
Bekladde borden 
geven te denken

door Henk van de Bunt

Vlak voor het vakantiereces gebeurde er weer veel in politiek De 
Bilt; het onverwachte vertrek van VVD-wethouder André Land-
wehr, het niet benoemen van zijn beoogde opvolger Kees Lelivelt 
en het ten gevolge daarvan verder moeten gaan van het college 
als minderheidscoalitie, vooralsnog tot en met de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2021. 

Dit gaf de VVD-gemeenteraads-
fractie evenwel op dat moment 
iets meer ruimte om haar (eigen) 
plannen en ideeën aangaande de 
verdere toekomst van De Bilt (dus 
de volgende raadsperiode) aan de 
mens te brengen. Fractievoorzit-
ter Henric de Jong Schouwen-
burg: ‘Daarvoor zijn in een leden-
vergadering voorstellen gedaan 
om hiervoor aandacht te vragen. 
De inwoners van De Bilt treffen 
sinds kort oranje-getinte borden 
in de gemeente aan met leuzen 
als ‘minder sluipverkeer’, ‘geen 
windmolens’, ‘meer Boa’s’, ‘meer 
woningbouw’ etc. allen afgesloten 
met een vraagteken. Dit om de in-
woners van De Bilt aan te sporen 
hierover na te denken en een me-
ning te vormen en indien gewenst 
dit als kandidaat-gemeenteraads-
lid te willen gaan nastreven’.

Kladwerk
Inmiddels zijn er al meerdere van dit soort borden beklad, aangevuld 
met toevoegingen, en (daarna) weer opnieuw beklad. De Jong Schou-
wenburg: ‘Bijvoorbeeld met meer woningbouw binnen de rode contou-
ren of op de driehoek en dat geeft al een mening weer. De bedoeling 
hiervan is om de gemeente De Bilt dorps, groen, veilig en leefbaar te 
houden, de inwoners daarbij echt te betrekken en over het hoe en waar-
om te laten nadenken. Het zijn allemaal leuzen van de VVD gekaapt, 
waarschijnlijk met de gedachte ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’. 
Dit alles weerhoudt ons er niet van op deze wijze de inwoners hierop te 
blijven attenderen. Wij spelen in op thema’s, niet op personen en nemen 
afstand van deze vandalistische methoden van andersdenkenden; niet 
alleen omdat wij het betreuren dat anderen de vrijheid van meningsui-
ting beknotten of willen beïnvloeden, maar ook omdat wij van mening 
zijn, dat dit een goede manier is om de vragen daar te stellen, waar ze 
gesteld moeten worden; nl. bij de inwoner van deze gemeente. Jammer 
dat nu alweer voor de tweede keer in korte tijd op zich goede initiatie-
ven (denk bijv. ook aan de vacci-
natieoproep) door anderen worden 
verstoord’. 
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Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

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

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

Groot assortiment diervoeders
voor paarden, vee,
huisdieren en gevogelte.

Gratis aan 
huis bezorgd 

v.a. € 50,-

Industrieweg 56
3641 RL Mijdrecht
Tel. 06 11187001
www.huisdiervoeders.nl
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Vellen tien verkeersonveilige 
bomen langs Tolakkerweg

door Henk van de Bunt

In de eerste week van augustus worden tien bomen geveld langs de Tolakkerweg in Hollandsche 
Rading. Het gaat om bomen die gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.

Een aantal bomen is recent aange-
reden, de andere bomen zijn eerder 
aangemerkt als verkeersonveilig en 
worden in overleg met een werk-
groep bomen N417 gelijktijdig ver-
wijderd.

Commotie
Begin januari van dit jaar viel er 
een brief van de Provincie Utrecht 
bij een groot aantal bewoners van 
Hollandsche Rading op de mat. In 
die brief, afkomstig van het pro-

ject- en programmamanagement 
van de Provincie, wordt aangekon-
digd, dat vanaf 14 januari een begin 
zou worden gemaakt met ‘het kap-

pen van 54 bomen langs de Kon. 
Wilhelminaweg en Tolakkerweg 
in Maartensdijk en Hollandsche 
Rading’. Na de commotie over en 
de ingediende bezwaren tegen dit 
voornemen  heeft de Provincie snel 
gereageerd en is constructief over-
leg gestart met de bewoners. 

Werkgroep
De Provincie stemde in met de in-
stelling van een gezamenlijke kleine 
werkgroep van bewoners en deskun-

digen van de kant van de Provincie. 
Daarbij werden de bewoners onder-
steund door boomdeskundige Jørn 
Copijn uit Groenekan. Deze overleg-
structuur was voor alle partijen aan-
vaardbaar; het doel was in goed over-
leg met elkaar een plan te maken met 
als uitgangspunt het oprechte behoud 
van deze bomen. Dat is ook in het 
belang van het milieu, want oudere 
bomen zien er niet alleen mooier uit 
dan jonge nieuwe aanplant, maar zij 
vangen ook veel meer CO2 af.

Bomenplan
In het kader van het groot onder-
houd aan de N417 heeft de Provin-

cie Utrecht zich bezig gehouden 
met het opstellen van een bomen-
plan, samen met de werkgroep 
bomen N417 waarin bewoners uit 
de omgeving vertegenwoordigd 
zijn. Dit bomenplan moet ener-
zijds voorzien in de extra aanplant 
van berken op diverse lege loca-
ties langs de weg en anderzijds in 
het zoveel als mogelijk behouden 
van de bestaande bomen, zolang 
ze geen gevaar vormen voor het 
verkeer. Recente aanrijdingen met 

bomen werden meegenomen in het 
plan. De Provincie verwacht dat 
het bomenplan eind augustus ge-
reed is.

Planning 
Het vellen van de verkeersonveili-
ge bomen langs de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading vindt plaats 
in de eerste week van augustus. De 
werkzaamheden duren naar ver-
wachting één dag en vinden zoveel 
mogelijk plaats buiten de spits. 
Gedurende de uitvoering wordt het 
verkeer langs de werkzaamheden 
geleid door verkeersregelaars. Dit 
kan enige vertraging geven.

De te vellen bomen zijn roze gemerkt.

Onder ‘Meer woningen?’ begon 
het geplak en gekras en opnieuw 
geplak enz.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

29/07 • 10.30u - Zomerviering
01/08 • 10.30u - 

Ds. Marjolein Cevaal - Erbrink
03/08 • 10.30u - Zomerviering
05/08 • 10.30u - Zomerviering

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

10/08 • 10.30u - Zomerviering

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/08 • 09.30u - 

Ds. G.J. van Beusekom
01/08 • 18.30u - Prop. J. van Vliet

08/08 • 09.30u - Ds. J. Prins
08/08 • 18.30u - 

Ds. G.J. van Beusekom 

Woudkapel
01/08 • 10.30u - Gastpredikant 

Maja Nieuwenhuis
08/08 • 10.30u - Gastpredikant 

Wytske Dijkstra
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

01/08 • 14.00u - de heer 
Peter Kerkhove

08/08 • 14.00u - de heer Jan Pindus 
 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
01/08 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Frans Zwart
08/08 • 10.30u - Gebedsviering Pastor 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

01/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
08/08 • 10.15u - Ds. B. Schaaij

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
(nog even) besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
01/08 • 10.00u - Ds. G. de Fijter

08/08 • 10.00u - Proponent 
P.J. Verhagen

Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
01/08 • 10.00u - 

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

Brinkman 

R.K. St. Michaelkerk
01/08 • 10.00u - Gebedsviering 

I. Elsevier  en W. Eurlings
08/08 • 09.00u - Eucharistieviering 

M. Meneses
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
01/08 • 10.00 uur - geen kerkdienst
08/08 • 10.00 uur - spreker de heer 

Jeffry Rampen

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
01/08 • 15.30u - Ds. N.A. Donselaar

08/08 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/08 • 10.00u - Ds. L .Groenenberg
01/08 • 18.30u - Preeklezen
08/08 • 10.00u - Kandidaat 

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

W.J. Korving
 

 Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/08 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
08/08 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Dienstenweer vrij toegankelijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/08 • 10.00u - Ds. K. Groenendijk                                                                                                                               
01/08 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel
08/08 • 10.00u - Ds. G.J. van de Top
08/08 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
01/08 • 10.00u +18.30u - 

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

Ds. R.W. Mulder

PKN - Ontmoetingskerk
01/08 • 09.30u - Mevr. 

ds. K. Vos-Buteijn
08/08 • 09.30u - Ds. P. Vellekoop

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

St. Maartenskerk  
01/08 • 10.00u - Gebedsviering 

A. Sonderman
08/08 • 11.00u - Eucharistieviering 

Pastor M. Meneses
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/08 • 10.00u - Ds. P. Egberts
01/08 • 18.30u - Dhr. J. Grootendorst

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

PKN - Herv. Kerk
01/08 • 10.00u - Ds. 
T.W. van Bennekom 

01/08 • 18.30u - Ds. J.H. de Vree
08/08 • 10.00u - Ds. H. Born

08/08 • 18.30u - Ds. W.H.T. Moehn

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 31 juli wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 31 juli zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg 
op of de daarvoor bestemde plaat-
sen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde 
plek neer te zetten.

Uittreksel 
basisregistratie digitaal

De Gemeente De Bilt zet de volgende stap in de digitale dienstver-
lening. Vanaf dinsdag 6 juli is het mogelijk om een aangevraagd 
uittreksel digitaal te ontvangen in MijnOverheid.

Via de website van de gemeente www.debilt.nl is het mogelijk om veel pro-
ducten digitaal aan te vragen. Zo ook een uittreksel voor de basisregistratie 
personen (BRP), ook wel uittreksel bevolkingsregister genoemd. 

Uittreksel BRP
Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in gemeente De Bilt 
woont. Daarop staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U 
kunt een uittreksel BRP nodig hebben als u zich wilt inschrijven voor een 
woning of opleiding, of als u uw auto wilt overschrijven.
Wanneer u een uittreksel BRP aanvraagt, kunt u vanaf 6 juli 2021 aangeven 
of u deze per post of digitaal via MijnOverheid wilt ontvangen. Het voor-
deel via MijnOverheid is dat u het uittreksel digitaal ontvangt. Wel moet u 
checken bij de partij waar u het uittreksel voor aanvraagt of u het uittreksel 
digitaal mag overleggen. 

MijnOverheid
MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens 
en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. In uw 
persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt u berichten van de 
overheid zoals over uw toeslagen, uw kinderbijslag of het verlopen van uw 
rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automa-
tisch een e-mail. 
Gemeente De Bilt gaat nu ook gebruik maken van de berichtenbox van 
MijnOverheid. Te beginnen met het uittreksel BRP. Wanneer u post over 
het uittrekstel BRP van gemeente De Bilt wilt ontvangen moet u dit aange-
ven op de website www.mijnoverheid.nl bij ‘Instellingen’. 
Kijk voor meer informatie over MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl/. 
Het uittreksel BRP kunt u aanvragen op www.debilt.nl/uittrekselBRP 

Westbroekse tuin weer open

De formidabele groei van de 
afgelopen maanden zal ook dit 
jaar weer ter plekke worden gere-
cycled. Want de natuur werkt in 
kringlopen. Zo worden weer mine-
ralen vrijgemaakt voor nieuwe 
groei. Ook komt daarbij energie 
vrij, voor planteneters en strooisel-
verteerders. 
Dus is het nu tijd om aandacht te 
schenken aan het belang van slak-
ken, rupsen en bodemdieren. Maar 
ook aan de schimmels en bacteriën 
die bij het verteren een grote rol 
spelen. U ziet en hoort het op 
zaterdag 31 juli in de Moeras- en 
Stinzenplantentuin in Westbroek, 
Kerkdijk 132 (tuiningang). Toe-
gang vrij tussen 10.00  en 17.00 
uur.

Groei&Bloei Open Tuinen 

Op zaterdag 31 juli zijn leden én 
niet-leden van harte welkom in 
de Open Tuinen van Groei&Bloei 
leden Joost en Sonja Paauw Groe-
nekanseweg 195 te Groenekan van 
10.00 tot 16.00 uur: een nieuw 
(2019) aangelegde bloemen- en 
groentetuin en bij Jan van Acker 

en Yvonne Wesselink op de 1e 
Brandenburgerweg 71 Bilthoven 
van 10.00 tot 12.00 uur: deze tuin 
is 10 jaar geleden opnieuw aange-
legd, waarbij nog elementen van 
vroeger behouden bleven zoals de 
sering, ook is er een kas aanwezig 
en diverse kunstobjecten.

Plog it Up en 
Samen voor De Bilt 
trekken samen op

Anke Hazeleger is de drijvende kracht achter Sportief in het Groen en 
het project Plog it Up. Zij stimuleert mensen om zwerfafval sportief 
op te ruimen: ‘Zo ben je buiten in beweging, samen met anderen en je 
ruimt de buurt op’.

Om dit in de hele gemeente uit te rollen werkt ze samen met Samen 
voor De Bilt. Daardoor komt Anke in contact met veel bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in de gemeente. 

In augustus organiseert Anke door de gehele gemeente een estafette-
zwerfafval-opruimactie: ‘De Groene Toer’; vanaf 7 t/m 29 augustus 
wordt in 9 etappes samen met wijk-inwoners door de hele gemeente 
zwerfafval opgeruimd. Wie mee wil doen: aanmelden kan op www.
sportiefinhetgroen.nl.

(l) Joanne Penning (Samen voor de Bilt) en Anke Hazeleger (Plog it 
Up). (foto Eline Buijs)

Ook voor
dankkaarten

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl
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A Whiter Shade Of Pale

We herinneren ons vooral 
ervaringen die nieuw, belangrijk 
of emotioneel zijn. Wat diepe 
indruk maakt, wordt opgeslagen 
in ons langetermijngeheugen. 
Welke muziek past bij u, zegt 
iets over u, vond u mooi? En 
weet men dat van u? Want een 
muzikale herinnering kan ons 
helpen bij het verweven van 
verlies en rouw in ons leven. 

Wat is dat toch, rouw? En hoe 
speelt rouw een rol in ons 
doen en laten? De Vlaamse 
rouwexpert Manu Keirse zegt: 
rouw is stressvol en vergt veel 
van je lichaam. Het is niet alleen 
een emotionele, maar ook een 
fysieke inspanning. Ben je al 
verzwakt op het moment dat de 
rouw je overvalt, dan kun je er 
letterlijk aan bezwijken. 
Hoe spelen herinneringen een 

Er is een grote kans dat u bij het horen van ‘A Whiter Shade Of Pale‘ 
van Procol Harum vanaf nu aan Peter R. de Vries denkt. Radio-dj 
Dennis Ruyer was zo aangeslagen over wat De Vries overkomen 
was dat hij de overleden misdaadverslaggever wilde eren, maar 

hoe? Dennis hoorde toen een interview met De Vries, waarin 
te horen is dat ‘A Whiter Shade of Pale’ één van zijn favoriete 

nummers was. Hij beluisterde het minimaal één keer per maand, 
zo mooi vond-ie het. Daaruit ontstond het initiatief om het 

nummer op donderdag 22 juli om 11.00 uur tegelijkertijd op alle 
radiozenders van Nederland te laten horen. Als een herinnering. 

rol in ons dagelijks leven? We 
hebben twee ‘ikken’, aldus de 
Israëlische psycholoog Daniel 
Kahneman: een ‘ervarende ik’ 
en een ‘herinnerende ik’. De 
eerste ‘ik’ is degene die in het 
heden leeft. De tweede ‘ik’ kijkt 
terug op het verleden en vertelt 
daar verhalen over, gebaseerd 
op de herinnering. Bij het 
denken over bijvoorbeeld geluk 
zijn we geneigd de twee ‘ikken’ 
te verwarren. Ze raken dan met 
elkaar in conflict.

Waarom maakt een liedje 
ons blij, actief of juist rustig? 
Of doet het ons denken aan 
die ene gebeurtenis? Muziek 
activeert ons hele brein. Het 
is een van de krachtigste 
middelen om emoties op 
te roepen. Je kunt jezelf 
ermee in een bepaalde 

stemming brengen. Muziek en 
herinneringen zijn met elkaar 
verbonden. Muziek en in het 
bijzonder een bepaald nummer 
doet je vaak denken aan een 
persoon of een moment. 

Ik denk nog regelmatig 
tijdens muziek bij een 
uitvaartplechtigheid aan mijn 
vader. Ik ken zijn muzieksmaak 
als geen ander. En als ‘zijn 
muziek’ voorbij komt, denk 
ik aan hem. Een goede 
herinnering. En zo zal ik bij
‘A Whiter Shade Of Pale’ 
vanaf nu aan Peter R. de Vries 
denken. Zou het niet mooi 
zijn als uw dierbaren ooit een 
herinnering aan u hebben bij 
een bepaald liedje?

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger

advertentie

Veel bezwaren bij bouwplannen 
locatie oude politiebureau 

door Henk van de Bunt

De huidige eigenaren van het oude politiebureau in Bilthoven ondertekenden onlangs een 
intentieovereenkomst met Woonstichting SSW voor de ontwikkeling van circa 30 sociale- en 

midden-huur-woningen op deze locatie. Na een intensief participatietraject met buurtbewoners is 
het nu aan de gemeenteraad na de zomer een besluit te nemen over het plan. Vervolgens wordt het 

ontwerp van de woningen gemaakt en zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. 

De sociale- en midden-huur-wo-
ningen maken deel uit van een 
nieuwe woonbuurt op het voor-
malige terrein van de politie en 
de gemeentelijke volkstuinen aan 
de Leyenseweg in Bilthoven. Het 
plan biedt een gevarieerd woning-
programma voor verschillende 

doelgroepen met zowel grond-
gebonden woningen als huur- en 
koopappartementen. 
De stedenbouwkundige indeling 
is, om in termen van de naastgele-
gen historische wijk Vogelenzang 
te blijven, geïnspireerd op het vo-
gelnest principe. Daarbij worden 

de woningen gebouwd rondom 
een veilige en groene oase van rust 
waar buurtbewoners kunnen ont-
spannen en elkaar ontmoeten.

SSW
‘Op dit moment moeten woning-
zoekenden in onze gemeente bijna 

elf jaar wachten op een sociale huur-
woning. Ook aan midden-huur-wo-
ningen is een schrijnend tekort. Met 
deze 30 nieuwe woningen lossen 
we het woningtekort natuurlijk niet 
op, maar het is wel een belangrijke 
stap in de goede richting. Na jaren 
waarin er nauwelijks bouwplannen 
van de grond kwamen, is dit echt 
heel goed nieuws voor woningzoe-
kenden’, aldus een verklaring van 
de SSW. 

Wethouder Dolf Smolenaers
‘Het college is verheugd over het 
besluit op deze manier samen te 
werken aan de ontwikkeling van 
sociale- en midden-huur-woningen. 
Deze intentieovereenkomst geeft 
ons als gemeente ook de zekerheid 
dat, wanneer de gemeenteraad de 
plannen na de zomer goedkeurt, 
op deze locatie genoeg betaalbare 
woningen komen. Woningen waar 
onze inwoners ook grote behoefte 
aan hebben in deze oververhitte 
woningmarkt.’

Omwonenden
Niet alleen wijk Vogelzang is aan-
liggend, ook de wijk de Leijen aan 
de andere kant van het spoor (Ro-
gier van der Weydelaan) en de 2de 
Brandenburgerweg zijn dat. Beide 
waren ook vertegenwoordigd in het 
participatieteam. Esther Strijbos is 
één van de groep van omwonenden: 
’Wij zijn enorm teleurgesteld in de 
uitkomst van de bouwplannen. De 
gemeente heeft een kans laten lig-
gen. Afgelopen 1,5 jaar hebben 
omwonenden veel tijd gestoken in 
het participatietraject met als doel 
een gezamenlijk plan. Dat ligt er 
niet. Het is massaal, hoog en te 
veel voor ruim 1ha. Te weinig re-
kening gehouden met toename ver-
keer, verdwijnen groen van o.a. de 
volkstuinen en geluid. Ons voorstel 
is minder massaal bouwen met o.a. 
seniorenwoningen, een gezamen-
lijke activiteitenplek, deelauto’s en 
behoud groen. Kortom een woon-
plan dat past bij ons dorp’.

Vogelzang
Vogelzang is de oudste wijk van 
Bilthoven en kreeg vanaf 1900 ge-
stalte. Ze ligt in de driehoek, die 
omsloten wordt door de spoorlijn, 
de Leijenseweg en de Soestdijkse-
weg-Zuid, met daarbij ook het zui-
delijke gedeelte van de Prins Hen-
driklaan. Oorspronkelijk hoorde 
de Nachtegaallaan e.o. er ook bij. 
Jeffrey Rundberg is voorzitter van 
de (aanpalende)  wijkvereniging 
Vogelzang: ’Nergens in het bericht 
van SSW wordt gesproken over het 
totaal aantal woningen. Er wordt 

melding gemaakt van 30 sociale 
huurwoningen van SWW maar bij 
het totale project Vogelnest  gaat 
het om 70 woningen op dat kleine 
stukje grond. Wij zijn voor een plan 
dat het dorpse karakter met laag-
bouw, woningen of appartementen, 
versterkt en waar het groene beeld 
van onze wijk wordt doorgezet, 
want de volkstuinen worden voor 
de nieuwe plannen wel opgeof-
ferd. Wij maken ons grote zorgen 
over de verkeersdrukte en -veilig-
heid door zoveel extra mensen. Wij 
vinden dat in dit plan te hoog en 
te dicht op elkaar wordt gebouwd. 
Maak er liever een mooie en ge-
zellige woonwijk van met minder 
mensen, lagere bebouwing en meer 
groen. Houd het leefbaar’.

De Leijen
De Wijkraad De Leijen is bij dit 
participatietraject betrokken we-
gens de aangrenzende belangen. 
Voorzitter Ebbe Rost van Ton-
ningen: ‘De Gemeente heeft in 
haar participatienota de spelregels 
opgenomen: ‘Bij de start van een 
participatietraject wordt expliciet 
benoemd wat de kaders zijn’. De 
Gemeente(-raad) heeft echter tot 
nu toe verzuimd duidelijk te ma-
ken welk bouwprogramma voor 
woningbouw in de gemeente (en 
per wijk) - zowel kwalitatief als 
kwantitatief - noodzakelijk is en 
óf en hoe de wijkkarakteristiek 
wordt ondersteund. Het voorgeno-
men bouwprogramma voldoet niet 
aan deze randvoorwaarden. De 
Gemeente(-raad) dient deze bezwa-
ren weg te nemen. Zo niet dan zal 
een tijdrovende (en dure) bezwaar-
procedure het gevolg zijn en zal 
de gemeente ook zelf daarvan de 
schade ondervinden. De Wijkraad 
verwijst verder naar haar advies aan 
de gemeente d.d. 11 februari 2021’. 

De tekst op het spandoek van de omwonenden gaat over (het ontbreken van) draagvlak.

De volkstuinen worden voor de nieuwe plannen opgeofferd.
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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

De lekkerste smaak
Galia meloenen

  € 1,49

Vers gesneden
Watermeloen parten

Per kilo € 0,99

Kantonese Kip
met rijst

€ 1,49
100 gram

Fettucini quattro 
formaggi

€ 1,49
100 gram

Moussaka € 1,49
100 gram

Kersen taart
Nu € 15,95

Bananenbrood
Per stuk € 3,99
Suiker/glutenvrij € 4,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 29 vrijdag 30 en zaterdag 31 juli.

Hollandse
Sperziebonen

500 gram € 1,59
Luxe Hollandse
Pluksla

Zak 150 gram € 1,49

Desem
Boule Blanc
Nu € 2,49

Bruine bolletjes

Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Oosterse Kippensoep

½ liter  € 3,95

Notenafdeling:

Ravioli mix

Per bak € 3,99

Spaghetti bolognese
Of Spaghetti carbonara

€ 5,95
Per portie

Voorgekookte
Bistro-krieltjes 

€ 1,49
400 gram

Heerlijke sappige
Wilde perziken € 1,49

500 gram

02
08

03
08

04
08

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 29 juli t/m woensdag 4 augustus

Gebraden rosbief

Gegrilde kalfsrollade

Gerookte ossenworst

Filet Americain

Pittige kipsalade

Oma’s draadjesvlees salade

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

AUSTRALISCHE SUKADE 
500 GRAM

9.98

DUITSE 
BRAADWORSTEN 

500 GRAM

6.50

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

UITVERKOOP

SHOARMA PAKKET 
600 GRAM VLEES + 
BROODJES EN SAUS

100 GRAM

0.99

PER STUK

8.98

1 KILO

11.99KLEINE VARKENSHAASJES 
DAGSPECIAL:

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.509.984 SLAVINKEN + 
POND RUNDERGEHAKT 

BOEREN BELEGEN 

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN 

500 GRAM

6.75

500 GRAM

6.98
I.V.M. DE ZOMERVAKANTIE 

ZIJN WIJ VAN 6 T/M 25 
AUGUSTUS GESLOTEN. 

VANAF 26 AUGUSTUS ZIJN 
WIJ WEER GEOPEND!

GEGRILDE 
KIPPENPOTEN 

4 VOOR

5.-

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 
GROTE UITVERKOOP 

I.V.M. VAKANTIE.
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

Verhalen doorvertellen 
om niet te vergeten

 
door Guus Geebel

Op 15 augustus wordt voor de 76ste keer de capitulatie van Japan herdacht. Ineke Bakker herdenkt 
die dag speciaal haar ouders die de Japanse bezetting gescheiden van elkaar meemaakten. Ineke is 

in 1951 geboren in Amsterdam en is zelf nooit in Indonesië geweest. Ze kent de verhalen uit die 
tijd niet alleen van wat haar ouders verteld hebben, maar vooral ook van hun verzameling 

aantekeningen die bewaard is gebleven. ‘Toen mijn ouders overleden waren 
hebben we gezorgd dat de hele Indiëbibliotheek bij elkaar bleef.’ 

‘Mijn vader is in 1908 geboren. Als 
jongeman werd hij aangesproken 
door wervende advertenties van het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger (KNIL) en in 1932 werd hij 
uitgezonden naar Indië. Hij kwam 
terecht in Tjimahi en daarna ook 
nog enkele jaren op het eiland Ta-
rakan’, vertelt Ineke Bakker. ‘In 
1939 mocht hij eindelijk met verlof 
naar Nederland. Hij vond in Indië 
de pastoor veel beter spreken dan 
de dominee en werd nieuwsgierig 
naar het katholieke geloof. Mijn 
vader komt uit Groningen en was 
Nederlands Hervormd. Hij ging op 
catechismusles en heeft daar mijn 
moeder ontmoet. Mijn moeder was 
een rasechte Amsterdamse. Ze had 
een opleiding tot naaister gevolgd 
en maakte japonnen. Zij was naar 
Groningen verhuisd om daar haar 
vak uit te oefenen. Mijn moe-
der was Luthers opgevoed maar 

nieuwsgierig naar het katholieke 
geloof van haar moeder en volgde 
ook catechismuslessen. Zo hebben 
ze elkaar leren kennen.’ 

Guerrilla 
‘Vanwege de oorlogsdreiging werd 
mijn vader in 1939 vervroegd te-
ruggeroepen naar Indië. Ze waren 
toen al verloofd. Mijn moeder is 
daarna in Nederland met de hand-
schoen getrouwd en met de aller-
laatste boot die nog uit Amsterdam 
vertrok naar Indië gegaan. In de-
cember 1939 zijn ze daar voor de 
kerk getrouwd. Mijn vader moest in 
1941 met onbekende bestemming 
vertrekken en dat bleek Nederlands 
Timor te zijn. Hij maakte deel uit 
van de expeditionaire macht en 
kwam terecht in Dilly, hoofdstad 
van het Portugese deel van Timor. 
Portugees Timor was neutraal. 
Vermoed werd dat de Japanners in 
Dilly een steunpunt organiseerden. 
Dat was ook kwetsbaar voor Aus-
tralië dat divisies naar Portugees 
Timor zond om samen met KNIL-
militairen te zorgen dat de Japan-
ners daar geen steunpunt zouden 

krijgen. De KNIL-militairen zijn in 
december 1941 bij Dilly aan land 
gekomen en ondervonden weinig 
weerstand van het Portugese gar-
nizoen. ‘In de nacht van 19 op 20 
februari 1942 vielen de Japanners 
zowel Dilly als Koepang aan. Toen 
Dilly werd aangevallen moesten ze 
zich terugtrekken in de bergen en 
voerden tot eind 1942 een guerril-
lastrijd.’ Op het allerlaatste moment 
is mijn vader met de torpedoboot-
jager Tjerk Hiddes van het eiland 
kunnen ontsnappen naar Australië. 
Daarna werd hij uitgezonden naar 
Nieuw-Guinea en nam hij deel aan 
de bevrijding van Nederlands-Indië 
dat begon bij Balikpapan op Bor-
neo.’

Drama van Tarakan
‘Mijn moeder was Rode-Kruisver-
pleegster en hoorde een oproep van 
de Indische omroep Nirom voor 

verpleegkundigen aan het front. Ze 
heeft zich gemeld en werd met 18 
andere verpleegsters uitgezonden 
naar het olie-eiland Tarakan. Daar 
was Japan de oorlog op 10 januari 
1942 begonnen omdat ze de olie 
nodig hadden.’ De moeder van 
Ineke hield dagboeken bij die be-
waard zijn gebleven. Zij leest voor: 
‘Nadat de oorlog op 8 december 
een feit was geworden verkeerden 
allen toen en ik niet minder in de 
angstige afwachting van wat zal 
er gaan gebeuren.’ ‘Er waren drie 
hospitalen op Tarakan en mijn 
moeder heeft gewerkt in het mili-
tair hospitaal. Toen de oorlog daar 
begon werden doden en gewonden 
binnengebracht. Vlak voor de inval 
van de Japanners waren de olie-
installaties in brand gestoken. Daar 
waren de Japanners furieus over en 
Anton Colijn, hoofd van de BPM 
en kapitein Reinderhoff werden 
naar voren geroepen en werden on-
der Japanse bewaking per schip van 
Tarakan naar Balikpapan gezonden 
om daar te gaan vertellen dat ze 
de olie-installaties intact moeten 
laten omdat anders iedereen, ook 

alle vrouwen, op Tarakan vermoord 
zouden worden. Halverwege zagen 
ze een Nederlands vliegtuig waarop 
ze tegen de Japanners zeiden dat ze 
beter uit het zicht konden blijven 
omdat het schip anders gebombar-
deerd kon worden. De Japanners 
geloofden dat en gingen het ruim in. 
Bliksemsnel werd toen de deur ge-
barricadeerd. Ze zwaaiden naar het 
vliegtuig dat toen landde en de bei-
de officieren Colijn en Reinderhoff 
wisten het vliegtuig te bereiken. Ze 
ontsnapten met het vliegtuig naar 
Balikpapan waar ze hun boodschap 
overbrachten waarop ook daar alle 
olie-installaties in brand gezet wer-
den.’ Ineke vertelt over het drama 
van Tarakan waar op 19 januari 
1942 de Japanse marine 215 man 
van de kustbatterij als represaille op 
gruwelijke wijze hebben vermoord 
nadat twee Japanse mijnenvegers 
tot zinken waren gebracht. Ze ver-
telt ook over de keer dat de Japan-
ners iedereen naar voren geroepen 
hadden, maar dat haar moeder naar 
achteren ging om een patiënt te 
helpen. Toen kwam er een Japan-
ner binnen die alle bandages van 
de patiënt aftrok waardoor hij hevig 
begon te bloeden. ‘Mijn moeder 
begon in onvervalst Amsterdams te 
schelden. Toen kwam er een offi-
cier binnen die ervoor zorgde dat ze 
de patiënt kon verzorgen.’ De vrou-
wen werden allemaal geïnterneerd 
en in twee huisjes ondergebracht. 
Dat was de eerste internering op 
Tarakan. Daarna werden ze overge-
bracht naar een kamp bij Lingkas, 
de haven van Tarakan. 

Naaikamer
De moeder van Ineke had ook op 
Tarakan al wreedheden van de Ja-
panners ondervonden. ‘Er werden 
briefjes en zeep uitgewisseld tussen 
de mannen- en vrouwenkampen. 
Als ze dat zagen werd er gestraft 
met een dag geen eten. De rijst die 
ze kregen was meer kaf dan koren. 
Ze moesten ook zelf koken en mijn 
moeder werd voor het contact met 
de Japanners naar voren geschoven 
als woordvoerder. Ze heeft van alles 
opgeschreven in schriftjes.’ Die zijn 
bewaard gebleven en in het bezit van 
Ineke. ‘Zelf koken waren de meeste 
vrouwen niet gewend. Er werden re-
ceptjes uitgewisseld waarvan er ook 
een aantal bewaard is gebleven. De 
Japanners wisten op een gegeven 
moment alles van iedereen, ook dat 
mijn moeder een naaiopleiding had 
gehad en zij moest een naaikamer 
inrichten. Ze weigerde eerst maar 
toen ze zag hoe vrouwen soms naar 
het land geslagen werden om te 
werken heeft ze de meest zwakke 
mensen uitgezocht voor de naaika-
mer en is ze aan de slag gegaan in 
het kamp.’ 

Wreedheden
‘Mijn moeder werd in een wrakke 
boot van Tarakan overgebracht naar 

het kamp Kandangan bij Bandjer-
masin waar ze verbleef tot de bom 
op Hiroshima en Nagasaki viel. In 
kamp Kandangan moesten ze water 
halen bij de rivier. Mijn moeder had 
nog een badpak en ging daar ook 
wel eens met kinderen zwemmen. 
Toen ze daar een keer van terug-
kwam werd ze op een ongelooflijke 
manier door een paar Japanners in 
elkaar geslagen, zodanig dat ze een 
week lang alleen maar op haar buik 
heeft kunnen liggen. Haar hele rug 
was kapotgeslagen. Vrouwen die 
van de rivier kwamen ondergingen 
allemaal hetzelfde lot. Tot er een of-
ficier kwam die daar een eind aan 
maakte en excuses aanbood. Hij zei 
dat die jongens waanzinnig gewor-
den waren omdat hun stad Nagasaki 
vernietigd was. Mijn moeder heeft 
haar leven lang last van haar rug 
gehouden. Pas op 31 augustus 1945 
kregen ze in het kamp te horen dat 
ze de vlag mochten hijsen en het 
Wilhelmus zingen. Toen wisten ze 
dat de oorlog voorbij was.’

Weerzien
‘Toen ze bevrijd waren is mijn moe-
der met een paar verpleegsters naar 
Bandjermasin gegaan en heeft daar 
een noodhospitaal in orde gebracht 
om gewonde krijgsgevangenen op 
te vangen die onder meer uit de Fili-
pijnen kwamen. Mijn moeder man-
keerde door alle ontberingen van 
alles en reisde met mevrouw Colijn 
van Bandjermasin naar een Austra-
lisch veldhospitaal in Balikpapan 
waar röntgenfoto’s gemaakt konden 
worden. Op een gegeven moment 
barstte onderweg een tropische re-
genbui los en gingen ze schuilen op 
de veranda van een huis. Mijn vader 
was betrokken bij de bevrijding van 
Balikpapan en werkte bij de maga-
zijndienst. Toen hij met een collega 
in een jeep op weg was om spullen 
bij een Amerikaans depot te gaan 
halen zagen ze twee vrouwen staan 
die kennelijk stonden te liften. Ze 
besloten ze mee te nemen. Toen ze 
vlakbij waren zei mijn vader -dat is 
mijn vrouw- en op die manier heb-

ben ze elkaar weer teruggevonden. 
Ze hebben elkaar toen drie dagen 
gezien want mijn moeder bleek een 
alvleesklierontsteking te hebben en 
werd vervoerd naar een ziekenhuis 
in Melbourne. Maar er was weer 
contact. Mijn vader is van Borneo 
naar Batavia op Java gegaan.’

Onbegrip
‘Mijn ouders hebben dus allebei 
een heel eigen oorlogsavontuur 
meegemaakt. Mijn moeder is in 
1947 met het vliegtuig naar Neder-
land gekomen. Mijn vader vroeg 
verlof in het kader van gezins-
hereniging maar kreeg dat niet en 
kwam pas in 1949 nadat het KNIL 
was opgeheven terug. Mijn moe-
der sprak altijd honderduit en als 
iets aan mijn vader gevraagd werd 
gaf zij antwoord. Ze had wat je nu 
posttraumatische stressstoornis zou 
noemen maar dat woord bestond in 
die tijd nog niet. Als er thuis over 
de tijd in Indië werd gesproken, 
waren het altijd anekdotes. Als we 
bijvoorbeeld zeiden dat we honger 
hadden werd er gezegd jullie heb-
ben geen honger, jullie weten niet 
wat honger is, jullie hebben trek.’ 
Ineke Bakker heeft nog een jon-
gere broer en zus. Haar moeder 
werd 91 en haar vader 93 jaar. Zij 
ontvingen als een van de weinigen 
uit Nederlands-Indië het Verzets-
herdenkingskruis. Ineke Bakker 
gaat de vele verhalen die verteld 
en opgeschreven zijn in een boek 
verwerken. ‘Wat natuurlijk wel je 
leven bepaalt is dat er nooit zo lang 
een gezinsleven was. Mijn ouders 
waren al wat ouder toen de kinde-
ren geboren werden. Ze hebben niet 
onbezorgd een gezin kunnen stich-
ten, er waren spanningen ontstaan. 
In Nederland ontbrak waardering 
en begrip voor wat zij daar gedaan 
en ondervonden hebben. Ze hebben 
heel veel opgeschreven, onder meer 
om in aanmerking te komen voor 
het verzetspensioen wat uiteinde-
lijk afgewezen werd omdat ze niet 
invalide genoeg waren. Nederland 
op zijn smalst.’

Ineke Bakker met een foto van haar ouders en schriften waarin haar 
moeder een dagboek bijhield.

Prins Bernhard reikt het Kruis van verdienste uit aan Mw. Bakker.
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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.

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

KIP PANNETJES
Ovenschaaltje gevuld met gemarineerde kippenhaasjes
en lobbige kaas, na het bakken kip eruit en even 
doorroeren voor't sausje; 30 min. op 170°C 100 gram 1,45

KOKELETJES
De Franse poussin, de één persoons mini kip, dagvers!
Heerlijk rondom kruiden en vullen met iets groente.
Ca. 25 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,15

THAISE KIPWOKBLOKJES
Oosters gemarineerde blokjes kipfilet met courgette en
paprika, heerlijk met nasi, bami, pasta....
Kort roerbakken in de pan of wok.... 100 gram 1,35

VARKENSFILET LAPJES
De bekende malse magere filetlapjes, eventueel 
gemarineerd met onze olie pesto marinade!!
Kort krokant rosé te bakken; ca 3 tot 4 min. 100 gram 1,15

MINI LAMSBOUTJES
Puur natuur, vers uit Nieuw Zeeland! Gemarineerd
met onze eigen Provençaalse marinade, super lekker!!
Rosé te bakken; ca. 4 tot 6 min. bakken!! 100 gram 2,95

De beste kwaliteit 
van de op één na

beste slager!!

Warm aanbevolen zomer toppers:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 26 juli t/m zaterdag 31 juli.

Zetfouten voorbehouden.

BOOMSTAMMETJES
Gekruid gehakt met daarin ham en kaas..... 100 gram 1,25
HAWAI BURGERS
100 % runvlees op de ananas dan natuurlijk... 3 stuks 4,50

KIPFILET SATÉ VLEES
Heerlijke malse blokjes kipfilet, gemarineerd met ketjap,
mild kruidenboeket, knoflook en vleugje sambal! Super
voor de BBQ, vlees voor uw shaslick, de nasi.. 100 gram 1,25

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl

Webshop nu geopend | Afhalen op afspraak is mogelijk.

Jopie’s 
wonen

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, woonaccessoires en cadeau’s.

Verkooppunt Maison Mansion krijtverf  en toebehoren.

Voor meer info of  de laatste nieuwtjes kijk op 
Facebook: Jopie’s Wonen.

Klankbord
Op of met vakantie?

In een vakantieperiode is er vaak wat meer ruimte om opgelopen achterstanden 
(proberen) in te lopen; achterstanden 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 start met de brief van mid-
den juli 2020, waarbij het toevallig (?) gaat over 
de begrippen ‘met vakantie’ als ‘op vakantie’ gaan 
of zijn.

Zowel met vakantie als op vakantie is juist: ‘Ik ben 
volgende week op vakantie’ drukt meestal uit dat je 
in die week niet thuis bent, maar op reis of op een 
vakantieadres. ‘Ik ben volgende week met vakan-
tie’ kan diezelfde betekenis hebben, maar kan ook 
meer in het algemeen uitdrukken dat je vrij hebt en 
misschien wel thuis vakantie viert.
Met vakantie gaan komt al ruim een eeuw in Ne-
derlandse kranten voor. Op vakantie gaan is vanaf 
de jaren veertig in kranten te vinden. In de jaren 
vijftig werd op vakantie voor het eerst in een woor-
denboek opgenomen: in Koenen uit 1956. Van 
Dale volgde in 1976.

Vakantie heeft twee betekenissen: ‘periode dat je 
niet hoeft te werken of naar school hoeft, verlof’ 
en ‘reis die je maakt in deze periode’. Met vakantie 
gaan/zijn betekende aanvankelijk ‘met verlof gaan/
zijn’. Toen op vakantie gaan/zijn opkwam, bete-
kende het eerst ook ‘met (op) verlof gaan/zijn’. In 
de loop van de twintigste eeuw kregen met vakan-
tie gaan én op vakantie gaan/zijn de betekenis ‘op 
reis gaan/zijn’ erbij.
Tot aan het einde van de twintigste eeuw werd op 
vakantie weleens afgekeurd. Het zou een conta-
minatie (verhaspeling) zijn van op reis en met va-
kantie, of een voorbeeld zijn van typisch katholiek 
taalgebruik (dat blijkbaar afkeuring verdiende). 
Of dat zo is, is overigens helemaal niet zeker. Op 
wordt namelijk wel vaker gecombineerd met een 
bestemming of bezigheid. Denk maar aan op cur-
sus gaan en op zomerkamp zijn.

Vaak wordt de vraag geopperd ‘Waar gaat het in de 
vakantie eigenlijk om’? Dat is niet zozeer de pres-

tatie, de ontspanning en het vertier, maar vooral het 
afstand nemen van het dagelijks leven, tot rust ko-
men en de bezinning. Niet voor niets is het woord 
vakantie afgeleid van het Latijnse werkwoord 
‘vacare’, hetgeen ‘leegmaken’ betekent. Maak je 
hoofd leeg, doe energie en inspiratie op! Vakantie 
is dus eigenlijk gewoon een tijd van bezinning en 
refl ectie; of je dat nu thuis doet, in de regio of in 
den vreemde.
Wie thuis is gebleven, afstand van zijn werk of het 
normale dagelijkse leven heeft genomen, een tus-
senbalans van zijn leven heeft opgemaakt en plan-
nen heeft gemaakt voor de toekomst, kan vaak met 
veel meer recht terugkijken op een goede vakantie 
dan degene die mooie herinneringen met prachtige 
beelden van verre oorden in zijn geheugen opge-
slagen heeft. In een vakantie (in coronatijd) kun 
je ook heel goed thuis in de tuin of op het balkon 
domweg gaan zitten mijmeren.

Ik las ooit over iemand die altijd ‘Dat ik nooit meer 
op vakantie hoef’ bovenaan zijn verjaardaglijstje 
zette, maar dat cadeau nooit kreeg. Door corona 
zijn er weer andere vragen: ‘Bestaat er zoiets als 
de ander-halve-meter-vakantie? Niet wanneer we 
straks met z’n allen de boot 
pakken naar Texel of de 
brug naar de Zeeuwse 
kust. Ze zeggen dat na 
de coronacrisis alles 
anders zal zijn en 
misschien geldt dat 
ook voor het feno-
meen vakantie?

Henk van de Bunt

DE LEKKERSTE 
ZEEUWSE 

BOLUSSEN
Per stuk

€ 1,50

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

Planetenbaan 9  |  3721 KA Bilthoven  |  Telefoon: 06 40724314 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00 - 19:00 uur. Zondag gesloten.

•  100% Halal vlees beste 
kwaliteit van de op een 
na beste slager!! 

•  100% Verse AGF hoge 
kwaliteiten.

•  Eerlijke prijzen en extra 
aanbiedingen.

•  Alle markten thuis 
(breed assortiment).

•  Diverse belegde 
broodjes.

•  Hoge klanten 
beoordeling.

Kipdijfi let
1 kilo € 5.49

Speciale
Kipsate 
100 gram € 1.25

Kip delen 
met speciale 
marinade 
per pond € 2.49

Diverse huisgemaakte 
klant & klare maaltijden!

Freshplaza030



Nootjes
De Vierklank 7 28 juli 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  .....................................................

Opgeven kan via bijbelclub-
deregenboog@gmail.com of 
bel naar 0346-211970.  

Personeel gevraagd
Wie maakt de bewoners van 
de Frederick G. Hopkinsweg, 
Marie Curieweg, Otto 
Hahnweg, Ralph Bucheweg 
en Robert Kochweg BLIJ, 
Woon je in de buurt en over-
weeg je een krantenwijk. Wij 
zijn per direct op zoek naar 
een bezorger die wekelijks 
daar de krant wil bezorgen. 
Je verdient €3,20 per week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.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

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 cen-
ten, terwijl de zon heerlijk 
schijnt! We brengen de kran-
ten op woensdagochtend 
naar je huis. Vraag een lijst 
met openstaande wijken op 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor het stofferen 
van stoelen, fauteuils en boot-
kussens. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

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

Te koop aangeboden
Kenwood stereo installatie 
€5,-. Tel. 06-21415798/06-
45937138

Beeldbuis TV + video/dvd 
speler + banden €10,-. Tel. 
06-21415798/06-45937138
Diverse stripboeken o.a. 
Knudde/Stamgasten 20 
stuks in 1 koop €10,-. Tel. 
06-21415798/06-45937138

Boodschappen Trolley, zwart, 
opvouwbaar, inhoud: 42ltr. 
Op te hangen aan winkelw, 
afneemb. tas, grote wielen 
€15,-. Tel. 06-44822861

Camping/vouwbed L190cm 
Br 80cm. incl. matras, 
dekbed+overtrek €15,-. Tel. 
06-44822861  

Samsung All-in One Laserjet 
printer M2070. Werkt prima 
toner moet vervangen worden 
€20,-. Tel. 06-15458450

De Acht van Katherine Neville 
€1,-. Tel. 06-14040516

Een Venetiaans geheim 
van Ian Caldwell en 
Dustin Thomason €1,-. Tel. 
06-14040516

De Geschiedenis van Rome 
van Mary Macgregor €1,-. 
Tel. 06-14040516

Balpoints  merk Prodir (Swiss 
made) nieuw in doos. 50 stuks 
€ 20.-. Tel. 06-41367588

Antiek wol Gobelin in lijst 
80x80 cm €45,-. Tel. 030-
2283495

4 klapstoeltjes b.br. hout €40,-
. Tel. 030-2283495

Lange knuffelslang leuk 
voor kinderkamer, €25,-. Tel. 
0346-243758

Oude houten breinaaldenko-
ker met breinaalden. €20,-. 
Tel. 0346-243758

Kleuren luchtfoto van 
Maartensdijk in lijst. €17,50. 
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

Activiteiten
De Vakantiebijbelochtend van 
Kinderclub De Regenboog is 
op 28 augustus van 10:30 - 
12:30. Alle kinderen van 4 
-12 jaar zijn van harte wel-
kom. We sluiten af met het 
eten van pannenkoeken. 

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

• Nieuws • Agenda • Informatie

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.

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
Een jonge vrouw die ik rond de veertig schat zit op de hoek 
van het bankje wat voor zich uit te staren. Ik zeg haar vrien-
delijk gedag als ik aan de andere kant neerstrijk. ‘Ik wacht 
hier op mijn zus die me hier met de auto komt oppikken’, be-
gint ze meteen haar aanwezigheid op het bankje te verklaren. 
Daarna zwijgt ze even maar ze wil toch wat meer kwijt. ‘We 
gaan naar mijn vader. Ik heb hem al heel lang niet gespro-
ken en het begon me toch niet lekker te zitten.’ Het maakt 
me nieuwsgierig en ik twijfel of ik haar naar de reden zal 
vragen of niet. Ik hoef echter niet lang te wachten want ze 
begint er zelf al over. ‘Mijn moeder is bijna twee jaar geleden 
overleden en vorig jaar belde m’n vader met de mededeling 
dat hij een vriendin heeft die bij hem kwam wonen. Ik vond 
dat veel te snel na de dood van mijn moeder en dat heb hem 
ook gezegd. Hij zei dat hij dat wel kon begrijpen, maar dat 
hij het alleen zijn niet meer aankon. Ik heb toen gezegd dat 
hij het dan maar zelf moest uitzoeken, maar dat ik niet bij 
ze op bezoek zou komen.’ Ik hoor het verhaal zwijgend aan. 
Ook de vrouw zwijgt en ik voel dat ik wat moet zeggen. ‘En 
nu gaat u zeker naar hem toe, weet hij dat u komt’, vraag ik 
belangstellend. Ik zou ook wel willen weten of ze de vriendin 
van haar vader wel kent. ‘Ja, hij weet dat ik kom, maar ik ga 
niet alleen hoor, dat is me net een drempel te hoog. Daarom 
ga ik met mijn zus, die wel steeds contact met hem heeft ge-
houden. Het komt eigenlijk door mijn zoontje. Hij was opa 
tegengekomen en kwam heel enthousiast thuis. Hij zei ook 
nog dat hij de groeten van opa moest doen en toen ben ik gaan 
twijfelen. Mijn moeder krijg ik door mijn houding niet terug 
en zijn leven gaat ook door. Die jongen heeft ook recht om z’n 
opa te zien en toen heb ik de knoop maar doorgehakt. Ik ben 
wel een beetje zenuwachtig want die vriendin ken ik helemaal 
niet.’ Ik probeer me in haar situatie te verplaatsen maar dat is 
onmogelijk. Ik kan me wel voorstellen dat haar vader nu ook 

heel nerveus is. ‘Ik vind het moedig dat u de stap gezet heeft’, 
moedig ik haar aan. ‘Het leven is al zo kort en wanneer het 
in harmonie verloopt wordt het een stuk aangenamer’, zeg 
ik. Inwendig moet ik lachen om mijn tegeltjeswijsheid. Het 
lijkt ook nog een beetje resultaat te hebben. ‘Ik ben blij dat u 
even naar me geluisterd hebt’, zegt ze met een glimlach. ‘De 
stress wordt al een beetje minder. Ik heb een fles jenever voor 
hem meegenomen, want met een borreltje erbij wordt het mis-
schien nog wel leuk.’ Ze kijkt er zowaar ook nog een beetje 
lollig bij. Mij lijkt het niet gek, zo’n fles jenever. ‘Voor zijn 
vriendin heb ik een doos bonbons gekocht. Ik weet niet eens 
of ze ervan houdt.’ Ik vertel haar dat mijn vader acht jaar gele-
den is overleden en dat ik hem vaak nog 
mis. ‘Eerlijk gezegd heb ik mijn 
vader het afgelopen jaar ook 
erg gemist, maar ik was na-
tuurlijk weer te trots. Maar 
ik ben blij dat ik de stap nu 
gezet heb.’ Dan stopt er een 
kleine auto bij het bankje. 
‘Dat is mijn zus’, zegt ze 
met een stralende glim-
lach. Ik wens haar een fijne 
dag en ga met een voldaan ge-
voel naar huis.

Maerten

Zwembad 
van boven

Luchtfoto's van het oude en nieuwe zwembad in 
Bilthoven: ‘Je kunt goed zien, dat het nieuwe bad 
beduidend kleiner is dan het oude zwembad’. (foto 
Jos van der Worp)

Uitslag 
Wedvlucht

12 leden van PV De Bilt namen met 259 duiven 
deel aan een wedstrijdvlucht vanuit Asse Zellik 
(Belgie). De eerste 10 prijswinnende duiven zijn 
van P.C.A. Cooyman (1, 3, 6,8), van G.M. Turk 
(2), van M.J.J. van Zelst (4 en 5), van Ali Pazhouh 
(7 en 10) en van Ron Miltenburg (9).



Ontwaken
Nog vóór de zon opkomt hoor ik de melodieuze zang van een merel. De 
polder roept om het ontwaken mee te maken. Tussen het hoge riet word 
ik omringd door heel veel bruine vogeltjes. Ze vliegen weg, landen tus-
sen de pluimen, op zoek naar iets dat ik niet ken. Een rietzanger zingt 
het hoogste lied vanaf het bloemscherm van de engelwortel. Zodra ik in 
de buurt kom schiet hij weg tussen het riet, zingt onverschrokken door. 
Verspreid door de polder gaggelen groepjes ganzen, vliegen luidruchtig 
weg als ze gevaar vermoeden. Geruisloos drijven twee grote witte zwa-
nen over de plas. Met hun statige aanwezigheid beschermen zij hun vier 
jongen. Die kleintjes … je ziet ze groeien. Meerkoeten schelden me uit 
als ik in de buurt kom. Een kievit vliegt over. Zijn kroost is volwassen, 
dus hoeft hij de kievitsbuurt niet meer te verdedigen. Uit een lage wilg 
vliegt een groep spreeuwen haastig weg. Jong en oud bracht hier geza-
menlijk de nacht door.
Voor de zwarte stern zijn er dit voorjaar vlotjes in het water gelegd. 
Dankbaar werd hierop gebroed en de meeste jongen zijn al uitgevlogen. 
Een laatste zwarte stern neemt een aanloop in de lucht en vliegt blik-
semsnel op me af. Om z’n kroost te verdedigen. Vanuit zijn aandacht 
voel ik me ineens belangrijk worden.
Talloze hangmatjes zweven vlak boven de grond. Zwaar van de dauw-
druppels glinsteren de vangnetjes in het ochtendlicht, nodigen uit om 
plaats te nemen. Een omgeving vol met kleverige draden, als een dool-
hof. Kleine spinnetjes, verborgen in het gras, houden zich gereed om 
toe te slaan als een insect struikelt over de draden en in het netje valt. 
Maar deze vroege morgen lijkt enkel de zon zich in de hangmat nog 
eens om te draaien.
De lucht kleurt blauw. Het belooft een mooie dag te worden.
                      (Karien Scholten)

In haiku:
Vroege morgenstond
De zon lag nog te slapen
Dauw gesponnen bed
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advertentie

Natuurparkje Westbroek valt niet 
bij iedereen in goede aarde

door Walter Eijndhoven

Omwonenden rond de molen aan 
de Westbroekse Molenweg in 
Westbroek balen van een tot na-
tuurparkje omgedoopt stuk grond. 
Naast de jaarlijkse evenementen 
die hier plaatsvinden, wandelen 
nu ook baasjes met hun hond da-
gelijks over het terrein en zoeken 
natuurliefhebbers naar vlinders en 
bijen.

Jan Schuurman, geboren en geto-
gen aan de Westbroekse Molenweg 
naast de molen, zag in de loop der 
tijd veel veranderen in het dorp. 
‘Ik baal vreselijk van dit door de 
gemeente De Bilt omgevormde 
stuk grond tot natuurparkje’, ver-
telt hij. ‘Begin jaren ‘50 kon ik 

vanuit ons huis helemaal over het 
weiland kijken tot schildersbedrijf 
Oostveen. Daarna kwam de ‘oude’ 
nieuwbouw met het Dorpshuis. 
Voor mij was daar niets mis mee 
en ik zag nog steeds koeien in het 
weiland’.

Evenemententerrein
Eind jaren ‘60 veranderde de di-
recte omgeving steeds meer. Het 
weiland kreeg een andere bestem-
ming. De gemeente legde sportvel-
den aan en de korfbalvereniging en 
later de tennisvereniging versche-
nen ten tonele. Schuurman: ‘Vijf-
tien jaar geleden kreeg ik opeens 
een ambtenaar van de gemeente 
aan de deur. Hij vertelde dat de 

strook grond naast mijn huis geen 
sportbestemming meer had, maar 
dat het een evenemententerrein 
werd. Ik vond dit prima, want ik 
draag de Oranjevereniging en de 
organisatie van de Vakantie Bijbel-
Week een warm hart toe’.

Natuur
Helaas voor Schuurman bleef het 
daar niet bij. Tijden veranderen en 
de bestemming van het stuk grond 
naast zijn huis ook. ‘Zonder over-
leg met aanwonenden moest het 
stuk grond nu opeens een natuur-
parkje worden’, vertelt hij. ‘Van-
uit de gemeente hoorde ik niets 
over deze nieuwe bestemming. Het 
parkje grenst direct aan de erfaf-

Het stukje grond verandert regelmatig van bestemming.

scheiding en wandelaars kijken nu 
direct op ons bord eten. Hé, van-
daag eet Schuurman macaroni. Ons 
privéleven ligt volledig te grabbel’.

Maaibeleid
Volgens Schuurman is voor miljoe-
nen euro’s aan natuur aangelegd in 
Westbroek en deze natuur is voor 
iedereen toegankelijk. Schuurman: 
‘Dit stukje grond van ongeveer 
3.000 m2 naast mijn huis heeft 

maar een weinig effectieve bijdra-
ge, maar bij de gemeente past dit 
mooi in hun maaibeleid en onder-
houdskosten. Vroeger was ik trots 
op mijn dorp. Als je Westbroek 
binnenreed, was alles netjes onder-
houden met gladgeschoren bermen. 
Die schoonheid is verdwenen. Nu 
zie je alleen nog ruige bermen met 
overhangende takken. Dat maakt 
mij verdrietig. Ik heb er zelfs slape-
loze nachten van’.

Vergunning bouw molen 
Maartensdijk

In 1546 werd de eerste vergunning afgegeven voor de bouw van een korenmolen  in 
Maartensdijk. Het originele document daarover is te zien op de site van onlinemuseumdebilt.nl.

Anne Doedens vertelt: ‘Domproost 
Cornelis van Mierop (1509 -1572) - 
eigenlijk de hoogste bestuurder van 
het Maartensdijk, dat toen Oost-
veen heette in de zestiende eeuw 
- was degene, die de Oostveense 
of Maartensdijkse schout Geurt 
Hendrikszoon in 1546 namens het 
domkapittel het recht gunde om 
een korenmolen te bouwen aan de 
latere Molensteeg (nu Molenweg) 
in Maartensdijk. Van Mierop was 
in 1545 domproost van het domka-
pittel geworden, dat Maartensdijk 
bestuurde en de opbrengsten ervan 
genoot. De domproost was in feite 
de voorzitter van het bestuurscol-
lege van de Utrechtse Dom, een ge-
zelschap geestelijken, dat we dom-
kapittel noemen. Van Mierop was 
ook landelijk een heel belangrijke 
figuur. Zo werd hij in 1547 raads-
heer in de Geheime Raad van kei-
zer Karel V’. 

Het teruggevonden originele docu-
ment gaat over de eerste Maartens-
dijkse molen aan de Molensteegh, 
de latere Molenweg, uit 1546 - 
1548. Het wordt bewaard in het 
Utrechts Archief. Op de site van 
onlinemuseum is ook een transcrip-
tie van het stuk te vinden.
In deze officiële akte valt te lezen, 
dat de domproost voor twee gul-
dens per jaar (bijna 100 euro aan 
koopkracht nu) aan de Oostveense 
of Maartensdijkse Geurt Hendriksz. 
het recht geeft een korenmolen te 
bouwen en te exploiteren, geheel 
voor eigen rekening en risico. Te-
vens regelt hij wat er moet gebeuren 
als schout Geurt en zijn nazaten van 
de molen af willen. Het recht van 
koop berust dan bij het domkapittel 
en de waarde wordt door vanwege 
beide partijen (de nazaten van de 
schout en het kapittel) aan te stellen 
taxateurs bepaald. De Molensteegh 
staat ook afgebeeld op een kaart op 

onlinemuseumdebilt.nl uit de acht-
tiende eeuw, waarop de plaats van 
het verdwenen jachtslot Touten-
burgh te vinden is’.

Een beeld van de Molen en weg in 
1930. (archieffoto)

Blauwe glazenmaker 
in de vijver

In onze vijver werd door een vriendin een mooie grote gele libel 
ontdekt met een ander donker beest aan dezelfde 

plantenstengel. De libel blijkt na zoeken 
een blauwe glazenmaker te zijn. 

In tegenstelling met wat de naam 
zou vermoeden is hij meer geel dan 
blauw. Hij begint zijn leven in het 
water als libellenlarve in een vijver 
of sloot. De larve zoekt een water-
plant en kruipt dan naar boven het 
water uit. Boven de waterspiegel 
begint de verpopping die enkele 
uren duurt, maar die ik helaas niet 
gezien heb. De volwassen libel 
kruipt dan uit het huidje en het 
huidje blijft achter en ziet er spook-
achtig uit zoals links op de foto te 
zien is. 

De blauwe glazenmaker is de vol-
gende dag verdwenen, maar zijn 
voorstadium zit er na een week nog 

steeds, vastgeklemd aan de stengel. 
De glazenmakers zijn roofzuchtige 
wezentjes en een schrik voor alle 
waterbeestjes.        (Eugène Jansen)

De blauwe glazenmaker met het 
achtergebleven ‘huisje’.

Bij deze zomerse temperaturen
en avonden die lekker lang duren
kun je nu op een terras
met een goedgevuld glas
weer naar voorbijgangers gluren

Guus Geebel Limerick

“Wat schaft de pot?”
Woe.
28-7
Do.
29-7
Vr.

30-7
Za.

31-7
Zo.
1-8

Kipsaté
met kroepoek en atjar

Gebakken zeewolf 
met mosterd-dillesaus

Bietensalade
met champignon-

ratatouille

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

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

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

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