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Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

www.sdu-vof.nl  Tel. 06 - 48849333

Het Noorderpark is een heel bijzon-
der gebied. Bij de ontginning is het 
unieke slagenlandschap ontstaan. 
De ligging van het Noorderpark als 
overgangsgebied tussen de Utrechtse 
Heuvelrug en het veenweidegebied 
geeft een grote variatie aan grond-
soorten en planten- en diersoorten. De 
ANV Noorderpark heeft zich als doel 
gesteld om de bijzondere waarden 
van het gebied verder te ontwikkelen 

en ook uit te dragen. Het gaat daarbij 
om de landschappelijke, economi-
sche en cultuurhistorische waarden. 
Daarbij geldt wel de voorwaarde dat 
een rendabele agrarische bedrijfsvoe-
ring mogelijk moet zijn. De boeren 
zijn immers de dragers van het land-
schap in het gebied. De vereniging 
heeft drie werkgroepen: Landschap 
en Natuur, Educatie en Plattelandsbe-
leving en Communicatie. Die laatste 

werkgroep heeft er voor gezorgd dat 
er sinds kort een website is: www.an-
vnoorderpark.nl

Biodiversiteit
Johan Lam: ‘Ik zeg altijd dat het gaat 
om de drie B’s: Bewustwording, Be-
heer en Beleving. Het begint er mee 
dat je je bewust moet worden van 
de waarde van dit gebied.’ Om dat 
te stimuleren worden er onder meer 

cursussen gegeven. Daarin komt de 
kennis van plantensoorten en de bio-
diversiteit van dieren en planten in dit 
gebied aan de orde. Die bewustwor-
ding moet uiteindelijk terug te vin-
den zijn in het beheer van het gebied. 
Lam: ‘Je moet voorwaarden schep-
pen voor de bedrijfsvoering maar ook 
voor de natuur zelf. Duurzaamheid is 

daarbij het uitgangspunt.’ Dat is terug 
te vinden in bijvoorbeeld het zuinig 
omgaan met voer, gewasbestrijdings-
middelen en energie. Het gaat om de 
vertaalslag van beleid naar de prak-
tijk. Dat moet gaan landen bij de boe-
ren die het gaan uitvoeren.

Lees verder op pagina 3

Agrarische natuurvereniging op de bres voor de 
bijzondere waarden van het Noorderpark

door Martijn Nekkers

In 2006 is de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark opgericht en telt nu zo’n 
60 leden. Hiervan zijn ongeveer 25 agrarisch ondernemer. De agrarische natuurvereniging 

vindt het belangrijk dat zowel boeren als burgers zich bij het Noorderpark betrokken voelen. 
Melkveehouder Johan Lam en Rijk van Oostenbrugge zijn beiden actief in de vereniging. 

Lam: ’Men vergeet wel eens dat 52% van het grondgebied van De Bilt wordt beheerd door agrariërs.’ 

2011 Is het jaar van het vrijwilligerswerk. In de komende maanden zal De Vierklank regelmatig langs gaan bij 
verenigingen en instellingen die op allerlei manier een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de 
samenleving. In de artikelen leest u wat men nastreeft en hoe de vele betrokken vrijwilligers met elkaar hun best 
doen om dit doel te bereiken.

Boerderij Fortzicht ontvangt basisschoolleerlingen om kennis laten maken 
met de herkomst van de producten die zij dagelijks eten. Daarnaast is er in een 
sfeervol ingerichte ontvangstruimte in een voormalige verbouwde varkensstal 
de mogelijkheid diverse activiteiten te organiseren.

Waarom is besloten de Culinairie, 
vorig jaar na een pauze van 9 jaren, 
nieuw leven in te blazen? ‘Dat is een 
mooi verhaal; in de jaren 90 hebben 
wij de Culinairie 9 keer georgani-
seerd vervolgens hebben we 9 jaar 
lang de Bilthoven Classic georga-
niseerd. Toen bedachten wij dat het 

mooi zou zijn om in het lustrumjaar 
iets speciaals te doen. Dat resulteerde 
in een combinatie van de Culinairie 
en de Bilthoven Classic’. 

Regen
Bij de Culinaire 2010 is de organisa-
tie het meest ‘regen, veel water en op 
zondag daarbij ook nog veel wind’ 
bijgebleven. Doordat het evenement 
overdekt was hebben de bezoekers 
daar weinig van gemerkt en is het een 
succes geworden. Natuurlijk is ook 
dit jaar de Culinairie volledig over-
dekt. De enige grote verandering is 
dat de rally, de Bilthoven Classic, is 

veranderd in de Gijs van Lennep Le-
gend. Onno Hektor: ‘Er is voor wat 
betreft de voorbereiding al veel rond; 
het is nu vooral een kwestie van punt-
jes op de i zetten. Ondernemers kun-
nen nog sponsor worden. Mochten er 
ondernemers zijn die nog graag iets 
bijdragen aan het goede doel; laat dit 
via mail weten onno.hektor@culi-
nairie.nl , dan zal ik snel contact met 
hen opnemen’. 

Enthousiast
Hektor is enthousiast: ‘Eigenlijk bij 
drie dingen: ten eerste dat Gijs van 
Lennep zijn naam wil geven aan 

onze rally dat zorgt voor een mooie 
opwaardering van de rally. Ten 
tweede ben ik er enthousiast over dat 
Hans Dulfer komt optreden. En ten 
derde en eigenlijk het belangrijkste is 
de enorme betrokkenheid van lokale 
en regionale ondernemers. Dat zij dit 
initiatief belangrijk genoeg vinden 
om het fi nancieel te steunen. Want 
dat is waar het om draait en waar wij 
het allemaal voor doen! We hopen 
daardoor te bereiken, dat we 4000 
bezoekers kunnen verwelkomen 
waardoor wij 10 speciale wensen van 
10 kinderen met een levensbedrei-

gende ziekte samen met de Doe een 
Wens Stichting kunnen realiseren!

Doe Een Wens Stichting
Doe een Wens Stichting is de Neder-
landse tak van de Make a Wish Foun-
dation en zet zich in voor kinderen 
met een levensbedreigende ziekte. 
Door hun liefste wens te vervullen, 
kunnen ze weer even zorgeloos kind 
zijn. Het vervullen van een allerlief-
ste wens is maatwerk en vraagt veel 
inzet en creativiteit. 

Lees verder op pagina 3

De culinairie; hét culinaire evenement 
van Midden-Nederland

door Henk van de Bunt

Nu met de Taartjesdag de aftrap voor het driedaags smaakfestival achter de rug is 
spreken we Onno Hektor, lid van Kiwanis Club Bilthoven en voorzitter van de Culinairie 

nogmaals over hét culinaire evenement van Midden-Nederland. 

Zowel de Culinairie als de Taartjesdag en de Gijs van Lennep Legend zijn 
charitatieve evenementen en dragen hun opbrengsten af aan Doe een Wens 
Stichting.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

14/8 • 10.30u - Ds. J.P. Bos, Heemstede

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/8 • 9.00u - 

Dr. G. van den Brink, Woerden
14/8 • 18.30u - 

Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/8 • 10.30u - Mw. M. Nieuwenhuizen-den 

Dulk, Schiedam

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’
14/8 • 10.00u - 

Dhr. Jan Blokker, Veenendaal

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/8 • 10.30u - 

Mw. Veldhuis en dhr. J. Ham

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

14/8 • 9.30 - Ds. A. Kruizinga, Amersfoort 
14/8 • 10.15 - 

Prof. Dr. E.A. de Boer, Kampen
14/8 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/8 • 10.00u - 

Ds. G.J. Codée (afsl. VBF + ZJ2D)
14/8 • 19.00u - 

Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Pr. Gem. Immanuelkerk
14/8 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
14/8 • 10.00u - 

Dr. J. van Amersfoort, De Bilt

R.K. St. Michaelkerk
14/8 • 11.00u - Eucharistieviering
15/8 • 11.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
14/8 • 10.00u - Dhr. Jan Smit

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

14/8 • 10.30u - Ds. G. Mulder, Baambrugge

PKN - Herv. Kerk
14/8 • 10.00u - 

Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
14/8 • 18.30u - 

Ds. H.M. Burggraaf, Nieuwer ter Aa

Herst. Herv. Kerk
14/8 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerkje Blauwkapel
14/8 • 10.00u - Pastor J. van de Steen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/8 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/8 • 10.00u - Ds. J. Veldhuizen, Putten
14/8 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

14/8 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
14/8 • 10.00u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/8 • 10.00u - Hr. A. van Hilten, Uithoorn
14/8 • 18.30u - Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

PKN - Herv. Kerk
14/8 • 10.00u - Ds. J.J. Tigchelaar, Putten
14/8 • 18.30u - Ds. H.J. de Bie, Huizen

Zomermarkt Lage Vuursche

Wat intussen 40 jaar geleden begon 
als Bazaar is nu al enkele jaren 
geleden omgedoopt tot Zomer-
markt. Op zaterdag 13 augustus 
vinden tussen 10.00 en 16.00 uur 
heel veel interessante en leuke din-
gen plaats in en rond Dorpshuis 
De Furs aan de Slotlaan in Lage 
Vuursche.

De bedoeling is dat het bijeenge-
kregen bedrag gebruikt wordt voor 
het onderhoud van het kerkgebouw 
en/of de pastorie van de plaatselijke 
Hervormde Kerk (P.K.N.). Er is een 
grote rommel- en boekenmarkt en 
een Rad van fortuin, spelmateriaal 
voor kinderen, eten en drinken. En 
om 16.00 uur wordt de uitslag van 
de verloting bekend; deze spant al 
jaren de kroon bij deze happening.
De kerk is te bezichtigen en er 
wordt enkele keren op het beroem-
de van Oeckelenorgel gespeeld. Bij 
elkaar een erg leuk en prettig uitje 
voor deze zaterdag.

Zumba-fitness bij Fraternitas

Met ingang van het nieuwe sport-
seizoen biedt Fraternitas weer een 
nieuwe uitdaging: Zumba voor vol-
wassenen.

Vanaf dinsdag 16 augustus a.s. van 
20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal 
aan de Marie Curie weg 1 in De Bilt 
ben je van harte welkom. Een heel 
uur lekker bewegen op muziek; de 
pasjes zijn gemakkelijk te volgen; 
calorieën worden verbrand en je 
wordt er blij van. Genoeg reden om 
mee te doen. Voor meer informatie; 
Lisette van Wijk tel. 030 2203164.

Gilde Utrecht fietst langs forten

Een fietstocht dwars door het land-
schap van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. U ziet groepsschuil-
plaatsen, een loopgraaf, tankver-
sperringen, inundatiegebieden en 
natuurlijk forten. De start is op Fort 
De Bilt waar gildegids Bert Groe-
neveld uitleg geeft over de Water-
linie en u rondleidt over het fort. 
Via de Voorveldse polder langs 
groepsschuilplaatsen en Fort Voor-
dorp naar Fort Blauwkapel. Daarna 

via het Noorderpark en de forten 
Ruigenhoek en De Gagel naar de 
brasserie op Fort aan De Klop.  
Deze fietstocht is op zaterdag 20 
augustus van 13.00 tot 16.00 uur. 
Kosten p.p. € 7,50. (U-pashouders 
€ 3,75) Gaarne vooraf overleg als u 
kinderen mee wilt nemen. 

Aanmelden kan op werkdagen 
van 14.00 tot 16.00 uur bij Gilde 
Utrecht, Lange Smeestraat 7, tel. 
030 234 32 52 of per e-mail met 
vermelding van uw telefoonnum-
mer aan post@gildeutrecht.nl. 
Informatie over alle mogelijke 
rondleidingen vindt u op www.
gildeutrecht.nl.

EHBO-CUSUS te Bilthoven
 
De EHBO vereniging in Biltho-
ven start op 22 augustus 2011 een 
nieuwe cursus EHBO met hartre-
animatie en bediener AED ( Auto-
matische Externe Defibrillator.).
De inschrijfavond is op maandag 
15 augustus 2011 van 19.30 tot 
21.00 uur in het leslokaal van de 
Kees Boekehal, Kees Boekelaan 18 
te Bilthoven.

KBO Bus- en Boottocht 
 
De KBO Bus- en Boottocht op 31 
augustus gaat naar Kerkdriel. Daar 
wordt op het Partyschip ‘Domani’ 
gestapt en wordt het gezelschap 
ontvangen met koffie en gebak. Er 
wordt via de zandmeren over de 
Oude Maas en de Waal naar o.a. 
Slot Loevestijn gevaren. Lunch en 
diner zijn aan boord. Er is twee-
maal de gelegenheid om een wan-
deling van drie kwartier te maken. 
Na de boottocht brengt de chauf-
feur de deelnemers weer naar De 
Bilt en Maartensdijk. Niet-leden 
kunnen zich ook aanmelden. 
Inlichtingen en/of aanmelding tel.: 
06 36044271.

‘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

Je zult mensen niet gauw horen joelen
als ze bij Opgetogen gaan jeu de boulen
want het grote verschil
de bal ligt meteen stil
en zo ga je er niets meer voor voelen

Guus Geebel Limerick
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o n t we r p + p r i n t + d r u k
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Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 13 augustus haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal Zes”
haalt zaterdag 13 augustus oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt..
Waarschuwing

Zaterdag 30 juli was ik om ongeveer 12.00 uur in De Kwinkelier te Bilthoven 
en ik had mijn fi ets bij Albert Heijn neergezet, om daar boodschappen te doen. 
Onderweg daar naar toe had ik wat bij manufacturier Brouwer gekocht en een 
krant gehaald bij Primera. Die boodschapjes zaten dus in mijn fi etstas toen ik 
naar AH ging. Bij terugkomst (misschien na één kwartier) was alles uit mijn 
fi etstas gepikt. Het was erg druk in De Kwinkelier, dus één en ander is heel 
snel gegaan. Enige winkeliers vertelden mij dat er dagelijks gestolen wordt 
uit fi etstassen. 

Erica Schiferli, Bilthoven

Herdenking 
van de Japanse capitulatie 

Op maandag 15 augustus wordt in Bilthoven de Japanse capitulatie van 15 
augustus 1945 herdacht. De herdenking wordt gehouden voor het oorlogs-
monument bij het gemeentehuis, Soestdijkseweg 173. Aanvang: 13.30 uur. 

De Biltse herdenking - de enige in deze regio - wordt al vele jaren gehouden 
en er komen elk jaar· meer mensen. Ook jongeren en mensen, die de oorlog 
daar niet hebben meegemaakt. Het is bemoedigend te zien dat begrip en 
erkenning zo zijn gegroeid. 

Tijdens de herdenking worden rode rozen in vazen geplaatst, voor elk jaar 
één. Daarna wordt, door iemand van de vierde generatie, een witte roos tus-
sen de rode gezet; voor de toekomst. Na het blazen van de Last Post en de 
offi ciële kranslegging is er gelegenheid om zelf bloemen te leggen bij het 
monument. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Koninklijke 
Landmacht. Na afl oop is er koffi e of thee met spekkoek en kwee lapis. Na-
dere inlichtingen bij mevrouw S.de Groot, tel. 030 2292532. 

HIEP HIEP HOERA

Agnes Meijer

wordt vrijdag 50 jaar!

Stuur een kaartje

naar haar! 

Maalsteen 6 in Maartensdijk
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Doe	Een	Wens	Stichting	is	een	sterke	organisatie	die	drijft	op	vrijwilligers.	
Hoe	meer	geld	we	kunnen	ophalen	voor	deze	stichting,	hoe	meer	harten-
wensen	deze	vrijwilligers	kunnen	vervullen	voor	de	ernstig	zieke	kinderen.	
Er	is	op	alle	dagen	een	springkussen	aanwezig	en	zondagmiddag	28	augus-
tus	 is	een	speciaal	kinderprogramma	georganiseerd.	Ook	met	eten	 is	aan	
kinderen	gedacht,	er	is	een	poffertjeskraam	en	er	zijn	ijsjes	te	krijgen’.

Ondernemers
De	 organisatoren	 zijn	 dankbaar	 verheugd	 dat	 Settlers,	 Zilt	 &	 Zoet,	 Q-
Vignes,	Top’s	Edelgebak	en	Wijnkoperij	J.	Baas	&	Zn	en	Kaas.nl	vanuit	
gemeente	De	Bilt	van	de	partij	zijn	en	vanuit	de	regio	de	volgende	onder-
nemers	vertegenwoordigd	zijn:	De	Librije:	Food	on	tour,	Restaurant	Coco	
Pazzo,	 Persian	 Caviar,	 Spandershoeve	 Tjoe-Tjoe	 Mas,	 Tollius,	 Moeke	
Spijkstra,	Poffertjes	on	 tour,	Golden	River,	Amice,	Segafredo	en	Maison	
Vinoterie.	
Op	vrijdagmiddag	26	augustus	om	17.00	uur	starten	de	festiviteiten.	Het	
evenement	speelt	zich	af	onder	drie	grote	zwevende	tenten	op	het	prachtige	
terrein.	Naast	het	genieten	van	heerlijke	gerechtjes,	patisserie,	bijzondere	
kofiesoorten,	oesters	en	ijs	is	het	hele	weekend	een	divers	programma	met	
artiesten	en	acts	–	er	wordt	ook	gedanst!	Session	XXXXL,	Joël	Borelli	van	
de	Crazy	Piano’s	en	Hans	Dulfer	verzorgen	de	muziek.	Als	vanouds	wordt	
op	zondag	ook	weer	de	rally	gereden.	Dit	jaar	is	dat	voor	het	eerst	de	‘Gijs	
van	Lennep	Legend’.	Gijs	van	Lennep	is	een	levende	legende	met	veel	rally	
overwinningen	op	zijn	naam.	

Ticket
Via	www.culinairie.nl	zijn	tickets	te	bestellen.	Er	is	keuze	uit	een	dagkaart	
of	een	passé	partout	waarmee	op	26,	27	en	28	augustus	de	Culinairie	kan	
worden	bezocht.	Natuurlijk	kan	ook	een	ticket	op	de	dag	zelf	aan	de	kassa	
worden	gekocht.	Als	bezoeker	van	de	Culinairie	betaalt	men	eenmalig	toe-
gang	tot	het	Culinairie	terrein.	Hierna	koopt	men	duiten,	waarmee	de	ont-
dekkingsreis	kan	beginnen.	
Het	evenement	vindt	plaats	op	26,	27	en	28	augustus	in	de	prachtige	bossen	
tussen	Bilthoven	en	Lage	Vuursche,	op	het	terrein	net	na	Berg	en	Bosch,	
richting	Maartensdijk.	Onder	het	motto	“Tasting	Different	Worlds”	presen-
teren	diverse	top	restaurants	uit	de	regio	hun	kookkunsten.	Het	programma	
vindt	men	op	www.culinairie.nl.	

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GESLOTEN OP 13 AUGUSTUS
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Lesprogramma 
Schoolkinderen	uit	 de	 stad	 zijn	wel-
kom	 op	 de	 zeven	 educatieboerderij-
en	 in	het	gebied.	Er	 is	voor	hen	een	
speciaal	lesprogramma.	Excursies	en	
ietstochten	 helpen	 ook	 mee	 om	 het	
unieke	 van	 dit	 gebied	 naar	 voren	 te	
brengen.	Daarmee	zijn	we	dan	al	aan-
gekomen	bij	de	derde	B,	die	van	bele-
ving.	Om	die	te	stimuleren	verschijnt	
er	 binnenkort	 een	 kaart	 van	 het	 ge-
bied.	Hierop	onder	meer	alle	iets-	en	
wandelpaden,	de	locaties	van	de	edu-
catieboerderijen,	 bezienswaardighe-
den	en	allerlei	andere	informatie.

Belangrijke taak
In	de	bedrijfsvoering	dragen	de	agra-
rische	ondernemers	het	hunne	bij	om	
de	 schoonheid	 van	 de	 natuur	 in	 het	
gebied	 te	 bevorderen.	 Weidevogel-
beheer,	 slootkantbeheer,	 het	 project	
leefgebied	erven	en	het	in	stand	hou-
den	 van	 landschapselementen	 als	 de	
traditionele	geriefbosjes	zijn	duidelij-
ke	voorbeelden	hiervan.	Via	bepaalde	
regelingen	 is	 het	 ook	 mogelijk	 door	
middel	 van	 zogenaamde	 ‘pakketten’	
hiervoor	 subsidie	 te	 krijgen.	 Opzet	
hiervan	is	dat	deze	beheersvorm	voor	
de	 agrarische	 ondernemer	 kosten-
neutraal	 is.	 Hoofdzaak	 blijft	 echter	
dat	 de	 boer	 zelf	 interesse	 en	 liefde	
heeft	om	er	iets	moois	van	te	maken.	
‘Wij	 hebben	 daarin	 een	 belangrijke	
taak’,	 benadrukt	 Johan	 Lam.	 ‘Maar	
een	 gezonde	 bedrijfsvoering	 moet	
altijd	 voorop	 staan.	 Is	 dat	 niet	 meer	
mogelijk,	 dan	 is	 het	 afgelopen	maar	
dat	betekent	ook	het	einde	van	de	bij-
zondere	 beleving	 van	het	 gebied.	Er	

is	dan	immers	geen	sprake	meer	van	
duurzaam	beheer.’

Goede samenwerking
In	het	algemeen	lopen	de	educatieve	
zaken	goed.	Ook	 zijn	 er	 succesvolle	
projecten	geweest	 zoals	de	plaatsing	
van	 nestkasten	 voor	 de	 uilen	 in	 het	
gebied.	 Belangrijk	 is	 ook	 dat	 de	 sa-
menwerking	met	de	gemeente	De	Bilt	
goed	is.	

Zo	 adviseert	 de	 vereniging	 de	 ge-
meente	over	het	‘Landschap	Ontwik-
kelingsplan’,	 het	 ‘Beeld	 Kwaliteits-
plan’	 en	 de	 nota.	 ‘Vitaal	Platteland’.	
Belangrijk	is	dat	je	daarbij	steeds	bij	
je	eigen	visie	blijft,	betogen	Lam	en	
Van	 Oostenbrugge.	 De	 verhouding	
met	LTO	(Land-	en	Tuinbouworgani-
satie	Nederland)	is	prima	net	als	met	
een	 instelling	als	het	Utrechts	Land-
schap.

Onvermoeibaar
Van	 Oostenbrugge:	 ‘Het	 zou	 mooi	
zijn	als	er	zich	nog	meer	leden	zouden	
aanmelden	die	ook	actief	willen	zijn.	
Er	moeten	echt	meer	burgers,	boeren	
en	 andere	 ondernemers	 aanhaken.’	
Meer	bekendheid	voor	streekproduc-
ten	en	om	daar	iets	mee	te	doen	staat	
ook	op	het	lijstje.	Het	aantal	wandel-	
en	ietspaden	 in	 het	 gebied	 is	 op	dit	
moment	 wel	 genoeg	 vinden	 beiden.	
Die	zijn	ontstaan	in	het	kader	van	het	
landinrichtingsproject	 Noorderpark.	
Opgemerkt	moet	worden	dat	de	resul-
taten	van	die	landinrichting	niet	voor	
alle	 betrokkenen	 in	 het	 gebied	 een	
bevredigend	 resultaat	 hebben	 gehad.	
Dat	 kan	 dan	 weer	 een	 rem	 zijn	 om	
deel	te	nemen	aan	zoiets	als	een	agra-
rische	 natuurvereniging.	 Maar	 Lam	
en	Oostenbrugge	blijven	onvermoei-
baar	 strijden	 voor	 het	 unieke	 gebied	
waar	zij	grote	waarde	aan	hechten.	

Johan Lam (links) en Rijk van Oostenbrugge zetten zich in voor de Agrarische 
Natuurvereniging Landschap Noorderpark.

Verslag lezing 
Jaap Mulder was eenzijdig

Bij	het	begin	van	het	gesprek	over	de	Agrarische	NatuurVereniging	willen	
Johan	Lam	en	Rijk	van	Oostenbrugge	 terugkomen	op	de	manier	waarop	
De	Vierklank	heeft	bericht	over	de	bijeenkomst	op	17	juni,	georganiseerd	
door	de	Gebiedscommissie	Utrechtse,	Vecht	en	Weiden	op	de	boerderij	van	
de	familie	Hennipman	in	Westbroek.	Daar	hield	bioloog	Jaap	Mulder	een	
pleidooi	voor	de	vos	en	tegen	de	jacht	op	dit	roofdier.	Het	leidde	tot	heftige	
discussies	 met	 bezoekers	 die	 de	 bijeenkomst	 bijwoonden.	 Het	 steekt	 dat	
hierover	niets	is	terug	te	vinden	in	het	verslag.	

Voorop	willen	Lam	en	van	Oostenbrugge	nadrukkelijk	stellen	dat	bioloog	
Mulder	het	volste	recht	heeft	om	zijn	mening	uit	te	dragen.	Maar	dan	willen	
ze	ook	dat	de	opvatting	van	degenen	die	een	andere	visie	hebben	ook	naar	
voren	komt.	Zo	noemen	ze	de	berichtgeving	in	De	Vierklank	erg	eenzijdig.	
In	het	gebied	leven	immers	ook	andere	opvattingen	over	de	jacht	op	de	vos.	

Johan	Lam:	‘Als	er	geen	beheer	is	van	de	vossenstand	komen	bodembroe-
ders	en	vooral	de	weidevogels	in	het	gebied	ernstig	in	gevaar.	Daarbij	hoort	
nu	eenmaal	ook	bejaging	als	het	aantal	vossen	te	groot	wordt.	Het	is	ook	
namens	de	leden	van	de	Agrarische	Natuurvereniging	dat	we	hier	op	terug-
komen’.	[MN]

Noot	van	de	 redactie.	Ten onrechte is er wellicht de indruk ontstaan dat 
verslaggever Florian Goldschmeding aanwezig was op de bijeenkomst van 
17 juni in Westbroek. Hij heeft echter van te voren met Jaap Mulder een ge-
sprek gehad over zijn standpunten over de jacht op vossen en hoe hij die zou 
inbrengen tijdens zijn lezing in Westbroek. Van een eenzijdige verslagleg-
ging van die bijeenkomst is dus geen sprake. Het is daarom een goede zaak 
dat de heren Lam en van Oostenbrugge namens de Agrarische Natuurver-
eniging ook hun standpunt in deze nog eens hebben toegelicht. Overigens 
is er in De Vierklank van 13 juli ook al uitgebreid hierop ingegaan naar 
aanleiding van enkele reacties, die bij de redactie waren binnengekomen.
[HvdB]

Kiro	 zet	 zich	 in	 voor	 2	 weeshuizen	
in	 Bulgarije.	 In	 Vidrare	 (80	 km	 ten	
noordoosten	van	Soia)	wonen	92	ver-
standelijk	 gehandicapte	 kinderen	 en	
jongeren.	 In	 Djurkovo,	 niet	 ver	 van	
de	Griekse	grens,	wonen	40	jongeren,	
eveneens	 verstandelijk	 gehandicapt.	
Letty	Berk-de	 Jong	 van	Kiro	 vertelt:	
‘Het	busje	in	Vidrare,	waarmee	o.a.	de	
bewoners	 naar	 ´t	 ziekenhuis	 in	 Soia	
worden	 vervoerd,	 had	 het	 begeven.	
Gelukkig	waren	er	sponsors	in	Bulga-
rije	en	ook	Kiro	kon	uit	de	stichtings-
kas	€	3000.-	overmaken,	zodat	er	een	
goede	tweedehandse	bus	kon	worden	
gekocht.	 Via	 contacten	 in	 de	 trans-
portwereld	kan	Kiro	nu	gratis	gebruik	
maken	van	 transportauto’s	die	vanuit	
Bulgarije	komen	om	een	 lading	af	 te	

leveren,	om	met	hulpgoederen	terug	te	
keren	naar	hun	land’.

Muziek
Sonja	van	Eck-Cornelissen	beheert	de	
inanciën	van	Kiro:	‘Dankzij	de	afde-
ling	 muziektherapie	 van	 Abrona	 en	
nog	een	andere	gulle	gever	kon	Kiro	
vier	grote	 trommels	 en	 een	compleet	
drumstel	 meegeven	 met	 het	 trans-
port.	Deze	gaven	werden	met	gejuich	
ontvangen	door	de	bewoners	van	het	
weeshuis	 in	Vidrare.	 Dankzij	 trouwe	
donateurs	konden	45	goede	matrassen	
worden	gekocht	in	Bulgarije’.

Onderzoek
In	alle	Bulgaarse	Kindertehuizen	werd	
naar	 aanleiding	 van	 de	 documentaire	

‘abandoned	 children’	 een	 onderzoek	
gehouden.	 Kiro	 werd	 geïnformeerd,	
dat	 het	 onderzoek	 met	 betrekking	
tot	 ‘haar	 tehuizen’	 goed	was.	De	 be-
doelde	documentaire	zorgde	 indertijd	
voor	veel	ophef.	Om	toestanden	als	in	
de	documentaire	 te	voorkomen	 in	de	
weeshuizen	 die	 Kiro	 steunt,	 gaat	 elk	
jaar	 een	 kleine	 delegatie	 een	 kijkje	
nemen	 in	 beide	 tehuizen.	 Bovendien	
houdt	de	stichting	vinger	aan	de	pols	
via	mails	en	telefonisch	contact.

Vrijwilligers
Ook	 dit	 jaar	 is	 er	 in	 de	 zomer	 weer	
een	groep	vrijwilligers	in	beide	tehui-
zen.	Deze	worden	aangetrokken	door	
de	 stichting	 Bouworde	 Vlaanderen.	
Het	gaat	meestal	om	jonge	studenten,	
die	de	kinderen	en	jongeren	aandacht	
geven	 en	 hen	 met	 leuke	 activiteiten	
bezighouden.	 Bovendien	 zijn	 er	 ook	
altijd	 wel	 plekken	 in	 of	 rondom	 het	
tehuis	 die	 opgevrolijkt	 kunnen	 wor-
den	met	een	pot	verf	en	een	kwast.	Elk	
jaar	kijken	de	bewoners	uit	naar	deze	
‘feestweken’.	 Kiro	 probeert	 ook	 dit	
jaar	weer	enkele	raamkozijnen	te	laten	
vernieuwen	 in	 het	 huis	 in	 Djurkovo.	
Een	goede	 isolatie	verbetert	het	 leef-
klimaat	en	verlaagt	de	vaak	zeer	hoge	
stookkosten.	Kiro	hoopt	het	hele	huis	
in	 stappen	 te	 voorzien	 van	 betere	
raamkozijnen.	Dit	werk	kan	Kiro	doen	
dankzij	de	steun	van	donateurs.	Voor	
meer	informatie:	www.stichtingkiro.nl

Goede nieuwsberichten uit Bulgarije 
door Henk van de Bunt

Stichting Kiro (bestaat sinds april 2002) heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden voor 
kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in Oost-Europa. De stichting werkt voor een 

huis in Djurkovo en sinds 2005 voor een kindertehuis in Vidrare, beiden in Bulgarije. 

Kiro kon vier grote trommels en een compleet drumstel meegeven met het 
transport



VOORDEEL HELE WEEK

Bbq-worst

Gemarineerde 
filetlapjes

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Lamsshoarma

1 Kg. 7.98

500
gram 3.98

500
gram 6.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 augustus
t/m woensdag 17 augustus

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Rundercordon bleu
Kip cordonbleu
Varkens cordon bleu

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Fricandeau
Boerenham 
Rosbief

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade

3x 100
gram 3.49

VERSGEBRANDE PINDA- ROZIJNENMIX

6 halen / 
     5 betalen

BOERENBELEGEN 
STOLWIJKER

STOMPETOREN 
BELEGEN

200
gram 1.99

500
gram 5.25 500

gram 4.98

  DONDERDAG

10 soor
ten vlee

swaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Kipfilet

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

VERSGEBRANDE 

PINDA'S

250
gram 1.99Lekker!

Malse

Kropsla
Nú

0,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gewassen

Spinazie
2 x 300 gram

•  Paëlla
RIJK GEVULD!!! __________100 GRAM  1,25

•  Scholrolletjes       SPECIAL
MET ZALM, GEM. GROENTEN EN PUREE

 _____________________100 GRAM  1,49

•  Ravioli met gehakt OF vegetarische 

ravioli met spinazie en ricotta

 ________________________ 100 GRAM  1,25

De lekkerste wilde

Perziken
500 gram

1,49 1,50

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 15 AUGUSTUS, DINSDAG 16 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 17 AUGUSTUS

Grote Hollandse

Bloemkool _________________   0,79

De echte

Bildtstar aardappels
____________________________ 5 KILO  2,98

Spaghetti Bolognese
__________________________ 100 GRAM 0,79

Grote

Galia meloen ______ NU  0,99

Nieuwe oogst

Delbarestival appels

___________________________KILO  1,99
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De Lathouder moest als employee 
van een scheepvaartmaatschappij 
zorgen dat iedereen met Nederlands 
bloed het land verliet. ‘Op het laatst 
bleef  ik als enige Nederlander over 
met een volledig Indonesische kan-
toorbezetting in Semarang, dat aan 
de noordkust van Java ligt. Uiteinde-
lijk haalde de directeur van de Java-
China-Japan-lijn me met de auto op.’ 
Deze rederij heette na 1947 de Ko-
ninklijke Java China Pakketvaart Lij-
nen. ‘Het was twee dagen rijden naar 
Batavia. Daar werd ik opgevangen 
door de walemployés van de Konink-
lijke Pakketvaart Maatschappij.’ 

De verzekeringsmaatschappij Lloyds, 
waar de verzekeringen van de KPM-
schepen en boten waren onderge-
bracht, had meegedeeld dat al die 
vaartuigen uit Indonesië weg moes-
ten. Ook De Lathouder leverde zijn 
aandeel. ‘Ik kreeg een monsterboekje 
dat ik als kok en roerganger op een 
kleine coaster was geplaatst. Een 
derde stuurman werd als kapitein 
opgevoerd.’ Het was een dag of vier 
varen naar Singapore. ‘Buitengaats 
dook op een gegeven moment naast 
ons een enorm groot Nederlands fre-
gatschip op, de Drenthe. “Hebben jul-
lie wat nodig?” vroegen ze ons. We 
antwoordden dat we graag sigaretten, 
groente, fruit en andere etenswaren 

wilden hebben. En schoon water, daar 
hadden we gebrek aan. Alles werd 
van bovenaf het schip naar ons neer-
gelaten en toen hadden we genoeg 
om het tot Singapore uit te houden. 
Normaal is voor zo’n coaster twaalf 
man bemanning nodig. Wij moesten 
dat schip wegbrengen met zijn vie-
ren, maar we hebben het gehaald. Het 
was avontuurlijk, maar ook vreselijk 
vermoeiend. Geslapen hebben we 
vrijwel niet, we moesten constant op 
onze post blijven.’ Het lukte de KPM 
niet om alle boten op tijd uit Indone-
sië te krijgen. ‘De wat grotere sche-
pen die weg mochten, hadden twee 
coasters op sleeptouw. Op de rede van 
Singapore lagen ineens zo’n dertig tot 
vijfendertig schepen van de KPM, die 
ontsnapt waren, maar de rest moesten 
we achterlaten.’ In Singapore eindig-
de het Indische avontuur van De Lat-
houder. ‘Ik werd daar met open armen 
ontvangen door het personeel van ons 
agentschap.’ 

Lichamelijke gebreken
Pas vele jaren later, tijdens een ver-
blijf in Sao Paulo in Brazilië, heeft 
De Lathouder zijn levensverhaal 
opgeschreven, ingegeven door zijn 
interesse in genealogie. ‘Het viel me 
op hoe weinig we wisten van het le-
ven van onze ouders en grootouders. 
Daarom heb ik voor mijn kinderen 

en kleinkinderen mijn levensverhaal 
geschreven, vierhonderd foliovellen 
vol. Daar heb ik later het oorlogsver-
haal uitgelicht en compleet gemaakt 
met allerlei gegevens.’ Tot zijn grote 
verdriet Is De Lathouder langzamer-
hand zo goed als blind geworden. ‘In 
1945 leed ik eerst aan nachtblind-
heid, maar dat verdween na een jaar 
of twee. Van 1947 tot 1985 kon ik 
genoeg zien om mijn werk te kunnen 
doen. Toen kreeg ik glaucoom in mijn 
ene oog.’ Dit is een oogziekte die zich 
kenmerkt door een verhoogde druk in 
het oog waardoor de oogzenuw be-
schadigd wordt. In 1998 kwam daar 
maculadegeneratie bij. ‘Na 65 jaar 
autorijden kreeg ik geen rijbewijs 
meer en moest ik mijn auto wegdoen. 
Dat vond ik een van de ergste dingen.’ 
Gelukkig kan hij dankzij de modern-
ste computertechnieken toch het in-
ternet op en met vrienden en familie 
over de hele wereld communiceren. 
Hij hoopt dat hij binnenkort alsnog 
toestemming krijgt om te reizen. 
‘Ik leef in de toekomst, ik kijk altijd 
vooruit. Ik mag nu van mijn arts niet 
lang in het vliegtuig zitten omdat ik 
trombose heb. Dat spijt me enorm 
want ik wil nog naar Canada, Noord-
Californië, Curaçao, Brazilië en van-
daar naar Australië om al mijn oude 
vrienden te zien, en dan in Borneo 
eindigen.’

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

De Lathouder keert terug 
naar Nederland

door Lilian van Dijk

Net als aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië was Kees de Lathouder 
de hekkensluiter toen alle Nederlanders van president Soekarno terug moesten naar hun eigen land. 

Dit is het vierde en laatste deel.

Kees de Lathouder kan urenlang vertellen over zijn bijzondere belevenissen in 
Nederlands Indië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 

Het beeldenpark en het atelier ‘de 
kooi’ met de aangrenzende beelden-
tuin van Jits Bakker bevinden zich in 
De Bilt. Hij werkt al ruim 50 jaar als 
veelzijdig kunstenaar. Oorspronkelijk 
begonnen als schilder groeide hij via 
glasmozaïeken naar zijn grote liefde: 
beeldhouwen in brons en marmer. Jits 
is een echte renaissance kunstenaar 
met een unieke, eigen stijl. De kun-
stenaar geniet internationaal faam. 
Zijn bronzen beelden blaken van le-
venslust, beweging en uitbundigheid. 
Zijn marmeren beelden stralen vooral 
tederheid en warmte uit.

Provincie
Het Provinciaal JitsArt Museum 
Beelden op Beerschoten is een open-
luchtmuseum beeldenpark op het 
Landgoed Beerschoten in De Bilt. 
Het park heeft een grote permanente 
verzameling monumentale beelden in 
brons en marmer van de kunstenaar. 
Omdat Jits zijn beelden blijvend bij-
een wil houden voor een breed pu-
bliek heeft hij een deel van zijn col-
lectie geschonken aan de provincie 
Utrecht. 
Er is een Vereniging Vrienden JitsArt 
en één van de belangrijkste bezighe-
den van die vereniging is het organi-
seren van exposities en overige kunst-

evenementen op en/of nabij de locatie 
van het beeldenpark. Het beeldenpark 
wordt regelmatig onder de aandacht 
van een breed publiek gebracht even-
als alle verdere culturele activiteiten. 
Aan kunstenaars van heinde en verre 
wordt de kans geboden zich te pre-
senteren. Vooral jonge kunstenaars 
worden gestimuleerd en daarbij staat 
hun creatieve ontplooiing centraal. 

Rondleidingen
Daarnaast zijn er groepsrondleidin-
gen voor de meest geschakeerde ge-
zelschappen onder deskundige be-
geleiding. In dat licht moet ook het 

komende bezoek aan het atelier en de 
beeldentuin van Jits Bakker door een 
beperkt aantal mensen van de Stich-
ting Dag voor de Ouderen op don-
derdag 18 augustus a.s. van 10.00 tot 
12.00 uur worden gezien. 

Alles voltrekt zich in het atelier ‘de 
kooi’ + de aangrenzende beeldentuin 
op het adres: De Holle Bilt 16 – 18 te 
De Bilt, tegenover Jansen Zonwering. 
Aanmelden hiervoor kan bij mevr. 
Buitenhuis (tel. 0346 212390), dhr. 
v.d. Loo (tel. 030 2253588), mevr. 
Stijlaart (tel. 0346 214749) en mevr. 
Verkuil (tel. 030 2202701). 

Ouderen op bezoek bij Jits Bakker
door Henk van de Bunt

Jits Bakker kent de klassieken. Sterker nog: hij koestert hen in zijn werk. De beeldend kunstenaar 
uit De Bilt refereert niet alleen met regelmaat aan de klassieke mythologie, in zijn levensvisie en 

werkwijze huldigt hij ook daadwerkelijk de renaissance-idealen die geïnspireerd zijn op de oudheid.

Gezeten op ‘Adonis & Aphrodite’ (Brons, h. 180 x b. 60 cm) v.l.n.r. Henk van 
de Loo, Ans Stijlaart, Gerry Verkuil en Jo Buitenhuis.

De novelle van 
Anne Doedens is ‘waar’

door Henk van de Bunt

‘De novelle van Anne Doedens is ‘waar’, met uitzondering 
van de erin voorkomende moorden. Die laatste zijn 

verzonnen’. Aldus de auteur, die zijn verhaal op zaterdag 
6 augustus bij Boekhandel Bouwman aan de Hessenweg 

presenteerde. 

Zijn novelle heet ‘Dood op de Rots’. Die Rots is Orvieto, een werkelijk 
bestaande, prachtige Italiaanse vesting, op een rots van 300 meter hoog. 
Een oude stad, met wortels in de Romeinse oertijd. Een pauselijke stad, 
met kasteel en al. Een renaissancestad, met een schitterende dom waaraan 
grote kunstenaars in de 14e, 15e en 16de eeuw werkten. Een stad met een 
religieus wonder: het mirakel van Bolsena. Maar ook: een stad in crisis in 
de jaren 1345 - 1350: economisch, politiek en fi nancieel en: getroffen door 
honger en (burger)oorlog. 

Rampspoed
Net zo veelzijdig als de Stad op de Rots is de Dood die de stad treft om-
streeks 1348. Over die dood gaat deze novelle, in twee lagen. In de eerste 
plaats, de eerste laag: de dood in de vorm van verderf en dodelijke ziekte, 
de alles verdelgende Pest. De Pest en in een mooie renaissancestad, de Vale 
Dood tegenover Intense Levenslust, ‘Gedenk te sterven’ tegenover ‘Pluk de 
Dag’. In de tweede plaats, de tweede laag: juist in barre omstandigheden 
van de jaren 1347/1348 vinden ook nog eens de individuele moorden plaats. 
Verstopt als het ware in een sluier van rampspoed. Wie pleegde ze? 

Dom
Op de deuren van de dom staan taferelen van verdoemden en van onder-
gang. In werkelijkheid zou de helft van de bevolking van Orvieto inderdaad 
aan de Pest sterven. Evenals in de rest van Europa nam de bevolking in de 
14de eeuw dramatisch af. De pest woedde echter ook in later eeuwen. Men 
vergeet vaak, dat in Leiden bv. nog in 1635 een derde van de bevolking aan 
de pest stierf. 

Op de Terp
Nadat de auteur zonder de plot weg 
te geven het verhaal van werkelijk-
heid en verdichtsel in de veertien-
de-eeuwse Italiaanse stad Orvieto 
had verteld, werd aan de aanwezi-
gen een goed glas Orvietaanse wijn 
van wijnhandel ‘Op de Terp’ uit 
Maartensdijk geschonken. Heden 
en verleden werden zo bij Boek-
handel Bouwman in De Bilt uitein-
delijk aangenaam verbonden.

Anne Doedens (links) trakteerde zijn gehoor van plm. 60 personen op een glas 
Orvietaanse wijn, dat hij eerst met Dick van de Bent van ‘Op de Terp’ testte. 
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advertentie

Chrysanthemum. 

Diverse kleuren. 

Potmaat 19 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor

2,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Bolchrysant

Diep	in	het	prachtige	bos	achter	Lage	
Vuursche	 praten	 we	 thuis	 met	 me-
vrouw	Irene	de	Boer,	één	van	de	star-
ters	van	het	feest,	nu	penningmeester	
van	 de	 organisatie	 en	 verantwoor-
delijk	voor	het	onderdeel	‘de	markt’	
met	 de	 vele	 kramen,	 waaronder	 de	
voorlichtingsstands	 van	 de	 VVV,	
Staatsbosbeheer,	Utrechts	Landschap	
en	 Natuurmonumenten.	 Er	 komen	
vele	 organisaties	 die	 zich	 met	 het	
bos	bezig	houden,	zoals	ook	ditmaal	
voorlichting	 over	 tekenbeten	 en	 de	
ziekte	van	Lyme,	waarvoor	erg	veel	
belangstelling	is.	Mevrouw	de	Boer,	
die	 trouwens	 bij	 meer	 plaatselijke	
organisaties	betrokken	is,	vertelt:	‘Ik	
vind	 het	 erg	 jammer	 dat	 er	 zoveel	
kinderen	 zijn	 die	 niet	weten	wat	 de	
natuur	is.	Onze	doelstelling	is	er	om	
te	laten	zien	wat	er	in	en	rond	het	bos	
allemaal	gebeurt.’	

Vroeger en nu
‘Maar	 ook	 de	 wild	 beheers	 eenheid	
is	 er	 en	 de	 Reeën	 vereniging	 en	 de	
Bijenvereniging.	 Natuurlijk	 laten	
we	 zien	 hoe	 alles	 door	 de	 tijd	 ver-
anderd	 is.	De	Stichting	Nederlandse	
Bosarbeidwedstrijden	 zal	 op	 het	
Houthakkersfeest	 hun	 Nederlands	
Kampioenschap	 organiseren.	 Het	 is	
een	 apart	 onderdeel	 tijdens	 het	 eve-
nement.	Bij	deze	wedstrijden	is	pre-
cisie	erg	belangrijk	en	is	er	naast	de	
titel	‘Nederlands	Kampioen’	ook	een	
ticket	te	verdienen	voor	het	Europese	
kampioenschap.	 Er	 wordt	 gejureerd	
volgens	 Europees	 Reglement.	 Nee,	
vervelen	is	er	die	dag	niet	bij.	We	la-
ten	zien	hoe	het	houthakken	vroeger	
door	 heel	 veel	 personeel	 handmatig	
gebeurde	 en	 Belgische	 paarden	 de	
bomen	wegsleepten	en	hoe	het	tegen-
woordig	gemechaniseerd	gaat.’	

Kampioenschappen 
Professionals	geven	een	spectaculaire	
demonstratie	 ‘STIHL	 TimbersportS’	

van	 de	 wedstrijdonderdelen	 uit	 de	
internationale	 STIHL	 TimbersportS	
competitie.	Gert	Eussen	uit	Austerlitz	
gaat	 zijn	 titel	 van	 2010	 verdedigen.	
Oud	 Maartensdijker	 Willem	 Kuus,	
die	tegenwoordig	in	Ugchelen	op	de	
Veluwe	 woont	 wil	 zijn	 felbegeerde	
zevende	 titel	 ‘Houthakker	 van	 het	
jaar’	halen	met	de	onderdelen	boom	

omzagen,	uitsnoeien	en	het	stamstuk	
doorhakken.	Stoere	gasten	 allemaal,	
die	uit	het	juiste	hout	gesneden	zijn.	

Achter	de	grote	horecatent	langs	het	
asfaltweggetje,	 geven	 professionals	
de	gehele	dag	klim-	en	afdaal	demon-
straties.	Een	combinatie	van	conditie,	
techniek,	 vakkennis	 en	 een	 perfecte	
uitrusting.	 Kinderen	 klimmen	 onder	
begeleiding	 in	 de	 boom	 en	 kunnen	
over	 een	 lijn	 naar	 beneden	 ‘tokke-
len’.	

Optredens
Voor	de	kinderen	is	er	nog	meer	dan	
leren	 van	 de	 natuur.	 Met	 het	 kopen	

van	een	spellenkaart	kunnen	zij	deel-
nemen	 aan	 activiteiten	 en	 attracties	
en	krijgen	een	heerlijk	ijsje.	De	Jack	
Russells	 zijn	 er	 traditiegetrouw	 om	
hun	 wedstrijd	 te	 lopen.	 Rond	 11.00	
uur	zullen	de	eerste	 races	beginnen.	
De	 hele	 dag	 zijn	 er	 verschillende	
optredens	 van	 folklore-	 en	 muziek-
gezelschappen.	 ‘Jachthoornblaas-

groep	Eemland’	 zal	 als	 gebruikelijk	
de	 opening	 verzorgen.	 Het	 Soester	
Knollenkoor	 ‘Apollo’	 brengt	 een	
aantal	 optredens	 en	 het	 akoestisch	
kwartet	‘Panty	Socks’	speelt	Ameri-
kaanse	traditionals.	Ook	de	Country	
Line	Dancers	van	‘Born	Country’	uit	
Maartensdijk	 zullen	 niet	 ontbreken	
en	 ook	 dat	 betekent	 volop	 genieten	
van	vrolijke	en	gezellige	muziek.

De kampioen
We	 hebben	 Willem	 Kuus	 nog	 even	
opgezocht.	Hij	is	in	dienst	bij	Hout-
handel	 J.	 van	 der	 Krol	 BV	 halver-
wege	 Maartensdijk	 en	 Lage	 Vuur-
sche	en	is	geboren	in	het	fraaie	witte	

huisje	op	de	kruising	naar	dat	dorp.	
We	vonden	hem	aan	de	Bantamlaan	
in	 Maartensdijk	 op	 een	 trekker	 met	
een	 grondbewerkingsapparaat.	 Hij	
vertelt	 dat	 hij	 aan	 het	 zomerwerken	
is	 en	 dat	 wil	 zeggen,	 bezig	 zijn	 op	
weilanden	 en	 andere	 grondsoorten.	
Dit	is	de	periode	voor	de	graszoden.	

Het	maaien	en	het	onderhouden	ter-
wijl	ze	in	de	winter	in	de	bossen	aan	
de	bomen	werken.	

Op	 20	 augustus	 wil	 hij	 voor	 de	 ze-
vende	 achtereen	 volgende	 keer	 zijn	
titel	‘Houthakker	van	het	Jaar’	halen.	
We	hebben	hem	succes	gewenst.

Houthakkersfeest Lage Vuursche 2011
Een evenement van de bovenste plank

door Kees Pijpers

Zaterdag 20 augustus 2011 is er van 10.00 tot 18.00 uur in de kuil bij Lage Vuursche 
de 26e editie van het Houthakkersfeest met houthakkerswedstrijden, iguur- motorzagen, 

voorlichting, boomverzorging, markt, muziek, veiling en nog veel meer. 
Een interessante en leerzame gebeurtenis die al ruim een kwart eeuw veel publiek trekt.

Irene de Boer is al 26 jaar betrokken bij de organisatie van het  Houthakkersfeest.

Willem Kuus gaat volgende week zaterdag wederom op voor de titel ‘Houthakker van het Jaar’.

Tijdens het festival in 2010 aan belangstellenden geen gebrek bij de 
demonstraties. (foto Annelieke van Brouwershaven-Blokhuis)

Zomer high tea 
in De Bremhorst

Voor	veel	bewoners	in	Woonzorgcentrum	De	Bremhorst	was	het	afgelopen	
woensdag	een	hele	verrassing	wat	er	stond	te	gebeuren.	In	de	recreatiezaal	
was	er	namelijk	een	echte	high	tea	georganiseerd.	Alle	bewoners	konden	
plaats	nemen	aan	een	gezellige	gedekte	tafel	waar	eerst	een	hartige	en	daar-
na	een	zoete	gang	werd	geserveerd.	Op	de	 tafel	stonden	 theelichtjes	met	
potjes	gekookt	water,	 zodat	men	zelf	 een	 smaakjesthee	kon	uitkiezen	en	
proberen.	Het	was	een	geslaagde	middag	en	men	was	een	ervaring	rijker!

Trees van Rooyen

Bewoners van De Bremhorst genieten van het lekkers.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LAATSTE RONDE!
NU ALLES VOOR
RONDE PRIJZEN* 

* m.u.v. basisartikelen en nieuwe collectie

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

€ 5,- € 15,- € 25,-

€ 20,-€ 10,-

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat uw droger er op een dag de brui 
aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 
reparateur ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie
Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

2,25

3,25

Nieuw!!!
Slankbrood

Afvallen en toch 

lekker brood eten

Cake a Break
Diverse smaken

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Nieuwe oogst!!!
Geurende gedroogde lavendel

dikke bos  van  6,95  voor  4,95

Zonnebloemen bos (5) 4,95

Bloemensnijder van Solingen 4,95

Voor de volgende wijk 

zoeken we nog een bezorger:

Bilthoven: Appellaan, Bongerdlaan, 

Kersenlaan, Perenlaan, Walnootlaan, 

Perziklaan

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank 
bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

De leukste schoolagenda’s 

vind je bij Primera

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390
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Dick	de	Korte	 is	 in	 1935	 in	Rotter-
dam	geboren	en	op	zesjarige	leeftijd	
verhuisd	 naar	 Zeist.	 Na	 de	 oorlog	
volgde	de	verhuizing	naar	Utrecht	en	
in	1961	is	hij	samen	met	zijn	vrouw	
Henny	in	Maartensdijk	neergestreken	
om	wat	dichter	bij	zijn	werk	(Philips	
in	Hilversum)	te	kunnen	zijn.	In	1963	
werd	hun	dochter	geboren,	 later	ge-
volgd	 door	 nog	 een	 dochter	 en	 een	
zoon.	 Inmiddels	 is	 hij	 opa	 van	 vier	
kleinkinderen.	 Hij	 heeft	 Maartens-
dijk	in	de	loop	der	jaren	zien	groeien	
en	heeft	zich	vrijwillig	 ingezet	voor	
kerk,	school	en	begraafplaats.	In	de-
cember	2010	is	zijn	vrijwillige	inzet	
abrupt	gestopt	vanwege	een	beroerte.	
Oktober	 2011	 hoopt	 hij	 zover	 her-
steld	 te	 zijn	 dat	 hij	 weer	 terug	 kan	
keren	naar	zijn	huis	in	Maartensdijk.	
Tot	die	 tijd	verblijft	hij	 in	De	Biltse	
Hof	waar	hij	met	vaste	regelmaat	be-
zoek	krijgt	van	zijn	vrienden	uit	het	
vrijwilligerswerk.

Werk
Dick	de	Korte	is	werd	als	medewer-
ker	van	Philips	in	Hilversum	na	twee	
jaar	fulltime	secretaris	van	de	onder-
nemingsraad.	‘Een	mooie	vrije	baan.	
Het	was	een	wonderlijke	tijd,	er	kon	
ontzettend	veel.	We	hoefden	maar	te	
kikken	en	ons	vezoek	werd	gehono-
reerd.	Ik	leerde	veel,	ging	met	allerlei	
mensen	 om	 van	 heel	 verschillende	
pluimages’.	 Na	 vier	 jaar	 ging	 hij	
werken	op	de	afdeling	Sociale	zaken	

op	een	functie	die	hij	zelf	mocht	in-
vullen.	‘Daar	leerde	ik	dat	behalve	de	
belangen	van	werknemers	zeker	ook	
en	soms	met	voorrang	het	bedrijfsbe-
lang	bekeken	diende	te	worden’.	Na	
de	splitsing	ging	hij	gedwongen	naar	
AT&T,	later	nog	naar	Lucent.	In	zijn	
hart	 is	 hij	 altijd	 een	 Philipsman	 ge-
bleven.	

Kerk en school
In	 1964	 werd	 hij	 door	 de	 Gerefor-
meerde	 kerk	 in	 Maartensdijk	 ge-

vraagd	 secretaris	 te	 worden	 van	 de	
Commissie	van	beheer.	Het	waren	zes	
belangrijke	 jaren	 voor	 deze	 kerkge-
meenschap	omdat	er	een	nieuwe	kerk	
(Ontmoetingskerk)	 werd	 gebouwd.	
Daarnaast	zette	hij	zich	met	anderen	
in	voor	de	stichting	van	een	nieuwe	
school	 in	Maartensdijk	en	kwam	de	
oprichting	 van	 de	 Vereniging	 voor	
Algemeen	 Christelijk	 Basisonder-
wijs	 te	 Maartensdijk.	 Veertien	 jaar	
was	hij	bestuurslid	en	penningmees-
ter	van	de	Martin	Luther	Kingschool.	
Veel	verstand	van	schoolse	zaken	had	
hij	niet.	‘Maar	als	ik	ergens	voor	ga	
wil	 ik	ook	alles	weten.	Heb	daarom	
ook	 aan	 de	 Open	 Universiteit	 recht	
gestudeerd.	Toen	ik	geelzucht	kreeg	
moest	 ik	 vijf	 maanden	 rustig	 aan	
doen	en	toen	heb	toen	de	hele	Onder-
wijswet	bestudeerd’.	Hij	was	toen	zo	
goed	bekend	met	de	overheidsregels	
op	het	gebied	van	onderwijsinancie-
ring	dat	gemeenteambtenaren	van	de	
toenmalige	 gemeente	 Maartensdijk	
hem	 soms	 om	 advies	 vroegen.	 Met	
andere	enthousiaste	ouders	zetten	hij	
een	goede	school	neer.	

Kerk
Vanaf	1994	vervolgt	hij	zijn	‘activi-
teiten	voor	derden’	weer	bij	de	kerk	
als	 penningmeester	 van	 het	College	
van	kerkrentmeesters.	Er	 speelt	 dan	
onder	andere	de	fusie	van	de	Neder-
lands	Hervormde	Kerk	 en	 de	Gere-
formeerde	 Kerk.	 ‘Dat	 waren	 jaren	

van	hard	werken.	Er	moest	een	grote	
klus	 geklaard	 worden	 en	 dat	 is	 ons	
gelukt.	Dat	is	ook	altijd	mijn	streven	
geweest:	niet	louter	naar	het	resultaat	
kijken	maar	gewoon	de	klus	klaren’.	

Dick	de	Korte,	zo	verhaalde	de	bur-
gemeester,	‘was	in	staat	voor	de	kerk	
de	 totale	 administratie	 te	 voeren,	
zodat	 het	 niet	 eens	meer	 nodig	was	
daarvoor	nog	een	extern	bureau	in	te	
huren.	Met	u	kon	het	op	eigen	kracht.	
In	tijden	waarop	het	op	rekenen	aan-
komt	en	op	het	bewaken	van	budget-
ten	 praatte	 en	 dacht	 u	 mee	 aan	 de	
bestuurstafels.	Bij	 de	bouw	van	een	
kerk,	bij	de	bouw	én	de	herbouw	van	
een	 school,	 bij	 een	 gevoelige	 fusie	
tussen	kerken.	Steeds	was	u	beschik-
baar.	In	uw	eigen	dorp,	maar	ook	in	
de	 regio	 als	 vertegenwoordiger	 van	
de	plaatselijke	PKN’.

Dick	de	Korte	heeft	zich	ook	gerui-
me	tijd	(alweer	met	anderen)	ingezet	
voor	de	 realisatie	van	een	algemene	
begraafplaats	 in	 Maartensdijk;	 uit-
eindelijk	resulterend	in	een	gemeen-

teraadsbesluit	 tot	 realisatie	 van	 een	
door	 velen	 gewenste	 algemene	 be-
graafplaats	in	Maartensdijk.	

Overhemd
Dick	de	Korte	begreep	absoluut	niet	
waarom	 hij,	 in	 plaats	 van	 één	 van	
zijn	 geliefde	 vrijetijd	 overhemden,	
een	pak	aan	moest	op	29	april	jl.	Het	
werd	 hem	 duidelijk	 toen	 hem	 erbij	
werd	verteld	dat	hij	voor	 iets	ofici-
eels	naar	het	gemeentehuis	zou	gaan.	

Bij	 het	 overhandigen	 van	 de	 K.O.	
verwees	 de	 burgemeester,	 die	 voor	
deze	 gelegenheid	 zijn	 ambtsketen	
had	omgedraaid	naar	het	rijkswapen	
als	vertegenwoordiger	van	de	Kroon:	
‘U	heeft	laten	zien	wat	u	waard	bent	
en	 ik	 wil	 u	 daarvoor	 complimen-
teren.	 Maar,	 het	 kan	 nog	 beter,	 nog	
hoger,	 want	 de	 waardering	 van	 uw	
betekenis	 voor	 de	 Maartensdijkse	
gemeenschap,	voor	de	wereld	waarin	
we	 leven	en	wonen,	 is	 er	ook	 in	de	
vorm	 van	 Hare	 Majesteits	 besluit	 u	
te	benoemen	tot	Lid	in	de	Orde	van	
Oranje-Nassau’.	

Dick de Korte: 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

door Marijke Drieenhuizen

‘Dick de Korte verdient waardering en erkenning voor het vele vrijwilligerswerk wat hij sinds 1964 
heeft verricht. Veel mensen vinden dat en een aantal heeft zich ingezet om een Ridderorde voor hem 
aan te vragen’. Op vrijdag 29 april jl heeft hij de welverdiende Koninklijke Onderscheiding en de 

daarbij behorende versierselen ontvangen uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen. 

Dick de Korte: ‘Dat waren jaren van 
hard werken, waarin een grote klus 
geklaard moest worden en dat is ons 
gelukt’.

‘Twee	 van	 de	 drie	 cursisten	 hebben	
niet	 eens	 een	 computer,	 maar	 gaan	
er	wel	een	aanschaffen’,	vertelt	Carla	
Heerschop.	 ‘Het	 zijn	 echt	 beginners	
die	geen	muiservaring	en	nauwelijks	
toetsenbordervaring	hebben,	maar	ze	
vinden	 het	wel	 erg	 leuk.	Het	 is	 heel	
arbeidsintensief,	bijna	één	op	één.	Ze-
ker	de	eerste	twee	lessen	was	dat	het	
geval.	Nu	zijn	ze	wat	verder	en	heb-
ben	 ze	wat	 ervaring.	We	merken	dat	
we	ze	meer	los	kunnen	laten.’

Kleine groep
‘We	twijfelden	eerst	of	we	de	cursus	
wel	door	wilden	laten	gaan	met	maar	
drie	cursisten.	Achteraf	ben	ik	blij	dat	
we	 het	 gedaan	 hebben,	 want	 het	 is	
voor	ons	een	mooie	oefening	geweest	
om	 te	 kijken	waar	we	 zoal	 tegenaan	
lopen.	 Vooral	 de	 eerste	 twee	 lessen	
was	ik	blij	dat	we	niet	met	een	groep	
van	tien	zaten.	Als	mensen	nu	vastlie-
pen	 konden	 we	 ze	 snel	 weer	 verder	
helpen	zodat	ze	niet	in	de	war	raakten.	
Zo	bleven	ze	het	ook	steeds	leuk	vin-
den.	Dit	aantal	was	voor	de	cursisten	
zelf	ook	heel	prettig.	Ze	zijn	in	ieder	
geval	heel	enthousiast’,	vertelt	Carla.	

Aanschaf computer
Cursiste	Ria	van	Aarnhem	uit	Maar-
tensdijk	heeft	wel	een	computer,	maar	
doet	er	niet	veel	mee.	Nel	van	de	Kuil	
beleeft	veel	plezier	 aan	de	cursus	en	
gaat	ook	tussen	de	cursusdagen	door	
nog	wel	eens	naar	de	bibliotheek	om	
te	oefenen.	Zij	 is	 thuis	bezig	met	de	

voorbereidingen	 voor	 een	 compu-
teraansluiting	en	wil	 een	 laptop	aan-
schaffen.	 Ook	 Gerda	 van	 der	 Vliet	
overweegt	een	laptop	aan	te	schaffen.			

In	het	najaar	wil	de	bibliotheek	weer	
een	basiscursus	organiseren.	Een	da-
tum	daarvoor	is	nog	niet	vastgesteld.	

Eerste schreden op internet met Klik & Tik
door Guus Geebel

In de bibliotheek Bilthoven volgden drie cursisten de afgelopen weken een cursus internet voor 
mensen die nooit echt met een computer hebben gewerkt. Donderdag 4 augustus was de een na laatste 

van zeven cursusdagen. Voor het lesmateriaal maakten de docenten Carla Heerschop en Sep Hulst 
gebruik van een speciaal door ETV ontwikkelde website.

Cursiste Ria van Aarnhem krijgt aanwijzingen van Sep Hulst.

Reactie op Jeu de Boulesbaan 
Maartensdijk

Hoe de baan op d’Amandelboom tot stand kwam

door Kees Pijpers

Op het terrein van d’ Amandelboom in Bilthoven is op 
initiatief van bewoners een echte jeu de boulesbaan gebouwd 
waar ook bewoners van buiten gebruik van mogen maken. 

De baan wordt begin september oficieel in gebruik genomen. 
De initiatiefnemers vertellen er over nadat ze lazen hoe het in 

Maartensdijk is gegaan. 

Onlangs	beschreven	wij	het	misluk-
ken	 van	 de	 nieuwe	 Maartensdijkse	
jeu	 de	 boulesbaan	 in	 Plan	 Opgeto-
gen.	 Daarop	 ontvingen	 wij	 een	 re-
actie	 van	 een	 echtpaar,	 woonachtig	
in	 een	 woning	 op	 d’Amandelboom	
in	Bilthoven.	‘Wat	zonde’,	schreven	
ze,	 ‘een	 Jeu	 de	 Boulesbaan	 die	 je	
niet	gebruiken	kunt.	Wij	willen	onze	
ervaring	met	de	baan	op	het	 terrein	
van	 ‘d	 Amandelboom	 best	 aan	 u	
kwijt.’	 Op	 de	 prachtige	 locatie	 aan	
de	 NoordHoudringenweg	 ligt	 het	
woon-	 en	 zorgcentrum	 voor	 oude-
ren,	die	zich	thuis	voelen	bij	de	ge-
reformeerde	identiteit	en	leefsfeer.	

Mooie baan
Vanuit	 de	 appartementen	 en	 aan-
leunwoningen	 hebben	 de	 bewoners	
van	d’Amandelboom	niet	alleen	een	
mooi	uitzicht	op	de	bosrijke	omgeving	maar	ook	op	het	ruime	open	park-
achtige	gedeelte	tussen	de	bebouwing.	Daar	op	het	grasveld,	is	onlangs	de	
jeu	de	boulesbaan	aangelegd	op	initiatief	van	de	bewoners	zelf.	In	de	eerste	
aanleunwoning	zit	het	echtpaar	Pons	al	te	wachten.	De	van	oorsprong	Rot-
terdammers	hebben	het	hier	geweldig	naar	hun	zin.	Voor	hun	woning	ligt	
de	nieuwe	baan	en	Jan-Lauwrens	Pons	die	ooit	begonnen	is	als	politieman,	
is	nu	bezig	met	het	schilderen	van	de	bankjes	en	wil	graag	vertellen	hoe	de	
mooie	baan	tot	stand	gekomen	is	en	nu	goed	onderhouden	wordt.

Geschonken
‘We	speelden	hier	met	bewoners	eerst	gewoon	zo’n	beetje	op	het	grasveld.	
Toen	heb	ik	hier	aan	de	manager	van	de	Accolade	Zorggroep	gevraagd	of	
een	huis,	tuin	en	keukenbaan	van	tien	bij	twee	meter	met	het	juiste	aantal	
bedekkingslagen	inancieel	wel	haalbaar	was.	De	manager,	de	fysiothera-
peut,	de	dokter	en	bewoners	waren	reuze	enthousiast.	Maar	we	moesten	zelf	
actie	ondernemen	en	er	zelf	voor	zorgen.	Ik	heb	een	aannemer	gezocht	en	
de	prijs	opgevraagd.	Die	kwam	uit	op	vier	duizend	euro.	Dat	was	toch	nog	
veel	geld	maar	toen	een	aangetrouwde	neef	van	mij	dat	hoorde	bleek	dat	
hij	kort	daarna,	nog	voor	zijn	overlijden,	mij	dat	bedrag	geschonken	had.	
Zo	is	het	gegaan.	Nu	spelen	we	met	groot	plezier	terwijl	veel	andere	bewo-
ners	er	met	groot	genoegen	naar	kijken.	En	weet	u,	ook	mensen	van	buiten	
d’Amandelboom	kunnen	er	gebruik	van	maken.’	

Het echtpaar Pons bezig met 
onderhoud. 
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Te koop aangeboden
VRIESKIST	 3	 jr.	 200	 ltr.	
Mahonie	 antieke	 kast.	 Tel.	
030-2293424

Yamaha	Digital	grand	PIANO	
gti	z.g.a.n.	Tel.	030-2293424

Keukentafel	 met	 formica	
blad,	 chroompoten	 80x50x70.	
€	 10,-.	 Nieuw:	 De	 kleine	
Winkler	Prins,	20-delig.	€	49,-.	
Tel.	030-2202996

Nieuwe	 attaché	 koffer	 zwart	
+	slot	 ‘Berghoff’	45x32x11.	€	
12,50.	Tel.	030-2202996

Nieuw	 wit	 ventilatorkacheltje	
2000	watt.	Voor	bijv.	camping.	
€	10,-.	Tel.	030-2202996

Trolley	 reiskoffer	 blauw	 op	
wieltjes	+	slot,	kan	als	handba-
gage.	€	15,-.	Tel.	030-2202996

Metalen	 kolenkit	 wit	 geschil-
derd.	 €	 10,-.	 Nieuwe	 dames	
bootschoenen,	bruin	leer,	maat	
38.	Van	€	89,-	voor	€	49,-.	Tel.	
030-2202996

Philips	 stereo	 meubel	 grijs	
76x42x36	fm	radio,	platenspe-
ler	en	cassettedeck.	€	39,-.	Tel.	
030-2202996

4	zakken	nieuwe	breiwol/brei-
katoen	 in	 alle	 kleuren.	 €	 10,-	
per	zak.	Tel.	030-2202996

15	leuke	breiboeken	o.a.	steek,	
ouders,	 diana.	 €	 25,-.	 Nieuwe	
ovale	 witte	 rieten	 mand,	 met	
witte	 bekleding.	 €	 10,-.	 Tel.	
030-2202996

I.z.g.s.	 kleuren	 breedbeeld	
televisie	 jvc	 zwart	 68	 cm.	 €	
50,-.	Tel.	030-2202996

Eikenhout	 uitschuif	 eettafel	
rond	120cm	uitschuif	naar	+40	
cm.	€	40,-.	Tel.	06-16276013

2	 kaarten	 Xtra	 Cold	 Ice	
Café	 te	 A’dam	 (4D	 film	 +	
drankje)	 samen	 €	 20,-.	 Tel.	
06-16276013

Rode	 lak	Birckenstock	Gizeh,	
nieuw	 met	 doos,	 maat	 39.	 €	
22,50,-.	Tel.	06-16276013

Boek:	Album	covers	van	Roger	
Dean,	nieuw	met	aankoopbon.	
€	22,50,-.	Tel.	06-16276013

Grt.	 wit	 vierkant	 (canvas)	
doek,	Sepia	print	van	oosterse	
dame.	€	20,-.	Tel.	06-16276013

Tri	Yann	 3cd’s	 The	 Best	 of...
mystieke	 muziek.	 gesealed.	 €	
12,50.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

2	 cd’s	 :	 Anthology	 Vol.	 1	
Pierre	Rapsat,	beste	v	36	chan-
sons,	 gesealed.	 €	 12,50.	 Tel.	
035-7852	090	(na	18.00	uur)

Cd	 Placido	 Domingo/	 Luisa	
Fernanda	 Spaans	 musical	
gesealed	in	mooi	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

Zware	 houten	 werkbank	 ver-
stelbare	 inklemming	 2,5	 mtr	

Nootjes 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.)

❏  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 (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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 
kunt	u	ons	gerust	bellen,	ook	’s	avonds	en	in	het	weekend.	Voor	
meer	info	over	onze	service	en	tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel:	0346-795104	/	06-24807945	KvK	51273888

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor	 al	 uw	 beplanting,	 tuinaanleg	 en	 -onderhoud,	 sierbestra-
ting,	afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrij-
blijvende	 prijsopgave.	 Groenekanseweg	 78,	 Groenekan.	 Tel.	
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor	al	uw	onderhoud	en	timmer-
werken,	zowel	binnen	als	buiten,	bij	particulieren	en	bedrijven,	
Tel.	06-20166310,	te	Groenekan

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor:	 knippen,	
verven,	 epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	 massage,	
permanent	 make-up,	 gezichtsbehandelingen,	 hair-extentions,	
bruidskapsels,	 etc.	 Voor	 aantrekkelijke	 prijzen	 belt	 u	 gerust	
Erwin	030-2290395	 (Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus-	en	schilderwerk	binnen	mogelijk;	bezemschoon	opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62

Cursussen
Cursus Intuïtie en Energie.	 Je	 maakt	 kennis	 met	 begrippen	
als	energie,	aura	en	chakra's.	Je	eigen	ruimte	innemen,	gronden,	
aanwezig	zijn.	Wat	zijn	 invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	
je	deze?	Het	vergroten	van	 je	vitaliteit	 en	het	 stromen	van	 je	
levensenergie.	Start	do	29	sept.	van	19.30–22.00	uur	of	vr	30	
sept.	 van	 10.00-16.30	 uur.	 Open	 Dag	 10	 sept.	 Nieuw	 Licht,	
centrum	 voor	 Inspiratie	 en	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.
nieuw-licht.nl	/06-46736993.

lang-l	 mtr	 breed.	 Gratis	 af	 te	
halen.	Tel.	030-2284335

Westbroek:	 Gratis	 af	 te	 halen	
grote	blokken	hout	van	recent	
gekapte	 boom.	 Let	 op:	 heel	
zwaar!	 Moeten	 wrs.	 machi-
naal	 gekloofd	 worden.	 Tel.	
06-49908444.

Gratis:	 Australische	 postze-
gels.	Bel	0346-830924

Z.g.a.n.	 Kipling	 rugtas.	
Nieuwprijs	 €	 79,-	 Nu	 €	
15,-.	 Paar	 skeelers	 maat	 38	
en	 44.	 €	 12,50	 per	 stuk.	 Tel.	
06-30173324

Voor	 kleine	 kinderen,	 funny	
circus	 zit	 nog	 allemaal	 netjes	
in	de	doos.	€	7,50.	Tel.	0346-
214084

Collect’s	 item	 videoband	 en	
van	 Swiebertje	 deel	 1	 t/m	 5.	
Zit	 in	 cadeauverpakking.	 €	
12,50.	Tel.	0346-214084

Roestvrijstalen	 barbecue	 op	
kooltjes	 i.z.g.s.	 vraagprijs	 €	
25,-.	Trust	toetsenbord	v.d.	pc.	
€	5,-.	Tel.	06-29506849

Verlenghaspel	 v.	 elektra	 met	
overhit	beveiliging.	€	20,-.	Tel.	
06-29506849

Originele	 grote	 melkbus	
i.z.g.s.	 €	 20,-.	 Kettingslot	 v.	
brommer.	 €	 15,-.	 Tel.	 0346-
214065

Personeel aangeboden
De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	buiten.	Lid	Vlok	bedr.	Tel.	
06-42417376

Poolse	 KLUSJESMAN	 voor	
uw	 tuin-	 en	 schilderwerk-
zaamheden	 doet	 ook	 witten	
en	sauzen.	€	10,-	per	uur.	Tel.	
06-47927770

Diversen
Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	
workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.

Te	 huur	 KANTOORRUIMTE	
35	 m²	 in	 het	 centrum	 van	 De	
Bilt	 (Hessenweg).	 Tel.	 030-
2203344

Wespen,	houtworm,	muizen,
ratten	of	ander	ONGEDIERTE?
www.vermex.nl	
06-27007678

Wij	zoeken	ruimte	voor	enkele	
RASKIPPEN	en	fazanten.	Tel.	
030-2293424

De	 FRANSE	 taal	 leren	 spre-
ken	en	verstaan	in	kleine	groep	
voor	gevorderden	+	beginners.	
Tel.	0346-211667

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Ruimte nodig 

vooR een feestje?

100 m² Bar-Bistro 
met terras helemaal gratis! 

informeer naar de 
aantrekkelijke voorwaarden.

06-55853123 of
www.bistro-egel.nl

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Op ’t bankje
Mijn	blik	wordt	getrokken	door	een	man	en	een	vrouw	
die	 langzaam	 mijn	 kant	 opkomen.	 Normaal	 kijk	 je	
gewoon,	maar	omdat	de	man	behoorlijk	dik	 is	en	de	
vrouw	naast	hem	juist	heel	mager	wend	 ik,	om	geen	
voyeur	 te	 lijken,	mijn	blik	 af.	Dichterbijkomend	hoor	 ik	de	man	bij	 iedere	 stap	
wat	hijgen.	Als	ze	aanstalten	maken	om	bij	me	te	komen	zitten	schuif	ik	naar	het	
uiterste	puntje	om	hem	wat	ruimte	te	geven.	Met	een	diepe	zucht	ploft	hij	op	het	
gelukkig	stevige	bankje	neer.	Het	is	beetje	broeierig	warm	en	het	zweet	staat	op	zijn	
voorhoofd.	‘Zo,	nu	even	wat	bijkomen	want	we	hebben	al	een	hele	tippel	gemaakt’,	
zegt	hij	en	puft	daarbij	nog	maar	eens	een	keer	om	mij	te	overtuigen	dat	hij	een	
behoorlijke	prestatie	geleverd	heeft.	De	vrouw	die	aan	de	andere	kant	een	plaatsje	
gevonden	heeft	glimlacht	tevreden.	Liefdevol	veegt	ze	met	een	tissue	de	transpira-
tie	van	zijn	voorhoofd.	Ze	lijken	heel	gelukkig	met	elkaar.	De	man	heeft	zo	te	zien	
duidelijk	plezier	in	het	leven	en	lijkt	niet	gebukt	te	gaan	onder	zijn	gewicht.	Bij	mij	
rijzen	allerlei	vragen	op.	Waar	koop	je	zulke	maten	kleding	en	hoe	trek	je	schoenen	
aan.	Maar	als	hij	begint	te	vertellen	vergeet	ik	al	die	vragen	al	gauw.	De	man	is	il-
lustrator	van	boeken	en	werkt	thuis.	‘Een	zittend	bestaan	en	dan	kom	je	al	gauw	wat	
aan’,	zegt	hij	met	zelfspot.	Hij	maakt	zelf	allerlei	grapjes	over	zijn	omvang.	‘Als	ik	
ga	lijnen	dan	is	het	met	buslijnen.	We	betalen	dan	tenminste	nog	allebei	hetzelfde	
voor	een	ritje.	Bij	sommige	vliegtuigmaatschappijen	zou	ik	nu	voor	twee	plaatsen	
moeten	gaan	betalen,	maar	dat	is	me	tot	nu	toe	niet	overkomen.’	De	vrouw	mengt	
zich	nu	ook	in	het	gesprek.	‘Als	we	samen	reizen	zouden	ze	best	ons	gemiddelde	
gewicht	kunnen	hanteren.	Dat	heb	ik	bij	het	reisbureau	ook	wel	eens	gezegd,	maar	
die	 kunnen	 natuurlijk	 ook	 niets	 aan	 die	maatregel	 veranderen.’	Nu	 de	man	 zelf	
over	zijn	gewicht	is	begonnen	durf	ik	ook	wel	te	vragen	of	hij	op	straat	wel	eens	
opmerkingen	van	mensen	krijgt.	Hij	begint	te	lachen.	‘Wel	eens….	ik	krijg	iedere	
dag	wel	wat	te	horen,	maar	het	doet	me	niet	veel.	Sommige	mensen	maken	er	een	
grapje	over	dat	ik	zelf	ook	wel	kan	waarderen,	maar	de	meeste	opmerkingen	zijn	
erg	lauw.	Zo	van,	kijk	daar	heb	je	wat	en	half	wat,	als	we	samen	op	straat	lopen.	
Maar	je	raakt	eraan	gewend.	Als	we	met	onze	twee	dochters	op	stap	zijn	is	het	wat	
anders.	Die	zijn	niet	op	hun	bekkie	gevallen	en	als	zij	opmerkingen	horen	dienen	
ze	die	mensen	gelijk	van	repliek.’	Hij	vertelt	dat	er	eens	een	opzichtige	zwaar	opge-
maakte	vrouw	voorbijkwam	die	zei	dat	ze	hem	beter	konden	rollen	omdat	dat	snel-
ler	zou	gaan.	Zijn	ene	dochter	hoorde	het	en	liep	meteen	naar	de	vrouw	toe.	‘En	jou	
kunnen	ze	beter	als	pop	in	een	etalage	zetten	want	je	lijkt	net	een	etalagepop’,	zei	
ze	brutaal.	Hij	moet	er	nog	om	lachen.	‘Die	vrouw	schrok	er	zo	van	dat	ze	er	als	een	
haas	vandoor	ging.	Maar	ik	kan	me	ook	wel	voorstellen	dat	ze	naar	me	kijken	en	ik	
vind	het	ook	niet	zo	erg.’	De	vrouw	veegt	nog	wat	transpiratie	van	zijn	voorhoofd	
en	 staat	 dan	 resoluut	op.	 ‘Kom	schat,	we	gaan	weer.’	Ze	helpt	hem	voorzichtig	
overeind	en	rustig	wandelen	ze	verder.

Maerten

Klankbord uit Turkije (8)
Vlag

In	Turkije	kun	je	alles	op	straat	kopen.	Het	lijkt	er	op	
dat	iedereen	die	geen	werk	heeft	probeert	op	straat	wat	
bij	te	verdienen.	Je	kunt	het	zo	gek	niet	bedenken	of	
je	kunt	het	wel	op	 straat	kopen.	Niet	 alleen	 	 allerlei	
etenswaren	 maar	 ook	 huishoudelijke	 zaken	 en	 kle-
ding.	Maar	wie	gaat	er	nu	op	straat	een	vlag	kopen?	
Toch	zien	we	in	Bakırköy,	een	wijk	van	Istanbul	deze	
man	met	vlaggen	rondlopen.	Hij	heeft	de	traditionele	
Turkse	vlag	te	koop	maar	ook	één	waarop	je	het	ge-
zicht	van	Atatürk,	de	grondlegger	van	de	Turkse	staat,	
er	gratis	bij	krijgt.	
Turken	zijn	erg	nationalistisch,	zeg	maar	gerust	fana-
tiek.	Hun	vlag	zie	je	overal.	Op	gebouwen,	op	straten	
en	pleinen,	bij	demonstraties,	op	de	markt,	bij	voet-
balwedstrijden.	 Iedere	 dag	weer	 opnieuw.	Wij	 halen	
hooguit	onze	vlag	 tevoorschijn	op	koninginnedag	of	
op	vijf	mei.	De	Turken	houden	dus	veel	meer	van	hun	
vlag.	En	op	die	manier	verslijt	 je	waarschijnlijk	ook	
meer	vlaggen.	Dan	is	het	gemakkelijk	wanneer	je,	op	
weg	naar	de	markt,	onderweg	op	straat	even	een	nieu-
we	vlag	kunt	kopen.

Martijn Nekkers



Zomerbridge op woensdag
BCC-86 gaat na een korte onderbreking de goed bezette zomerbridge nog twee 
woensdagavonden voortzetten en wel op 17 en 24 augustus. Een ideale gele-
genheid om kennis te maken met bridge in wedstrijdverband. De speellocatie is 
gebouw De Schakel, Soestdijkseweg-Zuid 49b, aanvang 19.30 uur. Belangstel-
lenden hoeven zich niet tevoren aan te melden. Deelname voor niet-leden is € 
2,- per persoon per avond. Nadere informatie: Wim Westland, tel.030 2251012.

Bridgeclub BCC-86 start competitie
Op 31 augustus start het nieuwe seizoen van 
bridgeclub BCC-86 met de openingsdrive. 

Op 7 september gaat de nieuwe competitie van start.

Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. Plezier in het spel en serieuze com-
petitie gaan hand in hand. BCC-86 is aangesloten bij de Nederlandse Bridge 
Bond. Er wordt op woensdagavond in De Schakel, Soestdijkseweg-Zuid 49b, 
vanaf 19.30 uur gespeeld. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wim 
Westland, tel. 030 2251012 of Nico Verhaar, tel.030 2282925.

Bridgen op het water
De Bilthuysen UlTbureau voor Ouderen organiseert al bijna 
4 jaar volledig verzorgde dagtochten, theaterarrangementen, 
museabezoeken en korte vakanties voor alle 55 plussers in de 

gemeente De Bilt. De deelnemers ontmoeten elkaar, er ontstaan 
contacten en er wordt afgesproken voor een volgend arrangement. 

Veel van de deelnemers beoefenen het bridgen. Vandaar dat er op woensdag 19 
oktober een volledig verzorgd Bridgearrangement op het water is opgenomen. 
Deelnemers worden opgehaald bij de eigen voordeur door een taxibusje en via 
een zo kort mogelijke route reist men per touringcar naar Diemen. Er wordt 
vervolgens onder ervaren bridgeleiding 4 uur gebridged, terwijl er o.a. door het 
centrum van historisch Amsterdam wordt gevaren. Tussen de drives door wordt 
er voor de inwendige mens gezorgd. In het arrangement zijn alle kosten zo-
als vervoer, boottocht, begeleiding, koffi e met gebak, lunch, drankje en prijsjes 
voor de winnaar begrepen. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Bilthuysen/locatie De Ko-
perwiek, (telefoon: 030 2296700, coördinator UITbureau voor ouderen Arjan 
Walraven). 

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Donderdag 04 augustus was er opnieuw Zomerbridge in Hollandsche Rading. 
28 paren hadden zich gemeld, die in twee lijnen waren ingedeeld. Anneke de 
Jong-Leenslag + Toon Smits waren in de A-lijn winnaar met 64,58%, met Trudy 
Jorritsma + Truus te Pas-Hartog (60,42%) als tweede en Arie de Vries + Nanne 
de Vries (55,21%) derde. In de B-lijn ging de eerste prijs naar Ans + Roel Eich-
horn (62,60%), ging de tweede prijs naar June van der Mark + Jasper van den 
Visch (57,61%) en was het brons voor Sonja van Eck + Jean Rijksen (56,88%).

Zomerbridge is een individuele competitie, waar aan tenminste zes (van de 9 
avonden) moet zijn deelgenomen om voor de kampioenstrofee in aanmerking 
te kunnen komen. Er zijn 29 personen, die om die reden nog kanshebber zijn. 
Toon Smits, Anneke de Jong-Leenslag, Adrie de Vries, Nanne de vries, Sylvia 
van Luinen en Bernarda Kösters liggen na 7 ronden op schema. 

Donderdag 11 augustus is alweer de achtste avond van de reeks in het tijde-
lijk Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading. Voor niet leden van 
Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname € 1,00 per persoon 
per avond. Vooraf aanmelden voor zowel leden als niet-leden per paar kan per 
e-mail (bridgehollrading@casema.nl) tot en met de betreffende donderdag tot 
17.00 uur. Inschrijven gaat op volgorde van aanmelding tot het maximum aantal 
deel te nemen paren is bereikt. De aanvang is om 19.30 uur. 

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   11

29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   29

29-11-10   16:41

Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Ook voor al uw posters!
•  A0 (84 x 118 cm) of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat mogelijk 

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

 0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Zaterdag 13 augustus Lage Vuursche

ZOMERMARKT

In “De Furs” van 10.00 uur – 16.00 uur

tbv. N.H.Kerk De Vuursche

Zaterdag 10 september “Maertensplein”

10.00 uur – 13.00 uur

TOURINGCAR SHOW

5***** VIP reisbus

Reisclub 55+ Maartensdijk

Tel 0346-212288, www.reisclub55plus.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS, 

2010, 12.640, BLAUW MET, AIRCO, 

ER, CV, SB, RAD/CD, ABS

€ 7.800

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 LIGNE PRESTIGE 5 DRS 2003 99.889 ZWART, RAD/CD, CC, ER, ESP, ABS, AIRBAG  € 4.900,00 

CITROEN C5 BERLINE 1.8 16V 2003 147.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, RAD/CD, ABS, 

AIRBAGS, CRUISE C, PARKEERS, TREKHAAK, REGENS  € 5.950,00 

CITROEN BERLINGO 1.8I MULTI SPACE 1999 128.000 ZILV GRIJS MET, BULL BAR, ZIJ PROTECTIE, ER, CV, 

ELEC SCHUIFDAK, RAD/CD, SCHUIFDEUR,  € 3.750,00 

PEUGEOT 206 1.4 POP-ART 3DRS 2004 125.000 GRIS ICELAND, ER, CV, SB, RAD/CD  € 6.250,00 

PEUGEOT 406 COUPE 2.0 16V AUT 2001 69.000 BEIGE MET, LMV, ABS, RAD/CD, MLV, AIRBAGS, 

CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS,  € 9.750,00 

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2006 60.000 ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 

170 C (EXCL.BTW) ACHTERKLEP, IMPERIAAL MET LADDERROL,  € 7.250,00 

PEUGEOT 307 1,6 16V 5DRS 2002 142.000 GOUD MET, ER, CV, RAD/CD, CLIMATE C, SB  € 4.945,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT PACK 2005 116.000 ZILV GRIJS MET, LPG G3, CRUISE C, CLIMATE C, ER, 

5 DRS LPG G3 AUTOMAAT CV, SB, ABS, AFN TREKH, RAD/CD, REGENS,  € 7.750,00 

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT 2002 96.000 GRIJS MET, HALF LEDER, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP

CRUISE C, LMV, PARKEERH, RAD/CD,  € 8.250,00 

VOLVO V70 2.4 2006 153.651 D BLAUW MET, ABS, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, LM

LEER, ST VERW, PDC/A, ES, ASR, TREKHAAK  € 15.450,00 
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	 amateur-tuinder	 vereniging	 werd	
opgericht	 op	 1	 juni	 1979	 en	 bestaat	
dus	 al	 ruim	 dertig	 jaar.	 Kees	 Ton:	
‘We	 hebben	 een	 kleine	 driehonderd	
tuinen.	 Op	 dit	 moment	 hanteren	 we	
een	wachtlijst,	zo	populair	zijn	ze.	In	
ons	contract	met	de	gemeente	De	Bilt,	
die	 tegenwoordig	 eigenaar	 is	 van	de	
grond,	staat	bepaald	dat	mensen	uit	de	
gemeente	de	Bilt	voorrang	krijgen	bij	
het	toewijzen	van	de	tuinen.’	

Dat	 de	 vereniging	 Het	 Kloosterpark	
heet,	komt	omdat	zich	vroeger	op	de	
grond	waar	nu	het	hoofdgebouw	van	
het	 KNMI	 staat	 een	 nonnenklooster	
bevond.	 ‘In	 de	 loop	 der	 jaren	 is	 het	
terrein	uitgebreid’,	vertelt	Ton.	‘In	die	
tijd	was	het	van	de	Baron	van	Boetze-
laer.	Zijn	personeel	mocht	er	tuinieren	
en	levende	have	houden.	Later	schonk	
hij	het	aan	de	gemeente.	 In	het	con-
tract	van	onze	tuindersvereniging	met	
de	gemeente	staat	dat	degenen	die	bij	
de	overdracht	nog	levende	have	hiel-
den,	 dat	 tot	 hun	 overlijden	 mochten	
blijven	doen.	Ik	heb	nog	geholpen	het	

laatste	varkenskot	af	te	breken.	De	ei-
genaar	hield	er	al	jaren	geen	varkens	
meer,	maar	gebruikte	het	als	tuinhuis-
je.’	Ook	is	er	nog	een	stukje	grasveld	
dat	niet	door	de	tuinders	mag	worden	
benut.	‘Het	KNMI	heeft	een	servituut	
op	dat	terrein.	Ze	gebruiken	het	voor	
meetapparatuur.’

Faciliteiten
Het	type	amateur	tuinder	is	de	laatste	
jaren	 veranderd,	 wijst	 Ton.	 ‘Steeds	
meer	 mensen	 leggen	 een	 grasveldje	
aan	en	zetten	er	een	schommeltje	op	
voor	de	kinderen.	En	veel	moestuinen	
zijn	nu	gemengde	 tuinen,	met	zowel	
groente	en	fruit	als	bloemen.’	
De	 vereniging	 houdt	 wel	 toezicht	
op	het	onderhoud	van	de	 tuinen.	De	
schouwcommissie	 beoordeelt	 re-
gelmatig	 of	 een	 tuin	 aan	 de	 criteria	
voldoet	die	de	vereniging	heeft	opge-
steld.	Zo	niet,	dan	volgt	een	pittig	ge-
sprek	met	de	huurder.	De	vereniging	
zorgt	goed	voor	haar	leden:	zaden	en	
tuinbenodigdheden	 worden	 centraal	
ingekocht	met	een	mooie	korting.	Het	

is	 een	 ieder	vrij	om	daar	al	dan	niet	
gebruik	 van	 te	 maken.	 Ook	 kunnen	
tuinders	een	aanhangwagen	lenen	om	
tuinafval	mee	af	te	voeren.	Op	het	ter-
rein	staat	verder	een	houten	keet,	die	
wordt	 gebruikt	 voor	 opslag	 en	 voor	
de	apparatuur	van	de	technische	com-
missie.	Om	aan	water	te	komen	hoe-
ven	de	tuinders	niet	ver	te	lopen.	‘Aan	
drie	kanten	en	midden	over	het	terrein	
lopen	 sloten	 en	 er	 zijn	 ook	 enkele	
pompen	geslagen’,	vertelt	Ton.	Hon-
den	zijn	 toegestaan,	mits	 aangelijnd,	
en	mogen	in	de	eigen	tuin	loslopen.	

Gezelligheid
In	een	van	de	tuinen	is	de	Bosnische	
Naila	 hard	 aan	 het	 werk.	 ‘Dit	 is	 de	
tuin	van	Hata,	de	schoonmoeder	van	
mijn	dochter’,	vertelt	ze.	‘Ze	is	nu	op	
familiebezoek	in	Bosnië.	 Ik	ben	hier	
al	een	keer	of	drie,	vier	geweest	sinds	
ze	weg	is.	Ze	is	zo	dol	op	dit	tuintje.	
Ze	verbouwt	van	alles.	Groente,	fruit,	
bloemen.	Over	tien	dagen	komt	ze	te-
rug.	Ik	probeer	te	zorgen	dat	haar	tuin	
er	dan	mooi	bij	ligt.’	Naila	is	in	1993	

naar	 Nederland	 gekomen	 en	 woont	
in	Soest.	‘Ik	ben	sindsdien	getrouwd	
met	 een	 Nederlandse	 man	 en	 mijn	
dochter	woont	ook	in	Nederland.	Ook	
Hata’s	 beide	 kinderen	 zijn	 hier	 op-
gegroeid.	We	zijn	allebei	al	oma.’	In	
haar	 volkstuin	 vindt	 Hata	 rust,	 weet	
Naila.	 ‘Als	 ze	 hier	 aan	 het	 werk	 is,	
kan	ze	haar	hoofd	helemaal	leeg	ma-
ken.	Dan	hoeft	ze	niet	te	denken	aan	
alle	ellende	die	ze	in	de	oorlog	heeft	
meegemaakt.’	 Hata	 deelt	 graag	 met	
anderen.	 ‘Dat	 zit	 in	 onze	 cultuur.	 In	
Bosnië	heeft	elk	gezin	een	moestuin’,	
vertelt	Naila.’	
Het	 leuke	 van	 de	 Kloostertuin	 vindt	
Naila	de	gezellige	sfeer	op	het	Volks-

tuincomplex.	‘Je	hebt	hier	zo	contact.	
Je	praat	over	wat	je	verbouwt,	wat	de	
ander	 heeft,	 welke	 groente	 het	 goed	
doet.	 In	 Soest	 heb	 je	 dat	 niet	 zo.	 Je	
groet	 je	buren	wel,	maar	een	praatje	
kan	er	meestal	niet	af.	Ik	voel	me	hier	
net	een	zombie.	Je	gaat	een	keer	per	
week	naar	de	supermarkt	om	je	bood-
schappen	 te	 doen.	 Ik	 mis	 de	 gezel-
ligheid.’	Met	haar	buren	heeft	ze	wel	
goed	contact.	 ‘Die	 zijn	 in	de	 tachtig	
en	 hebben	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	
meegemaakt.	We	drinken	vaak	samen	
kofie	 en	 hebben	 veel	 gemeen	 om	
over	te	praten.’
Voor	 informatie	 over	 de	 vereniging:	
zie	www.atvhetkloosterpark.nl.	

Gezelligheid troef bij 
Amateur-tuinder Vereniging Het Kloosterpark

door Lilian van Dijk

‘Toen het snikheet en droog was, hadden we regen nodig. Toen het zo regende, hadden we zon nodig’, 
verwoordt vicevoorzitter Kees Ton van Amateur-Tuinder Vereniging Het Kloosterpark. Gelukkig is 
het weer in de derde week van juli een stuk beter: niet te warm, niet te koud, en af en toe een buitje. 

We maken samen met voorzitter Ben van Dijk een ritje over het terrein.

Naila zou zelf ook graag een volkstuintje willen hebben, maar dan in Soest. 

Vleermuizen op Beerschoten
2011 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot ‘het jaar 

van de vleermuizen’. Voor IVN afdeling De Bilt e.o. een mooie 
aanleiding om deze intrigerende diertjes van de duisternis 
eens in de spotlights te zetten. Zaterdag 13 augustus is de 
gehele avond gewijd aan vleermuizen onder de bezielende 
leiding van (vleermuizenexpert bij uitstek) Zomer Bruijn.

Hij	begint	de	avond	met	een	diaserie,	die	zeker	in	de	smaak	zal	vallen	bij	
natuurliefhebbers.	Zomer	Bruijn	heeft	een	mooie	combinatie	gemaakt	van	
zijn	speciale	interesse	in	vleermuizen	en	zijn	hobby	fotograie.	Van	vleer-
muizen	is	vanwege	hun	nachtelijke	levenswijze	nog	maar	weinig	bekend.	
Maar,	waar	we	meer	van	weten	wordt	getoond	en	uitgelegd:	zoals	leefwijze,	
echolocatie	en	winterslaap.	Ook	maakt	u	kennis	met	een	kortgeleden	ont-
dekte	techniek	van	vleermuizen	om	prooidieren	vanaf	het	wateroppervlak	
te	vangen.	

Tijdens	de	wandeling	in	het	gebied,	die	aansluitend	op	de	dialezing	gemaakt	
wordt,	zijn	hopelijk	verschillende	soorten	 te	zien	en	te	horen.	Dat	 laatste	
kan	met	behulp	van	de	batdetector	die	voor	onze	oren	hoge	geluidfrequen-
ties	omzet	in	hoorbaar	geluid.

De	avond	wordt	door	IVN	georganiseerd	in	samenwerking	met	het	Utrechts	
Landschap.	 Het	 programma	 voorziet	 in	 een	 ontvangst	 met	 kofie	 vanaf	
19.30	uur,	de	dialezing	om	20.00	uur	en	de	schemerwandeling	rond	21.15	
uur.	Rond	22.30	keert	een	 ieder	weer	huiswaarts.	De	 locatie	 is	Paviljoen	
Beerschoten	 (Utrechts	Landschap),	De	Holle	Bilt	 6,	De	Bilt.	De	 kosten:	
voor	 leden	IVN-De	Bilt	 is	de	avond	gratis;	niet	 leden	betalen	3	euro	per	
persoon.	Gezien	de	verwachte	belangstelling	voor	deze	thema-avond	dient	
men	zich	aan	 te	melden	via	e-mail:	 info@ivndebilt.nl.	Graag	vermelden:	
uw	naam,	voor	hoeveel	personen	u	de	aanmelding	doet	en	of	u	lid	bent	van	
IVN	De	Bilt.	Voor	meer	 informatie	kan	 contact	worden	opgenomen	met	
Jaap	Milius	030	2288636	of	Roel	Maas-Bakker	030	2721611.

Afgelopen zondag eindigde Astrix van Peter en Marijke Perlee uit Maartensdijk in het Duitse Verden tijdens de 
wereldkampioenschappen dressuur voor 6-jarige paarden op de eerste plaats. Astrix plaatste zich vrijdag al als eerste 
en moest het zondag in de inale nogmaals tegen de 12 besten opnemen. Astrix werd, net als vorige jaar, gereden door 
Emmelie Scholtens die een vlekkeloze proef neerzette.

Weer Wilhelmus voor Maartensdijks paard
Astrix voor tweede keer wereldkampioen

Woe.
10-08 Varkenshaas 

gevuld met kruidenkaas
of

Zalm met witte wijnsaus

11,00
Do.

11-08
Vrij.

12-08
Woe.
17-08

Wij zijn gesloten 
van zondag 14-08
t/m zondag 21-08

Do.
18-08
Vrij.

19-08

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


