ook voor BC Utrecht Can-
geroes uitkomen in de eredivisie. In 
haar vrije tijd werkt ze af en toe in 
zwembad Brandenburg in Biltho-
ven. 

Cangeroes
In twee eredivisieteams spelen 
is goed te combineren maar is 
wel zwaar. Dat is niet het enige. 
Maaike:’ Wij speelden dit seizoen 
met OLA ook in de Europese jeugd-
competitie. Daardoor waren we een 
aantal weekenden weg en miste ik 
wedstrijden voor Cangeroes. An-
dere weekenden moesten wedstrij-
den ingehaald worden bij OLA. Het 
gebeurde dus een aantal keer dat 
ik drie wedstrijden in een weekend 
speelde plus dat er in de dameseredi-
visie af en toe ook doordeweeks ge-
speeld moest worden. Dat was soms 
wel heel erg zwaar’.

Liepaja
‘Ik heb inmiddels al drie Europese 
Kampioenschappen bij de jeugd 
gespeeld’ aldus Maaike. ‘Dat is bas-
ketbal zoals de mensen het kennen 
namelijk. 5 tegen 5. In oktober 2019 
heb ik mijn debuut gemaakt in het 
nationale vrouwenteam tijdens de 
eerste drie ronden van de Europa-
cup in het Letse Liepaja. In augus-
tus had ik nog deelgenomen met de 

Nederlandse juniorenteam aan het 
EK 3x3 in Tiblisi. Dat is een aparte 
discipline binnen de basketbalsport 
met andere regels dan het traditio-
nele basketbal. Er wordt door twee 
teams van drie spelers tegen elkaar 
gespeeld op een half basketbalveld 
op één basket. Het is heel snel, dy-
namisch en spectaculair’. Dat is ook 
de reden waarom Maaike basketbal 
zo’n leuke sport vindt. ‘Je traint 
nooit alleen een specifiek iets. Er 
zijn zoveel verschillende skills en 
tactieken. Dat maakt het zo leuk. 

Zoom
In deze periode is natuurlijk al-
les anders. Geen competitie, geen 
wedstrijden en geen trainingen. Nu 
probeert Maaike fit en in conditie te 
blijven. ‘We hebben met OLA drie 
maal per week via Zoom een mee-
ting waarin we onder leiding van 
een trainer met z’n allen een fysieke 
work-out doen en zo ook contact 
onderhouden met elkaar en met de 
coaches. Verder ga ik met mijn moe-
der, die ook een basketbal-verleden 
heeft, samen schieten op het veldje 
bij ons in de buurt en ga regelmatig 
hardlopen. Het is mijn eigen verant-
woordelijkheid om fit te blijven. Er 
zijn verder geen verplichtingen’.  

Interlands
Het spelen van EK’s is een hele 
gave ervaring. Maaike:’Je bent 
twee weken bezig met alleen maar 
basketbal. s ’Ochtends trainen en 
voorbereiding van de tactiek voor 
de wedstrijd. In de middag/avond 
speel je een wedstrijd. De inter-
lands zijn op heel hoog niveau 
waardoor je op een EK ook heel 
veel leert. Ik heb altijd flink moe-
ten werken aan het fysiek gedeelte. 
Van mezelf ben ik niet heel sterk 
dus daar moet ik altijd extra hard 
aan werken. Met internationale 
wedstrijden merk je dat vooral. De 
wedstrijden met het Nederlands 
juniorenteam zijn daarom echt een 
kans om tegen de top van mijn 
leeftijd te spelen.

Volgend jaar stroomt Maaike uit 
het OLA-programma maar hoopt 
dat jaar haar laatste jeugd EK te 
mogen spelen. Dan is ze jeugdin-
ternational af en heeft er inmiddels 
voor gekozen om in september van 
dit jaar eredivisie bij Binnenland 
in Barendrecht te gaan spelen. 
‘EK en overstap naar een nieuwe 
vereniging is iets om je echt op te 
richten’. 

Maaike van Zeijl (r)  op het junioren EK 3x3 in Tbilisi, Georgië in de 
poulewedstrijd tegen Israël.   

Zwembad Brandenburg 
is weer open

door Kees Diepeveen

Zwembad Brandenburg heeft haar 
deuren weer geopend op maandag 
18 mei. Exploitant SRO en ge-
meente De Bilt zijn heel blij dat 
het zwembad weer open is en alle 
gasten weer ontvangen kunnen 
worden. De plannen die SRO aan 
de gemeente heeft voorgelegd zijn 
goedgekeurd zodat opstarten weer 
mogelijk is. 

Nadat bekend was gemaakt dat 
de zwembaden vanaf 11 mei weer 
open mogen is exploitant SRO 
direct aan de slag gegaan met het 

opstellen van een plan nadat het 
protocol door de zwembadbranche 
online is gezet. In dit protocol zijn 
richtlijnen opgenomen om de vei-
ligheid van bezoekers en de mede-
werkers te waarborgen. Dit is één 
van de redenen waarom in fases 
wordt opgestart

Besloten is om te starten met de 
kinderen die bijna gaan afzwem-
men voor hun A-, B- of C-diplo-
ma. Daarnaast zijn de banenzwem-
mers, onder bepaalde voorwaarden 
en mét reservering, weer welkom. 

Voorafgaand aan een bezoek van 
het zwembad en voor actuele in-
formatie wordt iedereen verzocht 
de website www.zwembadbran-
denburg.nl. of de website www.
sro.nl te checken en er rekening 
mee te houden dat de maatregelen, 
aangepaste huisregels en aanwij-
zingen van de  medewerkers opge-
volgd worden.

Zwembad Brandenburg is weer 
open.

Westbroeker beheert FC 
Utrecht Fan-account

door Walter Eijndhoven

De 16-jarige Dirk Steenaart uit Westbroek beheert de grootste fan-
site van voetbalclub FC Utrecht. Een site waar hij dag en nacht mee 
bezig is. Wat gebeurt er allemaal op en rond de club? Wat zijn de 
laatste nieuwtjes? Maar, nu er rust heerst op en rond de velden van 
de Utrechtse voetbalclub, valt alles dan stil?

De wereld van Dirk bestaat bijna volledig uit voetbal. Zijn hele fami-
lie voetbalt. En natuurlijk speelt Dirk zelf ook, met een vriendenteam 
onder 17 jaar bij SVM in Maartensdijk. ‘Sinds enige tijd houd ik het 
fan-account bij van FC Utrecht bij. Op dit moment heb ik bijna 1.200 
volgers’, vertelt Dirk. En daar is hij druk mee, dag en nacht. ‘Supporters 
geef ik zoveel mogelijk informatie over het wel en wee binnen onze 
club. Transfers, nieuws over oud-voetballers, ik heb onder andere Ge-
rald Vanenburg, Kevin Blom en Sjaak Polak mogen interviewen, club-
nieuws, wedstrijdverslagen en nog veel meer’.

Filmpjes
Helaas mag Dirk geen huidige voetballers of trainers interviewen en dat 
vindt hij erg jammer. ‘Alleen als je in het bezit bent van een perskaart, mag 
je voetballers interviewen. Dat zou ik heel graag willen’, legt Dirk uit. 
Behalve de wens ooit bekende voetballers en scheidsrechters te mogen 
interviewen, heeft Dirk nog veel meer plannen. ‘Ja, die heb ik zeker’, laat 
Dirk weten. ‘Naast het beheren van het Instagram-account, heb ik Imovie 
geïnstalleerd op mijn mobiel. Met dit programma kun je heel eenvou-
dig filmpjes maken en editten. En 
die zet ik weer op Insta. Ook oude 
wedstrijden van FC Utrecht wil 
ik nu laten zien via mijn account, 
maar geen oudere wedstrijden dan 
tien tot vijftien jaar geleden’.
Voor fans die graag met een shirt 
of iets dergelijks rondlopen van FC 
Utrecht gaat Dirk ook aan de slag. 
Dirk: ‘Het lijkt mij leuk een eigen 
kledinglijn op te zetten. Truien, 
shirts en vesten en geheel in eigen 
stijl’.
Wie graag eens op het fan-account 
van Dirk wil kijken, kan terecht op 
fcu_fans (op Insta).

Dirk Steenaart heeft journalistieke 
ambities.

Kickboxen mag weer 
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, mag de kickboksschool in 
De Bilt, weer lekker buiten trainen. ‘We zijn heel blij dat we weer les-
sen mogen geven en deze moeilijke tijd overleefd hebben door de steun 
van al onze leden. In de laatste maanden hebben we home workouts 
gemaakt en live trainingen om onze leden toch fit te houden. De laatste 
dagen meldden zich ook niet-leden aan om een weekje gratis mee te 
doen met onze lessen.’ Aanmelden kan via jkekickboxing@gmail.com

Kickboksen op het grasveld voor het gemeentehuis.



Zonnestralen
Ochtendnevel hangt boven het land en morgenrood kleurt het be-
gin van de dag. Langzaam lossen zonnestralen de nevels op.

De vroege morgen is voor de vogels, ieder in zijn eigen omgeving. 
Zuivere zang lokt over een slingerend pad door het moeras. De vink 
hier zingt hetzelfde lied als zijn Franse neef boven ons tentje in de al-
penwei. Een vakantiegevoel bekruipt me. Jong leven tussen de takken 
kijkt verwachtingsvol de wereld in. Vogels vliegen af en aan om hun 
jongen te voeden. In de sloot zwemt moeder eend met haar pulletjes. 
Zacht kwakend houden zij contact.

De karekiet vliegt over het pad, zingt zijn lied in het riet. Ver weg 
roept een koekoek. Hij laat z’n kuikens opvoeden door anderen. Koe-
koeksbloemen kleuren uitbun-
dig roze in het nat-groene gras. 
Een jonge kievit vliegt storm-
rondjes tussen mij en de zon. 
Schor oefent hij zijn stem, landt 
op zijn plekje in de nieuwe na-
tuur. 
Het water van de poel verderop 
trilt met het kwaken van de kik-
kers. Vanaf het hoge nest landt 
een ooievaar in het moeras, op 
zoek naar voedsel. Als ‘ie niet 
voldoende vangt, eet hij zijn ei-
gen kuikens op.
Vogels uit de stad zijgen neer op 
een bankje voor een vroeg ont-
bijt in het vrije veld. 
Deze stralende morgen.
             (Karien Scholten)

In haiku:
Vroeg in de morgen
Regent het zonnestralen 
Een natuurgeschenk

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

Afhalen of laten bezorgen.
Donderdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
20-05
Do.

21-05
Vr.

22-05
Za.

23-05
Zo.

24-05

Saté van varkensfilet

Gebakken
zeewolffilet met

spekjes en dillesaus

Gebakken
camembert 

met spinazie-pie

Afhalen 
€ 10,00

Bezorgen 
€ 11,00

Alle gerechten worden geserveerd
met frietjes en sla

Toetje van de week:
Red Velvet-taart met slagroom € 4,50

Flesje huiswijn: € 12,50
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Prinsenlaantje bestaat al heel lang
De Stichting tot behoud van het Prinsenlaantje en ommelanden in Maartensdijk is gericht op 

het behoud, verantwoord beheer en zo mogelijk herstel van de groene ruimte rondom het 
dorp Maartensdijk. In Nieuwsbrieven - gesierd met prachtige foto’s - verhaalt de 

stichting bij monde van secretaris Peter Janssen over het wel en wee en 
alle relevante ontwikkelingen rond het Prinsenlaantje. 

Het Prinsenlaantje wordt al gete-
kend op de oudst bekende kaart 
uit 1696 van het gebied rondom 
Maartensdijk; toen nog Oostveen 
geheten. Het is een verbindings-
weg tussen de dijk van Maartens-
dijk en de huizen Beuken Burgh 
en Bogaerts Burgh, die ten zuiden 
van de Nieuwe Wetering lagen. 
Deze beide huizen waren omgeven 
door bos. Het laantje werd gete-
kend als een dubbele rij bomen, 
waaruit je kunt afleiden dat het een 
echte laan moet zijn geweest, met 
markante oude bomen. Het laantje 
wordt onderbroken door een stuk 
bos: het Ridder Bos. Waarschijn-
lijk heeft hier toen al een boerderij 
gestaan. Op deze plaats is later de 
boerderij Ridderhofstad gebouwd, 
die in 1978 na stormschade is af-
gebroken. 

Het Prinsenlaantje heeft niet altijd 
deze naam gehad. In 1872 heette 
het de Weg van Utrecht (tenslotte 
kun je over het Prinsenlaantje naar 
Utrecht reizen), in 1927 de Quarles 
van Uffordlaan (naar de eigenaar 
van het landgoed Beukenburg, 
waar boerderij en laantje tot 1953 
onderdeel van waren) en tenslotte 
de huidige naam Prinsenlaan (naar 
de bewoners van de boerderij, de 
gebroeders Van ‘t Princenhof). 

Bezoekers
In 2020 vertelt de Nieuwsbrief 
over Corona en het Prinsenlaan-
tje: ‘De uitbraak van het Covid-19 
virus heeft ook effect op ons aan-
dachtsgebied. Veel mensen gaan 
wandelen om toch buiten te kunnen 
zijn en dat merk je aan het stijgend 
aantal lopers en fietsers in het Prin-
senlaantje. De meeste bezoekers 
houden zich aan de coronaricht-
lijnen en zorgen dat zij op ruime 
afstand elkaar kunnen passeren. 
Soms vinden er wat samenscholin-
gen plaats en als zij daarop worden 
aangesproken, wordt er nagenoeg 
altijd positief op gereageerd. Dus 
houd afstand, dan kunnen wij op 
die manier toch met zijn allen van 
onze omgeving genieten’.

Bestrijding
De gemeente De Bilt is niet van 
plan het Prinsenlaantje, met aan 
weerszijden talloze Hollandse ei-
ken, op te nemen in het gemeen-
telijke bestrijdingsplan voor de 
eikenprocessierups. Stichting Be-
houd Prinsenlaantje (SBP) heeft 
onlangs samen met de nieuwe eige-
naar van ’t Koningsbed, over wiens 
terrein het Prinsenlaantje loopt, de 
gemeente gevraagd actie te onder-
nemen, met als motivatie: ‘Dit pad 
is openbaar toegankelijk en wordt 

veelvuldig door fietsers en wande-
laars gebruikt en er zijn veel wan-
delroutes die over dit pad lopen. 
Verleden jaar werd de eikenpro-
cessierups in nagenoeg alle bomen 
aangetroffen en er werd ook door 
passanten hinder ondervonden’. 
De gemeente stelt zich echter op het 
standpunt, dat het bij het Prinsen-
laantje om privaat terrein gaat en 
dat de terreineigenaar verantwoor-
delijk is voor de bestrijding van 
de eikenprocessierups: ‘De zorg-
plicht van het bomenbeheer ligt bij 
de eigenaar,’ aldus een ambtenaar 
namens de gemeente. ‘Bovendien 
moeten wij als gemeente efficiënt 
met onze middelen omgaan’. 
Omdat de eerste rupsen met brand-
haren rond half mei verwacht wor-
den, heeft SBP met de nieuwe eige-
naar van ’t Koningsbed gesproken 
hoe de overlast bestreden kan wor-
den. De intentie is om volgend jaar 
gezamenlijk nestkasten te plaatsen. 
Omdat het broedseizoen al begon-
nen is, is men op dit moment te laat 
om nog nestkasten op te hangen. 
Verder zullen we ons beraden op 
andere maatregelen’.

Vogels
Onlangs werd op twee plekken 
langs het Prinsenlaantje een kop-
peltje zwartkoppen waargenomen 
- duidelijk bezig met het zoeken 
naar een geschikte nestlocatie. 
De zwartkop is ongeveer net zo 
groot als een koolmees en dankt 
zijn naam aan de zwarte pet op 
zijn kop, die alleen het mannetje 
draagt. De zwartkop laat zich niet 
makkelijk zien, hij laat zich vooral 
horen: zijn zang is melodieus en 
gevarieerd en kenmerkend zijn de 
luide, heldere en hoge tonen aan 
het einde van de zang.   [HvdB]Onlangs is een zwartkop 

gesignaleerd op de Prinsenlaan.

Langs de Prinsenlaan staan veel eiken waar de rups zich bijzonder thuis 
voelt.

Kleurenpracht op Houdringe

Wie een wandeling op landgoed Houdringe in Bilthoven maakt kan worden verrast door de kleurenpracht van 
het bos en - ondanks het mooie lenteweer - meevallende aantal genieters. (foto Frans Poot)
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