
Biltse jongeren 
over klimaatverandering

door Henk van de Bunt

84% van de jongeren in de gemeente De Bilt wil meer doen om klimaatverandering tegen te 
gaan, blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Frisse Blikken, in opdracht van de gemeente De 

Bilt, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de provincie Utrecht.

239 jongeren in de leeftijd 16 tot 
25 jaar lieten met behulp van de 
app Swipocratie weten hoe ze daar 
over denken. Onlangs brachten 
de samenwerkende partijen de 
resultaten van het onderzoek naar 
buiten.

Energie besparen begint bij jezelf. 
Jongeren werd gevraagd welke 
duurzame keuzes zij bereid zijn te 
maken in hun dagelijks leven; al 
‘swipend’ gaven zij hun mening 
over opties om energie te besparen 
en duurzame energie op te wekken. 

Het merendeel is bereid om korter 
te douchen, vaker het OV te nemen, 
minder vlees te eten en minder 
kleding te kopen. Waar jongeren 
niet toe bereid zijn werd ook 
gevraagd: voor twee op de drie 
jongeren is minder vliegen en alleen 
gebruik maken van deelauto’s nu 
nog een stap te ver. 

Energie besparen
Met alleen energie besparen is men 
er natuurlijk nog niet; wanneer 
jongeren duurzame energie moeten 
opwekken, welke keuzes maken 

ze dan? 89% is voor zonnepanelen 
op woningdaken en 93% is voor 
zonnepanelen op bedrijfsdaken. 
Zonneweides in de natuur ziet 
68% niet zitten. Jongeren zijn 
heel positief over windmolens, 
zowel in weiland (71%) als bij 
bedrijventerreinen (85%). Met 
mestvergisters koeienmest omzetten 
in bio-energie vindt 90% een goed 
plan; geconfronteerd met de keuze 
tussen vijftig mestvergisters en de 
ene windmolen die nodig is om de 
energie-opwek daarvan te evenaren, 
had 73% toch liever die molen. 
Het onderzoek legt nog andere 
dilemma’s met gelijke energie-
output voor aan de jongeren. Zo 
heeft 80% liever één grote (150m) 
windmolen dan tweehonderd 
kleine (15m) windmolens. Ook 
heeft driekwart van de jongeren 
liever honderddertig daken vol 
zonnepanelen dan één hectare 
zonneweide. En negen grote 
windmolens of zonnepanelen op 
alle geschikte daken in de gemeente 

De Bilt? Daar is geen duidelijke 
voorkeur: resp. 49% om 51%. 

Energietransitie 
Over het algemeen lijkt men 
dus positief over maatregelen 
om de energietransitie te 
bevorderen; mogelijk omdat 
jongeren opgroeien in een tijd 
waarin klimaatverandering een 
veelbesproken onderwerp is. Voor 
jongeren is het niet de vraag of, maar 
hoe snel men de energietransitie 
gaat realiseren. NMU-directeur 
Joris Hogenboom: ‘Deze peiling 

laat opnieuw zien dat men snel 
werk moet gaan maken van een 
breed scala aan maatregelen. 
Van kleine besparingen tot grote 
windmolens: voor het klimaat 
keihard nodig, voor deze jongeren 
gewoon vanzelfsprekend’.
Jongeren zijn vaak 
ondervertegenwoordigd in 
discussies over duurzame energie, 
zo ook in gemeente De Bilt. Daarom 
vindt Utrechts gedeputeerde Pim 
van den Berg het ‘hoog tijd’ om 
ze er meer bij te betrekken: ‘Onze 
drijfveer voor de energietransitie 
is dat onze kleinkinderen ook nog 
een leefbare wereld hebben. Het is 
dan ook logisch dat jongeren gaan 
meebeslissen over de invulling 
hiervan'. 
Wethouder Dolf Smolenaers deelt 
de duurzaamheidsportefeuille met 
wethouder Anne Brommersma. 
Dolf Smolenaers: ‘Ik ben dankbaar 
en blij, dat er zoveel jongeren in de 
gemeente De Bilt aan het onderzoek 
hebben meegedaan’. Zijn collega 

Anne Brommersma vult aan: ‘Ze 
voelen zich blijkbaar niet alleen 
verbonden met het onderwerp, ze 
willen er ook écht iets mee doen. 
Dat schept veel vertrouwen in het 
realiseren van ambitieuze doelen  
tot 2030’.

Hollandsche Rading
Op het dak van hun (huur-)
woning lieten Henk en Pauline 
Verheul onlangs ook zonnepanelen 
aanbrengen: ‘Wij spraken er als 
gezin al een aantal jaren over. De 
kosten waren te hoog en vooralsnog 
werden andere prioriteiten gesteld. 
Nu waren er mogelijkheden om 
een deel van onze wensen m.b.t. 
energiebesparing en isolatie in 
te vullen. Zoon Dennis (22) was 
ook – vooral voor wat betreft de 
technische aspecten – enthousiast, 
zoals hij dat ook was over het 
zonne-energiepaneeltje waarop 
de sproeier in de prachtige vijver 
werkt: 'Het is erg leuk om op een 
‘app’ op je telefoon te constateren, 
hoe een en ander werkt en om te 
zien hoe de meter de andere kant op 
draait; wat betekent, dat we op dit 
moment meer dan onze dagelijkse 
behoefte opwekken en ook al flink 
sparen voor een minder zonnige 
periode’. Het functioneren van dit 
systeem wordt overigens ook nog 

op afstand door het bedrijf dat de 
panelen leverde gemonitord.'

Jongeren ontwerpen 
In het najaar kunnen geïnteresseerde 
jongeren mee ontwerpen aan een 
energie-neutrale gemeente. Ben je 
tussen de 16 en 25 jaar, woon je 
in de gemeente De Bilt en wil je 
samen met andere jongeren aan de 
slag om een plan te maken over hoe 
de gemeente van duurzame energie 
voorzien kan worden? Meld je dan 
aan via energietransitie@provincie-
utrecht.nl. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.
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Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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De wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma voor Het Nieuwe Lyceum, waar ook zonnepanelen 
worden aangebracht.

Over de Tolakkerweg (richting Hilversum) rijdend zijn de zonnepanelen 
op het eerste huis van het ‘ronde rondje’ zichtbaar goed geplaatst. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/07 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/07 • 09.30u - Proponent 

A.N. van Mourik 
29/07 • 18.30u - Proponent 

drs. G.A. van Ginkel
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/07 • 10.30u - mevr. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/07 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
29/07 • 10.30u - Voorgangers: 

Janine Noten en Jan Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

29/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/07 • 10.00u - Ds. Z. de Graaf
29/07 • 19.00u - Ds. C. van der Scheur

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
29/07 • 10.00u - Ds. L. Koffeman

R.K. St. Michaelkerk
29/07 • 10.00u - Communieviering, 

K. van Gestel en W. Eurlings 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
29/07 10.00u - spreker Joost Bijl  

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
29/07 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/07 • 10.00u - Ds. G. de Greef
29/07 • 18.30u - Ds. W.M. v.d. Linden

Onderwegkerk Blauwkapel
29/07 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/07 • Kerkgebouw gesloten: om 10.00 
uur oecumenische Samendienst in St 

Maartenskerk in Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/07 • 10.00u - Ds. W.F. Jochemsen
29/07 • 18.30u - Ds. A. van Duinen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
29/07 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
29/07 • Kerkgebouw gesloten: om 10.00 

uur oecumenische Samendienst in St 
Maartenskerk in Maartensdijk

St. Maartenskerk
29/07 • 10.00 u - Oecumenische 

Samendienst met Ontmoetingskerk 
Maartensdijk en Kapel Hollandsche 

Rading

Westbroek 
Ned. Ger. Kerk

29/07 • 10.00u - Dhr. A. de Vreugd
29/07 • 18.30u - drs. J. Winter

 
 PKN - Herv. Kerk

29/07 • 10.00u - Ds. U.W. van Slooten 
29/07 • 18.30u - Ds. J.H. Dekkers

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Vierklank in de vakantie
Gedurende de vakantieperiode worden veel wijken door een ander 
gelopen. Mocht u De Vierklank niet ontvangen hebben dan kunt u bij 
onderstaande winkels of organisaties nog een krant afhalen.

• Bilthoven: Bibliotheek, Bruna, V.V.S.O. WVT, Gemeentehuis, 
Primera, Bilthovense Boekhandel, Plus Supermarkt, Spar, Winkel 
Centrum Planetenbaan, • De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, Boekhandel 
Bouwman, Kwaliteitsslagerij van Loo, Mens De Bilt, • Groenekan: 
Tankstation De Haan, Van de Neut, • Hollandsche Rading: Perron Peet, 
• Lage Vuursche: Vuursche Boer, • Maartensdijk: Van Woudenberg 
Tankstation, Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate, • Westbroek: 
Cafetaria Koen.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

De warme belangstelling die wij hebben ervaren rondom het 
overlijden, de rouwdienst en de begrafenis van mijn geliefde man, 
onze lieve vader, schoonvader en opa
 

Gerrit Mulder
 
heeft ons goed gedaan.
Onze hartelijke dank hiervoor.
 
                 A. Mulder-Westhuis
                 Kinderen,
                 kleinkinderen en
                 achterkleinkinderen
 
Maartensdijk, juli 2018

Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Na een kort ziekbed is toch nog onverwacht overleden,  
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Ria Kemp - Berntzen
5 juni 1935  20 juli 2018

Wij zullen haar missen.

Arie

Milly en Ron

Marco en Shanna

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Achterweteringseweg 50
3738 MA  Maartensdijk

Ria is thuis, waar u na telefonische afspraak op bezoek kunt 
komen.

De Uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 25 juli om 
14.00 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 in 
Maartensdijk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemeen 
Bijzondere Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na de begrafenis bent u welkom in parochiecentrum  
De Mantel (bij de kerk) waar u de familie kunt condoleren.

†

Oud papier 
zaterdag 28 juli 
Westbroek; Graag het oude papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de 
daarvoor bestemde plaatsen te zetten. 
Hollandsche Rading
Graag de papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. SVP de handgreep van de kliko naar de straat!
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Van snelfietspad naar fietsboot
door Walter Eijndhoven

Via de snelfietsroute vanuit de gemeente De Bilt en Den Dolder naar Amersfoort is het maar 
een stukje fietsen naar de aanlegsteiger van de fietsboot naar Huizen of Spakenburg. Middenin 

het centrum van de Keistad wordt de fiets op de boot gezet en tuft de boot richting eerste 
aanlegsteiger in Soest.

Zondag 24 juni, op de eerste 
nationale Rietvelddag, is De 
Stijl fietsroute geopend met een 
feestelijk publieksevenement op 
de fiets: langs de fietsroute tussen 
Amersfoort en Utrecht staan 
tien beelden van de hedendaagse 
kunstenaar Boris Tellegen. 
De zuilen van 6,5 meter hoog 
symboliseren een ontmoeting 
tussen de Utrechtse Gerrit Rietveld 
en de Amersfoortse Piet Mondriaan. 
Bij de opening werd verteld dat de 
route verder wordt ontwikkeld tot 
een snelfietsroute in samenwerking 
met de gemeenten Utrecht, De 
Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort. 
Hedendaags kunstenaar Boris 
Tellegen creëerde met tien beelden 
tussen Amersfoort en Utrecht een 
symbolische ontmoeting tussen 
Mondriaan en Rietveld. Twee ervan 
sieren de gemeente De Bilt. 

Vanaf De Bilt 
De route kan met starten bij de 
rotonde Groenekanseweg. Met een 
flauwe bocht rij je ’t Beukenlaantje 

in. Je komt dan langs het beeld 1917. 
Fiets verder langs het bedrijvenpark 
Larenstein tot aan Tweelingen. Sla 
hier rechtsaf richting Melkweg. 
Melkweg afrijden tot de rotonde 
en steek over de Hertenlaan in. 
Deze Hertenlaan gaat over in de 2e 
Brandenburgerweg. Bij de rotonde 
Leyenseweg sla je rechtsaf. Volgen 
tot je op de T-splitsing komt van de 
Soestdijkseweg Zuid en sla links 
af. Sla bij de eerstvolgende grote 
kruising rechtsaf de Boslaan in. Volg 
de bocht naar links de Sperwerlaan 
in. Helemaal doorrijden, steek 
de rotonde over en ga rechtdoor 
totdat de Sperwerlaan naar rechts 
afbuigt naar de Julianalaan. Rij de 
Julianalaan af tot deze splitst naar 
de Paltzerweg. Hier staat het beeld 
Sokkel. Fiets de Paltzerweg op tot 
aan de kruising met de Baarnseweg. 
(voor het verdere verloop van de 
naar Amersfoort zie: https://www.
destijlutrechtamersfoort.nl. 

Amersfoort
Bij station Amersfoort, vlakbij de 

P+R van Q-park staat het beeld 
Chogokin. Dit is het tiende en 
laatste beeld van de route. Je bent 
vanaf dit punt in ca. 5 minuten 
bij de binnenstad van Amersfoort 
waar ook het Mondriaanhuis is. De 
opstapplaats Amersfoort is begin- 
en eindpunt van de vaarroute over 
de Eem en het Eemmeer van de 
Fietsboot. Deze plaats bevindt zich 

aan de Grote Koppel ter hoogte van 
het Eemplein in de nieuwe Eemhaven 
bij de fiets- en voetgangersbrug 
nabij fietsknooppunt 99 (te bereiken 
via het Stationsplein, Stationsstraat, 
het Achterom en het Smallepad). De 
boot (met maximaal 110 personen) 
vaart rustig de haven uit, langs de 
woonboten en onder twee bruggen 
door. Beiden worden geopend door 
de brugwachter. Volgens Gerrit 
Prinsen, één van de vrijwilligers 
op de boot, fietst de brugwachter 
zo snel mogelijk naar de volgende 
brug, om ook die te openen voor de 
fietsboot. 

Herdenking 
Japanse capitulatie in Bilthoven
Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven worden woensdag 15 

augustus om 13.30 uur de slachtoffers van de Japanse terreur tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Azië herdacht. Japan capituleerde 73 jaar geleden op die dag. Daarmee kwam er na Europa 
ook in voormalig Nederlands Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Deelnemers wordt 

verzocht uiterlijk om 13.15 uur aanwezig te zijn

De herdenking in Bilthoven 
wordt sinds 1995 jaarlijks op 
hetzelfde tijdstip gehouden als 
de nationale herdenking in Den 
Haag. Commissaris van de Koning 

Willibrord van Beek legt namens 
de provincie Utrecht een krans 
en burgemeester Sjoerd Potters 
namens de gemeente De Bilt. 
Daarna leggen de heer Harry 

Sesink Clee en een genodigde een 
krans namens alle aanwezigen. 
Sesink Clee zal een toespraak 
houden. Muziekvereniging Kunst 
en Genoegen uit Maartensdijk 
verzorgt onder leiding van Frans 
de Graaf de muzikale omlijsting. 
Traditiegetrouw plaatsen dit jaar 73 
aanwezigen een rode roos in vazen, 
een voor elk jaar na de oorlog. 
Iemand van de vierde generatie 
plaatst daar een witte roos tussen. 
Na afloop van de plechtigheid is 
er voor de deelnemers koffie en 
thee met spekkoek of kwee lapis. 
Meer informatie is te verkrijgen bij 
mevrouw Sera de Groot, telefoon 
030-2292532. [GG]

Het oorlogsmonument bij Jagtlust 
waar onder een plaquette grond uit 
Java is aangebracht.

Onderhoud
'Eind vorig jaar moest de boot het 
water uit voor ‘groot onderhoud’, 
vertelt Prinsen. 'Op de museumwerf 
in Vreeswijk werd zij stevig onder 
handen genomen'. Ondanks de 
jaarlijkse ‘kleine beurten’ heeft 
de ‘Eemlijn’, zoals de boot 
heet, veel te lijden onder alle 
weersomstandigheden. Prinsen: 
'In Vreeswijk werd de Eemlijn op 
het droge getrokken en kon het 
onderhoud beginnen. Besturing, 
motor, het dek, alles werd grondig 
gecontroleerd en eventueel 
vervangen. Daarna is zij opnieuw 
geschilderd'. De boot ziet er nu 
weer spic en span uit en kan er 
voorlopig weer een jaar tegenaan.

Onthaasting
Ondertussen legt de Eemlijn aan 
bij de eerste aanlegsteiger aan de 
Kleine Melm in Soest. Fietsen 
worden uitgeladen van degenen 
die hun fietstocht in Soest willen 
vervolgen. Anderen die naar Baarn 
of verder willen, stappen op. 
Op de boot heerst een volledige 
onthaasting. Passagiers kijken naar 
het mooie polderlandschap dat 
rustig aan hen voorbijglijdt. Op 
naar Baarn. 'De Eem is een rivier 
in het noorden van de provincie 
Utrecht en begint bij Amersfoort. 

Na ongeveer 18 kilometer mondt 
zij uit in het Eemmeer, bij Huizen 
en Spakenburg', vervolgt Prinsen 
zijn verhaal. 'Via de Barneveldse 
Beek, de Heiligenbergerbeek 
en de Lunterse Beek staat zij in 
verbinding met de Veluwe. De Eem 
is al een oude rivier en werd in de 
Romeinse tijd de Hemus genoemd', 
legt Prinsen uit. 

Vrijwilligers
Na 3 kwartier varen komt de boot 
in Baarn aan. Ook hier stappen 
weer vele fietsers en wandelaars 
in en uit en gaat het verder naar 
Eemdijk. Ondertussen vertelt 
Prinsen: 'In 2002 is de Stichting 
Eemlijn opgericht, dankzij diverse 
subsidies van gemeenten langs de 
Eem, bedrijven en particulieren. 
Zo'n vijftig vrijwilligers zijn 
dagelijks in de weer om de boot 
in de vaart te houden. Ons break-
even point ligt bij het vervoer van 
ongeveer 7.000 passagiers per jaar. 
En dat aantal hebben wij nu al 
bereikt, dankzij het al wekenlang 
aanhoudende zomerweer. Meestal 
maken zo'n 8.000 tot 10.000 fietsers 
en wandelaars gebruik van onze 
boot'. Tijdens de hele tocht tussen 
Amersfoort en Huizen/ Bunschoten-
Spakenburg geeft de gids uitleg 
over het langsglijdende landschap, 
de geschiedenis van de Eem en 
diverse boerderijen. Ook de vele 
vogels worden niet overgeslagen. 
Eemland staat immers bekend om 
zijn vele weidevogels. Via Eemdijk 
komt de fietsboot uiteindelijk aan 
in Huizen (of Spakenburg). Vele 
fietsers stappen uit, sommigen 
blijven zitten, want over een 
half uur vertrekt de boot weer 
richting Amersfoort. Prinsen: 'In 
Spakenburg hebben wij een half 
uur pauze. Meestal haalt één van 
ons wel wat verse vis. Voor onze 
medepassagiers nemen wij dan ook 
iets mee, voor onderweg'. 
Wie meer wil weten over deze 
boottocht door het Eemland/ 't 
Gooi: www.eemlijn.nl

De boot in de haven van Amersfoort.

Wanneer je bij rotonde Groenekanseweg met een flauwe bocht ’t 
Beukenlaantje in rijdt kom je langs het beeld 1917.

Rijd de Julianalaan af tot deze splitst naar de Paltzerweg. Hier staat het 
beeld Sokkel.

Begin november 2017 is het beeld ‘Chogokin’ bij station Amersfoort 
geplaatst.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 juli
t/m woensdag 1 augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Ham-prei salade
Sellerie salade

Gegrilde fricandeau
Boeren achterham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

Kipsaté

Black Angus burgers

Speklampjes
naturel of gemarineerd

500
GRAM 6.50

500
GRAM 7.98

Varkenshaas saté

Varkenshaas
medaillons

250
GRAM 4.98CRANBERRYMIX

500
GRAM 5.50

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 7.98

STOMPETOREN
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.98

LEKKERE BOEREN 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.98 

250
GRAM 4.98HUISMIX

5 HALEN=
4 BETALEN

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
Lekker voor het weekend!

2
VOOR 7.50

BROODJE PULLED PORK 
OF PULLED BEEF

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

Alle Rauwkostsalades-
Alle Stamppotten
per 100 gram € 0,80
Klein maar fijn…
Hollandse Aardbeien 
2 dozen van 500 gr. € 3,00

OP=OP!

Van onze patissier
Van onze bakker

Onze bekende 
Fruitwaartjes
- Aardbeien
- Frambozen
- Bosvruchten

Nu € 9,95

•  Vers gewassen 
Spinazie

€ 0,99
 zak 300 gram

• Snoeptomaatjes € 1,49
500 gram

•  Spaghetti bolognese € 1,25
100 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Desem
Landbrood

Nu € 1,99

Hollandse
Komkommers
2 voor  € 0,99
Hollandse 
Smaak-Trostomaten

500 gram  € 0,99

Alleen donderdag De dorstlesser….
Pitloze 
Watermeloen

Heel of per part  

per kilo € 0,99

Vers van de traiteur

•  Jonge 
Kapucijnersschotel € 1,15

100 gram

•  Babi-Pangang of Kipsaté 
Met nasi en bami € 0,99

100 gram
•  Heerlijk en gezond… 

Parelgortsalade 
Met verrassende dressing!

€ 1,49
100 gram

BESTEL TIJDIG 
UW MAALTIJDEN 

VOOR DE VAKANTIEPERIODE.

LET OP DE VIERKLANK 
VAN VOLGENDE WEEK!!

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 
DE GROOTSTE UITVERKOOP 

V/H JAAR
WIJ ZIJN GESLOTEN VAN:

3 AUGUSTUS T/M 22 AUGUSTUS



Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal 
((dorps-)historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de 
kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

De monumentale 
boerderij 
Arnoldahoeve aan 
de Dorpsweg te 
Maartensdijk is in 
1930 in opdracht 
ontworpen door 
gemeentearchitect 
Ch.H. Quéré in 
de stijl van de 
Amsterdamse 
school. Quéré was 
onder andere verantwoordelijk voor de ver- en nieuwbouw van het 
(voormalige) gemeentehuis van Maartensdijk. Hij ontwierp in de 
traditionele landhuisstijl, die zo typerend is voor de periode tussen de 
beide Wereldoorlogen in de vorige eeuw. Uit overlevering komt het 
verhaal dat het uit twee woongedeelten bestaande pand intern zo was 
ingericht, dat het paard Arnolda van de eerste bewoner zich vrijelijk 
door het totale pand kon bewegen; genoeg redenen om de naam 
Arnolda aan deze boerenhofstede te verbinden.

De boerderij ziet er ook in de eenentwintigste eeuw uit als een groot 
landhuis.
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advertentie

Westbroeker Gert de Groot 95 jaar 
door Henk van de Bunt

De benamingen bij een desbetreffend kroonjaar (Abraham 50, Isaak 60, Jacob 70, Jozef 80, 
Antonius 90 en Methusalem 100) zeggen niets over 95; toch een zeer respectabele leeftijd. In 

ieder geval redenen te over voor (de familie van) Westbroeker Gert de Groot om hier op 18 juli 
enige aandacht aan te schenken. Het feest werd in familie-, vrienden- en kennissenkring 

op de dag zelf in het Dorpshuis in Hollandsche Rading gevierd; 
het Westbroekse Dorpshuis was ‘wegens vakantie gesloten. 

Gert de Groot is op 18 juli 1923 
aan de Dr. Welfferweg 65 te 
Achttienhoven geboren; zijn vrouw 
Roelie Dorrestijn zag op 26 mei 
1930 op de boerderij achter het 
voormalige restaurant het Braadspit 
aan de Achterweteringseweg het 
levenslicht. Tot 1992 woonden 
zij in de boerderij aan de dr. 
Welfferweg waar hun kinderen 
werden geboren. Inmiddels zijn 
ze de trotse (over-)grootouders 
van vijftien kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. 

Groot bedrijf
Gert was nog vrij jong toen zijn 
vader Kees de Groot in 1935 
overleed. Samen met zijn broer, 
zusje en zijn moeder, Geert de 
Groot - van Dijk zette hij de 
boerderij voort en vanaf zijn 18de 
samen met zijn zus. Ze molken 
20 koeien nog met de hand, 
hielden varkens en mestten later 
ook kalveren. Het was een groot 
bedrijf naar de maatstaven van die 
tijd. Gert en Roelie maakten na 
hun trouwen de snelle groei en de 

mechanisatie van de landbouw na 
de Tweede Wereldoorlog mee. In 
1957 kochten ze een melkmachine. 
Ook waren zij in 1962 één van de 
eersten in het dorp, die besloten 
met boeren te stoppen. Gert ging 
hierna als vrachtwagenchauffeur 
bij bode Van der Kuil aan de 
Soestdijksestraatweg aan de 
slag. In 1965 mocht hij door een 
opgelopen oogletsel niet meer als 
chauffeur rijden. Hij werkte daarna 
nog bij verhuisbedrijf van de Kuil 
aan de Hessenweg. De kinderen 
bezorgden soms na schooltijd 
kranten en reclamefolders in het 
dorp. Gert en Roelie namen dit 
na verloop van tijd van hen over. 
In 1992 hebben ze de boerderij 
verkocht en wonen sindsdien in de 
nieuwbouw achter het voormalige 
gemeentehuis van Westbroek.

Sport
 Gert was een enthousiast schaker 
en speelde ruim zestig jaar bij de 
Westbroekse Schaakvereniging 
VO. Welke hij destijds met Jochem 
van de Bunt den Sakkers (van de 
Boerenleenbank) heeft opgericht. 
De vele puzzelboeken op de 
salontafel geven aan dat beiden de 
soepelheid van (hun) geest weten 
te betrachten en zolang het nog kon 
volgde Gert, samen met Roelie de 
voetbalprestaties van hun kinderen 
en kleinkinderen vanaf de zijlijn 

Cursisten en docenten 
worden blij van de taallessen

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het 

sociaal team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en 
projecten van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject. Anneke Iseger 

tekende ook het dit verhaal op.

‘Twee jaar geleden durfde ik mijn 
mond niet open te doen, maar nu 
ga ik gewoon naar de winkels.’ 
Hijam uit Syrië volgt nu bijna twee 
jaar Nederlandse taallessen bij 
taalvrijwilligster Marlou Schellart: 
‘In Syrië ben ik nooit naar school 
gegaan, maar hier in Nederland kan 
ik al een beetje lezen en schrijven, 
óók omdat ik nu tweemaal in de 
week naar een school in Utrecht ga. 
Ik ben heel blij!’

Groepen
Haar vriendin Walaa, eveneens 
uit Syrië, volgt pas drie maanden 
de taalles. Beiden zitten in groep 
1:  ‘Zodra de cursisten een beetje 
Nederlands kunnen spreken en 
lezen, gaan ze naar groep 2’. 
Hijam en Walaa zouden hier al 
naartoe kunnen gaan. Groep 3 
heeft het hoogste niveau. Hier 
komen ook zaken als grammatica 
en zinsopbouw aan de orde. We 
hebben niet echt een lesprogramma, 
omdat de deelnemers elk moment 
kunnen beginnen. Wel werken 

we met een methode, die begint 
met afbeeldingen en woordjes, 
ontwikkeld door Barbara van 
Steunpunt Vluchtelingen, en met 
een methode die vooral het spreken 
stimuleert.’

Arts
Dan komt de docent van groep 3, 
met de Oekraïense cursiste Maria 
binnen. Maria is pas een paar weken 
geleden begonnen met de taallessen, 
maar omdat zij een Nederlandse 

echtgenoot heeft, kon zij direct al 
meedoen op het hoogste niveau. 
Hoewel de cursisten over het 
algemeen de lessen blijven volgen 
tot zij (vrijwilligers-)werk hebben 
en Maria sinds 1 februari een baan 
heeft, blijft zij de lessen volgen: ‘Ik 
heb hiervoor zelfs een ochtenddienst 
omgeruild met een avonddienst, 
zodat ik op donderdagochtend kan 
werken aan mijn uitspraak en dingen 

kan vragen. In mijn vaderland was 
ik basisarts, maar hiervoor ken ik 
de Nederlandse taal nog niet goed 
genoeg. Zo heb ik laatst aan Caroline 
moeten vragen wat obstipatie is’.

Koffiepauze
‘Ook de koffiepauze is belangrijk, 
omdat er dan veel gepraat wordt 
over bijvoorbeeld het leven in 
Nederland. De onderlinge contacten  
zijn zeer waardevol.’ ‘Goed praten, 
schrijven, lezen en luisteren, dat 
leren we hier!’ ‘Dit is heel leuk en 
dankbaar vrijwilligerswerk.’

Taalcursisten en vrijwilligers.

De 95 jarige de Groot op een zonnige (verjaar-)dag in zijn achtertuin.

op de Maartensdijkse velden. Ook 
de klaverjassport was jarenlang 
onderwerp van gesprek aan de 
keukentafel bij het echtpaar de 
Groot; Roelie speelt, wanneer het 
even kan het spel nog meerdere 
malen per week. 

Dagblad
Toen Gert de Groot bijna 80 werd 
stopte hij na ruim 31 jaar met het 
rondbrengen van het Utrechts 
Nieuwsblad. Toen het provinciale 

dagblad ochtendkrant wordt vond 
Gert het een goed moment met de 
bezorging te stoppen. ‘Een goed 
moment, maar ook wel een pijnlijk 
moment’, aldus de Westbroeker. 
Al die jaren was het bezorgen van 
de krant gelijk ook een moment 
van ontmoeten met zijn ‘klanten. 
De behoefte aan een praatje voor 
zeven uur ’s ochtends was er - van 
beide kanten - niet. Maar ik heb 
die momenten van ontmoeting 
toen eerst wel gemist’. 
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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.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

fo
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 6 op 7 augustus op het 
traject Amersfoort - Utrecht een slijptrein.
Woont u in Bilthoven, De Bilt of Groenekan in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

Voor onze locatie in Bilthoven zijn wij op zoek naar nieuwe 
collega’s! 

Zorgmedewerkers en medewerker keuken 
Komt u onze organisatie versterken? Bezoek onze 

website:  www.werkenbijaccoladezorg.nl/vacatures  

en solliciteer direct! 

tel: 030-6973400 / Dennenweg 2, Bosch en Duin 

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

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)

Adverteren in de Vierklank 
iets voor u?

Bel 0346 211992 of 
mail naar info@vierklank.nl

GROTE SPRITS

€ 4,50

ZOMERS LUCHTIG

MAISBROODJE

€ 1,30

Lekker voor onderweg, heerlijke brosse

nu 6 voor

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Mensenverzamelaar Fred 
Hisschemöller over het Maatjesproject

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het 

sociaal team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en 
projecten van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject. Anneke Iseger 

tekende ook het verhaal van Fred Hisschemöller opp.

Hij was in de Tweede Wereldoorlog 
actief in het Utrechts Kindercomité, 
een verzetsgroep die zich bezighield 
met het laten onderduiken van zo’n 
350 Joodse kinderen. Tot deze 
verzetsgroep behoorden vooral 
ongehuwde studenten. In 1946 
werd hij docent aardrijkskunde en 
geschiedenis bij Jordan: ‘Diens 
opvatting over lesgeven kwam 
overeen met mijn opvatting over 
gelijkheid en gelijkwaardigheid 
van mensen’, vertelt Fred 
Hisschemöller nu.

Schakeltje
‘Die opvatting heb ik niet alleen 
toegepast als schakeltje in het 
Utrechts Comité, maar ook in mijn 
manier van werken. Nog steeds 
heb ik contact met oud-leerlingen. 
Ik noem mijzelf dan ook wel een 
'mensenverzamelaar'. 

Een paar maanden geleden zocht 
iemand van Mens De Bilt contact 
met mij: ik ben nu 95 jaar, was 
enkele jaren mantelzorger van mijn 
inmiddels overleden vrouw en 

behoor kennelijk tot de doelgroep 
van ouderen die eenzaam zijn’. 

Maatje
‘Ik ben echter ook vrijwillig 
medewerker van het Maatjes-
project. Mijn eerste 'maatje' was 
een man die behoefte had aan 
'contact op niveau', aan filosofische 
gesprekken. Hij bleek getrouwd 
te zijn en inmiddels ben ik met 
dit echtpaar bevriend geraakt. 
Regelmatig zitten we een middagje 
bij elkaar. Daarna werd ik via Mens 
De Bilt in contact gebracht met een 
dame die alleen woont. Ik heb nu 
zelfs al aangegeven dat ik nog wel 
een derde maatje aan kan. Mijn 
hele leven staat in het teken van 
het bij elkaar brengen van mensen. 
Eigenlijk hetzelfde wat Mens De 
Bilt nu doet, in de hoop hiermee de 
eenzaamheid te bestrijden’. 

Filosofisch
‘Hoewel ik 'eenzaamheids-
bestrijding' een raar woord vind, 
wil ik graag meewerken aan dit 
doel. Zelf ben ik, mede omdat ik 
nog goed gezond ben, totaal niet 
eenzaam. Zo ben ik gisteren nog 
naar een filosofisch café in Leusden 
gefietst en bezoek ik in Bilthoven 
regelmatig concerten. Anderen zijn 
minder fortuinlijk, en hen wil ik 
graag helpen door eens in de zoveel 
tijd langs te komen om te praten.’

Zomerprogramma Servicecentrum 
Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Het Servicecentrum Maartensdijk heeft deze zomer ingezet op continuïteit. 
Veel activiteiten aan het Maertensplein 96 gaan ook in de zomer door. 

Van maandag tot en met zaterdag 
zijn er elke dag mogelijkheden 
om aan te sluiten; van gezamenlijk 
koffie/thee drinken tot bijvoorbeeld 
het geheugen trainen en klaverjas 
of bridge. Alles is opgepakt door 
de sociaal werkers van Mens 
De Bilt samen met vrijwilligers, 
buurtbewoners en liefhebbers. En 

elke volgende specifieke vraag 
wordt bij voorrang beantwoord. 

Mens De Bilt is de organisatie 
binnen de gemeente De Bilt voor 
maatschappelijke ondersteuning, 
met als doel mensen de 
mogelijkheid te bieden om mee 
te blijven doen op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg. 
Ook faciliteren zij activiteiten, 
beantwoorden zij vragen en geven 
ondersteuning en advies. Het 
Servicecentrum in Maartensdijk 
wordt o.a. bemensd door Coby 
Merkens en Mirjam Valkenburg; 
dagelijks aanwezig van 9.00 
tot 12.00 uur en bereikbaar 

Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal 
((dorps-)historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de 
kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Het huis Brandenburg is gebouwd in 1849 voor de uit Emmerich 
afkomstige ‘chirurgijn’ Joseph Gewaltig. Hij kwam als bijna zestigjarige 
in 1840 naar Maartensdijk als ‘genees-, heel- en vroedmeester’. 
Het huis heeft de naam Brandenburg gekregen omdat de vrouw van 
gemeentesecretaris E. Kwint, die hier van 1916 tot 1965 heeft gewoond, 
van de boerderij Brandenburg in De Bilt kwam. (foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Aan het pand Brandenburg is er niet veel veranderd tussen toen en nu. 

Mirjam Valkenburg organiseerde een workshop Ibiza ketting maken in De Bilt. Hier bleek ook vraag naar 
bestaan in Maartensdijk. Resultaat: ook in Maartensdijk twee workshops veterketting met kwastjes. 

Het leven van Fred Hisschemöller staat in het teken van het bij elkaar 
brengen. 

via tel. 0346 214161 of e-mail 
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl.

Maartensdijk bruist
Mirjam Valkenburg is onder de 
indruk van Maartensdijk. ‘Het 
lijkt wel of alle mensen elkaar 
hier kennen. Daardoor is het ook 
gemakkelijker om activiteiten op te 
pakken. Als je overlegt kennen ze 
altijd wel weer iemand die mee zou 
kunnen helpen en vaak is alleen 
vragen al genoeg. Dan gebeurt de 
rest vanzelf. Er is al veel maar er 
komt ook steeds meer bij. Zo zijn 
we nu bezig om te kijken of we een 
kinderactiviteit op kunnen zetten, 
zijn we bezig om een Proeverij te 
realiseren en beweegactiviteiten. 
Ook onderzoeken we of het 
mogelijk is om hier te exposeren. 
Het bruist hier echt’. Coby 
Merkens vult aan: ‘Het mooie is dat 
hier dingen ontstaan vanuit sociale 
cohesie, vanuit het wij gevoel. Dat 
is mooi om aan mee te werken’. 

Zomerprogramma Maartensdijk
Van maandag t/m zaterdag zijn er 
activiteiten bij het Servicecentrum 
Maartensdijk. Sommige zijn gratis, 
aan anderen zijn er wel kosten aan 
verbonden. Mirjam Valkenburg: 
‘Het is hier heel gemakkelijk om 
aansluiting te vinden. Iedereen 
kan zich hier welkom voelen’. 
Van maandag tot en met vrijdag 
is er Inloop met koffie of thee van 
09.30 tot 11.30 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. Op zaterdagmorgen 
is de inloop in handen van Aartje 
en Johan Leyendekkers. 

Eten
Van maandag tot en met donderdag 
is er rond 17.30 uur Bon Appétit, 
het gezamenlijk eten voor 7 euro. 
Elke keer wordt er een lekkere en 
gezonde maaltijd en nagerecht 
geserveerd afkomstig van Eten 
met gemak. Vooraf aanmelden 
is hiervoor noodzakelijk. Op 
maandag is er van 13.30 tot 16.30 
uur bridgen, op dinsdag is er van 
15.00 tot 16.00 uur Quiz en Zo, 
voor ontmoeting, actief bezig zijn 
en om het geheugen trainen. Op 
woensdag is er van 14.00 tot 16.30 
uur klaverjassen. Op donderdag 
kan er gekozen worden tussen het 
Bijbeluurtje van 15.00 tot 16.00 
uur en het Samen breien en haken 
van 14.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag 
is er Engelse conversatie van 10.00 
tot 11.00 uur. Vanaf 1 augustus 
start op woensdagochtend van 9.30 
- 11.30 uur de gym weer.

Zomerprogramma De Bilt
Ook het Servicecentrum De 
Bilt heeft ingezet op een 
Zomerprogramma. In tegenstelling 
tot Maartensdijk bieden zij ook 
korte cursussen en workshops aan. 
Zoals bijvoorbeeld de Keramiek 
workshop, maar ook Filosofie of 
Karate/zelfverdediging leeftijd 
12 t/m 30+ en de Kids Sport- en 
Spelweken. 
Voor meer informatie kan men 
hierover contact opnemen 
met Wilma van Poelgeest, 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl, 
tel. 030 7440595 of 06 47296337 
(aanwezig op maandag, dinsdag 
en vrijdag).
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Spa Duo, Fruit of Touch Of
2 fl essen van 1 - 1.25 liter
 Van 2.18 - 3.10
 Voor 1.09 - 1.55

Meloen
Alle soorten

2 stuks
 Van 3.98 - 7.98

 Voor 1.99 - 3.99

Silan wasverzachter
2 fl essen van 1500 ml

 Van 10.58

NU

 1+1 
GRATIS*

STUNT

 1+1 
GRATIS*
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 juli 2018

4.99 
2 FLESSEN

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

WEEKENDDEAL
ZA ZOVR 27, 28 & 29 juli

Bewezen de
goedkoopste!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIPDIJ FILET

Heerlijk mals en wordt niet droog! Super voor saté, 

voor kort stoofpotje, om iets in te wikkelen..
100 gram 0,95

KIPPANNETJE

Oven klaar! Lekker gemarineerd filet en gegarneerd 

met kruiden crème; ± 30 min op 170°C
100 gram 1,25

LAMSRUG KOTELETJES

Van de haaskant gesneden; even kort om en om op de 

BBQ of krokant uit de pan!!!
100 gram 2,15

ONZE GEHAKT STAAFJES

Heerlijk gekruid gehakt en omwikkeld met paneermeel; 

zachtjes braden en smullen maar!!
3 stuks 3,30

RUNDER GEHAKT

Van de Utrechtse Heuvelrug; 100% rund! Lekker voor 

een balletje, uw lasagna, uw ovenschotel
500 gram 3,75

BLACK ANGUS BAVETTE

Superieur van smaak, alléén zout & peper toevoegen, 

smelt op de tong. Zomertopper!!
100 gram 3,98

V

A

K

A

N

T

I
E

 
T

I
P

S

:

Y

A

K

I
T

O

R

I
 
S

A

T

E

M
e
t 
e
e
n
 O

o
s
te

rs
 t
in

tj
e
. 
V

a
n
 m

a
ls

e
 k

ip
d

ij
fi
le

t.

1
0
0
 g

ra
m

1

,
6

5

P

A

N

C

H

E

T

T

A

 
V

I
N

K

J
E

S

It
a
li
a
a
n
s
 g

e
k
ru

id
 e

n
 o

m
w

ik
k
e
ld

 m
e
t 
p

a
n
c
h
e
tt
a

1
0
0
 g

ra
m

1

,
6

5

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 23 juli t/m zaterdag 28 juli. Zetfouten voorbehouden.

Vakantiebezorgers 
gezocht?

Wie helpt deze zomer mee De Vierklank bezorgen?
Elke woensdag huis-aan-huis in jouw buurt of straat.

Voor meer informatie: 
bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl.

Krant niet ontvangen kijk dan op www.vierklank.nl.
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Parkeervisie centrum Bilthoven
door Henk van de Bunt

In een persbericht meldt de gemeente De Bilt, dat over enkele weken besluitvorming plaats 
vindt door het College van Burgemeester en Wethouders over een voorstel 

voor het opstellen van de parkeervisie. 

De ondernemers in het 
centrumgebied Bilthoven hebben 
bij de planontwikkeling van 
het Centrumplan Bilthoven 
kanttekeningen geplaatst bij de 
kwantiteit, kwaliteit, verdeling en 
bereikbaarheid van het parkeren 
in het centrum van Bilthoven. 
Een apart ingestelde werkgroep 
met vertegenwoordigers van de 
ondernemers, de gemeente, een 
onafhankelijk parkeerdeskundige 
en een deskundige vanuit de 
belangenbehartiger namens de 
ondernemers, heeft hiervoor 
een onderzoek uitgevoerd. Voor 

de resultaten van dit onderzoek 
was geen draagvlak bij veel 
ondernemers in het centrum.

Opstellen parkeervisie 
Vervolgens heeft afgelopen 
maanden meerdere malen be-
stuurlijk overleg plaatsgevonden 
tussen de portefeuillehouder van 
het project Centrumplan Bilt-
hoven en het bestuur van de 
winkeliersvereniging Centrum Bilt-
hoven. Daarbij is gezamenlijk tot 
een opdrachtformulering voor het 
opstellen van een parkeervisie voor 
het centrum Bilthoven gekomen. 

Besluitvorming 
Wethouder André Landwehr, porte-
feuillehouder voor het project 
Centrumplan Bilthoven, is zich nu 
in dit project en de bijbehorende 
vraagstukken aan het verdiepen. 
De behandeling van het voorstel 
in het College is enkele weken 
doorgeschoven, waardoor de wet-
houder voldoende tijd heeft om 
het voorstel voor de parkeervisie 
ter voorbereiding op behandeling 
in het college op te stellen. Meer 
informatie over het opstellen van de 
parkeervisie volgt dan ook eerst na 
besluitvorming in het college.

Ondergronds
‘Bij het onderzoek en de 
besluitvorming over de 
parkeervisie Centrum Bilthoven 
zal ook worden gekeken naar 
de mogelijkheden van een 
ondergrondse parkeergarage voor 
kort parkeren’, aldus gemeentelijk 
woordvoerder Dick de Jager. In het 
coalitieakkoord staat dat als volgt 
geformuleerd: ‘Nog in 2018 komt 
er een herijking van het Masterplan 
en het Beeldkwaliteitsplan voor 
het centrum van Bilthoven op 
basis van de huidige situatie en 
ontwikkelingen. Ook wonen maakt 
hiervan onderdeel uit. Belangrijk 
is ook het parkeren: we zorgen 
voor 950 parkeerplaatsen. In dat 
verband doen wij een onderzoek 
naar de mogelijkheden van een 
ondergrondse parkeergarage voor 
kort parkeren’. 

Stopplaats
Volgens de Jager vallen (onderzoek 
naar) de mogelijkheden van een 
bushalte op de ‘driehoek’ buiten 
het bestek van de parkeervisie. Het 
coalitieakkoord zegt hierover: ‘Er 

wordt onderzocht of de stopplaats 
van het openbaar vervoer op 
de Driehoek kan plaatsvinden 
waardoor de rotonde voor de 
Jan Steenlaan wordt ontlast. 
Dit komt de verkeersveiligheid 
bij de daar gelegen scholen en 
bedrijven ten goede. We richten 
de omgeving in om aan de functie 
van overstapplaats voor openbaar 
vervoer en fiets te voldoen. Ook 
kijken we naar het aanbod van 
(elektrische) fietsen.’ 

Winkeliersvereniging
De voorzitter van Winkeliers-
vereniging Centrum Bilthoven 
Peter Dapper: ‘Wij zijn nog steeds 
met de gemeente in gesprek 
over een goed onderzoek (welke 
plekken hebben we ‘waar’ nodig en 
met wat voor beleid). Het huiswerk 
voor een goede visie moet nog 
gebeuren. Sterker nog, dit had reeds 
af moeten zijn. Nu is het de vraag 
of we hiermee goed verder kunnen; 
anderhalf uur is tekort voor horeca 
en pas bij minder weer of wanneer 
de dagen korten weten we of dat 
afdoende is’.  

Bomensnoei in Bilthoven
In de bouwvakvakantie laat de gemeente bomen snoeien langs enkele doorgaande wegen. 
Tussen 30 juli en 17 augustus snoeit boomverzorgingsbedrijf Boomtotaalzorg in opdracht 

van de gemeente in Bilthoven een groot aantal bomen langs drukke doorgaande wegen, zoals 
de Soestdijkseweg Zuid, Leyenseweg, Groenekanseweg, fietspad langs Larenstein, Melkweg, 

Hertenlaan en Boslaan. 

De bomen zijn vorig jaar 
gecontroleerd op gezondheid en 
veiligheid. Gebleken is, dat uit 
een aantal bomen dood hout en 
laaghangende takken weggehaald 
moeten worden om de bomen 
gezond te houden en veilig voor het 
verkeer. 

Omleiding
Om het snoeien veilig en zo snel 
mogelijk te laten verlopen, stelt 

de gemeente ter plaatse steeds 
omleidingen voor het verkeer in, 
begeleid door verkeersregelaars 
waar nodig. Woningen en bedrijven 
blijven bereikbaar, ook voor 
hulpdiensten. Ook eventuele 
busverbindingen blijven in stand. 

Auto 
Het snoeien gebeurt elke 
werkdag vanaf 7.00 uur. Het 
boomverzorgingsbedrijf werkt 

in twee ploegen die tegelijk aan 
de slag gaan. Bewoners langs de 
werkzaamheden worden met een 
brief geïnformeerd. De gemeente 
vraagt ze hierin onder andere 
om hun auto ergens anders te 
parkeren wanneer er in hun straat 
gesnoeid wordt, voor het geval 
zij hun auto normaliter op straat 
parkeren. Zo kan het werk snel 
door en voorkomt men onnodige 
schade. Volgorde

Het snoeiwerk gebeurt in principe 
in deze volgorde:
•  Soestdijkseweg Zuid tussen het 

station en Boslaan
•  Soestdijkseweg Zuid tussen 

Boslaan en Leyenseweg
•  Leyenseweg tussen  

2e Brandenburgerweg en 
Soestdijkseweg Zuid

•  Soestdijkseweg Zuid tussen 
Leyenseweg en Noord-
Houdringelaan 

•  Soestdijkseweg Zuid tussen 
Noord-Houdringelaan en 
Anthonie van Leeuwenhoeklaan

•  Soestdijkseweg Zuid tussen 

Anthonie van Leeuwenhoeklaan 
en Groenekanseweg

•  Groenekanseweg tussen 
Soestdijkseweg Zuid en Dr. 
Letteplein

•  Fietspad Beukenlaan langs 
bedrijvenpark Larenstein.

•  Melkweg tussen Planetenbaan 
en 1e Brandenburgerweg

•  Hertenlaan tussen 1e 
Brandenburgerweg en Jachtlaan

•  Boslaan met rijdende 
wegafzetting

Vragen
Van tevoren is niet precies bekend 
wanneer welke straat aan de beurt 
is. Vragen en opmerkingen over 
de snoeiwerkzaamheden kan men 
kwijt bij Ton van den Brink van 
Gemeente De Bilt via (030) 228 96 
24 of t.vandenbrink@debilt.nl. 

Vooralsnog wordt de ‘driehoek’ bij het station niet bij het volume-parkeren betrokken. Wel wordt er gekeken 
naar de mogelijkheden van het creëren van een stopplaats voor het openbaar vervoer.

De huidige ondergrondse parkeergarage wordt momenteel heringericht.

Dit bord staat bij nu de ingang van het fietspad Beukenlaan nabij de 
rotonde Groenekanseweg.[foto Henk van de Bunt]

Inspectie en onderhoud op hoog 
niveau, zoals midden juli 2016 aan 
de Maartensdijkseweg. [foto Henk 
van de Bunt]
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Bewezen de goedkoopste! goedkoopste!

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com
Hoogvliet Bilthoven, Leyenseweg 127, Bilthoven

Zet- en drukfouten voorbehouden

Geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 juli 2018

Alleen bij Hoogvliet Bilthoven

2 schalen van 125 gram 

Hollandse frambozen, 
blauwe bessen of bramen

 7.99 
2 STUKS

2 pakken van 
300 - 500 gram
 Van 4.54 - 6.48
Voor 2.27 - 3.24

Kellogg’s kids
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 Aroma rood of Décafé  
2 pakken van 500 gram of zakken met 54 pads 
Van 10.58 - 11.30
 M.u.v. dubbelpak 500 gram

 Douwe Egberts bonen, pads 
of snelfi ltermaling

 3.49 
2 SCHALEN

 Per kilo 
13.96 

Mystery guest 
bij Kunst en Genoegen

door Kees Diepeveen

Op zaterdag 30 juni heeft muziekvereniging Kunst en Genoegen uit 
Maartensdijk haar 95-jarig jubileumconcert gegeven in De Vierstee. Er werd 
een muzikale reis door de tijd en de rijke historie van de vereniging gemaakt. 

Maar vooral de ‘mystery guest’ gaf een verrassend tintje aan de avond.

In de voorpublicatie was de 
mystery guest aangekondigd 
maar over de rol en de 
identiteit van deze bijzondere 
gast kon toen niets naders 
verteld worden. De mystery 
guest was aan het uitreiken 
van jubileuminsignes gekop
peld en moest een verrassing 
blijven. Het enige wat aan het 
begin van het concert hierover 
kon worden prijsgegeven 
was dat deze bijzondere gast 
pas na de pauze aan bod zou 
komen.

Bromsnor
De mystery guest van de 

avond was Henk Veenstra, 
oud (mede)regisseur 
van Swiebertje, de in de 
zestiger en zeventiger jaren 
populaire jeugdserie op tv 
van de NCRV. In het 50 
jarig jubileumjaar in 1973 
heeft Kunst en Genoegen 
meegedaan aan een 
uitzending van Swiebertje. 
Er moest een serenade 
gebracht worden aan 
veldwachter Bromsnor voor 
zijn ambtsjubileum. Eén 
van de nog spelende leden 
van de muziekvereniging 
de heer Kees Bos heeft nog 
aan die opname meegewerkt. 

En omdat hij juist in dit 
jubileumjaar 70 jaar spelend 
lid is van Kunst en Genoegen 
is bedacht dat het leuk zou 
zijn om dit hoogtepunt in 
de bestaansgeschiedenis te 
verbinden met het feestelijke 
feit dat Kees Bos al 70 jaar 
als muzikant bij de verenging 
is betrokken. Henk Veenstra 
die inmiddels 93 jaar oud is 
en al heel lang in Hollandse 
Rading woont werd 
gevraagd of hij Kees Bos 
het jubileuminsigne wilde 
opspelden. Dat heeft hij met 
veel plezier en enthousiasme 
gedaan.

Swiebertje
Het item van de mystery 
guest werd ingeleid door 
twee jeugdleden van Kunst 
en Genoegen. Carmen 
Remkes en Finn Schuitema, 
speelden samen op saxofoon 
de tune van de televisieserie 
Swiebertje. De vraag aan 
het publiek was wie de tune 
herkende. Natuurlijk was dat 
een schot voor open doel. 
De hele zaal zong uitbundig 
mee. De opkomst van Henk 
Veenstra was voor leden en 
publiek een grote verrassing.

Meer jubilea
Op deze jubileumavond 
waren er nog meer jubilea 
te vieren van leden, die 
al langere tijd lid zijn van 
Kunst en Genoegen en die 
in zonnetje gezet werden. 
Joke Knaap als jubilaris 
met 50 jaar lidmaatschap 
van de vereniging, Anouk 
Oostveen en Arie Kemp 12 
½ jaar lid. Voorzitter van de 

vereniging Nel Raven vierde 
haar jubileum van 60 jaar 
muzikant! Alle jubilarissen 
ontvingen uit handen van de 
voorzitter een insigne met 
bijbehorende oorkonde van 
de Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie, het 
overkoepelend orgaan 

van alle regionale 
muziekbonden. Voorzitter 
Nel Raven zelf werd 
gehuldigd door dirigent 
John Leenders. Zo leverde 
de jubileumavond niet 
alleen prachtige muziek op 
maar ook een aantal heel 
trotse jubilarissen.

Mystery guest Henk Veenstra speldt het insigne op bij Kees 
Bos voor zijn 70 jarig jubileum.

Voorzitter Nel Raven krijgt haar insigne voor haar jubileum 
als 60 jaar muzikant overhandigd van dirigent John Leenders.

Joke Knaap krijgt het insigne ter ere van haar 50 jarig 
jubileum opgespeld door voorzitter Nel Raven.

Anouk Oostveen krijgt het 
insigne ter ere van haar 12,5 
jarig jubileum.

Arie Kemp krijgt een insigne 
opgespeld ter ere van zijn 
12,5 jarig jubileum.
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Record-weinig regen in juli
Deze julimaand wordt waarschijnlijk record-weinig regen gemeten. Landelijk gemiddeld viel 

tot dusver een verwaarloosbare hoeveelheid van 1,5 mm. Tot aan het einde van de maand komt 
hier naar verwachting slechts 1-10 mm bij. Het record voor de kleinste hoeveelheid regen in juli 

staat nu nog op 1921 met 16 mm. Normaal valt in juli 78 mm regen. Het neerslagtekort komt 
eind juli uit boven recordjaar 1976.

Het gebrek aan neerslag in juli 
volgt op een uitzonderlijk droge 
junimaand. Toen viel landelijk 
gemiddeld 29 mm tegen 68 
normaal. In De Bilt was sprake 
van een record met 11,8 mm. Deze 
maand viel daar tot dusver slechts 
0,1 mm, terwijl het julirecord op 
11,4 mm staat. Het uitblijven van 
regen is niet de enige reden, dat 
de droogte zo toeslaat in ons land. 
Er is ook al maandenlang sprake 
van veel verdamping door hoge 
temperaturen in combinatie met 
veel zonneschijn.

Warmst
April was de op twee na warmste 
sinds 1706, maar verliep erg nat. 
Verdamping en neerslag hielden 
elkaar toen in evenwicht. In mei 
was het zonnig en recordwarm. 
Hierdoor verdampte 80 mm meer 
dan dat er viel. Op verschillende 

dagen kwam het tot zware buien 
met wateroverlast. De plensregens 
spoelden rechtsreeks sloten en 
rioleringen in, waardoor het niet 
de bodem in kon zakken. Vanaf 
juni viel steeds minder regen en 
was het (zeer) warm.

Neerslagtekort
Deze julimaand is het voortdurend 
zeer warm en ook zeer zonnig. 
De zon heeft landelijk gemiddeld 
al circa 226 uur geschenen, 
waar we de zon normaal in heel 
juli 212 uur kunnen zien. Met 
nog elf dagen te gaan behoort 
ook een zonurenrecord tot de 
mogelijkheden. Dit staat nu op 
316 uur gemeten in 2006. Op een 
zonnige dag verdampt gemiddeld 
5 mm vocht per dag, terwijl er 
niets valt. Deze week is het zeer 
warm met in het binnenland 
tropische temperaturen en zal 5-7 

mm per dag verdampen. Slechts 
zeer lokaal kan het een keer tot een 

bui komen. Het tekort stijgt en is 
op 25 juli vergelijkbaar met 1976. 
Aan het eind van de maand is het 
neerslagtekort met circa 275 mm 
groter dan in 1976. Toen was het 
tekort op 31 juli 267 mm.

Of de droogte uiteindelijk net 
zo ernstig wordt of erger dan in 
1976 hangt af van het verloop 
in augustus. In 1976 was het 

in augustus kurkdroog, zeer 
zonnig en warm. Hierdoor liep 
het tekort op naar 363 mm. Ook 
in andere jaren kwam de ergste 
droogte pas in augustus.  ( B r o n 
Weeronline.nl)

Het waterpeil in de vijver van 
de dierenweide zakt, maar levert 
vooralsnog nog voldoende 
mogelijkheden voor een bad.

Komkommertijd betekent 
drukte in volkstuin

door Guus Geebel

In de vakantieperiode worden in de media kleine nieuwsfeiten nog wel eens uitvergroot 
tot artikelen die zelfs de voorpagina halen. Het is komkommertijd en dus een periode van 

nieuwsschaarste. Waarom juist de komkommer hiervoor symbool staat is niet duidelijk. In de 
komkommerteelt is het juist een periode van grote drukte. Het woord ‘komkommertyd’ werd al 

in de achttiende eeuw gebruikt en komt ook voor in teksten van Multatuli. 

Huib en Adrie van der Velden 
hebben een volkstuin van de 
Amateurtuinvereniging Het 
Kloosterpark in De Bilt, gelegen 
naast het KNMI. De vereniging 
werd op 1 juni 1979 opgericht en 
er zijn op het complex zo’n 325 
tuinen waarvan er nu nog enkele 
vrij zijn. Huib en Adrie kregen daar 
zo’n dertig jaar geleden een tuin. 
Ze woonden zes jaar in Australië en 
zeven jaar geleden kregen ze weer 
een tuin in het Kloosterpark. In 
Australië woonden ze in Bendigo 
waar ze een grote achtertuin 
hadden met zware gele klei. ‘Maar 
de groenten die we daar hadden 

waren niet lekker’, vertelt Huib. 
‘Ik heb eens bloemkoolplantjes 
gepoot en kreeg tien hele grote 
bloemkolen. Ik heb ze allemaal 
weggegooid want ze waren niet te 
eten, dat gold ook voor de boontjes. 
Wel lekker waren de aardappelen, 
aardbeien en citroenen, dus die 
verbouwden we. Adrie ging in de 
aardbeientijd overal in de buurt 
aardbeien brengen.’ Het tuinieren is 
voor allebei een levenshobby en ze 
vinden het heerlijk om te doen. 

De Tuintjes
Huib van der Velden is geboren 
en getogen aan de Looydijk in De 

Bilt in een gezin met zes kinderen. 
‘Mijn vader had vroeger al een 
volkstuin aan de Tuinstraat in De 
Bilt. Dat was vroeger een zandpad. 
De rechterkant was toen nog niet 
bebouwd en daar waren allemaal 
volkstuinen. Het complex werd 
De Tuintjes genoemd. Als pa 
om een uur of vijf uit zijn werk 
kwam ging hij naar de tuin en de 
kinderen moesten dan zorgen dat 
ze met een flesje met thee voor 
hem klaarstonden. Dat dronk hij 
op en daarna ging hij spitten, 
aardappelen rooien en al die dingen 
meer en we moesten natuurlijk 
ook meehelpen in de tuin.’ Adrie 

komt oorspronkelijk uit Utrecht en 
groeide op in Zeist.

Zomer
Op de tuin die ze nu in het 
Kloosterpark hebben is een 
schuurtje gebouwd waar 
spullen opgeslagen worden en 
waar ze ook bij regen kunnen 
verblijven. Ook hebben Huib 
en Adrie een waterpomp in de 
tuin zodat ze ook bij de huidige 
droogte alles goed nat kunnen 
houden. Ze telen sperziebonen, 
doperwten, kapucijners, bieten, 
uien, komkommers en aardbeien. 
De oppervlakte is ongeveer 150 
vierkante meter. ‘Als we met 
vakantie gaan doen we dat in mei, 
want in de zomer moet er geoogst 
worden en kun je eigenlijk niet 
met vakantie.’ Zijn zoon doet het 
spitwerk, geeft als ze er eens niet 
zijn water en houdt dan de boel bij. 
Het seizoen voor de tuin begint in 

maart als de vorst uit de grond is. 
‘Mijn zoon spit het land dan om. Wij 
zijn liefhebbers van zomergroenten 
en als die eraf zijn is het een kwestie 
van schoonhouden en wordt de tuin 
winterklaar gemaakt.’ De diepvries 
is dan weer goed gevuld.

Inspectie
De contacten met andere 
volkstuinhouders zijn heel goed. 
Het bestuur beoordeelt regelmatig 
het gebruik van de tuinen en dan 
kunnen er gele of rode kaarten 
uitgedeeld worden. Met een rode 
kaart moet je vertrekken. De 
tuinders zijn heel verschillend 
evenals wat ze in de tuin verbouwen. 
Ze komen overal vandaan. 
Mensen met een andere culturele 
achtergrond telen vaak groenten uit 
hun land van oorsprong. ‘Het doet 
ons altijd heel goed als het bestuur 
een inspectieronde houdt en dan 
zegt dat het er hier netjes uitziet.’

Adrie en Huib van der Velden aan de bonenpluk.

Met veel zon en hoge temperaturen
blijft de zomer nu al een tijd duren
dat gebeurt niet ieder jaar
dus genieten nu maar
maar wees wel voorzichtig met vuren

Guus Geebel Limerick
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Vrome voetballers, dartelende 
koeien en amechtige honden

De foto van de ‘zittende’ koe in een vorige Vierklank heeft mij aan het hernieuwd denken gezet 
voor wat betreft het ‘wel-zijn’ van dieren; bijvoorbeeld, dat er ogenschijnlijk geen enkele relatie 
bestaat tussen voetballers en koeien; of alleen dan wanneer de tijd daar is en zowel voetballers 

als koeien de wei in worden gestuurd. 

Wat zijn koeien blij wanneer zij 
dartelend vanuit de stal de vrijheid 
(her-)krijgen en zonder enige 
belemmering mogen rondspringen 
op het malse weilandgras. Ik 
betwijfel of dat voor voetballers 
ook geldt; de gezichten zijn 
meestal nogal strak gespannen 
wanneer ze het veld betreden. De 
rituelen die sommige voetballers 
tentoonspreiden, komen voor 
de doorsnee toeschouwer nogal 
komisch over; de ene sportman 
kust het gras, de ander slaat een 
kruisje. Weer een ander is een korte 
wijle in diep contact verzonken 
met een voorvader, of met Allah 
of zo. Dikwijls ook worden de 
beide armen devoot richting de 
hemel gestoken; dat accentueert het 
schouwspel in niet geringe mate. 
Maar let op: het is geen komedie, 
het is bittere ernst!  

Spugen
Wat koeien niet doen in ‘de wei’ 
maar voetballers nadrukkelijk wel 

is spugen op het veld. Tjonge, waar 
halen ze die enorme volumes spuug 
vandaan? En het gaat maar door 2 x 
45 minuten lang. Daar moet je ook 
in gedachten nog de ‘verlenging’ 
bij optellen. Men zegt wel eens dat 
je nooit je eigen nest moet bevuilen, 
maar als je het voetbalveld, jouw 
domein als voetballer dus, zo 
onophoudelijk en op de meest 
onsmakelijke wijze, besmeurt, 
dan is dat toch niet anders te 
bestempelen dan dat je jouw eigen 
nest bevuilt! 

Niet spugen
Wat heeft Nederland genoten van 
het damesvoetbal. Ik heb er op gelet, 
maar geen enkele dame misdroeg 
zich op een wijze zoals de spugende 
man-collegae dat deden. Niet waar 
het betreft het gebruikelijke spugen 
bij de mannen, noch over het maken 
van enorme misbaar als ze tegen 
de vlakte werden gelopen. Het is 
usance dat mannelijke voetballers 
dikwijls luidkeels kermen om te 

pogen hun tegenstander een kaart 
(van welke kleur dan ook) aan te 
smeren. Ook het zgn. ‘matennaaien’ 
valt bij de dames niet te bespeuren. 
En - zoals door het mannelijke deel 
van de bevolking wel beweerd 
wordt - valt te betwijfelen of 
het niveau van voetballen bij 
de dames nu echt zoveel lager 
ligt. Onze voetbaldames zijn 
favoriet, zijn enthousiast, energiek 
en overtuigend internationaal 
kampioen. Maar het Nederlands 
nationaal elftal komt - dit keer - de 
grens niet over. 

Heet
We bevinden ons gelukkig weer 
in een jaargetijde waarbij sprake 
is van warme dagen met een 
uitbundig schijnend zonnetje. 
Dan is het heerlijk warm en wij 

laten ons lekker koesteren door de 
zon. Soms is het heet en zoeken 
we graag schaduw op. De meeste 
mensen vinden vee in de wei, 
koeien bijvoorbeeld, een prachtig 
gezicht. Het hoort bij Nederland. 
Onze landsregering doet graag aan 
regelgeving en dat vinden we vaak 
een plaag; deregulering is dan ook 
alom de vraag. Al jaren verbaas 
ik me erover dat één zaak niet 
geregeld is en wel dat houders van 
vee niet verplicht worden gesteld 
er voor zorg te dragen dat weiden 
voorzieningen krijgen waardoor 

vee als koeien de schaduw kunnen 
opzoeken als de zon onbarmhartig 
schijnt. In een vroegere 
woonplaats hadden wij een aardige 
hooggeleerde buurman, die koeien- 
gedragskunde had gestudeerd. 
Heus waar! Wat zou ik hem graag 
vragen of de gedachte weilanden te 
voorzien van schaduwplekken, zo’n 

gekke gedachte is. Als er volwassen 
bomen in de weilanden zouden 
staan lijkt een extra voorziening 
niet zo nodig. Maar in welke wei is 
dat het geval?

Aangelijnd
Dan nog wat; het heeft eveneens met 
dierenwelzijn te maken. Heel vaak 
zie je, dat de hond wordt uitgelaten, 
al kuierend door wat straten in de 
buurt van het baasje. Dat is een 
goede zaak. Maar wat je helaas 
ook dikwijls, het lijkt wel steeds 
vaker, ziet is dat de hond aangelijnd 

wordt uitgelaten terwijl het baasje 
in een fors tempo fietst. Wandelen 
met de hond kost kennelijk teveel 
tijd. Ik ga niet beschrijven welk een 
marteling zoiets is voor de hond. 
Zeker bij heet weer. Soms komt 
men op de onzalige gedachte met 
de hond rennend en jij fietsend naar 
het winkelcentrum vier kilometer 
verderop te gaan, om te shoppen. De 
hond rent wel weer vier kilometer 
braaf mee terug. Heeft het beestje 
een andere keuze?
In België is het verboden te fietsen 
met de hond, los of vast, met of 
zonder hulpmiddel (springer). 
Het is niet enkel voor je eigen 
veiligheid en/of de veiligheid van 
het dier, maar vooral voor de andere 
weggebruikers. 

Welzijn
Ik vind de Partij voor de Dieren 
best sympathiek, maar nog nooit 
heb ik die partij erop betrapt dat 
ze actie in voornoemde geest 
gingen voeren om deze onbewuste/
onbedoelde dierenmishandeling te 
stoppen, of om mensen minstens 
bewust te maken. Overigens 
zou het ook de andere locale of 
landelijke partijen sieren indien 
ze genoemde misstanden tot een 
politiek speerpunt zouden maken.   
Men kan het verwijt opperen, dat ik 
zelf niets doe tegen de geschetste 
toestanden. Dat is dan terecht en als 
enig verweer werp ik tegen, dat ik 
noch koe noch hond heb. 
De foto van de ‘zittende’ koe in een 
vorige Vierklank heeft mij aan het 
hernieuwd denken gezet voor wat 
betreft het ‘wel-zijn’ van dieren.

Karel Beesemer

Het Lichtruim viert 
5-jarig bestaan 

Dit jaar bestaat Het Lichtruim 5 jaar. Tijdens de Open Dag op 
zaterdag 1 september wordt dit gevierd met een extra gevuld 
programma. In en om het gebouw is van alles te doen en te beleven: 
van een podium met muziekoptredens tot voorlezen met muziek.

Er kunnen muziekinstrumenten uitgeprobeerd worden, er zijn 
workshops dans en theater er kunnen computervaardigheden worden 
getraind en er kan worden geschilderd. Er zijn verschillende optredens 
te zien en er kan een les Arabisch worden gevolgd. 

Er is een foto-expositie, een springkussen, een speurtocht door het 
gebouw, je kunt je laten schminken en je kunt zelfs bij de bewoners 
boven een kijkje nemen. Natuurlijk is er ook koffie en taart, precies 
zoals het hoort op een feestje. Iedereen is welkom en de activiteiten 
zijn gratis. 

In Het Lichtruim zijn naast de Bibliotheek ook KunstenHuis De 
Bilt-Zeist, Basisschool Wereldwijs, Kinderopvang De Bilt, Stichting 
Reinaerde, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en Centrum Jeugd en Gezin 
gevestigd. Het open huis is op zaterdag 1 september van 12.00 tot 16.00 
uur aan het Planetenplein 2 te Bilthoven. Zie www.hetlichtruim.nl

Hond naast de fiets is in België verboden. [foto Reyn Schuurman]

Een koe in de wei.

Wat heeft Nederland genoten van het damesvoetbal.

Koe Sijtje (en foto) van Harry Heeman uit Middenbeemster geniet. 
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Tenniskamp Voordaan
Vorige week werd op de 
tennisbanen van TC Voordaan 
in Groenekan een tenniskamp 
voor de jeugd georganiseerd door 
clubtrainer Rik van Savooyen met 
ondersteunende begeleiding van 

Micky en Marijke.
Er namen 16 kinderen deel, die 
vier dagen werden meegenomen 
in leuke activiteiten op en rond de 
tennisbaan. In de ochtend lag de 
nadruk op tennis en na de lunch 

werden er andere leuke activiteiten 
ondernomen in het bos achter 
het clubhuis. Het tenniskamp 
werd vrijdag afgesloten met een 
middagje Oud Valkenveen. 
 (Machteld van Wijck)

SVM jeugdkamp 
Als afsluiting van het voetbalseizoen heeft SVM onlangs een 
jeugdkamp op eigen terrein georganiseerd. Mede dankzij de inzet van 
vrijwilligers en het prachtige weer hebben 85 voetballers van 6 tot 17 
jaar een super leuk weekend gehad met zeskamp, 4x4 toernooi, BBQ, 
lasergame, bubbelvoetbal en de penaltybokaal naast weinig of geen 
slaap.          (Hans Nauta) 

Rustmoment op het zonovergoten terrein van SVM tijden het jeugdkamp.

Pleegzorg nu standaard tot 21 jaar
Pleegkinderen en pleeggezinnen kunnen voortaan standaard rekenen op een pleegzorgvergoe-ding, 
totdat het pleegkind 21 jaar wordt. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse 
Heuvelrug en Zeist voeren hiermee de bestuurlijke afspraak uit van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland en het Rijk, die 1 juli is ingegaan. Tot op heden kregen 
pleeggezinnen deze pleegzorgvergoeding in principe totdat het pleegkind 18 jaar werd. 

Gemeenten betalen pleeggezinnen 
(via pleegzorgaanbieders) een 
vergoeding voor het verzor-gen van 
een pleegkind. Deze vergoeding 
heet ‘pleegzorg’. Eerder werd een 
pleegkind na de 18e verjaardag 
geacht op eigen benen te kunnen 
staan. In de praktijk bleek dat die 
stap voor veel jongeren te vroeg 
kwam. De wet gaf in die gevallen 
mogelijkheden om pleegzorg te 
verlengen totdat de jongere 21 

jaar werd. Gemeenten maakten 
daar steeds vaker gebruik van, 
ook al wa-ren budgetten daarvoor 
ontoereikend. Het Rijk geeft 
gemeenten nu extra geld om 
pleegzorg standaard tot 21 jaar te 
kunnen verlengen. 

Ondersteunen
Wethouder Wil Kosterman van 
de gemeente Wijk bij Duurstede, 
coördinerend bestuurder jeugd-

hulp regio Zuidoost Utrecht: 
‘Er komt veel af op jongeren 
als ze 18 worden. Ook is de ene 
18-jarige niet gelijk aan de andere. 
Door deze wijziging kunnen we 
jongeren en jongvolwassenen 
beter ondersteunen op weg naar 
zelfstandigheid en de doelen die 
ze willen bereiken in hun leven, 
zoals het vinden van een passende 
opleiding of werk. Dit is echt goed 
nieuws voor zowel pleeg-ouders 

Kindervakantieweek
Traditioneel werd in de eerste week 
van de zomervakantie bij WVT de 
kindervakantieweek georganiseerd. 
Dit jaar was dit van 16 t/m 20 
juli. De kindervakantieweek 
was weer een  week boordevol 
activiteiten voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Op vrijdag 
werd de vakantieweek op eigen 
terrein afgesloten. Een ‘appje’ 
van een ouder was overduidelijk: 
‘Wat was het weer geweldig de 
kindervakantieweek. Mijn kind 
heeft ontzettend genoten en wilde 

volgende week weer. Bedankt voor 
alles! Petje af’. 

Optreden en creatieve invulling 
tijdens de kindervakantieweek. 
[foto Reyn Schuurman]

Rik van Savooyen brengt de jeugd tenniskneepjes bij tijdens het tenniskamp.

als pleegkinderen. We hadden deze 
verbetering rond pleegzorg als 
gemeenten ook al voor ogen. We 
zijn dan ook heel blij dat we nu de 
financiële mogelijkheden krijgen om 
pleegkin-deren en pleeggezinnen tot 
hun 21ste te ondersteunen’. 

Mogelijk
Vanaf 1 juli 2018 krijgen 
pleegezinnen standaard pleegzorg 
vergoed voor pleegkinderen tot 21 
jaar. Wanneer pleegkinderen van 18 
jaar of ouder zélf aangeven dat de 
pleegzorg eerder kan stoppen dan 
bij de 21e verjaardag, dan is dat 
mogelijk. Het is overigens mogelijk 
pleegzorg in bijzondere gevallen te 

verlengen totdat een jongere 23 jaar 
wordt.

18 Jaar in 2018
Het nieuwe beleid gaat in voor 
kinderen die na 1 juli van dit jaar, 
18 jaar worden. Ook kinderen 
die tussen 1 januari en 1 juli van 
dit jaar 18 jaar zijn geworden, 
kunnen langer pleegzorg 
krijgen als zij dat willen. Zowel 
pleegouders, als pleegkinderen 
van 16 jaar en ouder, worden 
door hun pleeg-zorgorganisaties 
persoonlijk geïnformeerd over 
deze verandering. Voor nadere 
toelichting zie: https://vng.nl/files/
vng/pleegzorg_1.pdf  

Bridge in de zomer
Op woensdag 18 juli werd door 23 paren tijdelijk de Zomerbridgereeks 
bij Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt stopgezet. Riet van 
Heijningen + Wim Westland met 61,25% eerste, gevolgd door Henny 
van Gelderen + Rijnie Westland met 57,08%. De bronzen medaille 
ging ditmaal naar (vader) Ad + (dochter) Nienke Franzen met 56,67%. 
Eerst op woensdag 22 augustus zal - na een stop van vier weken - de 
reeks worden voortgezet vanaf 19.30 uur (iets eerder komen i.v.m. de 
inschrijving) in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet 
leden betalen 2,50 euro per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge 
tot en met 30 augustus. Donderdag 19 juli waren 18 paren naar het 
Dorpshuis afgereisd: Hans Hartevelt + Cees Ploeger wonnen met 
69, 45%; het zilver was voor Irene Banken + Jan van der Heide met 
62,50% en het bronzen eremetaal werd (alweer) aan Els van den Berg 
+ Carel Cronenberg (met 59,24%) overhandigd. 

De eerstvolgende avond is donderdag 26 juli. Bij voorkeur vooraf 
aanmelden via mail bij bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 
uur op de dag zelf en in het uiterste geval voor 19.00 uur aan de zaal. 
Aanvang bridgen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per 
persoon voor niet-leden en één euro voor leden van de organiserende 
club.
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en horloge-
bandjes bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672. 
GESLOTEN 13 t/m. 28 juli

Complete werken Agatha 
CHRISTIE-DETECTIVES in 
het engels. Orginele pockets, 
in goede staat. Tel. 030-
2290865

Campingaz 907 lege, 
navulbare fles, ophalen voor 
slechts €10,-. (nieuwe volle 
fles kost tot in de €90,- alleen 
vulling kost zo'n €25,-. Tel. 
06-30693144

Grote hondenbench, 
inklapbaar, z.g.n. afm. h 73  
b 108 d 73 €40,-. Tel. 030-
22802129

Massief koperen kandelaar 4 
armen voor 5 kaarsen (1955) 
€40,-. Tel. 0346-212805

Herenhorloge Tenson. 
Nooit gedragen. €10,-. Tel. 
06-14040516

Stroopballen trommeltje + 
hopjes trommeltje. Samen 
€1,-. Tel. 06-14040516

Fruitmand-korf. Hoogte 17 
cm, Diameter is 24,5 cm. €4,-. 
Tel. 06-14040516

Twee moderne witte 
barstoelen met voetsteun, 
zithoogte 60 cm. €25,-. Tel. 
030-2286775

Diverse mooie antieke glazen, 
o.a. ruitjeskristal. €35,-. Tel. 
030-2286775

Bevrijdingsprent, uniek uit 
1945, ingelijst €20,-. Tel. 030-
2286775

Logeerbed z.g.a.n inklapbaar 
+lattenbodem + matrasje 
1.90/80 €35,-. Tel. 035-
6241475

Electrische aandrijving 
Garagedeur (Hormann/
Supramatic-S) Rail: 2.81m. 
€35,-. Tel. 035-6241475

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

In Groenekan, jongen/
meisje/vutter/AOWer, voor 
lichte TUIN werkzaamheden 
naast de tuinman. Uren en 
vergoeding in overleg. Tel.nr. 
0655376038

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor 
schilderen 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, 
fatsoeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd 
vrijblijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er bergen 
van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

KLOK kapot? Vraag 
vrijblijvend 

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  .....................................................

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 
06-54751296. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig 
onderhoudswerkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw 
tuin, verkoop en levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren! Bel 
0642501025 of stuur een mailtje

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk Gediplomeerd 
en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Praktijk Counseling & E.M.D.R.
D.A.Idzerda-Schut. Javalaan 38 3742CP Baarn
Tel. 035-8871048
www.filibert.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Het is stil op straat en het lijkt wel of iedereen met vakantie is en 
degenen die rondlopen lijken hun gang in een lagere versnelling 
gezet te hebben. Onthaasting is alleen in deze tijd merkbaar. Een 
beetje verveeld komt een jongetje van een jaar of tien stuiterend 
met een bal op het bankje af. Hij ploft neer en gaat achterover 
leunend met de bal op zijn buik zitten. Het is meer hangen. 
Voorzichtig kijkt hij schuin naar mij en als hij ziet dat ik terugkijk 
zegt hij loom: ‘Ik verveel me. Mijn vriendje Daan is met vakantie. 
Hij is met zijn vader en moeder met de caravan naar Duitsland. 
Gisteravond stuurde hij een appje dat hij het jammer vond dat 
ik er niet bij ben en dat maakte me verdrietig want dat vind ik 
ook. Gelukkig komen ze volgende week weer thuis. Ze gaan dan 
nog een week naar Friesland, maar dan mag ik ook mee. Onze 
vaders en moeders zijn ook vrienden. De vader en moeder van 
Daan moeten na die week weer werken en dan gaan mijn vader 
en moeder twee weken in hun caravan in Friesland. Daan gaat 
dan ook mee.’ De jongen, Robin heet hij, is inmiddels rechtop 
komen zitten. Hij moet dus nog een week wachten. Ik denk dat 
een weekje wel te doen moet zijn, maar dat is de gedachte van 
een volwassene. Voor Robin is het een eeuwigheid, hoewel hij 
vertelt dat er deze week nog een neefje van hem uit Amsterdam 
komt logeren, maar die heeft andere interesses als Daan. ‘Die 
is voor Ajax en Daan en ik voor FC Utrecht. Maar we gaan wel 
lekker pannenkoeken eten als Wesley komt.’ Maar hij verheugt 
zich toch het meest op volgende week als hij met zijn ouders en 
Daan naar Friesland gaat. ‘Vorig jaar mocht ik met ze mee naar de 
Ardennen, maar dit keer ging er een nichtje van Daan mee en was 
er geen plek.’ Nu hij een beetje aan de praat is lijkt zijn verveling 
wat minder geworden te zijn. Hij vertelt over de vakantie van 
vorig jaar in België en dat hij en Daan zoveel lol gehad hebben. 
‘We stonden met de caravan op een mooie camping en we gingen 
dan altijd samen boodschappen doen in de campingwinkel. We 
hadden eerst wat Franse woordjes geleerd, maar dat was helemaal 
niet nodig want op de camping spraken ze allemaal Nederlands. 

De meeste mensen op de camping waren ook Nederlanders. Ik 
ben al vaker met de ouders van Daan mee geweest als ze een 
weekend met de caravan naar Friesland gingen. Ze staan dan 
altijd vlakbij een meer en dan gaan we ook wel eens zeilen en 
zwemmen. We nemen ook altijd onze fietsen mee want je kunt 
daar ook lekker fietsen.’ Robin kijkt enige tijd voor zich uit en 
ziet zich in gedachten natuurlijk weer aan de Friese wateren. 
Ik zeg hem dat je daar in de winter ook fijn kunt schaatsen en 
dat doet hem ook weer glunderen want schaatsen doet hij in de 
winter ook vaak met Daan op de ijsbaan, maar niet in Friesland. 
Ik vertel hem over de Elfstedentocht, die hij natuurlijk alleen uit 
de verhalen kent want de laatste was in 1997. ‘Misschien gaan 
we ook een dagje naar Leeuwarden, want 
dat is de Culturele Hoofdstad van 
Europa dit jaar en daar is van 
alles te doen’, vertelt hij wijs. 
Als zijn moeder langsfietst 
roept hij haar. Ze komt naar 
het bankje toe en geeft hem 
een stevige zoen. Met de 
fiets aan de hand wandelen 
ze samen opgewekt naar 
huis.
Maerten

Monsterrit

Op zondag 29 juli organiseert de Biltse 
Motortrijders Vereniging (BMV)  de jaarlijkse 
monsterrit: een rit tussen de 350 en 400 km 
lang door Nederland. De motorrijders vertrekken 
rond 10.30 vanaf café Buiten aan de Hessenweg 
174 in De Bilt. Onderweg zal er een aantal keer 
een pauzeplaats worden aangedaan. Rond 18.00 
zullen de motorrijders weer terug zijn in De Bilt. 
Belangstellenden kunnen meer info verkrijgen via 
de website www.bmvmotor.nl of bellen met Jan 
Verheul (tel. 06 51348650).

Zomerwandeling voor lotgenoten

Zondag 29 juli organiseert Stichting TrösT een 
wandeling in het Noorderpark. De stichting 
bestaat uit een groep gedreven vrijwilligers die 
een ontmoetingsplaats willen bieden aan mensen 
die met verlies door de dood te maken hebben. 
De wandeling start en eindigt bij Forelvijver 
Ruigenhoek in het Noorderpark. Aanmelden via 
de website www.trost.nl

Koffieconcert 

Op zondag 5 augustus wordt het koffieconcert om 
12.00 uur in Huize Gaudeamus verzorgd door de 
Amerikaanse sterpianiste Vivianne Cheng. Zij is 
een van de vijf jongste ‘Steinway-kunstenaars’ 
ter wereld. Vivianne speelt daar de Sonate in 
Es van Joseph Haydn alle 24 Preludes opus 28 
van Frédéric Chopin. Kaarten kunnen worden 
gereserveerd via: concerten.huizegaudeamus@
gmail.com. 

Herdenking Janpanse capitulatie

Op woensdag 15 augustus wordt in de gemeente 
De Bilt de Japanse capitulatie van 15 augustus 
1945 herdacht. De herdenking wordt gehouden 
voor het oorlogsmonument van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173.  Evenals vorig jaar zal 
de heer Willibrord van Beek, commissaris van de 
Koning, namens de provincie Utrecht een krans 
leggen. Burgemeester Sjoerd Potters zal een krans 
leggen namens de gemeente De Bilt. Daarna 
leggen de heer Sesink Clee en een genodigde een 
krans namens alle aanwezigen. Aanvang 13.30 
uur, belangstellenden worden verzocht om 13.15 
uur aanwezig te zijn.
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Negende editie 
Wielerronde Westbroek

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus staat Westbroek in het teken van de Wielerronde, 
de negende keer alweer. Ieder jaar een waar spektakel dat haar weerga niet kent. Inmiddels 

is de Wielerronde wijd en zijd bekend en komen de renners van heinde en verre om die 
felbegeerde prijs mee naar huis te nemen.

Behalve op goed weer hoopt 
de organisatie ook dit jaar weer 
op de aanwezigheid van vele 
belangstellenden bij dit gezellige 
en sportieve spektakel. Acht jaar 
geleden ontstaan als een grap, maar 
nu is dit Westbroekse evenement 
niet meer weg te denken uit het dorp 
en inmiddels volwassen geworden. 
Sportiviteit en gezelligheid zijn 
belangrijker dan winnen. De 
combinatie van goedgetrainde 

sporters en recreatieve rijders door 
elkaar, maakt deze koers er één met 
een eigen karakter.

Juniorenwedstrijd
Als vanouds start de Wielerronde 
op vrijdagavond met de 
juniorenwedstrijd: om 19.00 uur 
rijden de junioren (7-11 jaar) 
hun wedstrijd, maar dan door de 
‘oude’ nieuwbouw. De start/ finish 
is voor het Dorpshuis en via de 

Huydecoperweg, Dr. Welfferweg en 
de Molenweg komen zij weer terug 
in de Pr. Christinastraat. Aansluitend 
is direct de huldiging. 'Wij hebben 
wel een nieuw aspect toegevoegd 
aan de juniorenronde', vertelt 
organisatielid Jan Hennipman. 'De 
kinderen starten op gewone fietsen, 
dus geen racefietsen! Met deze zet 
hopen wij het aantal deelnemers te 
vergroten. Dus organiseren wij een 
zogenaamde ‘Dikke Banden Race’, 

speciaal voor deze leeftijdsgroep'. 
De Wielertoervereniging Westbroek 
(WTV Westbroek) helpt bij de 
organisatie en hoopt de jeugd op 
deze manier te laten kennismaken 
met fietsen/ wielrennen.

Tijdrit
Na de juniorenwedstrijd volgt de 
tijdrit. Op een parcours van acht 
kilometer kunnen deelnemers 
individueel een snelle tijd proberen 
neer te zetten. De start is weer bij 
het Dorpshuis, via Molenweg, Dr. 
Welfferweg, De Kaai, Kooidijk 
en de Burg. Huydecoperweg. 
Hennipman: 'Vanaf 19.30 uur wordt 
gestart door de eerste deelnemer 
en rond 21.00 uur verwachten wij 
de prijsuitreiking. Deelname is 
alleen mogelijk voor renners die 
ook meedoen aan de Wielerronde 
Westbroek op zaterdag. Daarnaast 
bieden wij iedereen gelijke kansen, 
dus specifiek tijdrit materiaal als 
ligsturen, aerodynamische helmen 
en dergelijke wordt uitgesloten'. 
Naast het sportieve element wordt 
iedereen uitgenodigd voor de 
dorpsborrel. Altijd weer gezellig om 
even na te praten over de beleefde 
avonturen tijdens de afgelopen 
vakantie en direct op de hoogte 
te blijven via een live verslag van 
het wedstrijdverloop. Tijdens de 
borrel komen de heren/dames 
weer langs voor een lotenverkoop 
voor het goede doel (Spieren voor 
Spieren), er worden bitterballen 
uitgedeeld, kortom, er ligt weer 
veel gezelligheid in het verschiet.

Wielerronde
Zaterdagmiddag 25 augustus is 
het weer tijd voor de eigenlijke 

Wielerronde. 'De zes plaatselijke 
omlopen zorgen voor een afstand 
van ongeveer 46 kilometer, dus 
wij nodigen iedere liefhebber uit, 
getraind of niet, om mee te doen 
met dè wedstrijd van het jaar. Niet-
rijders zijn natuurlijk ook welkom 
en kunnen weer genieten van 
een dweilband en allerlei andere 
festiviteiten in de omgeving van 
Cafetaria Coen/ Café De Poort. 
En natuurlijk lekker kijken hoe 
de toppers langsscheuren met 
snelheden van boven 40 kilometer 
per uur. Voor de kinderen hebben 
wij weer een springkussen, schmink 
en spelletjes '. De organisatie hoopt 
weer op een massale opkomst. 
Nadat iedere deelnemer zich vanaf 
15.00 uur heeft ingeschreven, wordt 
om 15.45 uur het Westbroekse 
Volkslied gezongen, gevolgd door 
de start om 16.00 uur. Direct nadat 
de laatste deelnemer over de finish 
is gekomen, worden de prijzen 
uitgereikt, rond 18.00 uur.
Hennipman: 'Zoals gebruikelijk 
hebben wij weer wisselbekers 
en prijzen voor het podium van 
de heren, dames en jeugd, voor 
de nummer laatst, de pechvogel 
en de meest strijdlustige renner. 
Verder onder andere een medaille 
en sportdrank voor elke deelnemer 
en de kussen van de rondemissen. 
Daarnaast maakt elke deelnemer 
automatisch kans op de ballonvaart'. 
Om continuïteit van de Wielerronde 
te waarborgen heeft de organisatie 
(Jan Hennipman en Pieter Wijnen) 
versterking gekregen in de persoon 
van Jeroen Stijlaart. Hij zal de 
administratie op zich nemen, als 
penningmeester. Meer info www.
wielerrondewestbroek.nl

Uitslag Wedvluchten  
Leden van Postduivenvereniging De Bilt namen met hun vogels dit 
weekeinde deel aan een viertal vluchten: Zo was er een vlucht vanuit 
het Franse Chateauroux (gemiddelde afstand 640 km). Drie deelnemers 
gaven totaal 14 duiven mee. Vier vogels vielen in de prijzen: de duiven 
van Peter van Bunnik werden 1 en 3 en de duiven van Ron Miltenburg 
werden 2 en 4.  

Er was ook een vlucht vanuit het Franse Melun Andrezel (gemiddelde 
afstand 420 km). Vier ‘liefhebbers’ gaven totaal 18 duiven mee. Vijf 
vogels vielen in de prijzen: de duiven van M.J.J. van Zelst werden 1 en 
3, de vogel van P.C.A. Cooyman kwam als tweede binnen, die van Ron 
Miltenburg werd derde en de duif van Peter van Bunnik werd vierde. 

Er waren tenslotte ook nog twee vluchten vanuit het Belgische Lessen 
(Frans: Lessines); beiden waren gemiddeld 185 km. lang. Bij de ‘oude 
duiven’-vlucht waren 5 deelnemers met totaal 27 duiven. Zeven vogels 
vielen in de prijzen: de duiven van L. Snel werden 1, 3 en 4, de vogel 
van Peter van Bunnik werd tweede en de  duiven van de Combinatie 
Steenbeek + Zoon finishten als 5, 6 en 7. 
Bij de ‘jonge duiven’-vlucht verscheepten 9 deelnemers 123 duiven. 
De eerste 10 prijzen hierbij werden uitgereikt aan de duiven van P.C.A. 
Cooyman (1, 8, 9), aan de duif van Ron Miltenburg (2), aan de duiven 
van M.J.J. van Zelst (3, 4, 7 en 10), aan de duif van J.P.H. Stas Sr. (5) 
en aan die van W.de Ruiter (6).

Olivia rijdt sterk op EK Eventing
De 20-jarige Olivia Pleysier uit Bilthoven vertoefde met haar paard Spirit Excalibur de 2e week 
van juli in het Franse Fontainebleau. In het stadje dat zo'n 65 km ten zuidoosten van Parijs ligt 
waren Europese ruiters en amazones een week lang te gast. In 3 disciplines werd er gestreden 

voor de Europese titels in 3 leeftijdscategorieën.

Zowel in dressuur, springen 
als eventing kwamen Children, 
Junioren en Young Riders aan 
start. Olivia behoort tot de laatste 
categorie (tot 21 jaar) en rijdt met 
haar paard 2*-eventing. Eventing is 
wellicht een wat minder bekende tak 
van de paardensport. Maar wel één 
die sterk aan populariteit wint. In de 
eventingsport komen 3 disciplines 
samen; dressuur, springen en cross 

country. Het laatste onderdeel is 
het meest spectaculair omdat er in 
hoog tempo vaste hindernissen in 
het veld genomen moeten worden. 

Kampioen
Olivia is met haar pas 9-jarige 
paard Excalibur opgenomen in het 
A-kader eventing. Eind mei werd 
ze nog kampioen bij de Young 
Riders tijdens het Nederlands 

Kampioenschap in Renswoude. 
Ook in Fontainebleau deed ze 
goede zaken. Er stond een pittige 
cross met behoorlijk wat moeilijke 
technische lijnen en de grootste 
uitdaging was wellicht om met de 
extreme weersomstandigheden ook 
nog binnen de gestelde tijd bij de 
finish te komen. Uiteindelijk eindige 
het team op een 5e plaats en Olivia 
individueel op een mooie 14e plek. 

Olivia neemt geconcentreerd met haar attente Spirit Excalibur een haag in Fontainebleau. 
(foto www.eventingphoto.com)

Ook in 2017 werden er hoge snelheden gehaald.

In 2015 in een treintje, op naar de finish.
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Zeldzame insectensoorten floreren 
in de Westbroekse Zodden

door Henk van de Bunt

Vlinders, libellen en sprinkhanen profiteren van aangepast beheer 
Ten noorden van de stad Utrecht beheert Staatsbosbeheer het natuurgebied de Westbroekse 

Zodden. Dit laagveenmoerasgebied is vooral bekend om zijn trilvenen 
met een rijkdom aan zeldzame planten. 

Sinds Staatsbosbeheer de legakkers 
gefaseerd maait, nemen de insecten 
toe. Het hoge gras en kruiden bieden 
beschutting, voedsel én geschikte 
plekken om eieren af te zetten voor 
tal van soorten; vooral wilde bijen, 
libellen, sprinkhanen en vlinders 
verschijnen weer op plekken, 

waar ze jarenlang afwezig waren. 
Voorheen werden deze legakkers 
geheel gemaaid omdat ze meer 
gebruikt werden als beheerpaden 
voor (grote) machines, dan dat ze 
een natuurfunctie hadden. 

Dagvlinders als bruin 
zandoogje, kleine vuurvlinder 

en icarusblauwtje nemen toe 
omdat planten als diverse grassen, 
schapenzuring en moerasrolklaver 
zich ook uitbreiden. Dit zijn de 
waardplanten van deze vlinders en 
zetten hier hun eitjes op af, waarna 
de rupsen van deze planten eten.
Een soort die erg profiteert van 

het laten staan van de vegetatie is 
de moerassprinkhaan, een (‘Rode 
Lijsten’ zijn lijsten waarop per land 
de in hun voortbestaan bedreigde 
dier- en plantensoorten staan). 
Deze sprinkhaan is inmiddels 
geen rode-lijstsoort De sprinkhaan 
is in sommige delen van het 
reservaat met honderden aanwezig. 

Sprinkhanen zetten hun eitjes af in 
de grond of op delen van grassen. 
Voor bepaalde soorten dient het 
gras als voedsel. 

Bert Bos-pad
Door het gebied loopt een 
gemarkeerde wandelroute, die de 

naam draagt van boswachter Bert 
Bos, die zich enorm heeft ingezet 
voor de Westbroekse Zodden. Men 
kan het reservaat verkennen door 
dit pad te volgen; het wandelpad 
van ongeveer 5 km. voert langs 
moerasbos, schraallanden en 
rietvelden met hun kenmerkende 
planten- en diersoorten. Men kan 
van twee kanten het reservaat in; 
vanaf de Kerkdijk te Westbroek 
en vanaf de Graaf Floris V -weg 
te Hollandsche Rading. Bij elke in 
gang is een paneel geplaatst met 
informatie over de wandelroute en 
het planten- en dierenleven in de 
Westbroekse Zodden. Ook langs 
dit pad is de kans groot om van juli 
tot oktober de moerassprinkhaan 
te zien en te horen. Het geluid van 
deze sprinkhaan is te herkennen aan 

een knappend of tikkend geluid, 
dat het mannetje maakt. Het lijkt 
op het geluid van schrikdraad. De 
soort is in de vorige eeuw gestaag 
achteruitgegaan als gevolg van 
biotoopvernietiging, verdroging 
en vermesting, maar neemt nu 
weer toe in Nederland. Andere 
sprinkhanen, die voorkomen in het 
gebied, zijn de bruine sprinkhaan, 
kustsprinkhaan en veenmol. 

Petgaten
Ook libellen en waterjuffers komen 
steeds meer voor. Enerzijds is het 
aanleggen van petgaten van belang; 
daar zetten zij de eitjes af op 
waterplanten. Anderzijds biedt de 
vegetatie beschutting en voedsel, 
in de vorm van andere insecten die 
op de grassen leven! Soorten die 
men kan aantreffen zijn de gewone 
soorten als lantaarntje, vuurjuffer, 
viervlek en gewone oeverlibel. 
Daarnaast in Nederland zeldzaam 

geworden Rode Lijstsoorten 
als vroege- en, smaragdlibel en 
glassnijder. De groene glazenmaker 
is verdwenen uit het gebied. 
Vermoedelijk zijn de Amerikaanse 
rivierkreeften (een exoot) de 
boosdoeners. Zij eten o.a. het 
krabbenscheer op, waar de groene 
glazenmaker van afhankelijk is. 
Daarentegen wordt de gevlekte 
witsnuitlibel steeds vaker gespot. 

Gefaseerd
Staatsbosbeheer maait de legakkers 
gefaseerd. Dat betekent dat een 
deel van de vegetatie gemaaid 
en afgevoerd wordt. Omdat het 
afvoeren van gewas verschralend 
werkt, geeft dat een grotere variatie 
aan planten in de toekomst. Ook 
spaart men zo deels de aanwezige 
insecten én eitjes van insecten, die 
overwinteren in de overblijvende 
grasstroken. Zie voor informatie 
www.staatsbosbeheer.nl

Groen 
Groenekan
Die belommerde lanen in 
Groenekan zijn niet alleen een 
dagelijks esthetisch genoegen 
maar ze leveren in deze zeer 
zomerse weken bovendien zeer 
welkome verkoeling. Laten we 
die fraaie bomen - ook dáárom 
- koesteren. 

(Frank Klok, Groenekan)

De Westbroekse Zodden. [foto Bert 
van Dijk]

Een vuurvlinder. 
[foto Wim Westland]

De sprinkhaan (Barbitistes 
constrictus).  [foto Wim Westland]

Een viervleklibelle. [foto Wim Westland]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Actie 3e kwartaal: Mosselen € 15,- p.p

Woe.
25-07
Do.

26-07
Vr.

27-07
Za.

28-07
Zo.

29-07

Runderrib-eye v.d. grill 
met knoflooksaus

of
Gamba`s met 

zomergroenten en pasta
of

Groenten-kroketjes met 
Provençaalse ovenschotel

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
01-08
Do.

02-08
Vr.

03-08
Za.

04-08
Zo.

05-08

Tonijn v.d. grill met 
wasabi-mayonaise 

of
Saté van varkenshaas, 

frietjes en sla
of

Salade met 
geitenkaaskroketjes

wo / zo
€ 12,50

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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