
Ruilkluis succesvol
Er worden al veel kunstwerken ingeleverd voor de RuilKluis van de Po-
PuP Galerie in Bilthoven. Achter de dikke stalen deuren van de bankkluis 
in de kelder van het voormalige ABN Amro kantoor aan de Vinkenlaan 
2 te Bilthoven zijn al meer dan 30 kunstwerken verzameld, wachtend op 
nieuwe eigenaren die er weer met een frisse blik naar zullen kijken. 

Het succes was uiteindelijk reden alsnog over te gaan tot een fees-
telijke opening van de RuilKluis jl. zaterdag 31 juli. Hierna blijft de 
RuilKluis een vast onderdeel van de galerie. www.pop-up-galerie.nl 

In de ruilkuis worden steeds 
meer kunstwerken verzameld. 
(foto Annemiek van der Kuil)
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Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

Dag en nacht bereikbaar:  
0346 - 210 700

Volgende week geen Vierklank
Volgende week missen we niet alleen een fl ink aantal adverteerders, maar ook een grote groep bezorgers in verband met vakantie. Beiden vormen een belangrijk 

ingrediënt voor het verschijnen van de krant. Daarom verschijnt De Vierklank op 11 augustus niet. 18 augustus kunt u de volgende krant verwachten.

Snoeiwerkzaamheden in Bilthoven 
Vorig jaar heeft de gemeente bomen in Bilthoven Noord op vitaliteit en veiligheid laten 
controleren en is geconstateerd, dat uit een aantal bomen dood hout en laaghangende 

takken verwijderd moeten worden om overlast en/of onveilige situaties te 
voorkomen en de bomen gezond te houden. 

Dit snoeiwerk vindt plaats van 9 
tot en met 20 augustus. Het is he-
laas niet aan te geven op welke dag 
waar precies gesnoeid wordt. Dit is 
sterk afhankelijk van de hoeveel-
heid werk in de individuele bomen. 
Boomverzorgingsbedrijf Hoefakker 
voert het werk namens de gemeente 

uit. Dit bedrijf begint elke werkdag 
om ongeveer ca. 7.00 uur en werkt 
met twee ploegen die tegelijk aan de 
slag gaan.

Bereikbaarheid
Om het snoeien veilig en zo snel mo-
gelijk te laten verlopen worden weg-

delen afgesloten. Dit wordt waar no-
dig begeleid door verkeersregelaars. 
De woningen en bedrijven blijven 
bereikbaar, ook voor busverbin-
dingen en hulpdiensten. Bewoners 
worden verzocht hun auto, wanneer 
zij deze langs de straat parkeren, el-
ders te plaatsen. Dit om geen risico 
te lopen op beschadiging en om het 
snoeiwerk zo effi ciënt mogelijk te  
laten verlopen. 

Waar
De eerste werkzaamheden vinden 
plaats op de Prof. Bronkhorstlaan 
tussen Maartensdijkseweg en Berg 
en Bosch. Daarna wordt er gesnoeid 
op de Prof. Bronkhorstlaan en Ge-
zichtslaan tussen Berg en Bosch. De 
werkzaamheden krijgen een vervolg 
op de Gezichtslaan tussen de N234 
en Soestdijkseweg Noord. Als laatste 
worden er werkzaamheden verricht 
op de Soestdijkseweg Noord tussen 
de Gezichtslaan en het NS-station.

Deze bomen zijn als eerste aan de beurt. [foto Henk van de Bunt]

Onderhoud aan de bomen op de Gezichtslaan vindt binnenkort plaats. 
[foto Henk van de Bunt]

Herdenking Japanse capitulatie 
in Bilthoven

Bij het oorlogsmonument naast ge-
meentehuis Jagtlust in Bilthoven 
worden zondag 15 augustus om 
13.00 uur de slachtoffers van de 
Japanse terreur tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Azië herdacht. Ja-

pan capituleerde 76 jaar geleden op 
die dag. Daarmee kwam er na Eu-
ropa ook in voormalig Nederlands-
Indië een einde aan de Tweede We-
reldoorlog. 

De herdenking wordt ingeleid door 
Rómulo Döderlein de Win van het 
herdenkingscomité. Namens de pro-
vincie Utrecht zal Commissaris van 
de Koning Hans Oosters een krans bij 
het monument leggen. Burgemeester 
Sjoerd Potters doet dit namens de 
gemeente De Bilt. Jim Grondhuis, 
die evenals burgemeester Potters een 
toespraak zal houden, legt een krans 
namens alle aanwezigen. In die krans 
zijn 76 rode en een witte roos ver-
werkt. Andere jaren worden die rozen 

door aanwezigen in vazen geplaatst, 
maar vanwege de coronamaatregelen 
kunnen die niet worden uitgedeeld. 
De plechtigheid wordt muzikaal om-
lijst door het harmonieorkest Kunst 
en Genoegen uit Maartensdijk onder 
leiding van John Leenders. Esmee 
Aarsman blaast het signaal Taptoe. 
Deelnemers aan de herdenking wor-
den verzocht op 12.30 uur aanwezig 
te zijn.  Na afl oop van de herdenking 
kunnen deelnemers zelf met inacht-
neming van de anderhalve meter af-
stand meegebrachte bloemen bij het 
monument neerleggen. Er is dit jaar 
geen koffi e of thee met spekkoek. 
Voor meer informatie: mevrouw Sera 
de Groot, 030-2292532. [GG]

Bij aanvang van de herdenking hangt de Nederlandse driekleur halfstok.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/08 • 10.30u - Zomerviering
08/08 • 10.30u - Ds. Koosje Vos - Butijn

10/08 • 10.30u - Zomerviering
12/08 • 10.30u - Zomerviering

15/08 • 10.30u - 
Ds. Marjolein Cevaal - Erbrink
17/08 • 10.30u - Zomerviering
19/08 • 10.30u - Zomerviering

22/08 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
24/08 • 10.30u - Zomerviering

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/08 • 09.30u - Ds. J. Prins

08/08 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom 
15/08 • 09.30u - Prop. J.A. de Kruijf

15/08 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel
22/08 • 09.30u - Ds. J. Belder
22/08 • 18.30u - Ds. J. de Jong

Woudkapel
08/08 • 10.30u - 

Gastpredikant Wytske Dijkstra
15/08 • 10.30u - 

Gastpredikant Tom Rijken
22/08 • 10.30u - 

Gastpredikant Joep de Valk
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
08/08 • 14.00u - de heer Jan Pindus 

15/08 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove
22/08 • 14.00u - 

de heer Matthias van der Weide

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
08/08 • 10.30u - Gebedsviering 

Pastor Annelies van den Boogaard
15/08 • 10.30u - Gebedsviering 

Astrid Veldhuis
22/08 • 10.30u - Gebedsviering 

Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

08/08 • 10.15u - Ds. B. Schaaij
15/08 • 10.15u - Ds. R.J. Vreugdenhil

22/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
(nog even) besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
08/08 • 10.00u - Proponent P.J. Verhagen

15/08 • 10.00u - Ds. L.W. Schaafsma
22/08 • 10.00u - Ds. A. Markus

Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

08/08 • 10.00u - Prof. Martien Brinkman
15/08 • 10.00u - 

Mevr. Ds. Arrie van Veen
22/08 • 10.00u - Ds. Jan Erik Riemens 

 
R.K. St. Michaelkerk

08/08 • 09.00u - Eucharistieviering 
M. Meneses

15/08 • 09.00u - Eucharistieviering 
K. Smits

22/08 • 10.00u - Gebedsviering 
K. van Gestel en W. Eurlings

Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
08/08 • 10.00 uur - spreker de heer 

Jeffry Rampen
15/08 • 10.00 uur - spreker de heer 

Adri van de Mast
22/08 • 10.00 uur - nog niet bekend

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
08/08 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

15/08 • 15.30u - Ds. J. Hoek
22/08 • 15.30u - Ds. H.J.T. Lubbers

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/08 • 10.00u en 18.30u - Kandidaat 
W.J. Korving

15/08 • 10.00u en 18.30u - Ds. H. Juffer
22/08 • 10.00u - Kandidaat 

C.A. van den Brink
22/08 • 18.30u - Kandidaat 

H. van de Beek
 

 Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/08 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
15/08 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

22/08 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/08 • 10.00u - Ds. G.J. van de Top
08/08 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen
15/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

15/08 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

22/08 • 10.00u - Ds. W.H.Th. Moen                                                                                                                               
22/08 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/08 • 10.00u +18.30u - 
Ds. R.W. Mulder

15/08 • 10.00u +18.30u - 
Ds. D. Heemskerk

22/08 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
08/08 • 09.30u - Ds. P. Vellekoop
15/08 • 09.30u - Ds. E. Versloot

15/08 • 09.30u - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk  
08/08 • 11.00u - Eucharistieviering 

Pastor M. Meneses
15/08 • 10.00u - Gebedsviering L. Fijen

22/08 • 10.00u - Eucharistieviering 
J. Wissink

Reserveren via vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/08 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
08/08 • 18.30u - Dhr. H Bijl

15/08 • 10.00u - Ds. P. van Veldhuizen
15/08 • 18.30u - Dhr. J. W. de Besten

22/08 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
22/08 • 18.30u - Dhr. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
08/08 • 10.00u - Ds. H. Born

08/08 • 18.30u - Ds. W.H.T. Moehn
15/08 • 10.00u - Proponent G. van Ingen

15/08 • 18.30u - Ds. G.J. Hiensch
22/08 • 10.00u en 18.30u - Ds. 

M. van der Zwan

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

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

 Passend, waardig en correct.
Nabestaande over Kees van Asselt
Wij vinden het een eervolle opdracht om ervoor te zorgen dat alles 
rondom de begrafenis precies verloopt zoals u dat wenst. 

Lees de ervaringen op: kvanasselt.nl/ervaringen-van-anderen/

Met een gevoel van intens verdriet, maar toch ook een 
gevoel van rust, is het moment gekomen

Gert, mijn lieve man, mijn maatje, is er niet meer 
Gert was vader, schoonvader en opa

Gerard Zeelenberg
Weduwnaar van Ineke Zeelenberg - van Oostenbruggen

Oudewater  Bilthoven
15 juni 1948  26 juli 2021

Sylvia Zeelenberg - Coenen

Mark en Yannick Zeelenberg - Staes
    Charlotte, Eloïse

Vincent Zeelenberg in liefdevolle herinnering

Correspondentieadres
Sylvia Zeelenberg - Coenen
Van Heukelomlaan 110
3723 ZL  Bilthoven

De uitvaartplechtigheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Wij vinden het fijn als u herinneringen aan Gert met ons deelt 
op: condoleance.akeruitvaarten.nl naamcode: Gert

Wij zijn huisarts Leo Vromen en de medewerkers van 
Hospice Demeter dankbaar voor de fijne begeleiding 

en liefdevolle verzorging van Gert.

                      

Theodor Janshen
-Theo-

Toch nog onverwachts is na een leven vol levenslust en strijd  
overleden mijn lieve man, onze papa en mijn opa

Planetenbaan 461
3721 KP Bilthoven

Naar de wens van Theo hebben wij op dinsdag 3 augustus
in besloten kring afscheid van hem genomen.

5 Hinsbeck, 7 juni 1941

Hij heeft nu eindelijk zijn rust gevonden.
We gaan zijn vrolijkheid, grapjes, adviezen en gezelschap  

enorm missen.

c Zeist, 26 juli 2021

Bep

Monique

Vincent
Sem

Oud papier Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 augustus 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko 
of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Oud papier Groenekan

Op zaterdag 14 augustus haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Kindercollege Ploggen

Anke Hazeleger houdt van bewe-
gen én van de natuur. Tijdens het 
sporten zag ze dat er heel veel 
zwerfafval op straat ligt en besloot 
daar iets aan te doen. Ze ging 
plastic opruimen tijdens het hard-
lopen oftewel ploggen en plan-
delen. Tijdens het kindercollege 
voor kinderen tussen de 8 en 12 
jaar op vrijdag 6 augustus 15.30 
uur vertelt Anke er alles over en 
natuurlijk verplaatst het college 
zich ook naar buiten om zwerfaf-
val te verzamelen. Het kindercol-
lege is in bibliotheek IDEA en 
gratis. Aanmelden kan via: www.
ideacultuur.nl/kindercollege.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Collecteren voor KWF 
Kankerbestrijding

door Kees Diepeveen

Van 5 tot en met 11 september vindt de jaarlijkse collecte plaats van KWF-afdeling De Bilt. Om 
in alle kernen van de gemeente De Bilt te kunnen collecteren zijn nieuwe vrijwilligers nodig. 

Anja Donker en Nel Verkroost bestuursleden van KWF De Bilt roepen inwoners op 
zich aan te melden en te gaan collecteren voor KWF Kankerbestrijding.

Voor de zes kernen van De Bilt wa-
ren in het verleden 300 collectanten 
beschikbaar. Dit aantal is terugge-
lopen naar rond de 240. Na vele 
jaren trouwe dienst is een aantal 
oudere collectanten gestopt en ook 
corona is voor mensen reden om te 
stoppen met collecteren. Maar om 
in de zes kernen op alle plaatsen te 
kunnen komen is uitbreiding van 
het aantal collectanten noodzake-
lijk. Want er is nog steeds heel veel 
geld nodig voor onderzoek en na-
zorg. Anja Donker:’ Er zijn heel 
veel evenementen niet doorgegaan 

waardoor KWF veel inkomsten is 
misgelopen. Zo zijn bijvoorbeeld 
de wandel- en fietstochten naar 
Alpe d’HuZes in Frankrijk, de Kip-
penloop in Katwijk en de Vierdaag-
se in Nijmegen niet doorgegaan. 
Aan deze evenementen doen veel 
mensen mee die zich laten spon-
seren voor KWF’. Nel Verkroost 
vult aan: ‘Maar er is ook sprake van 
veel uitgestelde zorg waardoor er 
nu veel meer kankerpatiënten zijn 
omdat de kanker niet snel genoeg is 
ontdekt. De collectes zijn gewoon 
keihard nodig’.  

Avonduren
Anja Donker: ‘We merken dat 
mensen ons best willen helpen 
maar niet elke dag een straat wil-
len lopen. Dat begrijpen we wel en 
hebben daarom een nieuwe manier 
van collecteren bedacht. Ga met 
een paar mensen uit je straat, wijk, 
bedrijf, sportvereniging, vrienden-
groep collecteren in je straat of 
wijk of ga twee of drie uurtjes col-
lecteren op de markt. In de avon-
duren zijn de meeste mensen im-
mers thuis. Maar bijvoorbeeld op 
zaterdag in de Kwinkelier met een 

V.l.n.r. Nel Verkroost, Anja Donker en Corrie Bosman (collectantencoör-
dinator Maartensdijk).  

paar mensen kan natuurlijk ook. 
En zo zijn er wel meer activiteiten 
te verzinnen’. 
KWF moderniseert ook. Je krijgt 
een collectebus met een persoon-
lijke QR-code. Iedereen is ge-
wend om te pinnen’. ‘In de zes 
kernen van onze gemeente willen 
we graag weer 300 collectanten 
kunnen inzetten’ vult Nel Ver-
kroost aan. 

Koelcap
Veel collectanten zijn persoonlijk 
gemotiveerd om de collectes te 
lopen. Persoonlijke ervaringen of 
ervaringen in familie of directe 
omgeving zijn hier debet aan. Zo 
ook Vanessa, die met haar moeder 
collecteert in De Bilt: ‘Ik collec-
teer voor KWF omdat ik helaas 
aan den lijve heb ondervonden 
hoe belangrijk het is dat er geld 
wordt opgehaald voor onderzoek. 
Als er geen geld voor onderzoek 
was opgehaald was ik tijdens mijn 
chemokuren kaal geweest. Nu kon 
ik gebruik maken van een koelcap 

waardoor deze uiterst nare bijwer-
king me bespaard is gebleven. Ik 
hoop op deze manier een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan alle 
onderzoekvormen in de bestrijding 
tegen kanker’. 

Digitaal
‘Wanneer je niet langs de deuren 
wilt lopen maar toch een bijdrage 
wilt leveren, is er de digitale col-
lectebus. Via de QR-code op de 
mobiele telefoon of computer kun 
je geld overmaken. Maar wij ho-
pen toch dat veel mensen ons een 
paar uur op een avond of een dag 
willen helpen’. ‘De nieuwe slogan 
van het KWF is: Tegen kanker, 
voor het leven. En daar doen we 
het voor’ aldus Nel Verkroost en 
Anja Donker. 
Om je aan te melden als collec-
tant kun je bellen of een email 
sturen aan: Anja Donker: tel:06 
40712857, email: anja.donker@
gmail.com of Nel Verkroost: 
tel.: 06 55818559, email: nelver-
kroost@gmail.com. 

Herdenking Slachtoffers en 
Bevrijding Nederlands-Indië 

In Huize Het Oosten (Rubenslaan 
1) in Bilthoven zullen op 15 au-
gustus om 15.00 uur de slacht-
offers en de Bevrijding van Ne-
derlands-Indië worden herdacht 
met een speciaal programma van 
toespraken en muziek. Er zijn op-
tredens van Xavier Boot op piano, 
het Indisch koor Lagu Jiwa met 
solisten Patricia Maltha, Joyce 
Matitawaer, Mieke Vogelpoel en 
Wil Roelofsen op gitaar. De muzi-
kale leiding is in handen van Roy 
Henri Mononoetoe. Indisch koor Lagu Jiwa  neemt deel aan invulling van het muzikale 

programma.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze 
gewaardeerde collega

Frank Kersten
*19-10-1960       † 28-7-2021

Bijna 35 jaar heeft Frank voor onze gemeente gewerkt, eerst voor gemeente 
Maartensdijk en sinds 2001 voor gemeente De Bilt. In al die jaren was Frank 
een harde werker waar mensen op konden bouwen. Recht door zee. 

Wij hopen dat hij nog ergens met ons meekijkt en zeggen daarom ook geen 
vaarwel maar ”tot ziens”. Wij gaan je missen Frank. 

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn partner José en 
hun twee kinderen Tim en Romy.

Het college van burgemeester en wethouders en de collega’s van gemeente 
De Bilt
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Wegens vakantie zijn wij 
GESLOTEN van:

6 t/m 25 augustus

SUPERSTUNT OP = OP
Watermeloen parten

per kilo € 1,50
2e kilo GRATIS!

Van onze bakker:
Alle broden

3 halen = 2 betalen
Ook de krentenbollen, bolletjes en croissants!

Alle appels, peren, 
sinaasappels, 
mandarijnen, grapefruits 
en mineola’s

3 kilo halen
2 kilo betalen

Hollandse
Bloemkool

Nu
€ 0,79

  VOOR ALLES GELDT: WE HEBBEN VEEL MAAR OP=OP 

Van onze patissier:
Alle gebakjes, gevulde koeken 

en saucijzen broodjes
4 halen = 3 betalen

Alle
stamppotten en 
rauwkostsalades

100 gram € 0,90

Ready to eat….
Avocado’s

Pak 2 stuks
€ 0,99

Galia Meloenen
€ 1,99 p.st

2de GRATIS!

Donderdag 5 augustus
GROTE UITVERKOOP

SUPERSTUNT OP = OP
Onze ambachtelijke met 100% boeren roomboter

Boterkoek
van € 3,49 voor € 1,99

Ze zijn er weer..
Hollandse 

Opal pruimen
500 gram € 2,98

2de 500 gram GRATIS!!

Van onze patissier:
Alle koekjes en Granola

3 halen = 2 betalen



Verjaardag vieren in 
De Koperwiek

Om de verjaardag van Truus (van Altena) - Leijendekkers uit Maar-
tensdijk te kunnen vieren, kwam zij met haar dochters in deze corona-
periode met haar (schoon-)broer(s) en -zus bijeen in De Koperwiek in 
Bilthoven, waar een aantal van hen verblijft.

V.l.n.r. rondgaande Nel van Zijl - Leijendekkers (rolstoel), Arie 
Leijendekkers, Johan en Aartje Leijendekkers, dochter Nelleke, Henk 
van Zijl, dochter Sylvia en jarige Truus. 
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advertentie

Verbindende vlucht langs 
winkelcentra 

door Henk van de Bunt

Als vertrekpunt voor een kerngericht rondje kunst langs de winkelcentra Maertensplein 
(Maartensdijk), de Kwinkelier (Bilthoven), Planetenbaan (Bilthoven) en Looydijk/Hessenweg 

(De Bilt)  door de gemeente De Bilt hebben we gekozen voor het beeld ‘Opwaartse Vlucht’ 
dat voor De Vierstee in Maartensdijk staat. Op de route belichten we kunst 

in de (directe) omgeving van een winkelcentrum. 

Na een vroegere plaats op het win-
kelcentrum van voorbije tijden De 
Marijkehof heeft het beeld ‘Op-
waartse Vlucht’ al weer jaren terug 
in het andere hart van Maartensdijk 
voor het De Vierstee aan de Nach-
tegaallaan te Maartensdijk een 
plaats gekregen. Het beeld van een 
vogel (zwaan) is van Theresia van 
der Pant (Schiedam, 27 november 
1924), roepnaam ‘Theet’. Ze was 
professor beeldhouwkunst aan de 
Rijksacademie in Amsterdam. Ze 
heeft altijd getekend in Artis maar 
door reuma, die het zware werk 
van beeldhouwen moeilijk maakt 
tekende ze de laatste jaren steeds 
meer en beeldhouwde nog op be-
perkte schaal. Al haar beelden, in 
beperkte oplagen gegoten, zijn 
‘uitverkocht’. Enkele beelden van 
haar hand staan ook in privébezit 
in huizen en tuinen in verschillende 
kernen van deze gemeente. 

Haasje over
Wanneer we richting het winkel-
centrum De Kwinkelier in Biltho-
ven gaan, komen we waarschijnlijk 
langs het twee meter hoge bronzen 
beeld ‘Haasje Over’, gemaakt door 
Luigi Amati. Het werd in 2000 aan 
een belangrijke route voor school-
gaande kinderen geplaatst op de 
rotonde aan de Sperwerlaan in de 
toenmalige woonplaats Bilthoven 
van de in Rome geboren Amati. 
Op zijn veertiende gaat hij naar 

de kunstacademie. Gedurende 
zijn opleiding werkt hij met be-
kende beeldhouwers zoals Marino 
Marini en Fazzini aan monumen-

tale beelden, onder andere aan een 
bronzen reliëf voor het Opera The-
ater in Rome. Vanaf 1965 woont 
hij in Nederland. Hij maakt grote 
reliëfs en beelden in opdracht van 
bedrijven, gemeenten en particu-
lieren. Recent heeft hij een beeld 
in opdracht van Amnesty Interna-
tional gemaakt die in zijn huidige 
woonplaats Bunnik is geplaatst. 
Naast zijn werk geeft hij ook les in 
boetseren en tekenen.

Boodschappen
Rustig doortrappend komen we 
bij Het Lichtruim in Bilthoven aan 
het Planetenplein bij het winkel-

centrum Planetenbaan. Het ‘Beeld 
vrouw met boodschappenmand’ 
is daar op 11 maart 2014 terugge-
plaatst. In 1966 werd het beeld van 
de Biltse kunstenaar Jop Goldenbeld 
geplaatst voor het Winkelcentrum 
Planetenbaan. In januari 2013 moest 
het wijken voor de herinrichting van 
het plein. Het beeld staat nu op een 
geweldige plek, pal voor Het Licht-
ruim. Job Goldenbeld was één van 
de initiatiefnemers die samen het 
Centrum voor Kunsteducatie De 
Werkschuit oprichtte, dus een betere 
plek voor het beeld kon niet gekozen 
worden. Het beeld is teruggeplaatst, 
verstevigd met RVS buizen, die van 
kruin tot ver in de grond doorlopen; 
volledig diefstalproof.

Hessenweg en Looydijk
In 1996 werd op het kruispunt Hes-
senweg/Looydijk een rotonde aan-
gelegd. De winkeliersvereniging 
Hessenweg/Looydijk wilde de ro-
tonde sieren met een kunstwerk, 
vervaardigd door een Bilts kunste-
naar. Zij koos voor een beeld, ver-
vaardigd door Jits Bakker, woon-
achtig en werkzaam in De Bilt. Met 
de plaatsing ervan wilde de win-
keliersvereniging bijdragen aan de 
bekendheid van Jits Bakker bij de 
inwoners van De Bilt. Dick Berents 

Het beeld, waaruit woeste kracht spreekt, is gebaseerd op een verhaal uit 
de Griekse mythologie.

In 2021 nog steeds opwaarts.

Het beeld in 2021.

In 2017 werd de sokkel voorzien van een naamplaatje.

schreef onlangs in De Vierklank: 
‘De internationaal bekende Jits Bak-
ker woonde en werkte een groot deel 
van zijn leven in De Bilt. Toen Bak-
ker zich in 1969 vestigde als zelf-
standig kunstenaar, was zijn atelier 
de kooi, slechts enkele honderden 
meters verwijderd van Houdringe, 
waar hij eerder als grafisch ontwer-
per voor de Grontmij had gewerkt. 
Weer een paar honderd meter verder, 
op het landgoed Beerschoten, kwam 
later het beeldenpark te staan waar 
eenendertig van zijn beelden zijn 
te zien en in De Bilt kom je diverse 
werken van zijn hand tegen zoals 
Europa en de stier op de rotonde aan 
de Hessenweg’.

Weer terug
Terug naar de bron (van deze tocht) 
betekent: terug naar Maartensdijk. 
In het kunstwerk op het Maertens-
plein zitten typische Hedda Buijs-
vormen. Eigenlijk ziet het eruit of 
het met een grote blokkendoos is 
gebouwd. Twee enorme blokken 
recht opgezet op een onder-blok. 
Dakje erbovenop, een wat smaller 
en lager blok met ribbeltjes tussen 

die twee enorme blokken en klaar.
Een pomp op het plein zie je tegen-
woordig niet vaak meer. En als je in 
een dorp een pomp ziet is het vaak 
nep, er komt geen water meer uit. 
Vroeger was de pomp heel belang-
rijk. De eerste waterleidingen zijn 
ongeveer 150 jaar oud. Voor die tijd 
en in veel plaatsen nog tot ver in de 
twintigste eeuw, moest het drink-
water dus uit de grond omhoog ge-
pompt worden. Zo’n pomp midden 
op een plein was behalve belangrijk 
ook een ontmoetingspunt. 
Zonder water kan een mens niet 
leven. Water komt uit een bron. In 
de zijkant staat een tekst geschre-
ven die uit twee delen bestaat. ‘Als 
ge het water drinkt’, ‘Denk aan 
de bron’. Het schijnt een Chinees 
spreekwoord te zijn. Ook in de 
Christelijke traditie heeft men het 
over de Bron. Mogelijk betoont de 
kunstenaar met zijn kunstwerk eer 
aan de bron van ons bestaan. 
Eén ding is merkwaardig. De tekst 
aan de onderkant bij het afvoerputje 
brengt ons - na onze vlucht - weer 
terug op aarde: ‘Geen drinkwater’. 

De Maartensdijkse dorpspomp heeft al heel wat discussies doen oplaaien.
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AANBIEDINGEN DONDERDAG 5 AUGUSTUS

100 GRAM

0.99DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE!
VANAF 26 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER GEOPEND

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

5 VOOR

10.-ANGUSBURGERS OF CHEESEBURGERS

ALLE SALADES 2+1
GRATIS

IN DE WINKEL HEBBEN WE NOG MEER DIVERSE AANBIEDINGEN!

2E KILO
GRATISKIPFILET, KIPDIJFILET, RUNDERGEHAKT

SAMEN VOOR

7.-GRILLWORST + LEVERWORST
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Lezing over Nederlands Indië
door Henk van de Bunt

Dinsdag 17 augustus verzorgt Groenekanner Luuk van der Linden in de Bibliotheek in Het 
Lichtruim een lezing in het kader van de herdenking van WO II en het einde van de 

oorlog in voormalig Nederlands Indië en de onafhankelijkheid.

Luuk van der Linden is in 1940 
in Batavia geboren en heeft is als 
kind veel ervaringen opgedaan 
en verschrikkingen meegemaakt 
in Nederlands Indië. Hij heeft er 
voor zijn verwanten in eigen be-
heer een boek over geschreven, 
getiteld ‘Tjampoer-kind, Kamp 
-en Bersiap-herinneringen en hun 
gevolgen’. Het boek verhaalt over 
zijn herinneringen uit die tijd, de 
bersiap en de kille ontvangst in 
Nederland: ‘Voor mij waren het 
losse flarden, die door de aanvul-
lende hulp van mijn moeder en 
tante meer vorm kregen’. Hij nam 
er de tijd voor en deed er uitein-
delijk 22 jaar over om het boek af 
te ronden.

Jappenkampen
In 2007 vertelde van der Linden 
in zijn bijdrage aan de herden-
king van de Japanse capitulatie 
op 15 augustus: ‘Ik ben de eerste 

vijf jaren door mijn moeder, tante 
en oma door vijf verschillende 
Jappenkampen ‘gesleept’. Hij 
vertelde toen drie verhalen. Eén 
speelde zich af tijdens de eerste 
wereldoorlog waarbij een kind 
van zes slachtoffer wordt van een 
granaatinslag aan het front. In het 
tweede verhaal, kort na de Japan-
se bezetting van Indië, speelde 
hij zelf een rol. Het derde verhaal 
ging over een ervaring die hij 
had als leraar verbonden aan Het 
Nieuwe Lyceum. Hij kreeg daar 
te maken met kinderen die met 
hun ouders uit het Irak van Sadam 
Hoessein waren gevlucht. Ze had-
den daar vreselijke dingen meege-
maakt. Van der Linden wilde met 
zijn verhalen duidelijk maken, dat 
altijd en overal op deze wereld 
kinderen het kind van de reke-
ning zijn als er oorlog en geweld 
is: ‘Onschuldige kinderen dragen 
onbedoeld de onmacht en het leed 

van de volwassenen levenslang 
met zich mee. Oorlogstrauma’s 
noemen we dat. Trauma’s die he-
laas op de meest ongelegen mo-
menten de kop op kunnen steken’, 
aldus van der Linden.

Karbouw
Tien jaar later (in 2017) draagt 
Luuk van der Linden opnieuw 
bij aan de jaarlijkse herdenking: 
‘Het aantal overlevenden uit WO 
II wordt onherroepelijk klei-
ner. Voor zover er niets is opge-
schreven, sterven de ooggetuige 
verhalen langzaam uit. Voor het 
nageslacht is een bezoek aan een 
voormalige kamplocatie al wat 
overblijft. In Europa is zoiets 
ruimschoots mogelijk, maar in 
Azië zijn de visuele restanten gro-
tendeels verdwenen. Daar staan 
op oorlogskerkhoven slechts op 
zerken en kruisen de ingekerfde 
slachtoffernamen en leeftijden die 

Luuk van der Linden: ‘‘Op 15 augustus denk ik terug aan de slachtoffers 
van kampen en veldslagen en de atoombom die het werkelijke einde van 
de oorlog inluidde’. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In het artikel: ‘Veel bezwaren bij bouwplannen locatie oude politiebu-
reau’, in de Vierklank van 29 juli, wordt onder meer gevraagd om meer 
groen. Maar dat groen is er al; de huidige volkstuinen zijn een groene 
oase. Ze liggen op een stuk grond met een lange geschiedenis; al voor 
1766 behorend bij pachtboerderij Leijenhoeve.

De historische vereniging Vogelzang vertelt erover op haar website en 
ook over de dramatische manier waarop de laatste boer van zijn land af 
moest in 1952. Dat gaf veel ophef in De Bilt. 

Sinds 1954 zorgen volkstuinders voor de grond. Zij zien de waarde er-
van, de goede vruchtbare grond na jarenlang bewerken, het rijke bo-
demleven, de dieren, zoals de vogels die er wonen, de pad, de das die 
komt foerageren en de vele insecten, bijen, vlinders, die afkomen op de 
bloemen, kruiden en vruchten. De oude fruitbomen die er nog staan; 
allemaal naast het plezier dat ze hebben in het telen van gezonde, bio-
logische groente, op deze mooie plek dicht bij huis.

Dit stuk groen gaat verdwijnen onder stenen. Wat zou het mooi zijn 
als een deel van de tuinen blijft behouden en daarmee een uniek stukje 
groene Bilthovense geschiedenis.

Leidy Vermeulen, Bilthoven

Leidy Vermeulen

Eindstation Lampersari 
Corry den Ouden-Smit schreef op aandringen van haar jongste zus het boek ‘Eindstation 

Lampersari, verdriet en veerkracht van twee generaties’. Een persoonlijk verhaal over 
het verblijf in verschillende Jappenkampen, met nadruk op de impact van de 

oorlog op de eerste en tweede generatie. 

Het boek gaat over de Japanse kam-
pen Sumuwono, Ambarawa, Solo 
en Lampersari, op Java, waar haar 
moeder, zus en broertje geïnter-
neerd werden van februari 1943 tot 
eind augustus 1945. Het dagboekje 
van haar moeder, de aantekeningen 
van haar vader en kampliteratuur 
vormden de basis van het boek. 
Aangevuld met informatie uit ge-
schiedenisboeken, atlassen over 
Burgerkamoen en de Bersiapkam-
pen is een rijkelijk geïllustreerd 
tijdsdocument ontstaan met foto’s, 
plattegronden en documenten.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan 
de belevenissen van haar vader, 
die als milicien, dienstplichtige, de 
oorlog bij de Marine heeft doorge-
maakt. Eerst in Soerabaja en, na 
de verpletterende nederlaag van de 
Slag in de Javazee, geëvacueerd 
met de m.s. ’Sumatra’ naar Enge-
land, waar het Marine hoofdkwar-
tier in de oorlog was gevestigd. 
Ook wordt de reis naar Nederland 
op het repatriëringsschip Johan de 
Witt beschreven. de moeilijke eer-
ste jaren op school en de impact die 
dit alles op haar heeft gehad. 

Corry legt met een persoonlijk 
verhaal een stuk geschiedenis vast.

Lezersactie
Voorafgaand aan de Nationale Herdenking op 15 augustus een mooi 
moment voor een lezersactie. Corry heeft een aantal exemplaren ter 
beschikking gesteld. Om in aanmerking te komen voor een exemplaar 
stuurt u een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Lam-
persari. De boeken worden verloot onder de inzenders, iedereen krijgt 
bericht. 

de bezoekers doen stilstaan bij het 
doorstane leed’. 
‘Ik ben in 1940 geboren in het 
Carolus ziekenhuis in Tjikini, 
een wijk in Batavia waar mijn 
ouders woonden. Hun bedienden-
echtpaar, Majan en Salem, kreeg 
toestemming voor 30 inheemse 
genodigden een Slamatan - een 
godsdienstige offermaaltijd - te 
organiseren. Hoogtepunt was het 
begraven van een karbouwen kop 
op het voorerf onder het uitspre-
ken van Heilige teksten. Zo zou 
voor mij, als pasgeborene, het 
kwade in deze wereld worden 
afgewend. En soms, wanneer het 
leven mij toelacht, geloof ik in de 
magische kracht van dat offer’.

Herdenken
Van der Linden: ‘Telkens als ik 
bij een herdenking aanwezig ben, 
probeer ik de vraag te beantwoor-
den: ‘Wat herdenk ik eigenlijk? 
Wat zoek ik in dat verleden?’ Ik 
geef mij dan het gekunstelde ant-
woord: ‘Ik herdenk alle slacht-
offers die gevallen zijn bij het 
vermijden van politiek en religi-

eus onbegrip en agressie’. Dit is 
veel te ruim geformuleerd, maar 
ik doe het er maar mee. Op zo’n 
herdenkingsdag op 15 augustus 
gedenk ik de nederlaag van een 
Japanse cultuur met een leefstijl 
van Samoerai, van ongelimiteerd 
eervol doorvechten tot de dood. 
Ik herdenk de talrijke offers, die 
noodzakelijk zijn geweest om die 
wending te bewerkstelligen. Ik 
herdenk burgers en militairen, die 
ongewild stierven, toen zij hun 
vrijheid boven een meedogenloze 
onderdrukking stelden, die demo-
cratie hoger achten dan een dicta-
tuur. Ik herdenk specifiek de moe-
ders en ook de plaatsvervangende 
moeders die niet alleen zichzelf, 
maar ook hun kinderen leerden 
overleven’. 

Van der Linden verzorgt de lezing 
op dinsdag 17 augustus om 14.30 
uur. De zaal is om 14.15 uur open. 
De lezing is gratis; graag tel. aan-
melden (tel. 085 8222777) of via 
de website van de bibliotheek bi-
bliotheek.ideacultuur.nl.

Kersen eten met de Zonnebloem 
Van 27 t/m 30 juli heeft de Zonne-
bloem De Bilt Bilthoven voor haar 
gasten uitstapjes Kersen Eten geor-
ganiseerd. Op deze 4 dagen zijn 10 
chauffeurs in de weer geweest om in 
totaal 36 gasten een leuke middag te 
bezorgen. De uitstapjes werden erg 
gewaardeerd, temeer omdat er in de 
afgelopen periode als gevolg van Co-
rona  geen activiteiten georganiseerd 
konden worden.
Wie ook iets (voor een ander) wil 
doen of een fysieke beperking heeft 
kan zich als vrijwilliger of als gast 
aanmelden bij de Zonnebloem via 
zonnebloem.debilt.bilthoven@hot-
mail.com. of tel. 030 2080211.  
            (Lout Bracke) Zonnebloemgasten genieten van het uitstapje.
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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.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

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)

Samen wandelen
Tjerk Oosterhuis organiseert in samenwerking met Mens de Bilt iedere 1ste vrij-
dag van de maand een wandelng. Op vrijdag 6 augustus 2021 is de route ‘het 
voetstappen-pad’ bij Hilversum. 

Er wordt verzameld bij station Hollandsche Rading om 9.10 uur (bij de kaartjes 
automaat). De trein vertrekt om 9.23 naar Hilversum Media park. Op station 
Mediapark start de wandeling om 9.35 uur; hier kun je ook aansluiten als dat 
voor jouw handiger is. 
 
De route wordt vervolgd via de oostzijde van het station (woonwijk) en gaat via 
het Voetstappen-pad over de Westerheide, Zuiderheide en langs het kleine Was-
meer terug naar Hollandsche Rading. De afstand is ca 15 kilometer. 
Onderweg is er vermoedelijk geen koffie. Dus zorg daar zelf voor o.i.d. Denk 
ook aan je OV- kaart. Info c.q. aanmelden bij Mens De Bilt, Servicecentrum 
Maartensdijk tel: 0346 214161 of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl

Borden, zoals hier aan de Vuurse Dreef-kant 
markeren de route. [foto Henk van de Bunt]

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

WINKEL DORPSWEG GEOPEND:

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur

zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16.00 uur

WINKEL MAERTENSPLEIN GEOPEND:

maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.30 uur

vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

VAN MAANDAG T/M DONDERDAG KUNT U REEDS 
BETAALDE BESTELLINGEN IN ONZE WINKEL OP DE 
DORPSWEG TUSSEN 16.30 EN 17.30 UUR OPHALEN.

Openingstijden
vakantietijd

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Gewijzigde openingstijden

in de vakantietijd!

NU VOOR

39.95

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De nieuwe BOSS Heritage
In lijn met alle andere BOSS codes met zijn 
prachtige nieuwe zilveren verpakking en het 
nieuwe gekleurde frame.

De karakteristieke 
mannengeuren 
zullen een indruk 
achterlaten.

STANDAARD FLACON
Voor alle BOSS Heritage 
producten. Eén unieke 
maat: 100 ml

28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

Vind een winkel bij jou in de buurt op www.da.nl/winkels

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Jelle, de hond die de vorige keer 
asieldier van de week was zit helaas 
nog steeds bij ons in het asiel.

Over Drikus zou je een heel boek vol kunnen schrijven. Hij heeft dan 
ook heel veel meegemaakt in zijn leventje. Zo heeft er ook een heel 
verhaal op facebook gestaan over deze kater onder de naam Gradje. 
Voor Drikus begon het leven zoals bij de meeste katten gewoon lekker 
in een gezinssituatie. Toen zijn baasjes gingen scheiden bleef hij bij 
één van hen wonen. Blijkbaar vond hij het toch allemaal wat minder 
gezellig en daarom ging hij op avontuur. 

Het werd een avontuur dat 9 jaar lang zou duren en waarin hij in een 
groot gebied heeft rondgestruind en voor veel nageslacht heeft gezorgd 
als ongecastreerde kater. Buurtbewoners zagen hem met regelmaat 
weer opduiken in de wijk en hij kreeg dan ook te eten. Zijn baasje is 
uit beeld verdwenen. Omdat hij er toch wat verwaarloosd uit ging 
zien is hij toen naar de dierenarts gebracht waar hij gecastreerd werd 
en een chip kreeg. Ook is hij getest op aids/leukemie maar dat heeft 
hij gelukkig niet. Daarna is hij bij ons terechtgekomen. Drikus blijkt 

eigenlijk helemaal 
geen stoere kater 
te zijn, hij doet wel 
stoer door flink te 
blazen, maar eigenlijk 
is het een held op sokken. 
Hij vindt alles spannend. 

Omdat hij zo lang buiten rond heeft gezworven is hij het niet meer zo 
gewend dat mensen hem aanhalen, maar langzaam maar zeker komt 
hier verandering in. Echt fijn vindt hij het nog niet maar hij laat het 
wel al toe. 
Wij zoeken voor Drikus een rustig huishouden, zonder kinderen 
en zeker ook zonder andere huisdieren want hij is absoluut niet 
gecharmeerd van andere katten. Uiteraard wil hij op termijn weer heel 
graag naar buiten kunnen gaan. Wie komt hem een keer bezoeken?

Dier van de maand: Drikus
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Okke en Sam bij de 
kindervakantieweek

Overal in het land worden vakantieweken gehouden, meestal de eerste of de laatste week van de 
zomervakantie. Kinderen in de basisschoolleeftijd uit het dorp of de stad kunnen onder leiding 
van vrijwilligers allerlei leuke activiteiten doen. De veertienjarige Okke en Sam besloten hun 

vakantie nuttig te beginnen door een handje te helpen tijdens de kindervakantieweek bij WVT.

Okke en Sam kregen een mailtje van-
uit hun school: ‘vrijwilligers gezocht 
voor de kindervakantieweek van 
WVT, een lokale organisatie’. Okke 
zag het wel zitten en vroeg Sam mee: 
‘Mijn zus had zich eerder al aange-
meld en had kinderen uit groep één 
gekregen. Ik vond het wel grappig 
om te zien hoe ze dat ging doen’. Een 
beetje lachen om je vijftienjarige zus, 
zo’n vrijwilligersmotivatie kan na-
tuurlijk alleen van een puber komen. 
‘En ach, ik had toch niks te doen en 
het leek me wel leuk ook’. Ook Sam 
had nog niet een erg volle vakantie-
agenda en sloot aan: ‘De dag voordat 
het begon kregen we een rondleiding 
over het terrein en hoorden we waar 
we bijvoorbeeld moesten zijn als er 
kinderen zouden vallen’. Dat terrein 
was trouwens bekend voor ze: de 
buitenruimte van hun eigen middel-
bare school, De Werkplaats.

De stormbaan
De heren kregen de leiding over 
kinderen die net vers uit groep drie 
kwamen: ‘We begonnen met acht-
tien kinderen op dag één en eindig-
den met vijftien op dag drie’. Dat er 
drie kinderen afvielen, lag niet aan de 
jongens trouwens, die functioneerden 
naar eigen zeggen best goed als lei-
der. Sam zag dat de kinderen netjes 
naar Okke luisterden en vice versa. 
‘Sam deed leuk mee met de kinde-
ren, ook als er een kind even uit het 
spel ging’. Ook Okke vond het geen 
punt om af en toe even zelf in actie te 
komen, want die stormbaan jongens, 
die stormbaan! Echt het hoogtepunt 
van het kamp. Tientallen meters op-
blaaskussenplezier met klimobsta-
kels en glijbanen. Je hoeft niet zeven 
jaar te zijn om dat leuk te vinden na-
tuurlijk. Ook Sam was niet te beroerd 
de stormbaan uit te proberen. Hoe 

leuker de kinderen het vonden, des te 
drukker ze werden.

Zones
Op het terrein, dat ingedeeld was in 
vier zones konden de kinderen zich 
uitleven met allerlei leuke spellen. 
In het bosgebied deden ze levend 
stratego, op de velden slagbal, fles-
voetbal, bingo en IRL tafelvoetbal, 
waarbij de kleine Hannah, Imran, 
Bastiaan en Kody zelf in touwen 
werden gehangen en de voetbal-
poppetjes voorstelden. En vonden 
de kinderen iets niet leuk, dan ver-
zon Sam wel wat manieren om ze 
op een andere manier te vermaken. 
Okke had ook zo zijn methoden om 
de kinderen aan het lachen te krij-
gen. ‘Een beetje gek doen, dat von-
den ze wel lollig’. Waar de jongens 
en meiden het op de eerste dag nog 
wel een beetje spannend vonden al-

Okke en Sam waren actief bij de kindervakantieweek.

Kevin van Dronkelaar 
een echte triatleet

door Henk van de Bunt

Oud Maartensdijker/Westbroeker Kevin van Dronkelaar heeft definitief de switch gemaakt van 
voetbal naar triatlon. Een paar jaar terug nog was Kevin selectiespeler van SVM en proefde 

hij al tijdens een eerste sabbatical (in 2007) van de triatlonsport. 
 

De knie had het aardig te verduren 
gehad tijdens zijn voetballeven, 
maar door een intensief traject van 
2,5 jaar van fysio- en krachttraining 
zijn die problemen sinds begin dit 
jaar overwonnen en is de pijn in 
de knie weg. Daardoor kan er weer 
vrijuit en ook fanatieker gesport 
worden. 

Duursporten
Triatlon is een verzamelnaam voor 
gecombineerde duursporten of 
een zogenoemde ‘multisport’; dat 
wil zeggen dat het een sport is die 
uit meerdere disciplines bestaat. 
Het wordt ook wel een combina-
tieduursport genoemd. De meest 
voorkomende combinatie van tri-
atlon bestaat uit de onderdelen 
zwemmen, wielrennen en hard-
lopen. Het gaat bij de triatlon om 
de totaaltijd van alle sporten ach-
ter elkaar, dus de winnaar is de 
atleet die na het laatste onderdeel 
als eerste over de finish komt. Bij 
een triatlon tellen de tijden voor de 

wissels tussen de onderdelen mee 
voor het eindresultaat.

Trainer
Sinds mei van dit jaar heeft Ke-
vin een eigen trainer die voor hem 
een trainingsschema maakt en hem 
voorziet van allerlei handige tips en 
tricks om nog beter te worden; dat 
is niemand minder dan professio-
neel triatleet en 15-voudig Neder-
lands kampioen Evert Scheltinga. 

Aan de hand van zijn schema’s 
zwemt, fietst en loopt Kevin regel-
matig meer dan 15 uur in de week. 
Daarnaast is er wekelijks een eva-
luatiemoment, waarna op basis van 
vorm, intensiteit en duur de sche-
ma’s eventueel worden aangepast. 

Huizen 
Met een tevreden gevoel kijkt Ke-
vin dan ook terug op een mooie 
prestatie op zondag 25 juli tij-
dens de triatlon van Huizen op de 
Olympische afstand (1500 meter 
zwemmen, 40 kilometer fietsen en 
10 kilometer hardlopen). Ondanks 
dat hij geen topdag had is hij wel 
als 10e geëindigd in een sterk deel-
nemersveld en moest er zelfs een 
plaats op het ereschavot worden 
ingeruimd (naast zijn trainer Evert 
Scheltinga) voor een bronzen me-
daille (3dee plek) in zijn leeftijds-
categorie. Het eerstkomende doel 
is deelname aan de triatlon van 
Amsterdam op de halve afstand (2 
kilometer zwemmen, 90 kilometer 
fietsen en 21 kilometer hardlopen) 
op 3 oktober om daarna toe te wer-
ken naar een hele triatlon in 2022.

Kevin blaast 40 km op de fiets weg. (foto Romy-Louise van Schooneveld)

lemaal, waren de leiders op dag drie 
bekend terrein. ‘Zodra de kinderen 
je beter leren kennen, zoeken ze 
ook wat meer de grenzen op. Vol-
gens mij vonden ze het wel jammer 
toen de dagen voorbij waren’. 

Vermoeiend
Hoe hebben de jongens de dagen 
ervaren? ‘Leuk, maar vermoeiend. 

Dag één ging nog wel, op dag twee 
waren we moe en op dag drie ge-
woon dood’. 
En dan nu: zelf op vakantie. Sam 
gaat lekker zwemmen aan het 
Utrechtse Henschotermeer en Okke 
en zijn smartphone zullen na een 
lange autorit aankomen in Italië, op 
de camping. 
           (Annemieke Dubbeldeman)

De laatste 10 km van de triatlon. (foto Nanne de Vries)

Tennisweek bij TC 
Groenekan

De zomervakantie is op tennisclub TC Groenekan als vanouds gestart 
met een sportief tenniskamp. 32 kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar 
zijn een week lang druk in de weer geweest met hun racket onder bege-
leiding van Rik van Savooyen en vier ervaren begeleiders. In het ten-
niskamp wordt onderscheid gemaakt tussen beginnende en gevorderde 
spelers zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan deelnemen aan 
het kamp. Maar niet alleen tennis stond op het programma ook werden 
er in de middag spellen gedaan in Bos Voordaan. 
               (Machteld van Wijck)

Maar liefst 32 kinderen tonen hun enthousiasme over het tenniskamp.

Uitslag Wedvlucht
11 leden van PV De Bilt lieten 139 (van hun) duiven verschepen naar 
het Belgische Lessines. De eerste 10 prijswinnende vogels waren van 
M.J.J. van Zelst (1 en 2), van P.C.A. Cooyman ( 3), van Peter van 
Bunnik (4), van Ron Miltenburg (5), van Ali Pazhouh (6), van Comb. 
Steenbeek & Zn (7), van Edith Muller (8) en van G.M. Turk (9). 

Uw lokale drukwerkspecialist
Wij verzorgen uw drukwerk en álle aanverwante zaken
van A tot Z. U bepaalt het instapmoment én het 
uitstapmoment in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.
Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

• snelle levering
• printservice
• ontwerp en dtp
• huisstijl- en reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• belettering

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl

of mail naar info@parelpromotie.nl

Drukwerk
Van A tot Zbijvoorbeeld 

de F 
van Flyer

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

advertentie
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Bezorging Vierklank 

tijdens vakantie
Een groot aantal bezorgers is en een nog 
groter aantal gaat komende week, op va-
kantie. Met een reserveteam doen we ons 
uiterste best om de krant overal in de bus 
te krijgen, maar dat lukt helaas niet altijd. 
Daarom verschijnt De Vierklank volgende 
week, op 11 augustus, niet. Belangrijk 
nieuws kunt u vinden op www.vierklank.
nl. Mocht u in de vakantieperiode een 
krant missen dan kunt u op onderstaande 
adressen een exemplaar afhalen:

Bilthoven: Autobedrijf De Rooij-C de 
Haasweg 12, Supermarkt Hoogvliet-Ley-
enseweg 127, Winkelcentrum Planeten-
baan-Planetenbaan, Bibliotheek Idea-Pla-
netenplein 2, V.V.S.O. WVT-Talinglaan 10, 
Gemeentehuis-Soestdijkseweg zuid 173, 
Zorgcentrum Koperwiek-Koperwieklaan, 
Primera-Kwinkelier 29, Bilthovense Boek-
handel-Julianalaan 1, Bruna Bilthoven-Ju-
lianalaan 53, Plus Supermarkt-Donsvlinder 

2, De Bremhorst-Jan van Eicklaan 31, 
Spar-Bilderdijklaan; 
De Bilt:  Hotel de Biltsche Hoek-De 
Holle Bilt 1, Mens De Bilt-Molenkamp 
60, Zorgcentrum de Bilt-Burgemeester 
de Withstraat 59, H.F. De Witte Centrum , 
Henri Dunantplein 4, Kwaliteitsslagerij van 
Loo-Hessenweg 183, Dirk-Hessenweg 88
Groenekan: v.d. Neut-Groenekanseweg 
9, Tankstation De Haan-Nw. 
Weteringseweg 1; 
Hollandsche Rading: Perron Peet; 
Lage Vuursche: Dorpshuis-Dorpsstraat 
16, Restaurant de Vuursche Boer-Dorps-
straat 34
Maartensdijk: Tankstation van Wouden-
berg-Dorpsweg 134, Bibliotheek Maar-
tensdijk-Nachtegaallaan 30, Primera-Maer-
tensplein, Van Rossum-Maertensplein, 
Jumbo-Maertensplein ; 
Westbroek: Cafetaria Koen-Kerkdijk 3; 

Klankbord
Averij

In een vakantieperiode is er vaak wat meer ruimte 
om opgelopen achterstanden in te lopen; achter-
standen die mogelijk vergroot zijn vanwege al het 
‘extra in beperkingen’ door de coronamaatregelen. 

Als taalliefhebber ben ik geabonneerd op de 
Nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal; het 
lezen daarvan kent inderdaad ongeveer een jaar 
achterstand. Ik wil deze proberen weg te werken; 
mijn poging daartoe vervolg ik met de nieuwsbrief 
van eind juli 2020, waarbij het o.a. gaat over averij.

Averij is ontleend aan het Italiaanse avaria. Daar-
aan ligt een Arabisch woord ten grondslag: ‘awa-
riya, een afl eiding van ʿawar, dat ‘beschadiging, 
gebrek’ betekent. Bij avaria en averij gaat het 
specifi ek om de schade aan een schip of aan de 
scheepslading gedurende de reis. Daarnaast kan 
het gaan om ‘schade’ in de zin van ‘onkosten die 
met het scheepsvervoer gepaard gaan’. In de loop 
van de tijd werd de betekenis verruimd tot andere 
contexten dan die van de scheepvaart en ging ave-
rij oplopen ook in het algemeen ‘schade oplopen’ 
betekenen, bijvoorbeeld reputatieschade, of licha-
melijke schade, oftewel ‘gewond raken’. Van ouds-
her wordt averij vrijwel altijd gecombineerd met 
oplopen. Tegenwoordig zie je dat averij zich steeds 
meer begint los te zingen van oplopen en op zich-
zelf wordt gebruikt als synoniem van schade. Met 
name in de sportjournalistiek lijkt dat het geval: 
zonder (veel) averij betekent dan ‘zonder (veel) 
schade’ en met averij ‘met schade’, bijvoorbeeld 
met (onverwacht) puntenverlies.

In 2020 spreken veertien burgemeesters en zeven 
hoofdredacteuren van regionale kranten zich in 
een rapport ‘Lokale democratie op zoek naar zich-
zelf’ uit over de staat van de Nederlandse lokale 
democratie. De minister van BiZa stuurde het rap-
port op 18 juni dat jaar naar de Tweede Kamer. Er 
worden vier thema’s genoemd: burgerparticipatie, 
bestuurskracht, de balans tussen representatieve 
en participatieve democratie en de lokale media. 
De regionale en lokale pers wordt door zowel de 
burgemeesters als de hoofdredacteuren gezien als 
een cruciaal onderdeel van de lokale democratie. 
Er wordt wel verschillend geoordeeld over de staat 
van deze vierde macht op lokaal en regionaal ni-
veau. Sommigen zien de regionale en lokale pers in 
een neerwaartse spiraal zitten. Tegelijkertijd zijn er 
ook hoofdredacteuren en burgemeesters, die stellen 
dat de zogenaamde crisis van de regionale kranten 

een fabel is; geconcludeerd wordt dat er grote ver-
schillen zijn in de aanwezigheid en kwaliteit van 
lokale media. Er zijn gemeenten waar geen lokale 
krant meer bestaat en waar nooit of zelden verslag-
gevers bij gemeenteraadsvergaderingen aanwezig 
zijn. Daar kunnen de inwoners haast niet weten 
hoe hun wethouder of raadslid heet, laat staan 
wat die precies bekokstoven. Er zijn ook regio’s 
waar de regionale media nog altijd een belangrijke 
functie als informatiebron en controlerende macht 
vervult en waar burgemeesters en wethouders hun 
collegebesluiten wekelijks met lokale media delen 
en journalisten op de publieke tribune van de ge-
meenteraad verslag doen. 
Interessant zijn de uiteenlopende verklaringen die 
worden gegeven; waar de een het probleem vooral 
ziet in het afnemende aantal lezers en journalisten, 
benadrukt de ander sterk het veranderde media- en 
communicatie-landschap. Zij wijzen op de opmars 
van voorlichters en communicatiedeskundigen, 
die de informatievoorziening vanuit de gemeenten 
zouden ‘manipuleren’ en de toegankelijkheid tot 
de lokale politici ernstig beperken.

Lokale publieke omroepen, huis-aan-huiskranten 
en lokale nieuwsbladen en -websites kunnen tij-
dens de coronacrisis geld krijgen uit het Tijdelijk 
Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening. 
Het gaat om een bijdrage die ervoor moet zorgen 
dat de lokale nieuwsvoorziening kan doorgaan tij-
dens de coronacrisis. Vooral de ongeveer 400 huis-
aan-huisbladen, die voor hun inkomsten meestal 
geheel afhankelijk zijn van advertenties hebben 
volgens de Nederlandse overheid fl ink averij opge-
lopen: de inkomsten liepen terug sinds de uitbraak. 
Jammer is het dat het toekennen van deze gelden 
ook alweer averij opliep; er werd 
niet gekeken wie het wel en 
wie niet het nodig had. Naar 
de opvatting van de veer-
tien burgemeesters en 
zeven hoofdredacteuren 
werd niet gekeken; laat 
staan geluisterd.

Henk van de Bunt

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

SLAGERS LOEMPIA
Met kip & groenten gevuld. Lekker knapperig
Wie kent ze niet?!
± 20 minuten in de oven op 180°C 3 stuks 5,25

SUMMER STEAKS
Bakken als een biefstukje. Lekker gemarineerd.
Lekker voor in de pan of op de barbecue.
Smullen maar... 4 stuks 6,40

LAMS KOTELETJES
Van de lamsrug gezaagd. ± 100 gram per stuk.
Gemarineerd of naturel. 
Lekker voor in de pan of op de barbecue 100 gram 2,25

KIPDONUTS
Een echte kindervriend. Lekker voor bij de maaltijd of
op een broodje. Lekker gekruid & gepaneerd

3 stuks 5,00

RUNDERGEHAKT
Zonder kleurstoffen dus puur natuur. U proeft het!
Elk uur vers voor u gedraaid
Om te rullen of ballen van te draaien 500 gram 4,45

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf 
maandag 2 augustus t/m zaterdag 14 augustus. Zetfouten voorbehouden.

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Voor de BBQ, pan of om langzaam te garen i/d oven 500 gram 5,98
AMERIKAANSE HAMBURGERS
100% lekker gekruid rundvlees...

3 stuks 4,50

VARKENS PROCUREUR
Heerlijk om langzaam te garen op de barbecue of in de
oven. Aan een stuk of aan lapjes...
Smelt op de tong 500 gram 6,25

Gaat u weg of blijft u thuis?
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve mensen opgelet:
Door de vakantiedrukte is het 
verstandig tijdig een afspraak 
te maken.

Onze teamvakanties:
Femke: al geweest
Miranda: 26 juli t/m 7 aug
Christa: 8 aug t/m 31 aug
Esmee:  16 t/m 18 sep

en 8 t/m 27 nov

Fijne vakantie!



Nootjes
De Vierklank 11 4 augustus 2021

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Op ’t bankje
Op het uiterste puntje van het bankje zit een meisje ingespan-
nen in een schrift te schrijven. Ik schat haar een jaar of twaalf. 
Om haar niet te storen ga ik stilletjes aan de andere kant van 
de bank zitten. Ik heb een boekje bij me en kan al lezend 
van het lekkere weer genieten. Af en toe kijk ik opzij waar 
het meisje ijverig doorschrijft. Soms houdt ze even de pen 
in haar mond alsof ze daar inspiratie uit wil zuigen. Na een 
tijdje kijkt ze me opeens opgelucht aan. ‘Het is klaar.’ Wat er 
precies klaar is weet ik nog niet maar ik zie aan haar gezicht 
dat ze er tevreden mee is en nu even kwijt moet waarom ze zo 
tevreden is. ‘Mijn oma wordt zondag zeventig en ik heb een 
gedicht voor haar gemaakt. Daar houdt ze erg van. We ap-
pen wel veel maar ze vindt iets met de hand geschreven veel 
mooier. In de coronatijd ben ik lang niet bij haar geweest, 
maar toen ze gevaccineerd was kon ik weer bij haar komen. 
Ik ben gek op mijn oma’, zegt ze er ten overvloede bij. ‘Zal ik 
voorlezen wat ik geschreven heb’, vraagt ze na een moment 
van stilte. Natuurlijk wil ik haar creatieve prestatie wel horen, 
hoewel je daarmee ook een beetje in het privéleven van het 
meisje binnendringt. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig naar 
wat ze geschreven heeft. Bijna plechtig draagt ze haar gedicht 
voor. ‘Lieve mama van mama, ik wou dat jij mijn mama was 
en mama mijn grote zus. Zij heeft altijd weinig tijd en bij jou 
vind ik het knus. Zij heeft altijd die agenda en steeds is er geen 
tijd, maar jij hebt in je vrije tijd een trui voor mij gebreid. Ik 
hoop zo dat je honderd wordt en nog liever honderdzeven en 
dat we dan in al die tijd heel veel mogen beleven.’ Demon-
stratief klapt ze het schriftje dicht en kijkt me aan met een blik 
die om een reactie vraagt. Ik ben even sprakeloos maar geef 
haar dan een warm applaus, want ik vind het echt prachtig 
wat ze geschreven heeft. Het meisje bloost ervan. ‘Daar zal 
je oma heel blij mee zijn’, zeg ik. Misschien je moeder wat 
minder denk ik erbij. ‘Oma is altijd mijn oppas-oma geweest 

en ik ging tussen de middag altijd bij haar eten. Toen we niet 
naar school konden en ook niet naar haar toe heb ik haar heel 
erg gemist. We hebben nooit ruzie en met mijn mama heb 
ik dat wel. Niet echt grote ruzie, maar ik mag van oma veel 
meer en ze heeft veel meer geduld. Ze kan ook heel mooi 
voorlezen. Maar ik begrijp het ook wel hoor, mama werkt in 
het ziekenhuis en heeft het altijd erg druk. Daarom ben ik zo 
blij dat ik een lieve oma heb.’ Zo langzamerhand wordt de 
situatie mij duidelijk en begrijp ik dat het meisje niet al te 
veel lijdt. ‘We gaan zondag met oma in een restaurant eten en 
dan geef haar het gedicht met een cadeautje. Ik moet het nog 
kopen maar ik heb al een idee’, zegt ze zonder mij te vertellen 
wat dat dan wel is. ‘Ik maak ook nog een 
tekening bij het gedicht, iets 
met poezen want oma heeft 
twee katten.’ Het meisje zit 
er heel ontspannen bij, dui-
delijk opgelucht dat ze haar 
gedicht klaar heeft. Met een 
tevreden gebaar stopt het 
schrift in haar tas en stapt 
op. Ik wens haar nog een 
fijne verjaardag zondag en 
voor ik er erg in heb is ze ver-
dwenen.

Maerten

Te koop aangeboden
40 pakjes PAARDENHOOI. 
€4,- per stuk. Tel. 0346-
281288

Maxi cosy universal (0-13 kg) 
pepple met zitverkleiner, past 
op fam fix systeem netjes en 
goed  €50,-. Tel. 06-28643352

10 Steden boeken van time 
life o.a. Praag, Dublin, 
Londen, New York…. Samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

2 Kaarten, discetten bak-
ken onder metaal, boven 
doorzichtig maat 30 bij 15 
bij 14,5cm samen €5,-. Tel. 
06-14040516

Een Venetiaans geheim 
geschreven door: Caldwell 
en Thomason, een Italiaanse 
thriller €1,-. Tel. 06-14040516

Wijnrek staal afm. 155x50 
bij 27 cm €10,-. Tel. 030-
2205204

Voor de backpacker 
Trekkingrugzak 60L, 1x 
gebruikt €25,- incl. rugzak-
hoes voor vliegreis. Tel. 030-
2286515

Voor de muziekliefhebber: 
ruim 50 albums bladmuziek 
vnl voor piano. Meest klass-
sieke werken van oa Schubert, 
Mozart, Beethoven etc. Hele 
doos €10,-. Tel. 030-2286515

Projectietafel €10,- en projec-
tiescherm 4/3 formaat €10,-. 
Tel. 030-2286515

Gardena slangenwagen, als 
nieuw voor 40m tuinslang 
€5,-. Tel. 0346-211220

Stereo installatie incl. boxen 
igst €5,00. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Aristona tv met afstands-
bediening igst €5,00. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Antieke Schoolplaat 
Nederland uitgever Wolters 
€49,95. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Betonnen tuinpilaar voor 
bloem- of waterbak. €20,-. 
Tel. 0346-243758

In beton gegoten sokkel voor 
tuinlantaren moet worden. 
Het is een staander. €25,-. 
Tel. 0346-243758

Oud kinder poppenserviesje 
heel en compleet. €12,50. Tel. 
0346-243758

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
Voor de ZOMERVAKANTIE 
zoeken we tijdelijke bezor-

gers voor diverse wijken in 
De Bilt en Bilthoven. Bezorg 
De Vierklank bij jou in de 
buurt en verdien zo wat 
centen, terwijl de zon heer-
lijk schijnt! We brengen de 
kranten op woensdagochtend 
naar je huis. Vraag een lijst 
met openstaande wijken op 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992 
VA K A N T I E W E R K E R S 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Jonge MODELBOUWER 
om tegen vergoeding model-
len 1:35 voor mij te maken. 
Leeftijd 15/16 jaar. Bel 0346-
830120

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

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

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

Zeer ervaren betrouwbare 
en goede schilder biedt zich 
aan zowel voor binnen- als 
buitenschilderwerk. Tel. 
06-20605881

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

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

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

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

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt…

Twee flinke fikken in twee dagen tijd in De Bilt: 
het oude Brandenburger zwembad stond al op 
de nominatie om gesloopt te worden; de boer-
derij met rieten kap aan de Utrechtseweg is nu 
slooprijp. 
Dat was een goede oefening voor de brandweer en 
een slechte dag voor de verzekeraar en het milieu, 
want schadelijke stoffen blijven echt niet binnen 
de hekken of afzetlinten. 

Wat mij opviel en opvalt is dat we heel veel brand-
weerwagens hebben en relatief weinig politiewa-
gens.
Nou zijn er heel wat corona-kilo's bij gekomen en 
corona-hondjes (Fikkies) aangeschaft. Wanneer 
die baasjes van en met die Fikkies nou 's avonds 
eens een extra blokje om doen en daarbij hun ogen 
en oren open houden en bij elke verdachte situatie 
112 of 09008844 bellen kan 1 + 1 samen 3 wor-
den! De politie kan dan gericht worden ingezet en 
ons mooie De Bilt ook mooi houden.

En woont u in de buurt van het 'Oude Dorp' in kern 
De Bilt loop dan ook eens langs de Dorpskerk; dat 
mag ook zonder fikkie. Daar zijn de afgelopen 
periode twee pogingen tot koperdiefstal geweest 
met veel schade en vorig weekend is er nog een 
raampje opgeblazen of ingeschoten. Dat zijn geen 
grapjes en is geen baldadigheid!

Alvast bedankt en ik kom u graag tegen met mijn 
eigen fikkie: Kyra.

Henk de Kroon, Bezorgd Bilts Burger 



Greta’s melk
Alle genodigden verzamelen in een ruime kring rond twee grote, 
glanzend zwartbonte koeien. Wat ongemakkelijk kijken zij de be-
langstelling voorbij. De eigenwijze dames, met een onvoorstelbare 
staat van dienst, lijken te denken “doe maar gewoon”, nemen af en 
toe een hapje hooi terwijl de feestelijkheden op gang komen.

Een pluim voor de boer namens het veevoederbedrijf voor de duurzame 
relatie tussen mens en dier, een lintje voor de Greta’s en hun voorou-
ders namens de ki (kunstmatige inseminatie) vereniging en een traktatie 
voor de gasten namens de kaasfabriek.

De erelijst in overtreffende trap: Greta 376 produceerde al 100.000 kg. 
melk in de 9 jaar dat zij wordt gemolken. Greta 272 wordt gelauwerd 
vanwege de 10.000 kg vet en eiwit die zij de afgelopen 15 jaren meegaf 
in haar melk. Ketels volle melk. Hoeveel happen gras hebben ze daar-
voor moeten kauwen en herkauwen, hoeveel sloten water gedronken... 
Puur natuur, eerlijk en zonder kunstgrepen. 

Ik voelde me nietig, denk aan hoe ik daarvan profiteerde: melk in de 
koffie, gek genoeg ‘koffie-verkeerd’ genoemd, kaas en boter op brood, 
yoghurt om de dag mee te beginnen, toetjes om de maaltijd mee af te 
sluiten...

Uit de stal klinkt gemor. Vanwege het feest mogen de andere dames 
pas in de kleine uurtjes de wei in. De maan, zo rond als een kaas, 
verlicht de weg als we laat in de 
avond naar huis fietsen.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Koeien in de wei
Kauwen kilo’s melk bijeen
Kaasje voor de boer
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advertentie

Vespa
Wie kan zich nog de komst van de Vespa, het eerste merk scooters, herinneren? Het is wel even 

geleden, namelijk in 1946. Vanwege collaboratie met de Duitsers mocht de Italiaanse producent 
Piaggio na WOII geen vliegtuigen meer bouwen. Zo ontstond de overstap naar scooters. 

Als oorspronkelijk vliegtuigbouwer was het misschien wel logisch om het nieuwe 
vervoermiddel de merknaam Vespa (Italiaans voor ‘wesp’) te geven. 

Brommen doet ie tegenwoordig niet 
meer, hij zoemt. Net als die andere 
Vespa, de hoornaar. Voluit heet hij 
Vespa crabro, wat Italiaans is voor 
wesp hoornaar. Ben je ze dit jaar al 
tegengekomen?

Europese hoornaar
Vorig jaar zaten de hoornaars onder 
andere op de landgoederen Oost-
broek en Houdringe in holtes van 
bomen, soms laag bij de grond, soms 
op ooghoogte. Zoemend zochten ze 
hun weg op zoek naar voedsel. Net 
als de gewone wesp is de hoornaar 
familie van de papierwespen, al is 
ie met een lengte tot zo’n 3,5 cm 
beduidend groter. De kop, het mid-
denlijf en het eerste deel van het 
achterlijf zijn roodbruin. Met zijn re-
latief forse kaken eet en vermaalt hij 
insecten. De twee antennes bovenop 
zijn kop zijn zintuigen om onder an-
dere mee te voelen en proeven. 

Om actief te worden hebben hoor-
naars warmte nodig. Volgens de 
boekjes leven ze van april tot sep-
tember, maar door het zachte weer 
zie je soms nog in november. Dit 
verklaart mogelijk ook de geleide-
lijke toename van soort. Het nest is 
eenjarig, de koningin houdt een win-

terslaap en sticht een nieuw nest in 
het voorjaar door eitjes te leggen (de 
bevruchting heeft kort voor de win-
terslaap plaatsgevonden). 

Steken 
Omdat de hoornaar luidruchtiger 
is dan de wesp komt hij op men-
sen dreigender over, maar in wer-
kelijkheid is hij minder agressief. 
Toch kan ook de hoornaar steken, 
vooral als je te dicht bij het nest 
komt of zoetigheid bij je hebt. De 
angel in het achterlijf heeft net 
als bij de wesp geen weerhaken. 
Daardoor kan hij meerdere keren 
steken zonder dood te gaan. Bij 
iedere steek wordt een beetje gif 
afgegeven om zo zijn prooi te do-
den en daarna op te eten. Niet zo 
verwonderlijk dat een steek dan 
ook pijnlijker is dan die van de 
kleinere wesp. De steekwond kun 
je hetzelfde behandelen als die van 
een wesp. Maar als je je na een 
steek niet lekker voelt, kun je be-
ter even naar de dokter gaan. Als 
je erg allergisch bent voor het gif 
of als je in je keel gestoken wordt, 
kan de steek van een hoornaar do-
delijk zijn. Gelukkig komt dit heel 
zelden voor, maar alertheid is ge-
boden. 

Eten en gegeten worden
Utrechts Landschap ziet de Euro-
pese hoornaar als onlosmakelijk 
onderdeel van de natuur en bestrijdt 
(logischerwijs) geen nesten. Hoor-
naars eten allerlei insecten, die wij 
mensen als ‘vervelend’ ervaren, 
zoals muggen, vliegen, rupsen en 
spinnen, maar helaas ook bijen. De 
larven worden gevoerd met tot bal-
letjes gekauwde insecten. De larven 
geven op hun beurt een zoete stof 
af die weer fungeert als voedsel 
voor het volwassen dier. Daarnaast 
knagen ze aan bomen om zoete sap-
stromen te activeren. Dit doen ze 
meestal bij berken.
Uit angst voor een pijnlijke steek 
laten de meeste mensen en dieren 
de hoornaars met rust. Maar bij één 
soort staan ze wèl op het menu, na-
melijk de wespendief. Deze unieke 
roofvogel met een uitgesproken 
voorkeur voor wespensoorten, is 
zijn enige echte vijand. Hij kan een 
hele kolonie hoornaars uitroeien en 
een nest vernietigen.

Aziatische hoornaar
Misschien heb je wel eens wat ge-
hoord over de Oosterse variant van 
de Europese hoornaar, de Vespa 
velutina. Hij is wat kleiner en je 

kunt ‘m herkennen aan zijn zwarte 
borststuk. Ook zijn de poten zwart 
met een opvallend geel uiteinde. Hij 
is voor de mens niet gevaarlijker dan 
de Europese soort, maar de steken 
zijn pijnlijker.
We zien de Aziatische hoornaar 
steeds meer in Nederland, hij is be-
zig met een geleidelijke opmars van 
zuid naar noord. De invasieve soort 
staat op de EU-lijst van insecten die 
bestreden moeten worden. Hij kan 
namelijk schadelijke gevolgen heb-
ben voor de diversiteit van inheemse 
flora en fauna. De exoot eet vooral 
honingbijen, maar ook hommelsoor-
ten en andere bestuivende insecten. 

In de nazomer kun je een nest met 
wel duizenden Aziatische hoornaars 
aantreffen. 
Als je zo’n nest tegenkomt, meld dat 
dan bij de Provincie Utrecht, zij zijn 
verantwoordelijk voor het opsporen 
en verwijderen van nesten.

Dus, als je wat hoort zoemen in bos 
of park, wees op je hoede! Mis-
schien is het een Vespa crabro of, 
minder waarschijnlijk, een Vespa 
velutina. Maar vast niet iets afkom-
stig uit de fabriek van Piaggio.

© Jacqueline van Dam - Boswach-
ter Publiek Utrechts Landschap

Europese hoornaar (bron: www.kad.nl)

In dialoog met de dorpen over 
omgevingsvisie De Bilt 

De gemeente De Bilt wil de samenwerking met de dorpen over de gewenste toekomstige 
ontwikkelingen voortzetten. Onder begeleiding van de gemeente gaan de dorpen, die dat 
willen, zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder 

vorm te geven. In Westbroek zijn ze al gestart met de eerste bijeenkomst.

Het doel is om samen belangrijke 
opgaven te bespreken: ‘Kunnen we 
meer woningen bouwen en tegelijk 
ook het eigen dorpse en groene ka-
rakter behouden? Kunnen we dan 
binnen de rode verstedelijkingscon-
touren blijven of zijn er plekken waar 
die kunnen worden overschreden? 
En wat betekent dat voor de voorzie-
ningen, leefbaarheid, economie en 
het landschap’?

Drie sporen
De dialoog per dorp vindt plaatst 
aan de hand van drie sporen. Per 
dorp worden de ambities voor de 
fysieke leefomgeving uitgewerkt 
als voorbereiding op het Toekomst-
debat voor de omgevingsvisie. Dan 
worden de voorkeuren opgehaald 
over de gewenste toekomstige ont-
wikkeling van onze gemeente aan 
de hand van vier scenario’s en hun 
impact. Op basis van de door het col-
lege vastgestelde Kern van de visie 
kan gezamenlijk worden gewerkt 

aan specifieke gebiedsuitwerkingen. 
De dorpen kunnen na vaststelling 
van de omgevingsvisie samen met 
de gemeente uitvoeringsplannen op-
stellen en concrete projecten oppak-
ken. Door monitoring, evaluatie en 
actualisatie van de omgevingsvisie 
ontstaat zo een permanente dialoog 
met inwoners. Aanmelden kan via 
omgevingsvisie@debilt.nl of via de 
gebiedsmakelaar van uw kern. 

Westbroek 
Het Dorpsberaad Westbroek ver-
meldt: ‘Dit voorjaar heeft het Dorps-
beraad Westbroek een enquête ge-
houden onder de inwoners van het 
dorp; met behulp daarvan werd infor-
matie opgehaald over welke onder-
delen van de leefomgeving inwoners 
van Westbroek belangrijk vinden en 
waar zij mogelijkheden zien voor de 
toekomst van het dorp. Om een visie 
te kunnen vormen, is het belangrijk 
dat veel mensen meedenken. Het 
Dorpsberaad was dan ook blij en ver-

heugd dat veel mensen (plm. 70) de 
moeite hadden genomen om naar de 
bijeenkomst op 8 juli te komen, waar 
de uitkomsten van deze enquête ge-
presenteerd werden in het dorpshuis 
van Westbroek. Er werd een toelich-
ting op de uitkomsten gegeven en er 
kon worden meegedacht en gespro-
ken over een omgevingsvisie voor 
Westbroek. Een afvaardiging van de 
gemeente verleende medewerking 
aan deze avond en gaf een toelichting 
hoe de gemeente de uitkomsten zal 
gaan gebruiken voor de omgevings-
visie die voor de gehele gemeente zal 
worden opgesteld’.

Thema’s
‘Na een korte toelichting op de uit-
komsten van de enquête werden de 
aanwezigen ingedeeld in verschil-
lende groepen. Vervolgens werd per 
groep gediscussieerd over de thema’s 
wonen en voorzieningen, leefbaar-
heid & gemeenschapszin, groen, bio-
diversiteit en buitengebied. Er von-
den goede discussies plaats en er is 
veel informatie opgehaald. 
Het Dorpsberaad gaat deze informa-
tie verder uitwerken. In het najaar 
zal een nieuwe bijeenkomst worden 
georganiseerd en zal dieper worden 
ingegaan op de tegenstellingen die 
mogelijk uit de opgehaalde informa-
tie naar boven zijn gekomen. Voor 
meer informatie zie www.dorpsbe-
raadwestbroek.nl’.    [HvdB]Herkenbaar beeld van Westbroek vanuit de lucht. (foto Arne Scholten)

“Wat schaft de pot?”
Woe.
4-8
Do.
5-8
Vr.
6-8
Za.
7-8
Zo.
8-8

Biefstuk van de grill 
met pepersaus

Gebakken
snoekbaarsfilet
met Thaise saus

Flammkuchen 
Griekse stijl

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
11-8
Do.
12-8
Vr.

13-8
Za.

14-8
Zo.

15-8

Kip "piri piri"
met Portugese salade

Roergebakken gamba’s 
in knoflook

Champignon-ragout, 
groenten en rijst

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
18-8
Do.
19-8
Vr.

20-8
Za.

21-8
Zo.

22-8

Gebakken 
eendenborstfilet met 

sinaasappelsaus

Gebakken kabeljauw 
met kreeftenjus

Vegetarische burger 
"American style"

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Maandspecial augustus:
Verse Zeeuwse mosselen € 19,50 p.p.

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl
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