
Coronavirus in Utrechts 
laboratorium al jaren onderzocht

door Guus Geebel

De Groenekanse professor Peter Rottier werkte 41 jaar bij de faculteit Diergeneeskunde van 
de Utrechtse universiteit. Hij is biochemicus en kwam in 1979 bij deze faculteit terecht na een 

promotieonderzoek over een plantenvirus. Hij werkte sinds die tijd aan coronavirussen 
bij de afdeling Virologie. In 1995 werd hij daar hoogleraar en in 2016 ging hij met 

emeritaat. Hij heeft nog wel steeds een kamer in het laboratorium, waar hij 
onder normale omstandigheden een of twee dagen in de week werkt. 

’Ik ben nog betrokken bij een aantal 
projecten en zit er dus nog steeds 
goed in’, vertelt Peter Rottier. Hij 
wil vanuit een andere hoek graag 
wat vertellen over coronavirussen. 
‘In 1979 was over coronavirussen 
nog heel weinig bekend. We wisten 
dat er een familie van virussen was 
die bij dieren voorkwam en soms 
ernstige infecties veroorzaakte. 

Het was een familie van virussen 
die anders was dan bijvoorbeeld de 
familie van de influenzavirussen of 
adenovirussen. In het virologische 
rijk heb je namelijk net als in het 
dierenrijk allerlei families. Infecties 
door coronavirussen waren in de 
diergeneeskundige omgeving heel 
belangrijk. Het ging daarbij om vi-
russen die voorkwamen bij kippen, 
varkens en runderen, maar ook bij 
huisdieren als hond en kat. Daar-
naast waren er destijds ook twee 
humane coronavirussen bekend, vi-
russen dus die bij mensen infecties 
veroorzaken. Maar deze vormden 
geen probleem omdat ze nauwelijks 
symptomen veroorzaakten, hooguit 
een milde verkoudheid.’ 

Virussen
‘De eerste paar decennia dat ik aan 
deze virussen werkte was dat voor-
al vanuit een veterinair perspectief. 
Omdat er nog weinig bekend was 
waren de eerste vragen heel basaal: 
wat zijn het voor virussen, hoe in-
fecteren ze hun ontvanger en wat 
zouden we met onze kennis kunnen 

doen in termen van bescherming 
of therapie. Bij productiedieren als 
kippen, varkens en koeien veroor-
zaakten de coronavirussen soms 
aanzienlijke productieverliezen. 
Vanuit de overheden en de farma-
ceutische industrie was er daarom 
interesse in de ontwikkeling van 
vaccins. Onderzoek daaraan heb-
ben we dan ook heel veel gedaan, 
hoewel dat toen niet onmiddellijk 
tot succesvolle vaccins heeft geleid, 
want het bleek niet zo gemakkelijk. 
Niettemin hebben we toen al heel 
veel over deze virussen geleerd.’ 

Processen
‘Het onderzoek in ons laboratorium 
heeft altijd een fundamenteel ka-
rakter gehad, gericht op het ontrafe-
len en begrijpen van de moleculaire 
processen die ten grondslag liggen 
aan een infectie. Dat betekent dat 
wij in eerste instantie in celcultu-
res probeerden na te gaan hoe een 
infectie precies plaatsvindt. Daar-
bij gaat het om vragen als hoe een 
virusdeeltje een cel binnenkomt en 
welk programma zich dan in die ge-
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Peter Rottier naast een model van het SARS virus in een winkelstraat in Beijing waar hij in 2003 was voor een 
WHO meeting. 
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infecteerde cel gaat afspelen. Welke 
moleculaire processen gebeuren er 
tijdens dat infectieproces waardoor 
na 12 tot 24 uur uit één geïnfec-
teerde cel duizenden nieuwe virus-
jes kunnen komen, die vervolgens 
de nieuwe cellen kunnen infecteren 
en in korte tijd een heftige infectie 
kunnen veroorzaken. Dat is de kern 
van het onderzoek dat wij die tijd 
vooral deden ‘

SARS
‘Toen in 2002-2003 plotseling het 
SARS coronavirus in China op-
dook en zich verspreidde over de 
wereld, veroorzaakte dat net als nu 
een enorme schok in de maatschap-
pij. Bij ons in het laboratorium was 
die schok zomogelijk nog groter 
nadat duidelijk werd dat deze in-
fectie niet door een bacterie, zoals 
aanvankelijk werd gedacht, of een 
paramyxovirus, een andere familie 
van virussen, werd veroorzaakt. 
De gevolgen waren enorm. Er wa-
ren destijds in de hele wereld mis-
schien zo’n twintig tot dertig labo-
ratoria waar deze coronavirussen 
werden onderzocht en wij stonden 
in Utrecht hoog in de rankings die 
ook toen al werden opgemaakt. 

Wij werden daarom heel snel be-
trokken bij allerlei initiatieven en 
persoonlijk werd ik bijvoorbeeld in 
2003 als adviseur uitgenodigd door 
de WHO op meetings in Geneve en 
in Beijing. Na die SARS uitbraak, 
die gelukkig niet erg lang duurde, 
hebben we in ons laboratorium 
ons onderzoeksprogramma direct 
aangepast en werken we sinds die 
tijd ook veel meer aan humane co-
ronavirussen, aanvankelijk dus aan 
SARS maar later ook aan andere 
nieuwe coronavirussen zoals het 
MERS coronavirus. En nu dus aan 
het nieuwe SARS-2 virus.’ 

Vleermuizen
Het MERS virus ontstond in 2012 
in Saudi-Arabië. Het verspreidde 
zich minder heftig dan het SARS 
virus, maar was opnieuw angst-
aanjagend. Nadat coronavirussen 
twee keer zo kort na elkaar de kop 
opstaken en zich snel konden ver-
spreiden is vanuit de virologische 
gemeenschap regelmatig gewaar 
schuwd

Lees verder op pagina 3
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De redactie kiest ervoor in deze 
‘Coronatijd’ te volstaan met de 

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

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

eventuele voorgangers.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

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

de organist en ‘technici’ in de kerkzaal 
aanwezig.

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

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

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

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

geval tot en met 1 juni.

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

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

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Er zijn t/m maandag 1 juni geen 

vieringen in de OLV- kerk . Korte 
vieringen zijn te volgen op kerkomroep.

nl.
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

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

dienst via diverse media

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

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

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

‘s zondagsochtends beschikbaar is rond 
09.45 uur.

 
R.K. St. Michaelkerk

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

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/04 • 10.00u - geen Dienst 
en woensdag 15 april geen 

Gebedsbijeenkomst 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

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

meditatief moment. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

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

Onderwegkerk Blauwkapel
De start van het kerkseizoen is uitgesteld 

tot zondag 7 juni 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 
georganiseerd. Er wordt z.s.m. 
overgegaan op video-diensten. 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

de kerktelefoon en internet. 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

Oud papier ophalen
Bij alle inzamelingen geldt, dat er met minder wagens gereden wordt. 
Het tijdstip dat de inzamelaar langskomt zal waarschijnlijk anders zijn 
dan men gewend is. Zorg er daarom voor dat de papierkliko uiterlijk 
om 07.30 uur aan de straat staat.

11 april
Inzameling in Maartensdijk en Groenekan vervalt. Dit wordt op 
vrijdag 17 april ingezameld.

18 april
Inzameling in De Bilt en Bilthoven-West (gebied 2) zoals vermeld op 
de afvalkalender.

25 april
Inzameling in Hollandsche Rading en Westbroek zoals vermeld op de 
afvalkalender.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

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

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

 
 

Thuis overleden 
Mevrouw  

 
Joan van Herwijnen-Vincent 

 
Southampton (UK) Hollandsche Rading 
25 april 1930 31 maart 2020 

 
 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
 
Correspondentieadres: Familie E. van Herwijnen 
p/a Uitvaartcentrum Dekker & Zn. 
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum

Naar waarde genoten 
van een lang en rijk leven 

Frans Nas
Weduwnaar van Jess Nas-Winter

Dieren, 25 augustus 1928
Bilthoven, 5 april 2020

Wij zijn dankbaar voor alle mooie en 
fijne herinneringen die hij ons nalaat

Guido Nas

Gabriël en Marit
Rick
Ziva en Raven

Correspondentieadres: 
Admiraal de Ruijterweg 453d
1055MG Amsterdam

Vanwege de huidige omstandigheden zal de afscheidsbijeenkomst 
in besloten kring plaatsvinden.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u 
mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Jannetje van Oostrum - Van der Grift

zeggen wij U hartelijk dank.
Uit aller naam

Corrie van Oostrum
Maartensdijk, April 2020.

PKN - Ontmoetingskerk
Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 

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

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

vieringen in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Er zijn vooralsnog geen toegankelijke 
diensten.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant 

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

kerktelefoon en internet.

Tafeltje Dekje zorgt 
voor maaltijden

Tafeltje Dekje levert warme, koel-en vriesverse maaltijden 
aan de kwetsbare bewoners van de gemeente De Bilt. 

Ook nu in deze Corona periode is dit belangrijker dan ooit. De rij-
ders van Tafeltje Dekje gaan elke werkdag rond twaalf uur op pad om 
warme maaltijden rond te brengen. Juist nu is de komst van de rijder 
van Tafeltje Dekje voor veel ouderen een welkome onderbreking van 
de dag. Ook de rijders met de vriesverse maaltijden trekken er elke 
maandagochtend op uit om deze maaltijden bij de klanten thuis te bren-
gen. Bij het afleveren wordt gesproken over eventuele problemen die 
de thuiszittende klant in deze Corona periode ondervindt en wordt met 
de hulp van de medewerker op kantoor van Tafeltje Dekje geprobeerd 
een oplossing te vinden.
Niemand, voor wie koken een probleem is, hoeft in deze gemeente tij-
dens de Corona periode zonder maaltijd te leven. Wilt U meer informa-
tie over Tafeltje Dekje de Bilt neem dan contact op via 030 -2288000 
of kijk op www.tafeltjedekje-debilt.nl.

Vrijwilligers van Tafeltje Dekje halen maaltijden op bij De Koperwiek.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

dat dit soort epidemieën zich 
waarschijnlijk vaker zouden gaan 
voordoen. Die dreiging was reëel 
omdat deze beide coronavirussen 
SARS en MERS hun oorsprong 
vonden in vleermuizen. Het is bo-
vendien gebleken dat zich in vleer-
muizen heel veel verschillende 
virussen kunnen ophouden en zich 
staande houden. Zulke virussen 
kunnen zich zo nu en dan versprei-
den in het dierenrijk en soms via 
de dieren naar de mens.

 Zo infecteerde het SARS virus van-
uit vleermuizen in China civetkat-
ten. Die werden op de markt ver-
handeld voor de consumptie. Via de 
besmette civetkatten is het SARS 
virus bij de mens gekomen en zich 
gaan verspreiden.’

Van dier op mens
‘Ook voor het MERS coronavirus 
is de vleermuis de bron. Het virus 
is in dit geval via de dromedaris 
naar de mens overgesprongen. De 
tussengastheer was dus verschil-
lend, maar het effect was verge-
lijkbaar. Ook het nieuwe SARS-2 
coronavirus komt uit vleermuizen; 
een nabije voorouder ervan werd al 
in 2013 in een vleermuis in Zuid-
China geïdentificeerd. Dat virussen 
uit allerlei wilde dieren een bedrei-
ging voor de mens kunnen vormen 
is al lang bekend.’ Peter Rottier 
vertelt dat behalve uit vleermui-
zen (corona, ebola, hondsdolheid), 
eerder al virussen voortkwamen 
uit apen (HIV, zika), vogels (influ-
enza) en muis (hanta). ‘Helaas is 
met de waarschuwingen vanuit de 
wetenschap te weinig gedaan en nu 
hebben we dus een ramp van onge-
kende grootte. Die ramp hadden we 
overigens waarschijnlijk niet kun-
nen voorkomen, maar we hadden 
er beter op voorbereid kunnen zijn. 
Zo was ons laboratorium een paar 
weken geleden in het nieuws met 
een antilichaam tegen het nieuwe 
coronavirus. Dit antilichaam kwam 
voort uit een hele collectie aan an-
tilichamen die we eerder tegen het 
eerste SARS virus hadden gemaakt 
en dat ook het nieuwe SARS-2 vi-
rus bleek te neutraliseren. Samen 
met bedrijven wordt nu onderzocht 
of dit antilichaam mogelijk als ge-
neesmiddel kan worden gebruikt 
bij patiënten. Het zal nog wel een 
paar maanden vergen om de bruik-

baarheid vast te stellen en daarna 
maanden voor de bulk-productie. 
Het is één van de bijdragen die wij 
vanuit de faculteit Diergeneeskun-
de leveren aan de bestrijding van 
dit nieuwe virus.’ Professor Rot-
tier benadrukt dat hij aan dit antili-
chaamonderzoek zelf geen bijdrage 
heeft geleverd. 

Vaccins
Rottier levert nog wel bijdragen 
aan vaccinontwikkeling. ‘Er loopt 
al een aantal jaren een project over 
een coronavirus bij de kat. Dat is 
een dodelijk virus en met een vac-
cin daartegen zijn we nu redelijk 
ver gevorderd, in samenwerking 
met een farmaceutisch bedrijf. Ook 
voor een coronavirus dat bij kippen 
ernstige luchtweginfecties veroor-
zaakt hebben we een vaccinkandi-
daat gemaakt die nu door een ander 
bedrijf verder wordt ontwikkeld. 
Het SARS-2 coronavirus dat nu cir-
culeert heeft ook de mogelijkheid 
de kat te infecteren. Er zijn een paar 
gevallen bekend waarbij een eige-
naar die met het COVID-19 virus 
was besmet het virus waarschijnlijk 
op zijn kat heeft overgebracht. On-
derzoekers in China hebben infec-
tieproeven met het nieuwe SARS-2 
virus gedaan waaruit bleek dat de 
kat goed infecteerbaar is en de hond 
in beperkte mate. Vooralsnog zijn 
er geen redenen om aan te nemen 
dat deze huisdieren een belangrijke 
rol in de verspreiding van de in-
fectie spelen. Infectie van kat naar 
mens is niet gevonden.’ 

Vervolg van pagina 1

Peter Rottier op de racefiets voor het Androclusgebouw van de faculteit 
Diergeneeskunde. 

Verspreiding
Ook vleermuizen die in onze om-
geving leven zijn in de afgelopen 
jaren bemonsterd, maar daarin ko-
men geen virussen voor die voor 
de mens bedreigend zijn. De meest 
voorkomende bedreigende virus-
sen komen voor bij wilde dieren in 
Azië en Afrika. De meest bekende 
mens-op-dier infectie in Nederland 
is Q-koorts, maar deze ziekte werd 
veroorzaakt door een bacterie. Het 
verschil tussen een bacterie en een 
virus is dat bacteriën eencellige 
micro-organismen zijn die wanneer 
ze de geschikte voedingsbodem 
hebben zich zelfstandig kunnen ver-
meerderen en voortplanten. Virus-
sen kunnen dat niet. Het zijn in we-
zen dode deeltjes die de eigenschap 
hebben dat ze zich aan cellen kun-

nen binden. Die slurpen de virus-
deeltjes als het ware op en daarmee 
halen ze het paard van Troje naar 
binnen, want met dat virusdeeltje 
halen ze ook het genetisch materiaal 
van dat virus naar binnen. Dat ge-
netisch materiaal codeert voor een 
programma dat als het ware zegt: 
kopieer mij. Het resultaat is dat uit 
die geïnfecteerde cel die nieuwe vi-
rusdeeltjes tevoorschijn komen. Een 
virus kan zich dus alleen vermeer-
deren wanneer het een cel is binnen-
gekomen. Een ander belangrijk punt 
is dat veel virussen respiratoire en 
enterale infecties veroorzaken, dus 
dat ze de luchtwegen en de darmen 
infecteren, wat voor hun versprei-
ding heel gunstig is. Door hoesten 
en diarree wordt het virus efficiënt 
doorgegeven.’ Professor Peter Rottier.

Hoog tijd voor een 
Dr. H.W. Melchiorplein 

Afgelopen week hoorden wij, dat ‘de bank van Melchior’ plotseling was verdwenen van de 
Nachtegaallaan in Bilthoven. Na meer dan 90 jaar is hij eenvoudig opgegaan in de 
sloop- en bouwactiviteiten van het naastgelegen Vinkenplein. Overigens verkeerde 

de bank al jaren in een zeer slechte staat en werd er uitgekeken naar een 
grondige restauratie. Maar die zou er niet komen. 

Dit is dus de manier, waarop de 
gemeente De Bilt de naamgever 
van Bilthoven gedenkt: ze sloopt 
het monument van de plaatselijke 
volksgezondheid en welzijn, mid-
den in de coronacrisis. Want een 
monument was de huisarts Dr. 
Hendrik Willem Melchior (1874 
- 1927) echt. Tijdens een raadsver-
gadering in november 1917 had hij 
als raadslid namens de Vrijzinnig 
Liberalen ervoor gezorgd, dat de 
naam De Bilt Station veranderde in 
Bilthoven. Naar verluidt heeft zo’n 
zelfde raadsvergadering in 2020 
besloten dat de bank wel kon ver-
dwijnen. Dat is opmerkelijk omdat 
een meerderheid van de gemeen-

teraad zich eerder voorstander had 
getoond van een monumentenstatus 
voor de bank van Melchior.

Netwerk
Hendrik Willem Melchior had zijn 
centrale herdenkingsplaats wel 
verdiend. Van 1915 tot 1917 was 
hij lid van de gemeenteraad voor 
de Vrijzinnig Democratische Bond 
(VDB), een vooruitstrevende li-
berale politieke stroming met 
aandacht voor sociale en maat-
schappelijke vraagstukken. Hij 
zette zich in voor een netwerk van 
schoolartsen en vakantiekolonies 
voor kinderen, voor kindervoeding 
en armenzorg. Het huidige Cen-

trum Jeugd en Gezin, gevestigd 
in Het Lichtruim, en de gemeen-
telijke jeugdzorg zijn hem schat-
plichtig. 

Sport
Evenals de huidige Biltse Sportfe-
deratie, want juist Melchior span-
de zich al honderd jaar geleden in 
voor gemeentelijke sportbeoefe-
ning. Wie weet nog dat het Mel-
chior was die in 1914 de oprichter 
was van de Biltsche Zwemvereeni-
ging en die zich inzette voor een 
nieuw zwembad, omdat de oude 
badinrichting aan de Biltse Grift 
niet meer voldeed. Daarom werd 
in 1925 een nieuw bad aangelegd 

Zo zag de bank er tot voor kort uit. 

aan de Oude Brandenburgerweg. 
Herkenbaar verhaal? Jazeker, want 
eind vorig jaar werd opnieuw een 
zwembad geopend in Bilthoven. 

Brandweer
Daarbij spande de huisarts zich 
ook nog in voor de Vrijwillige 
Brandweer Bilthoven, waarvan de 
kazerne heden ten dage is geves-
tigd aan de Leijenseweg. Het was 
geen verrassing dat Melchior vol-
ledig overwerkt zijn praktijk sloot 
in 1921. Hij trad in dienst bij de 
Raad van Arbeid in Amersfoort. In 
1927 kwam hij om tijdens een auto-
ongeluk in zijn eigen woonplaats 
De Bilt. 

Naam
Anno nu zien we ons voor een vol-
dongen feit geplaatst en vragen we 
ons af: wat nu? Dat het peperdure 
en duurzaam aangelegde nieuwe 
zwembad Brandenburg de naam van 
de betreurde huisarts niet draagt is 
een gemiste kans, die opnieuw ge-
grepen kan worden. En wij kunnen 
na alle sloop- bouw- en opschoon-
werkzaamheden ter plaatse zonder 
moeite een passender naam beden-
ken voor het Vinkenplein. Meer info 
is te vinden op het online museum.

dr. M. van de Vrugt
drs. V. Clerx
dr. D.A. Berents
dr. A. Doedens

Hier stond de Melchiorbank.
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 april.

Speciaal voor de brunch…..
- Paasbrood met spijs
- Mini croissants
- Diverse broodjes
- Afbakbroodjes
-  Scones met clotted cream 

en confiture van roodfruit

Alles natuurlijk huisgemaakt!!
Laat u verrassen..!!

Onze patissiers maken weer de 
mooiste creaties voor pasen

Volop taarten, gebakjes en
prachtige desserts.

---SPECIAAL---  
Onze paastaart met:
Chocolademousse van mango/
passie, Yuzu caramel, chocolade-
cremeux, passiecremeux, mango 
compote en chocoladebiscuit.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Zaterdag 11 april 
Zijn wij geopend

Van 7:00 tot 16:00 u

Proef het voorjaar… 
Hollandse asperges, 

kas bloemkool, kas bonen, 
rabarber, raapstelen, 

komkommers, tomaatjes 
en de allerlekkerste
Lambada aardbeien

En nog veel meer gezonde 
en lekkere producten..!!

(asperges worden gratis geschild)

Denk aan de vitamines 
en uw weerstand… 

**NIEUW**
Vitamine C boost
slow juice sapje

Lekker en gezond..!!
Probeer ook onze 
andere
verrassende slow 
juice sapjes.
Elke dag vers 
geperst..!!!

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Speciaal voor Pasen hebben wij 
een groot assortiment 

mooie gerechtjes. 
Stuk voor stuk een feestje om te 
zien maar, zeker ook om te eten.
Ook mooie gerechten met:
Asperges, vis, vlees en vegetarisch.
Culinair genieten…!!!

Vers van de traiteur

Unieke samenwerking 
LANDWAART met 

STERRENRESTAURANT!
Dit weekend verkopen wij 

voor-, hoofd- en nagerechten 
op sterren niveau gemaakt 

door Wilco Berends van 
restaurant De Nederlanden.

Zo kunt u thuis lekker eten 
op sterrenniveau.

Kom kijken in de winkel..!!

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 april
t/m woensdag 15 april

VOORDEEL HELE WEEK

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 6.25

BOEREN 'CUMLAUDE' 
Beste boerenkaas van Nederland!

500
GRAM 6.98

Extra donderdag voordeel:

SAMEN
VOOR 19.99

Wij wensen u hele fijne paasdagen!

U kunt uiteraard uw bestelling 
ook telefonisch doorgeven

Vanwege de mooie 
weersvoorspelling hebben wij een 
uitgebreid BBQ-assortiment! 

GRILLWORST & 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 8.-

Black Angus burgers

Biefstuk spiesjes

Prachtige verse 
lamsracks

4
 VOOR 10.-

100
 GRAM 4.25

500
GRAM 5.50Speklapjes

naturel of gemarineerd

5+1
GRATIS

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

Vrijdag en zaterdag voordeel



 De Vierklank 5 8 april 2020

Vieringen en herdenkingen 
in april en mei

De komende feesten, vieringen en 
herdenkingen in de gemeente De 
Bilt zijn afgelast, verplaatst of vin-
den in aangepaste vorm plaats. Dit 
is het gevolg van de maatregelen 
die het kabinet heeft afgekondigd 
in de bestrijding van het coronavi-
rus. Dit treft vooral het uitreiken 
van de Koninklijke onderscheidin-
gen (‘lintjesregen’), Koningsdag, 
Dodenherdenking, de Viering van 
de Bevrijding en een aantal activi-
teiten die in het teken staan van 75 
jaar Vrijheid.

Ook al zouden de maatregelen de 
komende tijd worden versoepeld 
of ingetrokken, dan zou er onvol-
doende voorbereidingstijd zijn. 
Burgemeester Sjoerd Potters roept 
de inwoners van de gemeente op 
om deze bijzondere besluiten na te 
leven: ‘Juist op de verjaardag van 
onze Koning en wanneer wij stil 
staan bij de mensen, die hun leven 
voor onze vrijheid hebben gegeven 
en de feestelijke viering van de be-
vrijding, voelen wij ons sterk met 
elkaar verbonden. En juist nu in 
deze tijd hebben wij behoefte aan 
die gezamenlijkheid. Maar ieder-
een zal begrijpen dat onze gezond-
heid leidend moet zijn, met speciale 
aandacht voor de veteranen en al 
die mensen die de verschrikkingen 
van de oorlog hebben meegemaakt 
en net als alle ouderen extra kwets-
baar zijn voor het coronavirus.’

Gezamenlijke kerkviering
De gezamenlijke viering met als 
thema Geef vrijheid een stem!, van 
de Woudkapel, de Centrumkerk, de 
Maria Christinakerk en de Geloofs-
gemeenschap OLV in Bilthoven en 
Den Dolder, is verplaatst naar zon-

dagmiddag 27 september. Deze ac-
tiviteit stond gepland voor zondag 
15 maart.
Op 16 april zou een bus met school-
kinderen een reis langs plekken in 
onze provincie maken, die een rol 
hebben gespeeld in de Tweede We-
reldoorlog. Deze educatieve reis 
onder de naam Vrijheidsexpress is 
afgelast en vindt mogelijk volgend 
jaar alsnog plaats.

‘Lintjesregen’
De daadwerkelijke uitreiking van 
de versierselen die horen bij de 
toekenning van de Koninklijke on-
derscheidingen, vindt niet plaats 
op 24 april zoals we dat jaarlijks 
gewend zijn. De namen van de 
gedecoreerden zullen, net als in 
andere jaren, in een speciale editie 
van de Staatscourant op 24 april 
om 13.00 uur worden gepubli-
ceerd. Burgemeester Potters zal de 
gedecoreerden die dag vóór 13.00 
uur telefonisch laten weten, dat het 
Zijne Majesteit de Koning heeft 
behaagd om hen te benoemen in 
een ridderorde. Er zal gezocht 
worden naar één moment later dit 
jaar waarop de uitreikingen zullen 
plaatsvinden.

Koningsdag
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente De 
Bilt heeft besloten om dit jaar geen 
Koningsdag te vieren. Ook de di-
verse Oranjeverenigingen en orga-
niserende comités in deze gemeen-
te hebben hun activiteiten afgelast 
of verplaatst. In Westbroek zijn de 
feestelijkheden verplaatst naar 31 
augustus en in Hollandsche Rading 
komt op een nader te bepalen da-
tum een zomerfeest.

Dodenherdenking
De Dodenherdenking op 4 mei gaat 
in besloten en aangepaste vorm 
door. Na het taptoesignaal en twee 
minuten stilte om 20.00 uur zullen 
burgemeester Sjoerd Potters en zijn 
echtgenoot een krans leggen bij het 
monument voor Jagtlust. Ook een 
lid van het voormalig verzet zal een 
krans leggen. De vooraf opgeno-
men toespraak van de burgemeester 
zal aansluitend vanaf 20.05 uur via 
digitale media beschikbaar gesteld 
worden. Bij deze plechtigheid kan 
verder niemand aanwezig zijn.

Bevrijdingsvuur
Het lopend in estafettevorm ophalen 
van het Bevrijdingsvuur in Wage-
ningen in de nacht van 4 op 5 mei 
gaat niet door en vindt in 2021 weer 
plaats. Het Vrijheidsontbijt op het 
gemeentehuis op 5 mei, waarna de 
genodigden uit onze zes dorpen in 
gesprek zouden gaan met scholieren 
over de Tweede Wereldoorlog, is af-
gelast en verplaatst naar 5 mei 2021.

Fototentoonstellingen
De pop-up tentoonstelling ‘WOII 
in 100 foto’s’ is tot nader order uit-
gesteld. De bekendmaking van de 
honderd foto’s zal in de week voor-
afgaand aan 4 en 5 mei gebeuren in 
een uitzending op de nationale tele-
visie. Vanaf dat moment zal er ook 
het fotoboek ‘De Tweede Wereld-
oorlog in honderd foto’s’ beschik-
baar zijn. De instellingen die in de 
komende periode onderdak zouden 
bieden aan de tentoonstelling ‘Oor-
log in de provincie – de Utrechtse 
50 foto’s’ hebben omwille van de 
maatregelen en restricties de deuren 
tot nader order gesloten. Op RTV 
Utrecht zal in de komende periode 

Als het goed is bloeit de speciale bevrijdingstulp Freedom Flame wel 
volop in mei. (foto Maveridge.com)

aandacht zijn voor de Utrechtse 50 
foto’s in de programma’s ‘WOII in 
foto’s’ en ‘Tijd van Toen’.

Online
Ook de Historische Vereniging 
Maartensdijk en het Online Museum 
De Bilt besteden op hun websites 
aandacht aan 75 jaar Vrijheid. 
In 2019 en 2020 herdenkt en viert de 
gemeente De Bilt 75 Jaar Vrijheid in 
onze gemeente. Ondanks de afge-
lastingen eren we hen die hun leven 
voor onze vrijheid gegeven hebben, 
erkennen we met respect het leed dat 
velen geleden hebben, en vieren we 
dat we al zo lang in vrijheid leven. 
Wij doen dat vanuit het diepgevoel-
de besef, dat wereldwijd velen ook 
nu nog onder het juk van tirannie 
leven. Wij voelen ons verplicht om 
onze vrijheid samen te koesteren en 
door te geven aan nieuwe generaties.
De gemeente De Bilt had aan deze 
bijzondere lustrumviering lokaal 

vorm willen geven door met enkele 
bijzondere evenementen, vieringen 
en particuliere lokale initiatieven 
aan te sluiten op het nationale pro-
gramma; op een manier die nieuwe 
tradities stimuleert, passend bij de 
tijd en de nieuwe generatie. Met 
elkaar zullen we de verhalen over 
oorlog en vrijheid blijven vertellen 
en de dialoog over deze thema’s 
stimuleren met de hoeders van de 
toekomstige vrede: de jeugd. Want 
elke dag worden wij ermee gecon-
fronteerd, dat vrijheid een grote 
maar kwetsbare waarde in ons leven 
is; dat in stand houden vraagt inzet 
van iedereen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.debilt.nl/75jaarvrijheid
www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid
www.historischeverenigingmaar-
tensdijk.nl
https://onlinemuseumdebilt.nl/ 

De Biltse Telefoonlijn
De Biltse telefoonlijn is onlangs van start gegaan. Met dit lokale initiatief bellen vrijwilligers 

regelmatig met ouderen en kwetsbaren uit gemeente De Bilt. Een mooie manier om
 anderen een hart onder de riem te steken.

Door de Coronacrisis is er veel ver-
anderd in het dagelijks leven. Acti-
viteiten zijn afgelast en we kunnen 
niet meer bij elkaar op bezoek. Voor 
ouderen en kwetsbaren ligt een-
zaamheid op de loer. Met de Biltse 
telefoonlijn bellen vrijwilligers een 
keer per dag of per week met ie-
mand die anders weinig tot geen 
contact meer heeft met de buitenwe-
reld . Een mooie en simpele manier 
om een beetje op elkaar te letten. 

Bijzondere ervaringen
In de praktijk blijkt de telefoon-
lijn een succes. Er zijn mensen 
die graag gebeld willen worden en 
mensen die met plezier een ander 
bellen. Inmiddels zijn 50 mensen 
aan elkaar gekoppeld. Van tevo-
ren krijgt de beller een lijstje met 
tips om een goed gesprek te voe-
ren; en uiteraard horen ze wie ze 
gaan bellen. Ook met degene die 
gebeld gaat worden wordt vooraf 

contact opgenomen zodat zij we-
ten wie ze aan de telefoon kunnen 
verwachten. 

Alarm
Toen een vrouw hoorde, dat de 
burgemeester haar zou bellen, zei 
ze: ‘Dat is grappig. Hij heeft een 
burgemeestersketen om. Ik een 
Ata-alarmknop’. Een man die 
emotionele spanning ervaarde, 
had het geluk dat hij net een bel-
ler trof die simpele ademhalings-
oefeningen met hem kon doen. 
Dit gaf hem letterlijk ruimte. Een 
andere beller meldde dat ze een 
gezellig gesprek had gehad en dat 
ze hadden afgesproken al doende 
te bespreken hoe ze het beiden er-
voeren. Dat is ook het doel van de 
Biltse telefoonlijn: ‘passende aan-
dacht geven’. 

Ook meedoen?
Sjoerd Potter twitterde ‘Vandaag ga 
ik als burgemeester ook inwoners 
bellen die als gevolg van het coro-
navirus minder persoonlijk contact 
hebben. Goed voorbeeld doet name-
lijk goed volgen. Help jij ook mee 
met de Biltse telefoonlijn?’

Enthousiast belt ook de burgemeester met een inwoner via de Biltse 
Telefoonlijn.

Paardenstaart
Lente in de bloementuin brengt de bodem in beweging. Tussen het jonge, 
groene blad verschijnen in onze tuin ook de bruinrode koppen van de 
heermoes of paardenstaart. Een primitieve plantensoort uit de tijd van de 
dinosauriërs. Geheimzinnige stengels zonder bladgroen met sporenaren 
op de top. Na een paar weken verschijnen de groene, holle stengels. Deze 
zijn als constructie-rietjes uit en in 
elkaar te schuiven (‘brekebeen’).

De woekerende wortels gedijen 
in de voedselarme grond van het 
veenweide gebied. De plant is gif-
tig en veroorzaakt hersenverschijn-
selen en diarree bij paarden en 
vee (‘kwadenaard’). Daarentegen 
wordt heermoes in de homeopathie 
aanbevolen ter versterking van pe-
zen en gewrichten, nagels en nieren 
of tegen zweetvoeten.
In onze tuin groeien planten met 
dierennamen, zoals koeienoog, kat-
tensnor en leeuwenbek. Ook hard-
nekkig onkruid als paardenstaart en 
hanepoot voelt zich thuis in onze 
‘dierentuin’.
                 (Karien Scholten)

In haiku:
Jonge paardenstaart
Primitieve plantensoort
Uit de dierentuin

Dus wilt u geregeld iemand bellen? 
Of bent u thuis en wilt u graag dat 
iemand u belt? Neem dan contact 
op met: maatjes@mensdebilt.nl, tel: 
030 - 7440595 tijdens werkdagen 
tussen 9.00 en 16.00 uur bereikbaar. 

Initiatief
De Biltse telefoonlijn is een initi-
atief van Mens De Bilt en Samen 

voor De Bilt. Zij hebben de handen 
ineen geslagen en De Biltse tele-
foonlijn opgezet. Mens De Bilt is 
de welzijnsorganisatie voor maat-
schappelijke ondersteuning in De 
Bilt. Samen voor De Bilt is een 
netwerkorganisatie en brengt be-
drijfsleven en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar.
                  (Joanne Penning)



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

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

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

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

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
BENZINE-
GRASMAAIER 
RM 248

€ 329

€ 289

BENZINE-
GRASMAAIER 
RM 448 TC 

€ 599

€ 499

BENZINE-
ZITMAAIER 
RT 4082

€ 2.999

€ 2.799*

BENZINE-
GRASMAAIER 
RM 655 V

€ 1.139

€ 999

BENZINE-
ZITMAAIER 
RT 5097

€ 3.499

€ 2.999*

*Voor België is RECYTYRE in de prijs inbegrepen (€ 1,32 incl. BTW per band). De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]

Steun lokale bedrijven en instellingen! 
Kijk op www.vierklank.nl/bedrijven.

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.

Voor uw paasbrunch 
hebben wij de lekkerste mini croissants, 
afbakbroodjes, paasbrood of  tulband 
en bij de koffie een abrikozen paasslof  
of  luxe mini slofjes.

Maak het thuis 
gezellig en lekker 
met Bakker Bos.

U kunt vanaf  nu ook online 
bestellen in onze webshop, 
bakkerbos.com.

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



You Never Walk 
Alone…

En weer vonden de activiteitenbegeleiders Petra en Berber van de 
Bremhorst in Bilthoven een manier om hun bewoners een gezellige 
middag te bezorgen: de Brabantse zangeres Marie Christien stond al 
langer op hun lijstje en die vond het ‘super om te mogen optreden’.

Veertig bewoners aan de voor-
kant en 40 bewoners aan de 
andere kant konden, afgelopen 
woensdagmiddag, heerlijk van-
achter het raam in hun eigen 
kamer genieten van de mooie 
zelfgeschreven Nederlandstalige 
liedjes die Marie Christien ten 
beste gaf, maar ook het overbe-
kende ‘You Never Walk Alone’ 
ontbrak die middag niet: alle-
maal ‘muziek met een hart’.

‘Ik voelde me weer leven’, zei 
Marie Christien na afl oop. ‘Heer-
lijk om dit te mogen doen!’
            (Peter Schlamilch) 
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Telefooncirkel: belangrijke 
levenslijn

door Henk van de Bunt

Dit was de inleiding van een arti-
kel over de Telefooncirkel, dat twee 
jaar geleden in De Vierklank was te 
lezen en zeker - gelet op de corona-
actualiteit van nu - weer alle aan-
dacht verdient. De bewoners van 
bejaardenhuizen en verzorgings-
centra participeren gelukkig veelal 
in interne controlesystemen; de fo-
cus ligt derhalve juist nu meer dan 
ooit op de zelfstandig wonende niet 
leeftijdgebonden alleenstaande(n).

Cirkels
Drie telefooncirkels met in totaal 
22 deelnemers heeft het Rode Kruis 
afd. De Bilt onder haar hoede. Het 
systeem is bekend. Deelnemers, al-
len ouderen maar nog zelfstandig 
wonend, bellen elkaar iedere och-
tend tussen 9.00 en 9.15 uur op. 
Wanneer er een schakel tussenuit 
valt slaat de coördinator alarm. 
Eerst via twee vaste sleuteladres-
sen. Mensen op dat adres gaan bij 
de betreffende oudere kijken wat er 
aan de hand is. Meestal is het loos 
alarm maar helaas niet altijd. Lukt 
het niet via het sleuteladres contact 
te leggen dan gaat de coördinator 
zelf ter plaatse op onderzoek uit. 
Indien nodig wordt familie of de 
huisarts ingeschakeld. 

Deelnemer
Coördinator Boukje Andringa in 
Maartensdijk vertelt: ‘De telefoon-
cirkel werkt al meer dan dertig jaar 
in De Bilt en Bilthoven tot ieders 
tevredenheid en de wens was dat 
deze telefooncirkel van het Rode 
Kruis ook in Maartensdijk werd op-
gestart. Sonja Cornelissen en ik zijn 
in januari 2014 begonnen en nadat 
Sonja verhuisd is, heeft Boukje 
de coördinatie op haar genomen. 
Wij hebben nu 5 deelnemers en 7 
personen die elk een week lang de 
leiding hebben. De telefooncirkels 
werken tot ieders tevredenheid. Stel 
u bent een oudere alleenstaande, 
die nog steeds zelfstandig woont. U 
gaat ’s nachts even naar het toilet, 
valt over de badmat en kan helaas 
niet op eigen kracht meer naar uw 
bed terug of uw telefoon pakken. 
Niemand weet dat u niet lekker in 
uw bed ligt en stel dat u niet veel 
bezoek krijgt, dan zou het kunnen 
gebeuren dat u een paar dagen al-
leen blijft liggen waar u ligt. Tenzij 
u deelnemer geworden bent van de 
telefooncirkel’.

Bellen
Coördinator Trijnie Spoelstra (Bilt-
hoven) vult aan: ‘De telefooncirkel 
bestaat uit allemaal deelnemende 

cliënten en vrijwilligers. Een van 
de vrijwilligers begint ’s morgens 
om kwart voor negen de eerste per-
soon van de cirkel te bellen. Deze 
meneer of mevrouw neemt de te-
lefoon op, zegt dat alles goed gaat 
en deze cliënt belt de volgende van 
de lijst. Zo loopt de cirkel dus door 
totdat de laatste van de rij weer de 
desbetreffende vrijwilliger belt. 
Binnen een kwartier is duidelijk of 
iedereen een goede nacht heeft ge-
had en weer opgestaan is. Deze cir-
kel draait elke dag, dus ook op zon- 
en feestdagen. Stel dat iemand niet 
de telefoon opneemt, dan wordt een 
contactpersoon gewaarschuwd, die 
dan ter plaatse poolshoogte neemt 
eventueel samen met de Rode 
Kruisvrijwilliger’.

Gezellig
De beide dames verbazen zich er-
over dat er maar zo weinig deelne-
mers zijn. ’Wij vragen ons echt af, 
waarom niet meer alleen-gaanden 
hiervan gebruik willen maken. Het 
gaat toch vaak om mensen - meest-
al ouderen - die niet (meer) zoveel 
contacten hebben. Voor sommigen 
geldt misschien dat ze op een dag 
geen andere dan hun eigen stem ho-
ren. Dan is het toch ook fi jn even 
via de telefoon aandacht met een 

‘Telefooncirkels zijn onmisbaar in deze huidige tijd, zeker nu bejaardenhuizen bijna opgeheven zijn’. Dat is 
althans de mening van zowel organisatie als deelnemers, die al geruime tijd hierbij betrokken zijn. De vraag 
komt daarbij wel op waarom niet meer deelnemers zich hiervoor aanmelden.

ander uit te wisselen; juist in deze 
coronacrisistijd. De telefooncirkel 
is er voor iedereen die behoefte 
heeft aan regelmatig contact ter 
controle, bijvoorbeeld uit veilig-
heidsoverwegingen. Of wanneer 
er minder mogelijkheden zijn an-
deren te ontmoeten door leeftijd, 
handicap of ziekte. Het geeft een 
gevoel van zekerheid als iemand 
regelmatig informeert of alles in 
orde is. Vooral als u alleen woont 
of moeilijk de deur uit kunt. Bo-
vendien is het gewoon gezellig als 
er iemand belt’.

Contact
Boukje: ‘De telefooncirkel zorgt 
er mede voor dat men nog langer 
zelfstandig kan blijven wonen, met 

het zekere gevoel, dat het in ieder 
geval elke ochtend bij iemand be-
kend is hoe het met u gaat. Een 
hele geruststelling, zeker ook voor 
uw eventuele kinderen. De deelne-
mers zijn heel enthousiast, evenals 
de vrijwilligers, die hopen op nog 
meer mensen die ook ’s ochtends 
even gebeld willen worden.
Trijnie: ‘Wie belangstelling heeft 
om als cliënt of vrijwilliger mee te 
gaan draaien in de telefooncirkel 
kan contact opnemen met mevr. 
Trijnie Spoelstra (voor De Bilt/
Bilthoven), tel. 030 2281999 of 
email: tuspoelstra@casema.nl en 
met Mevr. Boukje Andringa (voor 
Maartensdijk en omgeving), tel. 
0346 216240 of e-mail boukjean-
dringa@kpnmail.nl.

Trijnie Spoelstra en Boukje Andringa (r) zijn druk met de telefooncirkel. 
[foto Reyn Schuurman]

Het optreden werd zeer 
gewaardeerd.

Dat wil ik over corona ‘effe kwijt’…
We zijn met ons allen weer met de neus op de feiten gedrukt. We duikelen (wel in coronastand) 

over de ‘belevingsvragen’ zoals ‘Hoe komt deze epidemie’ en ‘Heeft het te maken met een 
hogere macht’ en vullen onze tijd meer dan ooit met ‘troost-tv’ en talkshow-competities. 

Wanneer je ziet, dat wij als Neder-
landers in een maand meer gecon-
sumeerd hebben dan wat de aarde 
kan voortbrengen, dat wij met onze 
auto een doosje met lege fl essen 
naar de glasbak brengen, het vele 
autogebruik bij het halen van een 
kleine hoeveelheid boodschappen, 
terwijl dit gemakkelijk allemaal 
met de fi ets zou kunnen? Zou je 
dan niet kunnen stellen dat wij al 
anderhalve eeuw roofbouw plegen 
op onze planeet? 

Waarschuwende reclames over het 

smelten van de polen (gaan we bij-
na als normaal zien), de plasticsoep 
- niet voor onze kust -, maar al wel 
terug te vinden in onze voeding. 
Miljoenen tonnen vervuilde slip 
welke zijn of worden geloosd in na-
tuurgebieden; en dat allemaal voor 
alleen het fi nancieel gewin? 

Zou de natuur nu niet protesteren en 
ons even op de feiten willen druk-
ken? Dat wij dankbaar en daardoor 
ook zuinig moeten zijn op hetgeen 
wij hebben? Zijn wij geen rent-
meesters c.q. bewaarders van onze 

planeet of laten wij de leeggeroofde 
planeet achter aan onze kinderen.

Velen hebben nu tenminste een hele 
maand voor zich om er iets te over 
te bedenken en zo mogelijk aan te 
gaan doen. Doe net als ik en stuur 
je (goede) ideeën op naar info@
vierklank.nl. Mogelijk kunnen en 
willen we van elkaar leren en ver-
anderen in een positieve zin.

Samen kunnen we het.

Nico (De Bilt)     

Nostalgie
Speciaal voor ouderen en inwoners, 
die momenteel niet naar buiten 
kunnen stelt De Vierklank oude in-
gebonden jaargangen van de krant 
beschikbaar. Inmiddels is een aan-
tal verzorgingstehuizen voorzien 
van de lijvige boekwerken en is er 
samen met Mens een distributie-
systeem opgezet. Inwoners die het 
leuk vinden om door een oude jaar-
gang heen te bladeren kunnen dat 
bij het servicecentrum van Mens 
aangeven via 030 744 05 95. Via 
Mens of vrijwilligers van Tafel-
tje Dekje wordt dat een exemplaar 
thuisbezorgd.

In de woonkamer van Huize Het Oosten lezen bewoners oud nieuws terug. 
(foto van Tanja van der Heijden)
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idea

Wil je in gedachten op reis naar de mooiste plekken? 
Heb je al je boeken al uit? Even ontsnappen naar een 
mooi avontuur kan met een abonnement op de online 
bibliotheek. Je kunt voor € 42,- per jaar verder lezen 
in de grote collectie e-books en luisterboeken 
als je naar ideacultuur.nl/onlinelenen gaat. 

Even reizen in gedachten? 
Leen een e-book!

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

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

TUINSPECIALISTEN 

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

BOOMSPECIALISTEN

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

WEES LOYAAL,
KOOP LOKAAL

 

Steun de Biltse ondernemer
en doe uw aankopen in ons centrum.
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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

Coronavirus treft ook feest 
rond Swiebertje

door Henk van de Bunt

‘Tot kijk Saartje, ik ga naar Ame-
rika’, waren de laatste woorden 
van ‘Swiebertje’ tijdens de slotaf-
levering in 1980 van de gelijkna-
mige populaire jeugdserie op tv 
van de NCRV. Swiebertje reed met 
de fi ets ergens op een laantje naar 
een onbestemde verte. ‘Dit laan-
tje’, waar de laatste opnamen zijn 
gemaakt, was het Schepersveld in 
Hollandsche Rading. Swiebertje 
ging over de voormalige Reijer 
van Dijkse-steeg richting Maar-
tensdijk. De tv-serie werd door 
John Uit den Bogaard geschreven 
en voor de NCRV geproduceerd en 
geregisseerd door Henk Veenstra 
uit Hollandsche Rading. 

Een aantal weken terug kreeg Veen-
stra middels De Vierklank contact 
met Patrick Bremmers van Beeld 
en Geluid in Hilversum, die ontdekt 
had, dat het nu 65 jaar geleden was 
dat de serie Swiebertje was gestart; 
midden april zou daar een (feeste-
lijke) reünie aan worden gewijd. 
Veenstra: ‘Hij vroeg daarvoor mijn 
medewerking.  Natuurlijk wilde ik 
die graag verlenen; ik ben nl. dege-
ne die het plan voor deze serie op-
perde en de enige van de starters die 

er nog is. Maar corona gooit roet in 
het eten en Patrick en consorten be-
sloten om dit feest uit te stellen tot 
20 september’. 

Koddig
Henk Veenstra (1925) woont sinds 
1966 in Hollandsche Rading en 
heeft naast zijn werk voor radio 
en tv zijn sporen in het Holland-
sche Rading dorp verdiend. Henk 
weet heel veel over Sinterklaas te 
vertel¬len en was als actief lid van 
de Oranjevereniging bekend met 
het organiseren van een feestje in 
het dorp. ‘Ik heb meer oude herin-
neringen aan Hollandsche Rading. 
Ik was 7 jaar en toen brachten we 
hier een veertiendaagse vakan-
tie door. We waren in pension ten 
huize van de familie Van Kooy, de 
jachtopziener van de familie De 
Pesters van De Zwaluwenberg. Dat 
was: Vuurse Dreef 150. Dit was in 
1932. Ik zei Vuurse Dreef, maar die 
naam bestond toen nog lang niet: 
de huizen hier stonden ‘Aan Ra-
ding Oost’ en dit was toen nog een 
zandpad en aan de andere kant van 
de Tolakkerweg woonde men ‘Aan 
Rading West. Pas in 1958 kwam het 
College van B&W met een voorstel 

om hier verandering in te brengen: 
Holl.Rading-West zou voortaan 
Graaf Floris V weg heten en H.R. 
Oost: Koddemeerseweg! Nou, dit 
veroorzaakte afgrijzen: ‘dit geeft 
aanleiding tot hilariteit : dat wordt 
Koddigeweg of Koddebeiersweg. 
Dit ging niet door. De naam berustte 
trouwens op een historische vergis-
sing; Het Koddemeer had niet hier, 
maar ver hier vandaan bestaan’.

Schepersveld
Of Swiebertje destijds via het Sche-
persveld in Amerika (lees Maar-
tensdijk) is aangekomen, heeft de 
schrijver John Uit den Boogaard 
nooit bekend gemaakt. Maar wat 
wel zeker is, is dat Henk Veen-
stra, de producer en regisseur van 
de populaire jeugdse¬rie, van een 
welverdiende actieve rust ging ge-
nieten. En helemaal tenslotte: ‘Voor 
wie Swiebertje heeft gekend en zich 
het afscheid van Saartje, Bromsnor 
en alle grote, kleine, oude en jonge 
kijkers herinnert kan ik zeggen, dat 
dit nooit op het Schepersveld zou 
hebben plaatsgevonden, wanneer 
ik geen Hollandsche Radinger zou 
zijn geweest’. 

Henk Veenstra in 2017 op het 
laantje waar Schwiebertje naar een 
onbekende verte ging.

Het laantje, waar de laatste Swiebertje-opnamen zijn gemaakt: het 
Schepersveld in Hollandsche Rading. (foto uit 1978 uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Historisch Centrum vergaart 
Coronacollectie

Bij het Regionaal Historisch Cen-
trum Vecht en Venen (RHCVV) ziet 
dat er nu geschiedenis wordt ge-
schreven en bouwt daarom samen 
met andere archiefdiensten en erf-
goedinstellingen in het land mee aan 
een (digitaal) archief over het Coro-
navirus en de gevolgen daarvan voor 
Nederland. Onderzoekers van nu zijn 
blij met historische bronnen uit 1918 
(de Spaanse Griep) of het Rampjaar 
(1672). Over 50 of 100 jaar kan het 
Corona-archief weer van belang zijn 
voor de onderzoekers van dan.

Om deze informatie veilig te stellen 
roept het RHCVV de hulp in van de 
inwoners. De meeste mensen zul-
len zich deze uitzonderlijke periode 
nog lang herinneren: de sluiting van 
horeca, scholen, musea en theaters, 
de stille straten, het thuiswerken en 
thuis les krijgen, het niet doorgaan 
van kerkdiensten. Het niet naleven 
van de maatregelen, maar ook de 
sociale initiatieven die ontstaan om 
elkaar te helpen. Hierover wordt 
veel digitaal en via sociale media 
gecommuniceerd, maar ook worden 

er briefkaarten gestuurd, pamfl etten 
opgehangen in winkels en foto’s en 
fi lms gemaakt. Deze informatie is 
het bewaren waard en vormt straks 
de herinnering voor later en nieuwe 
generaties.  

Wat
Het RHCVV is op zoek naar infor-
matie en materiaal die iets zeggen 
over de invloed van het Coronavi-
rus op het (dagelijks) leven in deze 
regio. U kunt hierbij denken aan:
• Foto’s van het leven op straat, 
maar ook in eigen huis, tuin of op 
het balkon. Foto’s van de infor-
matieborden, spreuken op straat, 
solidariteitsacties. Lege schappen 
bij de plaatselijke supermarkt, lege 
straten, of juist groepsvorming.
• Flyers en posters, met medede-
lingen over Corona-maatregelen 
e.d. (die kunt u uiteraard ook later 
opsturen, als ze niet meer nodig 
zijn).
• Opgetekende ervaringen, brief-
jes, aantekeningen, dagboeken of 

memoires. 
• Kaartjes of tekeningen die ont-
vangen zijn om u te steunen.
• Digitale berichten op whatsapp 
of Social media (moeilijk digitaal 
vast te leggen, maar we overleggen 
graag). Linkjes zijn ook welkom.

Let op: het gaat vooral om plat (2D) 
en digitaal materiaal, niet om spul-
len (3D). Kopieën van foto’s of do-
cumenten hoeft u niet op te sturen, 
krantenknipsels evenmin.

Hoe 
Digitaal materiaal kan naar hot-
spot@rhcvechtenvenen.nl, te grote 
bestanden via WeTransfer. Tekstdo-
cumenten bij voorkeur in PDF, fo-
to’s in TIFF of JPEG, in de hoogst 
mogelijke (originele) resolutie. Per 
post kan ook naar Postbus 120, 
3620 AC Breukelen. o.v.v. Hotspot-

monitor en uw naam en (e-mail)
adres voor ontvangstbevestiging.
Bij het aanleveren graag vermel-
den:
• Wat u aanlevert (digitaal archief, 
papieren documenten, foto’s, Film, 
video, geluid, anders)
• Korte omschrijving van wat u 
aanbiedt (wat of wie zijn er te zien, 
waar is het)
• Datering (Wanneer de foto is ge-
nomen bijvoorbeeld)
• Uw contactgegevens zodat wij 
contact kunnen opnemen.

Heeft u iets dat interessant is, 
maar staat het hierboven niet ge-
noemd? Of weet u niet precies hoe 
u iets moet aanleveren? Neem dan 
even contact op via hotspot@rh-
cvechtenvenen.nl of via tel. 0346 
259425. 

Street-art op zondag: Tekening van een mondkapje op het asfalt van de 
Oranjelaan in Groenekan.

Lege schappen in de supermarkt geven beeld van de impact van de 
Coronacrisis.

Bijzondere verjaardag 
voor 85-jarige

Woensdag 1 april werd mevr. Annie van Zoeren 85 jaar. In verband met 
alle beperkingen gingen de kinderen rond haar verjaardag om de beurt 
bij haar op bezoek en prikten een vorkje met haar mee. 

Mevr. Van Zoeren ging - toen het nog kon - elke ochtend koffi e drinken 
in de ontvangsthal van Dijckstate in Maartensdijk. Om haar verjaardag 
toch een feestelijk tintje te geven werd een A4 verspreid met de vraag 
om heer een verjaardagskaart te sturen. Op de dag zelf kreeg de jarige 
al 84 kaarten, de dag erna werden dat er al ongeveer 100. ‘s Ochtends 
werd er een tafeltje bij de voordeur gezet met een grote kaart erop met 2 
zwaaiende handjes van de kinderen en er waren veel andere felicitaties; 
mensen nemen de moeite nemen om mee te leven in deze (voor velen) 
eenzame tijd en de telefoon maakt overuren.                    [HvdB]

Toch een feestelijke verjaardag voor Annie van Zoeren.
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Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl

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

PAASGOURMET SCHOTEL
Gezellige paastip voor binnen of buiten.
Feestelijke paasgourmetschotel met o.a. biefstuk, 
kipfilet, varkenshaas, hamburgers..... p.p. vanaf 6,00

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Pure varkenshaas in bospaddenstoelenroomsaus!!
Heerlijk met pasta. rijst of in uw korte ovenschotel.
Even kort roerbakken; mag rosé blijven. 100 gram 2,10

PAASGEBRAAD
Met o.a. mals rundvlees, mager rookspek & kruiden
Om rosé te bakken. Lekker aan een stuk of plakken
Stevig aanbakken en dan 25 min. 150°C 100 gram 2,35

KIPDIJFILET BONBON
Iets aparts voor Pasen. Met o.a. kipdijfilet,
kruidencrème, pancetta, olijfolie & tomaatsnippers. 
30 minuten op 160 graden in de oven 100 gram 1,50

CARPACCIO ROLLADE
Wie kent het niet inmiddels? Met o.a. biefstuk, rucola,
kruidencrème, pijnboompitjes, pesto olie &
Parmezaanse kaas; lekker rosé braden! 100 gram 2,45

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heerlijke tips voor de pasen:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 april t/m zaterdag 11 april. 

Zetfouten voorbehouden.

GRAS GEVOERDE RIBEYE
Zeer smaakvol en boterzacht, alleen zout & peper 100 gram 3,85
KALFSSCHNITZEL
Heerlijks mals, mogen heel kort gebakken worden 100 gram 3,55

VERSE ZUIGLAMSBOUT
Superkwaliteit! Op maat gesneden, erg smakelijk
Vers ; met een klein beentje erin. ook frenched racks,
lamshaas, lamsbiefstukjes volop voorradig! 100 gram 2,15

25%
KORTING

HET BESTE
VOOR JOU

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

op bijna alle geuren,
huidverzorging en
cosmetica

Klankbord 
De Taal en Corona

Eén van de vele tips, die gegeven worden om elkaar in deze tijd ‘bezig’ 
en ‘van de straat’ te houden is het maken van een corona-alfabet. 
Bedenk bij elke letter van het alfabet, iets dat te maken heeft met 

corona. De letter Q = Quarantaine krijg je alvast cadeau.

Ik heb met een knipoog naar de lichtere variant een poging gedaan; nog niet voor alle letters vond ik iets; 
waarschijnlijk omdat ik als taalliefhebber er toch echt wel ‘enige wetenschappelijke waarde’ in terug 
wilde zien. Als iemand een aanvulling weet, dan houd ik me aanbevolen. Ik kan me heel goed voorstel-
len dat er tal van andere mogelijkheden zijn. (Henk van de Bunt)

•  Aanhoesten (werkwoord)hoesten in de richting van iemand, met name als manier waar-op virussen 
worden overgedragen

•  Balkonzanger (de) min of meer geschoolde zanger die tijdens een lockdownperiode vanaf zijn balkon 
aria’s e.d. zingt om zijn buurtbewoners te bemoedigen, m.n. in Zuid-Europese steden

•  Collectieve immuniteit (de) groepsimmuniteit
•  Druppelinfectie (de)infectie door inademing van minuscule, door hoesten of niezen ver-spreide drup-

peltjes die micro-organismen bevatten
•  Eenzaamheidsvirus (het) de als een zich verspreidende virus voorgestelde ziekmakende eenzaamheid 

tijdens een periode van lockdown en (zelf)quarantaine, m.n. onder mensen die alleen wonen; geïntro-
duceerd door koning Willem-Alexander tijdens zijn speech tot zijn onderdanen op 20 maart 2020

•  Ellebooggroet (de) groet waarbij je elkaar met de ellebogen aanraakt, als alternatief voor handen 
schudden of kussen, m.n. om besmetting te voorkomen

•  Groepsimmuniteit (de) immuniteit van een groep mensen of dieren tegen een bepaalde infectieziekte, 
bv. doordat individuen een infectie hebben doorgemaakt) of door vaccina-tie, synoniem collectieve 
immuniteit, kudde-immuniteit

•  Hamsterschaamte (de) het gevoel dat iemand die in een crisissituatie relatief veel boodschappen doet 
zich daarvoor schaamt omdat hij denkt dat anderen vermoeden dat hij hamstert

•  iPad-zuster (de) verpleeghulp of -kundige die in verzorgingshuizen die geen bezoekers meer ont-
vangen, faciliteert dat bewoners via FaceTime en Skype contact kunnen houden met hun kinderen en 
kleinkinderen

•  Kuchscherm (het) scherm van (kunst)glas dat voor een kassa e.d. wordt geplaatst om infectie met een 
virus door aanhoesten te voorkomen

•  Lichaamscondoom (schertsend) isolatiepak
•  Mondmasker (de) mondkapje
•  Natuurlijke infectie (de) infectie waarbij een ongevaccineerde persoon besmet wordt met een levend 

virus in plaats van met een vaccin: een natuurlijke infectie doormaken
•  Ouderenuurtje (het) uur dat supermarkten uitsluitend toegankelijk zijn voor ouderen
•  Quarantaine een van origine medische term die afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepi-

demiein de 14e eeuw. In deze tijd werden namelijk alle aanmerende schepen verplicht om 40 dagen in 
de haven stil te blijven liggen, en werd de bemanning daarbij geacht het schip niet te verlaten. 

•  Pandemie (de) zich over een groot deel van het aardoppervlak, m.n. een continent of alle continenten, 
verbreidende ziekte, synoniem: wereldwijde epidemie; 

•  Risicocontact (het) iemand met wie je contact hebt (gehad) die een verhoogd risico heeft op het heb-
ben en verspreiden van het coronavirus 

•  Spoedtent is een spiksplinternieuw woord, maar het bijbehorende fenomeen is dat niet: bij meer zie-
kenhuizen zijn dergelijke tenten geplaatst, die dan echter triagetenten worden genoemd. Dat woord is 
al wat ouder en werd in het verleden onder meer aangetroffen in berichtgeving over ebola.

•  Toogviroloog (de) leek die als dilettant op het gebied van de virologie nepinformatie verspreidt over 
een virus, de overdracht daarvan en/of de behandeling ervan

•  Voetgroet (de) begroeting waarbij men elkaar met de voeten aanraakt, ter voorkoming van huid-
huidcontact, m.n. om verspreiding van een virus te voorkomen

•  WC-papierschaamte (de) 1 schaamte die een campingtoerist ervaart als hij of zij met een rol toilet-
papier naar het sanitair gaat 2 schaamte die een supermarktbezoeker ervaart als hij wc-papier hamstert

•  Zelfquarantaine (de) vrijwillige quarantaine: in zelfquarantaine gaan

Arabisch voorlezen in MamaLokaal 
Nu het voorlezen via zoom, als onderdeel van MamaLokaal, een succes blijkt te zijn, is er 
het initiatief genomen om iets dergelijks op te zetten in het Arabisch, Spaans en Engels. 
Het voorleesprogramma is een van de activiteiten van MamaLokaal en vindt sinds de 

maatregelen i.v.m. de coronacrisis plaats via Zoom vanuit de bibliotheek. 

Dorine Donders, medewerker van 
bibliotheek Idea in het Lichtruim, 
heeft Jamal Abdulhanan, voorma-
lig vluchteling uit Syrië, bereid 
gevonden om via zoom kinderen 
met een Arabische achtergrond in 
hun moedertaal voor te lezen. Dan 
rijst natuurlijk de vraag, waarom 
niet in het Nederlands? Kinderen 
moeten die taal toch ook leren? 
Dorine antwoordt: ‘Het heeft 
voordelen als kinderen opgroeien 
in een ‘talig’ milieu, met boekjes, 
liedjes en spelletjes. Dit doen als 
ouder in je eigen moedertaal geeft 
intimiteit en plezier. Wanneer een 
kind één taal goed aanleert kan het 
later gemakkelijk schakelen naar 
een andere taal. Uit wetenschap-
pelijk onderzoek blijkt dat twee-
talig opgroeien geen problemen 
voor het kind geeft’.

Sultanah Jomaa, ook voormalig 
vluchteling uit Syrië, waar zij leer-

kracht op een basisschool was, be-
vestigt die stelling. Zij wil graag 
met deze proef meedoen en is met 
haar zoontje Ward aanwezig bij 
dit gesprek. Zij juicht dit initiatief 
toe omdat de kinderen ook gemak-
kelijker in hun moedertaal met de 
familie kunnen spreken. Zeker als 
deze nog in Syrië verblijven. Ook 
zou zij graag zien dat er Arabische 
liedjes met de kinderen gezongen 
worden. Op de vraag van Dorine 

of zij ook een MamaLokaal voor 
Arabisch sprekende moeders zou 
willen, antwoordt zij: ‘Zeker wel, 
ik zou het fi jn vinden andere Ara-
bische ouders te ontmoeten om tips 
en ervaringen uit te wisselen over 
het opvoeden van kinderen. De 
eerste sessie van dit initiatief start 
als proef op woensdag 15 april om 
11.00uur. Voor meer informatie 
zie: debilt.ouderslokaal.nl.

(Frans Poot)

Sultanah en haar zoontje Ward luisteren naar Jamal, die een Arabisch 
verhaal voorleest.
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Over koetjes en kalfjes
door Walter Eijndhoven

Ondanks alle commotie binnen de agrarische wereld met betrekking tot het Nederlandse 
stikstofbeleid, kreeg Jan-Willem uit De Bilt toch interesse in het (boeren-)leven op het 

platteland. Is het terecht dat boeren boos zijn? Moeten zij het roer omgooien en
 biologisch worden? Uit belangstelling besloot hij daarom vrijwilliger te 

worden bij biologische boerderij De Bonte Parels in Westbroek.

Afgelopen donderdag was vrijwilli-
ger Jan-Willem weer aan de slag op 
De Bonte Parels. Zwetend van het 
harde werk op het land maakte hij 
weer tijd vrij om over zijn beleve-
nissen op het platteland te vertellen. 
Gelukkig op anderhalve meter af-
stand, want hij zweette behoorlijk.

‘Je ziet er verhit uit, vandaag’. ‘Ja, 
het leven op zo’n boerderij gaat je 
niet in de koude kleren zitten’, ver-
telt Jan-Willem. ‘Samen met Rutger 
en Madelief, een stagière die hier 
vier weken werkt vanuit school, 
heb ik een omheining getimmerd. 

Oude palen eruit halen, planken op-
meten, op maat zagen, gaten graven 
voor de nieuwe palen en alles moet 
natuurlijk waterpas zijn. Gelukkig 
kon ik de palen met de shovel ha-
len’. Jan-Willem zat die dag voor 
het eerst op een shovel. ‘Het rijden 
daarop viel gelukkig erg mee, ge-
woon gasgeven en remmen. Alleen 
met die palen rijden, is nog wel een 
dingetje’.

Melkput
De dag van Jan-Willem begon 
vroeg. Om vijf uur in de ochtend 
was hij al aanwezig bij de boer. 

‘Boeren werken erg hard en zijn 
al in de vroege ochtend in de weer. 
Dus ook dat wil ik meemaken. Om 
zes uur vanochtend stonden wij al 
in de melkput, tussen zijn dames, 
zoals Rutger hen noemt. Vanmor-
gen heb ik voor het eerst in mijn 
leven koeien gemolken. Rutger 
deed alles voor. De koeien staan 
zes bij zes in de melkput. Eerst de 
uiers schoonvegen, zodat de melk-
productie al iets op gang komt en 
daarna hang je het melkapparaat 
aan de uiers. In het begin is dat best 
lastig, want je moet diverse hande-
lingen verrichten. Op de startknop 
drukken en daarna de vier zuigers 
aan de uier hangen. Dat viel soms 
vies tegen. Na het melken laten de 
zuigers vanzelf los en kunnen de 
koeien hun weg vervolgen voor de 
volgende nog te melken koeien’.

Romantiek
Inmiddels is Jan-Willem al veel te 
weten gekomen over het leven op 
het platteland. En in dit geval over 
koeien. ‘Wist je dat een koe ook 9 
maanden drachtig is? Hier heb ik 
nooit bij stilgestaan, maar ik hoor 
nu veel over deze dieren van Rutger 
en Christianne. Wacht even, ik heb 
heel veel informatie opgeschreven. 
Ik kan ook niet alles onthouden’, 
vertelt Jan-Willem. Uit de jaszak 

van zijn groene overall pakt hij een 
blocnote vol aantekeningen. ‘Op 
het moment dat een koe klaar is om 
gedekt te worden, hebben Rutger 
en Christianne al besloten welke 
stier het beste bij deze koe past. De 
koeien krijgen hiervoor een driecij-
ferige code, die hun zwakke plekken 
uitdrukt. Stieren hebben eenzelfde 
code, alleen wordt bij hen de sterke 
kant becijferd. Zo kunnen boeren de 
juiste match maken. Als koe en stier 
dezelfde cijfercombi hebben, pas-
sen zij goed bij elkaar. De romantiek 

tussen koe en stier is ver te zoeken, 
maar ja. Na inseminatie wordt, na 
dertig dagen, met een echo apparaat, 
door de dierenarts gecontroleerd of 
de koe drachtig is. En of er sprake 
is van een tweeling. Ook hier op 
de boerderij schijnt dat voor te ko-
men. De laatste zes weken van de 
dracht staat de koe droog. Een soort 
“zwangerschapsverlof”. Tijdens die 
zes weken wordt zij niet gemolken, 
maar loopt zij vrij rond in de potstal 
en wordt zij extra verwend door de 
boer en boerin’.

Geboorte
Rutger en Christianne maken de ge-
boorte van een kalf niet vaak mee. 
Meestal komt een kalf ‘s nachts ter 
wereld, net op het moment dat de 
boer en boerin zelf ook in een diepe 
slaap verkeren. 98% van de koeien 
regelt de geboorte zelf. Het afkal-
ven gebeurt in diezelfde potstal, of 
in de wei, tussen de andere koeien. 
Jan-Willem: ‘Ik hoop dat ikzelf ook 
nog een keer een geboorte van een 
kalf meemaak, maar dan moet ik 
wel geluk hebben, begrijp ik van de 

boer. Als je ziet hoe de koe haar kalf 
droog likt. Haar ruwe tong schijnt 
de bloedsomloop en het spijsverte-
ringskanaal te stimuleren. Met haar 
snuit duwt de koe haar kalf over-
eind, richting de uier. Deze is gevuld 
met biest, goed voor de antistoffen 
en eiwitten, die een kalf nodig heeft.
Helaas heeft Jan-Willem nog een 
afspraak in Amsterdam en moet hij 
snel naar huis. Volgende week ver-
telt hij meer over het wel en wee 
van de pasgeboren kalfjes op de 
boerderij

Ongeduldig wachten de koeien tot zij worden gemolken. 

De koeien wachten al op de boer.
Op naar de stal.

Fairtrade: juist in 
tijden van Corona!

De werkgroep Fairtrade De Bilt roept alle inwoners van de gemeente 
op om juist in deze moeilijke periode bewust boodschappen te doen. 
Nu iedereen gevraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven, is 
het belangrijk het daar gezellig te maken met een kopje koffie of een 
glaasje wijn, een stukje chocolade en een bosje bloemen op tafel. Die 
kun je ook bezorgen bij ouderen die niet de deur uit kunnen. 

En dan is in de winkel een fairtrade product een goede keuze om zo steun 
te geven aan de producenten in ontwikkelingslanden waar het coronavi-
rus een nog veel grotere bedreiging vormt dan in Nederland.
Bewust boodschappen doen betekent volgens de werkgroep ook, dat 
mensen alleen kopen wat ze direct nodig hebben. Voorraden zijn er ge-
noeg, ook van fairtrade producten, maar alleen als we alles eerlijk ver-
delen. 

Zorg
Er is terecht de zorg dat wie nu al moeite heeft om de eindjes aan elkaar 
te knopen, het hardst getroffen zal worden door deze periode van soci-
ale isolatie en economische vertraging. Dat geldt in Nederland, maar dat 
geldt nog veel sterker in landen waar de gezondheidszorg een stuk min-
der goed is georganiseerd. Als consument kan men eraan bijdragen om de 
gevolgen van coronavirus tenminste enigszins te verzachten.

Wees loyaal, koop lokaal
De winkeliers van de Hessenweg/Looydijk willen nu maar ook na de crisis mooie producten 

kunnen blijven leveren en vragen daarom steun van de inwoners.

Voorzitter Hans Visser: ‘In deze 
moeilijke tijden moeten we het sa-
men doen. Alleen samen zijn we 
sterk. De ondernemers in de Bilt 
proeven allemaal de gevolgen van de 
corona crisis. Extra kosten omdat ze 
u veilig willen ontvangen en minder 
omzet omdat de klanten thuisblijven. 
En de gewone vaste lasten gaan ook 
door. Ik kan niet anders dan verzoe-
ken om niet op internet te kopen, 
maar de lokale winkelier te bezoe-
ken. Bent u om wat voor reden niet 
in de mogelijkheid naar het Biltse 
centrum te komen neem dan contact 
op met die lokale winkelier. Er is al-
tijd wel een mouw aan te passen om u 
toch te helpen. Als we elkaar steunen, 
komen we er samen wel uit.’

Winkeliers op de stille Hessenweg denken graag mee om inwoners toch 
van dienst te kunnen zijn.

Merci

De Wijkraad De Leijen heeft 
woensdag De Bremhorst verblijd 
met 82 door Plus gesponsorde 
zakjes paaseieren; een lichtpuntje 
in deze tijden van quarantaine. 
De paaseitjes en kaarten werden 
door Hetty Loeb, voorzitter van 
de Wijkraad, overhandigd aan de 
locatiemanager van de Bremhorst, 
Freke de Gier. Voor het verzorgend 
personeel waren twee grote dozen 
Merci. 
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Paaskoek, -chocolade 
of -snoep
 Alle soorten
Van /1.18 - /8.98
Voor 0.59 - 4.49
M.u.v. producten van de broodafdeling
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2 fl essen van 0.5 liter 

 Van /4.06 - /4.46 
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Van /2.04 - /4.04
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KORTING

 Melkan kaasstukken 
 Jong, jong belegen 
of belegen
Alle pakken 
van 910 - 960 gram 
Van /8.83 - /9.07

 Gourmet mini’s  

 PER PAK 

 5.49 

 2 HALEN
1 BETALEN 

 NU 
 Martini Prosecco
of Asti spumante  
2 fl essen van 0.75 liter 
Van /16.16 - /18.78
 Voor 8.08 - 9.39 

DIT JAAR 
VIEREN WE 
PASEN KLEIN.

HOOGVLIET.COM

Luxe vruchtenstol 
met amandelspijs 
Rijkgevuld met rozijnen, 
krenten, noten en echte amandelspijs
750 gram

PER STUK

2.99  NU 

 2+1
GRATIS 

 Blue Band of 
Becel met 
roomboter 
 2 kuipen van 225 gram
Van /3.64 - /4.68
 Voor 1.82 - 2.34 

 NU 

 1+1
GRATIS 

Met de hand gemaakt door onze bakkers
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GEMEENTENIEUWS
week 15 ¾  8 april 2020

Met deze extra gemeentepagina informe-
ren we u over de gemeentelijke situatie, 
wijzigingen in dienstverlening en regelin-
gen in verband met het coronavirus.

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

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

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

•  aanvragen identiteitskaarten (indien deze 
verloopt binnen 3 weken)

•  aanvragen rijbewijzen (indien deze ver-

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

Afspraken die gepland stonden op dinsdag-
middag, dinsdagavond en woensdagmid-
dag zijn geannuleerd.

Let op: Wij verzoeken u om de landelijke 
maatregelen te volgen en dus niet naar het 
gemeentehuis te komen met griepver-
schijnselen. Houd 1,5 meter afstand tot el-

kaar en de medewerkers als u het gemeen-
tehuis bezoekt. Wij vragen u met pin te 
betalen, niet met contant geld. 

Gewijzigde openingstijden tijdens de 
feestdagen
In verband met de komende feestdagen 
zijn het gemeentehuis in Bilthoven en de 
milieustraat in De Bilt gesloten op de vol-
gende dagen: 
• Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
• Maandag 13 april (Tweede Paasdag)
• Maandag 27 april (Koningsdag)

Afval en milieustraat
De maatregelen rondom het coronavirus 
hebben ook gevolgen voor het inzamelen en 
wegbrengen van afval in gemeente De Bilt.

Ophalen rest-, pmd-, en gft-afval
Het afval wordt op de normale dagen inge-
zameld. Het kan zijn dat het tijdstip anders 
is dan u gewend bent. De medewerkers 
werken in ploegen. Zo is er minder kans op 
besmettingen. Zet uw kliko op de inzamel-
dag om 07.30 uur op de inzamelplek.

Ophalen papier
Bij al deze inzamelingen geldt dat er met 
minder wagens gereden wordt. Het tijdstip 
dat de inzamelaar langskomt zal dus waar-
schijnlijk anders zijn dan u gewend bent. 
Zorg er daarom voor dat uw papierkliko ui-
terlijk om 07.30 uur aan de straat staat.

Inzameling op zaterdag 11 april in Maar-
tensdijk en Groenekan vervalt. Dit wordt op 
vrijdag 17 april ingezameld. Inzamelingen in 
andere kernen op zaterdag 18 en zaterdag 
25 april gaan door zoals vermeld op de af-
valkalenders. 

Ophalen grof afval
Grof afval, elektrische apparaten of oud ijzer 
kunt u laten ophalen. Maak daarvoor tussen 
9.00 en 17.00 uur een afspraak met SUEZ 
op 088 - 102 33 40. Geef door om welke 
spullen of welk materiaal het gaat. Zet dit 
op de afgesproken dag voor 7.30 uur aan de 
straat. Losse materialen graag gebonden 
aanbieden. Helaas zien we nu veel gedumpt 
afval. Zonder afspraak mag u geen grof af-
val op straat zetten.

Milieustraat
De Milieustraat in de gemeente De Bilt heeft 
voor de bezoekers en medewerkers enkele 
maatregelen getroffen ter bescherming te-
gen het coronavirus.

De milieustraat:
•  is gesloten op zaterdagen (en feestdagen)
•  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).

Probeer uw bezoek aan de milieustraat uit 
te stellen. Kom alleen als het noodzakelijk is 
en houd minimaal 1,5 meter afstand tot el-
kaar. Het is niet mogelijk is uw afval naar 
milieustraten in buurgemeenten te brengen.

De milieustraat is dicht op vrijdag 10 april 
(Goede Vrijdag), maandag 13 april (Tweede 
Paasdag) en maandag 27 april (Konings-
dag).

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

Openingstijden informatiebalie
Ma - vr, 8.30 - 12.30 uur,

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

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

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

Parkeerverbod bij en in bossen en recreatiegebieden
We roepen iedereen op om zoveel mogelijk 
thuis te blijven. Uiteraard zijn bezoekers 
die alleen of met z’n tweeën een frisse 
neus willen halen of de hond uitlaten nog 
steeds welkom. Met het dringende advies 
niet met de auto te komen en ook in het 
bos 1,5 meter afstand van elkaar te hou-

den. Daarnaast is groepsvorming van meer 
dan twee personen verboden.

De maatregel geldt onder andere bij de 
landgoederen Oostbroek, Beerschoten en 
Sandwijck, Houdringe, Maartensdijkse Bos, 
Ridderoordse Bos, De Leyen, Vijverhof, 

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

www.debilt.nl/
corona
De ontwikkelingen en maatregelen 
volgen elkaar snel op. Mogelijk is infor-
matie al niet meer up-to-date op het 
moment dat u deze pagina leest. Daar-
om verwijzen wij u ook graag naar 
onze speciale webpagina’s waar wij de 
informatie sneller kunnen bijwerken: 
www.debilt.nl/corona.

Biltse Duinen en het Noorderpark. Ver-
keersregelaars en boa’s zien toe op de cor-
recte naleving van het verbod.

De locaties worden afgesloten met hek-
ken, linten en borden. Controle vindt plaats 
door verkeersregelaars, boa’s en politie, 
afhankelijk van de situatie. Daarbij wordt 
in de gaten gehouden dat bezoekers niet 
fout parkeren of massaal uitwijken naar 
woonwijken. De borden en hekken blijven 
tot nader order staan.
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Hoe gaat het na de meivakantie
door Henk van de Bunt

Nu de laatste maatregelen van de regering o.a. betekenden, dat de scholen in ieder geval tot en 
met meivakantie gesloten zullen blijven was het weer tijd voor een upgrade van de 

verstoringen van het onderwijs. Martin van Veelen (directeur-bestuurder 
van Scholenkoepel Delta) vertelt erover: 

‘We zitten nu in de vierde week 
van het ‘thuisonderwijs’. Het was 
enkele weken geleden voor de leer-
krachten, de leerlingen en hun ou-
ders ineens raak. Niet meer gewoon 
naar school. We worden geconfron-
teerd met allerlei nieuwe situaties: 
leerkrachten, die moeten inschatten 
wat haalbaar is als thuisonderwijs, 
kinderen die niet meer met hun 
vriendjes naar school gaan, ouders 
die naast hun eigen thuiswerk ook 
hun kinderen moeten begeleiden 
met hun schoolwerk. Ieder school-
team zocht binnen de eigen moge-
lijkheden naar de beste manieren 
om het thuisonderwijs te verzorgen 
en de contacten met de kinderen en 
de ouders te onderhouden’.

Potjes
Van Veelen vindt het fijn om te 
horen hoe de waardering over en 
weer klinkt: ‘Maar het is voorlopig 
nog niet afgelopen. Hoe zorgen we 
er samen voor dat het goed blijft 

gaan? In ieder geval door ons ge-
zonde verstand te gebruiken. Ge-
zondheid boven alles! Ik reken ook 
op ieders begrip voor het gegeven, 
dat de ene leerkracht of ouder an-
ders met de situatie om gaat dan de 
andere. Het ene kind kan met wei-
nig uitleg al uit de voeten en het an-
dere kind heeft extra ondersteuning 
nodig. Kinderen krijgen ook veel 
van de algemene onzekerheid mee 
(kleine potjes hebben grote oren), 
dus ook zij ervaren de spanning 
en daar kan het ene kind beter mee 
omgaan dat het andere. In de media 
horen we nu veel over de kwetsbare 
kinderen. Natuurlijk is dit voor ons 
ook een serieus aandachtspunt!

Kwetsbaar
Iedereen in de sector deelt de zor-
gen over kwetsbare leerlingen. Dat 
zijn onder andere leerlingen in on-
veilige thuissituaties en kinderen 
die men, ondanks alle inspannin-
gen, nu niet goed kunnen worden 

bereikt. Uit een inventarisatie van 
de PO-Raad onder haar leden blijkt 
dat zij gemiddeld 45 procent van de 
kwetsbare leerlingen in beeld heb-
ben. In 41 procent van de gevallen 
nemen scholen het voortouw om de 
kinderen te bereiken, gevolgd door 
gemeenten (33 procent) en jeugd-
zorg (1 procent). Sommige speci-
aal onderwijs-scholen vinden al 
hun leerlingen kwetsbaar. Het me-
rendeel geeft aan noodopvang op 
school te organiseren voor kwets-
bare leerlingen, 20 procent heeft 
externe opvang georganiseerd. 
Sommige scholen kiezen daarbij 
ook nog voor een-op-een thuisbe-
geleiding of begeleiding door mid-
del van digitale middelen. 

Noodopvang
Van Veelen: ‘Tot nu toe zijn in De 
Bilt de aantallen leerlingen voor 
noodopvang per dag per school ge-
ring. Hopelijk kan dit de komende 
maand zo blijven, want ook hier-

voor geldt: zo min mogelijk bijeen 
komen. De komende weken zullen 
we ons ook gaan voorbereiden op 
de periode na de meivakantie, als 
dan de scholen wellicht weer ‘ge-
woon’ open gaan. Deze periode zal 
veel extra inspanningen vragen van 
de leerlingen en de collega’s. In 
onze wekelijkse digitale vergade-
ringen (tussen schooldirecteuren) 
gaat het o.a. over de vraag, hoeveel 
voorsprong heeft het de ene leerling 
- door thuisonderwijs - behaald ver-
sus de vraag hoeveel het kost om 
die andere leerling weer bij te spij-
keren. Landelijk zijn er geluiden, 
dat als de huidige situatie nog lan-
ger wordt gecontinueerd, het denk-
baar is dat het schooljaar gelijk gaat 
laten lopen met een kalender jaar, 
maar daar zullen ook vast veel ha-
ken en ogen aan kleven’.

Zomervakantie
‘Waarom nog steeds een zomerva-
kantie van zes weken’? ‘Waarom 
de vakantie niet flexibeler spreiden 
over het schooljaar’? ‘We leven in 
een 24-uurseconomie, maar scho-
len zitten vast aan een vooroorlogs 
systeem’. Allemaal vragen die nu 
ineens opkomen, nu dat systeem 
wreed van buitenaf wordt ver-

stoord. Vanuit de Onderwijsinspec-
tie reageert men vooralsnog bijna 
tegenstribbelend terughoudend: 
‘Je hebt een stabiele basis nodig en 
voldoende draagvlak onder ouders 
en medewerkers. Het vraagt naast 
goede systemen, om leerkrachten 
die in staat zijn het onderwijs an-
ders te organiseren. Bovendien heb 
je door de spreiding van vakan-
ties meer personeel nodig, en zijn 
er meer afstemmingsmomenten. 
In het onderwijs hoort men echter 
steeds meer het geluid, dat er voor 
scholen die dit willen en aankun-
nen, juist wel ruimte moet kunnen 
zijn voor flexibele onderwijstijden. 
Niet zozeer omdat ouders en mede-
werkers dan buiten het hoogseizoen 
op vakantie kunnen (al kan dit de 
sector wel aantrekkelijker maken 
om in te werken), maar bijvoor-
beeld wél omdat een zomervakan-
tie van zes weken voor veel kinde-
ren te lang is. Kinderen die thuis 
bijvoorbeeld weinig gestimuleerd 
worden, kunnen in de vakantie op 
bepaalde gebieden fors terugvallen. 
Van Veelen daarover: ‘Om je eer-
lijk de waarheid te zeggen, ben ik 
daar helemaal niet mee bezig. Eerst 
maar eens de corona-crisis bestrij-
den: gezondheid boven alles’!

De herbouw van de Regenboogschool gaat gewoon door in deze 
Coronatijd.

Koningsdag en Bevrijdingsdag 
De Bilt-Bilthoven

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus moeten het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, 
Stichting Oranjeconcours De Bilt en de Local Heroes hun activiteiten voor beide 

feestdagen cancelen, uitstellen en/of verplaatsen.

In onderling overleg met de be-
sturen wordt gezocht naar alter-
natieven, mogelijk te houden na 
de zomervakantie, alles natuurlijk 
nog steeds afhankelijk van de ont-
wikkelingen van het virus en de 
medewerking van de gemeente in 
deze wat betreft het verlenen c.q. 
aanpassen van de benodigde ver-
gunningen.

Alternatief
Het Oranjecomité en de Local 
Heroes zijn aan het bekijken of bij-
voorbeeld na de zomervakantie een 

alternatieve kindervrijmarkt gehou-
den kan worden op het over-veld 
(tegenover Jagtlust), gecombineerd 
met een Spellenfestival en food & 
drinks op het terrein vóór het Ge-
meentehuis. Zodra hier meer duide-
lijkheid over is verkregen, wordt dit 
bekend gemaakt. 

Concours
Het bestuur van het Oranjeconcours 
heeft overleg gehad met diverse 
partijen en instanties waaronder de 
rijverenigingen of het concours la-
ter in het jaar gehouden zou kunnen 

worden, hetgeen helaas niet moge-
lijk blijkt te zijn. Het bestuur heeft 
daarom met pijn in het hart moeten 
besluiten dat het concours dit jaar 
niet gehouden kan worden. 

Bevrijding
Wat betreft de Taptoe ‘75 jaar be-
vrijding’ wordt onderzocht of deze 
ook nog later in het jaar gehouden 
zou kunnen worden of verplaatst 
moet worden naar 5 mei 2021.
De bestuurders hopen dat donateurs 
en sponsoren hen niet in de steek 
laten.

Oranjevereniging 
Westbroek annuleert 

festiviteiten
Door de uitbraak van het coronavirus en de daarop betrekking heb-
bende maatregelen van de landelijke overheid heeft het bestuur van de 
Oranjevereniging Westbroek besloten om alle geplande activiteiten af 
te gelasten; dit betreft zowel het 55+ uitje als het complete Konings-
dagprogramma.

Het bestuur heeft bij de Gemeente De Bilt inmiddels het verzoek inge-
diend om later dit jaar alsnog een feestweek te kunnen organiseren. Het 
magazine is klaar en gedrukt; dit zal t.z.t. worden verspreid zodra er 
meer over bekend is.          (Roy de Kruif)

Geen Koningsdag in 
Groenekan

Koningsdag 2020 gaat helaas niet door. De overheid heeft op 23 maart 
besloten alle bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Het is niet anders.

Het bestuur van de Oranjevereniging Groenekan beraadt zich nog over 
een alternatief eventueel later dit jaar. In deze tijd van sociale onthou-
ding groeit de behoefte om elkaar te ontmoeten. Er wordt bekeken of 
komende zomer, indien de beperkingen zijn opgeheven, iets voor jong 
en oud kan worden georganiseerd. Met elkaar in verbinding blijven is 
immers het belangrijkste doel van Oranjekan.            (Jos Smits)

Bloemengroet met Pasen 
Nog steeds zitten veel mensen ge-
dwongen thuis. Ook met Pasen is 
het devies binnen blijven. Samen 
voor De Bilt start enen actie om bin-
neblijvers te steunen met een bloe-
metje.

Bij de meeste lokale bloemisten zijn 
op donderdag 9 en vrijdag 10 april 
bloemen te koop met een speciaal 
hiervoor gemaakt kaartje. De bloe-

men kunt u zelf naar iemand thuis 
brengen, afleveren bij de voordeur 
van een zorginstelling of achterlaten 
in de winkel, waarna Samen voor 
De Bilt ervoor zorgt , dat deze bij 
een zorginstelling terecht komen. 

Bloemisten
Deelnemende bloemisten zijn her-
kenbaar aan een poster op hun win-
keldeur. Daarop staat dezelfde foto 

als bij dit bericht en daar zijn ook 
speciale kaartjes voor bij de bloe-
men. Deelnemende bloemisten zijn 
op het Maertensplein in Maartens-
dijk Jumbo en Boeketterie Klop-
per. In Bilthoven zijn dat Tuinmarkt 
Bilthoven aan de Koperwieklaan 
en Bloemsierkunst T Haasjes aan 
de Planetenbaan. In De Bilt nemen 
Bloemenboutique Fonville (Looij-
dijk) en Janssens Bloemen Back to 
Basic (Hessenweg) deel.

Zorginstellingen
De volgende zorginstellingen heb-
ben op 9 en 10 april emmers met 
water bij de hoofdingang staan voor 
de bloemen: Woonzorgcentrum 
d`Amandelboom, Huize het Oosten, 
Warande Leendert Meeshuis, Wa-
rande Schutsmantel; Reinaerde De 
Reiger, Thomashuis in Maartensdijk 
en Weltevreden, Biltse Hof, Rinne-
beek, Koperwiek en Bremhorst.  
                   (Joanne Penning)Fleur thuisblijvers op met een bloemetje. (foto Joyce Reimus)



Lieve Mirthe en Sven, wij missen jullie 
en willen zodra het weer kan heel graag 
oppassen zodat mama en papa kunnen 

werken. Liefs Oma en Opa Knoop.
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Ha die Joost. Welkom op de wereld!
Wil zaterdag graag alvast

een (K)Raambezoekje inplannen.
Tot snel. Liefs Anne

Lieve Oma. Ik mis ons wekelijkse 
koffiemomentje, maar denk veel aan je. 

Kom donderdag wel even zwaaien.
Liefs Pim

Hé Wendy. Wat vervelend dat je net nu 
geopereerd moest worden en jammer 
dat we niet op bezoek kunnen komen. 

Beterschap van al je studiemaatjes.
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We wensen iedereen heel veel sterkte in 
deze tijd. Wees lief voor elkaar en help 

waar je kan. Familie Pieters
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Lieve Karlijn. Wat jammer dat we niet op 
je verjaardag kunnen komen. Hele fijne 
dag en dikke knuffel van Oma en Opa.
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“Everything will be okay in the end.
If it's not okay, it's not the end.”

Ik ben verkouden en blijf dus thuis. 
Hartelijke groeten aan alle collega’s. 

Blijf gezond. Tot snel op Skype.
Groetjes, Karin

Ik kan boodschappen voor u doen! 
Bel me op 06-12345678 en geef door

wat en wanneer u nodig heeft. 
Groetjes Elise Waterman

Hoi

Wil jij ook de groeten doen aan 
iemand? Wij vragen een kleine 
bijdrage voor deze berichtjes: 
€ 5,00 zonder foto 
of € 7,50 met foto. 
Betaling gaat via iDeal. Mail je 
groet of wens (plus eventuele 
foto) naar: info@vierklank.nl

DOE OOK MEE!

Groeten van Christian 
aan Opa en Oma in Maartensdijk!
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Lieve oma Jansen, we missen u!
Knuffel van Bente en Jasmijn
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Ik mag geen kraamvisite ontvangen nu, 
dus dan maar zo. Groet Pim de Vries
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Ik wil alle medewerkers van 
verzorgingstehuis De Bloem de groeten 

doen. Toppers zijn jullie! Janny.
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DE GROETEN VAN…
In De Vierklank houden we de aankomende periode een pagina vrij om een leuke groet, wens of dank 
achter te laten voor dierbaren, familie en vrienden die u momenteel niet kunt bezoeken in verband 
met alle beperkingen rond het Coronavirus. Op de pagina is de mogelijkheid om het bericht met of 
zonder foto te plaatsen. Per tekstvak kunt u maximaal 150 tekens kwijt. Bij de mogelijkheid voor 
tekst met een foto kunt u maximaal 100 tekens kwijt. Na ontvangst van het bericht verschijnt het 
zo snel mogelijk op de website in de speciale rubriek 'De groeten van...'. Plaatsing in de krant zal de 
eerstvolgende woensdag op de unieke ’De groeten van...’ pagina zijn. (vol=vol)
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De scholen zijn dicht
Impressies van een schooldirecteur

door Henk van de Bunt

Het is woensdag 5 februari. Die dag 
geeft directeur Gert Meerkerk les 
in groep 8 van de Maartensdijkse 
School met de Bijbel. Meerkerk: 
‘Begrijpend Lezen doen we (net als 
duizenden andere scholen) met een 
Nieuwsbegriples. Het filmpje laat 
ons de toestand in de Chinese stad 
Wuhan zien. Zo dat is niet mis! De 
scholen zijn dicht, de kinderen zit-
ten thuis. Hele wegen zijn afgezet 
en wat is het stil in die grote stad… 
En kijk eens aan! Er wordt zelfs een 
heel ziekenhuis in korte tijd ‘uit de 
grond gestampt’. Maar het is wel 
heel ver bij ons vandaan…’

Meerkerk vertelt verder: ‘Het is 
maandag 9 maart. Verbaasd kijk ik 
rond in groep 6. Wie een kuchje laat 
horen, doet het keurig op de nieuwe 
manier: in je elleboog. En wie dat 
vergeet, wordt daaraan wel fijntjes 
herinnerd. Eén van de kinderen 
heeft wel heel erg last van een krie-
belhoest. Geen haar op mijn hoofd 
denkt eraan om zijn ouders te bellen 
of hem naar huis te sturen… Dat is 
wel een verschil met het appje dat 
ik aan het eind van de week van 
mijn schoonzus krijg. Daar hadden 

ze maar liefst 23 (!) kinderen naar 
huis gestuurd om dat hoesten en/of 
snotteren. Hoe veranderlijk ben ik 
zelf…? Nu, vandaag 3 april, schrik 
ik op bij elk kuchje van mezelf of 
van een ander. En als ik een keer 
nies? O nee, dit hoorde of zag toch 
niemand? En ja, laat ik toch eerst 
maar even m’n handen gaan was-
sen’.

Verkouden
Het is dinsdag 10 maart. Een moe-
der belt me op met de vraag of haar 
zoontje nu wel of niet naar school 
mag komen. Hij is een beetje ver-
kouden en toen ze dat meldde bij 
de logopedie zeiden ze: ‘Nee, hij 
mag niet komen! Mag hij wel naar 
school?’ Ik vraag of haar zoontje 
koorts heeft en wat ze in andere 
tijden gedaan zou hebben. ‘Nee hij 
heeft geen koorts en op andere da-
gen zou ik hem gewoon naar school 
laten gaan.’ ‘Ja, ik ben het met u 
eens, Stuur uw kind maar gewoon 
naar school!’
‘Het is donderdag 12 maart. ’t Is 
niet mis dat coronavirus. ’s Mor-
gens stuur ik daarom een mail naar 
de ouders: We gaan voorlopig stop-

pen met onze gezamenlijke opening 
op de maandagmorgen. Dan zitten 
we met bijna 200 kinderen dicht bij 
elkaar in de gemeenschapsruimte 
en dat moeten we toch maar niet 
doen. Ik verzoek de ouders om bij 
hoest én (milde) koorts hun kind 
thuis te houden, maar niet elk kuch-
je valt onder die regel. Zo stond ik 
er toen nog in…’

De school gaat dicht
‘Het is maandag 16 maart. Gisteren 
werd bekend dat de scholen tot en 
met 6 april dicht gaan! Nee, hele-
maal onverwacht komt die maat-
regel voor mij niet. Wat een angst 
bij de ouders (vooral in Brabant en 
Limburg). Wat een maatschappe-
lijke druk. Daar kan minister Slob 
niet omheen. Die ochtend ben ik 
heel vroeg opgestaan en probeer ik 
me ‘goed in te lezen’ via de sites 
van de PO-raad en het RIVM op de 
situatie die komt: onze school gaat 
dicht! De collega’s komen al vroeg 
(soms wat verslagen en verschrikt) 
naar school. Hoe moet het? Ja, dit 
is voor ons allemaal nieuw. In mijn 
44-jarige loopbaan heb ik dit nog 
nooit meegemaakt: Scholen gaan 
dicht voor een langere tijd. Onge-
kend! 

Wijsheid
We hebben wel wijsheid nodig in 
deze situatie. We beginnen daarom 
rondom een open Bijbel en lezen 
een gedeelte uit Jacobus 1. Wat is 
het belangrijk (en ook een voor-
recht) om in het gebed de nood van 
ons land aan God voor te leggen! 
Wat hebben we zelf wijsheid no-
dig om de juiste stappen te zetten 
enz. Daarna gaat ieder voor zijn 
of haar groep aan de gang. Wat 
wordt er hard gewerkt. We kiezen 
voor weektaken thuis. Waar nodig 
ondersteunen we dat met digitale 
uitleg enz.

Het huiswerk ligt klaar voor de leerlingen.

Het is zaterdag 21 maart. Wat een 
schrik als we horen dat een broer 
van een meisje bij ons op school 
met ernstige benauwdheid (long-
ontsteking) is opgenomen in het 
ziekenhuis. Dan komt het coronavi-
rus wel heel dichtbij, zo denken we. 
Gelukkig blijkt een dag later dat de 
test dit niet uitwijst! We maken dit 
nog een keer mee: een zus van een 
meisje op onze school, ook opge-
nomen met longontsteking! Nee, 
gelukkig ook geen corona. En door 
Gods goedheid (!) zijn deze twee 
jongeren alweer thuis. Wel krijgen 
we deze zaterdag het bericht dat 
iemand uit Maartensdijk aan deze 
nieuwe ziekte is bezweken…. Ik 
denk aan de (lange) gesprekken die 
ik met hem had en aan zijn zoon, 
die ik nog lesgaf. 

De school blijft langer dicht:
‘Het is vrijdag 3 april. De scholen 
blijven langer dicht. We hebben al 
onze ouders (bijna 100 gezinnen) 
gebeld met de vraag hoe het thuis 
gaat met het schoolwerk. Geluk-
kig gaat het in heel veel gevallen 
goed. Ik ben ook blij te horen dat 
in veruit de meeste gezinnen het 
werk van de kostwinnaars (soms 

met een enkele aanpassing) toch 
doorgang vindt. Ik heb bewonde-
ring voor onze ouders. Eéntje meldt 
me: ‘Mijn vriendin krijgt ’s avonds 
de antwoorden van het schoolwerk 
van die dag gemaild…. Ze moet 
dan de andere dag de fouten met 
haar kinderen door gaan nemen. 
Dat is geen dankbaar werkje. Ik ben 
blij dat jullie het werk in de week-
taken zelf nakijken en waar nodig 
terugkoppelen aan ons en onze kin-
deren’. En de kinderen melden me: 
‘We missen vooral onze vrienden 
en vriendinnen!’ Want dat spelen 
met elkaar in een grotere groep… 
Kan dat eigenlijk nu nog wel?’

‘Ja, hoe gaat het verder? Ik durf 
geen voorspellingen te doen. Wat 
is de plank al vaak misgeslagen 
door allerlei deskundigen enz. La-
ten we met elkaar maar onze klein-
heid erkennen: We weten het niet. 
Ik weet dat wij afhankelijk zijn van 
de grote God van hemel en aarde. 
Hij is aanwezig in deze plaag die 
ons treft. Hij regeert en niemand 
anders. Helaas is Hij zo vaak af-
wezig in het publieke debat… Dat 
doet mij pijn!’

Strak georganiseerde entree van de school.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Aangezien ik, als ZZP’er, werk-
zaam in de cultuur- en educatiesec-
tor, in deze barre tijden toch weinig 
om handen heb, besloot ik onlangs 
van de nood een deugd te maken en 
een mij al tijden een doorn in het 
oog zijnde ergernis aan te pakken, 
te weten het zwerfvuil aan de Ko-
ningin Wilhelminaweg in Groene-
kan. 

Ledigheid is immers des Duivels 
oorkussen. Gewapend met stevige 
handschoenen en dito schoeisel en 
kleding, en bovendien voorzien van 
een ruime voorraad vuilniszakken, 
heb ik het gebied tussen het viaduct 

met de A27 en het bordje ‘Groe-
nekan’ onder handen genomen. 
De oogst bestond uit drie vuilnis-
zakken gevuld met - onder andere 
- bakjes van een welbekende ham-
burgerfirma, bekers van een even 
welbekende koffieketen, blikjes en 
flesjes van ’s lands grootste bier-
brouwerij, vele lege sigarettenpak-
jes, een wieldop, een halfgevulde 
fles motorolie en twee niet gebruik-
te condooms (waarom deze voor-
tijdig zijn weggeworpen is mij een 
raadsel, maar dit terzijde).

Echter, wat geschiedde! Tijdens 
het reiken naar een half verscho-
len frisdrankflesje hoorde ik achter 
mij een welbekend, krakend ge-
luid. Ik hoef vast niet te vertellen 
wat dit betekende. Inderdaad, mijn 
geliefde werkbroek was aan de 
achterzijde volledig uitgescheurd.
Nu weet ik alles over de econo-
misch barre tijden waarin wij le-
ven, en ik ken de moeilijke positie 
van onze gemeente op dit gebied. 
Maar toch lijkt het mij terecht dat 
een kleine financiële tegemoetko-
ming voor deze werkloze, tijde-

lijk op een uitkering aangewezen 
ZZP’er hier op zijn plek is. 

Echter, ik wil de gemeentekas niet 
verder belasten dan noodzakelijk 
en daarom zou ik het college van 
B&W willen voorstellen om de 
afvalheffing voor inwoners van de 
gemeente De Bilt dit jaar eenmalig 
met 0,06 euro te verhogen en het 
aldus verkregen bedrag te gebrui-
ken om  mij te compenseren voor 
het verlies van mijn kledingstuk 
(ik neem de afschrijving van mijn 
broek in de berekening mee, en 
schat hem op een straatwaarde van 
20 euro). De kosten van de vuil-
niszakken neem ik, als gebaar van 
goede wil, voor mijn eigen reke-
ning.
Op deze wijze worden de lasten 
van het opruimen van het boven-
genoemde zwerfvuil eerlijk over 
de burgers van De Bilt verdeeld, al 
is het natuurlijk niet helemaal bil-
lijk dat de zwaarste schouders niet 
evenredig de zwaarste lasten dra-
gen. Enfin, het is niet anders. 

Timon Blok, Groenekan

Kraamvisite 
achter glas

Roan Terlouw is 24 maart geboren. Opa en oma vd Berg mogen niet op 
bezoek en bekijken hun eerste achterkleinkind vanachter het glas.



Langs het bankje
Het is een zonnige dag en kort voor Pasen, maar echt warm is het 
nog niet. Hier en daar is wel het frisse lentegroen te zien. Ik blijf 
zo lang het nog kan een ommetje maken en kom daarbij weer bij 
het bankje. Dit keer kan ik het toch niet laten er even op te gaan 
zitten, maar met het vaste voornemen meteen op te stappen als ie-
mand anders ook wil gaan zitten. Maar er is niemand die daarvoor 
aanstalten maakt. Sterker nog, ze lopen met een grote boog om 
me heen en houden de anderhalve meter heel ruim aan. Ik mijmer 
wat over de keer dat ik jaren geleden rond Pasen onbekommerd 
op het bankje zat en toen een jonge vrouw met een grote volle tas 
de bosjes naast het bankje in zag duiken. Allerlei gedachten scho-
ten toen door mijn hoofd. Zou ze iets met drugs te maken hebben, 
misschien wilde ze wel drugsafval dumpen. Ik ging niet kijken 
want het zou ook zo maar kunnen dat ze hoge nood had en in de 
bosjes ging wildplassen. Hoewel dat verboden is zou ze me dan 
toch voor een gluurder kunnen aanzien. Ik weet nog dat ik toen 
wel vond dat ze erg lang wegbleef. Maar op een gegeven moment 
kwam ze toch weer tevoorschijn met een lege tas en kwam bij 
me op het bankje zitten. Toen ze mijn vragende blik zag vertelde 
ze dat ze juf was en de kinderen van haar groep die ochtend de 
paaseieren die ze net verstopt had gingen zoeken. Ze had nog wat 
klei aan haar schoenen zitten dat ze er met een tissue afveegde. Ze 
vroeg me om niets te laten merken wanneer ze met de groep terug 
zou komen en ik er nog zou zitten. Dat beloofde ik, maar ik was 
al van plan te blijven zitten want dit wilde ik meemaken. Ik dom-
melde daarna een beetje weg maar schrok wakker van joelende 
kinderen. De juf bracht ze bij het bosje en uitgelaten verdwenen 
ze. Af en toe hoorde ik gejuich van iemand die een ei gevonden 
had. De juf zag dat het allemaal goed ging en kwam tevreden 
bij me zitten. Af een toe kwam er een jongen of meisje naar ons 
toe om hun vondst te laten zien. De eieren waren allemaal mooi 
geschilderd. Er zat één gouden ei tussen en het meisje dat die had 
gevonden was de winnaar. Het duurde enige tijd maar zo langza-
merhand kwamen ze allemaal met hun gevonden eieren terug. Ze 
werden geteld en bleken allemaal gevonden te zijn. Iedereen had 

wel een ei en was blij. Vrolijk gingen de juf en de kinderen terug 
naar school. Dat zal ik dit jaar niet meemaken want de kinderen 
zitten thuis. Ik vermoed dat ze thuis ook wel eieren zullen versie-
ren, maar het zoeken zal niet zo spannend zijn. Sommige ouders 
gaan misschien eieren in de tuin verstoppen, maar met de hele 
groep van school is toch leuker. Ik wil niet te lang blijven zitten 
en vind het wel weer tijd om mijn wandeling te vervolgen. Ik kijk 
nog even naar het bosje waar de zoektocht naar eieren destijds 
plaatsvond. Het is niet erg veranderd, maar kinderen zijn er dit 
keer niet. Op straat kom ik ook niet veel mensen tegen. Ze hou-
den wel allemaal goed afstand. Hoewel iedereen er goedgekleed 
uitziet, is van op zijn paasbest dit jaar geen sprake. De meeste kle-
dingzaken hebben immers hun deuren 
tijdelijk gesloten. Over vijf-
tig dagen is het Pinkste-
ren en hopelijk kunnen 
we dan weer gewoon 
naar buiten. Misschien 
wordt paasbest dit jaar 
wel pinksterbest. 

Maerten    

Nootjes
 De Vierklank 18 8 april 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
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Te koop aangeboden
Computerbureau met 
royaal werkblad en opbouw 
voor extra apparatuur afm. 
B125xD85xH 145 cm. 
Pracht meubel. €49,00. Tel. 
06-16641083

2 Tuintafelkleden, zware 
kwaliteit vinyl, okergeel, 
rond 160cm en 130cmx-
160cm nieuw €9.50 p.s. Tel. 
06-16641083

Houten lektuur/krantenbak 
(jaren vijftig) met praktisch 
bovenblad voor uw drinken 
€12,50. Tel. 06-16641083

Rekje voor aan de schutting 
om plantjes in te zetten. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Douwe Egberts berenthee-
muts. Is nog netjes. €12,50. 
Tel. 0346-243758

3-delige ladder aluminium 
€50,-. Logeerbed elektrabe-
diening €50,-

Ronde rode pianokruk, 
opnieuw bekleed. €50,-. Tel. 
0346-243758

3 gekleurde theeglazen en 3 
bolle theeglazen. Samen € 
0,50 .Tel: 06-14040516

8 platte glazen schaaltjes. 
Hoogte 3,6 cm .De diame-
ter is 9 cm .Samen € 2,-.Tel: 
06-14040516

Het land van de Samen van 
Annica Wennström . € 1,-.Tel: 
06-14040516

4 pits gasstel met oven van 
Bosch i.z.g.st. Vraagprijs  € 
49,99, omgeving Maartensdijk. 
Tel. 06-12636493

Licht wollen vloerkleed 
160/220 als nieuw €35,- Tel. 
0610156502

Fietsen/ brommers
HERENFIETS Sparta 
Lexicon 8versn. TR-remmen 
voorvork zadelpen geveerd 
57cm naaf dynamo. zgan 
€240,- Tel. 06-10156502

Vouwfiets €25,-. moet nieuw 
zadel op. Bellen tussen 18.00 
- 20.00 uur Tel. 0346-211609

Personeel gevraagd

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

Personeel aangeboden

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

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

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

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

De Groene Tuinman, voor 
natuurvriendelijk tuinonder-
houd, snoeiwerk met accu-
gereedschap. Overleg in tuin, 
neem zelf koffie mee. Per uur 
€30; volle volvo tuinafval €15; 
auto-kosten €0,30 per kilome-
ter. degroenetuinman@xs4all.
nl. 06-53760310

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

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: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Kunst in het bos

Fred Becht uit Hollandsche Rading mailde ons: 
‘In deze barre tijden heeft een mij onbekende 
vrouw dit fraais in het bos in Hollandsche Rading 
gemaakt, hier wordt je heel blij van’. 

Hulp bij WhatsApp of Skype

Wie graag het contact met familie en vrienden 
houdt en nog geen WhatsApp of Skype heeft, kan 
hulp krijgen bij het installeren. De Bibliotheek 
helpt met installeren. Vrijwilligers geven advies 
via 085 82 22 777 op ma-vr van 10.00 tot 12.00 en 
van 14.00 tot 16.00 uur. Info op www.ideacultuur.
nl/thuis-online

Workshop Verantwoord Gamen

8 April zal er een workshop plaatsvinden op 
Zoom over verantwoord gamen. Aanvang 20.00 
tot 21.30 uur. Voor meer info en aanmelden, zie 
debilt@ouderslokaal.nl
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Amateurvoetbal volledig stopgezet
door Henk van de Bunt

Het amateurvoetbalseizoen is ten einde. Er worden geen kampioenen, promovendi en 
degradanten aangewezen. Elke club begint volgend seizoen in de klasse 

waarin de clubs momenteel actief zijn.

Met het oog op de laatste door de 
regering afgekondigde maatregelen 
om verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan, heeft de KNVB 
na beraad besloten, dat de compe-
tities van het amateurvoetbal dit 
seizoen niet meer worden hervat. 
Dat geldt voor de mannen, vrouwen 
en jeugd, in de zaal en op het veld, 
op alle amateurniveaus en in heel 
Nederland. Door de nieuwe over-
heidsmaatregelen is het niet meer 
toegestaan om tot en met 28 april 
te voetballen.

Gezondheid
‘Voetbal is voor ons belangrijk, 
maar gezondheid staat daar altijd 
ver boven. Zeker nu. Mocht Neder-
land voor de zomer toch weer veilig 
kunnen voetballen en de overheids-
maatregelen worden om die reden 
afgeschaald, dan ondersteunt de 
KNVB de verenigingen graag met 
het organiseren van activiteiten 
zoals toernooien en oefenwedstrij-
den. Daar willen we ons nu op gaan 
richten, dat het verenigingsleven 
als eerste weer op gang komt zodra 

dat safe is’, aldus een verklarende 
toelichting van de voetbalbond.

SVM
Trainer Kevin Ligtermoet van 
SVM: ‘Wij hadden nog een klein 
beetje hoop dat er misschien nog 
een vorm van nacompetitie ge-
speeld zou kunnen worden in juni. 
Met onze 3e plaats hadden wij ons 
daarvoor kunnen plaatsen. Dit is 
jammer, maar wij hebben alle be-
grip voor de keuze van de KNVB. 
Wij hebben vanaf het moment, dat 
de scholen en sportverenigingen 
moesten sluiten tot de laatste be-
richtgeving als team niks gedaan. 
Nu er duidelijkheid is vanuit de 
KNVB gaan we ons volledig rich-
ten op het nieuwe seizoen. Wanneer 
er vanuit de overheid groen licht 
komt om weer te gaan trainen dan 
gaan wij dit gelijk weer oppakken. 
Dit seizoen is nu ten einde en wij 
moeten ons richten op komend sei-
zoen. Het is leuk als wij nog met de 
huidige groep een afsluiting kun-
nen organiseren bij de club, maar 
als wij weer het trainingsveld op 

mogen dan is dit allemaal gericht 
op het nieuwe seizoen’. 

Samenstelling
Wanneer het nieuwe seizoen start 
is volgens Ligtermoet afhankelijk 
van wanneer de overheid aangeeft 
dat het veilig is om in groepsver-
band te gaan trainen: ‘Als trainer 
houd ik elke optie open, maar naast 
trainingsfaciliteiten hebben wij ook 
vrijwilligers nodig die ons helpen 
om de sportvereniging toegankelijk 
te maken. Wij moeten gezamenlijk 
kijken wat hierin mogelijk is’. Over 
de samenstelling van de ‘selectie’ 
voor het nieuwe seizoen vult hij 
aan: ‘Dit weekend is er een verzoek 
aan de spelers van de totale selectie 
(1+2) uitgegaan om aan te geven 
of zij volgend jaar weer uit willen 
komen in de selectie. Vervolgens 
wordt er gekeken welke spelers van 
de JO19 aan kunnen sluiten bij het 
tweede team. Specifiek voor het eer-
ste is de verwachting, dat de selectie 
grotendeels gelijk blijft aan het hui-
dige seizoen. De overschrijvingster-
mijn verstrijkt over twee maanden; 

Wout van Dronkelaar en Kevin Ligtermoet (R) hebben hetzelfde doel 
voor SVM: ‘In augustus een voor iedereen gezonde start van de nieuwe 
competitie maken’.

Topsport op een laag pitje 
tijdens Coronacrisis

- Waterpolo -
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. Wat voor een ritme bouwen 

topsporters op om de conditie en de focus vast te houden. Waterpolokeepster 
Sarah Buis uit De Bilt geeft een inkijkje in haar aangepaste sportleven. 

Nu de waterpolocompetitie is ge-
stopt en de zwembaden dicht zijn 
moet een waterpolospeelster wel 
een erge grote draai maken. Im-
mers in het zwembad moet het ge-
beuren in haar sport. Nu zij en alle 
Nederlanders daar voorlopig geen 
gebruik van kunnen maken moeten 
de speelsters op een ander wijze fit 
blijven en hun conditie onderhou-
den. Dit gebeurt nu hoofdzakelijk 
in de tuin. Zowel van haar club 
UZSC Utrecht als van het Neder-
lands waterpoloteam heeft ze huis-
werk voor de aankomende periode.
 
Thuiswerk
Zoals het thuiswerken op grote 
schaal gebeurt in deze periode sluit 
de topsport hier ook op aan. Sarah: 
‘Met het Nederlands team hebben 
wij een trainingsprogramma gekre-
gen. Als onderdeel hiervan hebben 
we elke ochtend om 9.00 uur een 
soort ‘Skypemeeting’. Hierin trai-
nen we een half uurtje met elkaar 
onder begeleiding van onze kracht-
trainer. Daarnaast moeten we hard-
lopen en drie keer per week zelf 
een krachttraining doen. Vanuit het 
krachthonk van het KNVB Sport-
centrum in Zeist waar wij trainen 
hebben we allemaal een spinning 
bike gekregen. Dat is een fitnes-
sapparaat waarmee je gemakkelijk 
thuis kunt trainen om je conditie 
op peil te houden. Mijn spinning 
bike staat in de tuin. Daar werk ik 

hoofdzakelijk mijn hele trainings-
programma af. We moeten al onze 
trainingen invullen op een site en 
doorgeven hoe zwaar we het von-
den en hoe lang de training heeft 
geduurd. Zo blijft de trainingsstaf 
op de hoogte van onze prestaties en 
fitheid. Natuurlijk verlies je wel je 
wedstrijdritme. Dat zullen we la-
ter weer moeten opbouwen in trai-
ningswedstrijden’. 

Contact
Van haar vereniging UZSC heeft zij 
een programma gekregen met alleen 
wat stabiliteitsoefeningen die één of 
twee keer per week gedaan moeten 
worden. Sarah:’ Mijn clubtrainer 
weet dat ik al een programma draai 
van het Nederlands team en houdt 
daar rekening mee. Ik weet niet wat 
de andere internationals voor trai-
ningsoefeningen van hun clubs heb-
ben gekregen maar ik vermoed dat 
ook die trainers er wel rekening mee 
houden’. Sarah heeft veel onderling 
contact met haar clubgenoten. Zo 
hebben de meiden elke vrijdag een 
gezamenlijke quiz. Sarah: ‘Gewoon 
voor de lol en om elkaar toch nog 
wel te zien al is het via social media. 
Met mijn teamgenootjes van het Ne-
derlands team is er dus elke ochtend 
om 9.00 uur contact door middel 
van de ‘Skypemeeting’. Daarnaast 
bel of app ik met de meiden waar ik 
meer mee om ga. Zo blijven we in 
contact met elkaar’.

Olympische Spelen
Natuurlijk zijn er wel doelen 
waarop Sarah en haar teamgeno-
ten van UZSC en het Nederlands 
team zich richten. Allereerst de 
nationale competitie. Normaliter 
gaat het seizoen begin september 
van start. Dat is echter in deze tijd 
maar afwachten. Er staan ook een 
aantal internationale toernooien op 
de rol. Sarah:’ Het is de bedoeling 
dat ik het aankomende seizoen met 
mijn club Europacupwedstrijden 
ga spelen. Ik weet nu alleen niet of 
het wel door gaat. Als dat wel zo 
is vermoed ik dat deze wedstrijden 
rond juli gespeeld gaan worden. 
Met het Nederlands team denk ik 
dat het eerste internationale toer-
nooi het Olympisch Kwalificatie 
Toernooi (OKT) is. Een voor ons 
heel belangrijk toernooi omdat we 
ons via dat toernooi moeten plaat-
sen voor de Olympische Spelen. 
Daar willen we ontzettend graag 
aan meedoen. Maar er bestaat nog 
veel onduidelijkheid wanneer en 
waar dit gaat plaatsvinden. Met 
elkaar kunnen we nu niets anders 
doen dan afwachten en zorgen dat 
we fit blijven’. In het geval van 
Sarah speelt de tuin daarin een be-
langrijke rol 

Waterpolokeepster Sarah Buis 
hoopt binnenkort weer in het water 
te liggen.

dus er kan natuurlijk nog een hoop 
gebeuren, maar het spelersverloop 
bij SVM is meestal niet zo groot’.

Verantwoord 
Wout van Dronkelaar vertegen-
woordigt de Technische Commissie 
binnen SVM: ‘De Technische Com-
missie presenteert zoals elk jaar 
in de 2e week van april de nieuwe 
teamindeling en bespreekt die dan 
met de trainers en leiders. Dat gaat 
dit jaar ook gebeuren alleen moet 
dit nu via app en e-mailverkeer. Er 
was in februari al vooroverleg met 

trainers en leiders, dus hebben we 
al een redelijk beeld van de wensen 
en mogelijkheden, voor de teamin-
delingen van het nieuwe seizoen. 
Als we weer eerder op de velden 
mogen dan kan er nog getraind 
worden en kunnen er wellicht nog 
wat toernooien worden gespeeld. 
Maar we gaan er voorlopig vanuit, 
dat wij half augustus weer met de 
voorbereiding van het nieuwe sei-
zoen kunnen starten. Dit alleen als 
de verantwoordelijke instanties 
aangegeven dat sporten en bij el-
kaar komen weer verantwoord is’. 

Koos van Tamelen 
vertrekt

Hoofdtrainer van de selectie van FC Be Bilt, Koos van Tamelen, 
heeft op eigen initiatief besloten per direct te stoppen als hoofdtrai-
ner van de A-selectie. Hij blijft nog wel tot het einde van het seizoen 
verbonden aan de club als hoofd jeugdopleiding.

De reden waarom de trainer heeft besloten afscheid te nemen is dat het 
beleid dat de club moet voeren om financieel gezonder te worden niet 
overeen komt met de visie van de huidige hoofdtrainer. 

Het bestuur vindt dit een drastisch en spijtig besluit maar respecteert de 
beslissing. Huidig assistent trainer Sjoerd Molleman zal per direct de 
honneurs waarnemen en samen met de spelersgroep alles op alles zetten 
om ook volgend jaar actief te zijn in de eerste klasse zaterdag. De club 
was de zoektocht naar een nieuwe trainer al gestart. 

Koos van Tamelen vertrekt bij FC De Bilt. (foto 2015 van Guus Geebel)



gehangen. Nogmaals Maud: ‘Een 
mooie zin op deze poster is: geniet 
van uw ontmoeting met een ree. 
Maar bescherm ze, door hun rust te 
respecteren en ze niet aan te raken. 
Dat geldt voor mens en hond. We 
rekenen op de medewerking van 
onze dorpsgenoten’. 

Natuurlijk! Maartensdijk
De werkgroep Natuurlijk! Maar-
tensdijk is actief sinds januari van 
dit jaar. De groep bestaat uit een 
aantal enthousiaste natuurliefheb-
bers, die samen met de inwoners 
van Maartensdijk, de biodiversi-
teit in het dorp wil stimuleren. De 
werkgroep is financieel afhanke-
lijk van sponsors en fondsen. Als 
eerste actie zijn er op een aantal 
plaatsen, dankzij een bijdrage van 
de Agrarische Natuurvereniging 
Noorderpark, vijf nestkasten op-
gehangen. En de Stichting Dik 
Groen sponsorde 17 nestkasten 
voor koolmezen. 14 maart werd 
een natuurexcursie gehouden met 
kinderen van de basisscholen uit 
Maartensdijk. De kinderen leer-
den over vogels rond Maartensdijk 
en maakten een natuurwandeling 
vanaf zorgboerderij Nieuw Tou-
tenburg. Verschillende vogels wer-

den gespot, alsook hazen en reeën. 
Aan het einde van de excursie zijn 
de nestkasten onder de deelnemers 
van de excursie verdeeld. De kin-
deren adopteren de nestkasten van 
Natuurlijk! Maartensdijk. Het doel 
van deze actie is naast het betrek-
ken van kinderen bij de natuur, 
het bijdragen aan de natuurlijke 
bestrijding van de eikenprocessie-
rups. 

Zonnebloem
Initiatiefneemster van de werkgroep 
Maud van der Pas: ‘En zo hebben 
we nog veel meer plannen en ideeën. 
Kleine en hele grote! Van een wed-
strijd ‘wie kweekt de hoogste zon-
nebloem van Maartensdijk’ tot het 
aanplanten van ‘insectenstruiken’ 
in eentonige plantsoenen. Uiteraard 
kunnen die plannen alleen doorgaan 
als we financiële middelen ontvan-
gen en met medewerking van onze 
Maartensdijkse dorpsgenoten, klein 
en groot’. De werkgroep werkt waar 
het kan samen met de biodiversi-
teitsgroepen in Westbroek en Hol-
landsche Rading. Meer info over 
Natuurlijk! Maartensdijk? Kijk op 
de Facebookpagina of mail naar 
natuurlijkmaartensdijk@outlook.
com 
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advertentie

Natuurlijk! Maartensdijk vraagt 
aandacht voor reekalfjes

door Henk van de Bunt

Gelukkig mogen inwoners van Maartensdijk en Hollandsche Rading in deze crisistijd hun 
trouwe viervoeters nog steeds uitlaten. Heerlijk om met prachtig weer een flink 

stuk te lopen. Nog mooier om die viervoeter de ruimte te geven. Lekker los, 
maar of dat in het buitengebied nou zo handig is?

Nogal wat inwoners van Maartens-
dijk en Hollandsche Rading laten 
hun hond loslopen, tijdens het uit-
laten; bijvoorbeeld op de fietspaden 
naar Groenekan en Hollandsche 
Rading worden met grote regelmaat 
loslopende honden gezien. Niet al-
leen op het fietspad, maar ook in de 
weilanden daaromheen. 

Aandacht
‘Dat is precies het punt waar wij 
als werkgroepen aandacht voor 
vragen’, zegt Maud van der Pas 
van ‘Natuurlijk! Maartensdijk’, de 
net opgerichte werkgroep, die zich 
bezighoudt met de biodiversiteit in 
en rond Maartensdijk. ‘In de direc-
te omgeving van Maartensdijk en 

Hollandsche Rading leven reeën. 
Iedereen die regelmatig gebruik 
maakt van de genoemde fietspa-
den of rond Maartensdijk en Hol-
landsche Rading fietst, weet dat. 
Deze reeën werpen hun kalveren 
vanaf het voorjaar tot in de zomer. 
Het zou zo maar kunnen dat er heel 
dicht tegen de bebouwing van bij-
voorbeeld Maartensdijk een reekalf 
geboren wordt. Dit jonge dier zie je 
niet, het blijft vooral op één plaats 
liggen. Het rent niet weg wanneer 
er gevaar dreigt. 
Wanneer een hond op zo’n reekalf 
stuit, weet je niet wat er gebeurt. 
Eén lik van een hond op het kalf, 
als het daarbij blijft, kan al dode-
lijk zijn voor het kalf. Want door de 

hondengeur zal de reegeit haar kalf 
verstoten. Het gaat dood. En dat 
willen we niet!’.

Oproep 
De werkgroepen ‘Natuurlijk! 
Maartensdijk’ en ‘Biodiversiteit 
Hollandsche Rading’ roepen hon-
denuitlaters nadrukkelijk op om 
hun hond aangelijnd te houden en 
zeker niet vrij te laten in de wei-
landen rond Maartensdijk en Hol-
landsche Rading. Er zijn genoeg 
plekken in de buurt, denk aan de 
strook langs de A27 of de heide 
bij Hilversum, waar honden los 
mogen lopen. Om deze oproep 
kracht bij te zetten, worden er op 
verschillende plekken posters op-

De werkgroep op gepaste afstand van elkaar bij de Prinsenlaan. V.l.n.r. Wouter van Oostrum, Nathalie Verveld, 
Arie van der Vlies, Maud van der Pas en Annemarie Baartse. ( Edwin Plug ontbreekt)

Machiel van Leeuwen helpt een handje bij het ophangen van de posters 
die medewerking vragen aan hondeneigenaren.

Dierenweide Maartensdijk 
op de schop

De afgelopen week is de Dieren-
weide in Maartensdijk letterlijk 
‘op de schop’ gegaan. Grote ma-
chines ploegden de aarde van de 
weide tot wel 4 meter diep grondig 
om, er is een pad en ‘rabbit hill’ 
aangelegd en binnenkort gaat er 
opnieuw gras ingezaaid worden. 
Deze grondige werkzaamheden 
waren nodig om de waterhuishou-
ding van de weide weer op orde te 
maken en om een andere indeling 
te kunnen realiseren. 

Tijdens de overvloedige regenval 
van de laatste maanden stond de wei-
de vaak blank en was de grond een 
grote modderpoel. Hoewel vooral 
de varkens van de modder genoten 
vonden de vrijwilligers van de die-
renweide, de andere dieren en ook 
veel bezoekers al die modder minder 
leuk. Ook wilde door de dicht gelo-
pen grond het gras niet meer goed 
groeien. Al met al zag hierdoor de 
weide er de laatste maanden er wat 
minder florissant uit.

Varkens
Afgelopen vrijdag konden de grote 
machines van Loon- en Verhuurbe-
drijf A. van Ginkel de weide in om 
de klus te klaren. Urenlang werd de 
grond grondig omgespit en weer los 
gemaakt. Op de nieuwe grotere lo-
catie waar de varkens komen is wit 
zand van 4 meter diep opgegraven 
dat als ondergrond voor het nieuwe 
(grotere) varkensverblijf gaat die-
nen.

Pad
De dag erna zijn de vrijwilligers 
van Stichting Dierenweide Maar-
tensdijk, samen met de loonwer-
ker bezig geweest om het pad dat 
de varkens van de overige dieren 
gaat scheiden, aan te leggen. Naast 
dit pad gaat nog een laag hek gere-
aliseerd worden. Door dit lage hek 
kunnen de varkens niet bij de ove-
rige dieren komen. 

Konijnen
Bij de konijnen zijn de voorberei-
dingen uitgevoerd voor de realisa-
tie van een zgn. ‘rabit hill’. In de 
gestorte berg grond zijn pijpen ge-

Vrijwilliger Ruud Copijn druk in de weer met de aanleg van het looppad 
op de omgespitte dierenweide . 

Bij je oma niet aan kunnen schuiven
of op bezoek met lekkere druiven
je wilt het heel graag
maar het kan niet vandaag
je kunt buiten nog wel naar haar wuiven

Guus Geebel Limerick
legd, waardoor de konijnen bij ex-
treme temperaturen een natuurlijke 
beschutting kunnen vinden. De 
berg aarde gaat verder afgewerkt 
worden.

Gras
De komende weken zal het nog er 
nog flink gewerkt gaan worden om 
alles weer netjes te krijgen. Zo zal 
er weer gras ingezaaid gaan wor-
den en zal er hard gewerkt worden 
aan de verdere afwerking. Wanneer 
dit allemaal klaar is, zal de Maar-
tensdijkse dierenweide weer tip top 
in orde zijn. Hierna kan hopelijk 
iedereen weer jaren lang van een 
mooie, droge en groene dierenwei-
de genieten.         (Edwin Plug)

Afhalen of laten bezorgen.
Woensdag t/m zondag

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

Afhalen
€ 10,00

per daghap

Laten bezorgen
€ 11,00

per daghap

Toetje van de week
€ 4,50

per toetje

Flesje huiswijn
€ 12,50
per fles

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

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

Let op! Zaterdag en zondag
speciaal Paasgerecht. 

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
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