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Vrijwilligers brandweer Tienhoven
en Westbroek stappen uit overleg

28e jaargang

22 juni 2022
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door Henk van de Bunt
De klankbordgroep van vrijwilligers van de brandweerposten in Tienhoven en Westbroek stopt
er mee. De groep was betrokken bij het overleg over de bouw voor de nieuwe fusiekazerne op
het perceel naast Kerkdijk 176 in Westbroek. De post rukt dan uit in Stichtse Vecht en De Bilt.
Maar de kritiek van de brandweervrijwilligers op de procedure is niet mals en in een lange
brief aan de burgemeesters van Stichtse Vecht en de Bilt wordt alles op een rijtje gezet.
De klankbordgroep wordt niet serieus genomen en met de suggesties
wordt niets gedaan, zo staat in de
lange brief in bezit van de redactie van De Vierklank. Ook worden
door de gemeenten beslissingen
genomen over de bouw die niet
zijn besproken en ook niet meer
open staan voor discussie. Maar de
brandbrief met vragen en een dringend verzoek voor verbeteringen
is twee weken na het sturen nog
niet beantwoord en nu is de maat
vol. ‘We leggen alle taken neer en
we trekken onze handen af van de
bouw van de nieuwe post. De nieuwe post wordt dus neergezet zonder overleg met de vrijwilligers die
hiervandaan moeten gaan uitrukken’, zo was de stemming na afloop
deze week van een spoedbijeen-

komst van de klankbordgroep zelf.
Het brandweerwerk gaat vooralsnog wel gewoon door bij branden
en calamiteiten, maar het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft
voor de bezetting op lange termijn.
Reactie gemeente De Bilt
De gemeenten De Bilt en Stichtse
Vecht hebben eind maart samen het
startsein gegeven voor de nieuwe
fusiebrandweerpost Westbroek Tienhoven. Een bijzonder fusieproject van twee gemeenten. De
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is
formeel werkgever van de brandweer en uit die hoedanigheid ook
contactpersoon voor de klankbordgroep. Gezien de inhoud van
de toegezonden brief betreurt de
gemeente De Bilt het dat de com-

municatie en verwachtingen over
en weer tussen gemeenten, VRU
en klankbordgroep niet naar wens
verloopt. Burgemeester Sjoerd Potters: ‘In overleg met burgemeester
Ap Reinders van Stichtse Vecht Gadegeslagen door collega-burgemeester Ap Reinders
plannen we op korte termijn een burgemeester Sjoerd Potters op 23 maart zijn muurtje.
stuurgroep-overleg in met de VRU,
waarin we de communicatie en onderlinge verwachtingen met elkaar
bespreken en helder krijgen waarom er hobbels op de route zijn ontstaan om deze ook zo snel mogelijk
proberen op te lossen. De bouw van
de nieuwe fusiebrandweerpost is
een aanwinst voor onze beide gemeenten maar ook voor onze manschappen zodat zij op een prettige
en ARBO-goedgekeurde manier
kunnen werken en onze veiligheid
kunnen waarborgen’.

slecht

Muziekmiddag
in Huize het Oosten

Eerste persgesprek
van het nieuwe college
door Guus Geebel
Op vrijdag 17 juni vertelden Anne Marie ’t Hart en Pim van de Veerdonk over hun
ervaringen na twee weken wethouderschap. Dolf Smolenaers had al vier jaar ervaring
en wethouder Krischan Hagedoorn was afwezig vanwege een regionaal overleg over de
energiestrategie waar hij heen was. De nieuwe wethouders hebben samen inmiddels een reeks
kennismakingsbezoeken afgelegd en vertellen wat zij zoal hebben ervaren.
Pim van de Veerdonk: ‘We hebben
gezamenlijk kennisgemaakt met
alle medewerkers waar we mee
gaan samenwerken.’ De gemeente-

Inwerkprogramma
Anne Marie ’t Hart vertelt dat ze na
de installatie drie dagen de hei op
zijn gegaan. Dat heeft ze als heel
goed ervaren om elkaar beter te
‘We zijn in het zwembad Branden- leren kennen. ‘De overdracht was
burg geweest en hebben de infor- heel goed geregeld.’
matiebalie bezocht. Je ontmoet heel
veel mensen in zeer korte tijd. Het Dolf Smolenaers geeft een comwas een heel drukke tijd en we heb- pliment aan de organisatie, die het
ben elkaar heel goed leren kennen inwerkprogramma van het nieuwe
en afspraken gemaakt. We hebben college goed heeft georganiseerd.
besloten een weekevaluatie te gaan ‘Heel anders dan vier jaar geleden.’
houden. Met volle dagen en avon- Het inwerkprogramma loopt tot de
den is mijn leven ingrijpend veran- twintigste werkdag. Daarna bezoeken ze samen nog alle kernen. De
derd.’
werf is bezocht en Pim is met een
grote vrachtwagen mee geweest
naar het afvalverwerkingsbedrijf
Renewi in Nieuwegein.

Lars Reen zong zondag in Huize het Oosten oudhollandse liedjes
en begeleidde zichzelf op de piano. Voor de toehoorders waren het
herkenbare teksten die ze graag meezongen. Lars speelt zondag a.s.
ook in Buro Lou aan de Leijenseweg in Bilthoven. (Frans Poot)
wethouders zijn allemaal gebiedswethouder. Anne Marie is intussen
al een keer opgetreden als locoburgemeester.
Projecten
Pim van de Verdonk heeft onder
meer Verkeer in zijn portefeuille.
‘Er zijn drie projecten voor snelfietsroutes in onze gemeente opgepakt. De Melkweg, de Leyenseweg
waar één kant klaar is en de andere
kant gecombineerd wordt met een
rioleringsplan. Daarna komt de
Sperwerlaan, van de Soestdijkseweg over de Sperwerlaan richting
De Dolder en dan langs het spoor
naar Amersfoort. De insteek is dat
daardoor het autoverkeer minder
wordt.’

Het ophalen van grof afval krijgt
ook aandacht komende tijd. Een
aantal onderwerpen kon niet behandeld worden omdat die portefeuillehouders er niet waren. Zo konden
vragen over de fusiebrandweerpost
Westbroek Tienhoven op dat moment nog niet beantwoord worden.
Daarvan is burgemeester Sjoerd
Alle deelnemers aan het persgesprek met drie wethouders over de eerste Potters portefeuillehouder, die niet
weken na hun aantreden.
aanwezig was.
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Tuin weer open

Bilthoven
Pr. Centrumkerk
26/06 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Viering en Dankzegging Heilig
Avondmaal
Pr. Gem. Zuiderkapel
26/06 • 09.30u en 18.30u - Ds. J.P. Nap
Viering, Dankzegging en Nabetrachting
Heilig Avondmaal
De Woudkapel
26/06 • 10.30u - Dienst met
Rinus van Warven
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
26/06 • 14.00u - de heer Theo van Duin
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/06 • 11.00u - Voorganger pastor
Annelies van den Boogaard
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
26/06 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Besloten bijeenkomsten
De Bilt
Alive De Bilt
(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
26/06 • 10.30u Spreker Douwe Tiemersma
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/06 • 10.00u Spreker de heer Austin Manghan
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
26/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
26/06 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar
R.K. St. Michaelkerk
26/06 • 10.00u Woord- en Communieviering
I. Elsevier en J. Vroom
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
26/06 • 15.30u Proponent drs. J.P. de Man
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
26/06 • 10.00u - Ds. A. den Hartog
26/06 • 18.30u - Ds. A. den Hartog
Viering, Dankzegging en Nabetrachting
Heilig Avondmaal
Onderwegkerk Blauwkapel
26/06 • 10.30u - Ds. R. van den Beld
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
26/06 • 11.00u - Geen Dienst
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
26/06 • 10.00u - Ds. J. Belder
26/06 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
26/06 • 10.00u en 18.30u Ds. A.J. Speksnijder
Viering, Dankzegging
en Nabetrachting Heilig Avondmaal
30/06 • 19.30u - Ds. D.E. van de Kieft
Gereformeerde Bijbelstichting-dienst
PKN - Ontmoetingskerk
26/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema
St. Maartenskerk
26/06 • 10.00u - Eucharistieviering
Pastor J. Wissink
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
26/06 • 10.00u - Ds. P. Egberts
26/06 • 18.30u - Ds. F.M. Schneider
Viering en Dankzegging Heilig
Avondmaal
PKN - Herv. Kerk
26/06 • 10.00u - Ds. H.J. Prosman
26/06 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Langs de vijvers staan rietorchis, kale jonker en ratelaar nog
naast elkaar in bloei. Daar, en
in het al warme water laat ook
de ringslang zich weer zien. De
zomer meldt zich met kruidvlier en moerasspirea. En met
Jacobskruiskruid, de waardplant
van de geel-zwarte rups van de
Sint Jacobsvlinder. De Moerasen Stinzenplantentuin is vrij toegankelijk op zaterdag 25 juni
tussen 10.00 en 17.00 uur. Ingang
Kerkdijk 132 in Westbroek.
Wandeltocht
Op donderdag 7 juli is er een
wandeling van Hollandsche
Rading naar Loenen aan de
Vecht via de Kromme Rade en
de Dirck A. Lambertszkade. Het
vertrek is om 9.30 uur vanaf NSstation Hollandsche Rading. De
route is ongeveer 17 kilometer.
Onderweg zijn er weinig terrassen; dus neem zelf wat eten en
drinken mee. Vooraf aanmelden
- is gewenst- bij Mens De Bilt,
Servicecentrum Maartensdijk tel:
0346-214161 of via servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.
nl
Vakantie- Bijbel-Feest De Bilt
Ook dit jaar is er voor iedereen
van 4 t/m 12 jaar weer een VakantieBijbelFeest bij de Dorpskerk
in De Bilt. Thema dit jaar: ‘Alles
Andersom’. Gedurende 2 dagen
zijn er van 10.00 tot 15.00 uur

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

bijbelverhalen, muziek, knutsels,
een lekkere maaltijd, toneel en
gave middagprogramma’s. In
De Voorhof, naast de Dorpskerk
in de Bilt, Burg. de Withstraat
29a, De Bilt op 17 en 18 augustus. Graag aanmelden via www.
dorpskerkdebilt.nl.
Vossenjacht Maartensdijk
Zaterdag 25 juni organiseert
scouting Agger Martini Groep
(AMG) een vossenjacht in Maartensdijk. Alle kinderen van 5 tot
en met 14 jaar zijn uitgenodigd
om mee te doen. De kinderen tot
en met 7 lopen met de beverleiding mee. Tijdens de vossenjacht
zoeken de kinderen naar verklede
mensen, die op het Maertensplein
en de straten daaromheen lopen.
Aanmelden om 10.00 uur op het
Maertensplein. De vossenjacht
duurt een uur en voor iedere
deelnemer is er een leuk prijsje.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, is in vol geloofsvertrouwen overleden, mijn geliefde man,
onze lieve vader, opa en schoonzoon

Jozef Jacobus Paauw
Joost
9 oktober 1934

19 juni 2022
Zwany M. Paauw – van Eijk
Aline (in liefdevolle herinnering)
Joost en Sonja
Saskia en Olav
Dex
Laura en Sander
Aartjan en Tineke
Tim en Mo
Faas
Mirjam en Jan Wouter
Daan en Isabel

Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 25 juni wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de weg te
zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u de handgreep van de
kliko naar de straat wilt zetten.

Mark en Mariëtte
Job
Stijn en Karin

Oud papier Westbroek
Zaterdag 25 juni zamelen leden van muziekvereniging De Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de
vertrouwde plek neer te zetten.

Wendy en Jan Coen
Koen
Emma en Jesse
Marten Mobach

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

U bent altijd
welkom voor een
open gesprek.
Bel 030 - 695 14 44
of ga naar
monuta.nl/zeist.

Bianca Versteeg

Er is gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 24 juni 2022 van 9.45 tot 10.15
uur in De Voorhof naast de Hervormde kerk, Dorpsstraat Vo Steenstraat 70
te De Bilt.

Zeist

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Meer informatie of ons gratis
’laatste wensen
wensen’ boekje aanvragen?
Wilt u graag:
het gratis “laatste wensen boekje” ontvangen?
een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen
van mijn wensen?

Ga naar: kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/
of bel Kees van Asselt:

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Correspondentieadres
Fam. J.J. Paauw
Groenekanseweg 195
3737 AE Groenekan

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

De dankdienst zal worden gehouden 24 juni 2022 om 10.30 uur in de
Dorpskerk. Deze dankdienst is mee te beleven via
www.kvanasselt.nl/meeleven/
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats ‘Brandenburg’, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Oosterlichtkerk,
gelegen naast de begraafplaats.
Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

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

URNENMUUR
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Afvalfonds verpakkingen
reikt negen awards uit
door Henk van de Bunt
Dinsdag 14 juni zijn in het Bomencentrum in Baarn tijdens de eerste editie van de Afvalfonds
Verpakkingen Awards maar liefst negen awards uitgereikt. Unilever heeft met haar navulverpakkingen voor Cif de overall prijs in de wacht gesleept. Daarnaast werd Umincorp door de
consument uitgeroepen tot publiekswinnaar met de meeste stemmen van de in totaal 14
genomineerden. Tot slot werden er in zeven categorieën winnaars bekend gemaakt. Dit
zijn achtereenvolgens Gemeente Wierden, gemeente Waalwijk, gemeente De Bilt,
Albert Heijn & Hordijk, BVP Verpakkingen, Unilever met Cif en Umincorp.
De gemeente De Bilt heeft samen
met het initiatief ‘Plog it Up De
Bilt’ en ‘Go Clean de Liemers’ een
mooie award gewonnen van het
Afvalfonds Verpakkingen. Ze wonnen in de categorie: ‘Gemeente/
bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval
terug te dringen’.

it Up De Bilt, dit is een project van
haar bedrijf Sportief in het Groen.
Met dit project enthousiasmeert ze
buurtbewoners (van alle leeftijden)
om De Bilt sportief op te ruimen, al
wandelend of hardlopend. Er zijn al
160 vrijwilligers, die op eigen initiatief hun opruimrondje door De
Bilt lopen in hun eigen tijd.

Samen
De Gemeente werkt al voor het
derde jaar op rij samen met buurtbewoner Anke Hazeleger van Plog

Daarnaast worden er allerlei events
georganiseerd zoals de Groene Toer
die deze maand plaatsvindt en Landelijke Opschoondag. En er worden

V.l.n.r.: Laura Graus (Gemte De Bilt), Erik Putz & Riemke Visser
(ploggers), Anke Hazeleger, Marloes Heebing (Go Clean).

22 juni 2022
sinds het begin van het project erg
actief betrokken. Ad maakt buurtbewoners weer enthousiast om ook op
te ruimen’. Hij denkt volgens Anke
ook mee met projecten die Anke
organiseert. Juist deze betrokken
buurtbewoners, zoals Ad, zijn een
goed voorbeeld waarom dit project
zo succesvol is geworden. Het is een
echte community!

Meedoen
Wil je ook meedoen aan Plog it Up
De Bilt en helpen om nog meer afval
op te ruimen en wellicht ook data
zelfs lessen op scholen gegeven te registreren? Of ben je een lokale
over zwerfafval.
ondernemer en wil je samen kijken
hoe we het zwerfafval kunnen verGo Clean
minderen in onze Gemeente? Neem
Sinds 1,5 jaar is Go Clean The Lie- contact op met Anke Hazeleger via Ploggers Ad & Judith tijdens de
Groene Toer 2022.
mers ook aangesloten bij deze sa- anke@sportiefinhetgroen.nl.
menwerking. Zij proberen Nederland zwerfafvalvrij te maken door
het inzetten van dataregistratie. Zo
kunnen ze naast bewustwording
en opruimen ook bezig zijn met de
preventie van zwerfafval. Er worWoord en Daad Soest e.o. organiseert op woensdag 29 juni
den foto’s gemaakt met de app ‘Litde jaarlijkse fietsdag in de bosrijke omgeving in en rond
terati’ en de data is uit te lezen in
Lage Vuursche. Al fietsend kan je genieten van een
het Zwerfafvalkompas online. Zo
prachtig en afwisselend landschap. Onderweg is
kunnen de organisaties inzien welk
er een mooie plek voor de lunch.
afval waar ligt en hier de lokale ondernemers op aanspreken. Door de
samenwerking van deze 3 partijen Ook de Woord en Daad kringloopwinkel Soest kan worden bezocht. Na
is het project een nog groter succes afloop wordt een openluchtdiner geserveerd. ’s Avonds is er samenzang
geworden. En daarom wonnen ze in de Stulpkerk van Lage Vuursche. De opbrengst van deze dag is beafgelopen 9 juni deze mooie award, stemd voor het project Drops4Crops in Burkina Faso.
gemaakt van afval.
Programma
De fietstocht is ongeveer 45 km lang. Het is een mooie route door bosOntmoeten
Plog it Up is volgens Anke ook rijk gebied. Tussen 9.30 en 10.45 uur kan er worden ingeschreven en
vooral een gezellig en sociaal initi- gestart bij fam. Van Wiggen op het terrein aan de Maartensdijkseweg 10
atief. Mensen ontmoeten elkaar tij- in Bilthoven. Tussen 16.00 en 17.00 uur is daar ook weer de finish. Na
dens de opruimevents: ‘Zo doet vrij- afloop van de fietstocht wordt op ditzelfde adres van 17.00 tot 18.30 uur
williger Ad bijvoorbeeld heel vaak een vijfgangendiner geserveerd in de tuin van boerderij ‘de Hooge Womee en wordt hij vaak door buurtbe- ning’. ’s Avonds is er samenzang in de Stulpkerk, Hoge Vuurscheweg 4
woners gespot wanneer hij weer een in Lage Vuursche. Dit begint om 19.30 uur. De samenzang op muziek
leeg bierkratje ergens vindt en die van Klaas Jan Mulder, wordt begeleid door Gert en Marieke van Ginkel
terugbrengt naar de winkel. Hij is al op orgel en fluit.

Woord en Daad
Fietsdag ‘Re-cycling’

advertentie

Aanmelden
Er is voor de lunch ruimte voor 75 personen en voor het diner voor
100 personen; aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk maandag 27 juni
12.00 uur. Aanmelden voor de fietstocht hoeft niet, maar is wel fijn.
Aanmelden kan per mail via info@woordendaadsoest.nl of telefonisch
bij Gert-Jan Bluemink (06 27364470).

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Moord en Brand op
het Platteland

Nadia en Sanne van Tap DELA

Op 9 april opende in de NHkerk van Westbroek de reizende
expositie over het verloop en
de gevolgen van het Rampjaar
1672-1673 in deze regio. Dat is
precies 350 jaar geleden. Deze
expositie ‘Moord en brand op het
platteland’ is een productie van
het Online Museum De Bilt. De
komende drie weken (tot 5 juli)
is de expositie dagelijks van 7.00
tot 19.00 uur te zien in het Atrium
van Dijckstate in Maartensdijk.
De expositie staat inmiddels in
Dijckstate. [foto Henk van de
Bunt]
advertentie

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander.
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

GRATIS BEZORGSERVICE
Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

www

Alleen donderdag
Alle stamppotten
en rauwkost salades
100 gram

€ 0,99

Er zijn weer volop
Hollandse kersen van
onze vaste teler….
Kom proeven..!!

*
Let op... Laatste weekend!
We hebben alles in huis om
uw aspergemaaltijd
compleet te maken:

Gewassen

Ham, eieren, boter, eigengemaakte Hollandaise en Bearnaise saus
en fantastische wijnen.

Spinazie

Donderdag, vrijdag
en zaterdag weer
volop culinaire
voor – en
hoofdgerechten.

300 gram

meergranen bol

Noten afdeling

€ 3,49

Ambachtelijke

Stroopkoeken

witte bollen
Zak 5 stuks

€ 18,95

Nu

De lekkerste

€ 3,49

Kip in curry saus

€ 1,59

LAATSTE KEER...

€ 1,49

met groente- citroenrijst

€ 1,99

€ 5,99

Nu

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 juni.

100 gram

Tuinbonenschotel

100 gram

€ 1,49

Aspergeschotel

Passie caramel choco taart

Desem rustique
Nu

Per bakje

Van onze patissier

Van onze bakker

Groot assortiment..!!

Huis mix

Wij schillen gratis uw asperges.
OP=OP

€ 0,99

Vers van de traiteur

27
06

100 gram

28
06

29
06

Spaghetti bolognese

€ 1,49

Er is weer...

€ 0,99

100 gram

Hollandse bospeen

per bos

€ 1,99

Conference

Handperen

Heel kilo

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

0346 - 211330

DONDERDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*

0.99

vraag naar de voorwaarden

*

1 KILO

KIPDIJFILET

WEEKVOORDEEL

MAANDAG & DINSDAG

9.99

KIPSHOARMA

6 VOOR

10.-

4 VERSE WORSTJES

WOENSDAG

SAMEN

20.-

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

5.

GARNALENSPIEZEN

9.99

5 VOOR

10.-

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op:

1 Kg | 8.50
1 Kg | 9.50
1 Kg | 9.50

ONZE SPECIALITEITEN

99

VLEESWAREN TRIO
LIVAR BBQWORSTJES

20.-

WOENSDAG GEHAKTDAG

4 VERSE HAMBURGERS,
4 KIPDIJSATÉ, 4 KIPDIJFILET
EN 4 FILETLAPJES

500 GRAM

8 VOOR

SAMEN

4 SPEKLAPPEN

VRIJDAG & ZATERDAG
BBQPAKKET

ANGUS BURGERS

1 KG GEHAKT

Entrecote
Cervelaat
Kiprollade

KAAS
3 X 100
GRAM

GRASKAAS

5.98
SALADE TRIO

Filet Americain
Eiersalade
Grillworst salade

3 X 100
GRAM

4.98
Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 23 juni t/m woensdag 29 juni

500 GRAM

5.99
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Muzikale felicitatie
voor 103-jarige Marten Mobach
door Guus Geebel
De verjaardag van Marten Mobach op 15 juni begon met een aubade gebracht door leden van
het Orkest Koninklijke Marechaussee voor zijn woning, die hij zittend in ontvangst nam.
’s Middags kwam ook burgemeester Sjoerd Potters de jarige feliciteren.
Marten werd op 15 juni 1919 in
Franeker geboren waar hij opgroeide en naar school ging. Hij was de
oudste in een gezin met zeven kinderen. In 1940 kwam hij bij de Koninklijke Marechaussee en kreeg
een opleiding in Apeldoorn. Na de
opleiding is hij op veel plaatsten
gedetacheerd geweest. In de oorlog
zat hij in Westbroek en na de bevrijding vast in Utrecht.
In 1944 trouwde hij en er kwamen vier kinderen, elf kleinkinderen, veel achterkleinkinderen
en vijf achterachterkleinkinderen.
Zijn vrouw overleed in 1999. Hij
noemt het heel bijzonder meer dan
honderd geworden te zijn. ‘Voor
hetzelfde geld was ik gefusilleerd
geweest op Fort De Bilt.’ Op de
huidige woonplek kwam hij in
1994 wonen, nadat hij bijna vijf
jaar in Duitsland gedetacheerd was
geweest in Schöppingen. Hij werd
daarna geplaatst in Amsterdam als
bijstand bij de gemeentepolitie.
Onderscheidingen
Om honderd te worden geeft hij als
advies: ‘Lichtvoetig door het leven
gaan en niet alles op je schouders
meenemen.’ De onderscheidingen
die hij heeft ontvangen vindt hij
hoogtepunten in zijn leven. ‘Ik ben
een van de weinigen die twee Ko-

De jarige Marten Mobach met burgemeester Sjoerd Potters.
ninklijke Onderscheidingen heeft
gekregen. Hij werd Lid in de Orde
van Oranje-Nassau, kreeg de Eremedaille in de Orde van OranjeNassau in zilver met de Zwaarden,
het Verzetsherdenkingskruis, het
Mobilisatiekruis en de Inhuldigingsmedaille 1948. Tijdens die
inhuldiging moest Marten Mobach
de Belgische koningin-moeder Elisabeth met de motor escorteren. Hij
werd bij haar geroepen en ze zei
dat hij normaal een medaille van
België had gekregen, maar door de
Belgische koningskwestie met Leopold kon dat niet. Ze gaf hem vijfhonderd gulden die uiteindelijk van

de generaal in de pot van de marechaussee gestort moest worden.
Kil en koud
De huidige tijd noemt Marten Mobach hopeloos. ‘De warmte is weg.
Het is allemaal zo kil en koud. Ik
ben op een andere manier opgegroeid, dus daar heb ik vaak moeite
mee. Het optreden van boeren tegenover een minister vindt hij vreselijk. ‘Ontzag voor het gezag is zoek
en omgangsvormen zijn heel anders
dan vroeger.’ Zaterdag 18 juni werd
ter gelegenheid van zijn verjaardag
een groot familiefeest gehouden in
Boerderij Fortzicht in Groenekan.
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Hans Kloosterboer
meer dan een eeuw oud
door Guus Geebel
Op 13 juni 1921 werd Johanna Catharina Kloosterboer,
roepnaam Hans, in Venlo geboren. Haar vader had daar zijn
werk, maar haar ouders waren geen Limburgers. Na zijn
overlijden verhuisde het gezin op haar vijftiende naar de
Sweelincklaan in Bilthoven. Ze had een broer die op 64-jarige
leeftijd is overleden. Burgemeester Sjoerd Potters kwam de
101-jarige namens het gemeentebestuur thuis feliciteren.
Hans ging in Utrecht naar het meisjeslyceum waar ze met de fiets naartoe ging. Daarna ging ze in 1940 aan de Groningse universiteit Duits
studeren omdat er in Utrecht geen hoogleraar voor Duits was. ‘Toen
in 1943 een loyaliteitsverklaring vereist werd die bijna niemand ondertekende, kwam ik weer bij mijn moeder thuis wonen en deed hier
en daar wat huishoudelijk werk.’ Na de oorlog zette ze haar studie in
Utrecht voort en studeerde af. ‘De hoogleraar vroeg of ik bij hem assistent wilde worden en dat wilde ik wel. Ik bleef tot mijn pensionering bij
de universiteit werken.’ Daar leerde ze Bert Okken kennen met wie ze
1991 trouwde. Ze wonen sindsdien aan de Spoorlaan in Bilthoven waar
ze met veel genoegen wonen. ‘Ook omdat het zo’n rustige buurt is met
prettige buren.’ Er zijn twee kinderen en twee kleinkinderen.
Tuinieren is altijd een hobby van Hans geweest. De tuin ziet er ook
fantastisch onderhouden uit. In Utrecht heeft ze jarenlang een volkstuin gehad waar ze met veel plezier in werkte en ook prijsjes won. ‘Het
voelt wel raar om meer dan honderd te zijn. Ik geloof het gewoon niet
maar het is wel zo.’ zegt Hans. Het belangrijkste hoogtepunt in haar
leven noemt zij de kennismaking met de muziek van Johann Sebastian
Bach. ‘Die muziek is voor mij ontzettend belangrijk geweest. Verder
het beleven van de natuur.’ Ze is ook al heel lang vegetarisch. Het op
jonge leeftijd overlijden van haar vader van wie ze veel hield was een
dieptepunt voor haar. De ontwikkelingen van deze tijd in Nederland
noemt ze zorgelijk. De honderdste verjaardag is vorig jaar ondanks
beperkingen goed gevierd. Dit keer kwam er wel veel bezoek, maar
hielden ze het iets rustiger.

Felicitaties voor 101-jarige
in d’Amandelboom
door Guus Geebel
Voor het eerst in functie als locoburgemeester kwam Anne Marie ’t Hart mevrouw Van Keulen
– Poot op 15 juni in d’Amandelboom in Bilhoven feliciteren met haar verjaardag.
Ze werd die dag 101 jaar. Toen ze vorig jaar honderd werd kon door de
coronapandemie geen lid van het gemeentebestuur op bezoek komen.
Bep Poot werd op 15 juni 1921 in
Vlaardingen onder de rook van Rotterdam geboren. Ze herinnert zich
nog goed het bombardement op die
stad op 14 mei 1940. Bep kwam
uit een groot gezin. Ze werkte na
haar schoolopleiding eerst bij een
tandarts en deed daarna de administratie bij een bedrijf. Ze trouwde
in 1952 met Van Keulen en kreeg
vier kinderen. Toen een jaar na haar
huwelijk haar dochter Marianne
geboren werd was haar man heel

blij dat het een meisje was, want
hij had alleen maar broers. Het gezin woonde sinds 1971 in Utrecht
waar haar man op de verzekeringsafdeling werkte bij wat nu ASR Nederland is. Hij overleed in 2011 in
verpleeghuis Sint Elisabeth in Lage
Vuursche. Bep woont nu drie jaar in
d’Amandelboom.

beurt gewoon.’ Haar advies om zo
oud te worden is gezond eten en
veel bewegen. Met haar man heeft
ze heel veel landen bezocht en samen hebben ze veel gefietst. Op een
van de fietstochten is Bep een keer
in Frankrijk door een radiozender
geïnterviewd. Verder naaide ze heel
veel kleding. Ik de keuken was ze
ook vaak te vinden want koken
deed ze ook graag. Haar man was
Koken
Over hoe het voelt om meer dan in Indonesië geboren dus de Indohonderd te zijn zegt ze: ‘Dat ge- nesische keuken hoorde daar ook
bij. Ook bakte ze taarten als er iemand jarig was.

Bep van Keulen -Poot met locoburgemeester Anne Marie ’t Hart.

Lessen
Nadat de kinderen uit huis waren
heeft ze nog Franse, Engelse en
Duitse lessen gevolgd en ging ze
met een vriendin naar Engeland.
Het nieuws houdt ze ook bij en ze
ontvangt nog steeds het dagblad
Trouw. Vorig jaar toen ze honderd
werd kon er geen feest gehouden
worden maar dit keer vierden ze
haar verjaardag op 11 juni bij haar
dochter Marianne thuis in Maartensdijk met heerlijke hapjes van
Landwaart.

Hans Kloosterboer in de tuin met de burgemeester.

Lezing Herman Pleij
Woensdag was Herman Pleij - emeritus hoogleraar Middeleeuwse Literatuur - gastspreker in De Bilthovense Boekhandel waar hij enthousiast
over zijn boeken ‘Oefeningen in genot’ en ‘Met een scheef oog’ vertelde. Herman Pleij is vooral op zoek naar de cultuur/historische betekenis
van de literatuur en de ontwikkeling van een burgermoraal.
(Frans Poot)

Aan het einde van de lezing was er ruimschoots gelegenheid tot het
stellen van vragen.

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.

Krachtinstallaties

KAISERBROODJES

Lichtinstallaties
Beveiliging
Telefooninstallaties
Computernetwerken
■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl

3+1

GRATIS
APPELROOMROL
3+1 GRATIS

EN UW WENSEN

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN
■ TAFELS
Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Uw lokale
drukwerkspecialist

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

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

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl
(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

Tafeltje Dekje
De Bilt

Speciaal voor jou

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan
wasmachines, drogers, koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.
Vink Witgoed levert en plaatst óók deze
fantastische Quooker kranen!
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één

kraan! Verrassend! toch?

Probeer nu
5 maaltijden
Nu 12
voor slechts desserts
gratis!
€ 19,95!
Bij apetito willen we u laten genieten van gemak…
met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden!
5 van deze maaltijden probeert u nu
voor slechts € 19,95. Bovendien nu
met 12 desserts t.w.v. € 12,29 gratis!
Voor meer informatie en bestellen?
Neem even contact met ons op!
Tafeltje Dekje, Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt.
Tel: 030-22 88 000 (op werkdagen tussen 10:00
en 12:00 uur) info@tafeltjedekje-debilt.nl
www.tafeltjedekje-debilt.nl
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 juli 2022.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.
WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3 ■ 3615 AE Westbroek ■ Tel. 0346-281459 ■ vinkwitgoed.nl
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Oekraïense verbeeldt gevoelens
in expositie
Anastasiia Maksymova heeft een serie foto’s hangen in de Oosterkerk in Bilthoven die zeker de
moeite waard zijn om te gaan zien. Zij werd getroffen door het beeld van de bollenvelden
in de Flevopolder, de rode bloemen afgemaaid en gedeponeerd op de paden tussen de
velden. Het deed haar denken aan Oekraïne: de verwoesting en bloed. Zij geeft door
haar foto’s haar gevoel weer over wat er in Oekraïne op dit moment gebeurt.
Anastaiia vertelt haar ervaring over
haar tocht - Mijn tocht naar veiligheid - van Kiev naar Bilthoven:
‘Wij woonden aan de rand van Kiev
ongeveer 10 km van Buscha, u weet
vast wel het dorp waar de Russen
honderden mensen zo maar doodgeschoten hebben. Ons appartement ligt op de 21ste verdieping en
is zo ver ik weet nog steeds in takt.
Voor en achter het flatgebouw zijn
raketten ontploft, maar gelukkig
hebben die beperkte schade aangebracht. Vanuit onze ramen konden
we heel goed zien hoe de oorlog
dichterbij kwam’.
Dieren
Mijn man en ik en mijn ouders hebben overlegd en besloten te vluchten, toen de verdedigingslinie niet
ver van ons deel van de stad kwam
te liggen. Voordat het zo ver kwam,
sliepen we een tijdje op matrassen
in de gang tussen de twee muren
van de appartementen. Mocht ons
gebouw geraakt worden, dan was
de tussenliggende gang de veiligste
plek. Toen het besluit was genomen
om te vertrekken, hebben we wat
spullen ingepakt en zijn we, mijn
man, mijn twee kinderen en ik met
de auto vertrokken richting Polen.
Ook onze poes en hond hebben we
meegenomen. Wat deed het pijn om
onze prachtige stad Kiev te verlaten. Het was er doodstil, niemand
op straat, net een apocalyptische
film’.
‘Het duurde twee dagen om de eerste 200 km af te leggen. De weg
was verderop vol met auto’s en
vrachtwagens, allemaal richting
Polen. Soms stonden we uren stil.
We deden onze behoefte langs de

weg, ook de poes en de hond en
aten de meegebrachte broodjes in
de auto. Soms moesten we stoppen omdat het ’spertijd‘ was, uren
waarop iedereen binnen moest
blijven. Dan schuilden we ergens
en sliepen in de auto. Eindelijk bereikte we Vynnytsia waar we in de
kerk konden overnachten, ook onze
poes en hond. Vriendelijke mensen
gaven ons midden in de nacht lekker eten. Voor mijn 2 kinderen was
het fijn om wat te spelen en rond te
lopen’.
Polen
‘Ons volgende doel was om naar
Khmelnytsky te gaan zo’n 100
km dichter bij de grens met Polen.
Door verkeersopstoppingen duurde
dit deel van onze tocht 12 uur. Stel
je voor dat je gewoon vastzit in het
verkeer. Het beweegt helemaal niet.
Je stapt uit, praat wat met andere
vluchtelingen en als er beweging
komt, stap je gauw in en kun je
weer 200 meter verder komen: uitstappen, instappen en nog eens 500
meter, enz’.
‘Khmelnytsky gaf ons gelukkig 3
weken onderdak in een soort doorgangshuis. We konden op adem
komen en overleggen hoe verder te
trekken. Ik heb een tijdje bij Amnesty International in Kiev gewerkt
en die adviseerde me wat langer in
Khmelnytsky te blijven. De rust
deed ons goed en het was alsof
ik herboren werd. Mijn man reed
met ons mee tot de grens met Polen waarna hij terug is gegaan naar
Kiev. Het duurde 4 uur om de grens
te passeren. Het weer was omgeslagen. Het was veel kouder geworden
en het sneeuwde zo nu en dan. Tot

overmaat van ramp begaf mijn telefoon het en dat was wel erg lastig. We bleven toch doorrijden tot
we niet verder konden door zware
sneeuwval. Gelukkig vonden we
onderdak waar we 4 dagen konden
blijven. Er was een pak sneeuw gevallen waar door heen we niet konden rijden, geen winterbanden. Ook
hadden we geen winterkleding bij Anastasiia Maksymova exposeert in de Oosterkerk in Bilthoven.
ons. Al gauw werd het warmer, de
sneeuw smolt en we konden weer meenemen. In een ander dorp kon- gaan we naar Amstelveen, waar
de weg op’.
den we een tijdje in een kleine flat Amnesty opnieuw een woning voor
bivakkeren. De rust deed ons goed ons heeft gereserveerd. Ons huis is
Benzine
en ook mijn moeder had een pauze gemeubileerd, heeft bedden en al‘U begrijpt dat we af en toe benzine nodig. Mensen uit het dorp kookten les wat je nodig hebt in de keuken.
moesten tanken om de afstanden te voor ons. Ook kregen we een rond- Wat een heerlijk gevoel om ‘een
kunnen afleggen. In de buurt van leiding door de prachtige muziek- eigen’ woonplaats te hebben. Een
Warschau stopten we om te tanken. gebouw dat het dorp rijk was’.
tocht van 3000 km ligt achter ons.
Een man kwam op ons af en zei: ‘Ik
We ervaren pijn door de oorlog in
ga uw tank vullen’ maar ik zei hem Rode Bieten
Oekraïne, maar zijn ook dankbaar
dat kan ik zelf wel doen. ‘Nee, dat Als dank heb ik voor een groot ge- voor alle hulp onderweg van goede
doe ik‘, zei de man nog een keer. zelschap borsch soep (borsh is een mensen en van Amnesty in diverse
Hij pakte de slang en vulde mijn soep uit de Oekraïense keuken, landen. Ik heb ervaren dat mensen
tank volledig. Daarna ging hij naar van rode bieten) gemaakt; een de- graag willen helpen. Mijn kinderen
binnen en betaalde. Hij gaf me een licatesse. Gelukkig kreeg ik daar gaan hier naar school en ervaren
hand en zei: ‘Veel succes met jul- weer bereik met mijn telefoon en overal acceptatie waar ze ook gaan.
lie tocht, het gaat je goed’ en ver- kon ik opnieuw Amnesty en Kiev Mijn moeder en ik zijn vol lof over
trok. Ik was verbaasd en dankbaar. bellen. Amnesty vertelde me dat ik wat de mensen uit De Bilt allemaal
Wat een liefde toonde deze man. In naar Nederland moest gaan, naar voor ons doen’.
Warschau heb ik mijn moeder van Bilthoven waar een woning voor Anastasiia is fotograaf en heeft een
het station opgehaald. Zij was op me zou zijn. Bij onze aankomst in paar weken geleden ook meegeadvies van Amnesty per trein geko- Bilthoven stonden we toch even daan met de BEEkk-manifestatie
men en Amnesty liet mij weten dat op straat. De voordeur was dicht De Bilt. De bezoekuren in de Ooszij daar aanwezig was. Wat een fijn geslagen en we hadden geen sleu- terlichtkerk (Eerste Brandenburgerweerzien was dat. Onze tocht van tel. Amnesty bracht een sleutel en weg) zijn op 24, 25 en 26 juni en
Warschau door Duitsland verliep we namen onze intrek. We kunnen op 1, 2 en 3 juli van 11.00 tot 13.00
(Cor van Doesburg)
rustig. We hoefden geen vignet te hier nog 2 maanden wonen en dan uur.
kopen voor de weg en we konden
een aantal dagen in een dorp verblijven. Maar o schrik, onze poes ging
er van door, Wat nu? Ongelooflijk,
onze hond ging op zoek en vond de
poes in het bos. Hij waarschuwde
ons en wij konden poeslief weer
door Henk van de Bunt

Muziek en dans
in Weltevreden

Op bezoek bij de Floriade
Donderdag 15 juni maakte de Zonnebloemafdeling de Bilt-Bilthoven een zeer geslaagd uitje
naar de Floriade. Met een touringcar vanaf zorgcentrum de Bremhorst werd
vertrokken met zo’n 38 gasten en 38 vrijwilligers naar de Floriade.

Bij woon- en zorgcentrum Weltevreden van Silverein in De Bilt
werd donderdagochtend 16 juni een markt georganiseerd. In
het zonnetje konden de mensen genieten van accordeonmuziek, gespeeld door Ebbe Rost van Tonningen.
Zo’n veertig mensen waren aanwezig op het terras of vanuit hun balkon. Organisator was Frank Werkman, activiteitenbegeleider van locatie Weltevreden in De Bilt west. Frank vindt het belangrijk dat de
bewoners een fijne dag hebben. Hij vindt het zinvol werk omdat hij
kan meehelpen dat een cliënt minder sombere gevoelens heeft. Door
activiteiten aan te bieden krijgen cliënten meer energie en zin in de
dag. Daarom doet hij al jaren allerlei activiteiten; van bloemschikken,
koken, schilderen tot het organiseren van gespreksgroepen. Zodat er
altijd iets leuks is om te doen.

De zonnebloemgasten zijn enthousiast over het uitje.
Bij aankomst op de Floriade stonden de rolstoelen al klaar. De gasten genoten zichtbaar om zo lekker
buiten te zijn in de natuur en van
de prachtige bloemen en paviljoens. Buiten in de schaduw werd
de lunch geserveerd. Er werd heel

wat afgekletst en al gauw was het
tijd om de Floriade verder te bekijken. Na al dat moois gezien te hebben werd om 16.00 uur de terugreis
aanvaard.
Heeft u een lichamelijke beperking
en wilt u wat meer weten over de

Zonnebloem dan kunt u bellen naar
030-2080211 of mailen naar zonnebloemdebilt-bilthoven@hotmail.
com. Vrijwilligers en chauffeurs
die af en toe eens een handje willen
helpen zijn van harte welkom.
(Thea van Maurik).

De accordeonmuziek én het weer zorgen deze ochtend voor een zonnig
tafereel.

U kunt ons
niet missen?
Wij u ook
niet!!!

1 2
5 3
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De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!
VERSE KIPPEN LEVERTJES

2
5
4

6 3

1

4

Onze weekaanbiedingen zijn steeds weer zo
fantastisch dat u er eigenlijk niet één kan missen.
Toch waren er in mei veel vaste bezoekers op voorjaarsvakantie bleek. Een misser, want die mensen liepen toen onze aanbieding sixpacks mis. Daarom doen we het gewoon nóg een keer.
Tot en met dinsdag 28 juni kiest u onbeperkt uit ons rijke aanbod sixpacks en betaalt u fors minder. Bij ‘t Vaarderhoogt ... kanniemissen!!!!

Iets aparts voor de liefhebbers. Om zelf te bakken met
bijv. onze spekblokjes, champignon & uitjes...
Zachtjes roerbakken; ook heerlijk op brood!! 500 gram

S
K
C
A
P
X
I
S
E
ÁLL 99 voor ...
van € 3,

6 3

Dorresteinweg 72b Soest
2
035 - 6012883
1 5
vaarderhoogt.nl
webshop.vaarderhoogt.nl 4

€ 2,50
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BIJ U OP DE VRIJDAGMARKT IN BILTHOVEN
VAN 8.00-15.00 OP DE PLANETENBAAN (WEEKMARKT)

DE WOERDENSE
KAASBOER
BIJ U IN DE GEMEENTE

Primeur 2022

Bemmelaer

GRAND
CRU
Nr. 1 boerenkaas
van Nederland!

NU 500 GRAM

5,95
EXTRA
PITTIGE
KAAS

Extra romig!

NU 500 GRAM

NU 500 GRAM

3,95

3,95

10

Bemmelaer

GEZOND
18% VET

Zo uut hok!

BOEREN
EIEREN

Deelnemers worden onthaald op
de Via Gladiola.

1,35

GYROSVLEES

Fijne reepjes varkensvlees, verse ui ringen & een klein
beetje verse andijvie. Om te wokken. Lekker in een
broodje of bij de frites; kort en fel roerbakken 100 gram

1,15

Van pure biefstuk gemaakt. Lekker gekruid en
gegarneerd met een hoedje van uitjes & bieslook.
Mogen kort rosé gebakken worden....
100 gram

1,95

VARKENSHAAS SATÉ VLEES

Van ons bekende varkensvlees: heerlijk zacht en zalig
gemarineerd met ketjap, kruiden, sambal en een
vleugje knoflook; om zelf te rijgen....
100 gram

1,65

SPARERIB BURGERS

Van 100% rundvlees. Lekker gekruid en gevuld met
een authentieke spareribs rub smaak. Een heerlijke
topper. Om kort en fel rosé te bakken
100 gram

1,45

Absoluut vetgehalte slechts 18%
NU 500 GRAM

5,95
Boeren

STOLWIJKER
KAAS
Een traktatie!

NU 500 GRAM

3,95

1,-

bij aankoop van
1e kilo kaas

Wandelvierdaagse Bremhorst
Dinsdag 14 tot en met donderdag
16 juni organiseerden vrijwilligers
van verzorgingshuis De Bremhorst in Bilthoven een wandelvierdaagse voor haar bewoners.
Twee weken geleden begonnen
de voorbereidingen en kochten zij
onder andere medailles in voor de
meer dan 40 wandelfanaten. Na
ongeveer 1.200 meter wandelen,
verdeeld over drie dagen, werden
de deelnemers op de ‘Via Gladiola’ onthaald met een roos, een
ijsje en een medaille. Volgend jaar
vindt weer een driedaagse plaats.
(W.E.)

Van superkwaliteit kippen. Zonder been, wordt niet
droog. Om te braden of voor uw kipstoofschotel en
natuurlijk ook super voor uw eigen saté!!
100 gram

:
TIP VAN DE WEEK
LF
ALF OM HA
GEHAKT H, 80
het hoort...
als
Zo
s.
% rundvlee
20% varkensvlees
NDWICH ka & kaas
DEENSE SA
ha
ge kt, salami, papri
Belegd met o.a.

Noord-Hollandse

GRAS
KAAS

KIPDIJ FILET

DUITSE BIEFSTUKJES

NIEUW!

De kaaskraam De
Woerdense Kaasboer van de
familie Van Bemmel staat
vanaf heden elke vrijdag
in Bilthoven bij u op de
weekmarkt.
Reeds 60 jaar verkopen wij
onze kazen gerijpt op onze
eigen kaasboerderij.
Wij heten u van harte
welkom en laat u verrassen
door het lekkerste van
Hollandse bodem.
Graag zien wij u vrijdag bij
ons aan de kraam.

3,25

500 gram

3,98

per stuk

3,50

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl
Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 20 juni t/m zaterdag 25 juni.
Zetfouten voorbehouden.

Parkﬂat Hobbema viert feest
Rustiek gelegen in een parkachtige tuin in Bilthoven-Noord,
omringd door bossen, heidevelden en zandverstuivingen ligt
Parkﬂat Hobbema. Het gebouw bestaat deze maand 65 jaar.
Op 17 januari 1955 werd vergunning verleend voor de bouw van een ﬂatgebouw op de hoek van de Gerard Doulaan en de Hobbemalaan. Op 1 juni
1957 heeft de eerste bewoner van het gebouw haar ﬂat betrokken. In de loop
der jaren is er veel verbouwd, vernieuwd, verbeterd en aan de moderne eisen
van deze tijd aangepast. Parkﬂat Hobbema is een appartementencomplex met
uitstraling.
Het 65-jarig jubileum werd op zaterdag 18 juni groots gevierd met bewoners,
buren en introducees. Na een warme, zonnige week in de dagen vooraf aan
het jubileum bleef het lang spannend of dit op de feestdag ook zo zou zijn. De
weergoden waren hen gunstig gestemd en zo kon het 65-jarig jubileum onder
een strakblauwe lucht worden gevierd. De prachtige tuin werd veranderd in
een vrolijke plek met vlaggetjes, versierde tafels en stoelen. Er waren hapjes
en drankjes. De voetjes gingen van de vloer tijdens het swingende optreden
van Orkest Dixieland.
(Sonja Volker)

Onder een strakblauwe lucht genieten de bewoners van een swingend
optreden.
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Kat Boo overlijdt aan vergiftiging
door Henk van de Bunt
‘Katten en hun baasjes in Noordoost De Bilt moeten oppassen: verschillende dieren zijn de
afgelopen tijd spoorloos verdwenen of een ‘onverklaarbaar snelle dood’ gestorven.
Daarvoor waarschuwt de wijkvereniging. Een van die overleden katten
is Boo. Degene die dit heeft gedaan, kan rekenen op een fikse boete’
Aldus kopte het Algemeen Dagblad
vorige week n.a.v. het ‘overlijden
van Boo; het kleine zwervertje van
Veroniek Clerx en haar familie en
waarover Veroniek vertelt: ‘Op
Hemelvaartsdag kwam Boo verdwaasd thuis. Dat er iets ergs aan
de hand was bleek ‘s nachts toen hij
het in paniek uitschreeuwde: help
me!! We raceten met hem naar de
spoedpoli in Utrecht. Wat kon er
aan de hand zijn? Na een uurtje testen kwam de aap uit de mouw: onze
kat was vergiftigd met rattengif’.
Hoop
We hadden een klein beetje hoop
dat het toch nog goed zou komen.
Boo werd naar de IC gebracht en
onderging bloedtransfusies. Maar
de volgende dag werden wij gebeld
met de mededeling: ‘We moeten
hem laten inslapen. Degene die
mijn heeft kat heeft vergiftigd zal
zich wel niet realiseren wat zijn
of haar actie allemaal veroorzaakt:
stress, angst en pijn bij het dier en
bij zijn eigenaar/verzorger. En wat
te denken van de financiële consequenties van de ziekenhuiszorg.
Wij kunnen ons gelukkig een verzekering permitteren. Gelukkig,
want de kosten lopen inmiddels
In de duizenden euro’s. Maar wat
als je kat je beste maatje is, maar
je hebt het geld niet voor dit soort
zorg’?

22 juni 2022
Laat bloemen in de tuin goed gedijen
en ga die tuin dus ook niet plaveien
dan komen bijen gestaag
want dat hebben ze graag
bij het werk aan hun honing karweien
Guus Geebel

Limerick

Biltse Streekmarkt
met lokaal aanbod
De Biltse Streekmarkt wil naast het promoten van duurzaam
voedsel uit de streek ook mensen inspireren. De afgelopen
jaren heeft een divers aanbod van lokale producenten
deelgenomen aan de markt. Veel bezoekers hebben
zo kennis gemaakt met lokaal duurzaam voedsel.
Tijdens de zomermarkt op vrijdag 24 juni zal Stichting Biltsheerlijk
een demonstratie geven van Zomers BBQ-en zonder vlees. Graag laat
de markt je proeven dat de klassieke satéstokjes en worstjes ook prima
vervangen kunnen worden door gegrilde groene asperges, abrikozen,
bietjes en nog veel meer.

Ter herinnering aan Boo is een herdenkingsbord geplaatst bij het
buurtplantsoen aan de Troelstraweg, de favoriete ligplaats van de kat.

Ze hoopt dat daar een preventieve
werking vanuit gaat. ‘Particulier
bezit van rattengif is ronduit verboden. Ik heb met het College voor de
Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden gebeld. Op
transport staat een boete van 2.500
euro en op het gebruik een bon van
2.000 euro. Degene die dit heeft
gedaan kan rekenen op een fikse
boete’.
Agenten raadden Veroniek af aanPreventie
gifte te doen, omdat dit volgens hen
Veroniek vertelt verder het belang- onmogelijk te bewijzen zou zijn.
rijk te vinden haar verhaal te delen. De Politie Midden-Nederland liet

De muziek heeft deze editie ook weer een lokaal tintje. Om 16.00 uur
start een swingend optreden van Kylassin. Rond 17.45 uur zal het leerlingenorkest van de KBH uit De Bilt het overnemen en hun kunsten ten
gehore brengen. De markt is er van 15.00 tot 19.00 uur bij Kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. Info op www.biltsestreekmarkt.nl.

weten dat zij geen andere meldingen of aangiften hebben ontvangen.
Ook de Utrechtse dierenambulance
is niet bekend met soortgelijke gevallen. Veroniek: ‘Het is nog onduidelijk of het gif werd rondgestrooid
om plaagdieren te bestrijden of dat
er sprake is van kwade opzet. De
verantwoordelijke gemeenteambtenaar liet weten dat het gif onmogelijk van de gemeente afkomstig
kan zijn. Ik wil aandacht vragen
voor het leed, dat deze vergiftiging
veroorzaakt; leed dat altijd dient te
worden voorkomen’.

Eetadressen gezocht

Op de streekmarkt valt een breed assortiment aan lokale producten te
vinden. (foto Evalien Ruiter)

Sinds enkele maanden worden in de gemeente De Bilt vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.
Om hen een zorgeloze avond te bieden en in een huiselijke sfeer plaatsgenoten te
ontmoeten, organiseert Stichting Eet Mee het project Oekraïners Aan Tafel.

Nieuwe kaasboer op markt
Planetenbaan Bilthoven
Vrijdag 17 juni stond De Woerdense Kaasboer voor het eerst op de Bilthovense weekmarkt. Het was een mooie zomerdag. ‘Lekker weer om
er even uit te gaan’, zegt eigenaar Willem van Bemmel. Hij is de derde
generatie in het bedrijf. ‘De vierde generatie komt eraan, maar die is
pas zes en moet dus nog een paar jaartjes wachten’, zegt hij lachend.
‘We maken de kazen van goede kwaliteit zelf.’ Van Bemmel kwam naar
Bilthoven omdat de kaasboer die hier stond ging stoppen. ‘We staan
hier met z’n vijven en willen heel graag een mooie zaak opbouwen. De
mensen moeten ons product gauw leren kennen. We hebben allemaal
superkwaliteit kaas en leuke aanbiedingen erbij.’ Willem verwacht dat
het allemaal goedkomt. (GG)

Eet Mee zorgt voor bijzondere en waardevolle eetontmoetingen. (foto Inge Pont)
Als inwoner van de gemeente ontvang je een of meer Oekraïense
vluchtelingen voor een etentje bij
jou thuis. Je kookt iets lekkers voor
je gasten of doet dat samen met
hen. Jij ontmoet de mensen achter
de verhalen in het nieuws. Voor hen
is het een waardevolle kennismaking met inwoners van de gemeente
en hoe zij leven. Inmiddels hebben
in de gemeente de eerste etentjes
plaatsgevonden; extra eetadressen
zijn gewenst.

Reacties
‘Dankzij onze gastvrouw en gastheer hadden mijn dochter en ik een
hele speciale avond. We hebben genoten van de ontspannen sfeer en de
interessante gesprekken’. ‘Ik vond
het ontroerend, heel indringend en
ben heel blij dat ik dit mocht doen’.

het leuk vinden om samen te eten.
Dat kan online of bij iemand thuis.
De deelnemers zijn stellen, alleengaanden, gezinnen; van student tot
pensionado, hier geboren en getogen of nieuw in het land. De etentjes bieden een kans op bijzondere
en waardevolle eetontmoetingen.
Wil jij ook meedoen? Op basis van
Eet Mee
ieders wensen en mogelijkheden
Eet Mee is een platform voor men- wordt een match gemaakt. Meer
sen, die graag anderen ontmoeten, informatie/aanmelden via www.
houden van een goed gesprek en eetmee.nl of tel. 030-2213498.

Het team van De Woerdense Kaasboer presenteert zich.

VARKENSHAAS CULINAIR

JUMBO OF FISHES HARING

Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

Schaal Jumbo haring 3 stuks
of Fishes 2 stuks

6

a16,90

49

Kiloprijs 12,98

TUSSOCK JUMPER
Alle soorten
2 flessen à 750 ml
a11,98

2 VOOR

8

99

1

a2,89 - a3,29

99

GROLSCH, AMSTEL, BAVARIA,
HERTOG JAN OF BUD
Pils of 0.0% Pils
2 Verpakkingen met 6 blikken à 33-50 cl
M.u.v. gekoeld bier van Amstel

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol

ARIEL PODS OF LENOR

JUMBO OF LA PLACE
KOFFIEBONEN

2 verpakkingen
M.u.v. Lenor multipacks

1+1

GRATIS*

Alle soorten
2 verpakkingen

2

e
HALVE
PRIJS*

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

2

e
HALVE
PRIJS*

MAGNUM
2 verpakkingen

2

M.u.v. losse ijsjes

e
HALVE
PRIJS*

ZONNEBLOEMPLANT
2 stuks
a5,00

2 VOOR

4,-

Geldig t/m di 19 juli 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
Jumbo Aldo de Voogd, Bilthoven, Neptunuslaan 13
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Kunstlessen bij Jits Bakker

Blues in het Bachbos

De jaarlijkse interactieve kunstlessen over het leven van kunstenaar Jits Bakker vinden
momenteel plaats in zijn atelier ‘de kooi’ en het aangrenzende beeldenlabyrint
in De Bilt. Honderden basisschoolleerlingen van groep acht nemen deel aan dit
programma dat is georganiseerd door Kunst Centraal in samenwerking
met de Stichting Jits Bakker Collectie

“Heb je ooit van iemand gehouden, zielsveel van haar gehouden,
maar moest je de relatie om ‘levensredenen’ beëindigen?” Een
typisch citaat voor John Mayer (1977), de Amerikaanse singersongwriter die met typische songs als ‘Half of My Heart’,
‘Heartbreak Warfare’, ‘Free Fallin’ en ‘Belief’ de wereld
veroverde met zijn soms hartverscheurende teksten.

Het educatieprogramma bestaat
uit 4 lessen. Voorafgaand aan het
bezoek aan het atelier en het beeldenlabyrint, krijgen de leerlingen in
de eerste les een introductie waarbij
onder andere een film wordt getoond over het leven van de kunstenaar. De tweede les is, geheel in
de geest van deze tijd, een virtueel
bezoek aan het beeldenpark Jits
Bakker op landgoed Beerschoten.
Tijdens de derde les wordt er een
bezoek gebracht aan het atelier.
Daar staan de gastdocenten van
de Stichting Jits Bakker Collectie
klaar om te vertellen over de veelomvattende kunstcollectie waarna
de scholieren zelf kunsttekeningen
gaan vervaardigen in het labyrint.
Als afsluiter van het kunstprogramma worden deze tekeningen verder
uitgewerkt en gaan de leerlingen
ook nog aan de slag met boetseerwas, om zelf een beeldje te maken.

der enthousiast over het programma:
‘Het is zo mooi om te zien wat kunst
voor de jeugd kan betekenen, zeker
omdat niet ieder kind hier vanzelfsprekend mee in aanraking komt.
Het lijkt me voor de kinderen bovendien een welkome onderbreking. Het
programma valt samen te vatten als
een interessant, maar bovenal interactief programma. Hopelijk worden
kunstenaars in de dop aangemoedigd
door het bijzondere levensverhaal
van Jits om verder te gaan in het creatieve vak’, aldus Tibo.

Iconisch
Het atelier ‘de kooi’ van Jits wordt
als iconisch beschouwd omdat de
kunstenaar hier ruim 50 jaar heeft
gewoond en gewerkt aan beroemde
beelden voor binnen- en buitenland. Jits kreeg in de loop der jaren
fameuze opdrachten. Monumentale
beelden in wereldsteden, op pleinen en tentoonstellingen zorgden
Interactief
ervoor dat hij wereldwijde faam
Zoon Tibo van de Zand van de Stich- verwierf. Zijn werken bevinden
ting Jits Bakker Collectie, is bijzon- zich in vele museale en particuliere

collecties in tal van landen, waaronder imposante beelden in Amerika, Engeland, Duitsland, Mexico,
Spanje en Portugal. Sinds 1999
bevindt zich op het landgoed Beerschoten in De Bilt het Beeldenpark
Jits Bakker, met een permanente
verzameling van 31 van zijn beelden. Het beeldenpark is eigendom
van de provincie Utrecht. Een groot
deel van zijn levenswerk is ondergebracht in de Stichting Jits Bakker
Collectie, die zijn intellectuele oeuvre beheert en toegankelijk maakt
voor het publiek.
Geopend
Atelier ‘de kooi’ en beeldenlabyrint
is ter gelegenheid van de 85ste geboortedag van Jits Bakker geopend
op zaterdag 9 en zondag 10 juli,
beide dagen van 12.00 tot 18.00
uur. Tijdens deze open dagen kunnen bezoekers deelnemen aan exclusieve rondleidingen. Een unieke
kans om meer te weten te komen
over één van de bekendste beeldend
kunstenaars van Nederland.

Afgelopen zaterdagavond werden verschillende van zijn nummers gespeeld door de Biltse ‘John Mayer Tribute Band’, in de open lucht van
het Bachbos in Bilthoven. Iedereen uit de buurt, maar ook daarbuiten, was welkom, er waren hapjes en drankjes door de buurtbewoners
meegenomen en het was dan ook gezellig druk op deze 10e editie van
het ‘Bachbosconcert’, ooit geïnitieerd door de Bilthovense beeldend
kunstenaar Dioni ten Busschen, die het stokje inmiddels heeft overgedragen aan Michel van Wijngaarden en Erik Grave.
‘We zijn niet alleen blij met de organisatorische hulp van de gemeente’,
zegt Van Wijngaarden, ‘maar ook met het feit dat het bos er überhaupt
nog ís, en niet opgeofferd is aan woningbouw, zoals enkele jaren geleden nog de bedoeling was. Dit is een unieke plek waar niet alleen
onze kinderen veel spelen, maar waar we ook de komende 10 jaar nog
dit soort verbindende buurtconcerten willen organiseren. En nogmaals:
iedereen is welkom.’
(Peter Schlamilch)

Gezellige drukte op het jaarlijkse Bachbosconcert binnen de rotonde
van de Bachlaan in Bilthoven.

Zoddenwandeling
Tibo van de Zand vertelt leerlingen van de Van Dijckschool Bilthoven over het werk van zijn overleden vader,
kunstenaar Jits Bakker.

Kunst en Genoegen in De Vierstee
‘Half onnozele, half god’, zei de beroemde componist Gustav Mahler over zijn collega Anton
Bruckner, en velen herkennen wat hij bedoelde: prachtige melodieën, grootse kathedralen
van klank, maar ook naïeve herhalingen en instrumentaties: Bruckner ten voeten uit.
Bruckner is ook de lievelingscomponist van Thomas Doss, die zijn
St. Florian Choral aan hem opdroeg, en die afgelopen zaterdag
plechtig gespeeld werd door Kunst
en Genoegen, het sympathieke harmonieorkest uit Maartensdijk.
In de goed bezette Vierstee speelde het orkest een gevarieerd programma, gepresenteerd door de
Bilthovense actrice Nel Kars. Natuurlijk ontbraken bekende nummers als ‘Moment for Morricone’
en ‘What a Wonderful World’ niet:
het ijzeren harmonierepertoire.
‘Het orkest bereidt zich voor op
het 100-jarig jubileum van volgend
jaar’, vertelt één van de trombonisten enthousiast. ‘Er heerst hier een
saamhorigheid die je elders niet
snel zult vinden. Iedereen helpt elkaar, het dorpse karakter leeft hier
nog echt en we halen zelfs oud papier op om de kosten te bestrijden.
Ik voel me hier enorm thuis’.

De zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark wordt dit jaar op zaterdag 25 juni gehouden.
Het vertrek is om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein bij
het Bert Bospad ter hoogte van Kerkdijk 78, Westbroek.
Er wordt deels gelopen over het terrein van Staatsbosbeheer, en deels
over het land van de fam. Baas (normaal gesloten gebied), dat net
opnieuw is ingericht. Het wordt vast een heerlijke zomeravond in de
polder, waar u kunt genieten van de natte zoddengebieden, prachtige
kwelweiden, mooie planten en natuurlijk van de vele moerasvogels.
Sinds kort broeden er zwarte sterns langs het Bert Bospad. De wandeling wordt begeleid door Bert van der Tol.
De ANV zoddenwandeling is een traditie die we voortgezet wordt in
herinnering aan Henk van Zijtveld die hiervoor het initiatief heeft genomen. De wandeling duurt circa anderhalf uur. Na afloop is er koffie,
thee of water en napraten.
Aanmelden is sterk gewenst, dat kan via aanmelden@anvnoorderpark.
nl. Deelname is gratis voor leden van de vereniging, niet-leden betalen
2 euro. Parkeren kan op het parkeerterrein bij het informatiebord bij
de ingang van het Bert Bospad. Trek bij voorkeur waterdicht schoeisel
aan, ook afhankelijk van het weer.
(Henk Westhoek)

Harmonieorkest Kunst en Genoegen concerteerde afgelopen zaterdag in
De Vierstee in Maartensdijk.
Ook het opleidingsorkest deed mee
en dat was meteen een primeur
voor de Benjamin van het orkest,
die toevallig ook nog… Benjamin
heet. Voor het eerst met een echt orkest meespelen is voorwaar geen sinecure, maar hij bracht met zijn 10

jaren zijn lastige trompetsolo niet
alleen heel verdienstelijk, maar ook
onverschrokken en vastberaden ten
gehore. Als hij symbool staat voor
de toekomst van het harmonieorkest wordt de 150 jaar vast ook nog
(Peter Schlamilch)
wel gehaald.

Tijdens de zoddenwandeling valt er volop van de natuur te genieten.

Kampioenen bij TZ
Afgelopen weekend zijn de B1, C2, F2 van Tweemaal Zes kampioen geworden. De E2 werd dat vorige week al.

Het kampioensteam B1.

Het kampioensteam E2.

Het kampioensteam C2.

Het kampioensteam F2.

Ron en Otto lopen marathon
in holst van de nacht
door Henk van de Bunt
Tromsø is de grootste stad van Noord-Noorwegen; de arctische hoofdstad Tromsø ligt op
69 graden noorderbreedte, ongeveer 350 km boven de poolcirkel. Het grootste deel van
de stad ligt op een klein eiland omringd door de zee en prachtige bergen.
Het arctische licht en de natuur in Noord-Noorwegen zijn gevuld met sterke contrasten, die de bezoekers intense hardloopervaringen bieden; tijdens de
zomer schijnt de middernachtzon en wil je de hele
nacht opblijven.

Geen
wachtlijst
Verzekerde
zorg

Plasklachten?
Verhoogde PSA waarde?
Zwelling of pijn aan de balzak?

Innovatieve urologische zorg en diagnostiek zonder wachttijd.

Ook voor alle beeldvorming (MRI, CT, Echo, Röntgen)
kunt u bij Link2Care Clinics zonder wachttijd terecht.
Ga naar: www.link2care.nl en maak nu een afspraak!
Professor Bronkhorstlaan 10 Gebouw 94 | 3723 MB Bilthoven
E info@link2care.nl | T 030 – 750 10 40
Op het Berg en Bosch terrein vindt u Link2Care Clinics
in hetzelfde gebouw als het Alexander Monro Ziekenhuis.

‘Ik wilde graag 12 jaar na dato mijn laatste marathon lopen en wilde dat deze een speciale was. Na
de eerste drie, die allemaal onder de 4 uur waren,
moest dit deze laatste keer ook lukken. Tot 37 (van
de 42) km ging het voorspoedig, ondanks dat het
parcours zwaarder was dan we dachten. De laatste
Marathon
5 kilometers waren erg zwaar en we moesten heel
De Tromsø Midnight Sun Marathon is een unieke diep gaan om het sportieve doel te bereiken’.
race, die je een zeldzame ervaring biedt om midden
in de nacht te rennen, maar met de zon nog steeds
aan de horizon. Deze marathon (42 km en 195m)
is de meest noordelijke AIMS-gecertificeerde marathon ter wereld en trekt hardlopers van over de
hele wereld. Meestal komen er meer dan 6000 deelnemers; er zijn afstanden voor iedereen. Het evenement staat open voor iedereen en veel toeschouwers
verzamelen zich langs het parcours om de lopers
door de straten van Tromsø aan te moedigen.
Wens
De Maartensdijkse fysiotherapeut Ron van der
Meijden en zijn Biltse sportmaat Otto van de Hoven wilden al voor Corona hieraan deelnemen,
maar zagen die wens steeds weer uitgesteld maar
nu gehonoreerd. Zij vertellen: ‘Al heel lang was de
wens om hier bij te mogen horen. Het is uniek: Je
start zaterdags (18 juni) om 20.30 uur en loopt naar
de zondag (19 juni) in de nacht tweemaal de Tromso-bridge (1036 m). Het is een zware marathon; ook
buiten de bridge is het veel op en af in het parcours’.
Parcours
Er waren 97 nationaliteiten aanwezig. Otto is ge- Otto van de Hoven (l) en Ron van der Meijden voor
finisht in 4.03 uur en Ron 3.58 uur. Ron vertelt: het gebouw van de organisatie.
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Schaakpartijtjes spelen
voor het goede doel
door Walter Eijndhoven
Leerlingen van de Guido de Brès in Amersfoort organiseerden hun eigen actie voor
‘Verre Naasten’, een organisatie die onder andere kerken in Oeganda helpt.
Elnathan Hennipman uit Westbroek en brugklasleerling van de school,
bedacht als actie om 24 uur online schaakpartijtjes te spelen en zo
sponsorgelden binnen te halen. Uiteindelijk haalde hij 2.350 euro op.
Al van jongsaf schaakt Elnathan
graag een partijtje tegen anderen.
Dankzij een actie op school, kon hij
24 uur achter elkaar zijn gang gaan.
‘Een paar jaar geleden zat ik op
schaakles, maar door andere verplichtingen kon ik helaas niet verder met schaken’, vertelt Elnathan.
‘Tot wij op school een project
moesten doen om geld op te halen
voor een kerk in Oeganda. Een neef
van mij spoorde mij aan een sponsoractie te gaan doen’.
Online
Om geld op te halen voor de kerk,
bedacht Elnathan een actie om 24
uur online schaakpartijtjes te spelen
en deze te streamen. Elnathan: ‘Op
school vonden zij het een goed idee,
dus ik vroeg hier in het dorp wie mij
wilde sponsoren. Al snel hoorde ik
dat onder andere Vink Witgoed en
Van Oostrum dat wel wilden’. De
actie liep goed en Elnathan kreeg
veel sponsorgelden binnen en de
één na de ander meldde zich aan
om tegen hem te schaken. VGM uit
Groenekan deed ook een flinke duit
in het zakje.
Contact
‘Tijdens de nacht waren er niet veel
spelers’, vertelde Elnathan. ‘Middenin de nacht wachten of nieuwe
spelers zich melden is echt saai. De
nacht duurde echt heel lang, maar

Elnathan achter meerdere schermen.
tegen een uur of vijf in de ochtend,
kwamen de eerste spelers weer binnen en kon ik er weer tegenaan. Wel
had ik zo’n vier uur voor het eind
nog problemen met YouTube. Zij
hadden mijn YouTube stream geblokkeerd. Dus loste ik dit op met
het leggen van contact via social
media en losse video’s maken en
uploaden. Dat ging heel goed. Uiteindelijk haalde ik na 24 uur schaken, 2.350 euro op’.
PCU
Het hele bedrag van de actie gaat
naar Oeganda, voor de opbouw
van de Presbyterian Church (PCU).
De groei van deze kerk vraagt om
een goede opleiding van dominees,

kerkelijk werkers en evangelisten.
Daarom heeft de PCU een eigen
theologische school, waar predikanten worden opgeleid. Ook is
er een mobiele bijbelschool, waar
kerkleiders en evangelisten in heel
Oeganda trainingen en cursussen
kunnen volgen over allerlei thema’s.
Elnathan: ‘Ik heb met mijn actie het
meeste geld opgehaald op school.
Samen met acht anderen ben ik nu
geselecteerd om kans te maken om
volgend jaar een week naar Oeganda te gaan. Daarvoor moet ik nog
solliciteren, Uiteindelijk mogen er
4 mee. Het lijkt mij heel bijzonder
om daar een keer te mogen kijken’.

Ook vreemde snuiters zien lopen op De Hessenweg afgelopen zaterdag? Zo vlak voor het einde
van het seizoen had scoutinggroep Ben Labre nog een vossenjacht voor de hele groep in petto.

Doe ook mee
Scouting moet je beleven, daarom
kun je in de maand september tijdens een opkomst kennis komen
maken. Jongens en meiden kunnen
van 9.30 uur tot 11.30 uur gezellig
mee doen met de bevers (5-7 jaar)

Ren je rot
voor het goede doel
Na jaren van coronastilte organiseert de Van Dijckschool
(van Dijcklaan 4) eindelijk weer een schoolbrede
activiteit. Op woensdag 22 juni vindt van
10.15 tot 12.00 uur op het schoolplein een
sponsorloop plaats voor alle groepen.
De onderbouw start met een rondje van 100 meter. Daarna zijn de midden- en bovenbouw aan de beurt. Zij lopen rondjes van 300 meter en
proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Van de opbrengst is de
ene helft bestemd voor een nieuwe inrichting van het schoolplein met
meer groen. De andere helft is bestemd voor de Stichting Auntie Rosette, die kansarme kinderen in Uganda naar school laat gaan (zie www.
auntierosette.com).
Nadere informatie
Voor nadere vragen over de sponsorloop kunt u contact opnemen met
Jitske de Graaff, directeur Van Dijckschool, 030-2282736, directie@
vandijckschoolbilthoven.nl of Jacoline Kroon (Stichting Auntie Rosette, jmmkroon@gmail.com of 06-49961628)

Vossenjacht
Scoutinggroep Ben Labre
In gemende groepjes gingen de leden op zoek naar vreemd verklede
figuren; de vossen. Dat viel nog niet
altijd mee, want was het nou een
echte bouwvakker of toch een vos?
Bij de vossen die ontmaskerd werden, moest een opdracht uitgevoerd
worden waarna de stempelkaart
werd afgetekend.
Scoutinggroep Ben Labre organiseert elke week voor jongens en
meisjes van 5 tot 18 jaar allerlei
leuke activiteiten. Lekker actief,
waarbij vriendschap voorop staat.
Bij Ben Labre vinden ze het belangrijk dat iedereen mee kan doen
en zichzelf kan zijn. Er is veel aandacht voor samenwerken, of dat
nou is bij een smokkelspel, een
hike, het opzetten van tenten, of het
zelf organiseren van een trektocht.
Hierbij ontstaan vriendschappen
voor het leven.
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De ontdekkingstocht van
jongens SVM tot acht jaar
Ruim twee jaar geleden beginnen deze jongens van 5 en 6
jaar bij voetbalvereniging SVM te Maartensdijk aan een
avontuur. Het is een ontdekkingstocht om te leren wat je
met en zonder de bal kunt doen, hoe je met elkaar sterker
bent dan in je eentje, waarom je beter kunt worden in
sport en als mens wanneer je rekening houdt met elkaar
en waar je talent het verschil kan maken.
In de coronatijd is het voetbalveld de enige plek geweest waar ze nog
samen mochten spelen en trainen, juist toen hebben ze gezien wat de
toegevoegde waarde is van een teamsport. Een jaar geleden begint voor
hen de competitie, twee keer zes wedstrijden, de laatste keer zelfs acht
wedstrijden.
En dan gebeurt het wonder: de kinderen van toen blijken een team te
zijn geworden dat individueel niet altijd beter is dan de tegenstander
maar met elkaar in positiespel het verschil maakt. Er wordt geen wedstrijd verloren, zeven keer winst, één keer gelijk. Met als uitschieters
de wedstrijden tegen Vechtzoom uit en Kampong thuis. Toen hebben ze
zelf kunnen ervaren dat je met goed positiespel eerder en sneller bij de
goal van de tegenstander bent.
De beloning is het kampioenschap voor de jongens van SVM tot acht
jaar in de uitwedstrijd tegen Hees uit Soest. Ze vieren feest; niet omdat
ze de beste zijn geworden maar omdat ze in twee jaar tijd een team zijn
geworden dat ook mooi voetbal kan spelen. Dat is het grootste feest
voor deze zeven jongens, het teamgevoel:
voor Hugo die grote stappen heeft gemaakt,
voor Jaydn die een technische verbindingsvoetballer is geworden,
voor Vigo die vaak niet te houden is op de rechtervleugel,
voor Casper die bijna altijd zijn mannetje staat in de verdediging en de
ballen goed verdeelt
voor Sam die een fluwelen trap in zijn linkerbeen heeft,
voor Jesse die het vaak fysiek moeilijk had maar een betere voetballer
is geworden,
voor Guus die in de spits voor niemand bang is.
(Leo Fijen)

Vreemde snuiter op De Hessenweg.
of met de welpen (7-11 jaar). De
verkenners (11-15 jaar) hebben hun
opkomst van 11.30 uur tot 13.30
uur. Rowans, jongeren van 15-18
jaar komen op vrijdagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur bij elkaar.

Voor meer informatie over scoutinggroep Ben Labre, lid of vrijwilliger worden, kunt u een kijkje nemen op de website www.benlabre.
nl of contact op nemen via info@
benlabre.nl

V.l.n.r. Guus, Casper, Vigo met de trofee, Sam, Jesse en Hugo en Jaydn.
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Nootjes
Te koop aangeboden
5 Paardenboeken van Jody
€5,-. Tel. 06-14040516

14
“Rommelroute” in een aparte
schuur. Komen jullie gezellig
langs?
Jopie’s Wonen
Dorpsweg 91
Maartensdijk

Fietsen/ brommers

Kinderfiets Batavus hand/
5 Boeken van Nigel Calder terugtraprem/versnelling,
€3,-. Tel. 06-14040516
22inch, 5-9 jaar €45,-. Tel.
8 lage glazen schaaltjes voor 035-6241475
hapjes diameter 9cm €2,-. Tel.
Personeel gevraagd
06-14040516
Partij tegels bijv. 48st. Kom jij ons team versterken?
60x30x0,7. 34st. 50x50x0,9 BEZORG De Vierklank op
hfdzkl. grijs/zw. Gratis Tel. woensdag. Heerlijk buiten
in het lentezonnetje, duur
06-20589775
(afhankelijk van de wijk) 1
Prachtige 14-delig wereld tot 1,5 uur. Bezorgen kan
k u n s t g e s c h i e d e n i s b o e - vanaf 13 jaar. Wijken in heel
ken als nieuw €50,-. Tel. gemeente De Bilt beschik06-12567162
baar. Meld je aan via info@
Tristar campingoven ov1431 vierklank.nl of bel 0346vermogen 800w z.g.a.n. com- 211992.
pleet €20,-. Tel. 06-57638945 Personeel aangeboden

Tafelventilator
Philips
TUINMAN heeft nog tijd.
€10,00. Tel. 035-6241475
Voor al uw snoeiwerk, fatsoeHardhouten tuinbankje voor 2 neren, voorjaarsbeurt, bestrapersonen, 120 cm breed. Incl. ten enz. Alles is bespreekbaar.
onderhoudsproduct. €20,-. Altijd vrijblijvende prijsopgave. Tel. 06-50660689 www.
Tel. 06-30654159
hoeree-tuinen.nl
In nieuwstaat zijnde 10-delge
stekkerdoos. €15,-. Tel. 0346- HOVENIER voor al uw
tuinwerkzaamheden.
214559
Seizoensbeurt, hogedrukrei103 langspeelplaten, 60er en
niging, schuttingen, bestra70er jaren o.a. Buddy Holly,
ting. Bel vrijbl. 06-49377634
Elvis, Michael Jackson,
James Last, in één koop €30,- MEUBELSTOFFEERDERIJ
Kwarten
. Tel 035-5771587
Uw bank of stoelen weer als
50 muziekcassettes. 60er en
nieuw!
70er jaren populair. in één
Oude Brandenburgerweg 4a
koop. €20,-. Tel 035-5771587
Bilthoven, tel. 030 2600088
Elektrische koelbox, merk
TUINVREUGDE is de
Electrolux, 30 l. inhoud, 220
natuurlijke
volt en 12 volt. €25,-. Tel.
hovenier. Kijk op onze
035-5771587
website www.tuinvreugde.nl
Verrijdbare
bureaustoel, of bel Marcel: 06 21290891
zwart. Gebruikt, in goede
Diversen
staat Hoge rug, centrale poot
met 5 zijwaartse pootjes. Oud ijzer- en metaalafZware kwaliteit. €40,-. Tel. val B.A.S. Recyling 06-12217408
Maartensdijk. www.basrecyling.nl Tel. 06-40764075
Activiteiten
Praktijk voor MESOLOGIE
LET OP!!
In De Bilt 0642104830
Deze week is de winkel vrijwww.praktijkvoormesologie.nl
dag gesloten, maar zaterdag
open van 10u-14u. We vieren Ouder- en kindCOACHING
dan ons 6 jarig bestaan, en 0-14 jaar
geven dan 10% korting op In De Bilt 0642104830
alle niet afgeprijsde artikelen. www.ouderenkindspreekuur.nl
Ook doen we mee met de

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
0346-212787
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Tel. 06- 50897262
Door Gods Genade is er hoop voor ieder mens!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Wandelfeest bij Adverteren met een Nootje
d'Amandelboom
De bewoners van d'Amandelboom in Bilthoven
zijn 10 en 11 juni op pad gegaan. Naast de stagiaires en vrijwilligers van De Amandelboom waren
er ook medewerkers van Bilthoven Biologicals die
de rolstoelen duwden. Zij zorgden voor een gezellige sfeer.
Donderdagmiddag werd een bezoek gebracht aan
de Schaapskooi. De dieren werden gevoerd en
bekeken. Na een ijsje gingen ze in een stoet naar
huis. Vrijdagmiddag werd een tochtje gemaakt
naar het vernieuwde winkelcentrum de Kwinkelier in Bilthoven. Het plein was een mooie plek
om te pauzeren. Ook deze groep genoot van een
ijsje in de zon. Op de terugweg was er nog een
verrassing, bij de Tuinwinkel kreeg iedereen een
bloem aangeboden. Het waren feestelijke dagen;
‘Het voelt alsof we op vakantie zijn’, zei één van
de bewoners.
(Tina Bolks)

Kruis de betreffende rubriek aan:
❏ Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏	Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.	niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2.	1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
€ 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50
Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.
* Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max.
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan
Maartensdijk
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

‘De Vlaamse reuzen zijn echt grote konijnen en ze
zijn ook een beetje lui’; aldus de mevrouw op de
foto.

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

Op ’t bankje
Als mensen aan komen lopen probeer ik me soms aan de manier
van lopen of hoe ze gekleed zijn een beeld te vormen hoe ze
zullen zijn. Het leidt heel dikwijls tot verrassingen, want vaak
blijken het heel andere mensen te zijn dan ik dacht. Sommigen
zijn veel aardiger dan ik van tevoren dacht, anderen schat ik
als heel vriendelijk in, maar blijken wat knorrig. Het heeft me
geleerd dat je best een vooroordeel in gedachten mag nemen,
maar een oordeel pas na de ontmoeting kan vormen. Over het
echtpaar dat er aan komt heb ik ook zo mijn opvatting. Ze zien
er gebruind, goed gekapt en gekleed uit en lopen met stralende
gezichten. Mijn eerste gedachte is dat ze het heel goed met elkaar hebben getroffen. Ik denk dat ze regelmatig naar een warm
land gaan en daar misschien wel een vakantiewoning hebben.
Het zijn vast zakenlieden in ruste wordt mijn eindconclusie. De
man en vrouw groeten vriendelijk. ‘We komen even bij u zitten
als u het niet erg vindt’, begint de man. ‘Na een uurtje wandelen
hebben we dat wel verdiend.’ Ik wacht even af of ze zelf met
een praatje beginnen, maar als dat niet gebeurt vraag ik: ‘Jullie zijn zeker net terug van vakantie zo te zien aan die bruine
gezichten.’ Ze beginnen gelijktijdig te glimlachen. ‘Het meeste
is van de zonnebank’, zegt de vrouw. ‘Mijn dochter heeft een
zonnestudio en daar gaan we af en toe bij bruinen. We houden
allebei niet van verre vakanties en zijn het liefst in Nederland,
maar we krijgen op deze manier wel het kleurtje dat meer bij een
verre bestemming hoort.’ Mijn eerste gedachte bleek dus weer
eens niet te kloppen. ‘Wij wandelen en fietsen veel en dat is voor
ons genoeg’, zegt de man. ‘Daar worden we ook wel bruin van,
maar bij haar dochter houden we het een beetje bij.’ Hij ziet mij
een beetje verbaasd kijken en merkt dat hij wat moet uitleggen.
‘Ja, ik zeg háár dochter, want stiefdochter vind ik een vreselijk
woord. Dat heb ik misschien nog uit de tijd van toen ik klein was
en sprookjes voorgelezen kreeg waarin stiefmoeders voorkwamen die altijd eng waren. Maar voor de duidelijkheid, wij zijn
nog maar een half jaar met elkaar getrouwd. We hebben allebei
in dezelfde periode onze partner verloren en zijn elkaar toeval-

lig tegengekomen.’ Hij zwijgt en op het gezicht van de vrouw
verschijnt een lichte glimlach. De man kijkt vertederd naar haar.
‘Ja, het klinkt een beetje raar, maar we hebben elkaar op het
kerkhof leren kennen. Haar man en mijn vrouw liggen dicht bij
elkaar begraven. Toevallig gingen we allebei meestal op zondag
even naar het kerkhof en zo is het begonnen. Eerst over en weer
een kopje koffie, toen af en toe samen wat fietsen of op de vrije
treindag naar een stad en een museum bezoeken. De dochter van
Ellen vond het geweldig en moedigde het ook aan, want ze zag
haar moeder weer wat vrolijker worden.’ Hij zwijgt en ze kijken
elkaar weer liefdevol aan. ‘Mijn dochter heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Die zei tegen ons, waarom gaan jullie niet samenwonen. We hadden allebei een behoorlijk grote woning dus kon
het ook gemakkelijk. André wilde het alleen
als we ook gingen trouwen. Ja, hij
heeft me ook echt ten huwelijk
gevraagd en daar hoefde ik
niet lang over na te denken.
We hebben toen onze huizen
verkocht en wonen nu fantastisch in een ruim appartement dat we samen hebben
ingericht en waar we gelukkig zijn. Wat ons betreft
mag het leven nog heel lang
duren.’
Maerten
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Eric van der Vaart op koers
naar arbiter betaald voetbal
door Kees Diepeveen
Met zijn promotie naar het Talent Traject Betaald Voetbal is de 26 jarige (oud) Maartensdijker
Eric van der Vaart op weg om zijn droom waar te maken. Het Talent Team kan de
springplank zijn voor jonge talentvolle arbiters om uiteindelijk in de
Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie te mogen fluiten.
Eric is heel reëel in zijn benadering
en noemt een aantal zaken die in
zijn visie van belang zijn om zijn
doel te kunnen verwezenlijken.
‘Je moet er echt voor willen gaan
en veel tijd investeren in je hobby,
waarbij je vooral het plezier niet uit
het oog mag verliezen. Maar de factor geluk speelt ook wel een beetje
mee. Op het juiste moment de juiste
beslissing nemen en de juiste mensen moeten dat zien en waarderen.
Dat is gelukkig bij mij wel gebeurd.
Uiteraard is doorzettingsvermogen
ook een waardevolle eigenschap.
Je krijgt immers ook tegenslagen te
verwerken. Goede ondersteuning is
eveneens erg belangrijk. De afgelopen vier jaar was ik opgenomen in
het Ontwikkel Traject Scheidsrechters 1e en 2e fase van de KNVB en
heb me daar goed kunnen ontwikkelen. Vooral toen ik coach Henny
van der Schilden kreeg toegewezen.
Met hem had ik direct een klik. We
kunnen samen goed sparren, maar
hij is ook kritisch en daar kom ik
verder mee. Dat is belangrijk voor
mijn verdere ontwikkeling’.

Hoofdklasse
Eric fluit inmiddels in de Hoofdklasse van het amateurvoetbal. Dat
is een landelijke klasse wat ook
veel reistijd vraagt. Dat is voor
hem geen probleem. ‘Als je een
ambitie najaagt dan hoort dat erbij.
Voor mijn gevoel gaat het prima in
die klasse. Ik heb goede rapporten
gehad met af en toe een kritische
noot. Ik ben nooit echt in de problemen geweest. Mijn eigen gevoel
en goede rapporten betekent voor
mij een goed seizoen. Samen met
collega Max Blokhuizen ben ik beloond met promotie naar het Talent
Traject Betaald Voetbal’.
Levensstijl
Buiten zijn werk besteed Eric vrijwel al zijn vrije tijd aan de ontwikkeling van zijn scheidsrechtercarrière . Dat is soms wel 20 uur in
de week. Voor hem is de intensiteit
die nodig is om jezelf te ontwikkelen te vergelijken met topsport. Vijf
keer per week conditie- en krachttraining, wedstrijden terugkijken,
zorgen dat de spelregelkennis opti-

maal is, rapporten schrijven van zijn
wedstrijden, beoordeel soms andere
scheidsrechters en treedt op als 4e
official langs de lijn. Eric: ‘Het is
een soort levensstijl geworden. Mijn
partner vindt haar passie in de paardensport. We begrijpen elkaar daarin
goed en dat gaat prima samen. Ik
vind ook dat je persoonlijk groeit.
Je leert interpreteren en uitleggen.
Je moet duidelijk zijn in de interactie met spelers, coaches etc. Wat wil
je precies vertellen. Ik vind dat het
me goed afgaat en heb daardoor heel
veel plezier in het arbitreren’.
Trainingsintensiteit
In de periode mei tot en met juli
heeft Eric zijn trainingsintensiteit
verhoogd. Dagelijks doet hij 1,5
uur krachttraining , pees- en spierversterkende oefeningen. Hij wordt
daarin begeleid door een fysiotherapeut. Een voedingsdiëtist heeft
een afgewogen voedingsprogramma voor hem samengesteld. Hij wil
fysiek top zijn voor het komende
seizoen waarin hij wil bewijzen dat
hij de stap naar het betaald voetbal

DOS wint laatste wedstrijd
De laatste wedstrijd van de veldcompetitie tegen buurman TZ uit Maartensdijk
was niet meer van belang voor de stand in de competitie. Desondanks
wilde kampioen DOS een goed resultaat neerzetten.
In tropische omstandigheden wist
eerst DOS 2 in de slotseconden
met 16-17 te winnen van TZ 2.
Zo spannend maakte DOS 1 het
niet. Thuis in Westbroek in oktober vorig jaar was het Jeroen
Groot die een belangrijk aandeel
had in de overwinning van DOS.
Ook in Maartensdijk liet hij nadrukkelijk van zich spreken door bij de
tussenstand van 1-5 maar liefst 4
doelpunten voor zijn rekening te
nemen. Hij werd door zijn coach
Maarten van Brenk vijf minuten
voor tijd met een publiekswissel
beloond.

kan maken. Daarvoor zal de hoofdklasse dit seizoen nog wel zijn podium zijn maar hoopt ook op enkele wedstrijden in de 3e divisie Eric:
’En dan doorontwikkelen naar de
2e divisie en van dan de stap maken
naar de Keuken Kampioen Divisie
is zoals ik het voor me zie’
Compliment
Eric omschrijft zijn stijl van arbitreren als niet formeel en zakelijk.
‘Vraagt een speler om toelichting
dan geef ik die. Interactie tussen
speler en scheidsrechter is belangrijk voor een goede sfeer in de wedstrijd. Natuurlijk is het goed toepassen van de voordeelregels ook

belangrijk. Soms denk ik 5 seconden
na voor ik iets zeg. Dat heeft waarschijnlijk meer impact op de spelers.
Ik geef ook wel eens een compliment aan een speler voor een mooie
actie of vraag een aantal minuten
na een blessurebehandeling hoe het
gaat. Zo probeer ik bij te dragen aan
een goede sfeer in het veld en op een
goed verloop van de wedstrijd’.
Tot slot heeft Eric nog een advies
voor twijfelaars om scheidsrechter
te worden. ‘Toch doen. Er zijn veel
meer positieve kanten dan je denkt.
Wat men soms ziet zijn de harde
uitspraken. Maar de positieve ervaringen overheersen en geven enorm
veel plezier en voldoening’.

Uitslag Wedvlucht
11 leden van Postduivenvereniging PV De Bilt verscheepten het voorbije
weekeinde 120 vogels naar het Franse Morlincourt - Noyon. De eerste
10 prijswinnende vogels waren van Hennie van Berkel (1 en 3), van Ron
Miltenburg (2, 4, 6 en 7), van Michel van Putten (5), van Peter Cooyman
(8), van Gerard Turk (9) en van Koos en Boyd Steenbeek (10).

Bij Tweemaal Zes nam een aantal spelers afscheid; Matthias van Beest,
Halverwege was bij rust met een Antoinette Enschedé en Anouk van Brenk. Zij werden onder applaus
stand van 2-9 de wedstrijd al be- gewisseld en ontvingen bloemen. (Sterre Thijs)
slist. Vooral het eerste aanvalsvak
had hierin een belangrijke bijdrage. goed verzorgde rebound vond men aanvalsvak draaide erg stroef. Niet
Met veel vlotte combinaties en een elkaar in hoog tempo. Het tweede alle spelers hadden in de volle zon
de volledige focus en inzet. Nadat
TZ even bij 5-9 dacht terug in de
wedstrijd te kunnen komen, scoorde DOS snel driemaal op rij en
gooide daarmee de wedstrijd definitief in het slot.

Topscoorder van zaterdag Jeroen Groot.

Eric van der Vaart op 17 juli 2021 in actie tijdens de wedstrijd Jong FC
Utrecht tegen het Franse OSC Lille U23.

Uiteindelijk wint DOS deze derby
vrij eenvoudig met 8-15 en sluit
de competitie af met een ruime
overwinning. In de eindstand heeft
DOS een voorsprong van 6 punten
op nummer 2 KVA en een doelsaldo van +113. Met deze duidelijke
cijfers kunnen de Westbroekers
genieten van de zomervakantie en
half augustus van start gaan met de
voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen in de Hoofdklasse.

Tennisvereniging
Helios verduurzaamt
Vrijdag 24 juni wordt de verduurzaming van het tennispark
van Helios afgesloten met de officiële ingebruikname van
de zonnepanelen op het dak van het Heliohome.
In de afgelopen jaren heeft Helios veel werk gemaakt om de vereniging
te verduurzamen. Zo werd zowel de baanverlichting als de verlichting
in het clubhuis vervangen door ledverlichting, de oude koelkasten en
vriezers vervangen door energiezuinige exemplaren en werden begin
2021 zonnepanelen aangelegd.
Het energieverbruik van zo’n 15.000 kWh per jaar is nagenoeg teruggebracht naar 0 kWh, een mooi resultaat. Vanwege corona konden de
zonnepanelen niet direct na de plaatsing officieel in gebruik worden genomen. Dat vindt nu dus op feestelijke wijze plaats, aanstaande vrijdag
vanaf 17.30 uur. Er zal met een drone opnames van bovenaf worden
gemaakt en aansluitend is er een hapje en een drankje. De ingebruikname is onderdeel van het Helios Open tennistoernooi, dat deze week
plaatsvindt met meer dan 100 deelnemers in 15 onderdelen. De sponsorcommissie van Helios maakt er een leuk evenement van.
(Han Lucas Luijckx)

De Vierklank
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Dassen spotten vergt geduld
Het is begin juni, een prachtige zonnige avond rond de klok van acht, wanneer ik mijn
‘partner in crime’ ontmoet in de bossen van Bilthoven. Hij neemt me mee naar
een verscholen locatie in een bosstrook aan de rand van een akker.
Het laatste stukje lopen we in doodse stilte om de natuur niet te verstoren. We proberen zo min mogelijk
takken te laten kraken en bladeren
te laten ritselen. Knap hoe hij het
plekje weet te vinden waar de hoogzit staat en gebaart naar mij om op
de wankel uitziende constructie te
klimmen. Zelf neemt hij plaats op
een meegenomen opklapbaar campingstoeltje.
Daar zit ik dan, ‘gewapend’ met
een verrekijker op een hoogzit, met
niet meer dan een paar latjes onder
mijn zitvlak. En hoog zit ik! De
twee schroeven waarmee de zitconstructie aan een boom is bevestigd
lijken niet al te vast te zitten. Onder
mij zie ik hulst groeien, dus ik kan
maar beter niet vallen. Het uitzicht
is prachtig! De gevarieerde beplanting bestaat uit eik, lijsterbes, hazelaar, krentenboom, stekelvaren,
gras, mos en klein springzaad. De
takloze boom naast mij heeft het
leven gelaten. Ook ligt er een stapel dode takken. Kortom, een ideale locatie waar insecten, vogels en
kleine zoogdieren voedsel en huisvesting kunnen vinden.
In het nog felle zonlicht zie ik veel
‘biddende’ zweefvliegen. Verderop
is een grote groep muggen aan het
dansen. Het gezang van vogels als
zwartkop en roodborstje komt na
zo’n half uur tot rust. In de verte
lijkt een hond bijna non-stop te
blaffen. Dat is dan ook het enige
geluid dat mijn meditatief moment
verstoord. Intussen wachten mijn
gezelschap en ik, ieder op onze eigen plek gestationeerd met zicht op
een aantal pijpen van een grote dassenburcht, op wat er komen gaat.
Ons geduld wordt uiteindelijk beloond! Na zo’n anderhalf uur komt
er een das aarzelend uit zijn burcht
tevoorschijn. Vanuit de pijpopening
kijkt hij met zijn wit-zwarte snuit
om zich heen en ruikt hij of het veilig is om naar buiten te komen. Een
beetje waggelend loopt hij wat heen
en weer en lijkt daarna iets in mijn
richting te komen. Wat een geluk!
Al snel zie ik ‘m verdwijnen achter

22 juni 2022

Zeldzame vlinder
Bij een wandeling door het Landgoed Sandwijck, zag Eugène Jansen
voor het eerst deze bijzonder mooi gekleurde vlinder: ‘Het blijkt een
kleine Monarchvlinder te zijn, die in Nederland nauwelijks voorkomt.
De Vlinderstichting meldt: De Monarchvlinder is een zeldzame dwaalgast uit het uiterste zuiden van Europa of uit Noord-Amerika, die in
Nederland in totaal veertien keer
is waargenomen.
Omdat de monarchvlinder een
zeer goede trekker is, komt de
vlinder soms voor in Europa als
Amerikaanse zwermen de Atlantische Oceaan oversteken. Voorbeelden van landen waar de monarchvlinder is aangetroffen zijn
Engeland, Frankrijk, Portugal en
Spanje’. Het afgelopen jaar is dit
de enige waarneming geweest van
de Monarchvlinder in Nederland.

De das behoort tot de familie van de marterachtigen en is met een kop-romp
lengte van 65-80 cm één van de grootste voorkomende landroofdieren in
Nederland. (foto Mark Zekhuis)
de hoop met dode takken. Klaarblijkelijk is daar ook een pijpingang.
Veel te kort maar machtig mooi,
deze eerste keer in mijn leven dat ik
een das in het echt heb gezien. Daar
kan geen natuurfilm tegenop!

Das op zoek naar voedsel.
(foto Mark Zekhuis)
Plotseling wordt de stilte verstoord
door een gaai die al krassend een
buizerd uit zijn territorium verjaagt.
Wanneer de zon langzaam in kracht
afneemt en bijna onder is beginnen
een fitis, merel en boomklever nog
wat te zingen. In de verte ligt een
berg vers gegraven zand afkomstig
van een zoveelste verbouwing aan

de burcht. Het schemert al aardig
als ik daarachter twee dassen meen
te spotten. Het is vanaf de hoogzit
niet goed te zien, maar ik meen toch
echt twee drentelende lijven met
goede schutkleur te kunnen onderscheiden. Als kers op de taart komt
er nog een das tevoorschijn vanuit
een pijp die het dichtst bij mijn uitkijkpost is. Ik geniet intens als het
dier liggend op zijn rug zijn borst
gaat poetsen. Daarna gaat hij zich
uitgebreid krabben, ik krijg er haast
zelf jeuk van. Tot slot legt hij nog
een laatste hand aan zijn ‘avondtoilet’ alvorens hij weer zijn toevlucht
tot de burcht zoekt. Het is inmiddels ruim na tienen en te donker om
de dieren nog te spotten. Als wij zo
stil mogelijk de inventarisatielocatie verlaten, zullen de vier dassen
ongetwijfeld voedsel gaan zoeken
in de bosbodem en de naastgelegen
akker.
Naschrift: Deze dassenwaarneming
maakt deel uit van een natuurinventarisatie in opdracht van de terreinbeheerder. Dassen gedijen het
beste bij rust. Ga daarom niet zelf
op zoek naar deze dieren.
Jacqueline van Dam, boswachter
publiek Utrechts Landschap

De Monarchvlinder die waarschijnlijk vanuit de Botanische
tuinen van de RUU naar Sandwijck is gegaan.

Alles familie
Het was een vreemde voorstelling. Achter op het erf, aan het prikkeldraad
hing een donkere, wriemelende massa. Vanuit de verte leek het op een
klein mannetje, dichterbij bleek het een opvliegend gezelschap op huizenjacht. Het betrof een grote bijenzwerm, een heuse volksverhuizing,
alles familie.
Dit grote groepsgebeuren is niet ongewoon rond deze tijd van het jaar.
Het bijenvolk splitst zich en de helft gaat samen met de koningin op zoek
naar een nieuwe woning. Voor de achterblijvers zijn er jonge koninginnen in de maak. Dit is hun manier van vermenigvuldiging.
Met de beste bedoelingen kwamen wij met een korf om het hele zaakje
in onder te brengen, maar we werden bestookt door een machtig bataljon steeklustige beestjes. Ze vlogen op, kropen onder de beschermende
kap, staken ons in neus en lippen of
dwars door onze kleding heen. Een
massa betoging. Heel ongewoon
voor een bijenzwerm. Toch lieten
zij zich vroeg in de ochtend verrassend kalm verhuizen naar een
rustig plekje onder een lange rij
bloeiende lindebomen.
Onze familie is aanzienlijk minder
groot, maar ook wij gaan graag samen op pad. Zo kijken we samen
de bijen na. Het kleine meisje wil
alles weten en heel voorzichtig
doet zij ons na. Behoedzaam manoeuvreert zij de kastbeitel tussen
de bewegende bijen en maakt de
raampjes los in de bijenkast. Uit
voorzorg hebben wij haar in imkerjack met kap en handschoenen
gehesen. Haar blote benen steken
onder het pak uit, maar zij toont
geen enkele angst. Zij is vooral
benieuwd naar de leefwijze van
die bezige bruine beestjes. Jong
geleerd is oud gedaan.
(Karien Scholten)
In haiku:
Een volksverhuizing
Opvliegerige eenheid
Alles familie

Een jonge das komt uit het hol gekropen. (foto Maarten den Hartigh)

Eerder gepubliceerde verhalen
zijn gebundeld in een prachtig
geïllustreerd boek ‘Polderproza in
honderd Haiku’s’. Onder andere
te koop bij De Bilthovense Boekhandel Vinkenlaan 2, Bilthoven,
Boek en Cadeau Winkel Van den
Berg in Maartensdijk, The Read
Shop De Bilt, Korenmolen De
Kraai in Westbroek.

advertentie

“Wat schaft de pot?”
I.v.m. vakantie
zijn we van
19 t/m 26 juni
gesloten.
Woe.
29-6
Do.
30-6
Vr.
1-7
Za.
2-7
Zo.
3-7

Beenham met
mosterdsaus en friet
Salade met, in de
knoflook gebakken,
gamba’s en friet
Groenterol met
Provençaalse saus
en friet

Wo / Vr
€ 13,50
Za / zo
€ 15,00

Vanaf woensdag 29 juni weer geopend!
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

