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sociaal pedagoog, werkte in het 

voortgezet speciaal onderwijs 

en had een eigen praktijk voor 

rouw- en verliesverwerking. Zij 

was vrijwilligster bij de vrijwillige 

palliatieve terminale thuiszorg 

en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was 

zij geïnteresseerd in het lezen en 

schrijven van gedichten. 

In deze bundel beschrijft zij in 

verzen de laatste vijf levensjaren 

van haar zusje, die overleed aan 

borstkanker. Tijdens die laatste 

levensfase heeft zij ervaren hoe 

ingrijpend en emotioneel dit ge-

beuren is, want met het verlies 

van een zusje, verlies je ook een 

deel van jezelf.
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Edith van ArkelZelf een Boek uitgeven?
Edith van Arkel

Edith van Arkel (Haarlem, 1947) sociaal pedagoog, werkte in het voortgezet speciaal onderwijs en had een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking. Zij was vrijwilligster bij de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was zij geïnteresseerd in het lezen en schrijven van gedichten. In deze bundel beschrijft zij in verzen de laatste vijf levensjaren van haar zusje, die overleed aan borstkanker. Tijdens die laatste levensfase heeft zij ervaren hoe ingrijpend en emotioneel dit ge-beuren is, want met het verlies van een zusje, verlies je ook een deel van jezelf.
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Glinsteringen op de golven
Edith van Arkel
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? 
Dat vinden wij nou een leuke uitdaging! 
Scherp zicht, een uitstekend gehoor en een focus 
naar voren vormen de basis voor succes. 
De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. 
Wij gebruiken ze om, samen met u, een goed 
doordacht boek te ontwerpen en te maken.

Sloop fl atgebouw voor omgeving 
niet geruisloos

door Henk van de Bunt

Op donderdag 21 april vonden er twee explosies plaats in een fl atgebouw aan de Weegschaal in 
Bilthoven en raakten 27 huishoudens volkomen onverwacht thuisloos; er raakten drie woningen 
volledig verwoest en zeven omliggende woningen zwaar beschadigd. Ook de achttien woningen 

aan de beide zijkanten van de fl at zijn onbewoonbaar. 

Vanaf het moment dat de explosies 
plaatsvonden is het alle hens aan 
dek geweest. Vooral bij het pro-
jectteam dat snel werd opgestart 
en ook bij de Gemeente De Bilt, 
Mens De Bilt en verschillende 
aannemers en adviseurs die direct 
klaarstonden. Ook inwoners meld-
den zich met mooie initiatieven 
om de bewoners te helpen.

Onderzoek
Direct na de explosies zijn veel 

betrokken partijen gestart met on-
derzoek naar de oorzaak ervan. Na 
ongeveer vier weken werd het eer-
ste deel hiervan afgerond. De con-
structeur is daarna gestart met het 
veiligstellen van het beschadigde 
deel van het gebouw. De loshan-
gende balkons zijn verwijderd, net 
als een deel van het dak waarna het 
onderzoek werd vervolgd. Ook de 
constructeur kon de staat van de 
bouwtechnische kwaliteit van het 
fl atgebouw beoordelen en een ad-

vies geven of (gedeeltelijk) herstel 
mogelijk is.

Stempelen
Vanaf 18 juni is een aannemer waar 
mogelijk de woningen gaan ‘stem-
pelen’: een stempel is een soort 
verstelbare stalen buis, die zware 
constructies kan dragen. Dit wordt 
gebruikt als tijdelijke vervanging 
voor een dragende constructie. Als 
bijvoorbeeld een draagmuur verwij-
derd moet worden of er niet meer 

is, dan neemt de stempel de functie 
van de draagmuur tijdelijk over. Dit 
stempelen heeft als resultaat dat bij 
drie woningen en enkele bergingen 
persoonlijke eigendommen konden 
worden ingepakt en verhuisd. Vier 
andere woningen zijn te instabiel 
om te betreden; al het mogelijke 
wordt gedaan om dierbare bezit-
tingen van deze bewoners te redden 
tijdens de sloopwerkzaamheden, 
wanneer dit mogelijk en veilig is.

Rijplaten 
Donderdag 28 juli werden rond en 
op het terrein rijplaten geplaatst 
voor bouw- en kraanverkeer. Een 
aannemer zal de beschadigde wo-
ningen rondom het ingestorte deel 
van het fl atgebouw slopen. Als dit 
klaar is kan onderzocht worden of 
behoud van de constructie van het 
resterende deel van het gebouw 
haalbaar is. Op basis van het ad-
vies van de constructeur wordt 
met onder andere de gemeente 
en verzekeraars overlegd over de 
toekomst van het fl atgebouw. De 
sloopwerkzaamheden duren onge-
veer drie weken en kunnen voor de 
omwonenden stof- en geluidsover-
last geven.

Overlast
Omwonenden willen af van de 

geluidsoverlast, die deze rijplaten 
zeven dagen in de week 24 uur per 
dag veroorzaken; de platen zijn 
niet alleen voor de sloopactivitei-
ten, maar ook voor al het overige 
bewonersverkeer. Maar hun klach-
ten worden naar hun zeggen voor-
alsnog niet gehoord. Omwonen-
den: ‘Het is absoluut belachelijk 
wat wij hier elke dag meemaken. 
Vrijwel continu gaat het gebonk, 
gestamp en gekletter door. Om de 
haverklap spring je van schrik uit 
bed. Dan hoor je weer die dreunen. 
Gek word je ervan’.

Zorgvuldige aanpak
Om nog zoveel mogelijk persoon-
lijke bezittingen van de voormalige 
bewoners veilig te stellen, wordt de 
gedeeltelijke sloop heel zorgvuldig 
uitgevoerd. Een aantal woningen 
was te onveilig om te ontruimen. 
Via een ‘handmatige’ aanpak wordt 
elke schep puin gecontroleerd op 
dierbare eigendommen.

Via de liveblog op www.ssw.nl/
liveblogweegschaal kunnen de 
laatste ontwikkelingen met de fl at 
aan de Weegschaal worden ge-
volgd. Op www.vierklank.nl is een 
impressie van de sloopwerkzaam-
heden te bekijken.

Op maandag 1 augustus startte de 
aannemer met de sloop van twee 
gedeeltes rondom het ingestorte 
deel. 

Rijplaten (er liggen er ook nog veel om de hoek richting Melkweg) zijn 
onmisbaar op de bouwplaats maar veroorzaken veel overlast. 

Scheve lantaarnpaal
Een aantal weken terug ontving de redactie een app van een inwoner: 
‘Inmiddels hebben we in Bilthoven een mooi Vinkenplein e.o. Echter, 
al maanden ‘staat’ er een omvergereden lantaarnpaal. 
Wellicht vraagt dit een totale vernieuwing, maar een duwtje met ‘een 
paar sterke mannen, geholpen door een trekhaak’ zou de paal al maan-
den geleden recht hebben gekregen. Kost niets en plein e.o. blijft mooi. 
Is dit kenmerkend voor de handelswijze v.d. gemeente?’

 Op vrijdag 5 augustus was lantaarnpaal 228 313 nog niet ‘rechtgezet’. 
[foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/08 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/08 • 09.30u - Dr. P. Vermeer

14/08 • 18.30u - Ds. G.F. Willemsen

De Woudkapel
14/08 • 10.30u - Dienst met Ellen Kruyt

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

14/08 • 14.00u - broeder Wim Praamsma

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
14/08 • 10.30u - Mevr. J. Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

14/08 • 10.15u - ds. Jos Geelhoed
Besloten bijeenkomst

 
De Bilt

Alive De Bilt (Ambachtstraat 3b) 
14/08 • Geen dienst

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14/08 • - Spreker Joost Bijl

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
14/08 • 10.00u - Ds. A. Markus

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

14/08 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
14/08 • 09.00u - Eucharistieviering  

J. Skiba

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/08 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/08 • 10.00u - Ds. A. den Hartog 
14/08 • 18.30u - Ds. C.M. Visser

Onderwegkerk Blauwkapel
14/08 • 10.30u - Pastor H. Eerkens

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/08 • 11.00u - Geen Dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/08 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
14/08 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/08 • 10.00u en 18.30u - Ds. P. Verhaar

PKN - Ontmoetingskerk
14/08 • 09.30u - Ds. C. van Dorp 

St. Maartenskerk 
14/08 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering A. Sonderman 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/08 • 10.00u - Dhr. J.W. de Besten
14/08 • 18.30u - Dhr. W.M. Dijke

PKN - Herv. Kerk
14/08 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

14/08 • 18.30u - Ds. J.H. Lammers

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 13 augustus haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op 
in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Rui-
genhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straat-
kant vóór 8.00 uur aan de weg te zetten. 

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 13 augustus oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 
8.00 uur rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te zetten.

‘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

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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Bent u slecht ter been en wilt 
u toch op 20 augustus langs de 
route van de Vuelta gebracht 
worden? Vraag dan een gratis 
rit aan bij de stichting Riksja 
De Bilt. Stuur een mailtje naar 
info@riksjadebilt.nl  om een rit 
aan te vragen en wees er snel bij 
want er zijn maar twee riksja’s. 
En wilt u voor een heel ander 
moment een rit aanvragen dan 
kan dat natuurlijk ook via info@
riksjadebilt.nl. 

Openstelling Hervormde Kerk 

Het kerkgebouw van de Her-
vormde Gemeente in Westbroek 
is op vrijdag 12 en zaterdag 13 
augustus van 13.00 tot 16.00 uur 
weer geopend. Belangstellenden 
en passanten zijn van harte wel-
kom om het monumentale pand te 
bekijken, de rust in het eeuwen-
oude gebouw te ervaren of voor 
een stiltemoment. Indien gewenst 
kunnen bezoekers nader worden 
geïnformeerd over het gebouw 
door de aanwezige kerkgidsen.

Vaartocht Molenpolder

Vaar op zaterdag 13 augustus 
om 10.00 uur met de gids van 
Staatsbosbeheer door de Molen-
polder, een klein natuurgebied 
vlak boven Utrecht, en geniet 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. Kijk voor meer infor-
matie, data en het boeken van een 
vaartocht op staatsbosbeheer.nl/
varenvechtstreek.
 

Ontdek Fort Ruigenhoek

Ga mee met een gids van Staats-
bosbeheer en ontdek zondag 14 
augustus Fort op de Ruigen-
hoekse Dijk. Het fort is rond 
1870 gebouwd als onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie. De gids vertelt je alles over 
het fort en hoe de soldaten hier 
vroeger leefden. Maar ook over 
de bomen en planten rond het 
fort, en hoe die een rol speelden 
bij de verdediging van het fort. 
Tegenwoordig voelen bijzondere 
diersoorten zich hier thuis, zoals 
de das en de ijsvogel. Starttijd is 

13.30 en duur circa 1,5 uur. Meer 
info en boeken via: staatsbosbe-
heer.nl/activiteiten
 

Vakantie Bijbel Week  
Westbroek 

Van dinsdag 16 t/m donderdag 18 
augustus organiseren de kerken 
in Westbroek de Vakantie Bijbel 
Week. Kinderen van de basis-
school zijn van harte welkom 
om Jezus beter te leren ken-
nen. Er worden verhalen uit de 
Bijbel verteld, er zijn spelletjes, 
knutselwerkjes en er is een the-
atervoorstelling. Voor jongeren 
van 12 t/m 15 jaar zijn er avond-
activiteiten met een kampvuur. 
Meer informatie en aanmelden 
via de website vbwwestbroek.
weebly.com.  

Schminken bij Mama Lokaal

Bij Mama Lokaal in bibliotheek 
Het Lichtruim aan de planeten-
plein 2 in Bilthoven kunnen (aan-
staande) mama’s elke woens-
dagochtend tussen 10.00 uur en 
11.30 uur vrijblijvend binnenlo-
pen en andere moeders ontmoe-
ten met kinderen van 0-4 jaar. 
Op woensdag 17 augustus wordt 
er geschminkt. Er kunnen maxi-
maal 12 kinderen deelnemen, 
daarom graag vooraf aanmelden 
via debilt.ouderslokaal.nl/events 
mailen kan naar debilt@ouders-
lokaal.nl.
 

VakantieBijbelFeest

Het VakantieBijbelFeest bij De 
Voorhof, naast de Dorpskerk in 
De Bilt is dit jaar op 17 en 18 
augustus. De afsluiting is op 21 
augustus tijdens de kerkdienst. 
Tijden zijn van 10.00 tot 15.00 
uur en bedoeld voor kinderen van 
4 tot en met 12 jaar. Twee dagen 
vol met Bijbelverhalen, muziek, 
knutselen, een maaltijd, toneel 
en gave middagprogramma’s. 
Aanmelden via dorpskerkdebilt.
nl/vakantiebijbelfeest.

Zomer jeugdavond Dorpskerk

Op 17 augustus om 19.00 uur 
is er een sportieve avond voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar bij De 
Voorhof naast De Dorpskerk in 
De Bilt. Er is ruimte voor gesprek 
over geloof met thema: Jij telt 
mee! Gratis entree, draag spor-
tieve kleding en kom op de fiets. 

Training aanstaande  
brugklassers 

Start jij als brugklasser en vind 
je dit best spannend? Wil je leren 
je zelfvertrouwen te vergroten en 
contact te maken met leeftijds-
genoten? Dan is deze training 
iets voor jou. Samen met andere 
aanstaande brugklassers ga je in 
een 3- daagse training met elkaar 
aan de slag op di 16, woe 17, do 
18 augustus van 10:00 – 14.00 uur 
bij CJG De Bilt, Het Lichtruim 2e 
verdieping, Planetenbaan 2, Bilt-

U bent altijd 
welkom voor een 
open gesprek.  
 
Bel 030 - 695 14 44
of ga naar  
monuta.nl/zeist.

ZeistBerna Hofmans

praten
over

afscheid 
geeft

rust

Cees Miltenburg 

Verdrietig, maar intens dankbaar voor alles wat hij ons 
gegeven heeft, hebben we afscheid moeten nemen van 

mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 

Samen in gedachten 
In gedachten voor altijd samen 
Samen sterk 

Ria Miltenburg-Verweij 

Esther en Jeroen 
Eline 

Sophie 

Manon en Dedde 
Anna 
Pieter 

Margot 

5 Schalkwijk, 15 juli 1935 c Maartensdijk, 25 juli 2022 

Kometenlaan 12 
3738 XC Maartensdijk 

Het afscheid heeft plaatsgevonden op maandag 1 augustus. 

Cornelis Antonius Maria 

hoven. Je kunt je opgeven door 
een e-mail te sturen naar info@
cjgdebilt.nl. Deelname is gratis. 

Vakantie Bijbel Ochtend 
Maartensdijk

In Maartensdijk is er op 20 
augustus een Vakantie-Bijbel-
Ochtend bij Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg (Dorpsweg 85 in 
Maartensdijk) voor alle kinderen 
van 4 t/m 12 jaar uit Maartens-
dijk en omgeving. Deze leuke 
ochtend heeft als thema ‘Bijbelse 
helden: Wie is jouw held’? er is 
een Bijbelverhaal naast zingen en 
er zijn leuke spelletjes. De och-
tend wordt afgesloten met pan-
nenkoeken. Je bent vanaf 10.00 
uur welkom, het programma start 
om 10.30 uur en is rond 12.30 
uur afgelopen. Aanmelden (niet 
verplicht maar wel fijn) kan via 
bijbelclubderegenboog@gmail.
com. 



Dienstbaarheid wordt voorname 
invulling voor nieuwe diaken 

Antoon van Gaans werd op zaterdag 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht door 
kardinaal Eijk tot permanent diaken gewijd en is benoemd in de samenwerkende parochies 

HH. Martha en Maria te Baarn en omstreken en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te 
Amersfoort. In een interview vertelt de inwoner van De Bilt over zijn latente roeping, 

zijn studie en de eerste dagen als gewijd diaken. 

Zijn roeping tot kwam volgens 
Antoon geleidelijk tot stand. ‘Elk 
roepingsverhaal is persoonlijk en 
uniek. Er zijn mensen die van jongs 
af aan al priester of kloosterling wil-
len worden. Er zijn er die een heel 
duidelijk moment aan kunnen wij-
zen waarop God hen heeft geroepen. 
Anderen zijn geleidelijk aan tot de 
conclusie gekomen dat ze meer van 
God zijn als ze díe weg op gaan. Bij 
die laatste groep behoor ik. Ik ben 
mijn hele leven actief geweest in de 
kerk. Ik vind het vanzelfsprekend 
dat als je onderdeel van een gemeen-
schap bent, je niet alleen consumeert 
maar ook bijdraagt’. 

Kinderen
Zo werd Antoon van Gaans, ge-
trouwd met Jacqueline en met haar 
het trotse ouderpaar van vier uit-
wonende kinderen, eerst lid van de 
parochieraad en nam hij later plaats 
in het parochiebestuur. ‘Dat was nog 
voor de grote fusie. Wij hebben een 
kerk af moeten stoten in Bilthoven, 
dat heeft bij veel mensen veel zeer 
gedaan’. Antoon werd gevraagd als 
voorzitter voor de pastoraatgroep. 
‘Dat wilde ik doen, maar toen kwam 
ik tot de conclusie dat ik meer wilde 
weten. Het was voor mij vanzelf-
sprekend om mij te verdiepen in 
achtergrond en kennis. Ik wilde als 
voorzitter vragen onderbouwd be-
antwoorden. Daarom ging ik, op 
mijn 55ste theologie studeren aan de 
Universiteit Tilburg (faculteit TST). 
Ik was zeer gemotiveerd, kennis ver-
garen, meer willen weten’. 

Latente roeping
De studie blijkt, achteraf gezien, een 
opmaat naar het diakenambt: ‘Ik 
ontmoette pastoor Ton Huitink en 
vertelde over mijn studie. Hij vroeg 
me of ik diaken wilde worden. Daar 
had ik tot op dat moment nog niet 
aan gedacht. Hoe meer ik mij daar in 
verdiepte, hoe meer ik mij geroepen 
voelde. Ik kwam tot de conclusie 
dat ik het moest doen. Het heeft er 
blijkbaar altijd al bij mij ingezeten. 
Sommigen zeggen; dat is een late 

roeping. Je kan ook zeggen het is 
een laat antwoord. Terugkijkend 
concludeer ik dat die roeping er al-
tijd is geweest, een latente roeping’. 
Na de bachelorstudie theologie 
volgde de diakenopleiding aan het 
Ariënsinstituut in Utrecht en daarna 
startte hij de masteropleiding van de 
TST voor enkele vakken die goed 
aansluiten bij het diaconaat: ‘Met 
name Liturgiek en Homiletiek (het 
leren preken) en Katholiek Sociaal 
Denken’. Als diaken mag Antoon 
namelijk voorgaan in de viering en 
preken. ‘De Schrift gaat niet alleen 
over 2000 jaar geleden maar ook 
over ons in het hier en nu. Dat wil ik 
in mijn preken tot uitdrukking laten 
komen’. 

Voorgaan
‘Sinds mijn wijding ben ik al een 
aantal keer mee voorgegaan onder 
andere in mijn ‘eigen’ De Bilt. Daar 
hadden ze er een echt feestje van 
gemaakt met taartjes, cadeautje en 
bloemen. Hartstikke leuk’. Ik ga één 
keer in de drie weken voor, dat kan 
zelfstandig of samen met een pries-
ter zijn. We beperken dat voorlopig 
tot enkele van de 13 locaties om zo-
doende de gemeenschappen beter te 
leren kennen. Alle nieuwe diakens 
in het aartsbisdom zijn onbezoldigd. 
Wij doen het Pro Deo en dat kan je 
letterlijk nemen. Pro Deo betekent 
‘Voor God’.’

Drievoudige taak 
Een diaken wordt gewijd en be-
noemd voor een drievoudige taak. 
1: De dienst aan het altaar - de 
priester assisteren bij eucharistie-
viering en zelfstandig voorgaan- ,  
2: de dienst aan het woord - schrift 
lezen en uitleggen (preken) - en 3: 
de dienst aan de naaste - de caritas- 
. Als onderdeel van de derde taak is 
Antoon contactpersoon tussen het 
pastoraal team en de Parochiële Ca-
ritas Instellingen (PCI).

Thema
Bij de vraag wat de ambitie van An-

toon is voor de invulling van zijn rol 
als diaken haalt hij een kaartje te-
voorschijn. Het is het bedankkaartje 
dat hij uitdeelde na zijn wijding. De 
tekst: ‘Heb elkaar lief met de in-
nige liefde van broeders en zusters 
en acht de ander hoger dan uzelf.’ 
‘Deze tekst uit Romeinen 12:10 zie 
ik als een thema voor mijn leven. 
Ik vind de maatschappij helaas veel 
te individualistisch. Een mens staat 
altijd in relatie tot anderen en moet 
daar rekening mee houden. Ik pro-
beer mij dienstbaar op te stellen. 
Met die instelling wil ik mijn ambt 
uitvoeren.’        (Peter Beijer)
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Antoon van Gaans in De Bilt. 
[foto Henk van de Bunt]

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Herdenking Japanse 
capitulatie Bilthoven

door Guus Geebel

Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven 
worden maandag 15 augustus om 13.30 uur de slachtoffers van de 
Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. 
Japan capituleerde 77 jaar geleden op die dag. Daarmee kwam er na 
Europa ook in voormalig Nederlands-Indië een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog. Iedereen is welkom en wordt verzocht uiterlijk om 13.15 
uur aanwezig te zijn

In 2010 is voor het monument een steen met plaquette geplaatst. Daar-
onder is de aarde gemengd met grond van het Ereveld Kalibanteng op 
Java. Hiermee worden de vele duizenden Nederlanders en Nederlandse 
onderdanen herdacht die ten gevolge van de Japanse bezetting in Azië 
het leven lieten, of anderszins hierdoor werden getroffen. Rómulo Dö-
derlein de Win opent de herdenking die jaarlijks in Bilthoven wordt 
gehouden. Na een muzikaal intermezzo door het Harmonieorkest Kunst 
en Genoegen houdt burgemeester Sjoerd Potters een toespraak, evenals 
Vivian Veldman-Erlemeyer van de derde generatie.

Na het Ave Maria legt Commissaris van de Koning Hans Oosters na-
mens de provincie Utrecht een krans en burgemeester Sjoerd Potters 
namens de gemeente De Bilt. Vivian Veldman-Erlemeyer legt namens 
alle aanwezigen een krans. Na het signaal Taptoe gevolgd door een mi-
nuut stilte en twee coupletten van het Wilhelmus gaat de halfstok han-
gende vlag in top. Het slotwoord wordt gehouden door Nancy Echter. 
Na afloop van de plechtigheid is er voor de deelnemers koffie en thee 
met spekkoek of kwee lapis. Meer informatie is te verkrijgen bij Anne-
miek Bovee, 06-28149758. Sinds 1999 wordt op 15 augustus officieel 
gevlagd. Verzocht wordt die dag de vlag te hijsen als erkenning en ter 
nagedachtenis aan allen die het niet hebben overleefd.

Herdenking slachtoffers Japanse capitulatie.

Antoon van Gaans werd op zaterdag 7 mei in de Sint Catharinakathedraal 
te Utrecht tot permanent diaken gewijd.



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan
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www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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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)

Vlinders op 
Sandwijck

De afgelopen tijd was week Eugè-
ne Jansen meerdere keren op land-
goed Sandwijck in De Bilt.  
Mede door de grote hoeveelheid 
bloemen en planten die nog niet 
gemaaid zijn valt er weer vol-
doende natuurschoon te fotogra-
feren

Kleine vuurvlinder Bont zandoogjeBruin zandoogje.

Nu 

€ 7,50

per 4 nu

€ 3,95

ABRIKOZEN 
CAKETAARTJE

KWARKBOLLEN

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

Drogisterij, Parfumerie & Schoonheidssalon Voila
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
Tel: 0346 211 268   Email: info@da-voila.nl
Open: ma t/m vr 08.30-18.00 en za 08.30-17.00 uur

“ZÓ GECHECKT MET DE 
DA GEZONDHEIDSCHECK”
Hoe zit het met uw bloeddruk, cholesterol of glucose? 

Doe GRATIS de DA 
GezondheidsCheck op
donderdag 18 augustus 
a.s. tussen 10.00 – 16.00 
uur in de DA 
GezondheidsCheck 
Trailer welke gevestigd 
staat op het Maertens- 
plein. Binnen een paar 
minuten weet u hoe goed 
u bezig bent!
 

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Vakant iemini 's!Vakant iemini 's!

Ze zijn er weer!
Handig om mee te 
nemen in je koffer.

Maak op tijd een afspraak want wij 
gaan om de beurt op vakantie!

Miranda      18 aug t/m 28 aug
Femke         23 aug terug van verlof
Esmee         15 sep t/m 5 oktober
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Felicitaties voor diamanten 
bruidspaar Flenter-De Rooij

door Guus Geebel

Zondag 7 augustus was het zestig jaar geleden dat Roel Flenter en Mary de Rooij in Breukelen 
in het huwelijk traden. Zij was toen 22 en hij 25 jaar. Wethouder Pim van de Veerdonk kwam 

als locoburgemeester het echtpaar namens het gemeentebestuur op 8 augustus 
met dit huwelijksjubileum feliciteren. Het feest werd 7 augustus met familie 

en vrienden gevierd in woon- en zorgcentrum Weltevreden.

Mary de Booij werd op 5 maart 
1940 in Medan in Nederlands-Indië 
geboren. Haar vader was hoofd-
commies bij de Douane en werkte 
in havens en op vliegvelden door 
de hele archipel. Ze is daarom vaak 
verhuisd. Het gezin telde elf kin-
deren. Roel Flenter is geboren in 
Utrecht. Mary heeft ook nog herin-
neringen aan de Japanse bezetting 
toen ze met het gezin geïnterneerd 
was en hongergeleden heeft. Ze 
kreeg ook wel eens klappen omdat 
ze niet goed stond naar de zin van 
een Japanner. In juli 1957 kwam het 
gezin met het motorschip Sibajak in 
Nederland aan. 

Kennismaking
Mary en Roel zagen elkaar voor 
het eerst op een repatriantenfeest in 
de Jaarbeurs op 9 november 1957. 
‘Een zuster van mij was in oktober 
bevallen en kon niet naar dat feest. 
Haar man gaf haar kaart daarom 
aan Roel die een dienstkameraad 
van hem was. ‘Ik zag hem steeds 
lonken en hij vroeg of ik met hem 
wilde dansen. Dat mocht niet van 
de groep waar ik bij was. Hij bleef 
vanachter een pilaar naar mij kijken 
en kwam mij op een gegeven mo-
ment weer vragen om te dansen en 
toen mocht het van de groep.’ Mary 
woonde in een pension aan de Ca-
tharijnesingel in Utrecht en was 
gaan werken bij de PTT. Enkele 

maanden later kwam ze Roel op de 
Mariaplaats in Utrecht weer tegen. 
Hij bracht haar naar huis en maakte 
kennis met haar moeder. Zo kregen 
ze verkering.

Vertrouwen
Na hun trouwen woonden ze eerst 
in bij de moeder van Roel op de 
Koningsweg. Roel werkte bij God-
art, een bedrijf voor medische in-
strumenten. Hij was erg technisch 
en zijn hobby was klokken maken. 
Het echtpaar kreeg een dochter die 

in Zwitserland woont en een zoon 
die met vrouw en drie kinderen in 
Vleuten woont. Mary was altijd 
heel sportief, trainde onder meer 
met gewichten en voetbalde. Ze 
houdt nu nog van darten en sjoelen. 
Het echtpaar is heel gelukkig met 
elkaar en kent geen relatieproble-
men. ‘We vertrouwen elkaar hon-
derd procent.’ Mary heeft zeven 
zussen en drie broers. Roel Flenter 
is de middelste uit een gezin met 
drie kinderen. Hij verblijft in ver-
pleeghuis Weltevreden.      

Het bruidspaar met locoburgemeester Pim van de Veerdonk. 

Overhandiging 
rolstoelfiets door  
De Zonnebloem

door Henk van de Bunt

In aanwezigheid van locoburgemeester Pim van de Veerdonk werd op 
dinsdag 9 augustus een nieuwe rolstoelfiets aan de Zonnebloem afde-
ling De Bilt overhandigd.

De plaatselijke afdeling heeft hiervoor van de landelijke vereniging een 
bedrag gekregen dat werd aangevuld door een andere sponsor. Daar-
door werd het mogelijk tot aanschaf over te gaan. 

Bij d’Amandelboomin Bilthoven staat de fiets geparkeerd. De bewo-
ners van dit zorgcentrum mogen er ook gebruik van maken. De vrijwil-
ligers van de Zonnebloem en d’Amandelboom hopen veel mensen blij 
te maken met een fietstocht. 

Bewoners van d’Amandelboom bekijken vol bewondering de nieuwe 
rolstoelfiets.

Bouwgrond in Bilthoven 
vanaf 1 gulden en 10 cent

Nog geen eeuw geleden bestreek de gemeente De Bilt een oppervlakte van 3004 ha en telde ze 
nog geen 10.000 inwoners. Projectontwikkelaar N.V. ‘Het Oosterpark’ bood bouwgrond 

te koop aan voor maar liefst fl. 1,10 tot fl. 3,50 per vierkante meter.

Een groot aantal lokale midden-
standers bood zijn diensten aan en 
de dienstverlenende sector was ro-
yaal vertegenwoordigd. Ook was er 
een flink aantal hotels en pensions. 
Er waren veel scholen voor ieder 
niveau, twee zwembaden en een 
rijk verenigingsleven. De PTT ver-
werkte jaarlijks 10.000 poststukken 
en het openbaar vervoer was goed 
geregeld. Wim Krommenhoek be-
licht in zijn artikel ‘De Bilt een 
eeuw geleden’, aan de hand van een 
VVV-gidsje, hoe onze gemeente er 
toen uitzag. 

Ook ongeveer 100 jaar geleden 
werd de Melchiorbank geplaatst als 
weldadig rustpunt tussen de Nach-
tegaallaan en Vinkenlaan. Hoe 
het de bank in de loop der jaren is 
vergaan en hoe er een mooi alter-
natief verscheen, beschrijft Henri 
L’Honoré Naber.  
In het Van Boetzelaerpark werd een 
geheimzinnige vondst gedaan. Abe 
Postema schrijft hierover. 
Dat men in de 19e eeuw op ver-
schillende plaatsen in  De Bilt, bij 
doorgang  tol moest betalen is niet 

bij iedereen bekend. Kees Floor 
beschrijft hoe iemand die vanaf de 
Bunnikseweg de Hoofddijk op wil-
de gaan, eerst bij de slagboom bij 
de boerderij van de familie Baelde 
tolgeld moest betalen.  
Bibliotheken waren er al vanaf de 
beginjaren in onze gemeente. Al 
in 1897 was er de Biltsche Volks-
bibliotheek. Ongeveer 100 jaar ge-
leden kende onze gemeente al zes 
commerciële bibliotheken. Joke 
van der Wiel belicht er één van: 

de winkel annex bibliotheek van 
Bangma aan de Vinkenlaan. 
Tenslotte beschrijft Wim Krom-
menhoek in zijn reis langs kunst in 
De Bilt enkele gevelversieringen en 
het beeldenpark van Jits Bakker. 

Meer over onze gemeente een eeuw 
geleden staat in het juninummer 
van De Biltse Grift, dat verkrijg-
baar is bij de Bilthovense Boek-
handel en Bruna in Bilthoven en bij 
The Read Shop in De Bilt.

Bezoek aan de imker
Op dinsdag 2 augustus bezocht een groepje 

deelnemers van ‘Beth Shamar’ de lokale 
imker in Groenekan Eugéne en Christien. 

Ook voor de Coronapandemie vonden dergelijke uitstapjes plaats en 
deze keer kwam er weer een uitnodiging. De ontvangst was hartelijk 
met een drankje in de prachtige tuin met vrijlopende pauwen en eenden. 
Eugéne vertelde veel over het boeiende imkersvak, dat natuurlijk voor 
iedereen erg interessant was. Daarna werden de bijen- en bijenvolken 
bekeken, waarbij het opnieuw aan uitleg niet ontbrak. Aan het eind van 
deze prachtige ochtend werd het imkersechtpaar heel hartelijk bedankt 
voor de gastvrije ontvangst en alle uitleg.                    (Jan Moggré)

Deelnemers van Beth 
Shamar hebben het naar 
hun zin in de tuin van het 
Groenekanse imkerspaar.

Met beschermende 
kleding nadert de imker 

het bijenvolk.De Melchiorbank met ernaast de door de ondernemersvereniging 
Bilthoven Centrum geschonken zuil. [foto: Henk van de Bunt]
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Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven
030-7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

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

SPARE BURGERS
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, met een
spare ribs rub gekruid; Een topper voor op de 
barbecue maar kan ook in de pan. 100 gram 1,65

BEEF TATAKI
Een heerlijk voorgerecht of zo als snack. Met o.a. 
plakjes kogelbiefstuk, Japanse sojasaus, 
kewpie en wakame. Heerlijke traktatie!!! per portie 5,50

VARKENSHAAS FILETLAPJES
Voor op de barbecue of in de pan. Lekker gemarineerd
met onze olie pesto marinade, zonder beentje dus puur
vlees. Hoeft maar totaal max 3 minuten... 100 gram 1,50

HUZAREN SALADE
Met puur rundvlees gevuld, aardappels en groente;
heerlijk fris;  als maaltijd component, en ook lekker
voor op een broodje tussendoor... 100 gram 0,98

GAMBA SPIEZEN
Heerlijke volle spiesen; voor op de barbecue, in de pan
of oven; ook lekker lauw warm op uw salade!!!
NU 5 HALEN & MAAR 4 BETALEN !!! per stuk 2,00

Ook in vakantietijd
is op één na beste
gewoon geopend!

TIP VAN DE WEEK

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 augustus t/m zaterdag 13 augustus. 

Zetfouten voorbehouden.

KOGELBIEFSTUK SATE
Mals & zacht... Lekker gemarineerd & gekruid 100 gram 2,50
PAELLA (met kip)
Naar Spaans recept: alleen nog opwarmen 100 gram 0,99

BISTRO SPIES
Met o.a. varkensfricandeau, gerookt spek, paprika & ui;
Mega lang en mega lekker!! heerlijk uit de de oven en
op de barbecue kan natuurlijk ook super!! 2 stuks 8,50

Verantwoord 
naar

duurzaamheid

Bas van Vliet  •  Betere Afval Service
Dorpsweg 29  •  3738 CA Maartensdijk
06 40 76 40 75  •  info@basrecycling.nl

Ons specialisme is kabelverwerking,
maar wij recyclen ook ijzer- en metaalafval. 

Kijk voor meer info op www.basrecycling.nl

De ochtendkrant is nergens
zonder bezorger!

Zoek je iets nieuws? Start als krantenbezorger!
Goed je moet vroeg je bed uit, maar als heel  

Nederland wakker wordt, heb jij je geld al verdiend.
Naast een prima vergoeding per vier weken ontvang 

je na zes maanden ook nog eens een  
bonus van € 1.000,-.. Dus wat let je?

Word bezorger in Bilthoven!

Interesse?
Bel naar 088 013 96 20
of ga naar krantenbezorgen.nl

Startbonus
€ 1.000,-

DOORPLAATSING OP DE SITE!
Bent u op zoek naar personeel en plaatst u uw vacature bij 

ons in de krant dan plaatsen wij deze 4 weken gratis door op 
www.vierklank.nl. In de rubriek vacatures verzamelen we alle 
vacatures uit de krant van lokale en regionale adverteerders.

Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Vacature
in de krant?

GRATIS

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken

mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl
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Yvonne Groeneveld laat in theater 
Indisch verleden herleven

door Guus Geebel

In de aanloop naar de herdenking van de Japanse capitulatie op 15 augustus vertelt 
theatermaker en tekstschrijver Yvonne Groeneveld over de invloed die de Japanse oorlog in 

Azië op haar leven heeft gehad. Zij werd in 1941 in Malang op Java geboren en was te jong om 
zich bewust de wreedheden van de Japanners en de ontberingen in het interneringskamp te 

herinneren. Zij bewaart nog wel herinneringen aan de laatste fase van die oorlog. 

Yvonne was negen maanden toen 
Japan Nederlands-Indië binnenviel. 
Haar vader was een Rotterdammer 
die in de crisisjaren ’30 op 32-ja-
rige leeftijd naar Nederlands-Indië 
gegaan was om daar in het leger te 
gaan, het KNIL. Nadat Nederland 
capituleerde werd hij geïnterneerd 
en als krijgsgevangene daarna in-
gezet bij de aanleg van de beruchte 
Birma-spoorlijn. Tijdens de aanleg 
stierven per dag gemiddeld 75 ge-
vangenen. De aanleg van de spoor-
weg kostte 2782 Nederlanders het 
leven. ‘Mijn vader overleefde de 
verschrikkingen maar is er altijd 

over blijven zwijgen.’ Yvonne en 
haar moeder werden geïnterneerd. 
Haar eerste levensjaren bracht 
Yvonne door achter prikkeldraad. 
Ze groeide op met vrouwen en klei-
ne kinderen. Haar vader zag ze voor 
het eerst weer in 1945. Dat Yvonne 
haar vader de eerste vier jaar van 
haar leven niet heeft gekend heeft 
een stempel op hun relatie gedrukt.
 
Terug
‘Na de capitulatie van Japan moest 
mijn vader in 1947 als KNIL-
militair weer dienstdoen tijdens 
de politionele acties. Voor mijn 

moeder en mij was het in die tijd 
te gevaarlijk om in Indië te blijven 
en weer namen we afscheid van 
mijn vader en gingen met de boot 
naar Nederland. Mijn moeder was 
Indisch en was nooit eerder in Ne-
derland geweest. Ze kende het land 
niet, vond het maar niets en had het 
koud.’ Yvonne had als jong meisje 
een andere ervaring. ‘We waren ge-
huisvest in pensions. Na twee jaar 
gingen we weer terug naar Indië. Ik 
was net gewend in Nederland, zat 
op de lagere school en had het naar 
mijn zin. Daarom vond ik de terug-
keer naar mijn geboorteland moei-

Yvonne Groeneveld noemt 4 mei, 15 augustus en de Holocaust Herdenking 
op 27 januari heel belangrijk. ‘We moeten zorgen dat het niet weer gaat 
gebeuren.’

lijk. Nu moest ik weer wennen aan 
vreemde kinderen en de manier van 
lesgeven. Na negen maanden gin-
gen mijn moeder en ik weer terug 
en een jaar later, na de soevereini-
teitsoverdracht, kwam ook mijn va-
der naar Nederland.’

Herinneringen
Van het eind van de Japanse bezet-
ting heeft Yvonne nog veel herinne-
ringen. Zo herinnert ze zich dat haar 
moeder in een kastje een kruisbeeld 
en een foto van haar vader had waar 
ze in de middag voor zat te bidden. 
‘Ik wist dat ik haar dan niet moest 
storen.’ Ook herinnert ze zich fijn-
gemaakte eierschalen die je moest 
eten tegen kalkgebrek en larongs 
(vliegende mieren) die gevangen 
werden om gebakken te worden. 
‘We moesten in een groot gebouw 
ontluisd worden met petroleum en 
de geur daarvan hing in het hele ge-
bouw. Ik weet nog dat we voor eten 
in een hele lange rij moesten staan 
bij de keuken. We kregen een keer 
een ei dat was zo zeldzaam dat ik 
het koesterde. Ik hield het achter op 
mijn rug en als er andere kinderen 
waren liet ik ze raden wat ik in mijn 
hand had. Ik heb niet het gevoel dat 
ik echt honger heb geleden, maar je 
wist ook niet hoe het beter kon.’

Cabaret
Omdat haar vader militair was werd 
hij in Nederland regelmatig overge-
plaatst waardoor het gezin in totaal 
in zeven pensions heeft gewoond in 
steeds in andere plaatsen. ‘Je leert 
je daardoor wel aanpassen. Toen we 
in 1949 voorgoed teruggekeerd wa-
ren zou ik naar de vierde klas gaan, 
maar ik werd teruggezet naar de 
derde omdat het onderwijs in Indië 
niet aansloot bij dat van hier. Toen 
ik dertien was kregen we voor het 
eerst een eigen woning, een flat in 
Zuilen. Yvonne werd kleuterleidster 
en heeft pedagogiek gestudeerd. Ze 
heeft altijd cabaret gedaan. ‘Eerst 
tien jaar bij Hennie Oliemuller, 
daarna ook tien jaar bij Herman 
Berkien.’ In 1975 is zij voor zich-
zelf begonnen. ‘Eerst huurde ik het 
Schillertheater en in 1978 werd ik 
eigenaar van het Werftheater aan 
Oudegracht in Utrecht. Zo kreeg ik 
een eigen podium en al heel gauw 
kwamen er artiesten bij mij. Ik heb 
nu een volle programmering en heb 
het heel druk.’

Indisch
‘In mijn eerste jaren hier was ik 
niet zo bezig met het Indisch zijn. 
Mijn cabaretvoorstellingen waren 
wat Hollandser gericht.’ Sinds 
2012, het jaar dat haar moeder op 
98-jarige leeftijd overleed, voert 
Yvonne Indische programma’s 
op waarvoor zij mensen uitnodigt 
met een Indische achtergrond of 
mensen die deze cultuur een warm 
hart toedragen. ‘Als theatermaker 
kun je veel kwijt van wat je bezig-
houdt.’ Ze maakte twee program-
ma’s met de titel: ‘As met een In-
disch verleden’. Op 18 september 
aanstaande treedt zij weer op als 
tante Eus, genoemd naar Eugenie, 
de naam van haar moeder. ‘Vlak 
voor haar overlijden had ik al het 
idee om Indische programma’s te 
maken op een cabareteske manier, 
vooral relativeren. Ik ben toen in 
haar verleden gedoken en ik speel 
nog steeds mijn toneelstuk Njonja 
Manis (lieve vrouw). Het gaat 
over mijn jeugdherinneringen en 
dat ik in Nederland heel erg moest 
wennen aan de cultuurverschil-
len.’ 

Vervreemding
‘Het aardige van theater maken is 
dat het bijna therapeutisch is.’ Ze 
raadt iedereen die ergens mee zit, 
het van zich af te schrijven. ‘Ik kan 
dat in mijn toneelstukken zo goed 
doen.’ Ze wordt daarbij geregis-
seerd door haar dochter Daphne 
de Bruin die ook theatermaker is 
en de toneelschool in Amsterdam 
gedaan heeft. ‘Ik ben nog steeds 
een kind met een Indisch verleden 
en dat uit zich in mijn voorstel-
lingen. Met mijn optredens kan 
ik alles wat mij bezighoudt een 
plek geven. Veel mensen van de 
oudere generatie kunnen het niet 
kwijt. Daarom is de herdenking 
op 15 augustus zo belangrijk. 
Mijn moeder had net mijn vader 
weer ontmoet en moest weer te-
rug omdat het te gevaarlijk was 
voor vrouwen en kinderen. Dan 
heb je je man net vier jaar moe-
ten missen en ga naar Holland, 
dus weer afscheid nemen. Zo’n 
oorlog vervreemdt mensen van 
elkaar. Je bent jong, hebt allerlei 
idealen, leert elkaar net goed ken-
nen en dan is daar zo’n oorlog. Je 
moet hoop houden om een oorlog 
te kunnen overleven.’ 

Meer weerstand tegen bouwplannen 
hoek Achterweteringseweg

door Henk van de Bunt

In navolging van het negatieve advies van Mooi Sticht betreffende de bouwplannen op het oude 
perceel van restaurant Helden heeft nu ook de Bond Heemschut in een brief aan de gemeente 

De Bilt gevraagd geen vergunning te verlenen voor de ingediende plannen 
en hiervoor een ‘onaanvaardbaar’ uit te spreken.

De bond pleit tevens voor een ge-
degen studie voor de invulling van 
deze locatie, die meer recht doet 
aan de cultuurhistorisch waarden 
hiervan. Heemschut betekent let-
terlijk het schutten (beschermen) 
van het heem (de eigen omgeving). 
De Bond Heemschut is de grootste 
particuliere organisatie in ons land 
die zich inzet in voor het behoud 
van cultureel erfgoed en doet dit 
al meer dan 100 jaar. De vereni-
ging telt meer dan 5000 leden en 
zet zich in voor de bescherming 
van waardevolle objecten en gebie-
den. Daarbij kan het gaan om een 
bedreigde theekoepel, maar ook in 
groter verband om de verromme-
ling van Nederland, bijvoorbeeld 
langs de snelwegen. Daarvoor zijn 
door het hele land vrijwilligers ac-
tief. Deze vrijwilligers worden on-
dersteund door het landelijk bureau 
dat in Amsterdam gevestigd is. Het 
(dagelijks) bestuur is eindverant-
woordelijke voor de activiteiten 
van Heemschut. Naast provinciale 
commissies (voor elke provincie 

één plus een afzonderlijke commis-
sie voor Amsterdam) heeft Heem-
schut ook werkgroepen, die zich op 
specifieke terreinen inzetten, zoals 
monumentale kunst en jong erf-
goed na 1965.

Plannen
Volgens Gerhard Eshuis, secreta-
ris van de provinciale commissie 
Heemschut Utrecht, zijn de inge-
diende plannen voor Heemschut een 
ernstige aantasting van de cultuur-
historische waarde van deze locatie: 
‘Het hiervoor ingediende ontwerp 
toont namelijk een fastfood restau-
rant, dat samen met de bijbehorende 
parkeergelegenheid en reclame-
uitingen, een omvang heeft die mis-
schien prima past bij een ligging 
aan een snelweg, maar niet binnen 
de kleinschalige landschapsstruc-
tuur van deze locatie. Heemschut 
ziet dit, evenals Mooi Sticht als een 
zorgelijke ontwikkeling omdat het 
hier gaat om een aantasting van een 
eeuwenoud landschap, dat van groot 
cultuurhistorisch belang is’.

Sloop
‘Het pand dat gesloopt gaat wor-
den - de voormalige herberg ‘De 
Rustende Jager’, waarvan de oud-
ste delen dateren uit 1749- , is 
weliswaar geen rijksmonument, 
maar is in het kader van het Mo-
numenten Inventarisatie Project 
(MIP) getypeerd als een pand ‘van 
waarde’ als onderdeel van een ge-
groeide structuur, als voorbeeld 
van een bouwtype en als uitdruk-
king van een functie. Bovendien 
is het pand gelegen tegenover het 
rijk-beschermde landgoed Persijn. 
Op dit landgoed is sprake van een 
bewust aangelegde zichtas op de 
Utrechtse Domtoren. Door groot-
schalige nieuwbouw op deze plek 
zal deze zichtas worden onderbro-
ken. Ook vormt het pand de visu-
ele beëindiging van een andere 
zichtlijn vanuit het park. Om die 
reden zijn de voorgestelde ingre-
pen ook voor Heemschut onaan-
vaardbaar’. 

Een luchtfoto van de zeer omstreden locatie. (foto Jos van der Worp)
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Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Open brief aan chemisch ecoloog heer W. J. Baas naar aanleiding van 

zijn artikel in De Vierklank van 20.07.2022 

Dank voor uw chemisch ecologi-
sche visie op de klimaatverandering 
in De Vierklank van 20.07.2022. 
Daarin kan ik me bijna helemaal 
vinden: Fotosynthese, humificatie, 
bodemschimmels, O2 in relatie tot 
CO2

Maar helaas komt u tot een scepti-
sche kijk op klimaatverandering. U 
ontkent de klimaatopwarming door 
een eenvoudige rekensom. Zonder 
enige wetenschappelijke onder-
bouwing, deelt u de onderzoekcij-
fers van het IPCC door 10. Van 3,2 
graden opwarming naar 0,3 graden 

Celsius. Dat is gemakkelijk. 
U verwijst daarbij slechts naar ano-
nieme “kritische” fysici. Zelfs in uw 
uitgebreide toelichting op internet 
– op https://moerasenstinzenplan-
tentuin.nl/ - heb ik geen bronnen of 
onderbouwing kunnen vinden, die 
het gezaghebbende IPCC-rapport 
ondergraven. 

En dan nog: als wetenschappelijk 
chemisch ecoloog zou u moeten 
weten, hoe wetenschappelijke ken-
nis tot stand komt. In IPCC werken 
2000 wetenschappers wereldwijd 
regelmatig samen aan de klimaa-

trapportage. Helaas wordt maar al 
te vaak geprobeerd om de inzich-
ten van deze internationale we-
tenschappers lichtzinnig onderuit 
te halen. Het betreft immers een 
ongemakkelijke klimaatwaarheid. 
Jammer van deze klimaat-scepti-
sche uitspraak, want deze is voor 
de rest van het betoog helemaal niet 
nodig. Graag verwijs ik naar de site 
van ons eigen KNMI: https://www.
knmi.nl/klimaat

Gert van Nek – mede namens Frans 
de Ruiter - De Bilt 
 

Reactie van Wim Baas: 

‘Het was niet anders te verwach-
ten, dan dat de hakken in het zand 
zouden gaan. Want het merendeel 
van de klimaatliteratuur gaat over 
CO2, afkomstig van de verbran-
ding van fossiele brandstoffen, als 
oorzaak van de opwarming. 
Als chemisch-ecoloog geef ik 
geen oordeel over het aandeel van 
CO2 in de onmiskenbare opwar-
ming. Dat debat laat ik graag over 
aan fysici en klimatologen. Wel 
noemde ik de kritische fysici. Hun 

mening is bijvoorbeeld te vinden 
op https://Sciencetalks.nl/. Zo-
als van kernfysicus Frans van de 
Beemt* 

Mijn bijdrage is een aanvullende 
ecologische visie op de wereld-
wijde klimaatverandering, waarin 
ook water(-damp), zuurstof en de 
vorming van biomassa een be-
langrijke rol spelen. Dan blijkt, 
dat naast fossiele brandstof ont-
bossing een belangrijke oorzaak is 
van de ophoping van CO2, door-
dat door ontbossen de opname 

van CO2 in natuurlijke kringlopen 
stagneert. Daarbij verdwijnt ook 
het in bodemschimmels vastge-
legde zoete bodemwater, met als 
gevolg verdroging, grote tempera-
tuurverschillen en extreem weer. 
Naast CO2 speelt bij klimaatver-
andering dus ook bodemwater en 
waterdamp een belangrijke rol. 
Dat is mijn boodschap.
*Frans van den Beemt (2022) htt-
ps://sciencetalks.nl/greenhouse-
gas-CO2-should-not-be-feared . 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
Trots en Schaamte

Deze week wandelde ik op het prachtige Bert Bospad. Geweldig wat 
de provincie en Staatsbosbeheer daar hebben gedaan. Een parel in onze 
gemeente nog mooier gemaakt. Om trots op te zijn! 

Kort daarop toonde iemand mij de plannen voor een groot fastfood-
centrum bij de rotonde Achterweteringseweg. Een oppervlakte van 
vele honderden vierkante meters waar nu het voormalige Helden, het 
benzinepompstation en een paar woningen te zien zijn, dreigt, als de 
gemeente niet de voet dwars zet, te worden bebouwd met een grote 
fastfoodvoorziening, een industrieel horecaterrein. Midden in het 
Noorderpark komt detonerend massavermaak in de vorm van fastfood, 
vooral voor mensen van buiten de gemeente. Tegenover het met zo-
veel moeite gerestaureerde landgoed Persijn. Aan de randen van het 
Noorderpark werd al een aanslag gepleegd door de bouw van een groot 
golf- en horecacentrum, in de Ruigenhoekse polder. … Wie daar mee 
instemt, zou zich, zo blijkt uit het volgende, moeten schamen …

Collectief geheugenverlies 

Toen het Noorderpark werd ingericht, nog voor de nieuwe gemeente 
De Bilt, werden er harde afspraken gemaakt en vastgelegd door pro-
vinciale en gemeentelijke overheden, natuurorganisaties en agrarische 
sector om deze groene oase in stand te houden. Geen grootschalige 
recreatie, geen grootschalige horeca! Wat we nu dreigen te krijgen is 
juist dat wat - zei men in het jaar 2000 - er nooit zou komen. 
Ik hoop van ganser harte dat men op Jagtlust niet aan collectief geheu-
genverlies is gaan leiden, door te doen, alsof deze harde afspraken nooit 
gemaakt zijn! 
Ik behoor niet tot de klagende soort, zend doorgaans nooit ingezonden 
brieven, maar dit baart me grote zorgen …

Ingrid van Vuuren, Maartensdijk

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Dit schilderij (olieverf op linnen (90 bij 70 cm)) is sinds 1945 in onze 
familie en hangt na wat omzwervingen bij ons. 
Het kan toch niet zo zijn dat zo’n monumentaal pand in een rustiek 
natuurgebied moet wijken voor de plannen van een ondernemer, bij wie 
het alleen gaat om eigen geldelijk gewin. 

Met bezorgde groet,

Thea Haks-Schoonderwoerd

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Beste redactie,

Ik ben enorm geschrokken van de plannen om een fastfoodrestaurant te 
starten op de plek waar Helden zat. Ik las het artikel in jullie krant en 
vroeg me af waar ik me kan melden om samen met anderen een vuist 
te maken en dit onzalige plan tegen te houden. Kunnen jullie me verder 
helpen?

Hartelijke groet,

Eline Pinkse, Groenekan

Glasravage
Onderweg naar het Van Boetze-
laerpark in De Bilt zag Manja 
Verheijen aan de zuidkant van de 
Blauwkapelseweg dit bushokje 
staan met een kapot geslagen 
paneel. Het andere paneel heeft 
aan de achterzijde een adverten-
tie voor een hockeystick: ‘Moest 
er zelf om lachen. Blijkbaar heeft 
hier iemand de hockeystick uitge-
probeerd op het bushokje’. 

Hartje zomer

Hartje zomer 2022 op Houdringe in De Bilt. (foto Claire Blom)
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Struikelsteen voor 
Judith Mendes da Costa

door Henk van de Bunt

Struikelstenen De Bilt plaatst op donderdag 25 augustus op het terrein van Berg en Bosch in 
Bilthoven een struikelsteen voor Judith Mendes da Costa. Voorafgaand vindt in De Kapel op 

datzelfde Berg en Bosch-terrein een minisymposium plaats.

Ten oosten van de Gezichtslaan 
werd in 1933 het sanatorium 
Berg en Bosch opgericht door 
de rooms-katholieke Vereniging 
tot Bestrijding der Tuberculose 
‘Herwonnen Levenskracht’; het 
nu voormalige sanatorium Berg 
en Bosch in Bilthoven omvatte 
diverse gebouwen. Het hoofdge-
bouw en het klooster met kapel 
zijn in Delftse-schoolstijl uitge-
voerd. 
De tuberculosepatiënten werden 
verzorgd door de zusters domini-
canessen. In de tijd dat tubercu-
lose nog als een volksziekte werd 
beschouwd waren er zo’n tachtig 
zusters werkzaam in het sanato-
rium. Behalve bezig zijn met de 
verpleging van de patiënten, ga-
ven zij onderwijs aan kinderen, 
verrichtten zij laboratoriumon-
derzoek, administratieve taken 
en diverse huishoudelijke werk-
zaamheden. 
Zij woonden uiteraard ook op het 
terrein, in een gebouw dat het 
Zusterhuis werd genoemd, maar 
in feite een kloostergebouw is, 
gebouwd in traditionele vorm, 
namelijk met een kapel of zuster-
koor, een refter (eetzaal) en een 
kloostertuin. De zusters hebben 
tot 1972 van het complex gebruik 
gemaakt en zijn toen verhuisd 
naar het klooster Blijdorp te Voor-
schoten. Ook de stoffelijke res-
ten van de overleden zusters zijn 
daarheen overgebracht.

Orde
Judith Mendes da Costa was 
kloosterlinge van de Orde Do-
minicanessen en woonde in het 
klooster ten noorden van de Kapel 
op het Sanatorium Berg en Bosch. 
In 1942 deed aartsbisschop de 
Jong een herderlijk schrijven 
uitgaan waarin hij stelling nam 
tegen de Jodenvervolging. Als re-
presaille werden 200 katholieke 
joden opgepakt en naar Kamp 
Westerbork gebracht onder wie 
Judith Mendes da Costa. Omdat 
zij van Joods-Portugese afkomst 
was werd zij als een van de wei-
nigen weer vrijgelaten en keerde 
zij terug naar het klooster in Bilt-
hoven. In opdracht van de priorin 
heeft zij daarna haar levensver-
haal opgeschreven. Dit document 

is bewaard gebleven en biedt een 
interessante inkijk in de keuzes 
die zij heeft gemaakt en is daar-
naast ook een ooggetuigenverslag 
van haar deportatie. In 1944 werd 
zij voor de tweede keer opgepakt 
en vond zij uiteindelijk de dood in 
Auschwitz.

Judith
Marga Pepping van het Joods 
Historisch Museum vertelt over 
haar: ‘Judith Henriette Mendes 
da Costa was de jongste van een 
gezin van zeven kinderen. Voor 
haar overgang naar het rooms-
katholieke geloof verbrak zij haar 
verloving met een katholieke jon-
gen. Deze gebeurtenissen had-
den tot gevolg dat ze problemen 

kreeg met haar familie, ze verloor 
in 1927 haar werk als procuratie-
houder bij een neef en leidde een 
zwervend bestaan. Op 1 septem-
ber 1928 maakte Judith kennis 
met de zusters Dominicanessen in 
Voorschoten en legde op 30 april 
1930 haar geloften af. Ze kreeg 
de kloosternaam Zuster Judith uit 
eerbied voor haar ouders. Ze deed 
administratief werk in Voorscho-
ten en in het sanatorium Berg en 
Bosch te Bilthoven.
Op 2 augustus 1942 werd Judith in 
Bilthoven gearresteerd en overge-
bracht naar doorgangskamp Wes-
terbork. Wegens twijfel aan haar 
afstamming van Portugese Joden, 
kreeg ze een ‘vrijstelling’ van de-

portatie, ze hoefde niet mee met 
het transport van 7 augustus 1942. 
Judith kon op 15 augustus terug-
keren naar het Dominicusklooster 
op het terrein Berg en Bosch aan 
de Gezichtslaan in Bilthoven. Na 
haar terugkeer begon ze met het 
schrijven van haar levensverhaal, 
waarbij ze ook haar korte verblijf, 
van 3 tot 15 augustus 1942, in 
Westerbork beschreef’. Op maan-
dag 17 augustus 1942 ontving Ju-
dith opnieuw een oproep om zich 
te melden, op station Utrecht op 
dinsdagavond 18 augustus. Door 
bemiddeling van een advocaat 
werd deze oproep vernietigd. Het 
schrijven van haar levensverhaal 
sloot ze af in Bilthoven in mei 
1943. Toen de nederlaag voor na-

zi-Duitsland aanstaande leek, ble-
ken de ‘vrijstellingen’ ook niets 
meer waard en werden veel Por-
tugese Joden alsnog gearresteerd. 
Ook Judith kreeg weer een oproep 
voor Westerbork en kwam daar 
op 2 februari 1944 aan. Na twee 
weken, op 25 februari, moest ze 
op transport naar Theresienstadt. 
Vandaar werd ze op 16 mei 1944 
gedeporteerd naar Auschwitz-Bir-
kenau waar zij op 7 juli 1944 is 
vermoord.

Symposium
Het symposium begint om 15.00 
uur in De Kapel op het Berg en 
Bosch-terrein. Na een welkomst-
woord van de nieuwe voorzitter 
van Stichting Struikelstenen De 
Bilt Ella Prins zal Evert Theunis-
sen als onderzoeker van de Stich-
ting Struikelstenen De Bilt een 
korte historische schets van het 
Sanatorium Berg en Bosch geven, 
waarna Dr. Theo Salemink, eme-
ritus universitair docent Katho-
lieke Theologische Universiteit 
zal spreken over de relatie katho-
lieken en Joden in Nederland rond 
de tweede wereldoorlog en Dr. P. 
Hamans, priester van het bisdom 
Roermond en biograaf van Judith 
Mendes da Costa in ‘Getuigen 
voor Christus, Rooms-Katholieke 
bloedgetuigen uit Nederland in de 
twintigste eeuw’ zal ook een bij-
drage aan het symposium leveren. 

Tussen de kapel en het zusterhuis (Klooster) bevindt zich nog een 
afzonderlijke kapel voor de zusters dominicanessen. Deze is sinds de 
jaren vijftig niet meer in gebruik.

In 1933 werd het sanatorium Berg en Bosch opgericht. Het hoofdgebouw 
en het klooster met kapel zijn in Delftse-schoolstijl uitgevoerd. 

Rond 16.45 uur zal buiten voor de 
ingang van het voormalige klooster 
de steen gelegd worden. 
De capaciteit van de kapel van Berg 
en Bosch is beperkt; belangstellen-
den wordt gevraagd zich per email 

aan te melden via: info@struikel-
stenendebilt.nl. Deelname aan het 
symposium is gratis; er is een mo-
gelijkheid een vrijwillige bijdrage 
in de kosten te doen. Zie hiervoor 
www.struikelstenendebilt.nl. 

Aan de noordzijde van de kapel staat het zusterhuis, ook wel klooster 
genoemd; hier woonden immers dominicanessen. Links van en boven de 
ingang bevindt zich een hoekbeeld in zandsteen van de heilige Dominicus, 
de stichter van de orde der dominicanen. 

Boven de deur van het klooster: Laudare, benedicere, praedicare 
(Lofprijzen, zegenen en prediken) is het motto van de Dominicanen; het is 
ook een lijfspreuk van de orde; woorden van genade en waarheid.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Geschiedenisonderwijs anno 2050: 

We behandelen dit gedeelte in vogelvlucht en gaan later op de details in.

Ruim een eeuw geleden kwam Nederland arm en berooid uit de Tweede 
Wereldoorlog. Dank zij de inventiviteit en veerkracht van de bevolking 
werd de wederopbouw voortvarend ingezet. Niet heel lang hierna was 
er de vreselijke overstroming in Zeeland. Het antwoord van Nederland 
waren de deltawerken. Luctor et mergo. Zo bloeide Nederland op, on-
der grote premiers o.a. Drees. Oudere mensen namen nog heel lang hun 
pet af als ze zijn naam noemden.

Het ging goed in Nederland. Maar, zoals de geschiedenis vaker heeft la-
ten zien, bij welvaart neemt ook de verveling en landerigheid toe. Som-
mige krachten vonden dat bepaalde nijverheid niet meer in Nederland 
thuishoorde. Het moest maar weg. De alom geprezen luchthaven Schip-
hol ligt er nu verlaten bij en wordt alleen gebruikt door modelbouwvlie-
gers en zweefvliegtuigen. Haven Rotterdam is verstoft en aanlegplaats 
voor kano’s en roeiboten. Ook het platteland is veranderd.

De samenhang van de dorpen is verdwenen en scholen gingen sluiten. 
Wat opvallend is dat ook de biodiversiteit is verarmd. Boerenzwaluwen 
laten Nederland links liggen, wat moet je in een lege koeienstal? De 
laatste kerkuilen en torenvalken zijn al 10 jaar verdwenen. Waar waren 
immers de muizen zo mals als in een goed bemest boerenweiland? Kie-
viten doen Nederland niet meer aan. Ze denken met weemoed aan de 
groene weiden. En aan de mais, waar je zo heerlijk je tweede nestje of 
late eitjes kon leggen wanneer de boeren het gras gingen maaien. Die 
heerlijke mais, het kon gebeuren bij groeizaam weer dat je in enkele 
dagen onzichtbaar was. 

Vreemd genoeg verdween ook de wolf, met gejuich ooit binnen ge-
haald, was zo’n verrijking van de biodiversiteit. Maar wat moet je als 
wolf als je nooit meer eens zo’n vette texelaar kunt pakken?
Dan rinkelt de wekker, Melkenstijd.

Badend in het zweet wordt boer Wout wakker.
Gelukkig, het was een droom, maar toch……..
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Te koop aangeboden
Diverse tuin-, golf-, en kook-
boeken 50 stuks €1,- per 
stuk ook los te koop. Tel. 
06-27192146

Gratis op te halen. 2 brui-
ne gestoffeerde fauteuils. 
Br85/diep95/h46 cm. Tel. 
06-28643352

Fietsen drager voor 2 fietsen 
€50,-. Tel. 06-10738981

3 Chinese  zijden Persjes  
€40,-. Tel. 06-10738981 

2 persen kussentjes  €25,-. 
Tel. 06-10738981

Schotel  (voor satelliet-
ontvangst) €20,-. Tel. 
06-22649968

Inklapbaar stoeltje, handig 
mee te nemen achter in de 
auto €7,50. Tel. 06-22649968

Beamer (oud model). €10,-. 
Tel. 06-22649968

2 Legpuzzels, 1000 stukjes 
v. Haasteren "Jumbo gaat 
winkelen", De Nachtwacht, 
Limited Edition Goliath puz-
zels. €10,- p.st. Beiden voor 
€15,-. Tel. 06-16613197

10 boeken van Romana en 
Ragebol. Allemaal samen 
voor €5,-. Tel.06-14040516

5 oude boeken van Nic Calder.
Totaal €1,-. Tel. 06-14040516

7 kleine borrelglaasjes.
Hoogte 5,5 cm. Samen €1,-.
Tel:06-14040516.

2 persoons werptent, 
1x gebruikt. €25,-. Tel. 
06-19691119

Doosje met 4 
Nijntjepuzzeltjes. Leuk voor 
(klein)kinderen. €3,-. Tel. 
06-20795196

Nieuwe tafelloper met aan 
beide kanten een zonnebloem. 
€25,-. Tel. 06-20795196

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

Door Gods Genade is er hoop voor ieder mens!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Kom een bakkie doen.
Gezellig koffie drinken, spelletjes binnen en/of buiten 
SVM Dierenriem.Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur.
Voor 55 plus. Info:G.Vloedgraven. 0628695669

Recent geopend massagesalon Hatt Thip
10% korting in de maand augustus.
Traditionele Thaise massage, 
Thaise oliemassage, Aromatherapie-, Kruidenstempel-, 
Hot Stone- en Voetmassage. 
Hessenhof 11, De Bilt. T 06-19234097
www.hattthip.nl Geen erotiek!

Cursussen/ trainingen
Bridgeles voor Beginners
Om alvast in de agenda te zetten: Bij voldoende belang-
stelling start er op 5 september 2022 bij Bridgeopleiding 
Koetsiersbridge in Maartensdijk een bridgecursus voor begin-
ners (boekje 1 van Berry Westra), gegeven door Henk van 
de Bunt, op (de) maandagavonden in september, oktober en 
november en aansluitend drie oefenavonden in december. 
Naast theoriebehandeling iedere avond veel oefenspellen. 
Minimaal 12 deelnemers; kosten 90 euro p.p. Belangstelling 
kan worden aangegeven via bridgeopleiding@ziggo.nl.

Je ziet nu op veel boerenhoven
onze driekleur ondersteboven
het is een vorm van protest
die ze ook doen met mest 
maar vuur kun je beter 
gauw doven

Guus Geebel Limerick

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

Op ’t bankje
Het is weer een mooie zomerdag, gelukkig niet te warm en er 
waait ook nog een zacht windje. Na een heerlijke ochtendwande-
ling ben ik weer op mijn vertrouwde bankje neergestreken. Een 
wat ouder stel komt rustig mijn kant op en besluit erbij te komen 
zitten. Ze zien er zomers gekleed uit, hij met korte broek en een 
witte pet en zij draagt een ruim zittende jurk. Ze hebben er zin in 
en zijn duidelijk in voor een praatje. ‘We zijn hier met vakantie’, 
begint de vrouw. ‘Nou ja vakantie, het voelt als vakantie. We 
logeren namelijk in ons oude huis waar we bijna veertig jaar 
gewoond hebben.’ Ik kijk haar wat vragend aan en ze merkt dat 
ze wat duidelijker moet zijn. ‘Toen we met pensioen gingen heb-
ben we ons huis aan onze zoon verkocht en zijn we naar een ap-
partement bij zee verhuisd. Ik ben opgegroeid bij de zee en dat 
blijft dan altijd trekken. Bart komt wel uit deze omgeving, maar 
hij wilde wel eens wat anders. We wonen nu heel tevreden in een 
praktisch appartement in Scheveningen, vlakbij zee en de dui-
nen. Onze dochter woont in Den Haag en dat speelde natuurlijk 
ook mee toen we de beslissing namen.’ De vrouw vertelt dat ze 
een zoon en een dochter hebben, die allebei twee dochters heb-
ben die weinig in leeftijd verschillen en goed met elkaar kunnen 
opschieten. ‘Ze hebben pas weer wat verbouwd aan het huis en 
hebben dus nogal wat kosten gehad. Om toch een vakantiege-
voel te hebben besloten we onze woningen te ruilen. Het gezin 
van Wilco zit nu dus drie weken in ons appartement en wij weer 
drie weken in onze oude buurt. Vooral hun meiden vinden het 
geweldig. Samen met hun Haagse nichtjes hebben ze een gewel-
dige vakantie. Bij goed weer zijn ze de hele dag op het strand 
en als het wat minder is gaan ze met hun moeders shoppen in de 
stad.’ Ze vertelt dat haar zoon en schoonzoon fietsfanaten zijn en 
dat die dan mooie fietstochten maken. Haar man zegt een paar 
weken in zijn oude buurt ook wel weer leuk te vinden. ‘We heb-
ben hier familie en bekenden wonen en daar gaan we af en toe op 
de koffie. Ik kan ook weer een beetje tuinieren in mijn oude tuin, 
maar die is wel behoorlijk veranderd. Gelukkig niet zo bewer-
kelijk meer als toen wij er woonden. Er is een uitbouw aan het 

huis gekomen waardoor de tuin kleiner geworden is. Maar voor 
mij is die nog altijd groot genoeg’, zegt hij lachend. ‘We houden 
natuurlijk ook vakantie en fietsen veel in de omgeving en dan 
lunchen we onderweg.’ Zijn vrouw knikt. ‘Maar het avondeten 
kook ik zelf, dat vind ik gewoon leuk om te doen, want dan moet 
je ook wat boodschappen doen en kom in de supermarkt weer 
allemaal bekenden tegen.’ Ze vertelt dat ze in de omgeving van 
hun appartement ook veel fietsen. Behalve deze ruilvakantie gaat 
het echtpaar in het najaar ook weer een paar weken naar Portu-
gal. ‘Dan is daar de vakantiedrukte voorbij en de temperatuur 
nog aangenaam’, zegt de vrouw. ‘We doen dat al vijf jaar en dan 
gaan we steeds naar dezelfde plaats.’ Ik vraag of ze niet vinden 
dat het in deze omgeving erg veranderd is. Ze begint te lachen. 
‘We komen hier zo vaak dat we alle veran-
deringen wel zien. Het is maar een 
uurtje rijden.’ Vandaag gaan ze 
naar Lage Vuursche om pan-
nenkoeken te eten en met hun 
oude buren gaan ze nog een 
dagje naar de dierentuin in 
Amersfoort. Even ontspan-
nen als ze kwamen stappen 
ze weer op. 

Maerten

Personeel gevraagd
Kom jij ons team versterken? 
BEZORG De Vierklank op 
woensdag. Heerlijk buiten in 
het zonnetje, duur (afhanke-
lijk van de wijk) 1 tot 1,5 uur. 
Bezorgen kan vanaf 13 jaar. 
Wijken in heel gemeente De 
Bilt beschikbaar. Meld je aan 
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

HOVENIER voor al uw 
t u i n w e r k z a a m h e d e n . 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting. Bel vrijbl. 06-49377634

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

Heeft uw kind faalangst
en/of moeite met rekenen,
lezen of spelling? Ervaren
remedial TEACHER heeft 
ruimte voor nieuwe 
leerlingen. 0628289205 
www.annettehuisman.nl

Diversen
Oud ijzer- en metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075

Door allergieproblemen zoe-
ken wij een fijn huis voor 
onze lieve rode KATER van 
bijna 3 jaar. Volledig ingeënt. 
Tel. 06-23544400

SLOKinn, nieuw in 
Groenekan: HIGH-TEA met 
uitzicht, voor max 8 pers. 
Slokinn biedt ook 
maaltijdservice  Bel Inge vrij-
bl. 06-38137483 of kijk op: 
www.slokinn.nl

Roodbaardroofvlieg

De roodbaardroofvlieg komt met name voor bij 
opgeschoten kruidenvegetaties langs zonbeschenen 
bosranden en -paden en verwaarloosde akkers op 
een zandbodem. (foto Wim Westland)



 De Vierklank 11 10 augustus 2022

Joël Titaley nieuwe trainer 
FC De Bilt

door Kees Diepeveen

Zaterdag 6 augustus stond de nieuwe trainer voor het eerst voor de selectie van FC De Bilt. Na 
een kleine week vakantie waarin de trainingen door de assistent-trainers Aron van der Weert 

en Shorty Ooft werden verzorgd maakte Joël Titaley kennis met de spelers.

Met de 45-jarige trainer/coach Joël 
Titaley heeft FC De Bilt een erva-
ren trainer in huis als opvolger van 
John Vink die na een arbitrageuit-
spraak van de KNVB is vertrokken. 
Joël begon zijn trainersloopbaan in 
zijn woonplaats Ede bij DTS Ede, 
daarna bij Zwart-Wit’63 Harder-
wijk en vervolgens 1,5 jaar bij De 
Meern. Na 2 jaar pauze heeft hij 
vorig seizoen bij SVL getraind. Is 
het trainerschap zijn hobby, in het 
dagelijks leven is hij ook met het 
voetbal verbonden en is werkzaam 
als voetbaldocent bij de KNVB. 
Ook is hij wedstrijdanalist bij het 
Nederlands vrouwenelftal, waar-
mee hij naar de Europese kampi-
oenschappen is geweest. Dat is de 
reden waarom hij de eerste training 
pas op zaterdag 6 augustus kon ge-
ven.

1e Klasse
Vorig seizoen was Joël Titaley nog 
trainer van het eveneens in de 1e 
klasse uitkomende SVL uit Lang-
broek. FC De Bilt was voor de nieu-
we trainer dan ook niet helemaal 
een onbekende vereniging, omdat 
beide teams in dezelfde klasse spe-
len en het tegen elkaar hebben moe-
ten opnemen. In de 2e helft van het 
seizoen groeiden de vereniging en 
de trainer uit elkaar waardoor Joël 
Titaley en SVL gezamenlijk beslo-
ten de samenwerking te beëindigen. 
Kort na die beslissing nam Guido 
Klomp, vicevoorzitter van FC De 
Bilt, contact met hem op.

Prettige gesprekken
Joël Titaley: ‘Ik heb twee hele pret-
tige gesprekken gevoerd binnen de 
club. Eerst met vertegenwoordigers 
van het bestuur en daarna met ver-
tegenwoordigers van de selectie. 
Van beide kanten waren dit pret-

tige en eerlijke gesprekken. Het 
bestuur gaf aan dat de club toe was 
aan een trainer voor de langere ter-
mijn en dat gold ook wel voor mij. 
Maar het moet natuurlijk wel pas-
sen. Uiteindelijk hebben we een 
verbintenis voor een jaar afgespro-
ken waarbij we rond de winterstop 
evalueren hoe de samenwerking 
bevalt. We gaan met elkaar probe-
ren om het team met veel plezier zo 
goed mogelijk te laten spelen en het 
maximale uit deze groep te halen. 
Het gesprek met de selectie verliep 
eveneens heel positief. De spelers 
gaven aan wat zij wilden en ik gaf 
aan wat ik denk te kunnen brengen 
maar ook mijn verwachtingen naar 
de spelers toe. Er was eigenlijk di-
rect een klik. Ik begin met een heel 
goed gevoel aan het nieuwe seizoen 
bij deze vereniging’. 

Rendement
De eerste indruk na deze training 
waarbij hij de spelers voor het eerst 
fysiek en voetballend meemaakte is 
zeker positief. ‘Er is veel voetbal-
lend vermogen, een goede dyna-
miek en het is een hechte spelers-

groep wat nog meer hun kracht kan 
worden’ aldus Joël Titaley. ‘Het 
team speelt veelal op basis van indi-
viduele kwaliteiten en intuïtie. Ko-
mend seizoen willen we nog meer 
gaan spelen vanuit een gezamen-
lijke speelwijze. Dat gaan we de 
komende periode trainbaar maken. 
Ik denk dat we zo een maximaal 
rendement kunnen bereiken en dat 
moet ook wel met de versterkte 
degradatieregeling waarbij het aan-
komend jaar 3 ploegen rechtstreeks 
degraderen en 2 nacompetitie moe-
ten spelen en het jaar erop 4 ploe-
gen rechtstreeks degraderen. 
De selectie bestaat uit een mooie 
mix van jonge spelers rond de 20 
jaar en meer geroutineerde spelers. 
De jeugd zal zeker zijn kansen krij-
gen. ‘Ben je goed genoeg dan ben 
je oud genoeg’ aldus Joël Titaley. 
‘Deze jongens moeten hun kansen 
pakken en kunnen we met elkaar 
een basis leggen voor een goed 
team. Er is hier de afgelopen jaren 
iets moois neergezet. Het is mijn 
taak om de potentie van de groep 
verder uit te bouwen. Daar ga ik 
voor’. 

Joël Titaley is de nieuwe trainer van het selectieteam van FC De Bilt.

Klankbord
Bloemen plukken uit de berm?

De bermen in ons land staan dit jaar 
in volle bloei. En ze lijken zelfs 
voller dan voorheen. Dat is uiter-
aard goed voor de insecten, maar 
wij kunnen er ook enorm van pro-
fiteren. Je kunt er namelijk ook een 
mooie bos bloemen van plukken.
Het valt velen op dat de bermen 
helemaal vol staan en dat (de) 
gemeente(n) het de laatste jaren 
veel meer laten groeien. Je ziet veel 
volle bermen. En dus kan er geplukt 
worden? 

Ook zie je dat gemeenten meer 
opletten op het groeien van de ber-
men; er waren campagnes zoals: 
‘Maai mei niet’, om dus niet in de 
maand mei te maaien. Dus exten-
sief maaibeheer.
Er zijn steeds meer bij-vriendelijke 
bermen te vinden; deze vormen een 
belangrijke voedselbron voor bijen, 
vlinders en andere insecten. Het 
verschil met ‘gewone’ bermen is 

dat de bij-vriendelijke versies niet 
meer volledig strak gemaaid wor-
den. Daardoor zien de bermen er 
wilder uit.

Bloemrijke bermen zijn hard nodig, 
omdat het niet goed gaat met insec-
ten. In 30 jaar tijd is driekwart van 
alle insecten verdwenen. Daarom 
zetten steeds meer gemeente actief 
in op het creëren van deze ‘wilde’ 
bloemrijke bermen. In het voorjaar 
worden de bermen ingezaaid met 
een ecologisch bloemenmengsel. 
De inheemse plant- en bloemen-
soorten die hieruit voortkomen, 
trekken insecten, vlinders en bijen 
aan. Halverwege een kalenderjaar 
wordt vaak gestart met het maaien 
van de bermen - in stroken - , zodat 
insecten de kans hebben om naar 
een ander plekje te gaan. Het maai-
sel wordt snel afgevoerd, zodat de 
bermen rijker gaan bloeien.

In Breda heeft een bureau onder-
zocht wat dit ecologische beheer 
heeft opgeleverd. Gekeken is naar 
plantensoortrijkdom en bloemrijk-
dom, beide erg belangrijk voor de 
bijenpopulatie. Op 70% van de 
meetpunten is een licht positief 
effect te zien op de soorten- en de 
bloemrijkdom. Dit betekent waar-
schijnlijk een verbetering van het 
voedselaanbod en de nestelcondi-
ties van de bijen. Het aantal mee-
tjaren is nog beperkt en mogelijk 
hebben de afgelopen droge jaren 
bijgedragen aan de toename van 
kruidachtige gewassen. De voor-
zichtige verwachting is dat dit eco-
logische maaibeheer positief uit-
pakt voor vegetatie en bijen.
Om het effect te meten van al deze 
bij-vriendelijke maatregelen laat 
Breda een adviesbureau de bijen 
vijfjaarlijks monitoren in zestien 
gemeentelijke groengebieden. Bij 
de nulmeting zijn 104 soorten bijen 

aangetroffen. Gecombineerd met 
de gegevens uit ‘Nederland Zoemt’ 
komt het recente aantal bijensoor-
ten in Breda uit op 146; ongeveer 
de helft van alle voorkomende bij-
ensoorten in Nederland zijn in Bre-
da gehuisvest. 

Bij heel veel dingen vragen wij 
ons af: ‘mag dat?’ Eerder dit jaar 
zag je overal de kleine krokussen 
weer opduiken. Een mooi gezicht! 
Hoe zit dat nu, wanneer ‘weiland-
randen’ en wegbermen vol staan 
met klaprozen en andere bloemen-
pracht? Mag je die dan plukken om 
er thuis een mooi(e) vaas(je) mee te 
vullen, of krijg je dan boze buren 
op je dak? Aanleiding tot de vraag 
is het binnen een aantal dagen tot 
tweemaal toe getuige zijn van het 
afknippen van een deel van zo’n 
bloemenzee; één keer aan de rand 
en deel uitmakend van een weiland 
en één keer langs de wegzijde c.q. 
berm van een sloot. 

‘Wildplukken is in Amersfoort niet 
toegestaan’, vertelt de persvoorlich-
ter van die gemeente op haar site. 
‘Je mag bijvoorbeeld geen vruchten 
of bloemen plukken. Dit valt name-
lijk onder gemeentelijk eigendom 
en dat mag je niet vernielen’. 
‘Eetbare planten zijn in de eerste 
plaats de voorraadschuur van de 
dieren’, staat op de website van 
Staatsbosbeheer. ‘Ook het voort-
bestaan van de plant zelf is iets om 
rekening mee te houden. Wanneer 

alle bloemen worden weggeplukt, 
heb je geen stuifmeel en stampers 
meer en kan hij zich niet meer 
voortplanten’. 

Hoe zit dat met de berm? Als de 
berm bij de openbare weg hoort, 
is het niet zo’n probleem wanneer 
je daar een paar bloemetjes plukt? 
Houd je dan wel aan de daarvoor 
geldende richtlijnen van Staatsbos-
beheer. Staat die mooie bloemenzee 
aan de rand van een akker; ook dan 
mag je ze niet wegplukken. Vaak 
hebben de boeren dit zelf gezaaid. 
Deze bloemen hebben namelijk een 
belangrijke functie. De bloemetjes 
die langs de akkerranden groeien, 
zitten vol met nectar. Belangrijk 
voedsel voor bijvoorbeeld wilde 
bijen en andere insecten. Veel van 
deze insecten zijn de natuurlijke 
vijand van luizen die de aardappels 
en het graan aanvallen. Ook veel 
vogels overleven in de winter op 
de zaadjes die deze bloemen laten 
vallen. En ‘wij’ kunnen allemaal 
genieten van deze pracht. Laten 
staan dus!

Bloemen plukken uit gemeente-
plantsoenen mag helemaal niet. Die 
krokussen die elk jaar opkomen, 
daar mag je met je ogen én neus 
van genieten, niet met je handen. 
Wel kun je gemeenten aanvragen 
of je een stuk gazon zelf in beheer 
mag nemen. Dan bepaal je zelf wat 
er met dat stukje groen gebeurt.
Henk van de Bunt

Een bloemenstrook deel-uitmakend van een weiland is eigendom van de 
agrariër en bestemd voor de insecten en bijen. 

Bloemenplukken in/van de bermkant aan de openbare weg is in ieder 
geval ten nadele van de bijen.

Uitslag Wedvlucht 
Acht leden van PV De Bilt namen dit weekeinde met 51 duiven deel 
aan een wedstrijdvlucht vanuit Niergnies over een gemiddelde afstand 
van plm. 255 km. De vogels van Ron Miltenburg werden 1ste , 2de en 
8ste; , die van Gerard Turk 3de; die van Gijs van der Pol 4de en 6de; die 
van Peter van Bunnik 5de; die van Edith Muller 7de; die van Boyd en 
Koos Steenbeek 9de en die van Hennie van Berkel 10de. 



Gekaapt
Al eeuwen lang is de Muskus- of Kaapse eend een bekende lekkernij 
bij de Indianen van Mexico tot Peru en later via de Spanjaarden ook in 
Europa. Desondanks zoeken deze grote eenden (3 tot 6 kg) graag het 
gezelschap van de mens. Hun voedsel voorkeur voor hinderlijke insec-
ten als teken, muggen, kevers en maden, spinnen en mieren maakt hen 
als huisdier zeer geliefd. 

Een clubje Kaapse eenden, wit met de kenmerkende rode, wrattige 
vlekken rond de ogen, streek neer in een groene woonwijk, hier niet 
ver vandaan. In een tuin als een lusthof vonden zij een vijver om uit te 
drinken, te zwemmen en voedsel te vissen. Van zeer zorgzame mensen 
ontvangen ze op z’n tijd een uitgekiende maaltijd. De dames eenden 
zijn goed broeds en nestelen veelvuldig in het struikgewas van de wa-
terkant met een grote hoeveelheid lichtgroene eieren. Uit de nabije vrije 
natuur ontdekten ook dassen en vossen de weg naar die aantrekkelijke 
hortus, klommen door de sloot, ritselden door het struikgewas en deden 
zich tegoed aan de smakelijke eendeneieren. 

Na een aantal van deze overvallen vonden twee Kaapse dames een stra-
tegische oplossing voor dit grote ongenoegen. Zij kaapten een leeg-
staand konijnenhok op poten. In volle omvang, op blote voeten over het 
smalle loopplankje, schommelden de moeders moeizaam naar boven 
om hun eieren te leggen. In een zacht donzen nest, geplukt uit eigen 
borst, wisten zij zich ‘s nachts veilig achter gesloten deuren. Een fraai 
‘safe-house’ waarin zich na een week nog een derde gegadigde meld-
de. Ongestoord zwanger op eieren dankzij een buitengewoon verbond 
tussen mens en dier. Samen vijf weken geduldig wachten, op tropisch 
warme dagen in de schaduw van een parasol, totdat de Kaapse kuikens 
één voor één uit het ei kruipen.
(Karien Scholten)

In haiku:

Goed broedse moeders
Knus, gekaapt konijnenhok
Kweekt Kaapse kuikens
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advertentie

Opvolging gezocht
Meer dan 100 nieuwkomers werden door Dik aan een fiets geholpen

Zeker 100 vluchtelingen met een 
verblijfsstatus werden door Dik 
van de Meent aan een opgeknapte 
fiets geholpen. ‘Fantastisch om te 
zien hoe blij ze daarmee zijn. Zo 
ook een meiske dat op school ver-
keersexamen moest doen. Maar na 
vijf jaar is het genoeg geweest. In 
mijn tuin staan nu nog 43 fietsen, 
die nog niet naar de schroot hoeven. 
Die draag ik graag over aan een op-
volger’. 
 
Wanneer we bij zijn huis in Biltho-
ven aankomen, staat Dik te knut-
selen in zijn garage. Hij veegt zijn 
handen af aan een lapje met geu-
rende wasbenzine. Voor hem staat 
een fiets waarvan de velg gebroken 
is. ‘Hoe hij dat nou gepresteerd 
heeft…’, mompelt hij. Zijn oud-
collega bij het RIVM had deze he-
renfiets bij hem gebracht. 
Veel mensen weten Dik te vinden 
als ze een fiets willen weggeven. 
Want al zo’n 5 jaar knapt hij fietsen 
op voor vluchtelingen die in De Bilt 
zijn komen wonen. Vaak zijn dit 
weesfietsen die bij het station heb-
ben gestaan en waar niemand meer 
naar omkeek. 
In Diks tuin staan zeker 40 fietsen. 
Maar genoeg is genoeg. ‘Mijn tuin 
moet voor 1 oktober leeg’, vertelt 
hij. ‘Ik zoek dus een opvolger of ie-

mand met een werkplaats die hier 
wel iets in ziet. En diegene wil ik 
best blijven helpen, hoor. Maar hier 
moeten ze weg’. 

Henk Lubberding
Dik heeft zijn hele werkzame leven 
bij het RIVM gewerkt als milieu-
chemicus. Maar aan fietsen sleute-
len is van kinds af aan een hobby 
van hem geweest. Dat heeft hij 
aan zijn vader te danken, die dat 
ook graag deed en zijn zoon daar 
al vroeg in meenam. ‘Uiteindelijk 
heb ik het vak geleerd bij rijwiel-
handel Bezemer in Alphen aan de 
Rijn, de beste fietsenhandel van 
het land’, vertelt hij vrolijk. Het is 
overduidelijk dat zijn liefde voor 
fietsen groot is. Zo hangt er aan de 
muur een racefiets die hij gekocht 
heeft bij een fietsenmaker op de 
Steynlaan in Zeist. Dik: ‘Hij had 
achter nog wat tweedehandsfietsen 
staan en ook iets bijzonders: een 
Tour de France wedstrijdfiets van 
de Raleighploeg uit 1984, gebouwd 
met heuse Reynolds 753 buizen. 
Onder de bracketbuis stond gegra-
veerd ‘HL 4.83’; kennelijk de fiets 
van Henk Lubberding. Daar maak 
ik nog altijd graag een rondje op’. 

Hilda
Diks vroegere buurvrouw Hilda 

was taalcoach bij het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt. Voor vluch-
telingen die een verblijfsstatus had-
den gekregen en in De Bilt kwamen 
wonen, werden soms tweedehands 
fietsen gezocht. Dik: ‘Vaak werden 
deze gevonden bij een Kringloop-
winkel, maar de kwaliteit was niet 
altijd even best. Toen Hilda een 
keer een fietstochtje had gemaakt 
met een paar nieuwkomers en er 
eentje door zijn fiets was gezakt, 
stond ze even later bij mij voor de 
deur. Of ik misschien af en toe eens 
een reparatie wilde doen. Tuurlijk 
wilde ik dat wel. Hilda bedacht na 
een tijdje iets aardigs en ging met 
de gemeente De Bilt praten. Ze 
vroeg daar of de weesfietsen, die 
de opsporingsambtenaren vinden, 
voortaan door ons opgeknapt kon-
den worden voor statushouders. 
Voormalig GroenLinks wethouder 
Anne Brommersma vond dat ei-
genlijk wel een goed idee. Anders 
gingen ze toch maar naar een op-
koper die er weinig voor hoefde te 
betalen. Voordat de opkoper kwam 
mochten wij de beste fietsen er tus-
senuit halen’. 

Lintje
Mensen van het Steunpunt Vluch-
telingen De Bilt komen regel-
matig met een statushouder naar 
Dik om een fiets te zoeken. Dik: 
‘Laatst was hier een meisje dat 
verkeersexamen moest doen. Na-
tuurlijk wilde ze het liefst een 
fiets die de kinderen in haar klas 
ook hebben. Daar ga ik dan wel 
even m’n best voor doen, want het 
is fantastisch om iemand er dan zo 
blij mee te zien. Hoeveel mensen 
ik op deze manier aan een fiets 
heb kunnen helpen? Nou, ik denk 
toch wel zeker 100.’ Heel vreemd 
is dat niet, want Diks bekendheid 
in de omgeving groeide. Toen er 
in oktober 2017 in De Vierklank 
over hem werd geschreven, kreeg 
Dik steeds vaker een fiets aange-
boden. Zeker toen zijn initiatief 
een groen lintje kreeg, was het 
hek echt van de dam. Dik: ‘Men-

Dik in zijn garage. (foto Bob van der Wilt)

‘In onze tuin moeten er nu nog zo’n 43 fietsen staan. Voor mijn opvolger!’ 
(foto Bob van der Wilt)

Nieuwe slagbomen
Omdat de Prinsenlaan (van Nieu-
we Wetering naar Maartensdijk) 
met aangrenzende percelen nu een 
natuurgebied is geworden, heeft 
Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. 
de oude hekken aan de noord- en 
zuidzijde laten vervangen door na-
tuurlijke slagbomen. 

De slagbomen zijn via bemidde-
ling van de provincie Utrecht door 
de Stichting aangeschaft. Ook 
aan de ingang bij Maartensdijk 
is nu een slagboom geplaatst. De 
eigenaar van de grond waarover 
de Prinsenlaan loopt (De Rozen-
gaard) geeft wandelaars en fietsers 
vrije toegang zodat zij ook kunnen 
genieten van de natuur in dit ge-
bied. Agrarisch verkeer blijft mo-
gelijk voor degenen die daar toe-
stemming voor hebben. 
      (Peter Janssen)

sen belden me op om te vragen of 
ik misschien nog iets aan hun fiets 
had. Dineke, mijn vrouw, zag met 
lede ogen aan dat er steeds meer 
fietsen bij ons thuis kwamen te 
staan. Zij deed wel mee hoor, en 
hield goed bij hoeveel fietsen er 
kwamen en weer weggingen. Vol-
gens haar nauwkeurige adminis-
tratie hebben we in de afgelopen 
vijf jaar in totaal 220 fietsen bin-
nengekregen.’

Stokje 
Voor Dik is het een mooi project 
geweest. ‘Ik heb er een uitgebreid 
verslag van gemaakt met alle feiten 
erin. Maar ik wil nu graag stoppen. 
Er is nog geen plan. De fietsen kun-
nen gratis weg en mogen ergens an-
ders een doorstart maken. Misschien 
is er wel iemand die een werkplaats 
heeft en ze wil herbergen. Zo nodig 
wil ik wel meehelpen met de repara-
ties, maar dan ben ik graag baas af.’
     (Maud Bredero)

Aan de ingang van de Prinsenlaan aan Maartensdijkse zijde is een 
slagboom geplaatst.

“Wat schaft de pot?”
Woe.
10-8
Do.
11-8
Vr.

12-8
Za.

13-8
Zo.

14-8

Indiase curry
met rijst

Gebakken kabeljauw 
met dillesaus en friet

Salade
met jackfruit

en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Zo
€ 15,00

Woe.
17-8
Do.
18-8
Vr.

19-8
Za.

20-8
Zo.

21-8

Kalfsrib-eye van de 
grill, knoflooksaus 

en friet

Gebakken zeebaars, 
bieslooksaus en friet

Flammkuchen, prei, 
gorgonzola en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Spekkoek 
met kokosijs en slagroom   € 5,50

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