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Begraafplaats Brandenburg 
bestaat 120 jaar

door Guus Geebel

Het oudste gedeelte van de begraafplaats Brandenburg aan de Eerste Brandenburgerweg in 
Bilthoven werd in 1900 in gebruik genomen. Het bijzondere van dit kerkhof is 

dat de oorspronkelijke begraafplaats later zodanig is uitgebreid dat 
het toch lijkt of het een totaalconcept is. 

Op een ontwerpschets uit 1926 is te 
zien hoe gedacht werd de uitbrei-
ding vorm te geven. In het midden 
de aula met de grote as en rechts de 
toekomstige uitbreiding als spiege-
ling van de eerste aanleg. De aula 
is een achtzijdig koepelvormig ge-
bouw in de Amsterdamse School-
stijl. Het ontwerp is van Biltse ge-
meentearchitect en tevens directeur 
van de begraafplaats G.J. Vermaak, 
die ook de ontwerpschets uit 1926 
ondertekende. Copijn uit Utrecht 
heeft de nieuwste uitbreiding gere-
aliseerd. Daarbij is met het bestaan-
de ontwerp rekening gehouden, 
waardoor het nog steeds bij het oor-
spronkelijke ontwerp aansluit. 

Bordje
Een bordje met het verzoek con-
tact op te nemen met de beheer-
der bij het graf van Henric Paulus 
baron van der Borch tot Verwolde 
van Vorden, was voor Veroniek 
Clerx, redacteur van het Online 
Museum De Bilt, aanleiding te on-
derzoeken wat dit betekent en wat 
de consequenties kunnen zijn. Ba-
ron van der Borch was van 1927 
tot 1952 burgemeester van De Bilt 
en in 1945 de bevrijdingsburge-
meester. In Bilthoven is een laan 
naar hem vernoemd. Van 1943 tot 
1945 werd hij vervangen door een 
NSB burgemeester. ‘Ik vraag me 
af of de stand van zaken omtrent 

het graf bij u of uw familie be-
kend is en wat eventuele plannen 
zijn voor de toekomst’, schrijft 
Veroniek Clerx aan nabestaanden. 
Inmiddels heeft kleinzoon Romeo 
van der Borch tot Verwolde van 
Vorden haar geantwoord. ‘Zowel 
mijn grootmoeder als mijn groot-
vader en een van hun kinderen zijn 
in dit graf begraven. Mijn vader 
en daarna zijn broer die vorig jaar 
overleed hebben de grafrechten 
voor dit graf betaald. Ik zal echter 
op grond van uw bericht contact 
met de begraafplaats opnemen om 
meer informatie te krijgen over het 
door u gesignaleerde bordje.’ 

Grafrechten
Eric Oosterwijk, adviseur bij het 
team ondersteuning gebieden bij 
de gemeente De Bilt, gaf in gezel-
schap van communicatieadviseur 
Dick de Jager een toelichting over 
deze bordjes en hield een rondlei-
ding over de begraafplaats. Hij ver-
telt dat de bordjes worden geplaatst 
bij graven waarvan de huurtermijn 
termijn afl oopt en niet is gereageerd 
op een brief die de gemeente met de 
mededeling daarvan naar het laatst 
bekende adres stuurde. Dat was ook 
het geval bij het graf van de oud-
burgemeester. ‘De procedure is dat 
wanneer de grafrechten afgelopen 
zijn en niemand zich meldt de rech-
ten vervallen aan de gemeente. In 
de meeste gevallen wordt dan be-
sloten tot ruiming, maar dat zal in 
dit geval zeker niet gebeuren.’ Eric 
vertelt dat het aantal begrafenissen 
sterk is afgenomen. ‘Er zijn er nu 
minder dan honderd per jaar.’

Stenen archief
Bij de aanleg van de begraafplaats 
is een duidelijke keuze is gemaakt 

tussen groenblijvers en loofbomen. 
De groenblijvers zijn de structuur-
dragers. De hagen die de vakken in-
delen zijn allemaal coniferen en de 
losstaande bomen zijn loofbomen. 
De gevarieerde grafmonumenten 
van verschillende materialen vor-
men als het ware het stenen archief 
van de omgeving. Het geheel maakt 
begraafplaats Brandenburg binnen 
de bebouwde kom tot een prachtig 
wandelpark. Het ontwerp is een ge-
stileerde vlinder. Niet duidelijk is 
wie de grondlegger is. 

Pantoffeldiertje
Waarschijnlijk heeft de onverlaat, die deze rommel zo heeft achterge-
laten op de tafel langs het fi etspad naar Hollandsche Rading op nog 
geen 3 meter afstand van de afvalbak, nog minder hersencellen dan een 
pantoffeldiertje. (Rob Timmer, Hollandsche Rading)

De oorspronkelijke toegang tot de begraafplaats.

Eric Oosterwijk en Dick de Jager (r) bij het graf van burgemeester baron 
van der Borch tot Verwolde van Vorden.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/08 • 10.30u - Mevr. ds. Louise Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/08 • 09.30u - Ds. J.P. Nap

16/08 • 18.30u - Ds. L. Schaafsma 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/08 • 10.30u - Harry Schram

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Ingaande september zijn er weer 
samenkomsten in de kerkzaal van de 

Koperwiek.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
16/08 • 10.30u - Gebedsviering; 

voorganger mevrouw A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
16/08 • 10.00u - Proponent P. Verhagen
16/08 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 

opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

16/08 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
16/08 • 10.00u - Gebedsviering; 

voorgangers I. Elsevier en W. Kremer 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/08• 10.00u - spreker  

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/08• 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

16/08 • 10.00u - Ds. R.J. Oomen  
16/08 • 18.30u - Ds. R.J. Oomen 

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/08 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
16/08 • 18.30u - Ds. D. van de Streek 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

16/08 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat 
P.J.T. van den Herik 

PKN - Ontmoetingskerk
16/08 • 09.30u - Mevr. ds. D. van 

Leeuwen-Assink

St. Maartenskerk
16/08 • 10.00u - Gebedsviering; 

voorganger L. Fijen
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/08 • 10.00u - Dhr. W.M. van Dijke
16/08 • 18.30u - Ds. B.J. Eikelenboom 

PKN - Herv. Kerk
16/08 • 10.00u - Ds. M. Maas

16/08 • 18.30u - Ds. R.A. Veen

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn man

Johannes Boshuis
wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen,
bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe 
hij werd gewaardeerd.

Adrie B oshuis

Maartensdijk, augustus 2020.

“Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.”

Na een periode van afnemende krachten is, voor ons toch nog onverwacht, 
door de Heere weggenomen mijn moeder, schoonmoeder en onze oma

Elisabeth Evertje Herrewijn - Schuurman
Weduwe van Paulus Cornelis Herrewijn

in de gezegende leeftijd van 96 jaar

Evelies en Martin
Tamara
Vera

5 augustus 2020

Correspondentieadres:
Fam de Peuter-Herrewijn
Oud-Beijerlandsedijk 26
3261 KT Oud-Beijerland

Op dinsdag 11 augustus 2020 jl. heeft de begrafenis plaatsgevonden op de 
Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Degene die ik liefheb verlaat ik, 
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Na een leven dat in het teken stond van haar gezin is, 
op de leeftijd van 76 jaar, heel vredig ingeslapen 

mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder

ALIDA AGATHA MARIA 
SCHUURMAN - VAN DER WOUDE

LIDA
* Utrecht,  † Bilthoven,
15 mei 1944  9 augustus 2020

Cees
   Edwin
   Dennis

Correspondentieadres:
Barbara Uitvaartverzorging
T.a.v. de heer C. Schuurman
Egginklaan 51
3527 XP  Utrecht

Lida is thuis, alwaar geen bezoek.

Vanwege de huidige omstandigheden vindt de uitvaart in besloten 
kring plaats.

Onze moeder is niet meer.
Met een glimlach om haar mond zei ze:

’t is goed geweest. Ik ga lekker uitrusten.

Veel mooier hadden wij ons een laatste moment niet kunnen 
wensen. Haar leven stond in het teken van ons aller welzijn. 
Wij zijn verdrietig, maar kijken ook met dankbaarheid en 
tevredenheid terug op de laatste weken van haar leven. Zij 
was helder tot het einde, maar haar lichaam kon niet meer.

Wij nemen afscheid van onze lieve moeder en oma

Jannetje 
van Eck - van der Heiden
25 mei 1926       Maartensdijk       4 augustus 2020

Jos en Riet
    Lotte en Jorg
    Niek en Anne
    Tom en Loes
Jon en Tosca
    Jonne en Jan
    Rowena
Rob en Marian
    Martijn

Correspondentieadres
Fazantlaan 9
3728 EX  Maartensdijk

Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.
Herinneringen aan onze moeder kunt u ook met ons delen 
op: condoleance.akeruitvaarten.nl. naamcode: Jannie

Zelfs vindt de mus een huis, en de
zwaluw een nest voor zich waar zij
haar jongskens legt, bij Uw altaren,
Heere der heirscharen.
Psalm 84 vers 4a

Met diepe droefheid en dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, geven wij u kennis dat de Heere, op Zijn tijd, zacht en 
kalm tot zich heeft genomen onze zorgzame moeder, lieve oma,
en overgrootoma

Dirkje Cornelia Jannetje de Vor – Wijnen
weduwe van Wouter de Vor, overleden 20 maart 1998

in de leeftijd van 90 jaar.

 Maartensdijk: Martin de Vor
  Wil de Vor – de Wit
  Walter, Samantha, Martijn, Renske
 Wijk bij Duurstede: Ans de Vos – de Vor
  Rien de Vos
  Daniël, David
 Ingersoll (Canada): Albert de Vor
  Ada de Vor – Snitselaar
  Maria en Marc, Alanda en Tyler, Dianne en Arjan, 
  Martina en Peter, Linda en Dwayne 
 Maartensdijk: Walter de Vor
  Anita de Vor – Boshuis
  Marieke en Alex, Arnoud
 Loenen a/d Vecht: Desiree de Vor, Daniel Banen
  Fleur, Puck
  En alle achterkleinkinderen

5 Augustus 2020
Correspondentie adres: 
Achterweteringseweg 49, 3738 MB Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Na een lange periode van afnemende gedachten en krachten is, voor 
ons toch nog onverwacht, door de Heere uit ons midden weggenomen 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Neeltje van Amerongen - Spelt
Weduwe van Cornelis van Amerongen sinds 22 oktober 2002

Maartensdijk Ermelo
24 september 1929 7 augustus 2020

 Namens ons als kinderen 
 Klein - en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
B. van Amerongen
Karel Doormanlaan 105
3843 EA Harderwijk

Vandaag woensdag 12 augustus hee� de begrafenis plaatsgevonden 
op de Hersteld Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk.
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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

Paula en Olga van Tap DELA

advertentie

advertentie

Sobere herdenking Japanse 
capitulatie in Bilthoven

Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven worden zaterdag 15 
augustus de slachtoffers van de Japanse terreur tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië 

herdacht. Japan capituleerde 75 jaar geleden op die dag. Daarmee kwam er na Europa 
ook in voormalig Nederlands Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking bij het monument 
in Bilthoven vindt vanwege de 
coronacrisis op sobere en beslo-
ten wijze plaats. De ceremonie is 
dit jaar niet toegankelijk voor be-
langstellenden. De toespraken van 
burgemeester Sjoerd Potters en 
Romulo Döderlein de Win worden 
door RTV Utrecht opgenomen en 
uitgezonden in hun reportage van 
de herdenking. 
Lococommissaris van de Koning 
Huib van Essen legt een krans 
namens de provincie, burgemees-
ter Potters namens de gemeente 
en mevrouw Echter zal met een 
familielid de krans met 75 rode 
en 1 witte roos leggen namens 
de deelnemers die onder normale 
omstandigheden aanwezig zouden 
zijn. Die 75 rode rozen staan voor 
elk jaar na de capitulatie van Ja-
pan op 15 augustus 1945. De ene 
witte roos staat voor onschuld en 
puurheid van de jongere gene-
ratie, maar ook voor verdriet en 
gemis. Dat laatste geldt ook voor 
diegenen die de oorlog en Bersiap-
periode hebben meegemaakt en 
geliefden hebben verloren. Maar 
ook voor de jongere generaties die 
eveneens littekens hebben.

Dit jaar is er geen spreker, wel zul-
len vijf koperblazers van Kunst en 
Genoegen de sobere herdenking 
muzikaal ondersteunen. Ook wordt 
het taptoesignaal geblazen, 1 mi-
nuut stilte gehouden en zingen de 

paar aanwezigen twee coupletten 
van het Wilhelmus. Het organisatie-
comité vraagt mensen die graag aan-
wezig zouden willen zijn op een eer-
der of later tijdstip te komen om hun 
bloemen bij het monument te leggen. 

Dit jaar is er geen koffie of thee met 
spekkoek. Het comité hoopt volgend 
jaar de traditionele herdenking weer 
op te kunnen pakken. Voor meer in-
formatie: mevrouw Sera de Groot, 
030-2292532.       [GG]

RegioTV De Bilt zal een reportage maken van deze herdenking, welke 
op 15 augustus in besloten kring plaats vindt op het gemeentehuis in 
De Bilt en welke o.a. een toespraak van de burgemeester en de plech-
tigheid rondom de kranslegging bevat. De beelden zijn vanaf 19.00u. 
te zien op RegioTV De Bilt (Ziggo kanaal 43 en KPN/XS4ALL ka-
naal 1480), op www.regiotvdebilt.nl en op de website van deze krant 
www.vierklank.nl      [HvdB]

Bij aanvang van de herdenking hangt de Nederlandse driekleur halfstok.

Stichting vraagt 
eigenaren claim 

in te dienen
door Guus Geebel

Door een omissie in het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 be-
staat er een grote kans dat eigenaren van woonpercelen in Bilthoven-
Noord ernstig in hun rechten zijn aangetast. De inschatting in 2014 
van de gemeente zelf is dat het ongeveer 300 gevallen betreft. Eigena-
ren kunnen hierdoor mogelijk aanzienlijke schade lijden.

De gemeenteraad nam op 30 juni 2020 een motie aan waarin het college 
wordt opgeroepen om op basis van in ieder geval de reeds door het ‘Col-
lectief van gedupeerden’ samengestelde lijst van 97 woonpercelen in 
Bilthoven Noord aan te passen. Door het bestemmingsplan ‘Bilthoven 
Noord, dat bij besluit van 22 mei 2014 gewijzigd is vastgesteld, wor-
den zij nu beperkt in hun gebruikersmogelijkheden, omdat het bestem-
mingsplan in strijd is met de feitelijke situatie op de diverse percelen. 

Maatwerk
De motie vraagt de bestaande subbestemmingen te herformuleren door 
introductie van maatwerk in de afstand tot de zijdelingse perceelgrens, 
zodanig dat voor de getroffen percelen wordt voorzien in maatvoering, 
welke beter aansluit bij en meer recht doet aan de bestaande situatie en 
rechten. Verder vraagt de motie de betreffende percelen in een andere 
subbestemming in te delen, die beter aansluit bij en meer recht doet 
aan de bestaande situatie en rechten voor wat betreft de afstand tot de 
zijdelingse perceelgrens om oplossingen te onderzoeken. 

Niets
‘De raad bevestigt dat er problemen zijn maar de algemene verwachting 
is dat de wethouder dit verzoek naast zich neerlegt en niets gaat doen’ 
aldus de Stichting Planschade Bilthoven-Noord. De stichting adviseert 
eigenaren die mogelijk planschade lijden een claim in te dienen.’Voor 
aansluiting of  ondersteuning kunnen eigenaren zich melden bij de 
Stichting Planschade Bilthoven-Noord en de Bewonersvereniging Bilt-
hoven-Noord. Een planschadeclaim kan tot en met 18 augustus 2020 
worden ingediend. ‘De vaste kosten bedragen 300 euro waarvoor de 
gemeente na het indienen van de claim een factuur stuurt. Dit bedrag 
wordt terugontvangen wanneer er uiteindelijk een tegemoetkoming in 
planschade wordt toegekend’. De stichting adviseert voor de zekerheid 
een planschadeclaim in te dienen. ‘Later kunt u eventueel nog beslissen 
de factuur van de gemeente niet te betalen, waardoor uw claim niet in 
behandeling wordt genomen’. 

De weg naar Bilthoven-Noord.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Maertensplein 16               
3738 GK  Maartensdijk              

Tel. 0346-211711 

*  m.u.v. basis-, hoogzomer- en nieuwe collectie 

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 augustus
t/m woensdag 19 augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gegrilde honingham 
Gebraden rosbief
Runderrollade

Draadjesvlees salade 
Filet Americain
Bieslook-paté

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Lams of bavette 
spiesjes

Spareribs 

SHOARMA
1

KILO 8.98

500
GRAM 6.25

Duitse braadworst 

500 
GRAM 6.98

4 + 1
GRATIS

500 
GRAM 5.98

LET OP!

TIJDELIJK DIVERSE KANT
EN KLAAR MAALTIJDEN!

4 gepaneerde schnitzels + 
pond gehakt

Heerlijk mals!

500 
GRAM 5.98Kipfilet

naturel of gemarineerd

TYNJETALER 
STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

SAMEN
VOOR 10.-

6.98500
GRAM



SeniorWeb Idea 
start webinars

 
De leslocaties van SeniorWeb Idea starten heel voorzichtig weer op 
met diverse activiteiten. Zo staan er vrijwilligers van het Digitaal Café 
paraat om vragen over uw tele-
foon, tablet of computer weer 
te beantwoorden. Maar ook de 
informatiebijeenkomsten starten 
weer; nog niet fysiek maar via 
een videoverbinding. 

Deelnemen kan met een tablet, 
iPad, laptop of pc. Aan bod 
omen o.a. het maken van je ei-
gen keus in het donorregister, 
online boodschappen doen, her-
kennen van phishing mails en 
spoofing. Aanmelden c.q. infor-
matie kan verkregen worden op 
www.ideacultuur.nl, telefonisch 
via 085 8 222 777 of per e-mail 
seniorwebidea@gmail.com. 

Ruïnes en graffiti
Tijdens een wandeling kwam ik deze situatie tegen in het Leyense 
Bos. Een gebouwtje dat vroeger diende als kiosk, inmiddels verval-
len, een moderne ruïne. Kort daarvoor was het voorzien van verse 
laag graffiti, de spuitbussen lagen er nog.

Ik maakte deze foto met een objectief dat een zogenaamde sweet spot 
heeft, een plek in het beeld waar het objectief scherp is. De omgeving 
rond deze spot wordt snel onscherp. Bij dit bijzondere objectief kun je 
de plek waar de sweet spot zich bevindt zelf bepalen. Op deze manier 
kun je een onderwerp in de foto als het ware isoleren van de omgeving 
en in de ‘spot’light zetten. 

In de zomerperiode wordt er elke week een foto van de Bilthovense 
fotograaf Hans Lebbe gepubliceerd met zijn verhaal over plaats, ach-
terliggende gedachte en gebruikte techniek. Kijk ook eens op zijn 
website hlpimages.nl

(foto Hans Lebbe / HLP images)
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Joop en Co Bloemendal 
65 jaar getrouwd

door Guus Geebel

‘Lief en leed met elkaar delen en zoals wij het doen iedere avond een borreltje nemen voor het slapen 
gaan. Zij een portje en ik een citroenbrandewijn en dat doen we al jarenlang.’ Joop en Co 

Bloemendal noemen dat hun geheim om 65 jaar gelukkig getrouwd te kunnen blijven. 
Zij vierden woensdag 5 augustus hun briljanten huwelijksjubileum. Locoburgemeester 

Madeleine Bakker kwam het echtpaar daarmee thuis feliciteren.

Joop Bloemendal en Co de Graaf 
leerden elkaar zeventig jaar geleden 
kennen. ‘Mijn broer kwam in 1950 
als dienstplichtig militair na een 
paar jaar terug uit Indonesië’, vertelt 
Joop. ‘Hij was zeven jaar ouder dan 
ik. We woonden op de Hessenweg 
en ik had voor zijn thuiskomst een 
erehaag opgesteld. Daar was veel 
belangstelling voor en Co stond met 
een vriendin, die op de Hessenweg 
woonde ook te kijken. Ik liep naar 
haar toe, maakte een praatje en er 
kwamen meer praatjes. Zo is het 
gekomen. Ik kende haar niet eerder 
want ze kwam uit Westbroek, maar 
ze werkte voor dag en nacht in De 
Bilt.’ Ze hadden vijf jaar verkering. 
Toen ze zestien geworden was kwam 
Joop voor het eerst bij haar ouders 
thuis. Die woonden aan de Vechtdijk 
in Westbroek bij fort de Klop. 

Wonen
Joop Bloemendal is 88 jaar en ge-

boren en getogen in De Bilt. Hij 
heeft nooit in een andere gemeente 
gewoond. Co de Graaf is 86 en ge-
boren in Westbroek aan de Gagel-
dijk. Na hun trouwen gingen ze 
inwonen bij de broer van Joop. Co 
werkte toen bij De Gruyter op het 
Emmaplein in Bilthoven en Joop in 
de bouw. De dag nadat ze twee jaar 
getrouwd waren werd hun dochter 
geboren. Kort daarna kregen ze hun 
eerste zelfstandige woning aan de 
Utrechtseweg tegenover het toen-
malige hotel Poll. Een paar jaar la-
ter verhuisden ze naar de Troelstra-
weg in De Bilt. Het echtpaar kreeg 
een dochter en een zoon, er zijn 
vier kleindochters, drie achterklein-
zoontjes en een achterkleindochter. 
Twee achterkleinzoontjes voetbal-
len bij FC De Bilt. 

Conciërge
Na zijn werk in de bouw werd Joop 
conciërge bij de huishoudschool 

in De Bilt. Toen na twaalf jaar de 
school ging fuseren met een school 
in Zeist stopte hij daar. ‘Ik was op de 
school tuinman en deed er van alles. 
Ik heb er heel leuk gewerkt en het 
was een mooie tijd. Als er uitstapjes 
waren ging ik ook mee.’ Joop werkte 
vervolgens twaalf jaar bij de sport-
hal in de Kwinkelier tot hij met de 
VUT ging. Het echtpaar heeft altijd 
met veel plezier in de gemeente De 
Bilt gewoond. Ze woonden op ver-
schillende plekken en nu ruim een 
jaar naar volle tevredenheid in een 
aanleunwoning in De Leijen. ‘Er is 
beneden in de zaal altijd van alles 
te doen en vrijdags is er van drie tot 
vier een borrelmiddag. Er lopen hier 
meisjes rond die ik als conciërge op 
de school gehad heb.’ 

Voetbal
Joop is nog steeds actief bij FC De 
Bilt. Hij ontvangt en verzorgt de 
scheidsrechter van het eerste elftal 
en de spelers van de tegenpartij. Ie-
dere zaterdagmorgen staan Joop en 
Co al om half negen langs het veld 
als de achterkleinzoontjes van elf en 
negen jaar voetballen. Het andere 
achterkleinzoontje korfbalt. Voet-
bal houdt de hele familie bezig en 
hoewel er verschillende voorkeuren 
voor Ajax en Feyenoord zijn leidt 
dat niet tot onenigheid. Joop en Co 
hebben jarenlang in de kantine van 
de zwart-witten van BVC gestaan en 
die ook schoongehouden. Het bril-
janten huwelijksfeest vierden ze op 
1 augustus bij café Van Miltenburg 
in Bilthoven. Er waren felicitaties 
namens Koning Willem-Alexander, 
de Commissaris van de Koning en 
bloemen van de gemeente.Het briljanten bruidspaar met locoburgemeester Madeleine Bakker.

Restaurant Bij de Tijd 
sluit haar deuren

Vanaf 14 september zal restaurant Bij de Tijd in locatie Weltevreden aan de 
Prof. Dr. P J W Debeyeweg in De Bilt haar deuren sluiten.

Op 2 maart 2012 werd in woon- en 
zorgcentrum Weltevreden in De Bilt 
dit (toen) nieuwe wijkrestaurant ge-
opend; bedoeld om de bewoners in 
contact te brengen met omwonen-
den én om studenten van ROC Mid-
den Nederland de kneepjes van het 
horeca-vak te leren. 

De Bilthuysen, eigenaar van res-
taurant Bij de Tijd heeft enige 
tijd geleden al de keuze gemaakt 
zich te richten op (complexe) 
verpleging en behandeling van 
ouderen op al haar locaties. Ook 
in de wijkzorg vindt een omslag 
plaats naar zwaardere verpleging 

en verzorging Dat betekent dat De 
Bilthuysen de focus verlegt naar 
een andere wijze van invulling 
geven aan activiteiten, waar ook 
het nuttigen van maaltijden onder 
valt. 

Lastig 
De doelgroep van restaurant Bij 
de Tijd is echter een heel andere 
en biedt naast plek aan een aantal 
bewoners en aanleunbewoners die 
daar de maaltijd nuttigen, ook een 
volledige horecagelegenheid voor 
andere geïnteresseerden, zoals 
buurtbewoners. Echter, is gecon-
stateerd, dat het aantal bezoekers 
ten opzichte van de kosten die het 
restaurant met zich meebrengt 
niet in verhouding is met elkaar. 
Derhalve sluiten de deuren defini-
tief per 14 september.
             (Liselotte de Bruijn)

Een terasje pikken bij Restaurant Bij de Tijd is er straks niet meer bij.

advertentie

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

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

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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

Voorheen 

kvanasselt.nlBekijk onze tarieven op kvanasselt.nl
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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.

€ €€

Administratieve duizendpoot

Meer weten?

Wil jij jezelf vastbijten in afwisselende, administratieve 

werkzaamheden? En wil je werken in een groene, vitale omgeving 

in de buurt van Utrecht? Mooi! Dan ben jij degene die we zoeken! 

Wij zoeken een:

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Remco 

Valk, operationeel directeur: 06 - 53 43 66 55. Direct solliciteren? 

Mail je motivatie en cv uiterlijk 31 augustus naar info@tfi.nl

Bekijk de gehele vacature op tfi.nl/werken-bij

(24-36 uur per week)

TFI Vitaler Groen
Tolakkerweg 217A 3738 JM Maartensdijk +31 35 577 09 70 info@tfi.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)

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Woe. 26 augustus cholesterol prikken - maak een afspraak.

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    CONTACT

Kwaliteitsslagerij Zweistra
De vleesspeciaalzaak in Maartensdijk. Wij heb-
ben voor u een zeer ruim assortiment aan verse 
kwaliteitsproducten. Ambachtelijk gemaakt 
volgens beproefde recepturen... [lees meer]

Hairdesque
In onze moderne salon kunt u rekenen op een 
gedegen advies en een betrokken kijk op uw 
haarwensen. Wij onderscheiden ons met de fan-
tastische Curlsys kniptechniek...  [lees meer]

BOSSCHE 
BOLLEN!

per stuk € 1,75

  Vakantie 
in eigen land!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

advertentie

De vroegst gevonden tekening van 
de begraafplaats stamt uit 1926. 
Daarop staat de indeling van de 
paden. De tekening is ondertekend 
door P.J. Vermaak, gemeentearchi-
tect van De Bilt. Er staat ook nog 
een bijzonder lijkenhuisje dat oor-
spronkelijk voor de begraafplaats 
werd gebouwd. Na de Tweede We-
reldoorlog werd het uitgebreid met 
een obductieruimte en toiletten. De 
originele snijtafel staat er nog in. 

Herdenkingssteen
In 2000 bestond begraafplaats Bran-
denburg honderd jaar. Ter gelegen-
heid daarvan werd toen bij een 
herdenkingssteen een centenboom 
geplant. Bij de uitbreiding van de 
begraafplaats in 2009 kreeg de steen 
tijdelijk een andere plek. De cen-

tenboom bleek niet te behouden. In 
2012 kreeg het monument een de-
finitieve nieuwe plek bij een nieuw 
geplante roodbladige treurbeuk. De 
plaquette op de herdenkingssteen 

vermeldt dat burgemeester Tchern-
off op 1 september 2000 de centen-
boom bij de steen heeft geplant. Op 
die dag hebben de burgemeester en 
zijn vrouw echter af moeten zeggen 
vanwege zware koorts. Toen heeft 
wijlen mevrouw Slok de boom ge-
plant. Op de steen staat dus wel zijn 
naam, maar op de dag zelf was hij 
er niet. Het monument heeft nu een 
mooie plek op het oude gedeelte van 
de begraafplaats met keldergraven 
uit begin 1900. Daar ligt ook burge-
meester De Blocq van Haersma de 
With begraven. Hij was mede ver-
antwoordelijk voor de aanleg en in-
gebruikname van de begraafplaats.

Oorlog
Tijdens de oorlog hebben in de 
aula van de begraafplaats onderdui-
kers gezeten. Één daarvan was de 
beroemde variétéartieste Heintje 

Vervolg van pagina 1

De herdenkingssteen met plaquette 
die ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan werd gelegd.

De koepelvormige achtzijdige aula in Amsterdamse Schoolstijl op het kerkhof. 

Davids. Het was een veilige plek 
omdat de Duitsers toch wel respect 
voor begraafplaatsen hadden, dus 
daar kwamen ze niet. Het schijnt 
dat in de oorlog in de oude kelder-
graven illegaal werd geslacht. Op 

de begraafplaats bevinden zich ook 
enkele oorlogsgraven. De komst 
van andere culturen hebben begra-
fenissen een heel ander karakter ge-
geven. Van een stille plechtigheid 
tot gebeurtenissen met veel muziek. 

Natuurmonumenten in het 
Noorderpark

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt maakt deel uit van het Noorderpark. In het westelijke deel liggen de 
Tienhovense plassen met de wipwatermolen De Trouwe Wachter, het trilveengebied met 
zijn bijzondere flora en fauna en de eeuwenoude eendenkooi aan de Kanaaldijk tussen 

Hollandsche Rading en Tienhoven, met vanginstallatie, kooikershuisje en kooibos.

Verscholen in het groen ligt aan 
de overkant van het Tienhovens 
Kanaal te Hollandsche Rading een 
oude eendenkooi; een van de 113 
geregistreerde eendenkooien in 
Nederland.  Vanaf 1973 wordt hij 
niet meer gebruikt. Piet Bakker, 
een aantal jaren geleden overleden, 
was beroepsvisser en de laatste die 
als kooiker op de eendenkooi heeft 
gewerkt. In een interview in juli 
2006 vertelt Piet Bakker aan Koos 
Kolenbrander over de eendenkooi, 
die ligt aan de overzijde van het 
Tienhovens kanaal in Holland-
sche Rading in de Breukeleveense 
polder ‘Achteraf’. In 1950 is de 
eendenkooi verkocht aan Natuur-
monumenten. Piet Bakker uit Breu-
keleveen heeft daarna de exploita-
tie nog tot 1973 gedaan. Toen vader 
Gijs Bakker de eendenkooi over-
nam, lagen er in het midden twee 
vijvers (wedden), gescheiden door 
een akkertje. Met zijn zoon Piet 
heeft hij er één wed van gemaakt en 
het aantal vangpijpen van 10 naar 
zes teruggebracht. Voor de Tweede 
Wereldoorlog werden er 4000 tot 
5000 wilde eenden per jaar in een-
denkooi gevangen. Een vangst van 
1000 eenden per jaar is kostendek-
kend. Tot 1973 ving Piet Bakker er 
gemiddeld 2000 per jaar. De jacht 
op de wilde eenden gaat ieder jaar 

op 24 juli open. Zomers bracht 
Bakker de gevangen eenden dage-
lijks op de fiets naar poelier Rozen-
burg aan de Vismarkt in Utrecht. 
Ook leverde hij aan restaurants.
Het jachtseizoen loopt van 15 au-
gustus t/m 31 januari, vanaf een 
half uur voor zonsopkomst tot een 
half uur na zonsondergang. 

Aanleg
Wanneer de eendenkooi is aange-
legd, is onbekend. Vermoed wordt 
dat hij heel oud is. Koos Kolen-
brander: ‘Begin 1800 wilde de stad 
Utrecht een oude wens vervullen: 
een scheepvaartverbinding met 
toen nog de Zuiderzee. De eerste 
gedachten hierover dateren al uit 
1640. Toen zijn er verschillende 
plannen gemaakt. Bij één ervan 
was een tracé bedacht, dat via de 
gemeente De Bilt naar de rivier 
de Eem liep. Bij een tweede plan 
liep de scheepvaartverbinding via 
het Zwarte Water (in Utrecht) en 
de Maartensdijkse Vaart naar het 
oosteinde van de Nieuwe Wetering 
en daar vandaan in noordoostelijke 
richting rivier de Eem. Pas in 1820 
is er werkelijk begonnen met de 
aanleg van een kanaal; nu vanaf de 
Vecht ten zuiden van Breukelen. 
Bij de realisatie ervan werd zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van be-
staande waterwegen, zoals de oude 
Tienhovense Vaart en de Weersloot. 
Het echte graafwerk moest dwars 
door de Egelshoek langs het Huy-
decoperspoor via de Hoorneboeg 
richting Gooiersgracht. De aanleg 
ervan is destijds gestopt door het 
mulle zand bij het Huydecopers-
poor. Iedere gegraven meter liep 
weer vol met zand. Hoewel niet 
exact is vast te stellen, kan het zijn, 
door vergelijking van de oude land-
kaarten van de polder Achteraf te 
Breukeleveen dat de eendenkooi 
reeds voor de aanleg van het Tien-
hovens kanaal bestond.

Het Tienhovensch Kanaal
Over het ‘Kanaal dat zomaar 
stopt…’schreef collega Rob Klaas-

sen in april van dit jaar (VK 17): 
‘Het betreft hier een gedeelte van 
het Tienhovensch Kanaal. Aan de 
ene kant van de Noodweg loopt 
dit kanaal tussen de westzijde van 
landgoed Einde Gooi en de Huy-
decoperweg. Aan de andere kant 
loopt het nog zo’n 200 meter door 
in de richting van de Hoorneboegse 
hei’ en ‘Voor zover het kanaal in 
de provincie Utrecht was gelegen 
is het vrij snel gereedgekomen. In 
1838 ontstonden er plannen om het 
kanaal door te trekken naar de ge-
meente Huizen. Het kanaal moest 
daarvoor richting toren van Eem-
nes worden gegraven. Op deze 
wijze zou er een alternatieve han-
delsweg gaan ontstaan, die liep van 
Amsterdam naar Amersfoort.  Deze 
verlenging liep uit op een fiasco. 
De kanaalbouwers zijn slechts tot 
aan de Zwarte Berg op de Hoorne-
boegse hei kunnen komen. Dit ge-
bied maakt deel uit van de Gooise 
stuwwal, die op ca 5 meter boven 
NAP is gelegen. Het te graven ka-
naal liep dood tegen deze voor die 
tijd vrijwel onmogelijk te doorgra-
ven zandgronden’. 

Kraai
‘Het Tienhovensch Kanaal is totaal 
ruim 10 km lang. Het kanaal loopt 
vanaf de Kraaienestersluis bij de 
Vecht bij Breukelen via Breukel-
erveen, Tienhoven naar Holland-
sche Rading. Bij de sluiswachters-
woning splitst het Tienhovensch 
Kanaal zich. Een deel van circa 
2 km lengte loopt in Noordooste-
lijke richting verder richting Hoor-
neboeg om daar te eindigen in de 
Zwarte Berg op de Hoorneboegse 
hei. Het andere deel loopt door in 
oostelijke richting langs de Graaf 
Floris V weg in de richting van 
Hollandsche Rading om daar na 
circa 1 km meter abrupt te eindi-
gen’.

Kooirecht
Volgens Bakker in 2006 gebiedt 
een oud kooirecht, dat het gebied 
binnen een straal van 753 meter (= 

300 Rijnlandse roeien) rond een 
functionerende eendenkooi vrij 
moet blijven. Schippers moesten 
dan ook met gestreken zeil door het 
kanaal langs de eendenkooi varen. 
Tot 1973 sliep Piet Bakker vaak ’s 
nachts in het huisje op het terrein. 
Vooral tijdens volle maan had hij 
het druk. Een eend is kleurenblind 
en reageert op beweging, geluid 
en geur. Iedere kooiker loopt in 
de kooi dan ook meestal met een 
stukje brandend turf of een vuil 
boerenkiel aan om zijn mensen-
lucht te verbergen. Na 1973 werd 
de eendenkooi niet meer gebruikt 
voor de eendenjacht. 

Gratis rondleiding
De vrijwilligers van Natuurmo-
numenten geven hier van april tot 
oktober elk laatste weekend van de 
maand tussen 12.00 en 16.00 uur 
korte rondleidingen. De rondleidin-
gen zijn gratis, maar een bijdrage 
voor het in stand houden van de kooi 
door vrijwilligers aan de restauratie 
van de kooi is bijzonder welkom. 
Het startpunt is bij de ingang van de 
eendenkooi, halverwege de Kanaal-
dijk. Je hoeft je niet aan te melden. 
Let op: Bij regenachtig weer zijn er 
geen rondleidingen. 

Groepsexcursie
Niet alleen eendenkooi Breukele-
veen is een bezoek waard. De Tien-
hovense plassen is een typisch Hol-
lands laagveengebied en uniek in 
Europa. De vrijwillige boswachters 
van Natuurmonumenten kunnen je 
meer vertellen over de ontstaansge-
schiedenis van het gebied en over 
alles wat hier groeit, bloeit, kruipt 
en vliegt. Voor nadere informatie en 
groepsexcursie kan contact worden 
opgenomen met boswachter Niels 
Schouten, de terreinbeheerder van 
Natuurmonumenten, n.schouten@
natuurmonumenten.nl of 06 - 542 
952 04. 

De eendenkooi met het kooikershuisje, gefotografeerd vanaf de weg langs 
het Tienhovens kanaal. (foto Frans van Reenen (†))

Piet Bakker was beroepsvisser. Hij 
en zijn vader waren de laatsten 
die als kooiker op de eendenkooi 
hebben gewerkt. [foto 2006 Henk 
van de Bunt]

Bordje bij het hek op de weg langs het 
Tienhovens kanaal, met daarop de 
vermelding van een oud Kooirecht.
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ALLE HEIDE 
t/m dinsdag 18 augustus

KASSA-
KORTING 25%

HEIWERKZAAMHEDEN BIJ 
                ‘T VAARDERHOOGTt/m dinsdag 

18 augustus

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Wees gerust, onze heiwerkzaamheden be-
staan niet uit palen de grond in hameren 
met veel stoom en kabaal. Nee, wij gaan 
extra veel hei voor u klaarzetten; Calluna, 
knopbloeiers en Erica winterbloeiers o.a.
Kom maar langs en kies de mooiste. Bij de 
kassa betaalt u een flink stuk minder dan 
de originele prijs  ....

heidi heidi heidi ha

heidi heidi heidi ho

kassa betaalt u een flink stuk minder dan 
de originele prijs  ....

heidi heidi heidi ha

heidi heidi heidi ho

25%

HEIWERKZAAMHEDEN BIJ 
                ‘T VAARDERHOOGT

KORTING 25%

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Kom maar langs en kies de mooiste. Bij de 
kassa betaalt u een flink stuk minder dan 

heidi heidi heidi ha

heidi heidi heidi ho

25%

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

Maandag  t/ m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

KIPFILET FLORENTINA
Voor op de BBQ of op de plaat of in de pan! Lekker 
gemarineerd met o.a. zeezout en rozemarijn...
Mag lekker kort omdat ze zo dun zijn... 100 gram 1,45

STRAND BALLEN
Het is er weer voor! Van half om half gehakt gemaakt,
rondom gepaneerd. Om zelf even te braden.
Ca. 12 tot 15 min. zachtjes in ruim boter 3 stuks 3,30

INDISCHE SATÉ
Hand geregen, mild gekruid & gezouten, heerlijk mager!
Stoere hartloper, dus smaak verzekerd! Van malse 
kipfilet gemaakt dus genieten maar!! 100 gram 1,50

AMERIKAANSE HAMBURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid en gezouten met een
randje ui eraan, kan natuurlijk ook op een broodje...
Mag even kort rosé gebakken worden! 3 stuks 4,20

OOSTERSE SPARE RIBS
Lekker mild Oosters gemarineerd, langzaam gegaard!
Heerlijk mals en super smaakvol, net even lekkerder...
Kan op de BBQ en in de oven... 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één 
beste slager!

**WARM AANBEVOLEN**

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 10 augustus t/m zaterdag 15 augustus.

Zetfouten voorbehouden.

HUZAREN SALADE
100% rundlvees, aardappels en groente; lekker fris!! 100 gram 0,95
BLANKE HAASFILET LAPJES
Malse gemarineerde lapjes, even om en om.... 100 gram 1,45

DUTCH PICANHA
Malse rosbief met een stukje vet eraan; zeer smaakvol!
Iets aparts voor de kenners; super voor op de BBQ!!
Mag lekker rosé gebraden worden!! 100 gram 2,25

In deze lezersactie wordt een rondje circuit rijden op Zandvoort verloot.

In het spoor van de Poolse bevrijders 
Op donderdag 20 augustus vertoont Bibliotheek Idea Bilthoven de documentaire 'In het 

spoor van de Poolse bevrijders'. De documentaire vertelt het verhaal van de 
tienduizenden Poolse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog hebben 

gestreden. Hun motto was 'voor uw en onze vrijheid'. 

75 jaar geleden bevrijdden zij grote 
delen van ons land. Ze koesterden 
de hoop hun eigen vaderland ook 
te kunnen bevrijden, maar kwamen 
bedrogen uit. Velen leefden, vaak 
tot hun dood, in ballingschap in ver-
schillende landen van West-Europa.

Razem
Hanka Vossen geeft een inleiding 
bij de documentaire en na afl oop 

is er ruimte om vragen te stel-
len. Hanka Vossen is voorzitter 
van de Stichting Razem. Stich-
ting Razem onderhoudt namens 
de gemeente De Bilt de con-
tacten met de partnergemeente 
Mieścisko in Polen en geeft daar-
mee inhoud aan de vriendschaps-
band tussen de beide gemeenten. 
Deze vriendschapsband dateert 
al uit1990. De basis daarvoor 

werd gelegd in de gemeente 
Maartensdijk.

Vrijheid
De documentaire is onderdeel van 
de drie Vrijheidscafé ’s die de bi-
bliotheek organiseert in het kader 
van 75 jaar vrijheid. Rondom 4 en 
5 mei was het vanwege de corona-
maatregelen niet mogelijk de ge-
plande activiteiten rondom 4 en 5 

Deze documentaire 
wordt binnenkort in de 
bibliotheek vertoond.

U betaalt het hoogst geprijsde paar.

Ieder tweede paar 1 euro
Acties niet geldig in combinatie met 

andere aanbiedingen.

Actie geldig op geselecteerde paren t/m 15 
augustus 2020 in iedere Beterlopenwinkel en 
alleen in de stenen winkel, met de link naar de 

webwinkel kunt u zich  op het 
assortiment oriënteren.

www.BeterlopenwInkel.nl 
www.BeterlopenweBwInkel.nl

George In der Maur BeterlopenwInkel
koningin wilheminaweg 497

Groenekan Utrecht
030 - 2040612

Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

DAMES SANDALEN

TwEEDE pAAr 

1 Euro *

WIJ HELPEN U VIA 
PREVENTIESCHERMEN, VEILIG VIA 

VOORSCHRIFTEN RIVM!

koop met je vriendin
of partnerof partner

ook voor een deel
van de gesloten 
zomerschoenen

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te 
staan.

mei door te laten gaan. 
De komende periode 
vinden er bij Biblio-
theek Idea Bilthoven 
alsnog activiteiten 
plaats om bij 75 jaar 
vrijheid stil te staan.
In de Bibliotheek wordt rekening ge-
houden met de coronamaatregelen, 
daarom is er beperkt plaats bij deze ac-
tiviteit in Bibliotheek Idea Bilthoven, 
Planetenplein 2 te Bilthoven op donder-
dag 20 augustus om 14:30 uur. De toe-
gang is gratis, Aanmelden (verplicht) 
kan via de balie van de Bibliotheek of 
via ideacultuur.nl 

Vrijheid in woord en beeld
Laat zien wat vrijheid voor jou be-
tekent in een foto, tekening of een 
gedicht. Stuur een inzending voor 25 
augustus naar bilthoven@ideacultuur.
nl of lever deze in bij de balie van de 
bibliotheek. Inzendingen zijn te zien 
in de Bibliotheek en/of worden voor-
gedragen tijdens de vrijheidscafé ‘s.
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KWF Vrijwilliger
In deze tijd waarin de maatregelen rond het Coronavirus wat losser worden, wordt de keuze 
van vrijwilligerswerk ook weer wat ruimer. Steeds meer vrijwilligers zijn aan het werk en er 
komen veel mooie, inspirerende verhalen voorbij die de Vrijwilligerscentrale graag laat zien. 

Dit keer interviewt de Vrijwilligerscentrale Emilie Heeneman, collectant voor het KWF.

Emilie Heeneman is al jaren vaste 
vrijwilliger bij KWF Kankerbe-
strijding. Samen met 80.000 an-
dere vrijwilligers gaat zij de straat 
op om te collecteren voor KWF. 
Emilie vertelt dat zij jaren geleden 
gevraagd werd door een vriendin 
die wijkcoördinatrice is van KWF 
in Bilthoven. ‘Zij vroeg mij omdat 
ze dacht dat ik het misschien wel 
leuk zou vinden en dat bleek ook 
inderdaad zo te zijn’. Het KWF 
collecteert altijd de eerste week van 
september. ‘Er wordt veel reclame 
voor gemaakt, daardoor is het bij 
bijna iedereen bekend als je aan-
belt. Dat is fijn, want mensen kijken 
vaak al uit naar je komst’. 

Kinderen
Emilie vertelt, dat ze haar kinderen 
al vanaf dat ze kunnen lopen betrekt 
bij het collecteren. ‘Dat werkt twee 
kanten op. De kinderen vinden het 
erg leuk en het wordt ook heel po-
sitief ontvangen door mensen bij 
wie we aanbellen, het nodigt vaak 
uit tot een praatje. Mensen vinden 
het soms heel vertederend als er een 
klein mannetje aan de deur staat. 
Inmiddels is mijn oudste 13, maar 
ze lopen nog steeds graag mee. Dan 
vragen ze: ‘Mam, zullen we nog 
even een uurtje?’. We hebben vaak 
veel plezier als we op pad gaan. 
De vele bijzondere ontmoetingen 
maakt het voor hen ook elke keer 
een verrassing van wat er gaat ge-
beuren. Het werkt heel verbindend 
tussen ons en ook naar de mensen 
waar we bij langs gaan’. 

Collecteweek
Emilie vertelt hoe haar collecte-
week er uit ziet: ‘We krijgen de 
collectebus altijd op maandag. Dan 
begin ik ook vaak meteen op maan-
dagavond met één van mijn twee 
kinderen. Meestal lopen we dan een 
uurtje en dan hebben we al best veel 
adressen gedaan. Dan ga ik de dag 
erna nog een uurtje met mijn andere 
zoon. En soms doe ik nog een derde 
ronde alleen. Als mensen twee keer 
niet thuis zijn, doe ik een briefje van 
het KWF in de bus. Mensen kun-
nen tegenwoordig trouwens ook 
met een QR-code betalen. Emilie 

vervolgt enthousiast: ‘En op vrij-
dag komen alle collectanten om 17 
uur de collectebus inleveren. Dat is 
echt een vrolijk moment, omdat de 
klus geklaard is en je alle leuke er-
varingen met elkaar deelt. Achteraf 
krijgen we altijd nog een bedankje 
waarin ook het bedrag genoemd 
wordt wat je opgehaald hebt. Dat is 
vaak verrassend hoog.’

Verhalen
‘Ik loop in een wijk in Bilthoven 
een paar straten van mijn eigen 
wijk vandaan. Als ik daar nu fiets, 
komen er allemaal herinneringen 
naar boven ‘Oh ja, daar had ik een 
leuk gesprek en bij dat huis ben ik 
uitgenodigd voor een kopje koffie’. 
Ik heb zo veel bijzondere ontmoe-
tingen gehad. Ik was bijvoorbeeld 
een keer de derde ronde aan het lo-
pen en kwam bij het allerlaatste huis 
aan, ik dacht ‘hierna is het helemaal 
klaar, ik ben tevreden, volgens mij 
heb ik genoeg opgehaald’. Er deed 
een hele aardige mevrouw open, we 
hadden meteen een leuk gesprek. 
Het was vrijdagmiddag 17 uur en 
ze vroeg me binnen voor een glaasje 
wijn. Dat was heel erg gezellig, wij 
komen elkaar nog regelmatig tegen 
en hebben een heel leuk contact met 

elkaar gehouden. Je hoort ook veel 
bijzondere verhalen van mensen. 
Het valt op hoeveel mensen in hun 
omgeving iemand hebben die met 
deze ziekte in aanraking is gekomen. 
Dat maakt het zo duidelijk dat deze 
collecte heel erg nodig is. Ik belde 
eens met mijn zoontje aan bij een 
mevrouw en toen ik vertelde dat wij 
voor het KWF collecteerden, schoot 
zij meteen vol. Zij vertelde dat ze 
midden in een behandeling zat en 
dat het haar zo aangreep dat wij daar 
als twee generaties stonden voor de-
genen die het zo hard nodig hebben. 
Dat heeft vooral ook erg veel indruk 
op mijn zoontje gemaakt.’

Voor de ander
Op de vraag waarom ze dit werk al 
zo lang doet, antwoordt Emilie: ‘Om 
íets te kunnen betekenen, in welke 
vorm dan ook, voor de ander. Dat 
maakt echt gelukkig. En voor mij is 
ook heel belangrijk om dat aan mijn 
kinderen door te geven.’

Het KWF zoekt nog collectanten 
in De Bilt voor de eerste week van 
september. Voor meer informatie: 
Iet van der Feltz (wijkcoördina-
trice KWF in Bilthoven). Tel 030 
2288481.

Moeder en zoon zijn er alvast klaar voor. [foto Henk van de Bunt]

Hoe hoog is jouw 
zonnebloem

Deelnemers aan de wedstrijd ‘Wie 
kweekt de hoogste zonnebloem 
van Maartensdijk’ worden opge-
roepen om uiterlijk zaterdag 15 
augustus de hoogte van de hoog-
ste zonnebloem door te geven via 
natuurlijkmaartensdijk@outlook.
com. Het team Natuurlijk! Maar-
tensdijk komt de hoogste zonne-
bloemen nameten. Op zaterdag 5 
september vindt bij zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg de prijsuitrei-
king plaats. Er zijn naar ruim 80 
adressen pitten gebracht. Sommige 
deelnemers hebben Natuurlijk! 
Maartensdijk op de hoogte gehou-
den. Die berichten waren overigens 
zeer divers; van zonnebloemen, die 
de rand van het schuur-dak voorbij 
schieten tot pitten die door gevleu-
gelde vrienden gestolen zijn. 

Circa 80 deelnemers strijden 
om de hoogste zonnebloem van 
Maartensdijk te kweken.

Start nieuwe seizoen 
volleybalvereniging Salvo’67

door Kees Diepeveen

Dinsdag 25 augustus start voor Salvo’67 uit Maartensdijk het nieuwe volleybalseizoen.  
Vanaf 18.45 uur is sporthal De Vierstee weer de vertrouwde trainingslocatie. Jeugd, de 

recreantengroep en de wedstrijdafdeling trainen op deze avond. Mensen die interesse hebben of 
het volleybal eens willen proberen zijn van harte welkom.

Vorig seizoen is heel succesvol 
verlopen voor Salvo. Het stan-
daard herenteam is gepromoveerd 
naar de 1e klasse. Ook het stan-
daard damesteam is gepromoveerd 
naar de 1e klasse. Het 2e dames-
team is gepromoveerd naar de 2e 
klasse. Door het vertrek van en-
kele speelsters en door langdurige 
blessures kan de damesselectie wel 
wat uitbreiding gebruiken. Ook het 
standaard herenteam kan nog wel 

een kwaliteitsimpuls gebruiken. 
Dames en heren die graag een 
uitdaging aangaan zijn van harte 
welkom. Tot en met half oktober 
trainen de heren- en damesselectie 
ook op donderdagavond. 

Jeugd
Jeugd vanaf 8 jaar traint vanaf 
18.45 uur op de dinsdagavond. Op 
speelse en uitdagende  wijze wordt 
de jeugd de beginselen van de vol-

leybalsport bijgebracht en krijgen 
zij volop de mogelijkheid om zich 
te ontwikkelen onder leiding van 
de enthousiaste trainers. Bij vol-
doende deelname wordt aan de 
jeugdcompetitie deel- genomen.  

Recreanten
Bij Salvo wordt ook buiten de se-
lecties om met plezier gespeeld. 
Zowel dames als  heren van de 
overige competitieteams zijn we-

Zomerprogramma 
Mens De Bilt

Vanaf 20 juli ‘draait’ het Zomerprogramma van Mens De Bilt al-
weer; tot 4 september worden er kleinschalige en veelal gratis acti-
viteiten georganiseerd waarbij uiteraard rekening wordt gehouden 
met de coronarichtlijnen van de overheid. Naast deze activiteiten 
zijn de sociaal werkers in diverse wijken te vinden voor een Buurt-
babbel. 

Bij de volgende activiteiten en workshops zijn nog enkele plekken be-
schikbaar: workshop ‘Minder zout, gezond en lekker’, Ibiza ketting 
maken, fietstocht (25 km), samen breien/haken, workshop ‘Hoera, het 
lukt meer met minder’, Body & Mind Outdoors, bezoek Botanische 
Tuinen, Rollatorwandeling/koffie drinken, Creatief schrijven, Bingo, 
Stiltewandeling met fotomomenten, Sjoelen en de Koffieochtenden op 
maandag. Vol = vol.  

Graag vooraf aanmelden servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl tel. 030 
7440595. Voor activiteiten in Maartensdijk: servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl tel. 0346 214161. 
Het volledige aanbod staat op www.mensdebilt.nl. Ook kan een flyer 
worden opgehaald bij Servicecentrum De Bilt (Molenkamp 60) of bij 
Servicecentrum Maartensdijk (Maertensplein 96).
            (Wilma van Poelgeest)

kelijks enthousiast met hun sport 
bezig en gaan altijd voor een goed 
resultaat. Bij de recreantengroep 
wordt gemengd gespeeld. Mensen 
die het leuk vinden om wekelijks 
een balletje te slaan en de basis-
technieken van het volleybal te 
leren kunnen prima binnen deze 
enthousiaste groep aansluiten waar 
iedereen welkom is.

Kennismaken
Voor alle groepen binnen Salvo 
geldt dat belangstellenden vrijblij-
vend kennis kunnen komen maken 
met volleybal en de vereniging en 
drie maal gratis mogen meetrainen 
alvorens over een lidmaatschap te 
beslissen. 

Voor nadere informatie en trainingstijden zie www.salvo67.nl
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Dubbel Donker 
Van /1.99

 G'woon fi lterkoffi e, Hoogvliet 
pinda koeken, kokosma kronen 
of -kransen
4 pakken van 200 - 250 gram 
Van /4.36 - /11.60
Voor 2.18 - 5.80
M.u.v. duo-pack

 Pepsi, 7UP, Crystal Clear, 
Rivella of Lipton 
 2 fl esjes van 0.5 liter 
Van /1.90 - /2.60

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

 First Choice 
 Alle soorten 
 Per stuk
Van /0.35 - /4.85
 Voor 0.17 - 2.42 

G'woon handijs
Alle soorten

 Douwe Egberts ice coffee 
 2 bekers van 230 ml 
Van /1.98 - /3.58
 Voor 0.98 - 1.78

Innocent sap of smoothie  
Alle fl essen 
van 750 - 900 ml
Van /2.32 - /3.39

 Alpro plantaardige variatie op 
kwark, yoghurt of ijs
 2 bekers van 350 - 500 gram 
of pakken van 750 gram 
Van /3.58 - /10.62
 Voor 1.78 - 5.30 

Daily Chef, Nonna Ada of 
Cascina Lia verse pasta 
of pastasaus 
Alle soorten
2 stuks 
Van /3.54 - /5.58
 Voor 1.77  - 2.79

1.99
Van /2.12  - /5.38



Huishoudelijke HULP 
gevraagd. Bel. 0346 - 563997. 
Om de week

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

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

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

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

Betrouwbare huishoudelijke 
HULP met veel ervaring aan-
geboden. Referenties beschik-
baar. Tel. 06-85068543

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

Nootjes
De Vierklank 11 12 augustus 2020

Te koop aangeboden
Bo-Camp draagbaar cam-
ping toilet. Losse uitneem-
bare emmer, stevig. €15,- Tel. 
06-42448590

2 zwarte zware aparte bloem-
potten, Voor een grote ven-
sterbank. €20,-. Tel. 0346-
243758

Ouderwetse cremekleurige 
poppenwagen me kap. Rolt 
nog prima, iets voor sier €50-. 
Tel. 0346-243758

Borduurpatroom van de 
molens van Nederland. Er zit 
een lijstje met nummers bij. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Te koop gevraagd
Massief lichteiken tafel l 
1m/b 70cm/h 80cm €20,-. Tel. 
0346-211738

Philips koffiezetter type 
HD6472 met permanent filter 
of koffiezakjes druppelstop 
€15,-. Tel. 06-10860210

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

Gezocht voor enkele 
ochtenden op landgoed 
Ewijckshoeve: Sterke 
JONGE VENT voor 
b o s w e r k z a a m h e d e n . 
Timmerman voor maken van 
bos meubilair. Info: 06 53 
71 63 59

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

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

Op ‘t bankje
Er komt een man in sporttenue aanlopen, maar je kunt zien dat 
hij niet gewend is om te sporten. Hij lijkt opgelucht te zijn dat 
hij een bankje ziet om even uit te rusten. Eenmaal op het uiterste 
puntje zittend zucht hij diep en begint als een soort zelfmassage 
over zijn benen te wrijven. ‘Hebt u al zoveel gelopen’, zeg ik 
hem op afstand vragend aankijkend. Hij knikt en met een blik 
alsof hij er zelf van onder de indruk is vertelt hij dat hij al zeker 
vijf kilometer heeft gelopen. ‘Zeker voor mijn doen is dat heel 
veel, want ik heb eigenlijk nooit gesport. Ik was pas bij de dokter 
voor de uitslag van bloed dat was afgenomen. Hij constateerde 
met een bedenkelijk gezicht dat mijn cholesterol en mijn bloed-
druk te hoog waren. Ik hoefde nog geen medicijnen te slikken 
maar ik moest wel veel meer bewegen. Hij vroeg of ik wat aan 
sport deed, dus ik zeg jazeker, in de winter schaatsen, dan komt 
het wielrennen en tennissen, maar toen ik zei dat ik het jammer 
vond dat het EK voetbal niet door is gegaan begreep hij dat mijn 
sportieve activiteiten voor de buis waren.’ Hij zwijgt met een tri-
omfantelijke blik op zijn gezicht. ‘Dat bleek de dokter niet te be-
doelen. Dat is passieve sport zei hij, hij wilde weten wat ik actief 
aan sport doe en dat is eigenlijk helemaal niets.’ Hij vouwt zijn 
handen op z’n zichtbaar ronde buik en kijkt glimlachend voor 
zich uit. Hij vindt het kennelijk zelf wel een grappig verhaal. ‘Ja, 
en mijn vrouw was ook mee naar de dokter, dus die begon thuis 
meteen aan te dringen dat ik wat meer moest gaan bewegen. Ik 
moest van haar de fiets uit de schuur halen en schoonmaken, 
want die had ik al heel lang niet meer gebruikt. Toen moest er 
natuurlijk ook gefietst worden. Nou, dat heb ik geweten. Erika 
ging mee en omdat zij heel veel op de fiets zit was het voor haar 
geen moeite. Ik kreeg na een paar kilometer al last van zadelpijn, 
maar ik wilde natuurlijk niks laten merken. Het leek wel of ze 
steeds harder ging fietsen en we hebben denk ik wel vijfentwin-
tig kilometer gefietst.’ Ik veins een bewonderende blik als hij me 

aankijkt en zeg dat ik het een hele prestatie vind. Je moet toch 
een beetje stimuleren dat hij ermee doorgaat, vind ik. ‘Afijn, ik 
heb het geweten. De volgende dag kon ik amper overeind ko-
men en alles deed me zeer. Het was ook eigenlijk teveel ineens. 
Toen de pijn over was ben ik weer op de fiets geklommen, maar 
zonder Erika en niet zo veel kilometers. Ik begin het nu zelfs 
leuk te vinden. Ook maak ik net als nu af en toe een stevige 
wandeling. Maar ook weer liever zonder Erika, want die loopt 
me te hard, zo ver is mijn conditie nog niet.’ Hij wrijft intussen 
af en toe over zijn benen want die zijn de inspanning natuurlijk 
nog steeds niet gewend. ‘Ze wil een weekje naar Limburg om te 
gaan wandelen en daar moet ik natuurlijk wat voor trainen.’ Hij 
had nu hij met pensioen is liever achter de geraniums gezeten. 
‘Nu word ik weer achter mijn vodden geze-
ten’, zegt hij lachend. Als ik vraag 
hoe het nu met de bloeddruk gaat 
kijkt hij ook tevreden. ‘Dat gaat 
de goede kant op. Maar nu ga ik 
er weer vandoor. Straks nog een 
stukje fietsen en dan weer een 
oude voetbalwedstrijd op de tele-
visie kijken. ‘Een beetje passieve 
sport mag wel van de dokter.’

Maerten  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Workshop meer met minder

Samen positief en actief bezig zijn om veel meer 
te doen met minder geld. De workshop is op 17 
augustus in het Servicecentrum aan de Molenkamp 
60 in De Bilt. Aanvang 10.00 uur onder begelei-
ding van Derk de Kloet, vanuit Stichting Lift je 
Leven. Deelname is gratis, maximaal 10 deelne-
mers. Vooraf aanmelden bij servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of via 030-7440595.

Mama Lokaal blijft open
  
De gehele zomer kun je als (bijna)moeder elke 
week vrijblijvend binnenlopen en andere moeders 
ontmoeten die ook net (of bijna) een baby hebben 
gekregen. Mama Lokaal Bilthoven (in de Biblio-
theek) is er elke woensdagochtend van 10.00-11.30 

uur. Moeders van peuters en kleuters zijn ook van 
harte welkom! De kinderen kunnen naar hartenlust 
spelen. Onder het genot van een kopje thee of koffie 
kunnen ervaringen uitgewisseld worden of vragen 
gesteld. 

Whatsapp groep 

Er is ook een Mama Lokaal Whatsapp groep voor 
Bilthoven. Hierin wordt je op de hoogte van acti-
viteiten en worden tips uitgewisseld. Wil je toege-
voegd worden? Mail dan je naam en telefoonnum-
mer naar debilt@ouderslokaal.nl. Vermeld daarbij 
om welk Mama Lokaal het gaat.  

Varen door de Molenpolder

Op woensdag 19 augustus kan je met de gids van 
Staatsbosbeheer door de Molenpolder varen en 
genieten van de rust en de stilte van de natuur. Met 
een fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit 
oude veengebied. Speur samen met de gids naar 
de dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en loop onderweg een 
stukje op het 'drijvend land'. Deze tocht maak je 
vanwege corona met max. 5 personen uit 1 huis-
houden. Je huurt dus met je gezelschap de hele 
tocht af. Vertrek 14.00 uur.
Voor meer informatie, data en het boeken van een 
vaartocht: www.staatsbosbeheer.nl

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten



Klimmen
Haagwinde of pispotje bloeit schitterend wit tussen het riet, trekt zich 
omhoog aan de stengels en drukt daarmee de planten om zich heen naar 
beneden. Hij klimt zo naar de top ten koste van de oorspronkelijke be-
groeiing. Onderwerpt zijn leefomgeving aan zijn groeizucht. Een haast 
menselijke eigenschap. Een plaag in de tuin (plaagwinde), maar insec-
ten zijn er dol op.

Tegelijkertijd zie ik in het riet twee kleine, bruine vogeltjes, rietzanger-
tjes. Zij lijken me nog jong. Ze kwetteren wat en houden zich moeite-
loos in evenwicht op de rietstengels, bewogen door de wind  De geraf-
fineerde wenkbrauwstreep benadrukt de fijne bouw van het vogellijfje. 
Plotseling klimmen ze schijnbaar moeiteloos de lucht in, op eigen 
kracht. Ik trek me op aan die vederlichte vogeltjes. Ontsnappen aan de 
zwaartekracht. Klimmen naar een andere dimensie, in vrije vlucht.
                      (Karien Scholten)

In haiku:

Klimmen naar de top
Zwaarwichtig of vederlicht
Klim in vrije vlucht

 De Vierklank 12 12 augustus 2020
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www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
12-08
Do.

13-08
Vr.

14-08
Za.

15-08
Zo.

16-08

Gebakken
eendenborstfilet

met sinaasappelsaus

Gebakken
kabeljauwfilet

met Hollandaisesaus

Salade met gefri-
tuurde kaasjalapeño

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
19-08
Do.

20-08
Vr.

21-08
Za.

22-08
Zo.

23-08

Rib-eye
van de grill met 
chimichurri-saus

‘Zarzuela’
(Spaanse visschotel)

Flammkuchen
met prei, tomaat

en Emmentalerkaas

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.

Watervogels tellen in het Noorderpark
door Walter Eijndhoven

Al meer dan een kwart eeuw is vogelaar Wigle Braaksma uit De Bilt te vinden in het 
Noorderpark, het gebied rondom de dorpen Westbroek en Tienhoven. Altijd bezig 

met zijn geliefde hobby, vogels tellen. Zijn verrekijker en fiets bij de hand, 
net als pen en papier waarmee hij alles registreert.

‘Inmiddels ben ik wel een lokale 
bekendheid bij veel wandelaars, 
fietsers en bewoners van het Noor-
derpark’, vertelt Wigle. ‘Zo vreemd 
is dat natuurlijk niet. Al 27 jaar lang 
tel ik hier maandelijks alle foerage-
rende en rustende watervogels. Of 
het nu twintig graden onder nul is 
met een dik pak sneeuw, met 35 gra-
den in de zomer of in de herfst met 
regen of mist’. Ik ben hier maande-
lijks één of twee dagen bezig met 
het tellen van (water-)vogels.

Vader
De vader van Wigle, Sjoerd Braak-
sma, was een bekend ornitholoog 
en deed veel aan vogel- en vleer-
muizenonderzoek in Nederland. 
Aan vogels tellen en ringen, maar 
ook aan voorlichting, publicaties en 
beschermingswerk was hij gemid-
deld honderd uur per week kwijt. 
Pas op elfjarige leeftijd begon ook 
Wigle zich te interesseren voor vo-
gels. Alhoewel geen professioneel 
ornitholoog, is ook hij als amateur 
een groot deel van de week kwijt 
aan zijn grote passie.

Vogels
Wigle: ‘Mijn liefde voor de natuur 
begon pas toen ik ongeveer elf jaar 
was. Ik wilde alles weten over alle 
dier- en plantsoorten plus hun eco-
logische randvoorwaarden . Niet 
alleen vogels, maar ook zoogdie-
ren, amfibieën, planten, insecten 
en mollusken (een soort slakken) 
hadden mijn grote interesse. Al 
snel kwam ik erachter dat dit een 
ondoenlijke zaak was en besloot ik 
mij op vogels toe te leggen. En ook 
dat is een groot gebied. Wereldwijd 
zijn circa 10.000 soorten bekend’. 

Vol passie stortte Wigle zich op de 
watervogels: futen, aalscholvers, 
reigers, sterns, meeuwen, steltlo-
pers, zwanen, ganzen en eenden. 
Via Sovon Vogelonderzoek Neder-
land doet hij mee aan diverse tel-
projecten.

Lek
‘In 1967 startte ik met het tellen van 
watervogels’, vertelt Wigle. ‘Met 
mijn vader telde ik vogels op de 
Lek, tussen Schoonhoven en Wijk 
bij Duurstede. Grote zaagbekken, 
nonnetjes, kleine zwanen, je kwam 
daar van alles tegen. Toen dacht ik: 
‘Dit wil ik vaker doen. Mijn vader 
deed vogel- en vleermuizenonder-
zoek in alle delen van Nederland, 
maar heeft relatief veel veldwerk 
gedaan op kleine (onbewoonde) 
waddeneilandjes (Rottumeroog, 
Rottumerplaat en Griend) en het 
natuurreservaat Mensinge in Dren-

the. Hij was mijn eerste leermeester 
en grote inspiratiebron rond onder-
zoek, bescherming en genieten van 
wilde vogels’.

Midwintertelling
Wigle nam als vogelteller deel aan 
de vier grote vogel-atlas-projecten 
van Sovon, maar startte in 2004 met 
het jaarrond tellen van watervogels 
in het Noorderpark. Wigle: ‘Vanaf 
1994 telde ik als Sovon-vrijwilliger 
al watervogels in het Noorder-
park in de maanden september tot 
maart. Daarnaast was ik destijds 
als regio-coördinator voor Sovon 
actief bij de organisatie en verwer-
king van maandelijkse ganzen- en 
zwanentellingen en de jaarlijkse 
midwintertelling van watervogels 
in de regio Utrecht. In 2003 ver-
kreeg een deel van het Noorderpark 
(Oostelijke Binnenpolder, Gagel-
polder, Molenpolder, Bethunepol-
der en de polders Achttienhoven 
en Westbroek) een nieuwe status: 
Natura-2000. Op verzoek van So-
von om het Noorderpark jaarrond 
te gaan tellen, reageerde ik positief 
met aangekondigde stop van mijn 
coördinatierol’.

Jaarrond
Vanaf 2004 telt Wigle jaarrond 
(maandelijks) zes deeltelgebieden 
binnen het Noorderpark. Leuke ge-
bieden met veel vogelsoorten. Het 
hele jaar door telt hij watervogels in 
deze zes gebieden. ‘Meestal ga ik 
alleen op pad, tijdens de 65 kilome-
ter lange route en ik stop op circa 
zevenhonderd plekken om te tellen 
en registreren’, vertelt Wigle. ‘Af 
en toe gaat er wel eens iemand mee, 

Wigle op zoek naar watervogels bij de Hoge Kampse plas.

Zicht op deel van Oostelijke Binnenpolder (foto 9 april 2020) vanaf 
vogelkijkpunt. (foto Wigle Braaksma)

De ooievaar is een jaarrond 
aanwezige soort in het Noorderpark

maar echt gezellig ben ik dan niet. 
Het werk gaat voor hè? Tijdens 
de hele tocht ben ik gericht bezig 
met het zoeken naar vogels en het 
afspeuren van water- en weidege-
bieden. Vaak met leuke resultaten, 
want het Noorderpark bevat diverse 
biotopen, met ieder haar eigen vo-
gelsoorten’.

Bok
Wigle telt zijn toegewezen telge-
bied heel grondig. ‘Een vogelsoort 
als de bok (een snipje) is moeilijk te 
vinden, “je moet er bijna op staan, 
wil zo’n vogel wegvliegen”, dus 
daar gaat veel werk in zitten. Ook 

het tellen van watersnippen is las-
tig. Er komen meer watersnippen 
voor in mijn gebied dan ik regis-
treer, dus deze soort wordt zwaar 
onder-teld. Eenmaal kwam tijdens 
zo’n telling een havik langs en vlo-
gen meer dan 300 watersnippen 
op’. Helaas ziet Wigle in de loop 
der jaren ook achteruitgang van 
diverse vogelsoorten, zoals minder 
weidevogels (slobeend, zomerta-
ling, grutto, watersnip, veldleeuwe-
rik, graspieper) en de achteruitgang 
van woudaap (een reigerachtige) en 
de grote karekiet (een rietvogel).
Ondanks de teruggang van diverse 
vogelsoorten door onder andere 
klimaatverandering, kent deze ook 
haar goede kanten. Vanuit Zuid-Eu-
ropa bereiken diverse nieuwe broed-
vogelsoorten ons land, waaronder 
grote zilverreiger, cetti’s zanger en 
bijeneter. Wigle: ‘Mede door recente 
en versnelde klimaatveranderingen 

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over muziek, locatie en/of catering. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger.

advertentie

worden ook de ontwikkelingen van 
vogelpopulaties beïnvloed. Span-
nend hoe deze ontwikkelingen zul-
len verlopen. Met vogeltelwerk kun 
je het verschijnen en verdwijnen van 
onder meer Biltse (broed)vogels 
volgen en documenteren’.

Ook langs de Burgemeester Huydecoperweg zoekt en telt Wigle 
watervogels. 


	VK-M_12-08-20_01fc.pdf
	VK-M_12-08-20_02fc.pdf
	VK-M_12-08-20_03fc.pdf
	VK-M_12-08-20_04fc.pdf
	VK-M_12-08-20_05fc.pdf
	VK-M_12-08-20_06fc.pdf
	VK-M_12-08-20_07fc.pdf
	VK-M_12-08-20_08fc.pdf
	VK-M_12-08-20_09fc.pdf
	VK-M_12-08-20_10fc.pdf
	VK-M_12-08-20_11fc.pdf
	VK-M_12-08-20_12fc.pdf



