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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

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Geen coffeeshop
Er komt geen coffeeshop in restaurant De Beerenkuil 

aan de Biltsestraatweg. De gemeente Utrecht verleende vorig 
jaar een vergunning, maar die is nu ingetrokken. 

De ondernemer heeft zich teruggetrokken.

De Gemeente De Bilt heeft lange tijd geprobeerd om de komst van de cof-
feeshop tegen te houden. Omwonenden, manege Groenesteyn en De Bilt 
zijn volgens de regionale omroep erg blij met de intrekking van de vergun-
ning. Bij de naburige manege lopen veel kinderen rond en groepen mid-
delbare scholieren maken gebruik van de verbindingsweg tussen De Bilt en 
Utrecht. Ook burgemeester Gerritsen gaf eerder aan de plek afgelegen en 
dus gevaarlijk te vinden.

Ingetrokken
Via het bureau Communicatie kwam er een reactie van burgemeester Ger-
ritsen: ‘Als burgemeester ben ik steeds opgekomen voor de belangen van 
mijn inwoners. Ik deelde hun zorgen over de negatieve effecten van een 
coffeeshop voor de gemeente De Bilt. Daarom zijn wij als gemeente naar de 
rechter gestapt. Nadat de burgemeester van Utrecht de verleende exploita-
tievergunning heeft ingetrokken, hebben wij ons beroep ingetrokken. Uiter-
aard ben ik  blij dat er nu geen coffeeshop komt. Wij gaan ervan uit dat de 
gemeente Utrecht ons op de hoogte houdt van eventuele verdere ontwikke-
lingen op de locatie en houden deze natuurlijk zelf ook in de gaten’. [HvdB] 

De komst van een coffeeshop op deze locatie maakte heel wat emoties los.

Wel of niet slopen

De unit Vergunningen van de NS berichtte De Vierklank over de (voormalige) 
spoorwoning bij het station Bilthoven. De sloopvergunning is inmiddels 
aangevraagd door de NS. Deze sloopvergunning kan nog worden uitgesteld 
tot in augustus als er geen bezwaar wordt gemaakt. Er wordt nog op advies 
gewacht van de monumentencommissie. 
De afdeling Communicatie van de gemeente De Bilt informeert ons 
hierover: ‘Het college kan ondanks een eventueel negatief advies van de 
monumentencommissie de sloopvergunning verlenen in het belang van het 
dorp en de ontwikkelingen bij het station. Parallel aan de besluitvorming 
wordt nogmaals nader onderzocht wat eventuele mogelijkheden zijn voor 
verplaatsing of hergebruik van onderdelen van de woning. [HvdB]

Tussen de Prins Bernhardlaan en de 
Prinsenlaan in Maartensdijk waar 
voorheen de gemeentewerf en de ten-
nisbanen lagen, is het plan “Opgeto-
gen” gerealiseerd, met woningen en 
een complex met 20 appartementen. 
Achter dat complex met nu nog veel 
ruimte, is onlangs een jeu de boule-
baan aangelegd. Geen standaard baan 
maar een brede bak vol grind van 
ruim 6 meter breed en 17 meter lang. 
Langs de kant staan bankjes, een ta-
feltje en een afvalbakje. Een goedbe-
doeld mooi cadeau waar echter door 
het grind niet op te spelen valt en 
waar onder de bewoners ook nauwe-
lijks belangstelling voor is.  

Grind
Bewoner Henk Broekhuizen: ‘Op de 
tekening van dit nieuwe plan stond 
indertijd al een jeu de boulebaan ge-
projecteerd in plaats van parkeervak-
ken. Als we juist geïnformeerd zijn is 
de baan een cadeau van de aannemer 
en bedoeld voor de bewoners. Toen 
de baan werd aangelegd is er op de 
onderlaag een centimeter of vijf grind 
gegooid. Daar kon je niet op spelen 
want in een grindlaag rollen de ballen 
niet. Die blijven gewoon liggen waar 
ze vallen. Er is daarna op ons verzoek 
een laag grind afgehaald en de rest 
is aangestampt, zodat de ballen toch 
een beetje konden rollen. Met een 
paar bewoners hebben we het op één 
avond geprobeerd maar daar is het bij 
gebleven. Want het ging niet goed.’

Onkruid 
‘Op de baan viel niet te spelen en 
bovendien… het leeft hier ook niet. 
Intussen begon het onkruid door het 
grind te groeien. Dat was natuurlijk 
geen gezicht. Toen vroeg ik de ge-
meente wie er voor het onderhoud 
moet zorgen en bleek dat men op de 
gemeentewerf niet eens wist dat er 
een jeu de boulebaan bij ons was aan-
gelegd. 
Maar er werd wel gereageerd want 
daarna heeft een gemeenteploeg de 
baan in drie dagen helemaal schoon 
gemaakt en weer met grind gevuld. 
Heel netjes. Echter, twee of drie we-
ken later, groeide er tussen het grind 
opnieuw gras omhoog. Toen heb 
ik voorgesteld de baan maar weg te 
halen en er een mooi grasveld van te 
maken. Maar dat kon natuurlijk niet, 

want de baan lag er nog maar net en 
dat had geld gekost.’

Gravel
‘Maar  onlangs kwamen er tot mijn 
verbazing plotseling weer twee 
vrachtwagens met grind om opnieuw 
te storten. Goed bedoeld, maar het 
vorige weggeharkte grind lag hier 
nog om de hoek op een hoop. Ik heb 
nog gezegd: ‘mensen, wat doen jul-
lie nou. Hou er toch mee op en maak 
er een mooi grasveld van. Maar nee 
hoor. Opdracht is opdracht en nu ligt 
er dus weer 5 centimeter nieuw grind 
waar we niet op kunnen spelen, want 
in plaats van grind heb je gravel no-
dig. Komisch eigenlijk, maar zonde 
van het geld.’ 

Lees verder op pagina 5

Mislukte jeu de boulebaan in plan ‘Opgetogen’
Oplossing in zicht

door Kees Pijpers

Achter het nieuwe appartementencomplex aan de Prins Bernhardlaan in Maartensdijk ligt 
een niet gewilde jeu de boulebaan. Een cadeau voor de bewoners waar niet op te spelen valt. 

Door het gebruik van grind i.p.v gravel rollen de ballen niet, maar blijven liggen waar ze vallen. 
Komisch eigenlijk, maar zonde van het geld.

Voor geboorte-*, jubileum- trouw- en 
andere uitnodigingskaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

7/8	•	10.30u	-	Ds.	H.	Kuyk,	Barneveld

Pr. Gem. Zuiderkapel
7/8	•	9.00u	-	Ds.	J.P.	Ouwehand,	Houten

7/8	•	18.30u	-	Ds.	R.W.	van	Mourik,	Elburg

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
7/8	•	10.30u	-	Mw.	E.L.E.	de	Boom,	Zeist

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

7/8	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
7/8	•	10.30u	-	Pater	G.	Oostvogel,	

Eucharistieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

7/8	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma
7/8	•	16.30	-	Ds.	D.	Vonck,	Houten

Hervormde Gemeente Dorpskerk
7/8	•	10.00u	-	Ds.	W.T.	van	Voorst,		

Tange	Alteveer
7/8	•	19.00u	-	Ds.	G.	de	Fijter,	Kampen

Pr. Gem. Immanuelkerk
7/8	•	10.00u	-	Mevr.	W.	van	Dijk,	Barneveld

Pr. Gem. Opstandingskerk
7/8	•	10.00u	–	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
7/8	•	11.00u	-	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
7/8	•	10.00u	-	Dhr.	Paul	van	der	Laan

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

7/8	•	10.30u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

PKN - Herv. Kerk
7/8	•	10.00u	-	Kand.	Mr.	J.P.	de	Man,	

Rosmalen
7/8	•	18.30u	-	Ds.	D.J.W.	Kok,	IJzendoorn	

Herst. Herv. Kerk
7/8	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	B.	Klootwijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
7/8	•	10.00u	-	Pastor	A.	van	Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

7/8	•	11.00	uur	-	Drs.	W.S.	Duvekot,	
Utrecht

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

7/8	•	10.00u	-	Ds.	A.J.	Sonnevelt,	Lopik
7/8	•	18.30u	-	Ds.	G.J.	van	den	Top,	

Vorchten

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

7/8	•	9.30u	-	Drs.	W.S.	Duvekot,	Utrecht

St. Maartenskerk
7/8	•	10.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

7/8	•	10.00	en	18.30u	-	
Ds.	G.D.	Hanemaayer,	IJsselstein

7/8	•	10.00	en	18.30u	-	
Ds.	R.W.	van	de	Wal,	Houten

PKN - Herv. Kerk
7/8	•	10.00u	-	Ds.	C.	Evers,	Putten
7/8	•	18.30u	-	Ds.	A.	van	Vuuren,	

Amstelveen

Fietsgilde ‘t Gooi

Fietsgilde	 ‘t	 Gooi	 rijdt	 zaterdag	
6	 augustus	 de	 dagtocht	 ‘Floris	 V’	
vertrek	10.00	uur	van	station	‘Bus-
sum-Zuid’(hotelzijde).	 Op	 zon-
dag	 7	 augustus	 de	 dagtocht	 “Kris	
Kras	 Hilversum’,	 vertrek	 10	 uur	
Kerkbrink	 Hilversum	 (museum)	
en	 op	 woensdag	 10	 augustus	 de	
dagtocht	‘De	vorstelijke	weg’,	ver-
trek	 om	 10.00	 uur	 van	 Kerkbrink	
Hilversum	 (Museum).	 Voor	 meer	
informatie	over	deze	en	de	overige	
tochten	van	Fietsgilde	 ’t	Gooi,	 zie	
www.fietsgilde.nl

Schrijfcafé

Schrijf	 je	 graag	 brieven,	 kaarten,	
gedichten?	Houd	je	van	levensver-
halen	en	dagboeken?
Ben	je	op	zoek	naar	creatieve	inspi-
ratie	om	zelf	 te	 schrijven?	Ga	dan	

naar	 het	 Schrijfcafé!	 Het	 Schrijf-
café	voor	Vrouwen	is	weer	open	op	
dinsdag	9	augustus	a.s.	De	bijeen-
komsten	vinden	plaats	iedere	twee-
de	 dinsdagochtend	 van	 de	 maand	
van	 10.00	 tot	 12.00	 uur.	 I.v.m.	
de	 verbouwing	van	Café	 van	Mil-
tenburg,	 zijn	 ze	 voorlopig	 te	 gast	
in	 de	 Openbare	 Bibliotheek	 van	
winkelcentrum	 De	 Kwinkelier	 in	
Bilthoven.	 Voor	 meer	 informatie:	
Marieke	Verhoef-Temme,	 tel.	030-
2250535	 of	 marieke@mijnschrijf-
atelier.nl

Spullen gezocht  
verkoopdag Westbroek

Op	 10	 september	 vindt	 weer	 de	
jaarlijkse	 verkoopdag	 van	 de	 Her-
vormde	 Kerk	 te	Westbroek	 plaats.	
Ze	 zijn	 op	 zoek	 naar	 spullen	 om	
te	verkopen.	Dus	moet	u	nodig	de	
zolder	 eens	 opruimen	 of	 staat	 de	
schuur	 helemaal	 vol?	 Of	 heeft	 u	
nog	Douwe	Egberts	waardepunten.		
Neem	 dan	 contact	 op.	 De	 spullen	
kunt	 u	 brengen	 bij	 Reina	 van	 den	
Broek,	Dr.	Welfferweg	21,	tel	0346	
280518	 of	 Bep	 Otten,	 Kerkdijk	
156,	 tel.	 0346	 281897,	 beiden	 te	
Westbroek.	 A.u.b.	 geen	 witgoed,	
grote	meubels	en	kleding.		
	

‘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

Vierklankbezorging en vakantie
Gedurende	de	vakantieperiode	wordt	De	Vierklank	in	veel	wijken	door	een	
ander	 dan	 uw	 vaste	 bezorger	 gelopen.	 Huis-aan-huis	 een	 krant	 bezorgen	
lijkt	heel	makkelijk,	maar	de	ervaring	leert	ons	dat	invallers	nog	wel	eens	
een	brievenbus	over	het	hoofd	zien.	
Mocht	u	De	Vierklank	een	keer	missen	de	aankomende	weken,	dan	 is	er	
grote	kans	dat	een	invalbezorger	uw	brievenbus	niet	gevonden	heeft.	Wij	
proberen	ze	zo	goed	mogelijk	van	informatie	te	voorzien,	maar	rekenen	op	
uw	begrip	als	het	toch	een	keertje	mis	gaat.

U wilt iets ‘effe’ kwijt
Dat	kan!	Deze	rubriek	staat	open	voor	lezers	van	De	Vierklank	en	kan	in-
gezet	worden	om	opmerkelijke	zaken	onder	brede	aandacht	te	brengen.	Er	
wordt	niet	gescholden,	persoonlijke	zaken	zijn	niet	welkom	en	het	is	ook	
niet	de	bedoeling	dat	er	oeverloze	discussies	in	de	krant	ontstaan.	Stukken	
dienen	in	Word	per	mail	ingezonden	te	worden	naar	info@vierklank.nl	en	
mogen	niet	meer	dan	500	woorden	bevatten.	De	 redactie	behoudt	 zich	 -	
zonder	opgave	van	reden	-	het	recht	voor	om	niet	tot	plaatsing	over	te	gaan.

“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

Noodoproep gemeente De Bilt
MS Fonds zoekt 131 vrijwilligers 

Het	Nationaal	MS	Fonds	zoekt	131	collectanten	in	de	hele	gemeente	De	Bilt	
voor	de	MS	Collecte.	‘Het	gaat	slecht	met	de	aantallen	collectanten	in	Bilt-
hoven,	De	Bilt	en	Maartensdijk.	In	deze	3	plaatsen	zijn	maar	24	collectanten	
actief.	Om	bij	alle	inwoners	te	kunnen	aanbellen	moeten	er	131	collectanten	
bijkomen,	zegt	Pamela	Zaat,	 landelijk	coördinator	van	het	MS	Fonds.	 In	
Hollandsche	Rading	zijn	er	voldoende	collectanten	alleen	is	de	coördinator	
hier	onlangs	getroffen	door	‘ziekte	en	wordt	een	opvolger	gezocht.
Multiple	Sclerose	(MS)	is	een	chronische	ziekte	van	het	centrale	zenuwstel-
sel	en	geen	spierziekte	zoals	veel	mensen	denken.	Men	weet	nog	niet	hoe	
Multiple	Sclerose	ontstaat,	er	is	nog	geen	genezing	mogelijk.	Er	is	nog	heel	
veel	onderzoek	en	dus	geld	nodig.
Het	Nationaal	MS	Fonds	is	actief	op	de	gebieden	voorlichting,	coaching	én	
onderzoek	en	bundelt	zo	de	krachten	in	de	strijd	tegen	MS.	Het	Nationaal	
MS	Fonds	is	hierdoor	een	full	service	organisatie	op	het	gebied	van	MS,	
waar	zowel	mensen	met	MS	en	hun	naasten	als	MS	professionals	en	geïnte-
resseerden	terecht	kunnen.	
De	MS	collecteweek	is	van	21	t/m	26	november.	Je	kunt	zelf	bepalen	op	
welke	avond	je	collecteert	en	kunt	aangeven	waar	je	het	liefst	wilt	collec-
teren.	Wilt	 u	 meer	 informatie?	 Neem	 contact	 op	 met	 Pamela	 Zaat,	 010-
5919839,	pamela@nmsf.nl	of	via	www.mscollecte.nl

Na	eerst	lange	tijd	zonder	regen
is	het	waterpeil	weer	aardig	gestegen
zo	hebben	we	dit	jaar
alweer	met	elkaar
ons	natje	en	droogje	gekregen

Guus Geebel Limerick

Waar is De Vierklank
Op onderstaande adressen kunt u De Vierklank lezen of afhalen.

Bilthoven
-	Bilthovense	Boekhandel,	Emmaplein	20
-	Nassau	makelaars,	Emmaplein	14
-	V.V.S.O.	WVT,	Talinglaan	10
-	SSW,	Waterman	45
-	Spar,	Bilderdijklaan	(kleine	dorp)
-	Radio	Roulette,	Grote	Beer	33a
-	Winkelcentrum	Planetenbaan,	Planetenbaan
-	Primera,	winkel,	Kwinkelier	29
-	Bibliotheek	Bilthoven,	Kwinkelier	20
-	Gemeentehuis,	Soestdijkseweg	zuid	173
-	Plus	Supermarkt,	Donsvlinder	2
De Bilt
-	Zorgcentrum	de	Bilt,	Burgemeester	de	Withstraat	59
-	Hotel	de	Biltsche	Hoek,	De	Holle	Bilt	1
-	SWO,	Jasmijnstraat	6
-	Boekhandel	Bouwman,	Hessenweg	168
-	Autobedrijf	De	Rooij,	Hessenweg	10
Groenekan
-	Texaco	Tankstation,	Kon.	Wilhelminaweg
-	Fysio	Fitness	Visscher,	Ruigenhoeksedijk	21
-	van	de	Neut,	Groenekanseweg	5
Hollandsche Rading
-	Groenrijk,	Tolakkerweg	138
Maartensdijk
-	Primera,	winkel,	Maertensplein
-	Van	Rossum,	winkel,	Maertensplein
-	Bibliotheek	Maartensdijk,	Nachtegaallaan	30
-	Tankstation,	Dorpsweg	134
Westbroek
-	Dorpshuis,	Prinses	Christinastraat	2
-	Cafetaria	de	Gram,	Kerkdijk	3
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Ria	Hufner	is	in	1936	geboren	in	Tji-
mahi	 bij	 Bandoeng.	 Haar	 vader	 was	
bij	 de	 luchtmacht	 en	 werkte	 toen	 de	
Japanners	 Nederlands	 Indië	 binnen-
vielen	op	het	vliegveld	van	Bandoeng.	
‘Wij	waren	toen	inmiddels	al	verhuisd	
naar	 een	 woning	 die	 wat	 verder	 van	
het	vliegveld	gelegen	was.	We	woon-
den	er	samen	met	een	ander	gezin.	Op	
12	maart	1942	kwam	mijn	vader	thuis	
om	afscheid	te	nemen.	Hij	moest	naar	
een	 kazerne	waar	 hij	 gevangen	werd	
gezet.	Er	waren	toen	nog	wel	wat	con-
tacten	maar	in	brieven	die	ik	later	las	
raadde	 mijn	 vader	 aan	 niet	 naar	 de	
kazerne	te	komen	want	als	de	Japan-
ners	het	zagen	werden	de	gevangenen	
daarvoor	 gestraft.	 Later	 werd	 mijn	
vader	 weggevoerd	 naar	 Tjilatjap	 en	
daarna	naar	Thailand	waar	hij	aan	de	
Birma	spoorweg	moest	werken.	Weer	
later	werd	hij	dwangarbeider	in	de	Ja-
panse	kolenmijnen.’

Honger
‘Ik	 lees	 vaak	 de	 verhalen	 over	 trau-
ma’s	die	slachtoffers	uit	die	 tijd	heb-
ben	 overgehouden.	 Dat	 ik	 die	 niet	
heb	 komt	 denk	 ik	 door	mijn	moeder	

die	ons	altijd	beschermde.	Ze	liet	zich	
niet	zo	gauw	van	de	wijs	brengen.	Na	
dit	leven	komt	er	ook	een	ander	leven	
en	dat	wil	ik	ook	meemaken,	was	haar	
slogan.’	 Ria	 Hufner	 praat	 met	 veel	
liefde	over	haar	moeder.	 ‘Onze	moe-
der	was	ons	alles.	Ik	denk	dat	er	heel	
weinig	 eten	 in	 het	 kamp	 was,	 maar	
een	knagend	hongergevoel	kan	ik	me	
niet	herinneren.	Mijn	moeder	was	een	
kleine	 eetster	 en	 ik	 herinner	 me	 wel	
dat	wij	om	de	beurt	haar	bord	mochten	
schoonlikken.’	Ria	ging	in	die	tijd	niet	
meer	naar	 school.	 ‘Mijn	moeder	was	
een	beetje	juf	geworden.’

Buigen
‘In	 het	 kamp	 moesten	 we	 twee	 keer	
per	 dag	 in	 de	 brandende	 zon	 op	 ap-
pèl	 staan.	 We	 werden	 dan	 geteld	 en	
elke	keer	als	het	niet	klopte	begon	het	
opnieuw.	We	moesten	dan	ook	steeds	
buigen	voor	de	Japanners.	Mijn	moe-
der	vond	dat	maar	niets.	Ze	had	bij	het	
appèl	altijd	mijn	kleine	broertje	voor	
zich	staan	en	om	niet	te	hoeven	buigen	
deed	 ze	 zijn	 broekje	 goed	 waardoor	
het	leek	of	ze	boog.	Mijn	moeder	is	87	
jaar	geworden	en	heeft	natuurlijk	veel	

geleden.	 Toch	 heb	 ik	 daar	 nooit	 iets	
van	kunnen	merken.	Ze	had	spirit	en	
ik	moet	ook	zeggen	dat	we	altijd	heel	
veel	 gebeden	 hebben.	 In	 de	 brieven	
van	mijn	vader	die	ik	later	vond	las	ik	
dat	hij	het	ijn	vond	dat	wij	altijd	ba-
den	dat	papa	weer	gauw	bij	ons	mocht	
zijn.’	In	1944	werden	moeder	en	kin-
deren	 naar	 Struiswijk	 overgebracht.	
‘Dat	was	 een	heel	 akelig	kamp	waar	
vrouwen	moesten	werken	en	op	wacht	
staan.	‘Mijn	moeder	moest	het	sanitair	
schoonmaken.	 Een	 vrouw	 vond	 dat	
ze	maar	een	gemakkelijk	baantje	had.	
Je	moest	 eens	weten	wat	 ik	 allemaal	
aantref,	zei	ze	tegen	haar.	Geef	mij	je	
schop	maar,	dan	ga	ik	wel	op	het	land	
werken	 en	 dan	 krijg	 je	mijn	 schoon-
maakborstel,	 Wij	 mochten	 vanaf	 die	
tijd	niet	meer	op	het	 toilet	en	gingen	
op	de	pan.’	

Vlag
‘Na	de	capitulatie	van	Japan	strooiden	
vliegtuigen	lyers	uit	en	wisten	we	dat	
de	oorlog	afgelopen	was.	Aan	de	barak	
kwam	de	Nederlandse	vlag	te	hangen.	
Die	 had	 mijn	 moeder	 gemaakt	 door	
de	banen	van	de	vlag	die	ze	uit	veilig-

heidsoverwegingen	aan	het	begin	van	
de	oorlog	uit	elkaar	gehaald	had,	weer	
aan	elkaar	 te	naaien.	Die	vlag	heb	 ik	
nog	 steeds.	 Omdat	 de	 vlag	 toch	 wat	
kwetsbaar	is	laat	ik	hem	op	15	augus-
tus	 niet	 wapperen,	 maar	 maak	 ik	 er	
een	soort	strik	van.	Vorig	jaar	hoorde	
ik	op	de	radio	in	een	uitzending	over	
die	tijd	dat	vanuit	Australië	een	vrouw	
een	vlag	naar	Nederland	had	gestuurd	
die	haar	moeder	in	het	kamp	had	op-
gehangen.	Ik	dacht	meteen	aan	de	vlag	
van	mijn	moeder.’	

Bevrijding
‘Na	de	bevrijding	wist	je	niet	of	je	man	
of	 vader	 nog	 leefde.	 Ik	 herinner	 me	
dat	er	lijsten	in	het	kamp	kwamen	met	
namen	van	overlevenden	en	overlede-
nen.	Daardoor	wisten	wij	dat	mijn	va-
der	nog	leefde	en	in	Manilla	verbleef.	
Mijn	moeder	wilde	 toen	meteen	naar	

Bandoeng	omdat	zij	er	vanuit	ging	dat	
mijn	 vader	 vanuit	 Manilla	 wel	 naar	
Bandoeng	zou	komen.	Hij	werd	echter	
in	Batavia	gestationeerd.	Daar	zijn	wij	
eind	1945	heen	gevlogen	en	toen	ont-
moetten	we	hem	weer.	Ik	ging	in	Ba-
tavia	nog	enkele	maanden	naar	school	
en	in	februari	1946	gingen	we	met	de	
boot	naar	Nederland.	In	1948	ging	de	
familie	 weer	 terug	 tot	 eind	 1950.	 In	
1952	 kreeg	 het	 gezin	 dat	 inmiddels	
met	 een	 broertje	 was	 uitgebreid	 een	
woning	 aan	 het	 Meidoornpad	 in	 De	
Bilt.	Ria	Hufner	werd	onderwijzeres.	
Ze	heeft	in	IJsselstein	en	in	Bilthoven	
aan	de	Laurensschool	voor	de	klas	ge-
staan.	Thuis	werd	later	weinig	over	de	
Japanse	bezetting	gesproken.	Ria	Huf-
ner	gaat	elk	jaar	op	15	augustus	naar	
de	herdenking	van	de	capitulatie	van	
Japan	bij	het	oorlogsmonument	naast	
gemeentehuis	Jagtlust.

Sterke liefdevolle moeder 
maakte kampleven draaglijk

door Guus Geebel

‘Ik weet nog dat ik er met een karretje op uitgestuurd werd om eten te halen in de gaarkeuken. Ik 
hoor nog de dekseltjes rammelen als ik eraan terugdenk’, vertelt Ria Hufner uit Bilthoven over haar 

herinneringen aan het verblijf in het Jappenkamp. Ze was in 1942 met haar moeder en twee broertjes 
weggevoerd naar het Tjihapit-kamp in Bandoeng. Daar hadden ze een achterkamertje. Het kamp was 

een gedeelte van de stad dat was afgezet met een bamboeschutting.

Ria Hufner met de vlag die haar moeder op 15 augustus 1945 maakte.

Het	huidige	 Jagtlust	 stamt	uit	 1820.	
Het	 was	 een	 buiten	 met	 een	 hoog	
aanzien.	 In	 1573	 stond	 hier	 een	
kloosterboerderij.	Maar	uit	grondon-
derzoek	blijkt	dat	al	in	1375	(!)	spra-
ke	 was	 van	 een	 eerste	 bebouwing.	
Het	raadhuis	in	de	Dorpsstraat	te	De	
Bilt	kwam	gereed	 in	1845.	Door	de	
snelle	 opkomst	 van	 Bilthoven	 werd	
dat	raadhuis	veel	te	klein.	Bovendien	
werd	daardoor	de	locatie	veel	te	ex-
centrisch.	Daarom	kocht	de	gemeen-
te	het	fraaie	Jagtlust	in	1928	aan.	De	

aankoopprijs	 was	 60.000	 gulden.	
Beesemer:	‘Deze	aankoopprijs	lever-
de	 in	 de	 gemeenteraad	destijds	 veel	
tumult	op.	Men	was	er	achter	geko-
men	dat	het	pand	eerder	te	koop	was	
geweest	 voor	 f.	 35.000,--.	 Nóg	 eer-
der	zou	Jaglust	te	koop	zijn	geweest	
voor	 f.	 8.400,--.	 Smalend	verbaster-
den	meerdere	 raadsleden	daarom	de	
naam	Jagtlust	 in	Lachlust!	De	naam	
Jagtlust	bestaat	al	sedert	1762.	Door	
een	tamelijk	ingrijpende	verbouwing	
werd	 Jagtlust	 geschikt	 gemaakt	 als	

gemeentehuis.	In	1932	werd	Jagtlust	
als	raadhuis	betrokken.	De	‘g’	in	Jag-
tlust	 is	geen	schrijffout,	 in	vroegere	
jaren	 sprong	 men	 nogal	 nonchalant	
om	met	het	gebruik	van	de	g	of	ch’.	

Bilthoven
Er	ging	nogal	wat	vooraf	aan	de	dei-
nitieve	keuze	op	de	naam	Bilthoven.	
Beesemer	 noemt	 spitsvondigheden	
voor	de	naamgeving	van	de	toenma-
lige	raadsleden:	‘Biltoord,	Biltwijk,	
De	Bilt-Buiten,	Vogelzang,	De	Ley-
en,	 Leyenwoude,	 Biltsche	 Duinen,	
Nieuwerbilt,	 Bilterduin,	 De	 Bilt	
Hoog,	Bilthof.	Het	raadslid	dr.	Mel-
chior	won	met	de	naam	Bilthoven	en	
zo	is	het	tot	op	de	dag	van	vandaag.	
Op	de	Vinkenlaan	(iedereen	zegt	ten	
onrechte	 Vinkenplein)	 in	 Bilthoven	
staat	 als	 eerbetoon	aan	dr.	Melchior	
de	‘Melchiorbank’.’	

Zolder
Jagtlust	 wordt	 vaak	 genoemd	 ‘Het	
Witte	 Huis’.	 Tot	 het	 gereedkomen	
van	de	nieuwe	raadzaal	bij	het	admi-
nistratiekantoor	 bevond	 de	 raadzaal	
zich	in	Jagtlust.	Boze	tongen	beweer-
den	toen	vaak	dat	het	nog	steeds	leek	
op	een	 tehuis	voor	 ‘zenuwlijders	 en	
zenuwlijderessen’,	 oftewel	 een	 gek-
kenhuis.	 De	 representatieve	 oude	
raadzaal	 wordt	 voor	 tal	 van	 doel-
einden	 gebruikt	 zoals	 ontvangsten.	

De	 ‘welbespraakte’	 commissaris	
van	de	Koningin	 jonkheer	Beelaerts	
van	 Blokland	 zei	 -	 door	 de	 ligging	
van	 de	 raadzaal	 op	 de	 verdieping	 -:	
‘De	 gemeente	 De	 Bilt	 is	 de	 enige	
gemeente	die	 ik	ken	die	 ’op	zolder’	
vergadert’.	 De	 nieuwe,	 multifunc-
tionele,	 Mathilde-raadzaal	 is	 sedert	
februari	 2007	 in	 gebruik	 en	 kostte	
inclusief	de	inrichting	€	2.1	miljoen.	
In	de	loop	der	jaren	zijn	er	in	de	oude	
raadzaal	‘op	zolder’	nogal	wat	ingre-
pen	 gepleegd	 die	 geen	 recht	 deden	
aan	 de	 oorspronkelijke	 status.	 Naar	
verluid	 bestaan	 er	 plannen	 om	deze	
unieke	 ruimte,	 zoveel	 mogelijk	 en	
met	respect	voor	de	historie	terug	te	
brengen	naar	de	situatie	van	hoe	het	
ooit	was.	Daartoe	 lijkt	niet	 te	beho-
ren	dat	de	prachtige	parketvloer,	die	
zich	 bevindt	 onder	 de	 huidige	 wol-
len	vloerbedekking	weer	in	ere	wordt	
hersteld.	 Beesemer:	 ‘En	 het	 heront-

dekte	enorme	Kinheim	vloerkleed	(al	
in	1970	verbannen	naar	de	zolder	en	
gemaakt	 door	 werksters	 uit	 behoef-
tige	Nederlandse	gezinnen)	waar	de	
gemeenteraad	 in	 carré	 omheen	 zat,	
zal	dus	waarschijnlijk	ook	niet	func-
tioneel	worden	ingepast.	Jammer!	

Monumenten
Binnenkort	 (zaterdag	 10	 september	
a.s.)	 is	 er	weer	Open	Monumenten-
dag,	 waarbij	 ook	 Jagtlust	 zal	 zijn	
opengesteld,	 Met	 een	 variant	 op	 de	
dichterlijke	woorden	van	de	gemeen-
tearchivaris	Meijer,	waar	dit	verhaal	
mee	 begon	 besluit	 Karel	 Beesemer:	
‘Moge	 het	 huis	 der	 gemeente	 ook	
op	 Open	 Monumentendag	 zaterdag	
10	september	2011	in	de	najaarszon	
staan	 als	 een	 suikerpaleisje,	 fel	 wit	
achter	 het	 gladgeschoren	 grasveld	
in	 een	 omlijsting	 van	 donkergroene	
beuken!	

Het huis der gemeente ...
door Henk van de Bunt 

‘Het huis der gemeente staat als een suiker paleisje fel wit in de zomerzon achter het gladgeschoren 
grasveld, in een omlijsting van donkergroene beuken…’ Met deze bloemrijke bewoordingen 
van de hand van de toenmalige gemeentearchivaris J.W.H. Meijer, begon ooit de monograie 

over de bewogen geschiedenis van Jagtlust. Wij praten erover met Karel Beesemer en over zijn boek 
uit 2002: ‘Jagtlust van middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis.’ 

De representatieve oude raadzaal wordt voor tal van doeleinden gebruikt 
zoals ontvangsten. Hier ontvangt Karel Beesemer (op 12 juli jl.) een groep 
ouderen en vertelt hij ‘honderd uit’ over het huis van de gemeente.

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	
tussen	de	rode	gezet;	voor	de	toekomst.	Na	het	blazen	van	de	Last	Post	en	
de	oficiële	kranslegging	is	er	gelegenheid	om	zelf	bloemen	te	leggen	bij	
het	monument.	De	muzikale	omlijsting	wordt	verzorgd	door	de	Koninklijke	
Landmacht.	Na	aloop	is	er	kofie	of	thee	met	spekkoek	en	kwee	lapis.	Na-
dere	inlichtingen	bij	mevrouw	S.de	Groot,	tel.	030	2292532.	



VOORDEEL HELE WEEK

Lamsracks 
naturel of gemarineerd

Riblappen 

Garnalenspies

Biefstukspies 
Varkenshaasmedaillon 
Kipdijsate

100
gram 3.25

per
stuk 1.75

1 Kg. 9.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 augustus
t/m woensdag 10 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Rundergehaktstaven
Rundervinken
Gehaktspeciaaltjes

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gerookte ribeye
Boterhamworst 
Runderrollade

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-DUO

3x 100
gram 4.49

Kalfsfilet
Tonijnsalade

2x 100
gram 3.98

GEVULDE KIPFILET 

Toppertje  van de week!

100
gram 1.20

6 halen / 
     5 betalen

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

500
gram 4.50 500

gram 4.98

  DONDERDAG

10 soort
en vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Tortilla's

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
2 voor 5.-

BBQ
   special!

3 spiezen 5.-

Grote smaak

Galia meloen
nu per stuk

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle soorten

Tomaatjes
Nu 40 soorten

•  NIEUW     Zomerpasta     NIEUW
MET CANTHARELLEN, HAM EN BOONTJES

 _____________________100 GRAM  1,25

•  Nasi of bami
MET BABI-PANGANG _______100 GRAM  0,99

•  Capucijnersschotel
 _____________________100 GRAM  0,99

Grote Hollandse

Bloemkool 0,99
2,98

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 8 AUGUSTUS, DINSDAG 9 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 10 AUGUSTUS

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Alle soorten

Rauwkost __________ 2E BAKJE GRATIS

Macaroni___________ 100 GRAM 0,89

Nu binnen: nieuwe oogst 

Hollandse delbarestival appels 

en Triumphe handperen

Volop kersen, 
aardbeien en zacht fruit

Heel kilo
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Oplossing
We	zijn	nog	even	naar	de	jeu	de	boulebanen	op	het	terrein	van	korfbalver-
eniging	T.Z.	gaan	kijken,	waar	op	de	gravelbanen	heel	veel	wordt	gespeeld.	
De	deelnemers	die	door	het	vele	spelen,	kenners	zijn	geworden,	hadden	de	
nieuwe	baan	bij	het	project	Opgetogen	al	gezien	en	moesten	er	vooral	om	
lachen.	Bij	navraag	op	de	gemeentewerf	blijkt	dat	er	een	probleem	bekend	
is	maar	niet	precies	wat	en	wordt	doorverwezen	naar	de	afdeling	commu-
nicatie	op	het	gemeentehuis.	Dat	hebben	we	gedaan.	Daar	weten	 ze	van	
wanten	want	nog	diezelfde	middag	is	na	intern	overleg	besloten	dat	er	bin-
nenkort	een	afspraak	komt	met	de	bewoners	om	tot	een	goede	oplossing	te	
komen	over	wat	er	verder	moet	gebeuren.	Of	een	goede	baan	of	een	gras-
veld.	Complimenten	voor	de	snelle	beslissing.	

Achter het nieuwe appartementen complex aan de Prins Bernhardlaan in 
Maartensdijk ligt een niet gewilde jeu de boulebaan.

Met	weemoed	denkt	Baars	terug	aan	
29	mei	2010.	‘We	hebben	zo’n	over-
donderend	afscheid	gehad.	Met	geen	
woorden	 te	 beschrijven.	 We	 horen	
nog	 steeds	 van	 mensen	 hoe	 mooi	
het	was	en	dat	ze	ons	zo	missen.’	De	
eerste	 dagen	 na	 zijn	 pensionering	
was	het	behoorlijk	wennen,	herinnert	
Baars	zich.	‘Ik	was	alles	kwijt,	mijn	
portemonnee,	 mijn	 sleutels.’	 Nadat	
hij	weer	een	beetje	in	een	routine	was	
gekomen,	besloot	hij	de	winkelruim-
te	aan	te	pakken.	‘Toen	hij	helemaal	
leeg	 was,	 heb	 ik	 hem	 helemaal	 ge-
stript,	daarna	geïsoleerd,	gestuukt	en	
van	nieuwe	bedrading	voorzien.	Het	
is	 een	 prachtig	 geheel	 geworden.’	
Ook	ging	hij	 voor	het	 eerst	 lang	op	
vakantie	met	 zijn	 vrouw.	 ‘In	 de	 pe-
riode	juli,	augustus.	We	mochten	een	
huisje	in	Midden	Frankrijk	lenen	van	
vrienden.	 Dat	 lag	 echt	 helemaal	 in	
“the	middle	of	nowhere”.	We	hebben	
heel	veel	gepraat	en	ook	veel	gesla-
pen.	Door	alle	zorgen	die	het	afslui-
ten	 van	 de	 winkel	 met	 zich	 meege-
bracht	had,	waren	we	oververmoeid	
geraakt.	Er	was	zoveel	op	onze	weg	
gekomen.’

Reiki
Twintig	 jaar	geleden	had	Baars	zich	
bekwaamd	 tot	ReikiMaster.	Reiki	 is	
een	vorm	van	werken	met	universele	
energie,	 die	 wordt	 doorgegeven	 via	
de	handen.	Degene	die	 de	hand	op-
legt,	 maakt	 niet	 iemand	 beter,	 maar	

fungeert	 als	 doorgeeluik.	 Het	 is	
de	 ontvanger	 van	 deze	 energie	 die,	
zij	 het	 onbewust,	 het	werk	 verricht.	
Het	 houdt	 in	 dat	 lichaam	 en	 geest	
weer	 voeding	 krijgen	 om	 in	 balans	
te	komen.	‘Mijn	vrouw	en	ik	hebben	
veel	 te	 danken	 aan	 de	 spirituele	 in-
vloed	van	Reiki.	 Je	krijgt	 rust	 in	 je,	
je	maakt	 je	nergens	meer	druk	over.	
Het	komt	allemaal	goed.’	Zo	heeft	hij	
ook	tegen	zijn	pensionering	aangeke-
ken:	‘Ik	heb	veertig	jaar	lang	tachtig	
uur	per	week	gewerkt.	Vroeger	dacht	
ik	 altijd:	 ik	 ga	 lekker	 doorwerken.	
Maar	 ik	kijk	er	nu	anders	 tegenaan.	
Als	je	65	bent,	moet	je	het	afsluiten.	
Daarom	ben	ik	gestopt.	Het	leven	is	
kort,	geniet	ervan,	is	mijn	motto	nu.	
We	hebben	nu	bijvoorbeeld	tijd	om	te	
genieten	van	onze	kleinkinderen.’	De	
regering	wil	graag	dat	mensen	langer	
doorgaan,	 omdat	 al	 die	 gepensio-
neerden	 te	veel	geld	zouden	kosten.	
‘Ik	denk	dat	het	om	het	even	 is:	als	
je	blijft	doorwerken,	ga	 je	van	alles	
mankeren.	Ouderen	die	op	tijd	stop-
pen,	blijven	langer	gezond.’	

Kantoorruimte
In	 de	 herfst	 van	 2010	 rondde	Baars	
de	 werkzaamheden	 aan	 de	 winkel-
ruimte	 af.	 ‘Ik	 heb	 toen	 vergunning	
voor	vergader-	en	bijeenkomstruimte	
aangevraagd	 bij	 de	 gemeente.	 Dat	
werd	afgewezen	omdat	 er	 te	weinig	
parkeerruimte	zou	zijn.	Ik	betreur	dat	
nog	 steeds.	 Overdag	 zijn	 de	 meeste	

auto’s	hier	in	de	straat	weg	en	er	is	in	
onze	gemeente	nog	steeds	veel	vraag	
naar	 ruimte	voor	workshops	en	der-
gelijke.	 Maar	 goed,	 ik	 heb	 een	 ver-
gunning	 voor	 kantoorruimte	 aange-
vraagd	en	die	heb	ik	wel	gekregen.	Ik	
heb	het	nu	per	1	september	voor	vast	
verhuurd	aan	een	architectenbureau.’	
Ook	in	dit	geval	had	Baars	veel	aan	
zijn	 Reiki-training.	 ‘Het	 loopt	 zoals	
het	loopt.	Net	als	Willem	Duys	altijd	
zei:	“Maak	je	vooral	niet	druk”.	Dat	
is	de	beste	oplossing.	Eigenlijk	medi-
teer	ik	te	pas	en	te	onpas.	Ik	zet	mijn	
gedachten	op	een	rijtje	en	dan	zeg	ik	
tegen	mezelf:	nu	even	niet.	Als	je	het	
los	 kan	 laten,	 creëer	 je	 ruimte	 in	 je	
hoofd.’	 Dit	 proces	 kan	 ook	 een	 he-
lende	werking	hebben:	‘Je	kunt	met	
je	gedachtegang	al	heel	veel	de	goe-
de	kant	op	sturen.’	Baars’	echtgenote	
schildert	en	zelf	heeft	hij	een	volks-
tuin	genomen.	‘Ik	heb	het	daar	heel	
erg	 naar	mijn	 zin.	 Ik	 kan	daar	mijn	
ei	 kwijt.	 Alles	 schiet	 als	 een	 raket	
de	grond	uit.	Ik	denk	dat	het	in	mijn	
bloed	zit:	mijn	vader	was	boer.	Even	
werken,	even	zitten.’	Het	is	ook	goed	
voor	de	geest,	leert	hij:	‘Je	bent	daar	
gelijk	 ook	 goed	 geaard.	 Aarding	 is	
essentieel.	Je	moet	er	elke	morgen	bij	
stilstaan.	Zo	blijf	je	blijft	gezond	en	
rustig	en	je	bent	psychisch	perfect.’	
Nu	hij	meer	tijd	voor	zichzelf	heeft,	
wil	 hij	 zich	 er	 nog	 meer	 voor	 zijn	
Reiki-kant	 openstellen	 en	 nog	meer	
mensen	helpen.	‘Ze	hebben	soms	een	

energieduwtje	 in	 de	 juiste	 richting	
nodig.	Dan	zeg	ik:	“Ik	zet	je	op	een	
tribune.	Je	kunt	weer	om	je	heen	kij-

ken.	Geniet	ervan”.	Ik	voel	dat	ik	al	
heel	ver	ben	in	mijn	ontwikkeling	als	
ReikiMaster.’

Een jaartje later...
Ad Baars: ‘Tevreden met jezelf zijn is onbetaalbaar’

door Lilian van Dijk

Ruim een jaar nu is Ad Baars met pensioen. Veertig jaar lang heeft hij met zijn echtgenote 
een supermarkt gerund aan de Waterweg 110 in De Bilt. Toch spijt het hem geen moment 

dat hij gestopt is en nu alle tijd aan zichzelf heeft. 

Ad Baars is blij dat hij op zijn vijfenzestigste is gestopt met werken en nu in 
alle rust van het leven kan genieten.

De kunst van het ouder worden
Film en nabespreking met lunch voor 55-plussers

Op	dinsdag	23	augustus	is	de	ilm	‘De	kunst	van	het	ouder	worden’	te	zien	
in	de	Koperwiek,	Koperwieklaan	3	in	Bilthoven.	Wat	kun	je	ondernemen	
om	positief	in	het	leven	te	staan?	Hoe	kun	je	omgaan	met	ingrijpende	ver-
anderingen?	Drie	senioren	die	veel	hebben	meegemaakt	vertellen	daarover	
in	de	ilm.	Na	aloop	volgt	een	nabespreking	onder	leiding	van	een	mede-
werker	van	Indigo

Hoe	ouder	iemand	wordt,	hoe	meer	verlieservaringen:	verlies	van	de	partner	
en	dierbaren,	het	verminderen	van	sociale	contacten,	een	lijf	dat	begint	te	
protesteren,	het	verlies	van	de	‘vertrouwde’	plek	in	de	samenleving	en	ten-
slotte	het	verlies	van	zelfstandigheid.	Het	vraagt	veel	levenskunst	om	met	
deze	moeilijke	gebeurtenissen	om	te	gaan.	Niet	verwonderlijk	dus	dat	veel	
ouderen	last	hebben	van	gevoelens	van	somberheid,	eenzaamheid	of	angst.	
Gelukkig	weten	de	meeste	ouderen	uiteindelijk	om	te	gaan	met	verlieserva-
ringen	en	vinden	een	nieuwe	balans.	Maar	hoe	doen	zij	dit?	Wat	helpt	hen	
daarbij?	Daarover	gaat	‘De	kunst	van	het	ouder	worden’.	In	de	ilm	vertel-
len	ouderen	over	hun	leven	en	vooral	hoe	zij	zich	staande	weten	te	houden	
na	ingrijpende	gebeurtenissen.	‘De	kunst	van	het	ouder	worden’	is	een	ilm	
over	het	koesteren	van	de	mogelijkheden	en	de	kansen	die	het	leven	biedt.

Speciaal	voor	deze	gelegenheid	verzorgt	de	Bilthuysen	een	lunch.	U	bent	
van	 harte	 welkom!	 De	 bijeenkomst	 begint	 om	 	 11.00	 uur	 en	 eindigt	 om	
13.00	uur.	 	Deze	lunch-	en	de	bijeenkomst	wordt	mogelijk	gemaakt	door	
de	gemeente	De	Bilt,	de	COSBO,	de	Bilthuysen	en	Indigo.	De	kosten	be-
dragen	5	euro.	Aanmelden	kan	bij	Indigo	(tel.	030	2308590)	of	per	e-mail:	
secretariaat@indigo.nl.

Joke	Hooft	is	25	jaar	geleden	begon-
nen	met	schilderen.	Sinds	zij	in	1985	
een	 aquarel	 kocht	 van	 de	 Utrechtse	
kunstenaar	 Wim	 Hagemans	 ontwik-
kelde	 bij	 haar	 een	 passie	 voor	 het	
aquarelleren.	 De	 eerste	 lessen	 kreeg	
zij	 van	 de	 schilder	Mol.	 Samen	met	
een	groep	schilders	in	de	buurt	orga-
niseren	 ze	bezoekjes	bij	 elkaar	waar	
gezamenlijk	een	bepaald	object	wordt	
bestudeerd.	 Met	 een	 groep	 schilders	
werkte	zij	veel	tijdens	schilderweken	
in	binnen-	en	buitenland.	Ze	heeft	o.a.	
geschilderd	 in	 de	 tuinen	van	Monet,	
in	Bourgondië,	Toscane,	Luxemburg,	
Leuven,	Drenthe	en	in	Limburg.	Joke	
is	gek	op	bloemen;	dus	het	is	niet	zo	
vreemd	dat	juist	dit	haar	specialiteit	is	
geworden.	Daarnaast	schildert	zij	ook	
landschappen	 en	 stadsgezichten	 in	
haar	eigen	romantische	stijl.	In	en	om	
haar	eigen	woonplaats	heeft	zij	onder	
meer	de	bloemenmarkt	 en	de	grach-
ten	geaquarelleerd.	Door	het	expose-
ren	van	haar	werk	wil	zij	veel	mensen	
laten	meegenieten.

Wil	 Schreuders	 schildert	 ongeveer	
10	 jaar.	 Zij	 volgde	 in	 het	 verleden	
onder	 andere	 de	 Sociale	 Academie	
en	 besloot	 in	 1984	 om	 zich	 verder	
te	ontwikkelen	 in	een	 richting	waar-
bij	 beweging,	 muziek	 en	 dus	 later	

ook	 schilderkunst	 belangrijke	 items	
werden	 in	 haar	 leven.	 Haar	 eerste	
kunstwerk	 ontstond	 spontaan	 na	 een	
levenservaring	die	van	grote	 invloed	
was	op	haar	verdere	leven.	
Als	 overwegend	 autodidact	 laat	 zij	
zich	 vooral	 inspireren	 door	 abstrac-
ties	 en	 ronde	 vormen	 met	 persoon-
lijke	 thema’s	met	 een	 eigen	verhaal.	
Volgens	 anderen	 hebben	 haar	 kunst-
werken	 een	 mystieke	 inslag.	 Een	
enkele	 keer	 neigt	 zij	 naar	 iguratief	
werk,	 echter	 meer	 afiniteit	 heeft	 zij	
met	 uitgesproken	 kleurgebruik.	 Dat	
treft	men	dan	 ook	vooral	 aan.	 Soms	
past	zij	andere	materialen	dan	acryl-

verf	toe	en	bewerkt	zij	de	ondergrond	
op	een	voor	haar	creatieve	wijze.	Zij	
beschouwt	 het	 als	 een	 prachtige	 ge-
legenheid	 om	 haar	 werk	 te	 mogen	
presenteren	in	De	Akker	en	hoopt	dat	
velen	er	mee	zullen	kennismaken	en	
zullen	genieten	van	de	expositie.

De	 tentoonstelling	 is	 op	 werkdagen	
gratis	 toegankelijk	 tussen	 09.00	 en	
12.00	 uur	 in	 de	 maanden	 augustus,	
september	en	oktober	2011.	Na	12.00	
uur	 kan	 worden	 geïnformeerd	 bij	
Riet	Ederveen	op	C29	en	bij	Prartho	
Leemans	op	A6	van	het	appartemen-
tencomplex.	[HvdB]

Expositie van Joke Hooft en Wil Schreuders
 

In het Appartementencomplex De Akker, Soestdijkseweg-Zuid 87, 3732 De Bilt is in de maanden 
augustus, september en oktober van dit kalenderjaar een schilderijententoonstelling van de Utrechtse 

schilders Joke Hooft-van de Weghe (aquarel) en Wil Schreuders (acryl en gemengde techniek)

Wil Schreuders (links) en Joke Hooft met hun werk in de tuin van De Akker.
























































































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 



 De Vierklank 7 3 augustus 2011

advertentie

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

Dave (38) en Astrid (31) Willemse, 
afkomstig uit Almere, hebben beide 
een horecaverleden maar hebben 
lange tijd een ander beroep uitgeoe-
fend. Dave was onderoffi cier bij de 
Luchtmobiele Brigade en Astrid was 
leidinggevende van een debiteuren-
afdeling. Beiden hebben overigens 
wel de nodige horecavakdiploma’s 
op zak. Het was hun grote wens om 
samen iets te beginnen in de horeca. 
Het vrij komen van de bistro bood 
ze de kans om hier van start te gaan. 
Ze hebben daarbij hun eigen ideeën. 
Hun zaak moet laagdrempelig zijn en 
ook functie voor de buurt hebben als 
ontmoetingsplek. Maar ook moet je 
er heel lekker kunnen eten. Ze mik-
ken daarbij op de bewoners van het 
bungalowpark maar ook op de men-
sen uit de buurt en passanten. De mo-
gelijkheden die ze bieden variëren 
van snackbar om gerechten af te ha-
len tot het houden van feesten. Maar 
ook is er de mogelijkheid van huur 
van een fi ets om in de mooie omge-
ving een tocht te maken. Je kunt bij 
‘De Egel’ dus alle kanten uit.

Laagdrempelig
Dave bekent dat hij altijd een ‘hob-
bykok’ is geweest. Eentje met passie, 
en ook een beetje eigenwijs. ‘Ik kook 
altijd op mijn gevoel en niet zo zeer 

volgens een recept’, zegt hij zelf. ‘Ik 
ben altijd op zoek naar bijzondere 
en interessante smaken waarbij ik 
in mijn gerechten graag veel soorten 
kruiden gebruik. Het resultaat is dan 
net even anders.’ Hij kan zich in zijn 
nieuwe zaak nu volledig uitleven. Op 
de kaart staan interessante gerech-
ten. Dave noemt de stijl eenvoudig 
maar verrassend en met smaak. De 
kaart is niet groot maar wel heel di-
vers en wordt regelmatig vernieuwd. 
‘De echte specialiteiten blijven er 
op verzoek van de vaste klanten dan 
wel op staan’, vertellen ze. Astrid en 
Dave staan garant voor ruime porties 
en goede prijs/kwaliteit verhouding. 
‘Bij ons is nog nooit iemand vertrok-
ken met een hongerig gevoel’, garan-
deren ze. Er zijn weekmenu’s en voor 
de kinderen speciale menu’s die al-
tijd aangepast kunnen worden. Dave 
is natuurlijk altijd te vinden In de 
keuken terwijl Astrid het gastvrouw-
schap en de bediening op zich neemt. 
‘De Egel’ biedt zowel de mogelijk-
heid voor lunch als voor diner en is 
in het hoogseizoen zeven dagen per 
week open. 

Activiteiten 
Dave en Astrid willen de caféfunctie 
nog wat meer naar voren brengen. 
Er is een grote en gezellige bar maar 

ook kan er gebiljart en geklaverjast 
worden. Ze willen allerlei activiteiten 
opzetten en binnenkort wordt een kin-
derbingo georganiseerd. Onlangs is er 
een poolbiljartclub opgericht. De spe-
lers komen regelmatig in ‘De Egel’ 
hun wedstrijdjes spelen. Op de breed-
beeld televisie met groot scherm is er 
straks weer Eredivisie Live te zien. 
Een kinderspeelhoek treffen we ook 
aan. En natuurlijk is er nog steeds het 
gezellige terras, omringd door bloe-
men en een kleine speeltuin. Alleen, 
tegen het dramatische weer van de af-
gelopen maand is geen kruid gewas-
sen, weten ze nu ook. Maar Dave en 
Astrid bieden meer, ook als het weer 
niet zo uitnodigt tot een verblijf bui-
ten. Dan is er binnen altijd de gezel-
lige leestafel, het prachtige aquarium 
en een supersnelle draadloze internet 
verbinding naast de mogelijkheid om 
te darten. De hond, mits wel opge-
voed, is ook welkom. 

Aangename beleving
De zaak van Astrid en Dave ligt in 
een prachtige omgeving aan ver-
schillende fi ets- en wandelroutes. 
De Graaf Floris V Weg is een rus-
tige zijweg van de drukke verbin-
ding Utrecht-Hilversum. Dat maakt 
het verblijf op bungalowpark en 
Café-Bistro tot een rustgevende en 

aangename beleving. Tegelijkertijd 
draagt de locatie niet bij tot een grote 
bekendheid van hun zaak. De wens 
van Dave en Astrid is een bord langs 
de Tolakker- en Utrechtseweg die de 
weg wijst naar hun gezellige zaak. 
Dat is een lastig verhaal, hebben ze 

tot nu toe ervaren. Toch hopen ze hun 
bedrijf, ook gedurende deze niet zo 
geweldige zomer, uit te bouwen tot 
een zaak waar het goed toeven is. 
Alle mogelijkheden die Café-Bistro 
‘De Egel’ biedt zijn terug te vinden 
op www.bistro-egel.nl.

Café-Bistro ‘De Egel’ biedt vele mogelijkheden 
door Martijn Nekkers

Jarenlang vonden we op bungalowpark ‘De Egelshoek’ aan de Graaf Floris V weg 32 in 
Hollandsche Rading de gelijknamige bistro. Sinds begin dit jaar is het roer daar omgegooid. 

Dave en Astrid Willemse hebben een nieuwe start gemaakt onder de naam Café-Bistro ‘De Egel’. 
Ze zijn enthousiast en hebben grootse plannen om er een succes van te maken. 

Astrid en Dave Willemse achter de bar in hun Café-Bistro ‘De Egel’.

Woensdag 27 juli kreeg de politie 
de melding, dat een onbekende man 
had geprobeerd een woning binnen 
te dringen op de Tolakkerweg in Hol-
landsche Rading. Rond 12.40 uur 
belde de man aan bij de woning. Toen 
de deur door de bewoonster werd ge-
opend probeerde hij met een verhaal 
de woning binnen te komen. De be-
woonster duwde de deur echter dicht 
en een familielid van de bewoonster 
waarschuwde de politie. De man ging 
er daarna snel vandoor op een gereed-
staande fi ets, in de richting van het 
station Hollandsche Rading. De poli-
tie heeft met meerdere eenheden naar 
de man gezocht maar hem niet meer 
aangetroffen. Het signalement van de 
verdachte luidt: Blanke man, vermoe-

delijk tussen 50 à 60 jaar oud, grijs 
golvend haar, mogelijk een pruik en 
gekleed in een crèmekleurige jas. Op 
zijn hoofd een donker petje. Hij reed 
op een fi ets met zijtassen.

Wisseltruc
Diezelfde middag rond 14.45 uur 
kreeg de politie de melding, dat een 
84-jarige inwoner van Maartensdijk 
het slachtoffer was geworden van 
een geldwisselaar. De Maartensdijker 
werd rond 14.45 uur op het Maertens-
plein benaderd door een onbekende 
man die vroeg of hij geld kon wis-
selen. Op het moment dat het slacht-
offer zijn portemonnee opende deed 
de vreemdeling daarin een greep en 
vertrok. Later bleek dat de Maar-

tensdijker meer dan 200 euro uit zijn 
portemonnee miste, die door de dader 
bliksemsnel moet zijn weggegrist. 
Volgens de informatie die aan de po-
litie werd verstrekt zou dezelfde man 
al vaker op en rond het Maertensplein 
zijn gezien. De politie beschikt nog 
niet over een bruikbaar signalement 
van de man, maar waarschuwt de be-
woners voor deze methode en vraagt 
bij aantreffen van een verdachte direct 
te bellen met het alarmnummer 112.

Opletten
Het kan zijn dat beide misdrijven door 
dezelfde man zijn gepleegd. Na zijn 
vlucht uit Hollandsche Rading rich-
ting station kan hij daarna naar Maar-
tensdijk zijn gefi etst. De politie doet 
een dringend beroep op bewoners 
om goed op te passen voor geldwis-
selaars. Er zijn in deze omgeving veel 
personen van vooral buitenlandse af-
komst die de truc razendsnel uithalen. 
Dat gebeurt niet alleen op straat maar 
ook in winkels. Raadzaam is om niet 
meer geld naar buiten mee te nemen 
dan voor boodschappen nodig is en 
ook zorgvuldig om te gaan met pin-
passen en codes. Daarnaast is het be-
langrijk om bij contact met vreemden 
goed op te letten, zodat indien nodig, 
een juist signalement kan worden ge-
geven. 

Politie vraagt alertheid van bewoners
door Kees Pijpers

Onlangs werden op dezelfde dag in Hollandsche Rading en Maartensdijk door een dader twee 
misdrijven gepleegd. Eenmaal een poging tot binnendringen die mislukte en eenmaal een geslaagde 

greep uit een portemonnee door een geldwisseltruc. De politie doet onderzoek in deze zaak en 
verzoekt getuigen van deze gebeurtenissen contact op te nemen met de politie Binnensticht via het 

telefoonnummer 0900-8844.

Het Maertensplein op een rustige (zaterdag-)ochtend.

De man, die Bilthoven bedacht
door Henk van de Bunt

Op de Vinkenlaan, in de volksmond Vinkenplein, in Bilthoven 
staat als eerbetoon aan dr. Melchior de ‘Melchiorbank’. 

De bank is ter nagedachtenis aan dokter Melchior 
‘De man, die Bilthoven bedacht’ in 1928 geplaatst.

In het interview met Karel Beesemer 
over het ‘Huis van de gemeente’ (zie 
pag. 3) komt  de bank ter sprake als 
de oud-wethouder vertelt over hoe 
de naam Bilthoven tot stand geko-
men is. Wij besluiten naar de Vin-
kenlaan te gaan voor een fotoces-
sie bij de bank en schrikken van de 
deplorabele toestand van het ‘mo-
nument’. De Melchiorbank blijkt 
inmiddels als ‘hangplek’ dienst te 
doen. Kennelijk is er door vanda-
lisme alvast een begin gemaakt met 
de renovatie van het centrum van 
Bilthoven. De zittingen en rugleu-
ning zijn verdwenen en stenen zijn 
uit het metselwerk gehaald. Op dit 
moment absoluut geen sieraad voor 
Bilthoven.

Plaquette
Op de beschadigde plaquette valt nog net te lezen wie de man was ter ere 
van wiens nagedachtenis de bank is geplaatst:
H. W. Melchoir geb. 1874 vestigde zich in 1904 als arts in De Bilt, later in 
Bilthoven. Met een korte onderbreking door vestiging elders is hij dat ge-
bleven tot zijn overlijden door een auto-ongeluk in 1927. Hij was een kun-
dig arts en nam veel initiatieven ter bevordering van de gezondheidszorg 
in de gemeente, waardoor hij erg geliefd was. Tevens was hij van 1915-
1919 lid van de raad van de gemeente De BiIt. Juist in die periode kwam 
in de raad een voorstel aan de orde de naam De Bilt Station, waarmede 
het noordelijk deel van De Bilt tot 
1917 werd aangeduid, te verande-
ren. Die naam gaf aanleiding tot 
misverstanden en vergissingen. Er 
werden in de raad vele namen ge-
noemd en tenslotte werd de naam 
Bilthoven, genoemd door Dr. Mel-
chior, in de raadsvergadering van 
11 oktober 1917 vastgesteld. 

De huidige staat van de Melchiorbank. 

De Melchiorbank in originele staat.



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,-

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van Oilily

lipbalm voor maar 5,95

 

L'Oréal Casting crème gloss 

haarkleuring

van 14,39 voor 9,99

 

L'0réal age re.perfect 

dag/nachtcreme voor rijpe

en zeer rijpe huid 1 + 1 gratis

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 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.

Zonnebloemen bos 4,95

Geurige freesia's bos  4,95

Tuinhortensia's  12,95

Hele liter plantenvoeding  2,70

06 - 53 14 67 33

Wegens vakantie zijn wij gesloten 
vanaf 1 augustus t/m 15 augustus 2011

Wij wensen al onze klanten een prettige vakantie!

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

1,50

1,25

Rozijnenbroodje
400 gram nu

Appelgondels
met slagroom

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

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 206 1.6 16V AUT GENTRY, 

2003, 58.000, ZWART, CLIMATE C, 

HALF LEDER, REGENS, LMV, MLV, 

RAD/CD, ER, CV, SB

€ 6.500

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V LPG G3 2008 97.000 ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, ER, CV, 

CITROEN C4 GRAND PICASSO 2007 106.000 BRUIN/GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 

1.8 16V 7-PERSOONS LMV, TREKH, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ESP,  € 14.950,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET, ZWART LEDER, ABS, AIRBAGS, ER, ESP, 

CLIMATE C, TREKH, PARKEERS, LMV,  € 11.950,00 

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 206CC 2.0 16V 2001 102.000 ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, LMV, ER, CV, SB, 

ESP, MLV, AIRBAGS, RAD/CD,  € 6.700,00 

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 

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, ER, CV, SB, 

RAD/CD, REGENS, AIRBAGS, RAD/CD, MLV,  € 7.950,00 

PEUGEOT 407 1.8 16V PACK 2006 143.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, ER, CV, 

SB, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, CAR KIT.  € 9.950,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET, CLIMATE C,  ER, CV, SB, RAD.CD, ABS  € 5.950,00 

VOLVO V70 2.4D5 GEARTRONIC 2005 146.000 ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, 

ABS, RAD/CD, LMV, LEDER INT, REGENS, PARKEERS,  € 16.250,00 
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Over	 de	 oorlogservaringen	 van	 zijn	
echtgenote	 vertelt	 De	 Lathouder:	
‘In	 het	 Jappenkamp	 hadden	 Bum,	
haar	 moeder	 en	 haar	 zuster	 zeven	
kindertjes	 toegewezen	gekregen	van	
de	Japanners	om	voor	te	zorgen.	De	
ouders	van	die	kleintjes	waren	door	
de	 Japanners	 onthoofd	voor	 het	 een	
of	 ander	 vergrijp.	Het	 is	 hen	 gelukt	
al	 die	 kinderen	 in	 leven	 te	 houden.	
Merkwaardig	genoeg	zijn	ze	allemaal	
goed	terecht	gekomen.	Ze	zijn	alleen	
wat	achtergebleven	in	de	groei,	om-
dat	 ze	 jarenlang	gebrek	aan	voedsel	
en	vitaminen	hadden	gehad.	Een	van	
die	kinderen	 is	professor	Ernst	Bra-
chus,	die	een	archief	heeft	aangelegd	
met	 alle	 gegevens	 van	 heel	 Borneo	
in	oorlogstijd.	Hij	heeft	veel	over	de	

Tweede	 Wereldoorlog	 geschreven.’	
Bum	mocht	 na	 de	 oorlog	naar	Aus-
tralië	 in	het	kader	van	gezinshereni-
ging,	 	 omdat	 haar	 moeder	 en	 haar	
zuster	 daar	 al	 zaten.	 ‘Omdat	 ik	 niet	
in	staat	was	om	te	werken,	maar	eerst	
moest	herstellen	van	mijn	kampziek-
tes	–	ik	heb	nog	tot	1949	last	gehad	
van	 mijnworm	 –	 vroeg	 Bum	 me	 of	
ik	 mee	 wilde.	 We	 brachten	 de	 reis	
door	 in	 een	 kist	 in	 het	 bommenrek	
van	een	KNIL-bommenwerper.	Eerst	
vlogen	we	naar	Nieuw	Guinea,	 toen	
naar	Cairns	en	vandaar	naar	Brisba-
ne.	De	voormalige	krijgsgevangenen	
kwamen	 terecht	 in	 een	 oud	 oplei-
dingskamp	van	het	 leger.	 ‘Daar	wa-
ren	 goede	 doktoren.	We	 kregen	 een	
kleine	toelage.	Zodra	we	weer	gingen	

verdienen,	moesten	we	die	terugbeta-
len.’	In	Brisbane	sloeg	de	vonk	over	
tussen	 de	 twee	 jonge	 mensen.	 ‘We	
werden	 verliefd.	 In	 Sydney	 konden	
we	met	haar	moeder	en	zuster	samen	
een	latje	huren.	Daar	zijn	we	na	een	
maand	 getrouwd.’	 Na	 een	 half	 jaar	
gingen	 we	 op	 een	 schip	 terug	 naar	
Batavia.	Ik	moest	meteen	weer	wer-
ken.’

Repatriëring
Kees	de	Lathouder	heeft	twintig	jaar	
in	 Indië	 gewerkt	 en	 drieëntwintig	
jaar	in	Rotterdam,	altijd	in	de	scheep-
vaart.	 ‘Ik	 deed	 alle	 agenturen	 van	
schepen	die	 naar	 de	oost	 gingen.	 Ik	
was	erg	gewild	bij	mijn	superieuren,	
omdat	 ik	 Maleis	 sprak.’	 Na	 de	 oor-

log	 bleef	 hij	 eerst	 nog	 in	 Indonesië	
werken.	 ‘In	1957	kregen	we	van	de	
directie	van	de	KPM	te	horen	dat	we	
onze	vrouwen	en	kinderen	naar	Hol-
land	moesten	sturen.’	
De	 meerderheid	 van	 de	 gepatrieer-
den	 werd	 in	 Nederland	 onderge-
bracht	 in	 contractpensions,	 vaak	
oude	 en	 slecht	 onderhouden	 hotels.	
De	 kamers	 waren	 klein	 en	 moesten	
soms	plaats	bieden	aan	meer	dan	zes	
personen.	 Mensen	 die	 gewend	 wa-
ren	veel	 te	 baden,	moesten	hier	 één	
keer	 in	 de	 week	 in	 de	 rij	 staan	 om	
enkele	 minuten	 te	 mogen	 douchen.	
Het	 eten	was	 er	 vaak	 beroerd.	Voor	
de	 betaling	 van	 dit	 verblijf	 hield	 de	
Nederlandse	overheid	zestig	procent	
van	 het	 verdiende	 salaris	 in.	 ‘Mijn	
vrouw	 en	 onze	 drie	 kinderen	 kwa-
men	 eerst	 in	 een	 contractpension	 in	
de	Van	Boetzelaerlaan	 in	Den	Haag	
terecht.	Het	was	een	nare	periode.	Ze	
werden	 er	 slecht	 behandeld	door	 de	

eigenaars.	 Na	 vier	 maanden	 maakte	
een	broer	die	in	de	Vogelwijk	in	Den	
Haag	woonde	een	verdieping	vrij	 in	
zijn	huis	aan	de	Patrijslaan.	Hij	was	
architect	 en	 had	 daar	 een	 heel	 blok	
huizen	gebouwd.’	De	Lathouder	zelf	
mocht	pas	in	1958	weg	uit	Indonesië.	
‘Eerst	 moesten	 we	 zorgen	 dat	 alle	
Nederlandse	en	Indisch-Nederlandse	
mensen	uit	Oost	en	Midden-Java	ge-
evacueerd	 werden,	 want	 de	 nieuwe	
president	 van	 Indonesië,	 Soekarno,	
had	 verordonneerd	 dat	 die	 moesten	
vertrekken.	 Ik	 boekte	 mensen	 als	
dekpassagier	op	langsvarende	boten,	
van	welke	nationaliteit	ook.	Dat	bete-
kende	dat	ze	op	een	matje	op	het	dek	
moesten	slapen	en	hun	eigen	kooks-
pullen	moesten	meebrengen.	Dat	wa-
ren	ze	bepaald	niet	gewend,	maar	die	
mensen	 moesten	 weg	 uit	 Indonesië,	
hoe	dan	ook,	dacht	 ik.	 In	Singapore	
werden	ze	aan	land	gezet.’	

Kees de Lathouder over zijn leven 
na de Tweede Wereldoorlog

door Lilian van Dijk

Kees de Lathouder overleefde de Tweede Wereldoorlog ternauwernood. Na een verblijf 
in Australië om te revalideren keerde hij terug naar Indonesië. Als een van de laatsten 

kwam hij begin jaren vijftig weer in Nederland terecht. Dit is het derde deel.

Elk jaar leest een scholier van het Eerste Vrijzinnig Christelijke Lyceum uit 
Den Haag tijdens de herdenking op 15 augustus een zelfgeschreven gedicht 
voor bij het Indisch Monument in Den Haag.

Uitslagen Zomerbridge 
Donderdag 28 juli was er opnieuw Zomerbridge in 

Hollandsche Rading. ‘Slechts’ 24 paren waren naar het 
tijdelijk dorpshuis aan de Dennenlaan afgereisd. 

De	wedstrijdleiding	 had	 deze	 in	 één	 lijn	 ingedeeld.	Dorien	Mol	+	Men-
no	de	Vries	werden	afgetekend	winnaar	met	63,54%.	Rob	van	der	Blonk	
+	 Mieke	 Oomen	 werden	 tweede	 (59,56%)	 en	 Trees	 van	 Doorn	 +	 Jan	
van	 der	 Heide	 veroverden	 het	 brons	 met	 58,31%.	 Drieëntwintig	 deelne-
mers	 namen	 tot	 nu	 toe	 aan	 alle	 zes	 de	 avonden	 deel;	 zeven	 deelnemers	
deden	 dat	 al	 vijf	 keer.	 Totaal	 93	 bridgers	 veroorloofden	 zich	 al	 één	 of	
meerdere	 avonden	 bridgeplezier	 tijdens	 deze	 Zomerbridgereeks	 2011.		
Donderdag	4	augustus	is	alweer	de	volgende	avond	in	de	reeks,	die	don-
derdag	25	augustus	eindigt,	in	het	tijdelijk	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	 aan-
melden	voor	zowel	 leden	als	niet-leden	per	paar	kan	per	 e-mail	 (bridge-
hollrading@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.	

Het gelegenheidsduo Dorien Mol + Menno de Vries won de 6de etappe van 
het Zomerbridge in Hollandsche Rading.

Twee	 jaar	 geleden	 hebben	 de	 scouts	
zich	 aangemeld	 voor	 dit	 evenement	
waar	ruim	38.000	deelnemers	uit	150	
landen	 nu	 aan	 deelnemen.	 Om	 de	
50%	eigen	bijdrage	te	verdienen	heeft	
Rianne	 zich	 aangemeld	 als	 bezorger	
van	 De	Vierklank.	 Ze	 is	 een	 van	 de	
jongeren	die	zelf	een	hoop	geld	spa-
ren	om	in	Scandinavië	met	 leeftijds-
genoten	 uit	 de	 hele	 wereld	 actief	 te	
zijn	 op	 het	 gebied	 van	 buitensport,	
maatschappelijke	 betrokkenheid	 en	
wereldwijde	verbroedering:

Uniek
De	Wereld	Jamboree:	een	wereldwijd	
evenement	dat	uniek	is	 in	zijn	soort.	
Deelnemen	 aan	 een	 evenement	 op	
wereldniveau	 betekende	 dat	 er	 di-
verse	 weekeinde	 en	 bijeenkomsten	
werden	georganiseerd	om	elkaar	 be-
ter	 te	 leren	kennen.	In	Ommen	werd	
deze	voorbereiding	in	mei	afgesloten	
met	 een	 kamp	 samen	 met	 de	 ruim	
1500	 Nederlandse	 deelnemers	 en	
ondersteuners.	 Scouting	 Nederland	

heeft	 dit	 enorm	 professioneel	 voor-
bereid.	 Petje	 af	 voor	 alle	 Informatie	
en	begeleiding	van	jongeren	(14-17),	
maar	ook	voor	hun	ouders.	Als	ouder	
verbaasde	ik	me	over	alle	technieken	
om	 met	 elkaar	 in	 contact	 te	 komen.	
Zelf	leerde	ik	twitteren	en	gebruik	nu	
de	sociale	media	als	Facebook	om	de	
jongeren	 te	 kunnen	 volgen.	 Na	 een	
eerste	kamp	kregen	wij	vorig	jaar	op	
onze	 camping	 in	 Maarn	 direct	 veel	
kamperende	jonge	vrienden	mee.	Een	
mooi	sociaal	netwerk,	buiten	de	eigen	
school	 en	 buurt	 omgeving,	 ontstond	
snel.	

Regio
Uit	de	regio	Utrecht	vertrok	de	groep	
‘Scheepstouwen’	 op	 20	 juli	 richting	
Denemarken.	 Hier	 werd	 een	 week	
lang	een	voorkamp	gehouden	met	het	
Nederlandse	 Contingent.	 Op	 27	 juli	
reisde	de	groep	verder	naar	de	World	
Jamboree	 in	 het	 Zuid	 Zweedse	 Rin-
kaby.	In	Zweden	is	nu	een	groot	dorp	
zo	groot	als	De	Bilt	gebouwd	op	een	

legerlocatie.	Naast	bijna	20.000	twee	
persoonstenten	 zijn	 er	 alle	 facilitei-
ten	dit	 je	 in	 een	 tijdelijk	 dorp	nodig	
hebt.	 Nederland	 heeft	 ook	 het	 Hol-
land	House	bij	 zich	waarin	 alle	 jon-
geren	zich	kunnen	vermaken.	Op	de	
dag	zijn	er	veel	sportieve	evenemen-
ten:	kanoën,	hike,	survival	e.d.	De	40	
Nederlandse	groepen	staan	tussen	alle	
buitenlandse	groepen	in.	Twee	dagen	
gaan	ze	op	pad	naar	de	 locatie	waar	
alle	Scandinavische	groepen	ze	zullen	
ontvangen.	Ook	de	Zweedse	konink-
lijke	familie	draagt	haar	steentje	bij.

Schots
Moe	 maar	 een	 unieke	 ervaring	 rij-
ker	 zullen	 onze	 de	 vertegenwoor-
digers	 uit	 De	 Bilt	 en	 Bilthoven	 op	
8	 augustus	 terugkeren.	 Zij	 zijn	 dan	
nog	 4	 dagen	 gastgezin	 voor	 deel-
nemers	 uit	 het	 Engelse	 contingent.		
Kijk	voor	meer	 informatie	op	http://
wj2011.scouting.nl/

Een zomergroet van uw bezorgers
Familie Verschuuren

Vierklankbezorger Rianne 
naar de World Jamboree

Vorige week woensdag is het grootste scouting evenement de World Jamboree in Zweden 
van start gegaan. Vanuit de vier scoutingverenigingen uit de Bilt zijn 15 deelnemers afgereisd 

waaronder Vierklankbezorger Rianne Verschuuren.

Aan de World Jamboree doen ruim 38.000 scouts uit 150 landen mee.
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Te koop aangeboden
Te	 koop:	 AANHANGER.	 €	
100,-.	Tel.	06-11443390

Walibi	 kortingsbon.	 €	 7,50.	 €	
9,-	 korting	 p.p.	 voor	 max.	 6	
pers.	gratis	friet	en	speelmunt.	
Hemeltje	 wieg	 ledikantje.	 €	
10,-.	Tel.	030-2291160

Gratis	 af	 te	 halen	 3-zitsbank	
en	 1	 stoel	 kleur	 groen.	 Tel.	
030-2285479

Agu	 bagsfactory	 fietstas	 met	
2	 grote	 zijtassen	 met	 voorvak	
en	 1	 groot	 bergvak	 op	 baga-
gedrager	 i.z.g.s.	 €	 10,-.	 Tel.	
0346-212613

Nwe	 broodbak	 machine	 tk,	
ongebr.	 incl	 rec	 boek.	 €	 20,-	
koopje!	Bel	06	533	33	218.

Computer	 kast,	 wortelnoten	
kleur,	deuren	melkglas.	€	49,-.	
Bel	06-533	33	218.

DJ	 draaitafel,	 ook	 inklapbaar.	
Uniek!	€	49,-.	Bel	06-533	33	218

Blauwe	 Quiny	 combi	 kinder-
wagen.	 4	 Luchtbanden	 reis-
wieg,	 voetenzak	 regenhoes,	
adapter	voor	maxi	cosi.	€35,-.	
Tel.06-23449995

Gratis	 af	 te	 halen.	 Cheque	
van	€	75/100,-	t.b.v.	weekend/
midweek	of	weekverblijf	op	6	
Roompotverblijven	 (4-6	 pers.
chalet/bungalow).	 Geldig	 t/m	
04-01-2012.Tel	0346-211710

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,	

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

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

Te huur gevraagd stuk grond ca 100 m2 eventueel pand,	
hal	of	bedrijfsruimte	of	grote	ronniehut	of	nishut	eventueel	met	
woonruimte,	 i.v.m.	 import	en	export	buitenland,	er	wordt	niet	
gewerkt	aan	auto’s,	het	betreft	alleen	stalling.	Voor	inlichtingen	
F.	Waterman	06-25372488

De stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde 
gemeente	(in	hersteld	verband)	van	Maartensdijk	is	ontbonden	
door	 een	 besluit	 van	 het	 bestuur	 van	 4	 december	 2009.	 De	
rekening	en	verantwoording	en	het	plan	van	verdeling	 liggen	
ter	inzage	voor	een	ieder	tot	twee	maanden	na	deze	publicatie	
bij	de	Kamer	van	Koophandel	te	Utrecht	en	op	adres	Dorpsweg	
43	te	Maartensdijk

Cursussen
VITRAS/CMD organiseert: cursus “Muziek op schoot  0-4 
jaar”.	 Vanaf	 vrijdagochtend	 16.09.11(8x),	 docent	 Caroline	
Schaap,	Loc.	Neptuneslaan	3-Bilthoven.	Muziek	op	Schoot	 is	
samenspelen	met	muziek	en	het	ontwikkelingsproces	stimule-
ren/	ondersteunen.	Info:op	ma.	 t/m	don.	van	08.30-14.30u	via	
het	 cursusbur.	 van	Vitras/CMD:	 0900-8212382	 (lokaal	 tarief)	
of	 cursusbureau@vitrascmd.nl	 of	 www.vitrascmd.nl,	 www.
muzieklesbilthoven.nl	en	www.muziekopschoot.org

Bridgelessen - Bridgeschool Bilthoven.	 In	 sept.	 starten	 in	
Bilthoven/De	 Bilt	 weer	 bridgelessen,	 zowel	 voor	 beginners	
als	 voor	 net-niet-meer-beginners	 en	 gevorderden.	 Ook	 privé-
lessen	mogelijk	 (4-6	pers.).	Kleine	groepen	voor	persoonlijke	
aandacht	en	speelbegeleiding,	en	hand	outs	van	de	presentaties.	
Gediplomeerde	Ned.	Bridgebond	(NBB)	docenten.	Info:	ciska.
zuur@planet.nl	of	030-2281121

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

Personeel gevraagd
Wie	 helpt	 mij	 met	 het	 onder-
houd	 van	 mijn	 SIERTUIN	 in	
Groenekan	 op	 regelmatige	
basis	 tegen	 een	 vergoeding?	
Tel.	0346-213870

Ik	 zoek	 een	 ouderwets	 dege-
lijke	 huish.	 HULP	 voor	 3u.	
p.14	 dg.	 Flat	 B'hoven.	 Goede	
ref.noodz.	Tel.	030-2290417.

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

Terug	 van	 vakantie!	 BETTY’S	
CORNER	 kan	 er	 weer	 tegen-
aan!	Elke	woensdag	 en	vrijdag	
+avond	 in	 Maartensdijk.	 Bel	
voor	een	afspraak:	06-33722022.	
Zorg	voor	uw	haar!

SLANK	en	fit	de	zomer	door?	
Herbalife	zorgt	voor	veel	ener-
gie!	 Gratis	 begeleiding,	 bel	
0346-571377	 website:	 www.
vinkvoorvoeding.nl

Wespen,	 houtworm,	 mui-
zen,	 ratten	 of	 ander	
ONGEDIERTE?	 www.ver-
mex.nl	06-27007678

Tijdelijke	 WOONRUIMTE	
gezocht	(wegens	verbouwing).	
Periode	september	t/m	novem-
ber.	Tel.	06-24906828	of	0346-
835314

Wegens	verhuizing	naar	 zorg-
centrum,	inboedel	VERKOOP.	
bedden/koelkast/diepvries/
groene	 brievenbus	 op	 poot	
enz.	 06/08/2011.	 Eikenlaan	
25,	 Lage	 Vuursche,	 tel	
06-26900371.

KAPSTER	 Karine	 komt	 ook	
de	 zomermaanden	 bij	 u	 thuis.	
Bel	 voor	 een	 afspraak	 0346-
211141	Geknipt	voor	thuis!

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
De	stemmig	geklede	man	en	vrouw	die	bij	me	op	het	
bankje	zijn	komen	zitten	zien	er	bedroefd	uit.	Hij	bla-
dert	wat	in	papieren	die	hij	bij	zich	heeft	en	zij	staart	
een	beetje	voor	zich	uit.	‘Er	is	heel	wat	te	regelen	wan-
neer	iemand	onverwacht	overlijdt’,	zegt	de	man	na	een	tijdje.	‘Haar	tante	is	vrij	
plotseling	overleden	 en	wij	 zorgden	 altijd	 een	beetje	 voor	haar.	Echt	maar	 een	
beetje,	want	ze	deed	eigenlijk	alles	nog	zelf.	Met	haar	rollator	kon	ze	heel	goed	uit	
de	voeten	en	deed	ze	nog	al	haar	boodschappen.	Zevenentachtig	is	ze	geworden	en	
eigenlijk	nooit	ziek	geweest.	Dan	denk	je	op	een	gegeven	moment	die	wordt	hon-
derd.’	Ik	condoleer	het	echtpaar	en	wens	ze	veel	sterkte.	‘Ze	heeft	een	hersenbloe-
ding	gehad	en	die	heeft	ze	niet	overleefd.	Ze	belde	ons	nog	met	een	wat	vreemde	
stem	en	zei	dat	ze	zich	niet	lekker	voelde.	We	zijn	er	direct	heengegaan	maar	toen	
we	aankwamen	was	ze	al	overleden’,	vertelt	de	vrouw	met	een	onderdrukte	snik.	
‘Vorige	week	is	ze	gecremeerd’,	gaat	de	man	verder.	‘Ze	had	alles	geregeld.	Alle	
adressen	van	mensen	die	een	kaart	moesten	krijgen,	al	 	haar	abonnementen	die	
opgezegd	moesten	worden,	ze	had	alles	heel	secuur	klaarliggen.	Ook	haar	uitvaart	
had	ze	compleet	met	de	muziek	die	bij	de	crematie	gedraaid	moest	worden	gere-
geld.	Ik	was	executeur-testamentair	en	we	zijn	net	bij	de	notaris	geweest.	Ze	had	
een	testament	waarin	ook	alles	tot	in	de	puntjes	geregeld	was.’	Zijn	vrouw	knikt.	
‘Ja,	tante	was	altijd	heel	precies	en	attent.	Een	verjaardag	vergat	ze	nooit	en	ieder-
een	kreeg	een	kaart	van	haar.	Ze	is	altijd	schooljuffrouw	geweest	in	de	Achterhoek	
en	is	nooit	getrouwd.	In	de	Achterhoek	wonen	nog	wat	neven	en	nichten	van	haar,	
maar	die	zag	ze	niet	zo	vaak.	Toen	ze	met	pensioen	ging	is	ze	hier	in	de	buurt	ko-
men	wonen,	omdat	ze	toch	wat	dichter	bij	ons	wilde	zijn.	Onze	dochter	was	gek	op	
haar	en	toen	ze	nog	in	Doetinchem	woonde	ging	ze	vaak	bij	tante	logeren.	Ik	denk	
ook	dat	ze	meer	voor	onze	dochter	dan	voor	ons	hier	is	komen	wonen’,	zegt	ze	
met	een	verholen	glimlach.	‘Mensen	uit	de	buurt	konden	altijd	een	beroep	op	haar	
doen	en	toen	ze	pas	hier	woonde	viel	ze	ook	wel	eens	in	op	een	school.’	De	vrouw	
zwijgt	en	pinkt	een	traantje	weg.	‘Onze	dochter	heeft	het	er	ook	zo	moeilijk	mee.’,	
zegt	ze	na	een	tijdje.	‘Vorig	jaar	zijn	ze	nog	samen	met	een	cruiseschip	op	vakantie	
naar	Sint	Petersburg	geweest.	Daar	heeft	ze	zo	van	genoten.	Ze	gingen	ook	wel	
eens	een	weekend	samen	ergens	heen.’	De	man	bladert	weer	wat	in	de	papieren.	
‘Van	haar	nalatenschap	gaat	een	behoorlijk	bedrag	naar	een	school	in	Suriname	
waar	ze	al	heel	lang	contact	mee	heeft.	Ook	daar	zullen	ze	haar	missen.	Ze	stuurde	
er	altijd	van	alles	heen.	Op	haar	verjaardag	wilde	ze	ook	nooit	iets	voor	zichzelf,	
maar	vroeg	ze	 een	bijdrage	voor	die	 school.’	De	man	en	de	vrouw	hebben	het	
moeilijk.	‘Nu	moeten	we	haar	woning	gaan	leegruimen.	Dat	vind	ik	ook	heel	in-
grijpend’,	zegt	de	vrouw.	‘Gelukkig	kan	er	om	de	erfenis	geen	ruzie	komen,	want	
alles	is	vastgelegd.	Ze	heeft	zelfs	vastgelegd	wie	de	ouderwetse	pop	die	nog	van	
haar	moeder	geweest	is	moet	krijgen.	Mijn	dochter	natuurlijk’,	zegt	ze	nu	lachend.	

Maerten

Tautenburg 
Open 2011

Zaterdag	 6	 augustus	 a.s.	 wordt	 begonnen	 met	 de	
negentiende	 editie	 van	 het	 Tautenburg	 Open	 ten-
nistoernooi	in	Maartensdijk.	Opnieuw	hebben	zich	
ruim	300	deelnemers	uit	de	wijde	omgeving	aange-
meld	voor	dit	negen	dagen	durende	evenement.	

Volgens	 de	 planning	 zullen	 er	 in	 totaal	 zo’n	 250		
partijen	 worden	 gespeeld	 in	 de	 speelsterktes		
5,	6,	7	en	8.	In	de	weekenden	wordt	om	10.00	uur	
begonnen,	 op	 de	 weekavonden	 om	 17.00	 uur.	 Op	
vrijdagavond	12	augustus	is	er	ruimte	voor	een	ge-
zellig	feestje.

Nieuw	is	dat	er	tijdens	het	gehele	toernooi	een	ver-
maarde	chef-kok	in	de	keuken	bezig	is	om	de	heer-
lijkste	gerechten	voor	deelnemers	en	publiek	samen	
te	stellen.	Als	het	weer	een	beetje	meezit	belooft	het	
weer	een	gezellige	en	sportieve	happening	te	wor-
den.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl



Adverteren in 
De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 
0346

21 19 92

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

NU BIJ AANKOOP
VAN 2 PRODUCTEN 

10% KORTING
+ GRATIS

HANDSPIEGELTJE
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

GELDIG T/M 31 AUGUSTUS

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Kijk naar 

aanbiedingen op 

www.larrypeters.nl

Think 25% korting
als ook de zomercollectie andere modemerken.
Geldig tot 15 augustus. Niet icm met andere acties.

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

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Kattenkunstkaarten 150x100m
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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

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04
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Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Gently shampoo ..............€ 11,50

Stekkersafe .........................€ 1,95

Afdruiprek met opvangbak
....................................................€ 3,95

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Betty is weer terug!
Ben er weer klaar voor.

Bel voor vakantieverhalen 212455
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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

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

VakantieBijbelWeek 
in Westbroek

Elk jaar wordt er in Westbroek in de laatste week van de 
zomervakantie een VakantieBijbelWeek georganiseerd. 

Een kernteam is al vanaf november bezig om dit evenement 
te organiseren. Daarbij kunnen ze rekenen op bijna 100 

vrijwilligers die in de voorbereiding of in de week zelf hun 
handen uit de mouwen zullen steken.

Jarenlang	werd	de	VBW	gehouden	op	het	grasveld	aan	de	Holsblokkenweg,	
midden	 in	Westbroek.	Sinds	dit	voorjaar	wordt	op	dat	grasveld	gebouwd	
in	opdracht	van	de	SSW.	Er	zullen	6	woningen	beschikbaar	komen	voor	
de	Westbroekse	starters	op	de	woningmarkt	en	moest	naar	een	andere	ge-
schikte	locatie	gezocht	worden.	Het	aantal	deelnemers	steeg	in	de	afgelopen	
jaren.	Daarom	heeft	de	VBW-commissie,	met	dank	aan	een	Westbroekse	
sponsor,	 een	 tweede	 tent	 kunnen	 aanschaffen.	 Deze	 tent	 zal	 dienst	 gaan	
doen	als	knutseltent;	de	plaats	waar	ruimte	is	voor	kleine	gespreksgroep-
jes,	knutselwerkjes	en	voor	spelletjes,	e.d.	Ook	het	avondprogramma	wordt	
anders	ingevuld.	Dit	jaar	worden	de	jongens	en	meiden	tussen	de	12	en	18	
jaar	opgesplitst.	Er	is	een	beautyavond	voor	de	meiden.	De	jongens	werken	
samen	aan	een	‘pimp	my	ride’.	Het	is	de	vraag	of	de	auto	nog	te	herkennen	
is	onder	al	de	grafiti.	Op	de	woensdag	is	er	‘minute	to	win	it’.	

Programma
Voor	de	kinderen	van	4	 tot	12	 jaar:	dinsdag	9	augustus	en	woensdag	10	
augustus:	van	10.00	tot	15.00	uur	en	donderdag	11	augustus	van	10.00	tot	
14.15	uur.	Inschrijven	kan	vanaf	9.45	uur	bij	de	tent.	Voor	de	jongeren	tus-
sen	de	12	en	18	jaar:	dinsdag-	en	
woensdagavond	 vanaf	 19.30	 uur.	
Op	 donderdagavond	 11	 augus-
tus	 is	 de	 afsluitingsavond	 -	 voor	
kinderen,	 hun	 ouders	 en	 verdere	
belangstellenden	 -	 van	 19.30	 tot	
20.30	 uur.	 Vanaf	 19.00	 uur	 staat	
kofie/thee	en	fris	klaar.

(Jeannet Hennipman)

In navolging van de ‘oranje-tent’, zal ook de VBW tent dit jaar op het 
grasveld bij molen De Kraai staan.

Vanuit	hun	woning	aan	de	Koningin	
Wilhelminaweg	 hebben	 ze	 een	 goed	
uitzicht	 op	 het	 parkeerterrein.	 Wel	
is	 er,	 na	 een	 bezwaarprocedure	 bij	
de	rechtbank,	een	aarden	wal	aange-
legd,	die	met	de	begroeiing	erop	het	
uitzicht	 op	het	 kale	 terrein	gedeelte-
lijk	 verbergt.	 Daarvoor	 werden	 vijf	
parkeerplaatsen	 opgeofferd.	 In	 dat	
jaar	 is	 er	 overigens	 nog	 veel	 meer	
veranderd.	 Van	 Toor	 en	 van	 Poel-
geest	nemen	regelmatig	een	kijkje	in	
het	 recreatiegebied.	 Ze	 voelen	 zich	
betrokken	 bij	 alle	 ontwikkelingen	
en	volgen	die	kritisch	maar	ook	met	
veel	 interesse.	Ze	hebben	gezien	dat	
er	inmiddels	al	veel	slingerpaden	zijn	
aangelegd	en	dat	er	bomen	en	nieuwe	
struiken	zijn	gekomen.	Langs	het	wa-
ter	is	er	op	verschillende	plaatsen	een	
interessante	begroeiing	ontstaan.	Het	
geeft	het	gebied	nu	al	een	hele	andere	
sfeer	 dan	 een	 jaar	 geleden,	 vinden	
ze.	Ze	zijn	dan	ook	positief	gestemd	
over	hoe	het	gebied	uiteindelijk	gaat	
worden.	Enthousiast	zijn	ze	over	het	
uitgegraven	 gedeelte	 achterin	 (gere-
kend	vanaf	De	Kon.	Wilhelminaweg.)	
Daar	zien	we	een	waterpartij	ontstaan	
met	allerlei	brugachtige	constructies.	
Het	is	nog	lang	niet	klaar	maar	ziet	er	
veelbelovend	 uit,	 vinden	 ze.	Er	 blij-
ven	nog	wel	wat	vraagtekens	over.	Zo	
vragen	ze	zich	af	wat	de	bedoeling	is	
van	het	terrein	dat	nu,	half	verhard,	is	
ontstaan	 richting	 Overvecht.	 Er	 lig-
gen	daar	momenteel	ook	grote	zand-
hopen.	Ook	willen	ze	graag	weten	of	
er	 nog	 een	 golfbaan	 en	 een	 horeca-
voorziening	 komt.	 Die	 mogelijkheid	
is	 in	 de	 oorspronkelijke	 plannen	 na-
drukkelijk	 opgenomen.	 Daarbij	 zou	
ook	een	toiletvoorziening	voor	de	re-
creanten	beschikbaar	komen.	

Rotonde
De	aanleg	van	de	rotonde	bij	het	via-
duct	vinden	ze	een	eveneens	verbete-
ring.	Het	is	er,	mede	door	de	nieuwe	
ietsbrug	 en	 het	 aangepaste	 ietspad,	
een	stuk	veiliger	geworden	voor	iet-
sers	en	voetgangers.	De	rotonde	remt	
de	snelheid	van	het	verkeer	ook	goed	
af,	hebben	ze	gemerkt.	Dat	kreeg	tot	
gevolg	 dat	 ook	 de	 verkeersdrempel,	
die	pal	voor	hun	huis	lag,	verdwenen	
is	 en	dat	 heeft	 zeker	 bijgedragen	 tot	
meer	woongenot.	Wel	valt	het	ze	op	
dat	 nog	 niet	 alle	 weggebruikers	 ge-
wend	zijn	aan	de	nieuwe	situatie.	Er	
wordt	nog	wel	eens	verkeerd	gereden.	
Misschien	 kan	 de	 bewegwijzering	
nog	 duidelijker?	 Onder	 het	 viaduct	
is	er	blauwe	verlichting	aangebracht.	
Dat	is	gedaan	om	insecten	aan	te	trek-
ken.	Dat	is	weer	belangrijk	omdat	er	
onder	het	viaduct	vleermuizen	huizen.	
We	horen	en	zien	ze	in	onze	tuin	re-
gelmatig	langskomen	in	het	schemer-
duister,	 vertellen	Wilma	 en	Herman.	
Wel	jammer	dat	de	gemeente	onlangs	
zo	abrupt	de	vegetatie	van	wilde	plan-
ten	 en	 bloemen	 heeft	 gemaaid	 aan	
beide	kanten	van	het	viaduct.	Dat	lijkt	
dan	weer	haaks	te	staan	op	het	streven	
om	 de	 insectenstand	 te	 stimuleren.	
Zelf	hebben	de	twee	voor	hun	huis	in	
de	berm	nog	steeds	de	uitbundige	ve-
getatie	van	wilde	planten.	Daar	is	de	
gemeente	gelukkig	afgebleven.

Voorlichting
Voorlichting	blijft	een	gevoelig	punt.	
Ze	 vinden	 het	 jammer	 de	 bewoners	
aan	de	overkant	van	het	water	 langs	
de	 Kon.	 Wilhelminaweg,	 die	 recht-
streeks	 grenzen	 aan	 het	 gebied,	 wel	
regelmatig	 informatie	 krijgen	 en	 de	
bewoners	 aan	 de	 andere	 kant	 niet.	

Dat	bleek	ook	weer	toen	er	een	paar	
weken	geleden	tot	hun	verbazing	op-
eens	voorbereidingen	werden	getrof-
fen	 voor	 het	 ‘Soendafestival’,	 een	
dancefestival.	Na	benadering	van	de	
organisatie	werd	het	duidelijk	wat	ze	
te	wachten	 stond.	Alsnog	werden	de	
twee	 voorzien	 van	 vrijkaarten	 voor	
het	 feest	 en	 hebben	 daar	 toen	 maar	
eens	 een	 kijkje	 genomen,	 want	 ze	
houden	wel	van	dit	soort	muziek.	Ze	
konden	 toen	 ook	 zien	 dat	 het	 tot	 nu	
toe	 de	 enige	 keer	 is	 geweest	 dat	 het	
parkeerterrein	 helemaal	 vol	 stond.	
Het	 festival	 was	 overigens	 goed	 ge-
organiseerd.	 Het	 duurde	 tot	 23.00	
uur	en	 toen	was	het	ook	stil.	Er	was	
verder	geen	overlast,	ook	niet	bij	de	
afbouw.

Toezicht
Het	parkeerterrein	blijft	een	moeilijke	
zaak.	Net	als	een	jaar	geleden	gebeurt	
er	van	alles.	Het	is	een	ontmoetings-
plek	voor	allerlei	groepen	en	mensen.	
Er	wordt	gesleuteld	aan	auto’s	en	ook	
rijles	gegeven.	Jongelui	treffen	er	el-
kaar	zoals	jongelui	dat	altijd	doen.	Het	
is	 een	 rendez-vous	 plek.	 Ze	 hebben	
gezien	dat	er	in	het	donker	straatraces	
werden	 gehouden.	 Maar	 ook	 lieden	
met	een	hele	andere	uitstraling	komen	
er.	Soms	worden	er	snel	bepaalde	za-
ken	overgedragen.	Vaak	door	dezelf-
de	mensen.	Meer	toezicht,	niet	alleen	
overdag	maar	ook	’s	avonds,	zou	een	
goede	zaak	zijn.	Positief	is	dan	weer	
dat	 het	 parkeerterrein	 tegenwoordig	
beter	schoon	wordt	gehouden.	

Volop in ontwikkeling
Er	is	ooit	sprake	geweest	van	een	slui-
tingsbeleid.	Uitgangspunt	daarbij	zou	
zijn	dat	de	slagboom	(die	er	vanaf	het	
begin	al	is)	dicht	zou	gaan	wanneer	er	
overlast	zou	ontstaan.	Moeilijk	te	be-
palen	wat	de	overlast	op	dit	moment	
is.	Bij	de	 ingang	van	het	parkeerter-
rein	 staat	overigens	nadrukkelijk	dat	
dit	alleen	toegankelijk	is	tussen	zons-
opgang	en	zonsondergang.	

Herman	en	Wilma	zijn	wel	benieuwd	
wat	het	standpunt	hierover	van	het	re-
creatieschap	is,	nu	en	in	de	toekomst.	
Een	jaar	later	zien	de	twee	bewoners	
dat	het	gebied	zich	volop	aan	het	ont-
wikkelen	is.	Ze	zijn	benieuwd	hoe	het	
uiteindelijk	gaat	worden	en	wat	de	in-
vloed	op	hun	eigen	leefomgeving	zal	
zijn	als	er	inderdaad	zoveel	bezoekers	
gaan	komen	als	waar	het	aantal	par-
keerplaatsen	op	duidt.

Een jaartje later…
Recreatiegebied Ruigenhoekse Polder

door Martijn Nekkers

Een jaar geleden klommen Wilma van Poelgeest en Herman van Toor in de pen en schreven 
De Vierklank over de gang van zaken rond het recreatiegebied Ruigenhoekse Polder. Over de 

megalomane parkeerplaats, over allerlei dubieuze zaken die zich daar in het donker afspeelden. Maar 
ook over het gebied zelf dat er nogal saai en rechtlijnig uit zag en niet bepaald uitnodigde om daar te 

gaan recreëren. Een jaar later gaan we weer bij de twee langs.

Het hek van het parkeerterrein Recreatiegebied Ruigenhoekse Polder.

Wilma van Poelgeest en Herman van Toor bij de nieuw uitgegraven waterpartij 
die er volgens hen veelbelovend uitziet.

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

Woe.
03-08 Boeuf Bourguignon

of
Portugese Visschotel

11,00
Do.

04-08
Vrij.

05-08
Woe.
10-08 Varkenshaas gevuld met 

kruidenkaas
of

Zalm met witte wijnsaus

11,00
Do.

11-08
Vrij.

12-08
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