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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

Dag en nacht bereikbaar:  
0346 - 210 700

Joodse slachtoffers worden 
herdacht met struikelstenen

door Henk van de Bunt

Stichting struikelstenen De Bilt is voornemens om in november van dir jaar de eerste 
struikelstenen in De Bilt te gaan leggen. Historicus en journalist Leo Fijen geeft 

als lid van de commissie van aanbeveling een toelichting op het fenomeen 
struikelsteen en had contact met initiatiefnemer Gunter Demnig. 

Een struikelsteen heeft een afme-
ting van 10 x 10 cm. Het is een 
betonnen steentje dat aan de boven-
kant is bedekt met een dun messing 
plaatje. Op elke steen staat de naam 
van de overledene, de geboorte- 
en overlijdensdatum en de plaats 
waar ze zijn vermoord. Momenteel 
zijn er door heel Europa meer dan 
70.000 struikelstenen gelegd. De 
gemeente De Bilt volgt binnen-
kort, waarbij initiatiefnemer Gunter 
Demnig daarvoor zelf naar deze ge-
meente zal komen. 

Troostrijk
Leo Fijen zocht naar het verhaal 
achter struikelstenen en hoe troost-
rijk is het om op deze manier te 
gedenken. Fijen: ‘Inspiratie voor 
het project vond Gunter Demnig 

door een tekst uit de Talmoed: ‘Een 
mens is pas vergeten als zijn naam 
is vergeten’. Met de stenen wil 
Demnig met name Joodse slachtof-
fers weer plaatsen in de buurt waar 
ze woonden, waar de kinderen op 
staat speelden en de volwassenen 
hun buurtpraatjes hielden. Gun-
ter: ‘De voorbijganger moet door 
de knieën en het hoofd buigen om 
de stenen in de stoep te zien. Hij 
buigt op deze manier als het ware 
voor het slachtoffer. Het struikelen 
is dus niet letterlijk struikelen, het 
struikelen is symbolisch bedoeld. 
Wanneer alle struikelstenen gelegd 
zijn, ontstaat er een gebroken lint 
van steentjes door de stad en kan de 
geschiedenis van alle weggevoerde 
en vermoorde slachtoffers ‘gele-
zen‘ worden’. 

Plechtigheid
Op 16 november 2020 zullen de 
eerste 15 struikelstenen worden ge-
legd in De Bilt, Bilthoven en Hol-
landsche Rading, waarbij de be-
denker van de struikelstenen (ook 
wel Stolpersteine), Gunter Demnig 
naar De Bilt komt. De eerste 5 zul-
len gelegd worden in aanwezigheid 
van burgemeester Sjoerd Potters, 
het bestuur van struikelstenen De 
Bilt en vertegenwoordigers van de 
Joodse Gemeenschap. In hoeverre 
het mogelijk is voor publiek om 
deze plechtigheid bij te wonen, is 
nog onduidelijk in verband met de 
ontwikkelingen rondom het coro-
navirus. Het bestuur van struikel-
stenen De Bilt kiest voor een sobere 
plechtigheid met een toespraak en 
het zeggen van het Kadddisj (Joods 
gebed) voor de slachtoffers door de 
voorzanger van de Liberaal Joodse 
Gemeente te Utrecht.

Onderzoek
Het onderzoek naar de slachtoffers 
van de Holocaust in de gemeente 
De Bilt is in volle gang. Het be-
stuur van Struikelstenen De Bilt 
heeft Evert Theunissen, inwoner 
van Bilthoven, bereid gevonden 
dit onderzoek te doen. Het is een 
uitgebreid en intensief onderzoek 
aangezien alle gegevens die straks 
op de stenen staan volledig moeten 
kloppen. Ook wil men zeker weten 
dat De Bilt, Bilthoven, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek inderdaad de laatste 
vrij gekozen woonplaats van het 

Gesloopt
Woensdag 19 augustus viel het doek, na de bomen, de Melchiorbank 
en de stomerij, voor het laatste gebouw op het Vinkenplein. Na bijna 
30 jaar heeft La Terrazza zijn bekende plek verlaten en is verhuisd naar 
Vinkenplein 2.                   (foto Henk Stubbe)

Een struikelsteen is een gedenkteken in de buurt van het oorspronkelijke 
woonadres van de slachtoffers.

slachtoffer is geweest. Inmiddels is 
men in de fase beland dat de aan-
vraag voor de eerste 15 stenen kan 
worden gedaan en dat ook eventuele 
nabestaanden en de huidige bewo-
ners van het adres kunnen worden 
geïnformeerd.

Educatie
Het bestuur heeft geschiedenisdo-
cent Mark Hagenaars en anderen be-
reid gevonden om voor de stichting 
een educatie-programma op te zetten 
zodat in overleg met scholen, vanaf 
voorjaar 2021 een goed programma 
geboden kan worden aan leerlingen 
van groep 7/8 en scholieren op de 
middelbare school. Internet en be-
schikbaarheid van bronnen spelen 
hierin een grote rol zodat docenten 
ook zelfstandig aan de slag kunnen 
gaan met het geboden lespakket.

Locatiekaart
Op de locatiekaart staat aangegeven 
waar tot op heden de struikelstenen 
geplaatst moeten worden. De ge-
kleurde stippen geven aan om hoe-
veel slachtoffers het op het betref-
fende adres gaat. Rood is 1 persoon, 

blauw is 2 of 3 personen en zwart 
geeft meerdere personen aan. Er zijn 
duidelijk meer stippen dan de voor 
dit jaar toegezegde exemplaren.

Bijdragen
Het bestuur is verheugd over de 
fi nanciële bijdragen, maar ook 
de aanbiedingen om te helpen bij 
onderzoek, educatie en hand-en-
span-diensten die aan zijn geboden 
door inwoners van de gemeente. 
Het is duidelijk dat struikelstenen 
De Bilt een initiatief is dat gedra-
gen wordt door de gemeenschap. 
Inmiddels heeft de stichting de 
ANBI status van de Belasting-
dienst ontvangen wat o.a inhoudt 
dat donateurs hun gift af kunnen 
trekken. Nog verheugder is men 
over het feit dat door het verlenen 
van deze status naar de buitenwe-
reld toe vaststaat dat de stichting 
aan alle wet- en regelgeving vol-
doet. Wie contact op wil nemen 
met de Stichting kan dat doen door 
te mailen naar info@struikelste-
nendebilt.nl. Op website www.
struikelstenendebilt.nl is veel meer 
informatie te vinden.
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Het grootste aantal struikelstenen valt in De Bilt te verwachten, maar ook 
Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading staan op de nominatie.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De Weg van de Minste Weerstand

Dat de Rembrandtlaan in Bilthoven eigenlijk te smal is voor grote bussen, 
is al vaker ter sprake geweest. De Gemeente onderbouwt de keuze om des-
ondanks de Rembrandtlaan in de bus-route te houden met het argument dat 
er daar veel ouderen wonen en dat je deze groep de toegang tot het OV niet 
moet willen ontnemen. 

Dat begrijp ik en onderschrijf ik. Wat ik echter niet begrijp, is dat Con-
nexxion op dit traject consequent haar allergrootste materieel blijft inzetten. 
Dag in dag uit zie je ieder uur vrijwel lege dubbele bussen rijden. En voort-
durend opstoppinkjes ontstaan. Dit 
is gewoon niet nodig: een klein 
busje is hier groot genoeg om in 
de vervoersvraag te voorzien. Te-
gelijkertijd klaagt Connexxion 
over minder passagiers als gevolg 
van corona en claimt (volgens de 
krant) met het grootste gemak 
enige honderden miljoenen euro’s 
aan steun. 

Kom op management: als je écht 
de weg van de minste weerstand 
wilt, zet je gewoon kleinere bus-
sen in.

Harman Kloos, Bilthoven
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

30/08 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 
Cevaal - Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/08 • 09.30u - Ds. G.J. v. Beusekom, 

Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal
30/08 • 18.30u - Ds. A.N. van de Wind

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/08 • 10.30u - Jan Rinzema

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Ingaande september zijn er weer 
samenkomsten in de kerkzaal van de 

Koperwiek.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
30/08 • 10.30u - Eucharistieviering; 

pastor J. Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
30/08 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

30/08 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 
opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

30/08 • 10.00u - Mevr. 
ds. Geertien Morsink

R.K. St. Michaelkerk
30/08 • 10.00u - Gebedsviering: 

voorganger W. Sarot 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
30/08• 10.00u - spreker 
Wouter van der Fliert

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
30/08• 15.30u - Ds. M. van der Zwan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/08 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat G.J. 
Veldhuis  

Onderwegkerk Blauwkapel
In verband met de Corona-crisis zijn er 
voorlopig ook na 1 juli geen onderweg-

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/08 • 10.00 uur - Oecumenische 
gebedsviering in Sint Maartenskerk

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/08 • 10.00u - Ds. G.C. Klok 
30/08 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
30/08 • 10.00u + 18.30u - 

ds. W.J. op ‘t Hof 

PKN - Ontmoetingskerk
30/08 • 10.00 uur - Oecumenische 

gebedsviering in Sint Maartenskerk
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

St. Maartenskerk
30/08 • 10.00u - Oecumenische 

gebedsviering 
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/08 • 10.00u - Ds. R. Koelewijn
30/08 • 18.30u - Ds. F.M. Schneider 

PKN - Herv. Kerk
30/08 • 10.00u - Ds. E.J. Terpstra 

30/08 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlBekijk onze tarieven op kvanasselt.nl

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 augustus wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier voor 8.00 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Op zaterdag 29 augustus 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 vertrouw-
de plek neer te zetten.

Zwart en Wit
Fotograferen is letterlijk vertaald: schrijven met licht. Hoe mooi is dit te 
doen in zwart en wit. De lijnen en de compositie komen dan sterker uit 
en worden niet ‘gehinderd’ door kleur. Door contrastrijk te fotograferen 
benadruk je nog eens extra de diverse structuren en het lijnenspel.

De foto is gemaakt in de onderdoorgang van station Bilthoven bij de 
trap naar het perron. Het objectief is een super groothoek die het moge-
lijk maakt het lijnenspel nog verder te benadrukken. 

Dit is alweer de laatste foto in deze zomerperiode waar elke week een 
foto van de Bilthovense fotograaf Hans Lebbe werd gepubliceerd met 
zijn verhaal over plaats, achterliggende gedachte en gebruikte techniek. 
Kijk ook eens op zijn website hlpimages.nl

Foto: Hans Lebbe / HLP images

Toen en nu in 2020

Meer dan 90 jaar later is het Rembrandtplein nagenoeg niet veranderd en 
zijn de bouwstijlen van de huizen - zeker aan de westzijde - grotendeels 
gelijk gebleven. [foto Henk van de Bunt]

Deze foto van het Rembrandtplein in Bilthoven - uit het Utrechts Archief 
- is gemaakt tussen 1925 en 1932 (bron Utrechts archief); vermoedelijk 
direct aansluitend aan de bouw van de Montessorischool, die er ten 
zuiden van ligt. 
In de recreatieve wandelroute ‘Bilthoven en de Ridderoordse bossen’ 
(geopad-111) wordt volop aandacht besteed aan het plein: ‘De 
wandelroute volgt de deels bochtige weg tot aan het vrijwel rechthoekige 
Rembrandtplein’ en ‘Tijdens de wandeling naar het Rembrandtplein kan 
al kennis worden gemaakt met de diverse bouwstijlen die in het villapark 
vertegenwoordigd zijn’. 



 De Vierklank 3 26 augustus 2020

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Photocredits: Hans Lebbe/HLP Images 

Lieve mensen,
Sinds maart spannen wij ons met elkaar in om het coronavirus on-
der controle te krijgen. Dat is een lastige opgave voor u en onze 
instellingen, scholen en ondernemingen. Het virus zorgt voor veel 
verdriet in families. Ondernemers werden noodgedwongen creatief 
om nog iets van hun omzet te kunnen behouden. Ik denk ook aan 
de gevolgen voor zorginstellingen en scholen. We pasten ons gedrag 
aan om besmetting te voorkomen. Al bijna een half jaar slaan we 
ons erdoorheen. En we weten dat de strijd om corona onder con-
trole te krijgen nog niet voorbij is.

Samen met de veiligheidsregio spant onze gemeente zich in om het 
terugdringen van corona in goede banen te leiden. Dat kunnen de 
overheden niet alleen, want de coronacrisis is naast een gezondheids- 
en economisch probleem ook een vraagstuk van individueel menselijk 
gedrag. We constateren in zijn algemeenheid een verslapping in het 
naleven van de basisregels: veelvuldig handen wassen, drukke plek-
ken vermijden, zoveel mogelijk thuis werken en anderhalve meter 
afstand tot elkaar bewaren. Regels, die nog meer een gewoonte moe-
ten worden. Het kabinet heeft de maatregelen daarom begin augustus 
verscherpt. Het heeft de veiligheidsregio’s opgeroepen om steviger 
toe te zien op de naleving van de gedragsregels. Nu iedereen weer 
zo’n beetje terug is van vakantie, onze kinderen weer naar school 
gaan en we meer binnenshuis gaan vertoeven, is de naleving nog be-
langrijker. Wij moeten dat als een gezamenlijk verantwoordelijkheid 
beschouwen. Dus leeft u de maatregelen zo goed mogelijk na en laat 
u testen bij (milde) klachten. U kunt hiervoor een afspraak maken via 
telefoonnummer 0800 – 1202.

Er is mij veel aan gelegen, dat we kunnen blijven leren, ondernemen, 
ontmoeten, sporten en recreëren. In uitvoering van de noodverordening 
is het mijn verantwoordelijk erop toe te zien, dat ons maatschappelijk 
leven doorgaat. Dat betekent ook, dat wij toezien op de naleving van de 
verscherpte maatregelen, vooral daar waar mensen in de verleiding ko-
men om deze bewust of onbewust niet te volgen. Zij brengen daarmee 
de gezondheid van anderen en de economie in gevaar. U helpt enorm  
door de gedragsregels te blijven naleven en anderen daarbij te helpen. 
Daar hoort nadrukkelijk ook bij, dat we het advies van het kabinet op-
volgen om in huiselijke kring geen feestjes of andere samenkomsten 
organiseren met meer dan 6 gasten en dat u daarbij zorgdraagt voor de 
onderlinge anderhalve meter afstand. Want gebleken is, dat corona zich 
ook gemakkelijk achter de voordeur verspreidt.

Laten we er eendrachtig voor zorgen dat wij onze eerder op corona her-
wonnen vrijheden niet weer verliezen. Laten wij er met elkaar alles aan 
doen om het maatschappelijk leven en de economie in onze dorpen draai-
ende te houden. Alleen samen houden we corona onder controle en voor-
komen we een volledige stilstand van ons maatschappelijk leven. 

Via de gemeentelijke website www.debilt.nl vindt u toegang tot alle 
informatie van de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht en 
het RIVM.

Tot slot wens ik u veel sterkte, volharding en creativiteit toe om deze 
periode te boven te komen. Maar bovenal: zorg goed voor uw geliefden 
en uzelf. 

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Potters
Burgemeester

Ingezonden mededeling
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advertentie

 Koop Geersing | register uitvaartverzorger 06 - 10 27 55 85

Daan* was 
een prachtig 

en uniek kind

Het is zondagochtend, buiten 
regent het. Ik ben in de radiostu-
dio van NH Radio in Amsterdam. 
Wekelijks maak ik als uitvaart-
verzorger een radioprogramma 
over leven en dood, met een gast. 
Vandaag is dat Larisse: ‘Ik ben op 
zondag meestal bijtijds op en als 
ik er de tijd voor heb, sta ik het 
liefst op blote voeten in de keuken. 
Beetje koken, beetje bakken, heer-
lijk in de chill mode.’

Larisse schreef het boek ’Sterren 
Van De Hemel’ na het overlijden 
van Daan. Daarin draait het om 
samen genieten, ook als je ‘niets’ 
mag eten, bijvoorbeeld vanwege 
een voedselallergie of -overgevoe-
ligheid. Voorin staat: ‘Voor mijn 
allerliefste Daan*, Jij hebt de maan 
voor mij gehaald. De maan en de 
fonkelende sterren.’ Daan werd 
5 1/2 jaar. Vlak voor zijn plotselinge 
verlies zei hij dat hij binnenkort 
naar de maan en de sterren zou 
gaan. Larisse doet geen uitspraken 

‘Waarom schrijf je de naam van je 
zoontje met een sterretje?’ vraag 
ik aan Larisse. ‘Het sterretje is een 
verwijzing naar dat hij is, maar 
er niet meer ‘is’. Ik ben mij zeer 
bewust van het verlies van Daan 
maar je zult mij nooit horen zeg-
gen dat hij ‘dood’ is. Ik geloof dat 
hij een onbegrensde manier heeft 
gevonden om dicht bij mij te blij-
ven.‘

over Daans medische geschiede-
nis, dieet of klachtenpatroon. ‘Dat 
is privé. Ik wil bovendien niet dat 
hij daar om herinnerd wordt want 
hij was zoveel meer dan dat.’ Veel 
eten was voor Daan een bedrei-
ging maar Larisse vond dat hij juist 
ook moest kunnen genieten van 
lekker eten. Eten is immers ook 
heel sociaal. ‘Smaakontwikkeling 
is super belangrijk. Daan was dol 
op lekker eten en overigens ook 
op koken.’ 

‘Voor Daan moest ik echt buiten 
mijn comfortzone gaan koken. 
Werken met de middelen die er 
waren, ingrediënten die wél veilig 
gebruikt konden worden en dan 
toch een vergelijkbare (of liefst 
betere) culinaire ervaring op 
tafel zetten. Taart wat echt taart 
is zonder boter, melk en eieren. 
Waar Daan van genoot en de rest 
van het gezelschap niets in miste. 
Mijn culinaire creativiteit heeft 
toen echt verdieping gekregen.’

‘Daan was een prachtig en uniek 
kind, dat meer uitdagingen in zijn 
korte leven kreeg voorgeschoteld 
dan de meesten van ons in een 
lang volwassen leven. Maar hij 
liet zich niet uit het veld slaan, 
was altijd positief, blij en vooral 
dankbaar.’
En ze besluit: ‘Het geschenk 
van Daan is altijd groter dan het 
verlies’. 

Toen zij Daan eens vroeg waarom 
hij het zo belangrijk vond dat zij 
kookboeken schreef, antwoordde 
hij: ‘Nou mamma, omdat iedereen 
net zo lekker moet kunnen eten als 
ik, zelfs als zij ‘niets’ mogen!’’ 

Ik ben onder de indruk van Larisse; 
zij heeft het verlies van haar 
zoontje omgezet in een positieve 
levensmissie. 

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger

Reactie op artikelen in 
AD en Vierklank

Twee weken geleden is een VVD-
motie aangenomen het College 
oproepend het bestemmingsplan 
Bilthoven-Noord te herbeoordelen.

Een ongelukkige perceelsinde-
ling daar is veroorzaakt door een 
destijds in de raad aangenomen 
amendement met tegenstem VVD 
wijzigend het wel adquate college-
voorstel.

Dus de Raad en NIET het College 
NOCH de wethouder is verant-
woordelijk voor deze voor inwo-
ners onwenselijke situatie. Gevolg 
diverse planschadeclaims vanwe-
ge mogelijke schade.

Het college zal deze oproep tot 
herbeoordeling ongeacht schade-
claims wel volgen.

Het past het College niet als uit-
voerend orgaan de Raad als hoog-
ste orgaan foutieve besluitvor-
ming te verwijten.

Henric de Jong Schouwenburg-
fractievoorzitter VVD

ingezonden mededeling

Havik in De Leijen
De havik is een krachtige roofvo-
gel, gespecialiseerd in het over-
rompelen van vogels. Het zijn 
honkvaste vogels. Ze maken een 
groot nest van takken hoog in een 
boom. Het gebied waarin voedsel 
wordt gezocht, is honderden hecta-
ren groot. De havik was in de jaren 
zestig nog beperkt tot grote, stille 
bosgebieden als de Veluwe, maar 
komt nu in heel Nederland voor, tot 
in steden aan toe. Deze volwassen 
havik is gespot in De Leijen. 
(foto Eugène Jansen)
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Wij zijn weer terug van vakantie
donderdag 27 augustus 
staan wij weer voor u klaar

ALLEEN DONDERDAG:

Hollandse Aardbeien
bak 500 gram                € 1,99

ALLEEN DONDERDAG:
Alle Stamppotten 
Alle Rauwkostsalades
100 gram                € 0,90
Nieuwe oogst
Hollandse Triumph peren
500 gram                € 1,25 
2e 500 gram                Gratis

Mooie grote 
Courgette
per stuk                € 0,98 
2e courgette                Gratis

Vers gewassen 
Hollandse Spinazie
Zak 300 gram                € 1,39 
2e zak                Gratis

Hollandse  
Trostomaten
500 gram                € 1,25 
2e 500 gram                Gratis

Nieuw
Lunquine 

met scampi tomaat 
en groenten 

100 gram     € 1,75

Nieuw
Dragon kip 

met citroen
en groente risotto

100 gram     € 1,75

Nieuw
Verse pasta 

met burrata 
en groente

per portie     € 9,95

VERS VAN DE TRAITEUR:

op = op

Onze overheerlijke 
Speculaasjes 

Bij aankoop van 1 pakje
2e pakje GRATIS!!! (max 4 p klant)

Van onze patissier:

Pecan-Casis Taart

Nu                        € 15,99

Van onze bakker:
Desem donker grof 

Volkoren
Nu                     € 2,99
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Paula en Olga van Tap DELA

Leo Fijen zet kerkleiders aan het 
denken over kerk in coronacrisis

door Henk van de Bunt

De meeste mensen kennen Leo Fijen van de televisie waar deze Maartensdijker elke zondagochtend al 
elf jaar geloofsgesprekken voert met bekende en minder bekende katholieken. Wat velen niet weten, 

is dat hij nu al weer bijna vijf jaar ook leiding geeft aan  de christelijke uitgeverij in Baarn. 

Leo Fijen studeerde geschiedenis, 
stond voor de klas, maar werkte 
vooral in de levensbeschouwe-
lijke journalistiek. Meer dan vijf-
tien jaar was hij eindredacteur van 
Kruispunt, ruim twaalf jaar gaf hij 
leiding aan de kerkelijke omroep 
RKK, die later opging in de KRO. 
Voor RKK en KRO maakte hij 
meerdere kloosterseries en bezocht 
hij ruim 50 kloosters in binnen- en 
buitenland, waarover hij een aantal 
- veelal herdrukte - boeken schreef.

Baarn
In Baarn is hij deze zomer zeer ac-
tief geweest met prachtige boekjes 
over de troost van het christelijk ge-
loof in deze bewogen tijden. In de 

afgelopen weken kwam daar nog 
een zeer opmerkelijke bundel bij: 
Kerk in tijden van corona. Daarin 
schrijven Nederlandse kerkleiders 
- onder wie de scriba van de Pro-
testantse Kerk Nederland, René de 
Reuver - over de kansen voor de 
kerk juist in deze moeilijke periode 
van corona.

Online 
Fijen deed er twee maanden over 
om alle kopstukken bij elkaar te 
brengen: ‘Dat was geen makkelijke 
klus. De kerkleiders worstelen zelf 
ook met de vraag hoe het verder 
moet met de kerk. Ligt de toekomst 
in online-vieringen, die goed be-
keken worden en nieuwe groepen 

mensen bereiken of heeft de kerk 
vooral baat bij de dienst op zondag, 
wanneer gelovigen elkaar fysiek 
kunnen ontmoeten? Ik zelf zie van 
nabij in onze eigen katholieke ge-
meenschap dat het niet vanzelfspre-
kend is dat mensen terugkeren in de 
kerk, zeker niet nu het virus weer 
aan een opmars bezig is. Maar ik 
heb ook geleerd dat er schaduwkan-
ten zitten aan de online-vieringen. 
Je blijft toch heel lang toeschou-
wer, je zet een kopje koffie en je 
gaat ook nog even naar het toilet. 
Daarom geef ik de voorkeur aan de 
echte ontmoeting op zondag. Want 
wij - katholieken en protestanten - 
hebben een fysiek geloof, Christus 
is present in de gemeenschap van 
mensen. Daar gebeurt het wonder, 
door en in mensen. Als die niet aan-
wezig zijn, voelt het soms als sur-
rogaat’, aldus de twijfels en vragen 
van deze Maartensdijker.

Huiskringen
‘Het is opmerkelijk, dat de Pro-
testantse Kerk Nederland (PKN) 
de mensen heeft aangemoedigd 
om thuis ook brood en wijn neer 
te zetten en zo digitaal te delen 
in de aanwezigheid van Christus. 
Daar is niet iedereen het mee eens, 
niet in de Protestantse Kerk maar 
ook niet in de Katholieke Kerk. 
Het sacrament is niet te bemid-
delen via internet. Daar moet je 
echt bij zijn’. Daarover gaat de 

discussie in de zojuist verschenen 
bundel. En ook over de vraag hoe 
we meer present kunnen zijn in de 
samenleving: ‘Door huiskringen’, 
zegt scriba René de Reuver, ‘Door 
een God, die solidair is met de 
lijdende en zieke mensen en door 
dienstbaarheid aan de naaste’, zegt 
de katholieke bisschop Gerard de 
Korte. 

Koffie
Fijen: ‘Waar hebben we het mees-
te behoefte aan? Dat is ook zo’n 
vraag’. ‘Aan koffie na afloop, 
aan de sociale ontmoeting’, denkt 
scriba René de Reuver. ‘We heb-
ben misschien wel onderschat 
hoe ongelooflijk belangrijk het 
moment op zondag is als sociale 
verbondenheid’, voegt Leo Fijen 
er aan toe. De Maartensdijker is er 
in geslaagd de kopstukken uit de 
wereld van kerkleiders samen te 
brengen. Die kregen ook het eerste 
exemplaar: scriba René de Reuver 
en bisschop Gerard de Korte. De 
overhandiging vond plaats in het 
Dienstencentrum van de Protes-
tantse Kerk Nederland in Utrecht. 
Het boek telt 144 pagina’s. Het is 
te bestellen bij iedere boekhandel.

V.l.n.r. René de Reuver, de auteur en Gerard de Korte.

‘De animo om fysiek diensten 
te bezoeken is gering. De 
betrokkenheid heeft een flinke 
dreun gekregen. We zullen opnieuw 
moeten beginnen. En ook daar is 
niets mis mee’ constateert  Leo 
Fijen in zijn inleiding op het boek 
‘Kerk in tijden van corona’. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal exemplaren van het 
boek ter beschikking gesteld. Om 
hiervoor in aanmerking te komen 
stuurt u een mail naar info@vier-
kank.nl met in het onderwerp Leo 
Fijen. De boeken worden onder 
de inzenders verloot.

Fotoclub exposeert in 
Paviljoen Beerschoten

De natuurwerkgroep van Fotoclub Bilthoven heeft in Paviljoen Beer-
schoten (De Holle Bilt 6 in De Bilt) een fototentoonstelling ingericht. 
De expositie  bestaat uit 44 uitvergrotingen van foto’s die de leden van 
de natuur in Nederland maakten. Het merendeel van de opnames werd 
gemaakt in de provincie Utrecht en in en rond De Bilt. Bij het zien 
van de foto’s zullen de bezoekers zich waarschijnlijk verbazen over de 
schoonheid van de natuur zo dicht bij huis.

De expositie is te bezichtigen vanaf vrijdag 28 augustus tot 31 decem-
ber; vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen kunnen 
slechts 15 personen tegelijk de tentoonstelling bezoeken. Reserveren is 
niet noodzakelijk. Openingstijden: Woensdag, vrijdag en zaterdag van 
13.30 tot 16.30 uur en op zon- en feestdagen van 11.00 tot 16.30 uur.
        (Jeannette Kok) 

Deze foto werd gemaakt door Rosalie Kummel; één van de leden van 
de natuurwerkgroep.

We moeten op blijven letten
en vaker een kapje opzetten
want te dicht op elkaar
vergroot  het gevaar
om elkaar toch te besmetten

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 augustus
t/m woensdag 2 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Beenham 
Runder rollade
Gegrilde kipfilet

Filet Americain
Grillworst salade 
Hammousse   

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Varkenshaassaté

Runder cordonbleu 

Filetlapjes

Runder hamburgers

500
GRAM 4.98

500
GRAM 5.98

Kiprollade

1 
KILO 8.98

500
GRAM 4.98

6 tartaar, 3 biefstukjes 
of 4 schnitzels

5
VOOR 6.-

EXTRA 
BELEGEN KAAS 

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA NOTEN MIX 

500
GRAM 5.98 250

GRAM 4.98

BOEREN EXTRA 
BELEGEN KAAS

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY NOTEN MIX 

500
GRAM 6.50 250

GRAM 4.75

Vrijdag en zaterdag voordeel

SAMEN
VOOR 8.-

GRILLWORST + 
LEVERWORST 

KIPDIJFILET

4 + 1
GRATIS

6.50

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht
Gelegen in een bosrijke omgeving in het hart van Ne-
derland, op fietsafstand van de stad Utrecht, bieden wij 
u 102 luxe hotelkamers, voorzien ....  [lees meer]

BOERENCAKE

VIKORN
het lekkere meergranenbroodje 
met extra 
vitamine

van € 1,90 nu  € 1,30

van € 4,95 nu  € 3,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Het verhaal van de tienduizenden
door Henk van de Bunt

Donderdag 20 augustus vertoonde Bibliotheek Bilthoven de documentaire ‘In het spoor van de 
Poolse bevrijders’. De documentaire vertelt het verhaal van de tienduizenden Poolse soldaten 
die in de Tweede Wereldoorlog hebben gestreden. Hun motto was ‘voor uw en onze vrijheid’. 

Naast Canadezen, Britten en Ame-
rikanen hebben ook de Polen een 
belangrijke rol gespeeld bij de be-
vrijding van ons land. Het was de 
bedoeling dat ze na ons land ook 
hun eigen land zouden bevrijden, 
maar daar is het niet van gekomen: 
Polen kwam onder de Russische in-
vloedssfeer en veel van de Poolse 
bevrijders bleven daarom in het 
westen. Breda en omgeving werd 
op 29 oktober 1944 bevrijd. Ze 
koesterden de hoop hun eigen va-
derland ook te kunnen bevrijden, 
maar kwamen bedrogen uit. Velen 
leefden tientallen jaren in balling-
schap in verschillende landen in 
West-Europa.

Model
In de documentaire volgt men het 
leven van de Poolse generaal Stan-
islaw Maczek, die in 1892 in Lvóv 
werd geboren en op 102-jarige leef-
tijd in Edinburgh overleed en op 
het Pools militair ereveld te Breda 
tussen zijn manschappen ligt begra-
ven. Maczeks levensverhaal staat 
als het ware model voor wat veel 
Poolse mannen van zijn generatie 
hebben meegemaakt. In de film 
vertellen ooggetuigen, deskundigen 
en kinderen van Poolse oorlogsve-
teranen hoe het de Poolse bevrij-
ders voor, tijdens en vooral ook na 
de oorlog is vergaan. De film is op 
diverse locaties opgenomen in Ne-
derland, Polen en Schotland.

Razem
De al 50 jaar in Nederland wonende 
Hanka Vossen gaf naast een inlei-
ding bij de documentaire ook aan-
vullende informatie. Hanka is voor-
zitter van Stichting Razem De Bilt, 

die al vanaf 1990 contacten onder-
houdt met het Poolse Mieścisko: 
‘In deze hele periode hebben we 
ontzettend actief en met spontani-
teit aan beide zijden heel veel be-
reikt. Uitwisselingen tussen de be-
woners van beide gemeenten (het 
begon eerst met Maartensdijk) zijn 
heel gevarieerd. We hebben het mo-
gelijk gemaakt, dat boeren, leraren, 
jeugd, brandweermannen, politie, 
mensen uit de gezondheidszorg en 
uit bouwsector van de twee landen 
elkaar konden ontmoeten. We heb-
ben in onze gemeente vrijwilligers, 
die samen met het bestuur elk jaar 
naar Polen gaan. Dit jaar was dat 
helaas niet mogelijk’.
Voor dit jaar hadden we projecten 
voor ‘75 jaar vrijheid’ bedacht. Be-
halve deze middag wilden we een 
tentoonstelling organiseren met 
kindertekeningen vanuit scholen 
uit Mieścisko, uit onze gemeente 
en uit Coesfeld. Het thema is ‘Wat 
betekent vrijheid voor jou’. Het 
ging allemaal niet door vanwege de 

corona. Wanneer de scholen na de 
vakantie weer open gaan en blijven 
hopen we door te kunnen gaan’.

Over de film
‘De oudere generatie heeft, denk ik, 
ooit over generaal Maczek gehoord. 
Ik herinner me zelf dat, ergens rond 
70-er jaren, toen ik bij iemand op 
bezoek was, een oudere heer naar 
me toe kwam en mij namens de Ne-
derlanders bedankte - mij een (toen) 
jonge meid - voor de bevrijding van 
zijn land door generaal Maczek. 
Ik was verbaasd en ook ontroerd. 
In Polen had ik nooit iets geleerd 
of gehoord over dit feit. Onder het 
communistische regime praatte je 
niet over de heldendaden van Polen, 
die buiten Polen en nog wel in het 
kapitalistische Westen aan vechten 
waren. Dat waren de vijanden, die 
vanwege hun politieke voorkeur, 
niet waren teruggekeerd naar dat 
nieuwe communistische vaderland. 
Duidelijk waarom: zij waren bang 
om in de gevangenis te belanden’.

Tussen de boeken leidde Hanka Vossen de documentaire in.  

Klankbord
Sowieso te rade gaan

Soms komt er op één dag bij de redactie een aantal 
voorstel-teksten, waar bij het lezen ervan meteen al de 
vraagtekens op je brillenglazen verschijnen. Vorige week was er weer 
zo’n dag; mij bereikte een e-mail met de opmerking aangaande een af-
spraak: ‘die en die zijn er zo wie zo’ en even later produceerde mijn p.c. 
de tekst, dat mensen ‘bij zichzelf te raden zouden moeten gaan’. 

Wanneer je er even aandacht aan besteedt, blijkt het (taal-)euvel meer 
opgemerkt te zijn geworden. ‘Sowieso’ betekent ‘hoe dan ook’, ‘in elk 
geval’ of ‘toch al’ en het is sowieso de bedoeling dat je het correct schrijft.

Tenenkrommend
Iedereen maakt wel eens een fout als het op taal aankomt, ondergeteken-
de ook, maar sommige fouten zijn dusdanig tenenkrommend, dat ik in-
eens begrijp waar al die gaten in mijn sokken vandaan komen: Zowiezo, 
so wie so, sowiezo, zoïzo, zo-en-zo, zo-wie-zo, soieso, zowieso, zowizo, 
sowizo, zowiso, zoiezo, soïso. Ik denk dat er niet veel woorden zijn waar-
voor zoveel verschillende manieren zijn om ze te spellen. ‘Sowieso’ is 
sowieso zo’n woord.

Hoe dan ook
‘Sowieso’ betekent ‘hoe dan ook’, ‘in elk geval’ of ‘toch al’. We heb-
ben ‘sowieso’ (en het vergelijkbare ‘überhaupt’) van onze oosterburen 
geleend, ongeveer rond dezelfde tijd toen zij onze fietsen ‘leenden’. So-
wieso betekent in het Duits letterlijk ‘op die manier’, dus: op dezelfde 
manier, het maakt niet uit.
De correcte schrijfwijze behoeft eigenlijk geen uitleg. Het is of het één, 
of het ander. In dit geval is de juiste schrijfwijze ‘sowieso’. Echter, de 
twijfel ontstaat natuurlijk omdat we in de uitspraak juist een ‘z’ horen en 
geen ‘s’. 

Overdenking
Een oude uitleg over te rade gaan is: ‘Benaderen, beraadslagen, consul-
teren, in de arm nemen, overleggen met en zich wenden tot; allemaal 
synoniemen voor te rade gaan bij’. 
Ook heerlijke oude tekst verklaart veel: ‘Beraadslagen - te rade gaan 
- raadplegen. Eene zaak tot het voorwerp eener ernstige overdenking 
maken. Beraadslagen onderstelt, dat de zaak belangrijk is, en dat zij 
door verscheidene personen over en weer besproken wordt; men kan 
het dus omschrijven door: met elkander ernstig overdenken en overleg-
gen. De Staten-Generaal beraadslagen over een wetsontwerp. Te rade 
gaan bij iemand is hem om raad vragen, van wien men goeden raad 
verwacht; derhalve raad vragen met het bepaalde plan om dienovereen-
komstig te handelen; te rade gaan met iets wordt gezegd ten opzichte 
van het handelen overeenkomstig de omstandigheden. Te rade gaan bij 
een advocaat. Met zijne beurs te rade gaan. Raadplegen ziet meer op het 
vragen en eenvoudig aanhooren van den raad van een persoon, in wiens 
kunde en doorzicht men vertrouwen stelt. Een advocaat, een geneesheer 
raadplegen.

Deze ontboezeming mag zeker geen belemmering zijn om de redactie 
te blijven verheugen met het toesturen van allerlei ter zake doende be-
richten en verslagen. De redactie zal dankbaar sowieso niet nalaten met 
een ieder te rade te gaan over plaatsing ervan.

Henk van de Bunt

Open Monumentendag De Bilt 
dit jaar digitaal

door Henk van de Bunt

Elk jaar wordt op de tweede zaterdag van september Open Monumentendag georganiseerd. In 
verband met de beperkingen rond het coronavirus wordt het dit jaar een digitale versie.

Romana Engeman (voorzitter van 
het Het Comité Open Monumen-
tendag) vertelt over de beweegre-
denen: ‘Het zal in 2020 een andere 
dag worden, dan dat we gewend 
zijn. Door de vele bezoekers in de 
vaak historische gebouwen zijn er 
dit jaar (te) veel extra maatregelen 
nodig om aan de RIVM richtlijnen 
inzake corona te kunnen voldoen. 
Ook zijn de tientallen vrijwilligers 
en honderden bezoekers vaak in 
een meer kwetsbare leeftijd. Het 
betekent dat het comité na uitge-
breid beraad en in samenspraak met 
de gemeente heeft besloten dit jaar 
alleen digitaal te gaan’.

RegioTV 
In overleg met de scholen is ook het 
(basis-)scholenproject, dat meestal 
in de eraan voorafgaande week 
wordt georganiseerd gecanceld. 
Voor het Open Monumentenweek-
einde, dat in deze gemeente alleen 
op de zaterdag 12 september staat 
geprogrammeerd wordt er hard 

gewerkt om in samenwerking met 
RegioTV De Bilt voor 2020 een 
‘Digitale Fietstocht’ met bezoek 
aan monumenten te ontwikkelen. 
De monumenten, die geselecteerd 
zijn voor het thema van dit jaar 
- leermo(nu)ment - worden zo ge-
filmd, alsof je met eigen ogen door 
de locaties loopt. De eigenaar of 
beheerder vertelt intussen over de 
achtergrond en kenmerken van 
het monument. Romana Engeman 
licht toe: ‘De ‘digitale fietstocht’ 
en filmopnamen verwachten we al 
eerder dan 12 september beschik-
baar te hebben en online te zetten. 
Daar wordt deze week nog hard aan 
gewerkt’. De komende weken zal 
ook De Vierklank daarover en over 
de ‘leermo(nu)menten‘ in deze ge-
meente verhalen.

In 2019 was het scholenproject Open Monumentendag o.a. in het informatiecentrum op Landgoed Beerschoten 
in De Bilt. In 2020 is er geen scholenproject. [foto Walter Eijndhoven]
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Stuur uw 
reactie voor 

11 september

Praat mee over 
het beheer van de 
Gooise natuur
Wilt u meer weten over de beheervisie van 
het Goois Natuurreservaat en over hoe we als 
natuurbeheerder de komende tien jaar aan het 
werk gaan?

Vanaf 22 augustus tot 11 september presenteert 
het Goois Natuurreservaat haar visie op 
landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie in 
het Gooi in een presentatie op de website. 

Door het uitbreken van het coronavirus hebben 
we onze consultatierondes langs de inwoners van 
het Gooi helaas niet af kunnen maken. Daarom 
pakken we de consultatieronde online verder op, 
zodat we toch iedereen in de gelegenheid stellen 
om te reageren.

Uw reactie is welkom!
We nodigen u van harte uit om ideeën, suggesties 
en meningen over het beheer van het Goois 
Natuurreservaat met ons te delen. Stuur uw 
reactie voor 11 september naar reageer@gnr.nl 

De presentatie en extra informatie vindt u op 
onze website: gnr.nl/visie

Goois
NatuurreservaatKoester ons groene thuis

Wij zoeken

Allround grondwerker 
-  met een mbo-werk- en -denkniveau
-  ongeveer 2 jaar werkervaring, bijvoorbeeld als grondwerker, 
 kraanmachinist of bij een agrarisch loonbedrijf
- in bezit van rijbewijs B en bij voorkeur E, 
 of de bereidheid die te halen.

Wij bieden
• een bruto maandsalaris van €2.500 - €2.800, 
 afhankelijk van je kennis en ervaring
• een auto/bus van de zaak vol goed gereedschap
• 8% vakantietoeslag
• 24 vrije dagen
• doorbetaling bij overuren

Solliciteren naar deze uitdagende functie?
Kom jij letterlijk je handen uit je mouwen steken als nieuwe collega in ons 
team? Je zal je geen moment vervelen, terwijl je bij de uitdagendste klussen 
ook nog aan je conditie werkt. 

Stuur uiterlijk 1 september een WhatsApp-bericht naar Tim van Woudenbergh 
via 06 - 42 81 19 48, bellen mag natuurlijk ook. Of stuur hem je cv via mail@
vanmaneninfrawestbroek.nl. Ook voor meer vragen over de vacature kun je bij 
Tim terecht.

Van Manen Infra Westbroek werkt voor onder andere Top Parken, Europarcs, VDB 
Recreatie Groep en diverse particuliere recreatieparken. Je sluit je aan bij een vast 
team dat veel voor elkaar over heeft en goed op elkaar is ingespeeld. Wij denken in 
oplossingen en durven initiatief te nemen. Dat verwachten we dus ook van jou. 
Een beetje stressbestendigheid is wel handig.

Elke dag thuis kunnen vertellen dat je naar een vakantiepark gaat? Klinkt tof 
toch? Al is het niet om met een biertje in je hand te ontspannen. Nee, hier 
verzetten we bergen werk. Of grond eigenlijk. Als allround grondwerker help je 
collega’s bij het aansluiten van infra voor chalets op recreatieparken. Water, 
elektra, gas, glasvezel, rioleringen en hemelwaterafvoeren. Dus eigenlijk bij 

alles waarvoor we bij Van Manen Infra de grond in moeten. Niet bang voor vieze handen en wil je leren 
een graafmachine tot 8 ton te besturen? Ben je een doorzetter die graag in teamverband werkt en wil 
doorgroeien tot (meewerkend) uitvoerder? Dán ben je aan het juiste adres. 

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

KIPDIJ BONBON
Gevuld ovenbakje; kippendijfilet met lobbige roomkaas,
olijfolie, blokjes tomaat omwikkeld met pancetta.
Ca. 30 min. op 160°C in de oven 100 gram 1,55

BIEFSTUK WOK REEPJES
Gemarineerde biefstuk reepjes met sugarsnaps en prei.
Lekker met rijst, pasta, sla en aardappeltjes...
Even kort en fel roerbakken in de wok 100 gram 1,98

CARPACCIO TAARTJES
Gekruide gemalen biefstuk met pijnboompitjes, olijfolie, 
kappertjes en Parmezaanse kaas; zeer smaakvol!
Even kort en fel rosé bakken... 100 gram 1,65

INDISCHE WOK REEPJES
Reepjes gemarineerde kipfilet met Indische groente;
lekker met rijst, pasta en ook op een broodje..
Even kort en fel roerbakken in de wok 100 gram 1,15

KIP SCHNITZELS
Malse magere dunne gepaneerde kipfilet, ook lekker
aan reepjes lauw warm op uw zelf gemaakte salade.
Zachtjes kort braden in ruim boter... 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

Beste Slager

"Lekker" makkelijk en zeer smakelijk:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 24 augustus t/m zaterdag 29 augustus.

Zetfouten voorbehouden.

KUIKEN DRUMSTICKS
Die laat u toch niet lopen??

500 gram 2,95
HOLIDAY BURGERS
Puur rundvlees en warm aanbevolen!! 3 stuks 4,20

PROCUREUR LAPJES
Multi inzetbaar; als lapje, voor saté, pulled porc, door
de nasi, uw ovenschotel, babi pangang.....
En wordt niet droog dus genieten maar!! 500 gram 4,95

zie verder 
onze 

aanbiedingen 
in de folder

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L’Oréal Paris mascara

1 + 1  
gratis

Agenda 2021 Agenda 2021 
van Rivièra Maison 

nu bij ons in de winkel.
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Over het commercieel 
uitlaten van honden

door Rob Klaassen

In de Vierklank van 19 augustus berichtten wij, dat het recreatieschap Stichtse Groenlanden per 1 
april 2021 de overeenkomsten met commerciële Honden-Uitlaat-Services-(HUS)-bedrijven niet 

meer gaat verlengen. Ons is inmiddels duidelijk geworden, dat dit niet betekent dat er vanaf 
die datum geen groepen honden van HUS-bedrijven meer worden aangetroffen in de 

natuurgebieden rond Groenekan, De Bilt, Hollandsche Rading en Maartensdijk. 

Alleen in het gebied van het re-
creatieschap - recreatieterrein Rui-
genhoek - zijn HUS-bedrijven niet 
meer welkom. In de rest van de 
gebieden in en rond deze gemeente, 
waar het Utrechts Landschap en 
Staatsbosbeheer eigenaar zijn (het 
Panbos, Houdringe en het Gagel-
bos) zijn de HUS-bedrijven ook na 
1 april nog steeds welkom.

Recreatieschap
Daphne Horsch, projectleider bij 
het recreatieschap licht het besluit 
toe: ‘1 april a.s. lopen de overeen-
komsten met de HUS-bedrijven 
af. Deze overeenkomsten waren 

met 43 HUS-bedrijven door drie 
terrein-beherende instanties met 
hen aangegaan. Het recreatieschap 
was zgn. penvoeder/aanspreekpunt 
namens de drie partijen. In deze 
overeenkomsten zijn de rechten en 
plichten, waaraan de HUS-bedrij-
ven zijn gehouden vastgelegd: bij-
voorbeeld met hoeveel honden er 
maximaal per begeleider mag wor-
den gelopen, aan welke eisen van 
vakbekwaamheid de begeleiders 
moeten voldoen, welke vergoeding 
er voor het gebruik van de terrei-
nen moet worden betaald e.d. Als 
recreatieschap is het onze kerntaak 
om bezig te zijn met het realiseren 
en beheren van intensieve vormen 
van dagrecreatie voor mensen uit 
de directe omgeving, dus vooral de 
bewoners van die omgeving. Hen 
moet de mogelijkheid worden ge-
boden om in hun directe leefomge-
ving intensief te kunnen recreëren’. 

Recreatie
Daphne vervolgt: ‘Wat wij in toene-
mende mate constateerden was, dat 
het ruimtegebruik van de HUS-be-
drijven dusdanig was, dat deze zich 
dit niet langer meer laat verenigen 
met de intensieve recreatie van de 
bezoekers. Dat is zeker het geval nu 

velen in de Coronatijd hun recreatie 
dichter bij huis zoeken. Ook heb-
ben we geconstateerd dat er naast 
de 43 huidige vergunninghouders 
er nog een wachtlijst is ontstaan van 
30 nieuwe aanvragers. Er is echter 
sprake van een beperkte hoeveel-
heid ruimte voor intensieve recre-
atie. Wij hebben daarom besloten 
om de beschikbare schaarse ruimte 
in eerste instantie voor bezoekers uit 
de directe omgeving beschikbaar te 
houden. Zij kunnen daar dan natuur-
lijk altijd gebruik van maken en ook 
altijd met hun eigen hond komen re-
creëren. Bovendien zijn we niet de 
enige die zo’n besluit hebben geno-
men. Ook in het Amsterdamse Bos 
gaan de HUS-bedrijven verdwijnen. 
Bovendien moeten we ook in het 
oog houden dat er plannen liggen 
dat de stad Utrecht enorm gaat uit-
breiden. Ook voor die toekomstige 
bewoners moet er nog voldoende 
ruimte zijn om in de nabije toekomst 
te kunnen recreëren’. 

Visie Utrechts Landschap
Ivor de Baat, coördinator terreinbe-
heer van het Utrechts Landschap, is 
verantwoordelijk voor het honden-
uitlaat-beleid. Hij zegt zeer tevre-
den te zijn over de wijze waarop het 
de afgelopen jaren met honden uit-
laten is gegaan op de terreinen van 
Staatsbosbeheer en het Utrechts 
Landschap. Door de overeenkomst 
met de HUS-bedrijven weet ieder-
een goed wat de regels zijn en hij 
zegt dat men zich daar goed aan 
houdt: ‘Door die overeenkomsten 
weet iedereen precies wie er nu wel 
en wie er niet mogen komen en aan 

Een deel van de honden keert uitgelaten terug.

welke regels moet worden voldaan 
om bij ons honden uit te mogen la-
ten. Er is sprake van een grote mate 
van onderlinge sociale controle tus-
sen de bedrijven. Bovendien heeft 
iedereen een certificaat bij Martin 
Gaus moeten halen, zodat ook is ge-
borgd dat de mensen die de honden 
komen uitlaten weten hoe ze met de 
dieren moeten omgaan. Samen met 
Staatsbosbeheer zijn we daarom 
ongelukkig met het besluit van het 
recreatieschap om te stoppen met 
het toelaten van HUS-bedrijven. Ik 
vrees dat met het wegvallen van de 
sociale controle de deur naar ille-
gale bezoeken in het gebied van het 
recreatieschap wel eens hiermee 
wijd zou kunnen zijn open gezet’. 
Op de vraag hoe het nu verder moet 
nu er minder uitlaatgebied beschik-
baar is, terwijl de vraag juist toe-
neemt, zegt Ivor dat hij zijn hoop 
vestigt op de inzet van particuliere 
eigenaren. Het gebeurt nu al op 
het landgoed Pijnenburg. Dat zijn 
hoopvolle ontwikkelingen’.

Landgoed Pijnenburg
Landgoed Pijnenburg is 350 ha 
groot en grenst aan het grondgebied 
van Paleis Soestdijk. Het bestaat 
uit drie boswachterijen ‘t Hooge 
Erf, Kievitsdal en De Brandenburg. 
Achter restaurant Kievitsdal zijn 
ruim een jaar geleden drie terreinen 
van elk 3 tot 5 ha groot afgerasterd 
speciaal om dienst te doen als hon-

den-uitlaat-gebied. De rentmeester 
van het landgoed Benny van Das-
selaar, zegt dat de verhuur van deze 
terreinen een succes is: ‘Er staan in-
middels ook al behoorlijk wat aan-
vragers op een wachtlijst. Om hon-
den bij ons te mogen uitlaten moet 
er een vergunning met het landgoed 
worden afgesloten. Men wordt dan 
door de verantwoordelijk manager 
opgenomen in een schema en krijgt 
dan een tijd, doorgaans een half 
uur, toegewezen’. Op de drie afge-
rasterde terreinen is het ieder half 
uur een komen en gaan van HUS-
bedrijven. Als de vorige honden-
uitlater het terrein heeft verlaten, 
kan de volgende met behulp van 
een code het terrein weer op zijn 
tijd openen en er een half uur met 
de honden rondlopen. Zo gaat het 
de hele dag door. Er zijn toezicht-
houders, de kentekens van de auto’s 
zijn bekend, maar vooral de HUS-
bedrijven zelf houden elkaar strikt 
aan regels en tijden. Volgens velen 
gaat dit de toekomst worden van 
het commercieel honden uitlaten. 
Het is ook niet verwonderlijk. De 
honden kunnen onbelemmerd vrij 
in de natuur rondstruinen en hun 
baasjes weten dat hun hond veilig 
is ondergebracht. Maar vooralsnog 
zullen er nog wel enkele particu-
liere eigenaren moeten worden ge-
vonden om te kunnen voldoen aan 
de wensen van deze sterk groeiende 
markt. 

Een volgend half uur is begonnen.

Een groep van 11 honden (9 
zichtbaar) wordt uitgelaten.

Terug van even er uit geweest. 

Wisseling van de wacht: bedrijven uit Amersfoort laten zelfs hun honden 
uit op Pijnenburg.

Cursus-date bij het 
KunstenHuis 

Op zaterdag 5 september kun je voor jezelf of een familielid een per-
soonlijk informatie- en adviesgesprek (‘cursus-date’) aanvragen bij het 
KunstenHuis in De Bilt. Tijdens de ‘Cursus-date’ geven afdelingshoof-
den en vakdocenten uit de disciplines muziek, theater, dans en beel-
dende kunst informatie over het ruime aanbod creatieve cursussen en 
een persoonlijk advies op maat over wat de leukste en meest geschiktste 
cursus is voor jou. Een uitgelezen kans voor wie op zoek is naar de een 
creatieve uitdaging of een leuke artistieke activiteit en nog wat meer wil 
weten. Geïnteresseerden schrijven zich via de website www.kunsten-
huis.nl van tevoren in op geselecteerde tijdslots. Zo is men verzekerd 
van persoonlijke aandacht in een rustige setting. 

Leerlingen van de KunstenHuis Dansschool EDC. 
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BOLCHRYSANTEN

Dorresteinweg 72b
Soest • 035 - 6012883

vaarderhoogt.nl

Nú 3 stuks .....10,-
U bent mét afstand onze fijnste klant.

Met ú hebben we een fijne band.
Daarom nu speciaal voor ú de bolchrysant

als topaanbieding in deze krant!!
(én op de social media en website natuurlijk)

Geldig t/m dinsdag 1 september

of los per stuk € 4,99 ...... € 3,50

BEKENDMAKINGEN
week 35 ¾  26 augustus 2020

De Schapenweide is een grotendeels agra-
risch gebied van ongeveer 13 hectare ge-
legen binnen de dorpsgrenzen van Biltho-
ven. De locatie is eigendom van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Het gebied grenst 
aan de 1e Brandenburgerweg, Antonie van 
Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid 
en de Groenekanseweg. Het perceel wordt 
omringd door groen, woningen en bedrij-
ven (o.a. het USP Bilthoven). Omdat de 
structuurvisie De Bilt 2030 niet geheel 
voorziet in de huidige wensen is de ge-
meente voornemens de structuurvisie ge-
deeltelijk te wijzigen. 

Ten noordwesten van de Schapenweide 
ligt een ongebruikt deel van de begraaf-
plaats Brandenburg. De gemeente heeft 
deze locatie aangewezen als potentiële 
ontwikkellocatie. Omwille van de wenselij-
ke ruimtelijke samenhang van de Scha-
penweide is besloten deze locatie mee te 
nemen in het Ontwikkelperspectief. 

In opdracht van het Rijksvastgoedberdrijf 
heeft de gemeente een visie met uitgangs-
punten en randvoorwaarden opgesteld 
waar de toekomstig ontwikkelaar rekening 
mee moet houden. Deze visie verder aan-
gepast en aangescherpt op basis van de 
input die verkregen is op de participatie-
avonden van 12 december 2017 en 24 
april 2018, en de inspraakreacties die zijn 
ontvangen via de reactieformulieren. Dit 
heeft geresulteerd in een Ontwikkelper-
spectief.
Op dinsdag 7 juli heeft het college van 
Burgemeester en wethouders het Ontwik-
kelperspectief behandeld en vrijgegeven 
voor de inspraakprocedure. 

Ter inzagelegging
Een geheel of gedeeltelijke afwijking van 
het beleid vraagt op grond van de In-
spraakverordening om een inspraakproce-
dure. De inspraakprocedure geeft belang-
hebbende de wettelijke mogelijkheid om in 
te spreken. De inspraakprocedure betreft 
de locatie Schapenweide en het perceel 
‘begraafplaats’ ten Noordwesten van de 

Schapenweide dat is opgenomen in het 
Ontwikkelperspectief Schapenweide.

Op grond van de Inspraakverordening ligt 
het Ontwikkelperspectief Schapenweide 
ten behoeve van de gedeeltelijke wijziging 
structuurvisie De Bilt 2030 met ingang ligt 
van 31 augustus 2020 tot en met 12 
oktober 2020 voor iedereen voor in-
spraak. U kunt het document raadplegen 
via www.debilt.nl/schapenweide of ana-
loog in het gemeentehuis bij het informa-
tiecentrum. 

Indienen inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder een schriftelijke of mondelinge 
inspraakreactie indienen. Schriftelijke re-
acties kunt u richten aan ‘college van bur-
gemeester en wethouders van De Bilt’. Per 
post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Degenen die mondeling een reactie ken-
baar willen maken kunnen binnen de bo-
vengenoemde termijn contact opnemen 
met de hierna genoemde contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een ziens-
wijze in te dienen.

Procedure
Alle inspraakreacties worden opgenomen 
in een reactienota. De reactienota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het Ont-
wikkelperspectief Schapenweide ten be-
hoeve van de gedeeltelijke wijziging struc-
tuurvisie De Bilt 2030. Ingediende 
inspraakreacties kunnen aanleiding geven 
tot aanpassingen. Het Ontwikkelperspec-
tief wordt dan gewijzigd vastgesteld. In-
dieners van een inspraakreactie worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwikkelperspectief en de proce-
dure kunt u contact opnemen met Maarten 
Linssen, projectleider gebiedsontwikke-
ling, gebiedsteam Bilthoven via telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

Inspraakprocedure Ontwikkelperspectief 
Schapenweide ten behoeve van de gedeelte-
lijke wijziging structuurvisie De Bilt 2030

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
kennis van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan Bestemmings-
plan Tuinstraat 3 te De Bilt. 

Plangebied
Het plangebied betreft uitsluitend het per-
ceel van Tuinstraat 3 zelf, kadastraal be-
kend als BIL01 D 8561. Dit perceel bevind 
zich net ten noorden van de Burgemeester 
de Withstraat in het zuidelijke deel van de 
kern de Bilt.

Aanleiding
Op het perceel van Tuinstraat 3 te De Bilt 
was voorheen kinderdagverblijf Vriendjes 
gevestigd. Onder andere vanwege klach-
ten uit de buurt (met betrekking tot ver-
keer – en parkeeroverlast) is in juni 2018 
door het college het besluit genomen om 
de onderhandelingen te starten met kin-
derdagverblijf Vriendjes. Deze onderhan-
delingen hadden als doel de verkoop van 
het pand aan de prof. Dr. Asserweg 2 
(voormalig ’t Hoekie) aan kinderdagverblijf 
Vriendjes, zodat zij onder andere het pand 
aan de Tuinstraat 3 zouden verlaten. De 
onderhandelingen hebben geleid tot over-
eenstemming, met als gevolg dat kinder-
dagverblijf Vriendjes op een andere locatie 
dan Tuinstraat 3 gecontinueerd wordt.
In het kader van deze verhuizing zijn af-
spraken vastgelegd met KDV Vriendjes, 
dat ook de gronden van het perceel Tuin-
straat 3 te De Bilt in eigendom heeft. On-
derdeel van deze afspraken is het wijzigen 
van de bestemming van het perceel Tuin-
straat 3 te De Bilt van ‘Maatschappelijk’ 
naar ‘Wonen’. De bestemmingswijziging, 
waarmee de maatschappelijke (verkeer-
aantrekkende) functie wordt uitgesloten, 
is bedoeld om te voorkomen dat ter plaat-
se in de toekomst opnieuw problemen 
rondom verkeer en parkeren ontstaan. 
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan 
voorziet in de bestemmingswijziging van 
Maatschappelijk naar Wonen.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat 3 
met de daarbij behorende stukken ligt ge-
durende zes weken ter inzage. Van don-
derdag 27 augustus tot en met woensdag 
7 oktober. U kunt de stukken online inzien 
op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentifica-
tienummer (planid) is: NL.
IMRO.0310.20001BP0015-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen over het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna 
genoemde contactpersoon. Het is niet mo-
gelijk via e-mail een zienswijze in te die-
nen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in 
een zienswijzennota. De zienswijzennota 
maakt deel uit van het door de gemeente-
raad te nemen besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan. Ingediende ziens-
wijzen kunnen aanleiding geven tot aan-
passingen. Het ontwerpbestemmingsplan 
wordt dan gewijzigd vastgesteld. De be-
kendmaking van de vaststelling zal in het 
elektronisch gemeenteblad, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke website wor-
den gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op 
de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over de ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Jeroen Theeuwen van het gebiedsteam De 
Bilt van de gemeente De Bilt via j.theeu-
wen@debilt.nl of telefoonnummer (030) 
228 94 69.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
Tuinstraat 3 te De Bilt 

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard.  . Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan  •  0346 211215
info@parelpromotie.nl  •  of kijk op www.parelpromotie.nl

Toe aan een nieuwe website of je huidige website 
kan wel een opfrisbeurt gebruiken? 
Wij helpen je graag. 
Maak een afspraak 
en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Bouwt ook websites
Toe aan een nieuwe website of je huidige website 
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Heidewandeling in Lage Vuursche
In deze tijd staat overal de hei in 
bloei. In de buurt zijn er diverse mo-
gelijkheden voor heidewandelingen. 
Een erg mooie is de wandelroute De 
Stulp, vanaf de parkeerplaats bij de 
Kuil van Drakensteyn in Lage Vuur-
sche (de route is te vinden bij Staats-
bosbeheer.nl). Deze wandeling is 
echt een aanrader.
     (Eugène Jansen)

Deze wandeling gaat deels door de 
bossen maar voor het grootste deel 
over en langs de uitgestrekte heide: 

De buizerd kijkt over de heidevelden 
uit. 

Prachtig uitzicht over de hei. 

In detail zijn de verschillende tinten paars van heideplanten goed te zien. 
De vlinders (zoals de dagpauwoog) 
hebben het naar hun zin.

Een moeilijk zichtbare nachtvlinder: 
‘Het viel niet mee om de naam van 
deze nachtvlinder te vinden, maar 
m.b.v. de Vlinderstichting.nl is het 
toch gelukt, het is de Gamma-uil’. 

Op de terugweg in het bos heb je 
ook nog kans om andere dieren te 
zien, zoals een hermelijn.

Spiegelbeeld

In de Ruigenhoekse polder op zaterdag tijdens een wandeling met de hond; een mooie avondlucht tussen de 
onweersbuien door. (foto Bert Hegeman)

Mooi Maartensdijk 
Adembenemende stilte.
Zon die door de ochtendnevel schijnt.
Vogels ontwaken.
Bijen zoemen massaal in de papavers in mijn tuin.

Traag trekt een kudde koeien door het land.
De zon parelt in een vlaag van mist 
waaruit de bomen in dit middeleeuwse slagenlandschap 
verrijzen als dansende schimmen.

Betoverd maak ik foto na foto.
Mijn hart jubelt: dit is mijn achterland,
Dit is ons Maartendijk, waar natuur en boerenland
in harmonie elkaar omarmen.
Hier ademt het leven, komt mijn ziel tot rust. 

mw. C. Coppen
Inwoner van Maartensdijk

Uitslag Wedvlucht  
 
PV De Bilt organiseerde een wedvlucht door 204 duiven van 11 deel-
nemers vanuit het Franse Roye over een gemiddelde afstand van 315 
km naar huis terug te laten keren. De eerste tien prijswinnende vogels 
waren die van P.C.A. Cooyman (1), van W. de Ruiter (2 en 8), van G.M. 
Turk (3), van Ron Miltenburg (4 en 9), van Peter van Bunnik (5, 6 en 
10) en van M.J.J. van Zelst (7)
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
HOOGVLIET.COM/DUTCHROSE 
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NU MET
EXCLUSIEF

NIJNTJE
SERVIES

ET
SIEF

BIJ IEDERE 
€ 10,- AAN 

BOODSCHAPPEN 

EEN GRATIS 

SPAARZEGEL

TOT 

57%
KORTING

GRATIS 

NIJNTJE PLACEMAT 

(2-pack)

T.W.V. € 4,95 

BIJ AANKOOP VAN 

DEZE ACTIE
DEZE ACTIE
DEZE ACTIE
DEZE ACTIE

60%
KORTING  2.79 

 DubbelFrisss 
of Taksi  
 8 pakken van 1.5 liter 
Van /7.84 - /14.24

8 PAKKEN

5.99 

PER STUK

 7.99 

 Shoarma- of 
gyrosvlees 
 Van /6.00 

 Mora saté of 
gehaktballetjes 
3 bakjes van 
160 - 190 gram 
Van /4.92 - /5.58

 Andrélon 
 Alle soorten 
2 stuks 
Van /5.98 - /13.18
 Voor 2.99 - 6.59

 Omo wasmiddel 
of -poeder grootverpakking
 Alle pakken van 4731 gram of 
fl essen van 4000 ml 
Van /19.99

800 GRAM

 4.79 
3 BAKJES

 2.99  1+1
GRATIS 

 NU 

 Per kilo 
5.99 
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Requiem voor de beuk
Als de vijand aan de grens staat, ga je niet nog even leuk een rondetafelgesprek houden. 

Nee, je gaat over tot actie, toch? Vergeet het maar. 

Na de immens droge zomer van 
1976 kwam mijn toenmalige di-
recteur Henk Lugtmeijer al aan het 
woord in de krant: ‘Grote beuken-
ramp dreigt in hele land! Hij gaf 
aan dat de waterpeilen drastisch 
omhoog moesten omdat anders 
vele beuken gingen sterven. Er zijn 
er toen inderdaad veel gestorven. 
Maar met z’n allen wilden we het 
signaal niet serieus nemen. De 
grondwaterstanden zijn zelfs verder 
omlaag gegaan ten behoeve van in-
dustriële landbouw. Nu, een dikke 
40 jaar later kan ik niet anders dan 
de noodklok luiden, net als mijn di-
recteur destijds deed. Stop met pra-
ten en ga water vasthouden en gooi 
die peilen omhoog!

Iedereen die een beetje oplet ziet 
dat het op veel plekken al herfst 
lijkt. Sommige beuken zijn nu al 
kaal of hebben bruin blad aan de 
boom. Dit is verre van normaal. 
Als boswachter zie ik op vrijwel 
al ‘mijn’ landgoederen beuken 
sterven. Drie achtereenvolgende 
droogtejaren hebben de beuken uit-
geknepen en gegeseld. De meeste 
bomen sterven een klimatologische 
hongerdood. Anderen verbranden 
levend. Bij beuken noemen we dat 
‘zonnebrand’. Ondertussen vlie-
gen we gewoon naar verre oorden, 

springen we in ons autootje en blij-
ven we trots op de industriële boer.

Zondag 16 augustus jl. trok er een 
bijna surrealistische onweersbui 
over De Bilt en veroorzaakte grote 
schade onder het ‘boomvolk’. En 
u raadt het al, meest beuk. Een 

kanjer van een beuk op landgoed 
Oostbroek brak over-midden door 
krachtige valwinden. De 160-jarige 
kolos met een doorsnede van meer 
dan een meter en 35 meter hoog 
vond zijn Waterloo en lag versla-
gen voor Huize Oostbroek. Het 
heeft twee dagen gekost om hem op 

Tussen liefde en rouw
Van buiten rood, de kleur van de liefde, en van binnen neigend naar paars, de kleur 

van de rouw: de prachtige Trompetbloem, die eigenlijk Bignonia heet, 
verenigt de symbolen voor liefde en verdriet. 

Oorspronkelijk komt de bloem uit 
tropisch Noord-Amerika, waar zij 
zich liaanvormig als guirlandes om 
sterke bomen wentelde, de boom 
verheffend en verfraaiend, maar 
soms verstikkend, zodat uitein-
delijk de bloem overleefde en de 
boom ten onder ging.
 
De Bignonia is een klimplant die 
met haar uitgestrekte lianen grote 
hoogten kan bereiken, maar alleen 
indien ze goed en liefdevol wordt 
ondersteund, want op zichzelf voelt 
ze zich eenzaam en weet ze zich 
geen richting te geven. Ze maakt 
ranken als slangen die door het oer-
woud kronkelen en die het oerwoud 
ondoordringbaar maken. Het zijn 
de krachtigste klimmers ter wereld, 
maar ook verwurgers eerste klas, 
die hun gastheer op zijn rug klim-
men , de hals afsnoeren en vellen, 
zodat er alleen een boom overblijft 
waarin niets anders leeft dan de 
moordenaar die zijn gastheer met 
een ijzeren strik omkneld heeft ge-
had. Maar ze zijn tegelijk van een 
grote en intense schoonheid en 
unieke warmte, door de briljante 
groepen van trompetvormige bloe-
men.
 
Ze omstengelt haar gastboom in 
een liefdevolle omarming en houdt 
van hete zomers, waarin ze volop 
moet drinken, en warme winters, 
waardoor ze zich ook in onze con-
treien weet te handhaven, mits ze 
liefdevolle verzorging krijgt. Ze 
is vernoemd naar de fascinerende 

priester-wetenschapper Jean-Paul 
Bignon die leefde van 1662 tot 
1743, een bijna volledige generatie-
genoot van Bach dus, de componist 
die alles wilde uitdrukken wat hij 
in zijn hart over God en voor Jezus 
voelde.
 
Bignon echter wilde, in tegenstel-
ling tot de grote componist, niet 
alleen alle toen aanwezige ken-
nis verzamelen (geheel in de geest 
van zijn tijdgenoten Diderot, Mon-
tesquieu, Rousseau en Voltaire), 
maar ook de beroemde Acádemie 
française hervormen Hij was zo 
geschokt dat dit statige gezelschap 
zijn nieuwe regels verwierp dat 
hij daarna de academie nooit meer 

heeft bezocht. In de schitterende 
bloem Bignonia leeft hij voort, door 
een bevriende botanicus naar hem 
vernoemd, misschien ook omdat de 
stengels vaak een kruisvorm had-
den, waaraan inlanders in Amerika 
al heilige krachten toeschreven; ze 
noemen de plant daarom ook vaak 
Bejucos de la Cruz (Lianen van het 
Kruis), en zien de Bignonia ook als 
symbool voor: ‘Ik raak mezelf met 
jou’. De wortels alleen kunnen de 
plant overigens niet dragen, zodat 
de plant van de muur kan vallen en 
zo ook het symbool van scheiding 
werd. Liefde, hoop, kennis, geloof, 
scheiding en rouw: alles verenigd 
in een magistrale bloem…
                 (Peter Schlamilch)

De Bignonia houdt van hete zomers.

Open Monumentendag 
bij Streekarchief 

Op zaterdag 12 september is het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen van 10.00 tot 16.00 uur geopend in verband met de 
landelijke Open Monumentendag. 

Het thema van dit jaar is ‘Leermo(nu)ment’. Hierbij kun je denken 
aan basis- en middelbare scholen, kloosters, dansscholen enzovoorts. 
In vitrines worden verschillende archiefstukken, foto’s en tekeningen 
tentoongesteld. Ook is de studiezaal (op afspraak) geopend voor archie-
fonderzoek naar bijvoorbeeld een huis of monument uit de regio. Stu-
diezaalmedewerkers zorgen hierbij, indien gewenst, voor professionele 
begeleiding. Het RHCVV is die dag ook actief op social media. 

Regio
Ben je wel eens langs buitenplaats Queekhoven in Breukelen gefietst, 
heb je nog op de LTS Maarten van der Vaartschool in Mijdrecht gezeten, 
de ULO Hogewey in Weesp of op De Werkplaats Kindergemeenschap 
in Bilthoven? Of ben je benieuwd naar een van de andere ‘leermonu-
menten’ in deze regio? Tijdens Open Monumentendag is in het RH-
CVV een aantal vitrines gevuld met archiefstukken, bouwtekeningen, 
foto’s en meer over dit soort leermonumenten uit de gemeenten Stichtse 
Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp. Ook staan medewerkers de 
hele dag klaar om persoonlijk tekst en uitleg te geven bij de stukken in 
de vitrines en de monumenten die behandeld worden en te helpen bij 
eigen onderzoek op studiezaal. 

Praktische informatie 
Toegang is gratis, zonder afspraak. Voor onderzoek doen op de studie-
zaal is het wel noodzakelijk van tevoren een afspraak te maken. Dit kan 
via het afsprakenformulier op de website van het RHCVV https://www.
rhcvechtenvenen.nl. 

De Werkplaats van Kees Boeke, ook bekend als Het Gebouw voor 
Gemeenschapsontwikkeling. [foto Henk van de Bunt]

Avondtekenschool van Jacob Olie te Abcoude, 1897. (Collectie 
fotoarchief Abcoude RHCVV)

te ruimen. Een deel van de stam is 
langs het melkspoor gelegd als een 
soort herdenkingsteken; ‘Hier rust 
een groot klimaatslachtoffer.’ Want 
het is niet alleen de droogte die bo-
men nekt. Ook steeds feller optre-
dende onweersbuiten eisen hun tol.

Na al deze ellende past eigenlijk 
alleen nog maar een requiem. Een 
requiem voor de beuk. Het toe-
val wil dat ik onlangs een prach-
tige foto met bijpassend gedicht 
kreeg toegestuurd van Truus Wer-
ners Bleumink. Het gaat over de 
sprookjesachtige kabouterboom op 
landgoed Houdringe, een beuk, die 

zich vooralsnog kranig weert. De 
meeste hondenbezitters zullen hem 
wel kennen. Dus als u er langs loopt 
geniet er maar van want wie weet 
wordt de beuk wel zeldzaam in Ne-
derland. 
Truus neemt het me niet kwalijk dat 
ik haar foto en gedicht hierbij ge-
bruik als een requiem voor de beuk!

‘Vreemd wat mist vermag
Door te verhullen
Te onthullen
Wat ik eerst niet zag

Joris Hellevoort
boswachter Utrechts Landschap



Personeel aangeboden

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

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

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

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

PIANOLES, ervaren docente 
aan huis info 06-13715245

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

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

VERLOREN  een doublé 
armband met 6 naamplaat-
jes met de namen ven mijn 
kleinkinderen: Arwen, Niels, 
Maxwell, Marit, Jopie en 
Dorus. Dinsdag 18 augus-
tus in de omgeving centrum 
Bilthoven, wijk Overbosch 
of bos. Gevonden? Bel dan 
0613796676

Wie kan, of kent iemand in 
Gemeente De Bilt die mijn 
SAXONETTE kan opknap-
pen? Tel. 06-14248615

Nootjes
De Vierklank 14 26 augustus 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

Te koop aangeboden
PONY bagagewagen met dek-
sel. h50 x b100 x l1100 cm. 
Heeft altijd binnen gestaan. 
€200,-. Tel. 0346-212905

Hobbykweker van DAHLIA’S 
zit regelmatig ruim in de bloe-
men. Bel of app uw adres 
door naar mij en ik breng voor 
€ 5,00 een verse bos dahlia’s 
bij u thuis. Tel. 06-21121400

3D puzzel van Mont-Siant-
Michel €5,-. Tel. 0346-
243758

Doos met gips kinderbeeld-
jes. Leuk voor kinderpartijtje 
om te schilderen. € 10,- Tel. 
0346-243758

Goed werkende barometer. Is 
no prima weerstation €15,-. 
Tel. 0346-243758

12 Bruna Kinderboekjes 
o.a.Nijntje € 2,00 per stuk. 
Telefoonnummer: 035-
6241475

Bruine lederen akte/schooltas 
(30x40x15) 3 vaks + 1 achter-
vak € 10,00. Telefoonnummer: 
035-6241475

Steam-Grill (36x14) Nieuw 
(vlees,vis,groenten) € 10,00. 
Telefoonummer: 035-
6241475  

Diverse boeken uit de serie 
het aanzien van €2,00 per 
stuk. Tel. 06 16379345

2 kunststof kratten voor het 
vervoer van pluimvee, afm. 69 
cm x 69 cm x 28 cm. Samen 
€15,-. Tel. 0623047695

Compleet een zeis met strij-
ker, €15,-. Tel. 0623047695

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

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

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

Op ‘t bankje
Wisselend bewolkt met af en toe een bui die soms kan uitgroei-
en tot een forse onweersbui en een temperatuur van 24 graden, 
hoorde ik op de radio toen ik me voorbereidde op mijn dage-
lijkse wandelronde. Ik besloot voor de zekerheid een paraplu 
mee te nemen want beter mee verlegen dan om verlegen zei 
mijn oma altijd. Op het eerste gedeelte van mijn route probeert 
de zon nog af en toe door te komen, maar na een tijdje wordt 
het steeds donkerder en voel ik af en toe een spetter. Omdat ik 
inmiddels vlakbij het bankje ben aangekomen besluit ik te gaan 
zitten en vouw de paraplu open want die heb ik tenslotte ook 
niet voor niets meegenomen. Tevreden kijk ik naar de steeds 
groter wordende druppels die mij op deze manier niets doen. 
De lucht wordt steeds donkerder. Af en toe is er een lichtflits en 
hoor ik wat gedonder. Een hele donkere wolk komt steeds dich-
terbij en dan barst het los. Met het kinderliedje onder moeders 
paraplu in mijn hoofd luister ik naar de hard neerkletterende 
regen op mijn paraplu. Niets kan mij deren. Dan komt er opeens 
een vrouw door die stromende regen aanhollen. ‘Ik krijg die 
rot paraplu niet open’, zegt ze hijgend als ze bij mij is aange-
komen. ‘Ik kom net van de kapper die hem meegaf voor als het 
onderweg naar huis zou gaan regenen. Daar gaat mijn dure kap-
sel zegt ze met een verdrietige blik. ‘Neem mijn paraplu maar 
even dan wordt het in ieder geval niet erger’, zeg ik en ruil mijn 
plu voor de hare. Voor mij is het niet zo erg als mijn haar nat 
wordt. Ik kijk even naar het mechanisme om haar paraplu open 
te klappen, druk op een klein knopje en floep, gaat de plu open. 
Het is een mooi kleurig regenscherm. Ik zeg dat ze maar even 
onder die van mij moet blijven zitten tot het droog wordt en dat 
vindt ze prima. ‘Ik kon hem niet open krijgen en nou zie ik dat 
u het zo voor elkaar krijgt’, zegt ze een beetje schuldig kijkend. 
Ze vertelt dat de kapper altijd wel paraplu’s heeft van klanten 
die hem hebben laten staan. ‘Als het droog is breng ik hem wel 

weer terug en dan kan ze misschien ook mijn haar weer restau-
reren.’ Als ik het zo bekijk zal dat restaureren wel meevallen. 
Ze vertelt dat ze door het coronavirus juist sinds lange tijd weer 
eens naar de kapper was geweest. ‘Het is een rare tijd en ik hoop 
dat er gauw een vaccin komt.’ Ze vertelt dat ze haar moeder die 
in een verzorgingshuis woont niet kon bezoeken en dat ze daar 
allebei verdriet van hadden. In haar omgeving kent ze gelukkig 
niemand die besmet geraakt is. De regenbui houdt nog een tijdje 
aan en er ontstaan flinke plassen op straat, maar wij zitten ieder 
op een hoekje van het bankje lekker droog. Na een kwartier be-
gint het lichter te worden en wordt de regen minder. Als er geen 
druppels meer vallen klap ik de paraplu in en laat haar nog eens 
zien hoe die opengaan gaat. Ik klap ook de mijne in. Inmiddels 
komen er blauwe gaten in de lucht waar de zon 
af en toe doorheen komt. De vrouw 
gaat nog even naar haar kapster die 
haar hopelijk weer kan bijwerken 
en ik vind het ook mooi geweest. 
In de verte zie ik alweer nieuwe 
donkere wolken aankomen. Die 
zijn er voor je er erg in hebt. Mijn 
paraplu heeft goed werk gedaan 
en ook nog eens een goede daad 
verricht. 

Maerten

Werkochtend 
in het Van 

Boetzelaerpark
Op 29 augustus wordt er van 9.30 t/m 12.30 uur in 
het Van Boetzelaerpark gewerkt in kleine groepjes 
van 2 tot 3 personen verspreid over het park. Neem 
uw eigen werkhandschoenen mee (tip: merk ze, zo-
dat u ze herkent); uw eigen mok mee voor koffie/
thee en denk eraan dat u zich van tevoren aanmeldt 
(is verplicht!) via info@vriendenboetzelaerpark.nl.

Soms zijn de activiteiten wat avontuurlijker dan 
anders.

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-
franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello 



 De Vierklank 15 26 augustus 2020

Invasie van halsbandparkieten 
in De Leijen

Opeens was er in de omgeving van de Bongerdbuurt in de Leijen in Bilthoven een invasie 
van een zwerm vreemde vogels. Wat direct opviel was een luidruchtig krassend geluid alom. 

Een fietstocht leerde dat deze vogels opeens op verschillende plaatsen in De Leijen waren 
neergestreken. Andere vogels, zoals de altijd mooi zingende merels, bleven stil. 

Het kon niet anders dan dat deze 
invasie daarvan de oorzaak was. 
Een poging gedurende drie dagen 
de vogels te spotten en een foto te 
maken om na te gaan wat voor een 
vogels dit waren, mislukte. Zij wa-
ren razendsnel en verborgen zich in 
het gebladerte waarvoor zij een uit-
stekende schutkleur hadden. En zij 
bleven maar kort zitten op dezelfde 
plek. 

Halsbandparkiet
Uiteindelijk lukte het toch om één 
foto te maken. Na wat speurwerk 
kwam ik er achter dat dit halsband-
parkiet is die vroeger alleen in India 
en Afrika voorkwam. De manne-
tjes-vogels hebben een zwarte ring 
om de hals, die er als een halsband 
uitziet. Op internet vond ik dat in 
1974 een 50-tal van deze parkieten 
waren losgelaten. Inmiddels komen 
de vogels voor in 35 landen, waar-
onder in zo’n 10.000 in Nederland, 
ook in de buurt van Utrecht. 

Winters
Zachte winters helpen de vogels 
hier te overleven. Zij hebben een 
voorkeur voor open gebieden zo-
als parken en tuinen en vermijden 
dichte bossen. Zij nestelen bij voor-
keur in holtes van oude bomen of 
daar waar de grote bonte spechten 
holtes in de bomen hebben ge-
maakt. De parkieten zijn zeer scha-
delijk voor fruittelers. Zij nemen 
een enkele hap uit appels en gaan 
dan naar de volgende appel en doen 
steeds hetzelfde. 
           (Ebbe Rost van Tonningen) Geïnspireerd maakte Ebbe een schilderij van halsbandparkieten.

De door Ebbe gespotte halsbandparkiet.

Ook Rading Spoor gaat niet door
Frans Nieuwerth van de Evenementen Commissie Rading Spoor meldt: ‘Helaas zal de 

Open Dag van Rading Spoor in Hollandsche Rading dit jaar niet doorgaan. Deze 
dag stond, zoals altijd op de kalender als de laatste zaterdag van 

augustus, dit maal voor de 44e keer, op 29 Augustus 2020’.

‘Echter door het Coronavirus en 
de maatregelen van de overheid, 
zijn alle bijeenkomsten van Rading 
Spoor bij onze banen opgeschort tot 
en met 1 september 2020 en waar-
schijnlijk tot een nog latere datum. 
Berichten over de volgende Open 
Dag (hopelijk in 2021) volgen t.z.t.’

Wij kijken terug op voorgaande 
edities met een fotoreportage.

Jeroen Kemp maakte in 2006 
deze foto van ‘Een miniatuur 
stoommachine’.

Kees Diepeveen in 2018: ‘De regen 
die in de dagen ervoor was gevallen 
en die op zaterdag 25 augustus viel 
was de redding van de Open dag. 
Als de droogte zich had voortgezet 
was er geen vergunning verleend 
wegens brandgevaar’.

Marijke Drieenhuizen in 2010: ‘Er was weer veel te doen en te zien bij de 
open dag van Stoomgroep Rading Spoor op 28 augustus’.

Henk van de Bunt constateerde in 2014: ‘Voor jong en oud is zo’n ritje 
een bijzondere belevenis’.

DOS oefent tegen 
korfballeagueclub 

Na een lange periode van rust, mag DOS eindelijk weer korfballen en 
terug in het wedstrijdritme komen. Woensdag 26 augustus om 19.30 
uur oefent de Westbroekse korfbalploeg tegen Oost-Arnhem. Voor trai-
ner Maarten van Brenk een mooie manier om de selectie nog éénmaal 
alles te laten geven alvorens selectiekeuzes te maken. 

Mooi eerste weekend met 
wedstrijden voor Nova

De spelers hebben er lang op moeten wachten en het is met alle 
coronamaatregelen nog niet als vanouds, maar iedereen bij Nova 
is blij dat ze weer wedstrijden tegen andere clubs kunnen spelen. 

Zaterdag 22 augustus speelden de eerste Nova-teams een oefenwed-
strijd en had de selectie het jaarlijkse ‘selectieweekend’ waarin altijd 
een speciale rol ligt weggelegd voor teambuilding.

Oefenwedstrijden
7 maart 2020 speelden alle Nova-teams de laatste wedstrijden. Daarna 
legde corona het einde van de zaal- en de tweede helft van de veld-
competitie volledig plat. Afgelopen zaterdag werden er eindelijk weer 
wedstrijden gespeeld tegen andere verenigingen. De selectie speelde 
tegen het Duitse Schweriner KC, Nova 3 tegen Spirit en de A1 tegen 
Reeuwijk. 

Maatregelen
De teams pasten zich aan de coronamaatregelen aan: zij bespraken 
niet in de te kleine kleedkamers maar op het veld, gaven elkaar en de 
scheidsrechter geen hand of high five maar een ‘elleboogje’ of een 
‘voetje’ en de reservespelers zaten op 1,5 meter van elkaar. Zo werd er 
met wat aanpassingen eindelijk weer gesport.         (Renske van Kempen)

Wanneer je 1,5 meter afstand moet houden is de dug-out al snel vol, dus 
de reservespelers zitten op stoelen. 



Uitgewoond
Af en aan vliegen ze. Stilletjes kijken we toe hoe de ouders om beur-
ten hun nestgang terug vinden. De jongen staan hongerig bij de 
ingang om de buit aan te pakken. Veel tijd om stil te staan is er 
niet. Behendig fladderen de kleine oeverzwaluwen door de lucht, 
op jacht naar insecten zoals knutten, luizen en kevertjes. Zonder te 
botsen, tot laag boven het water. Ze twitteren voortdurend.

Oeverzwaluwen broeden in een kolonie, soms wel van honderd nesten 
bij elkaar. In de steile wand van een rivieroever of in een gronddepot, 
graven zij een tunnel voor hun nest. Aan het eind van die nestgang, diep 
in de zandwal, zit het vrouwtje twee weken op de eieren. Al die vogels 
die daar weken lang geduldig wachten in het donker, alsof de zandwal 
zwanger is. Wel 2x per jaar kunnen zij en haar partner daar de kleintjes 
op-voeden, van april tot in augustus. Ze kruipen in en uit, rusten niet 
tot na 3 weken de jongen uitvliegen. Met het uitvliegen van de laatste 
jonge vogels wordt het stil aan de oever. De zwaluwen verzamelen zich 
in de rietvelden, om als groep naar Afrika te trekken, helemaal tot voor-
bij de Sahara. 
Na hun vertrek blijft de zandwand geruïneerd achter, compleet uitge-
woond.                     (Karien Scholten)

In haiku:

Zwangere oever
Zandwal droeg de kinderschaar
Compleet uitgewoond
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advertentie

Tuin grote passie van Wim Baas
door Henk van de Bunt

Aan de Kerkdijk 132 in Westbroek ligt de prachtige landschapstuin van Dr. Wim Baas (76). 
Gesteund door zijn vrouw Marianne Baas-Volkers (77) steekt hij enorm veel tijd in het 

onderhouden van deze unieke tuin vol moeras- en stinzenplanten. Het is zijn grote passie. 

Hij is er mee begonnen nadat de fa-
milie Baas in 1969 vanuit Utrecht 
neerstreek in het rustige dorp. Het 
onderhouden kost niet alleen veel 
tijd, er moet nog heel veel meer 
gedaan worden om deze tuin nog 
verder te ontwikkelen. Maar nu al is 
het een belevenis voor tuinliefheb-

bers. Regelmatig is het terrein open 
voor het publiek. Hoe de toekomst 
van deze unieke tuin er uit zal zien 
is overigens nog een vraag voor 
Wim Baas en zijn vrouw.

Bijvak
Zo’n negen jaar geleden sprak Mar-
tijn Nekkers voor De Vierklank met 
deze tuinfanaten: ‘Baas studeerde 
bij de Universiteit van Utrecht bio-
chemie met als bijvak plantenfy-
siologie. Hij noemt zich ook wel 
chemisch ecoloog. Zijn vakgebied 
omvat de kennis van de chemie 
van planten. Of anders: hoe planten 
overleven bij interacties met andere 
organismen zoals bodemschim-
mels. Toen hij in 1968 afstudeerde 
bleef hij verbonden aan de univer-
siteit als wetenschappelijk mede-
werker. Nadat zijn vakgroep in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw 
was wegbezuinigd vond hij een ex-
tra uitdaging in het opzetten van de 
stinzenplantentuin. ‘Het werd voor 
mij een belangrijke uitlaatklep’, 

vertelt hij. Baas noemt de tuin ook 
wel zijn ‘buitenlaboratorium’, waar 
hij experimenteert met ecologisch 
tuinieren. Zo kan hij de diverse 
processen bestuderen op het gebied 
van plantengroei. Hij publiceert 
over dit onderwerp veel in vaktijd-
schriften’. 

Bosplanten
Stinzenplanten zijn exotische plan-
ten die vooral sinds de 17e eeuw 
geïntroduceerd zijn in de Neder-
landse flora. Ze vormen daar nu 
een karakteristiek onderdeel van. 

Tot deze groep wordt de wilde tulp 
gerekend, net als bijvoorbeeld het 
sneeuwklokje, de blauwe druif, de 
anemoon, de winterakoniet, de kie-
vitsbloem en de narcis. Maar er zijn 
nog veel meer planten op te noe-
men. Ze groeien het beste op klei-
achtige grond met daarin voldoende 
kalk. Het is een heel systeem waar-
bij bodemschimmels de opname 
van mineralen door de wortels van 
de planten bevorderen. Mieren zijn 
noodzakelijk voor het verspreiden 
van de zaden van deze voorjaars 
bosplanten. Het terrein dat de fami-
lie Baas aankocht had een moeras-
achtige structuur, eigenlijk was het 
niets meer dan een wildernis. Het 
huis dat ze betrokken staat aan een 
weggetje waarlangs nog enkele wo-
ningen staan. In de buurt werd dit 
terrein als ‘zod’ aangeduid dat ver-
der geen enkele waarde had vanuit 
agrarisch oogpunt. Later werden in 
de tachtiger jaren door Baas nog 
twee percelen aangekocht. Het ach-
terste gedeelte van zijn eigendom 
heeft nu de status van natuurreser-
vaat en is niet toegankelijk voor pu-
bliek. Er is wel een maaibeheer dat 
wordt uitgevoerd door Landschap 
Erfgoed Utrecht.

Veel werk
Het gebied bestond oorspronkelijk 
uit hoogveen. Sinds de middel-

eeuwse ontginning is door ontwa-
teren de grond wel vijf meter ge-
daald. Zo ontstond de huidige natte 
veenpolder. De voedselrijke veen-
grond vormde samen met de opge-
brachte rivierklei (uit de Vecht) een 
goede ondergrond voor de nieuwe 
vegetatie. Het gehele gebied ligt 
momenteel 1 m. onder de zeespie-
gel en zakt ieder jaar nog een cm 
door zogenaamde biologische ver-
branding. Baas: ‘Daar komt ook 
veel broeikasgas bij vrij. Het is een 
onvermijdelijk gevolg van steeds 
diepere ontwatering’. Hij heeft 
ook een educatieve bedoeling met 
zijn activiteiten. Daarom werd hij 
natuurgids bij het IVN en lid van 
natuurtuinvereniging ´Oase´ en 
(recenter) van de Nederlandse Tui-
nenstichting. Ook stelt hij tussen 
februari en september iedere laat-
ste zaterdag van de maand tussen 
10.00 en 17.00 uur zijn tuin open 
voor bezoekers. De toegang is vrij. 

Ransuilen komen ook voor in de tuin van Wim Baas.

Anders dan de verwante, vochtminnende en  voorjaarsbloeiende lente- 
en zomerklokjes is het onopvallende herfstklokje een rotsplant. De bloei 
volgt pas na overvloedige herfstregens.

De herfstbloeiende wilde cyclamen verschijnen als de zomerplanten 
verdwijnen. Daarna volgt het wintergroene klimopachtige blad.    

Ook verschillende herfsttijlozen verschijnen direct na de herfstregens. 
Hun bloemen lijken op die van de krokus.

Herfst
Nu het lange gras is gemaaid en de 
borders selectief zijn gewied ko-
men de herfstbloeiers in beeld. De 
verkoelende regen van de afgelo-
pen dagen heeft in de Moeras- en 
Stinzenplanten-tuin in Westbroek 
de eerste herfstbloeiers uit hun zo-
merrust gewekt. Na de cyclamen 
bloeit nu ook het zeldzame herfst-
klokje en de eerste herfsttijlozen. 
De toegang (onder het ander-hal-
ve-meter-regime) op zaterdag 29 
augustus tussen 10.00h en 17.00h. 
aan der Kerkdijk 132 in Westbroek 
(tuiningang) is zoals altijd vrij. 

Vrijwilligers
De tuin van de familie Baas heeft 
nationale bekendheid gekregen door 

de unieke wijze waarop deze is aan-
gelegd. In 2011 vertelde Baas aan 
Martijn Nekkers, dat hij had ontdekt 
dat er enkele ransuilen in de hazelaar 
wonen. Veel waterpartijen, paadjes 
met niveauverschil, muren en bos-
schages vormen door hun bijzondere 
samenhang een unieke plek. Het is 
een genoegen om er rond te lopen en 
dan volop te genieten van de prach-
tige natuur. Baas werkt enige uren 
per dag op het terrein. Er is ook nog 
veel achterstallig onderhoud. Het is 
allemaal wel heel veel werk voor 
één mens. Ooit heeft Baas een voor-
zichtige oproep gedaan voor hulp 
van vrijwilligers: hij kreeg daarop 
één bruikbare reactie. Baas kan ook 
in 2020 wel meer handen gebruiken.

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
26-08
Do.

27-08
Vr.

28-08
Za.

29-08
Zo.

30-08

Kalfsentrecôte 
met béarnaisesaus

Gebakken zalmfilet 
met dillesaus

Bietensalade 
met kaassoufflé

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
02-09
Do.

03-09
Vr.

04-09
Za.

05-09
Zo.

06-09

Ossenhaaspuntjes 
op Oosterse wijze

Gebakken roodbaars 
met bieslooksaus

Groentecurry 
met jasmijnrijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.
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