
Actie voor een Biltse 
Knarrenhof

Maandag vond bij het voormalige politiebureau aan de Leijense-
weg in Bilthoven een actie plaats voor het vestigen van een Biltse 
Knarrenhof. Met een knarrenhof wordt een groep woningen voor 
55 p lussers aan een hofje bedoeld.

Het begrip Knarrenhof komt van het duo van Kooten en de Bie, die 
spraken over ‘ krasse knarren’ , oftewel vitale ouderen. Er is een lande-
lijke stichting De Knarrenhof, die nieuwe initiatieven steunt met ad-
vies. Inmiddels lopen er in meerdere gemeenten dergelijke initiatieven. 
In deze gemeente is onlangs het initiatief ontstaan vanuit meerdere be-
woners, ondersteund door de Wijkvereniging Vogelzang, die betrokken 
is bij de inspraak over de bouwplannen rond het oude politiebureau.

Hofje
De woningen van een Knarrenhof zijn gelegen aan een hofje en zijn le-
vensloopbestendig (zonder drempels, met ruime badkamer etc.). Veelal 
zijn het rond de 20 woningen in de koop- en huursector, waarvan een deel 
in de sociale huur. Daarom is het van belang om met een woningvereni-
ging samen te werken.

Doorstroming
De bewoners hebben de intentie 
om elkaar te ondersteunen, zon-
der dat er een verplichting op rust. 
Daarmee is het ook een sociaal 
project. De bewoners wijzen op 
het woningtekort in deze sector en 
op het gegeven dat toekomstige 
bewoners vaak een ruimere wo-
ning achterlaten voor bijv. starters 
op de woningmarkt.  
        (F rans P oot)
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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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Glinsteringen op de golven
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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.

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

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

Ad en Hilda Verhoef op 
platte kar door Westbroek

door K ees Diepeveen

Een rondje door hun dorp Westbroek op de platte kar kwam als een volslagen verrassing voor 
Hilda en Ad Verhoef. Het bestuur van het Dorpshuis Westbroek had dit corona-afscheid in 

stijl en alle stilte georganiseerd. Zo konden de vertrekkende beheerders van het 
Dorpshuis op deze aparte manier nog van heel veel mensen afscheid nemen.

De voorzijde van het dorpshuis 
was versierd met een groot span-
doek met daarop de tekst: ‘ Bedankt 
Ad en Hilda’  en ‘ Goede start Nata-
sja’ . In het dorpshuis hadden zich 
vele mensen verzameld om het 
offi i le moment van de sleutel
overdracht bij te wonen. Na enkele 
lovende woorden van voorzitter 
Arjen de Snoo aan het vertrekken-
de beheerdersechtpaar was het de 

beurt aan Ad Verhoef om nog even 
kort terug te kijken op het 11 ja-
rige beheer van het dorpshuis, dat 
na de grote verbouwing de wind 
in de zeilen kreeg. Vervolgens 
vond de sleuteloverdracht plaats 

aan de nieuwe beheerder van het 
dorpshuis Natasja van Barneveld 
plaats. Om te laten zien dat ze echt 
weggaan liet Ad aan Natasja zijn 
naamplaatje zien dat hij van de ge-
vel had gehaald. 

Dorpsreü nie
Nadat Ad en Hilda van de schrik 
bekomen waren namen ze plaats 
op de platte kar en met Jaap Ka-

lisvaart op de bok werd een ronde 
door het dorp gemaakt. Er werden 
plaatsen aangedaan, waar veel van 
de lokale verenigingen zich verza-
meld hadden om hen te bedanken 
voor al die jaren van goede sa-
menwerking. Verenigingen als de 
Westbroekse Ondernemers Club, 
het koor Sparks of Joy , de toneel-
vereniging CPJ, de Oranjevereni-
ging, Vriendenkring, Westbroeks 
Repair-café  en ook basisschool ’ t 
Kompas als vaste gebruiker van de 

gy mzaal had een bijdrage. Er wa-
ren veel mensen uitgelopen. Daar-
mee ontstond een spontane dorps-
reü nie op straat. Dit was het eerste 
moment dat er weer iets voor het 
hele dorp was na maanden van 
Corona waarin allerlei activiteiten 
zoals de feestweek rond Konings-
dag, in het water waren gevallen. 
Voor Ad en Hilda Verhoef een hele 
leuke en terechte verrassing.

Vliegend
Voor de nieuwe beheerder Nata-
sja van Barneveld een vliegende 
start om het Dorpshuis het klop-
pende hart van het dorp te laten 
zijn. Zij wordt daarin ondersteund 
door een groot vrijwilligersteam. 
Een groep enthousiaste Westbroe-
kers, die helpen met bediening, 
schoonmaak en technische- en on-
derhoudswerkzaamheden. Vanaf 1 
augustus vangen haar werkzaam-
heden offi ieel aan.

Ad en Hilda krijgen een ererondje op de platte kar door het dorp.

De offi ciële sleuteloverdracht aan de nieuwe beheerder van het Dorpshuis.

‘Wij willen hier graag wonen’; dat laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
26/07 • 10.30u - 

Mevr. ds. Marjolein Cevaal - Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/07 • 09.30u - Ds. P.H. van Trigt
26/07 • 18.30u - Ds. A. J. Goijert 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/07 • 10.30u - Podcast gastpredikant 

Joep de Valk

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/07 • 10.30u - Voorganger 

mevr. J. Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
26/07 • 10.00u - Ds. C.H. Bax

26/07 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 
opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

26/07 • 10.00u - Ds. S. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
26/07 • 11.00u - Voorganger: 

M. Meneses 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/07• 10.00u - Geen Viering

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
26/07• 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

26/07 • 10.00u - 
Ds. G.T. van Appeldoorn  

26/07 • 18.30u - Ds. L. Groenenberg 

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/07 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/07 • 10.00u - Kandidaat 
G.A. van Ginkel 

26/07 • 18.30u - Ds. K. Groenendijk 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/07 • 10.00u + 18.30u - Ds. J. van 
Meggelen 

PKN - Ontmoetingskerk
26/07 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
26/07 • 10.00u - Voorganger J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/07 • 10.00u - Dhr. W.M. Dijke
26/07 • 18.30u - Dhr. C.G. Hoogendoorn 

PKN - Herv. Kerk
26/07 • 10.00u - Proponent A. Verstoep

26/07 • 18.30u - Dhr. R.W. Baas 

‘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

Ontvangt u in de vakantie De Vierklank niet thuis. Op de 
volgende adressen kunt u een exemplaar afhalen:

Westbroek: Cafetaria Koen, De Twaalfgaarden, 
Hollandsche Rading: Perron Peet, Bungalowpark Kleine Bos, 
Maartensdijk: Tankstation van Woudenberg, Bibliotheek Maartens-
dijk, Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate Maertensplein.
Lage Vuursche: Dorpshuis Lage Vuursche, Restaurant de Vuursche 
Boer, Conferentie Centrum Renova,
Groenekan; Van de Neut,
De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, Mens, Zorgcentrum de Bilt, 
H.F. De Witte Centrum, Kwaliteitsslagerij van Loo, Dirk Super,
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, Supermarkt Hoogvliet, Tabakshop 
Roos, Bibliotheek Idea, V.V.S.O. WVT, Gemeentehuis, Zorgcentrum 
Koperwiek, Primera, Bilthovense Boekhandel, Bruna Bilthoven, Plus, 
Spar, (kleine dorp).

Het leven is een reis.

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger.

Mama Lokaal Bilthoven

Mama Lokaal is weer live in de 
Bibliotheek Bilthoven. De maat-
regelingen rondom het Covid-19 
virus zijn dusdanig versoepeld 
dat er weer contact mag zijn. 
Ook in de zomervakantie is er 
elke woensdagochtend Mama 
Lokaal met  voorlezen, zingen 
en knutselen. Meer informatie 
zie de website: debilt.ouderslo-
kaal.nl

Oud papier 
Westbroek
Op zaterdag 25 juli zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.
Oud papier Hollandsche Rading

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 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 gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

                                            

                      

Cornelia Rutters
Nelly

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was

Mama's gonna love you
Just as much as she can

And she can

Bas en Sascha 
Bobbes 2  

Mirjam en Rogier
Matthijs
Ruben

Correspondentieadres:
Prof. Dr. F. Zernikeweg 52
3731 KE De Bilt

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

5 's-Gravenhage, 20 december 1949  
c De Bilt, 17 juli 2020

Lieve mam, oma Wil,                                                                                                  

Ik heb je niet verloren
daarvoor gaf  je mij teveel.
Wat jij me zei, dat blijf  ik horen.
Van wat ik ben, ben jij een deel.

Dankbaar voor alle liefde, warmte en toewijding die wij 
van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het  
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Wilhelmina 
Hendriksen - Hoogendoorn

Wil
in de leeftijd van 95 jaar.

Weduwe van Jan Hendriksen

Hollandsche Rading, 
Jan † en Marijke Hendriksen-Speckmann 

Goes,   
Eddy en Marjolein Hendriksen-Legemaate    

Hollandsche Rading,   
Karel en Ilonka Hendriksen-van Kruysbergen

Maartensdijk, 
Fenna en Arie Leijendekkers-Hendriksen

Klein- en achterkleinkinderen
 
16 juli 2020
Correspondentieadres: 
Bovenkruier 54, 3738 WD Maartensdijk

Ingevolge de wens van onze moeder heeft 
de crematieplechtigheid op dinsdag 21 juli 
in besloten kring plaatsgevonden.                          

Kinderboerderij open

Tijdens de zomervakantie is kin-
derboerderij De Schaapskooi op 
werkdagen geopend van 10-15 
uur. Iedereen is hartelijk wel-
kom op het speelplein, in het 
doolhof, de moestuin en bij de 
buitendieren. Koffie, thee en ijs-
jes verkrijgbaar, Melkweg 1b 
Bilthoven

Werkochtend in Van  
Boetzelaerpark

Op 25 juli wordt er weer gewerkt 
in het Van Boetzelaerpark van 
9.30 t/m 12.30 uur met een tus-
sentijdse pauze. In verband met 
de corona voorzorgsmaatregelen 
is aanmelden verplicht. Neem 
uw eigen werkhandschoenen en 
een mok voor koffie of thee 
mee. De werkochtend wordt in 
kleine groepjes van 2 tot 3 per-
sonen verspreid over het park 
gehouden. 

Verkoopdag Westbroek

Jaarlijks in september is er bij de 
Hervormde Kerk in Westbroek 
een grote verkoopdag. Ook dit 
jaar staat deze gepland op de 
3-de zaterdag (19 september). 
Vanwege de maatregelen en de 

huidige onzekerheden aangaan-
de het coronavirus worden er 
nog geen spullen ingezameld 
voor deze verkoopdag. De spul-
len die al gebracht zijn blijven 
in opslag. Nadere berichtgeving 
volgt t.z.t.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Paula en Olga van Tap DELA

advertenties

Het dagboek van 
Maurits Eyc k van Zuyl ichem 

door Henk van de Bunt

Op de voorgevel van het landhuis aan de Maartensdijkse Dorpsweg staat met goudkleurige letters de 
naam Eyc kenstein. Een eeuw lang was Eyc kenstein eigendom van de familie Eyc k;  Adriaan 

van Eyc k, burgemeester van U trecht, werd in 1777 e igenaar. De familie Eyc k was echter 
geen naamgever van Ey ckenstein: het huis had deze naam al. U it archiefstukken blijkt 

dat de naam in het verleden op verschillende manieren geschreven is, zoals: 
‘ Eyc kensteyn ’, ‘ Eikenstein’, ‘ Eikensteyn ’, ‘ Eikesteyn ’ en ‘ Ey ckenstein’. 

Familie Ey ck (vanaf 1818 met toe-
voeging ‘ van Zuy lichem’ ) was 
tussen 1777 en 1876 eigenaar en 
bewoner van Landgoed Ey cken-
stein in Maartensdijk. Er is in deze 
periode zeer veel met het landgoed 
gebeurd, met name onder Maurits 
Ey ck van Zuy lichem. Maurits heeft 
in een dagboek nauwkeurig bij-
gehouden wat hij allemaal op het 
landgoed gedaan heeft. De redac-
teuren Anne Doedens en Pieter van 
Hees van het Online Museum De 
Bilt vonden het dagboek in de Ko-
ninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
Op 14 juli presenteerde het Online 
Museum De Bilt een uitgave van 
De Aantekeningen van Maurits Ja-
cob Eijck over Ey ckenstein, die hij 
maakte over de periode van 1651 
tot 1852; Eijck geeft met 1651 een 
stukje voorgeschiedenis van voor 
zijn tijd. Pieter van Hees en Anne 
Doedens hebben de tekst uitgegeven 
en van commentaar voorzien en het 
werd aangeboden aan de familie Van 
Boetzelaer, de huidige eigenaar van 
Ey ckenstein’ .

Oorspronkelijk
Er is hard aan gewerkt om de hand-
geschreven teksten om te zetten naar 
goed leesbaar gety pte tekst. Pieter 
van Hees, é é n van de redacteuren, 
antwoordt op de vraag ‘ Waarom 

maken we het manuscript van Mau-
rits Jacob Ey ck openbaar? : ‘ Op die 
vraag is meer dan een antwoord mo-
gelijk. In de eerste plaats vertelt het 
geschrift ons iets over de visies op 
de natuur en de veranderingen in die 
visies in de loop van de tijd. Nu, in 
onze eeuw, zien we overal een ver-
langen om de oorspronkelijke na-
tuur (wat dat ook moge zijn) terug 
te brengen. Bossen worden gekapt, 
niet inheemse bomen gaan eruit, 
heide wordt afgeplagd om zand-
verstuivingen te maken, beken en 
rivieren moeten ongereguleerd kun-

nen stromen. Bouwland en weiden 
vormen we om tot schraal of in het 
geheel niet bemest land om daar een 
diversiteit aan grassen, bloemen en 
kruiden te laten groeien en we pro-
beren de daarop reagerende fauna te 
laten terugkeren of op zijn minst te 
behouden’ .

Wereld winnen
‘ Grootgrondbezitters waren daar-
entegen eigenlijk al vanaf het begin 
van de 17e eeuw bezig hun bezit juist 
te verfraaien en het zo in te richten, 
dat het voldeed aan de tuinarchitec-

tuur die toen in de mode was. Dat 
was eerst de classicistische, geome-
trische tuin. Eind 18e eeuw kwam de 
romantische tuin in de mode, die ook 
wel Engelse landschapstuin werd 
genoemd. Ook Ey ck deed daar, zo 
beschrijft hij het, volop aan mee. Hij 
koos voor fraaie boompartijen, kron-
kelende wandelpaden, slingerende 
watergangen, en hier en daar follies 
(bouwsels die eigenlijk alleen maar 
het oog moesten strelen). En uiter-
aard een fraai landhuis’ . ‘ Maar er is 
meer’ , zo vervolgt Van Hees: ‘ Een 
landgoed moest ook geld opbren-
gen. Dat was daarvoor ook al wel 
het geval, maar nu kreeg bij Ey ck en 
bij zijn mede-grootgrondbezitters de 
bosbouw grote aandacht. Daar was 
in Nederland, dat nog vol was met 
woeste onontgonnen gronden, een 
wereld te winnen. En Ey ck deed 
volop mee’ .

Bossen
In het dagboek komen pagina’ s lang, 
jaar in jaar uit, van 1803 tot 1832, 
de aanplanting van nieuwe bos-
sen, het onderhoud van bossen, de 
opbrengst van het hout en de voor-
keuren voor bepaalde bomen aan de 
orde. Op berkenbos viel niet veel te 
verdienen, al experimenteerde hij 
met klompen en meubels maken 
van berkenhout. Sparren en dennen 
waren favoriet. Je leest hoe je die 
moest opkweken en poten en ook 
het uitdunnen van de sparrenbos-
sen kreeg alle aandacht. Niets ging 
verloren. De uitgedunde stammetjes 
waren bruikbaar als aanmaakhout, 
bonenstaken en tabak-spijlen. Ey ck 
liet een tabaksschuur bouwen. Dat 
gebeurde in die tijd met name in 
de Gelderse vallei wel vaker. Maar 
tabak was door het klimaat een pro-
duct met een risico. Vermoedelijk 
was het niet echt winstgevend. Van 
Hees vertelt verder: ‘ Natuurlijk le-
zen we ook over het huis en de tuin. 
Verbouwingen, soms met tegensla-
gen, passeren de revue, aankoop van 
boerderijen en land komen aan de 
orde en tevreden constateerde Ey ck, 
dat het landgoed een mooi aaneen-
gesloten geheel werd en dat zelfs 
zicht op de Domtoren mogelijk was. 

En in de nieuwe paardenstal konden 
wel tien paarden staan.’

Sociaal
Wat ontbreekt zijn sociale details. 
Je leest niets over pachters, bos-
arbeiders en hun lonen. Wel over 
het bouwen en onderhouden van 
arbeidershuisjes, maar over de be-
woners weinig tot niets. Van Hees: 
‘ We weten niet of hij geliefd was bij 
zijn personeel. Er is een enkele bron 
die daar een negatief oordeel over 
geeft, maar of dat oordeel te ver-
trouwen is - dat roept twijfel op. Wel 
schrijft hij dat hij en zijn zoon vele 
uren in regen, wind en koude hebben 
doorgebracht om toe te zien op alle 
werkzaamheden in de bossen en bij 
het graven en aanleggen van wegen 
en sloten. Veel aandacht gaat dan 
ook uit naar de waterhuishouding. 
Zo veel mogelijk probeerde Ey ck 
gebruik te maken van waterwegen 
om hout, turf, mest en dergelijke te 
vervoeren. Het was sneller en - niet 
onbelangrijk - het was goedkoper 
dan met paard en wagen of met een 
kruiwagen’ .

Waarde
De waarde van dit manuscript is 
volgens van Hees vooral, dat het 
een schakel is in de geschiedenis 
van een landgoed dat in de 17e eeuw 
ontstaan is en dat, uiteraard hier en 
daar wat gewijzigd in omvang, nog 
steeds als landgoed functioneert. 
Het bleef niet in dezelfde familie, 
maar het is door de nieuwe bezit-
ters ook al meer dan een eeuw met 
zorg beheerd en wie het verhaal van 
Ey ck leest en het vergelijkt met het 
huidige beheer van het landgoed zal 
zeker ook veranderingen vaststellen. 
En het is aan de lezer deze ten goede 
of ten kwade te duiden. Van Hees 
tenslotte: ‘ Ey ck streefde ernaar om 
van Ey ckenstein een van de mooi-
ste landgoederen van de provincie 
te maken. Dat is door hem waarge-
maakt. En dat is het ook nu nog’ . 
Om dit fascinerende verslag bereik-
baar te maken voor alle geï nteres-
seerden, is gekozen voor een digitale 
uitgave, die op de site van het Online 
Museum kan worden gedownload. 

Met een druk op de knop zet Otto van Boetzelaer de aantekeningen van 
Maurits Jacob Eyck voor iedereen online.

Een tekening van Maurits van Eyck van een later door Willem Carel 
baron van Boetzelaer afgebroken boerderij ‘De Morgen’.  

‘Chateau de Maartensdyck’, een tekening uit ca. 1825 van J.J. de Cloet. 
(foto Utrechts Archief)
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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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 juli.

Alle lasagnes
€ 1,25

100 gram

Gesneden  
Andijvie  Fijn of grof

€ 1,39
400 gram

Gesneden ananas
Extra sweet

€ 1,49
per bakje

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste 
Hollandse kersen 
Van onze 
teler.

Proef 
ze 
nu..!!

Kom proeven..!!
heerlijke 
Opal pruimen 

Van onze eigen teler.
Scherpe DAGPRIJZEN!

27
07

28
07

29
07

Pasta  
Met gevulde kip

€ 1,49
100 gram

Japanse noedels  
Met scampi en verse groenten

€ 1,98
100 gram

Culinair genieten 
Gevulde courgette
Vega/vlees

€ 1,98
100 gram

Denk aan de vitamine..!!
Vers gesneden
Meloenmix 
nu mega bak

€ 2,99 Hazelnoot
Schuimtaart
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij 

Kaaskoekjes
Pak nu € 3,49

Koolhydraatarm
Brood
Nu € 1,99
Bruine Bollen
Zak 5 stuks nu € 1,99

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 juli
t/m woensdag 29 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Malse runderrollade
Beenham

Pulled pork salade
Filet Americain 
Sellerie salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Verse kiprollade 

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Biefstukspiesjes

Kipdijfilet
naturel of gemarineerd

100
GRAM 2.49

500
GRAM

Malse entrecote 

Lekker voor het weekend

1 
KILO 11.99

5.50

VERSE KOPHAASJES 

500
GRAM 6.25

BOEREN AMBACHTSTOMPETOREN 
BELEGEN

9.991
KILO

1
KILO 12.50

500
GRAM 12.50

3 biefstukjes, 4 gepaneerde 
schnitzels of 6 tartaartjes

6.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 4.99

2
VOOR 7.-DEENSE BROODJES 

LASAGNE
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Evert Treur
Kroostweg 22, 3704 ED Zeist

tel. 030 692 42 58 | 06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl

Gerard Mulder
Schoolstraat 13, 3931 HW  Woudenberg

tel. 033 303 33 15 | 06 286 987 55

Treur
Begrafenisonderneming

Iemand verliezen die je lief is, is aangrijpend.  
Op zulke ingrijpende momenten moet er ook veel 
worden geregeld. Juist daarin willen wij u terzijde staan. 
Wij zijn een kleine onderneming, doen ons werk vanuit 
christelijk oogpunt en verzorgen alleen begrafenissen.
Wilsbeschikkingboekjes zijn bij ons gratis verkrijgbaar om 
uw wensen ten aanzien van uw begrafenis vast te leggen.

Voor begrafenissen in De Bilt, Maartensdijk, Hilversum, 
Woudenberg, Zeist en omstreken. Dag en nacht bereikbaar.

www.begrafenisondernemingtreur.nl

Vader en zoon besmet 
met het brandweervirus

door R ob K laassen

Het vrijwillig brandweerkorps in Maartensdijk kent 19 l eden en rukt gemiddeld 65 k eer per 
jaar uit. Het bijzondere is dat twee leden vader en zoon zijn. Om het allemaal 

ook nog eenvoudig te houden heten zij beiden F reek de Graaf. 

Wij spraken met beide ‘ Freeken’ , 
respectievelijk 66 en 38 jaar oud, 
om eens na te gaan waarom zij 
beiden lid zijn van de vrijwillige 
brandweer en hoe het is om als va-
der en zoon deel uit te maken van 
é é n en hetzelfde brandweerkorps. 
Voor het gemak zullen we hen in 
deze bijdrage, net als ook bij de 
brandweer wordt gedaan, Freek sr. 
en Freek jr. noemen. 

Begonnen
Freek Sr.: ‘ September 1972, toen 
ik 18 jaar oud was, kwam de brand-
weercommandant bij ons thuis in 
Westbroek om te vragen of ik bij 
de brandweer wilde komen. Ik ben 
toen eens naar een oefenavond ge-
gaan en ben er sindsdien nooit meer 
weggegaan. Toen ik anderhalf jaar 
later naar Maartensdijk verhuisde, 
ben ik daar bij de brandweer ge-
gaan. Niemand anders in mijn fa-
milie was lid van de brandweer. 
Door mij is ook mijn broer bij de 
brandweer gegaan en die heeft er 
25 jaar volgemaakt. Ook door mijn 
toedoen is mijn zoon Freek jr. bij 
de brandweer gekomen en alsof 
dat nog niet genoeg is, maakt ook 
sinds een paar jaar mijn kleinzoon 
–  Duncan - enthousiast deel uit van 
de jeugdbrandweer in Bilthoven’ .
Freek jr. vult aan: ‘ Als kind zag 
ik mijn vader druk in de weer 
als chauffeur en bevelvoerder bij 
de brandweer en ik wilde toen al 
graag hetzelfde gaan doen. Ik keek 
erg tegen hem op, vooral omdat 
het er voor mij toen uitzag alsof 
hij een soort baas van de brand-
weer was. Toen ik 4 jaar oud was 
liep ik dan ook niet voor niets in 
een door mijn moeder gemaakt 
brandweerpakje. Eigenlijk kun je 
zeggen dat het brandweergebeuren 
mij van huis uit met de paplepel is 
ingegeven. Daarom ben ik in sep-
tember 1999 met de opleiding voor 
brandweerman begonnen. Ik was 
toen 17 jaar; 4 maanden later zou 
ik 18 worden. Ik mocht toen al di-
rect bij een uitruk mee in de brand-
weerwagen. Dat kon toen nog. Te-
genwoordig moet je eerst voor de 
module brand zijn geslaagd, voor-
dat je mee mag naar een melding. 
Per module, die je hebt behaald, 
groeit ook de mogelijkheid waar-

voor je mag worden ingezet, zoals 
bijvoorbeeld bij hulpverlening en 
reanimatie’ . 

Heftige gebeurtenissen
Freek sr: ‘ Toen ik in ’ 72 bij de 
brandweer kwam, bestond de keu-
ring uit het maken van 10 diepe 
kniebuigingen en het inleveren 
van urine bij de huisarts. Dat is 
tegenwoordig wel even anders 
geworden. De keuringen zijn nu 
behoorlijk zwaar. Je moet onder 
meer 100 traptreden met volledige 
bepakking, inclusief met een lood-
schort van 30 kg aan je lijf, binnen 
2 minuten zien te beklimmen’ . Op 
de vraag of dit werk wel door vrou-
wen kan worden gedaan zegt Freek 
sr. dat dit zeker wel kan. ‘ Veel an-
dere korpsen hebben vrouwen in 
hun gelederen. Jammer dat er in 
Maartensdijk zich nog steeds geen 
vrouwen hebben aangemeld. Maar 
niet alleen het fys ieke aspect is be-
langrijk, ook psyc hisch worden er 
heden ten dage hoge eisen aan le-
den van de brandweer gesteld. Zo 
krijg je een assessment om te be-
palen of je psyc hisch in orde bent. 
Hier werd vroeger weinig aandacht 
aan geschonken. Aan de mentale 
gezondheid van de leden van het 
brandweerkorps wordt tegenwoor-
dig gelukkig wel veel aandacht be-
steed. Zo is er bijvoorbeeld altijd 
sprake van een collega-opvang-
team. Dit team is er om heftige 
gebeurtenissen te kunnen nabespre-
ken en om zo nodig mensen door te 
verwijzen naar een psyc hiater om te 
helpen heftige gebeurtenissen beter 
te verwerken’ .

Opleiding
Freek sr.: ‘ Toen ik begin jaren ’ 70 
bij de brandweer begon, ging je een 
winterseizoen van september tot 
mei naar een ursus. a afloop as 
je, als je slaagde, brandwacht 2e 
klas. Tegenwoordig moeten nieu-
we leden 2 jaar op cursus, waarbij 
ze na die 2 jaar hun basisdiploma 
manschap A behalen. Intussen heb 
ik zelf in de loop van de tijd zo’ n 
7 cursussen doorlopen en ben ik 
van brandwacht 2e klas inmiddels 
opgeklommen tot bevelvoerder’ . 
Freek jr.: ‘ Mijn carriè re is wat an-
ders gelopen dan die van mijn va-

der. Na mijn ervaring bij de vrijwil-
lige brandweer in Maartensdijk ben 
ik me daarnaast ook beroepsmatig 
met brandweerzaken gaan bezig-
houden. Ik ben gaan werken bij 
de afdeling brandweer van de ge-
meente De Bilt. Toen vervolgens 
in 2011 de brandweer werd geregi-
onaliseerd, kwam ik op de locatie 
Zeist te werken. De regionalisering 
betekent dat de aansturing van de 
brandweer nu niet meer door een 
gemeente maar door een Veilig-
heidsregio (VR) geschiedt. Hier 
dus de regio U trecht (VRU ): een 
samenwerkingsverband van de 26 
U trechtse gemeenten. Thans werk 
ik bij de afdeling facilitair in de bui-
tendienst en ben ik samen met twee 
collega’ s verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de 72 brandweer-
posten in de U trechtse regio’ . Op 
de vraag of het vrijwillig brand-
weerman zijn nog wel leuk blijft, 
wanneer je hiermee ook al de hele 
week beroepsmatig bezig bent, zegt 
Freek jr. dat hij zich van dat gevaar 
terdege bewust is. Hij probeert 
daarom bewust elk weekend zo in 
te richten dat hij even helemaal los 
komt van het brandweergebeuren. 
Dit natuurlijk afgezien van het feit 
dat hij soms in het weekend een 24-
uurs dienst moet draaien.

T oekomst
Freek sr.: ‘ Ik ben nu 66 jaar en 
al 48 jaar vrijwillige brandweer-
man en hiervan ben ik ook nog 
38 jaar voorzitter geweest van de 
personeelsvereniging. Vroeger zou 
ik als brandweerman allang met 
pensioen zijn geweest. Maar ge-
lukkig wordt dit tegenwoordig als 
leeftijdsdiscriminatie gezien. Als 
je aan de keuringseisen voldoet 
en als brandweerman goed func-
tioneert kun je nu gewoon brand-
weerman blijven. Ik hoop dat ik 
nog een aantal jaren in goede ge-
zondheid als brandweerman kan 
blijven functioneren. Alhoewel 
we in Maartensdijk gelukkig nog 
over voldoende enthousiaste vrij-
willigers beschikken, moeten we 
er wel rekening mee houden dat 
het een pittige hobby  is, die zich 
soms lastig laat combineren met 
een privé leven. Inzet en werk vra-
gen heden ten dage veel meer van 

je dan vroeger het geval was. Maar 
ik vind het nog steeds een prachtig 
iets om je te kunnen en te mogen 
inzetten voor je medemens’ .

Zwaarder
Op de vraag of er in de toekomst 
nog wel plaats is voor vrijwillige 
brandweerkorpsen zegt Freek jr. 
dat de eisen en de taken wel steeds 
zwaarder worden: ‘ Steeds vaker 
hoor je dat dat in de toekomst wel 
eens het einde zou kunnen beteke-
nen van de vrijwillige brandweer-
korpsen. Dit terwijl in Nederland 
de brandweertaken voor 80%  wor-
den uitgevoerd door vrijwilligers. 
Aan die vrijwilligers worden wel 
dezelfde eisen gesteld als die voor 
beroepsmensen gelden. Een ander 
aspect is, dat mensen steeds ver-
der weg van hun woonplaats gaan 
werken, wat ten koste gaat van de 

dag-bezetting van een korps. Ook 
de steeds strengere wet- en regel-
geving maakt dat de drempel steeds 
hoger wordt om als vrijwilliger aan 
de slag te kunnen gaan. Een op-
lossing hiervoor zou zijn om in de 
toekomst met minder mensen uit te 
rukken. Nu geldt hiervoor nog de 
TS6–nor m; dit betekent, dat wordt 
uitgerukt met een bemanning van 6 
mensen. Ik vermoed dat deze norm 
in de nabije toekomst naar TS4 zal 
gaan, dus een uitruk van 4 man. 
Hiermee wordt er thans al op diver-
se plekken gewerkt. Ook wordt er 
hier en daar voorzichtig gesproken 
om veranderingen door te voeren in 
de beloningsstructuur en de kazer-
nebezetting. Allemaal zaken, die in 
de nabije toekomst zullen gaan spe-
len en die de nodige veranderingen 
met zich mee zullen brengen. Hoe 
en wat zal de toekomst ons leren’ . 

V ader en zoon de G raaf in vol ornaat voor de laatste aanw inst van de 
Brandw eer Maartensdijk. Het voertuig heeft  3000 liter blusw ater w ater 
en 50 0 l iter voor eigen veiligheid van de manschappen aan boord: .

Bij de oprichting van de Maartensdijkse brandw eer in september 1928 w as het korps 28 man sterk. 

Uitzicht vanaf de brandw eertoren aan de K on. Wilhelminaw eg in 
Maartensdijk met het kruispunt bij het voormalig gemeentehuis van 
Maartensdijk in de jaren zestig van de vorige eeuw . (archieffoto K oos 
K olenbrander)
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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.

ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Rob Bär geeft maandag 27 juli een lezing in Theater Het Lichtruim

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BILTHOVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verde-
ling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling 
van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar 
niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Rob Bär van Erf-
rechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familie-
leed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, 
los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testa-
ment op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen 
in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf-
recht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare 
wegvalt”, zegt Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Rob Bär 
verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien 
niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot 
deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook 
dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn welis-
waar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers 
kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote 
vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelas-
ting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting be-
talen?” 

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het op-
stellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. 
“Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de 
materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een tes-
tament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, 
dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. 
Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Rob Bär uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, 

dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is gewor-
den ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestem-
ming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de las-
ten die anders voor rekening van nabestaanden en partners 
komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed 
dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Maandag 27 juli om 15:00 uur of om 19:30 uur geeft Rob Bär 
een lezing over de noodzaak van een testament en levenstes-
tament. U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwonen door 
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 
- 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de 
RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. 
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone.

Locatie:   Theater Het Lichtruim
  Planetenplein 2
  3721 LH Bilthoven
Datum:   maandag 27 juli 2020
Aanvang:   15:00 uur of 19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 100

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Dorpsbistro Naast de Buren
U kunt van woensdag tot en met zondag bij ons terecht 
in onze sfeervolle gelagkamer of met mooi weer buiten 
op ons gezellige terras voor ...  [lees meer]

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. 

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Vakantie 
in eigen land!
LIMBURGSE VLAAI
voor 6 à 8 personen
cassis of kruisbes

nu € 7,95

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



Raad stemt in met 
voorstel CDA om 
WVT  te steunen

Eind vorig jaar zijn er forse bezuinigingen gevallen. Maar alleen de wel-
zijnsorganisatie WVT is met een bezuiniging van 25 duizend euro hard 
getroffen door de tekorten in het sociaal domein. De vereniging die bijna 
100 jaar bestaat delft het onderspit nu er tekorten zijn in het sociaal do-
mein dat sinds 5 jaar een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. 

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging worden nog steeds 
mooie ideeë n geuit voor de toekomst. Er zijn nog volop ambities. Ook 
doet de WVT veel voor het sociaal domein waar de gemeente voordeel 
van heeft. aar zonder het finan i le vet op de botten kunnen de am-
bities niet worden gerealiseerd. Het CDA is van mening dat het gun-
stige meerjarenperspectief van de gemeente een andere kijk geeft op de 
bezuiniging op samenlevingsopbouw. De gemeente heeft onevenredig 
veel gevraagd van de WVT. CDA raadslid Margriet van de Vooren: 
“ Het raakt mij om de passie en het doorzettingsvermogen van de le-
den te horen, deze vereniging wil vooruit!  De WVT is een belangrijke 
organisatie voor de Biltse samenleving en betekent veel voor onze in-
woners. En in de ontwikkelingen in het sociaal domein hebben we juist 
de WVT nodig, daarvoor zijn 
finan i le middelen nodig.  
Daarom heeft het CDA tijdens 
de raadsvergadering van 2 juli 
een voorstel ingediend. Daarin 
wordt het college gevraagd om 
in te zetten op een sterke samen-
leving en de WVT in haar ambi-
ties te ondersteunen. Daarnaast 
is het voorstel om de bezuiniging 
van 25 duizend euro ongedaan te 
maken. Alleen de VVD, D66 en 
Beter de Bilt stemden tegen het 
voorstel. Margriet van de Vooren 
die zich bekommert om de WVT: 
“ We zijn blij dat een meerder-
heid van de Raad de WVT steunt 
en daarmee de bezuiniging is in-
getrokken.
           (Margriet van de V ooren)

Sandwijck
Bij de ingang van Sandwijck aan 
de U trechtseweg in De Bilt, staat 
een lieflijke portiers oning, een 
witgepleisterd Tudor-gotisch ge-
bouwtje. Het huis Sandwijck, ooit 
bewoond door krakers, huisvest 
tegenwoordig een woongroep. 
Een van de bewoners van het eer-
ste uur - Wigle Braaksma - vertelt: 
‘ Achter het huis staat een cemen-
trustieke pergola van Moerkoert 
jr. Dankzij een restauratie in 1999 

staat de constructie er nog. Zoals 
het een pergola betaamt, is deze 
overgroeid en is echt hout hier 
soms niet te onderscheiden van 
nep-hout (cement). Vanaf de per-
gola slingert een pad door het, 
door de U trechtse landschapsar-
chitect Hendrik van Lunteren 
aangelegde, park naar de folly : 
een schijnkapel, tevens duiventil. 
U iteindelijk is deze bijzondere 
folly  in 1998 gerestaureerd.
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Moerkoert ontwierp meer 
dan een tuinvaas

door Henk van de Bunt

I n het Van Boetzelaerpark in De Bilt stond tot achtentwintig jaar geleden nabij de rotonde 
Hessenweg een grote tuinvaas. De vaas is prijsgevallen aan vandalisme en delen 

van de vaas zijn daarna opgeslagen op de gemeentewerf. 

De vaas is een van de weinige nog 
bekende objecten van cementrus-
tiek vervaardigd door de firma . . 
Moerkoert die de laatste jaren van 
haar bestaan was gevestigd in De 
Bilt. Daarom vertegenwoordigt de 
vaas een belangrijke cultuurhistori-
sche waarde. De Stichting Vrienden 
van het Van Boetzelaerpark onder-
neemt pogingen om de vaas weer 
terug te plaatsen. 

Locatie
Begin 2017 stelt het Biltse Col-
lege in het Mededelingenblad: 
‘ Wij staan positief in honorering 
van het verzoek. Gegeven echter 
de kwetsbaarheid van de origi-
nele vaas, hebben wij de Vrienden 
gevraagd om een plan te ontwik-
kelen voor het restaureren van de 
originele vaas en het vervaardigen 
en plaatsen een replica ervan. Wij 
denken de originele vaas na res-
tauratie een plek te geven op een 
meer beschutte locatie, zoals bijv. 
het landgoed Sandwijck. Daar kan 
de vaas een ensemble vormen met 
het berceau van cementrustiek dat 
eveneens is vervaardigd door de 
firma oerkoert, aange ezen is 
als Rijksmonument en recent ge-
restaureerd’ . 

Lookalike
Voorzitter Ben Verwiel informeert - 
na overleg met de gemeente – over 
de voortgang: ‘ Ten aanzien van de 
Moerkoertvaas is er vanaf het eer-
ste projectplan altijd een twee spo-
renbeleid geweest: De oorspronke-
lijke Moerkoertvaas wordt hersteld 
en gerestaureerd. Maar omdat deze 
te kwetsbaar is, komt deze niet 
meer in het plantsoen in het park te 
staan maar op een rustiger en veili-
ger plek elders. In eerste instantie 
ging de gedachten uit naar een plek 
nabij buitenplaats Sandwijck waar 
ook al een cementrustiek pergola 
aanwezig is. Het andere spoor is, 
dat er in het midden van het nieuwe 
plantsoen een replica of ‘ lookalike’  
van de Moerkoertvaas komt, welke 
tegen een stootje moet kunnen’ . 

Wind
Volgens Verwiel is er aan de oor-
spronkelijke plannen niets veran-
derd: ‘ Wel zijn er in de afgelopen 
maanden wat ontwikkelingen ge-
weest waardoor er opnieuw keuzes 
moesten worden gemaakt en ook 
wat vertraging in de uitvoering van 
de restauratie is opgetreden. Na on-
derzoek van de deskundige van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
en de restaurateur is dringend gead-
viseerd om de gerestaureerde vaas 
niet meer aan weer en wind bloot 
te stellen. De Moerkoertvaas is te 
kwetsbaar om op een buitenloca-
tie te staan. Op dit moment wordt 
er nog gezocht naar een mooie en 
toepasselijke binnenlocatie in de 
gemeente De Bilt’ . 

Bedrijf
Verwiel vervolgt: ‘ Ongeveer op 
het moment dat wij over gingen tot 
gunning en opdrachtverlening van 
het hele project (eerste kwartaal 
2020) kregen wij van de partij die 
wij op het oog hadden om de res-
tauratie van de Moerkoertvaas ter 
hand te nemen, het bericht dat het 
bedrijf met onmiddellijke ingang al 
haar bedrijfsactiviteiten stopte. Op 
dit moment is de gemeente aan het 
onderzoeken aan wie de restauratie 
van de Moerkoertvaas kan worden 

gegund. Wat dat betreft dus enige 
vertraging. Maar de vaas wordt ge-
restaureerd. Er staat midden in het 
plantsoen een prachtige en dege-
lijke ‘ lookalike’  van de Moerkoert-
vaas. Op de bordjes aan weerszijde 
van het plantsoen zal middels een 
korte tekst met foto van de oor-
spronkelijke Moerkoertvaas een 
verklaring worden gegeven’ .

Meer Moerkoert
rn en ia opijn in roenekan 

hebben sinds de 70-er jaren hon-
derden tuinen en parken ontwor-
pen, aangelegd en gerestaureerd: 
‘ Volgens ons - maar daar zijn geen 
harde gegevens van - is de buiten-
muur, die binnenmuur werd door 
aanbouw van de serre - toen met 
cementrustiek bekleed. Op dit ce-
mentrustiek zitten meerdere bakjes 
van versteend riet met echte plan-
ten erin. Planten en bomen zijn zeer 
belangrijk voor de gezondheid van 
mensen - de zgn. vitamine G(roen); 
dus voor de zieke vrouw van Pie-
ter Gerard Copijn (grootvader van 
orn , arretje opijn aren deze 

binnenplanten belangrijk voor haar 
ziekte, maar helaas is zij toch in 
1893 overleden aan de TBC’ . De 
aangebouwde serre(-muur) is toe-
ges hreven aan de tre htse firma 
Moerkoert, maar is niet gesigneerd. 

Nep
Lia Copijn Schukking vertelt ver-
der: ‘ Er hebben twee generaties Co-
pijn met twee generaties Moerkoert 
gewerkt; het van Boetzelaerpark 
is ontworpen door Louis Copijn, 
zoon van Hendrik Copijn (het be-
drijf had toen de naam H. Copijn 
& Zoon). Zowel Hendrik als Louis 
Copijn gebruikten cementrustiek 
in hun ontwerpen. Hendrik Copijn 

erkte samen met . . oerkoert 
sr. uit U trecht en Louis Copijn met 
. . oerkoert jr. uit e ilt. oer-

koert Sr. was oorspronkelijk stuka-
door en projectontwikkelaar vlakbij 
het Wilhelminapark in U trecht. Een 
voorbeeld van een park met cemen-
trustiek van Hendrik Copijn is het 
nabijgelegen Wilhelminapark in 
U trecht. Het gaat vaak om bruggen 
en nep-keien, rotsen e.d.’

Het cirkelplantsoen bij de ingang is verhoogd, voorzien van een mooie 
stalen rand en is met vaste planten beplant. I n het midden ervan is een 
tuinvaas geplaatst, op de plek w aar vroeger de Moerkoertvaas stond. 

De vaas is prijsgevallen aan vandalisme en delen van de vaas zijn daarna 
opgeslagen. (foto Ben V erw iel)

De pergola achter Sandw ijck. (foto 
Wigle Braaksma). 

Een folly op Sandw ijck ziet eruit als 
een kapel, maar niets is echt. [ foto 
G uus G eebel]
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BENG!, de energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in De Bilt, 

wil het groeiend aantal leden meer betrekken bij alle activiteiten voor een 

duurzame energietransitie. Daarom zoeken we:

• een bestuurslid participatie (vrijwillig)

• een coördinator participatie (freelance, parttime)

•  een marketingcommunicatie-professional  

(freelance, parttime).

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.beng2030.nl, onder Over BENG! – De mensen

BENG! is op zoek...DE FRANSEN KOMEN !!!!
Frankrijk is hét land van de Lavendel. Maar ze vinden die bij 

‘t Vaarderhoogt eigenlijk nóg mooier. Kijk dus niet vreemd 
op als u bij ons Franse tourbussen ziet staan en beaucoup (veel) 

Franse mesdames en messieurs tegenkomt. Ze zijn ook tres dol op 
korting. Dus als u ook echte Vaarderhoogt-kwaliteitslavendel met een 

fiks lagere prijs in uw tuin wilt, zorg dan dat u er op tijd bij bent!!

Dorresteinweg 72b Soest 
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Alle Lavendel t/m dinsdag 28 juli

KASSA-
KORTING .. 25%

... la vie est belle ...

U niek concert Huize Gaudeamus
Vanwege de Coronamaatregelen vond afgelopen zondag, voor het eerst in het 90- jarig 

bestaan, een muziekuitvoering plaats in de tuin van Huize Gaudeamus 
aan de Gerard Doulaan in Bilthoven. 

Zo' n 60 muziekliefhebbers wa-
ren getuige van een prachtig 
concert door het Matangi Strijk-
kwartet, een vooraanstaand en-
semble op het gebied van de 
Nederlandse ' kamermuziek' . Het 
grootste deel van het programma 
bestond uit een serie strijkkwar-
tetten van Beethoven met als 
hoogtepunt het Molto Adagio, 
waaraan de componist toevoeg-
de: ' Si tratta q uesto pezzo con 

molto di sentimento' . Daarnaast 
speelde Matangi enkele compo-
sities van slechts 90 seconden. 
Deze maken deel uit van een 
project om geld in te zamelen 
van door de Coronacrisis getrof-
fen componisten. 

Meer informatie over dit project, 
getiteld # 90seconds, is te vinden 
op www.voordekunst.nl.

1945
Overigens stonden op 4 november 
1945 al eens tientallen muzieklief-
hebbers vanwege ruimtegebrek 
in de tuin te luisteren toen binnen 
het eerste concert plaatsvond na de 
Tweede Wereldoorlog. Gezien de 
positieve ervaringen met dit eerste 
tuinconcert na Corona overwe-
gen de organisatoren in augustus 
opnieuw een dergelijk concert te 
houden.                  (Henk Z andvliet)

V olle aandacht en prachtige muziek voor het goede doel.

Poffertjes voor 
Schutsmantelbewoners

Heerlijk buiten in het zonnetje konden de bew oners van Sc hutsmantel  deze w eek genieten van de zalige 
poffertjes die door Wilma en R ia gebakken w erden als traktatie van de V rienden van Sc hutsmantel. 
(Marlies Dijkkamp- Berns)

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

KOGEL BIEFSTUK SATÉ
De gevaarlijk lekkere malse gemarineerde blokjes!!
Met een klein snufje souflaki erdoor, waanzinnig lekker..
Mag lekker rosé in de pan en ook op de BBQ! 100 gram 1,95

LAMSBIEFSTUKJES
Vers uit Nieuw Zeeland, puur biologisch lamsvlees!!
Eventueel lekker gemarineerd voor u, een smaakmaker!
Ca. 4 tot 6 min. bakken; kan ook op de BBQ!! 100 gram 2,75

KIPKARBONADE
De allerlekkerste! Worden niet droog & zijn heerlijk mals.
Super combi met onze olie pesto marinade!!
Ca. 20 tot 25 minuten braden... 500 gram 3,25

BLACK ANGUS BAVETTE
Licht dooraderd, super mals en super smaakvol!!
Kan op de BBQ, in de pan of in de oven....
Mag lekker rosé blijven en weinig kruiden erbij! 100 gram 4,25

RUNDER ENTRECOTE
Vers en huis gerijpt vlees van de Utrechtse heuvelrug: 
Lekker lokaal dus, met een klein vetje eraan!!
Kort en fel rosé bakken als biefstuk! 100 gram 2,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

De eindelijk vakantie aanbiedingen!!!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 20 juli t/m vrijdag 25 juli.

Zetfouten voorbehouden.

KALFS VERSE WORST
100% kalfsvlees, gekruid en met iets bieslook erdoor 100 gram 1,95
BOOMSTAMMETJES
Gevuld met ham & kaas; omwikkeld met paneer.. 3 stuks 3,30

KALFS RIBLAPJES
Heerlijk mals en iets doorregen, om lekker zachtjes te 
garen, ook super voor uw ovenschotel, ragout....
Ca. 75 tot 90 minuten stoven.... 500 gram 11,98

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
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Kinderen met en zonder 
beperking samen naar school

Dit zijn Duco (5 j aar) en zijn moeder. Duco heeft een zeldzame genetische afwijking: het KAT 6A 
syn droom. Hierdoor heeft hij een enorme ontwikkelingsachterstand, kan hij niet lopen 

en niet praten. Niet alleen voor Duco en andere kinderen zoals hij, maar zeker ook 
voor zijn reguliere leeftijdsgenootjes is het goed om op jonge leeftijd dingen 

samen te doen en te ervaren dat er kinderen zijn die “an ders” z ijn.

Samen naar School
In een Samen naar School klas 
krijgen kinderen met een (ernstig) 
meervoudige beperking les binnen 
de muren van een reguliere school. 
Voor elk kind van een Samen naar 
School klas wordt, onder leiding 
van een gediplomeerde leerkracht 
en zorgverleners, een zorg/onder-
wijsplan op maat gemaakt. Het is 
een dus een aparte zorg/leerklas, 
waarbij de kinderen van deze 
speciale klas, samen met hun be-
geleider “ op visite”  gaan bij klas-
genootjes van hun eigen leeftijd 
van de reguliere school. Ook de 
kinderen van de reguliere school 
zijn welkom in onze klas om sa-
men leuke dingen te doen en van 
elkaar te leren. Als kinderen name-
lijk al op jonge leeftijd ervaren dat 
er kinderen zijn die “ anders”  zijn, 
zullen ze later sneller iemand die 
“ anders”  is accepteren. Dit sluit 
aan bij het streven naar een inclu-
sieve samenleving. Het is dus niet 
alleen waardevol voor kinderen 
zoals Duco, maar juist voor alle 
kinderen van de school.

Er zijn vast ouders in gemeente De 
Bilt die graag hun kinderen met 
een (ernstig) meervoudige beper-
king naar een school in de buurt 
willen laten gaan.
Duco’ s moeder, Diana, vertelt: 
“ Daarom wil ik de mensen in ge-
meente de Bilt laten weten dat ik 
een Samen naar School klas in 
deze gemeente aan het opzetten 
ben, niet alleen voor Duco maar 
ook voor andere kinderen zoals 
hij.”

Zoektocht en droom
Tot zijn vierde jaar ging Duco 
jaren met veel plezier naar een 
specialistisch peuter dagcentrum, 
welke gevestigd was in een regu-
lier kinderdagverblijf. Hij genoot 
enorm van het dansen en zingen 
met de leeftijdgenootjes van het 
reguliere KDV tijdens het ochten-
dritueel. Wanneer hij daar op de 
gang speelde, keek hij graag naar 
binnen bij de andere lokalen om 
te kijken naar spelende kinderen. 
Ook waren er gezamenlijke speel-
momenten waar hij altijd veel ple-
zier had.

Toen Duco 4 jaar werd moest hij, 
zoals ieder kind, doorstromen en 
ging Duco’ s moeder op zoek naar 
een plek waar hij in zijn ontwik-
keling optimaal gestimuleerd zou 
worden en waar hij in aanraking zou 
komen met leeftijdsgenootjes zon-
der handicap. Diana vertelt over de 
zoektocht: “ Ik kwam in gesprek met 
het expertisecentrum Samen naar 
School, een initiatief van stichting 
Het Gehandicapte Kind en was ge-
lijk enthousiast. Maar helaas bleek 
er in de gehele provincie U trecht 
geen Samen naar School klas te zijn 
en dus ben ik zelf het initiatief ge-
start. Ik heb intussen een stichting 
opgezet, niet é é n maar twee scholen 
gevonden die ons en onze kinderen 
een warm hart toedragen en ik ben in 
gesprek met gemeente de Bilt over 
het huren van het lokaal.”  De scho-
len waar mee wordt samengewerkt 
zijn gevestigd in Maartensdijk: ba-
sisschool de Kievit van WereldKidz 
en de Martin Luther Kingschool van 
Delta De Bilt.

Diana: “ Mijn doel, onze droom is 
om komend schooljaar te starten. 

Duco gaat nu nog 2 dagen in de 
week naar een kinderdag centrum 
in Soest. We hebben inmiddels een 
paar fantastische PGB-ers die hem 
de overige 3 dagen ontwikkeling sti-
mulerende activiteiten thuis aanbie-
den, maar at zou het fijn zijn an-
neer hij weer met leeftijdsgenootjes 
zonder handicap in contact komt.”

Wil je meer over Samen naar 
School weten, kijk op www.sa-
mennaarschool.nl .

Meer informatie over dit initiatief?  
Kijk op www.stichtingduco.nl of 
neem dan contact op met Diana de 
Rouwe: info@stichtingduco.nl .
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Duco (5 jaar) en zijn moeder.

Wereldkidz basisschool de Kievit
wenst jullie allemaal een fi jne zomer!!! 



Baby liss Pro krultang met 
borstels 14/19/24 mm nieuw 
€15,- . Tel. 0346-243758

Suban formule 1 nog nieuw in 
verpakking voor kinderen 6+ 
€25,- . Tel. 0346-243758

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

VACAT U RES-HERMAN 
OU SSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters/
vakantiewerkers in het grond-
werk of in de groenvoorzie-
ning (handwerk of chauffeur). 
Voor info: 06-47150210

Personeel aangeboden

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

TU INMAN 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

De Groene Tuinman wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies, deze zomer 
voor € 30,00 per uur, afval 
€30 per volle Volvo, overleg 
en pauze in tuin op 1,5m.   
06 53760310, degroenetuin-
man@xs4all.nl, www.groene-
tuinman.nl.

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

Gevraagd (in de 6 kernen 
van de gemeente De Bilt) 
tegen vergoeding: ruimte /
SCHU U R?  om 2 a 3 maal 
per week te gebruiken voor 
tekenen en schilderen. Tel: 
0610626181/ 030 2765612

Milou, 16 jaar, zoekt OPPAS-
ADRES in Maartensdijk. Tel. 
06-11347521

Nootjes
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T e koop aangeboden
Paneeldeur voor binnen 130 
jaar oud 198-98 €49,- . Tel. 
06-14032617 

8 boeken van Antoon 
Coolen; Herberg.., Jantje.., 
Ontmoet…, Peerke den Haas, 
Ontvoerde.., U it het kleine 
rijk, Schoon.. en Dorp.. €2,- . 
Tel: 06-14040516

7 boeken van Anne en Serge 
Golon €2,- . Tel: 06-14040516

3 boeken van Anna Blaman; 
Vrouw en vriend, Eenzaam 
avontuur en Overdag € 2,-. 
Tel: 06-14040516

Magnetron nog nieuw in doos 
kleur wit 20 liter, 700watt. 
€50,- . Tel. 0346-213799

Tristar raclette gourmet 2pers. 
nog nieuw in doos. €12,50. 
Tel. 0346-213799

Wandklok zwart/wit nog 
nieuw in doos. € 5,-. Tel. 
0346-213799

Luxe glazen Bowlset met 10 
glazen, ook geschikt voor 
ijs en toetjes € 12,50. Tel. 
06-16641083

Mooie Buitenlantaarn voor 
aan de muur. Afm.  L 21,5x 
B 21,5 x H 36 cm  (was 
nw €50 ,00)  nu €12,50. Tel 
06-16641083 

Twee Tuintafelkleden van 
weerbestendig viny l, oker/
geel, 1 rond 160 cm en 1 
rechthoekig 130 cm x 160 
cm. nieuw per stuk €6,00  tel. 
06-16641083

Houten gordijnroedes wit, 4x 
150cm lang met 9 steunen, 
6 eindkappen en 70 ringen 
€45,-  Tel. 06-23459235

Kinderstoel, hoge blauwe met 
wit blad, Ikea Antilop, €5,- . 
Videotas rechtop met voorzak 
grijs afm. 38x18x14cm met 
riem €10,-  Tel: 06-23459235

Fietsdrager voor op de trek-
haak. €1 5,-. Tel.030-2290070.

Autoped op luchtbanden in 
goede staat. Moderne kleur 
voor €15 ,-. Tel. 06-24694713

IJzeren plantenrekje voor 
in de tuin om op te hangen 
aan de schutting. ca. 1 meter. 
€10,- . Tel. 0346-243758

Pedicure, vakkundig, voor de moeilijkste voeten,
komt aan huis, blijf niet tobben, Genezende behandeling, 
advies, ook steunzolen op maat, 0648566394

T uinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. T el. 06- 54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Op ‘ t bankje
Het gebeurt regelmatig dat je bij een supermarkt komt en voor-
dat je naar binnengaat gratis een krant aangeboden krijgt. Als 
je die aanneemt moet je wel allerlei gegevens prijsgeven en 
daar voel ik nooit iets voor en bovendien heb ik al een krant. 
Ik denk daaraan als ik op het uiteinde van het bankje rustig 
om me heen zit te kijken en er opeens een jongeman met een 
tasje op het andere uiteinde bij komt zitten. Hij groet vrien-
delijk en vraagt of hij wat mag vragen voor een onderzoek. 
Meestal vraag ik eerst waar het over gaat en waarvoor het is. 
Dit keer ben ik ook een beetje nieuwsgierig want het doet me 
denken aan een eerdere ontmoeting op het bankje. Ik zat daar 
lang geleden met een vrouw toen een jongeman langskwam 
die de vrouw vroeg of ze mee wilde doen aan een consumen-
tenonderzoek. ‘ Kom maar op met je vragen’ , had ze gezegd en 
ging er wat gemakkelijker voor zitten. Ik voelde me wat on-
gemakkelijk want de vrouw moest antwoord geven op vragen 
die op haar huishouding betrekking hadden. Of ze wit of bruin 
brood at, boter of margarine gebruikte, uit hoeveel personen 
het huishouden bestond en nog een heleboel andere vragen. 
Ik probeerde zo te kijken dat het leek of ik niet luisterde, maar 
hoorde natuurlijk wel alles. De jongeman leek heel tevreden 
met de antwoorden en toen hij na een minuut of tien klaar was 
bedankte hij haar heel hartelijk en omdat hij inschatte dat ik 
niet mee wilde werken ging hij verder. ‘ Aardige jongen’ , zei 
de vrouw toen hij weg was. Ik vertelde haar waarom ik meestal 
niet aan deze dingen meedeed en dat vond ze prima. Ze ver-
telde dat haar dochter studente in U trecht was en ook vaak dit 
soort klusjes deed om wat geld te verdienen. De dochter had 
haar verteld dat er veel mensen niet mee willen doen en som-
migen zelfs kwaad werden. Dat was voor de vrouw reden om 
mee te werken, eigenlijk omdat haar dochter het ook deed. Ge-
heimzinnig vertelde ze bijna fluisterend alsof ze me een ge-
heim wilde verklappen dat ze alle antwoorden verzonnen had, 

omdat het die jongen niets aanging hoe ze haar huishouden 
voerde. Ze gunde hem wel een zakcentje en hij was blij dat 
er weer een formulier was ingevuld. Ik vond het daarna soms 
wel leuk om het ook op die manier te doen. Bij de jongeman 
die nu op het bankje zit denk ik aan dit voorval en ik besluit op 
dezelfde manier mee te doen. Hij vertelt dat de enquê te‘ over 
verplaatsingen gaat. ‘ Vooruit dan maar’ , zeg ik dus maar als hij 
nogmaals vraagt of ik mee wil doen. Op de vraag of ik me met 
de auto, de bus, de trein of per fiets verplaats kies ik maar voor 
de bus, hoewel ik me niet kan herinneren wanneer ik voor het 
laatst in de bus gezeten heb. Volgens mij nog met een strippen-
kaart. Op hoe vaak ik de bus neem zeg ik twee keer per week. 
Welke afstand ik met de bus afleg houd ik op tien kilometer. Ik 
vraag me af hoe ver ik dan van huis ben, want de antwoorden 
moeten natuurlijk wel logisch blijven. Ik geef op alle vragen 
antwoord maar vraag me nu niet hoe 
mijn verplaatsingspatroon eruit ziet 
want dat weet ik niet meer. De jon-
geman noteert het allemaal keurig 
en zal er niet mee zitten als er iets 
niet helemaal klopt. Het blijft 
anoniem dus ben ik toch niet te 
achterhalen, hoewel hij heeft ook 
mijn postcode gevraagd maar die 
hebben meerdere mensen.  

Maerten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Rode 
struikrover

Na een regenbui loopt er ineens een boze, rode 
rivierkreeft over het pad, z' n grijpgrage scharen 
dreigend in de lucht. Een Amerikaanse immigrant 
waarvan er tegenwoordig miljoenen huizen in de 
Hollandse binnenwateren. De struikrover plundert 
waterplanten zoals krabbenscheer en met zijn ho-
lenstelsel ondergraaft hij de slootkanten. Kikkers, 
kleine vissen, insectenlarven en wormen vallen 
ten prooi aan zijn eetlust. Omgekeerd zijn er in-
middels steeds meer dieren die de rivierkreeft 
hebben geproefd. Niet alleen reiger, ooievaar en 
fuut, maar zelfs de kleine ijsvogel heeft de smaak 
te pakken. Behendig vissen zij de eiwitrijke hap 
uit het water. Ook roofvissen als paling en baars 
zijn er dol op en in toenemende mate verschijnt 
de rode delicatesse uit de polder op de menukaart 
van restaurants. 
Kinderen uit de buurt laten je graag zien hoe zij de 
kreeften eenvoudig uit de sloot hengelen.
              (K arien Sc holten)

In haiku:

Rode rivierkreeft
Verovert de waterkant
Dreigend, maar lekker
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F C De Bilt 
zoekt meiden

FC De Bilt is op zoek naar enthousiaste en sportieve meiden in alle 
leeftijdscategorieë n! . Vrijdag 4 september wordt een meiden-voet-
bal-clinic gegeven waaraan je kosteloos kan deelnemen. Wil je lie-
ver een keer meetrainen dan kan dat ook. Mail voor meer info naar 
meisjes@fcdebilt.nl

Varens en dennen

Een spel in de natuur van twee 
kleuren: groen en bruin. Toch 
maakt het bos een enorme indruk 
op je als je er staat. Het tapijt van 
de varens é n de dennen die ‘ keu-
rig’  scheef staan, meebuigend met 
de wind. Een uitdaging voor een 
fotograaf om dit zó vast te leggen 
dat dit gevoel wordt overgebracht. 
Het zijn vooral de details en de 
kleuren van al die varenbladen en 
de vele stammen die je er uit moet 

tillen. U iteindelijk ontstaat er een 
samenhangend geheel dat indruk 
maakt. 

De foto is geï nspireerd op de schil-
derijen van David Hockney  die een 
periode lang bossen schilderde. 
Hoewel in onze tijd landschappen 
‘ not-done’  zijn, tilde hij in zijn schil-
derijen landschappen uit boven het 
gangbare. Ook vallen in zijn werken 
de details in de begroeiing en de 

stammen op. Ik heb dit effect gevat 
in een foto die is gemaakt in Beu-
kenburg gelegen tussen Bilthoven 
en Groenekan. In de nabewerking 
heb ik de details naar voren gehaald.

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

(F oto:  Hans L ebbe /  HL P  images)

Gratis zomerlessen Q igong 
Gezondheid is belangrijk, dat is een van de dingen die men van het coronavirus heeft geleerd. Vrij en 
goed kunnen ademen is een rijkdom. Met q igong kun je daarin op een ontspannen manier oefenen. 

Ook dit jaar verzorgen Y in in Y ang 
en stichting Mens De Bilt zomerles-
sen q igong; dit jaar op drie vrijdag-
ochtenden plaats in natuurgebied 
Houdringe. Deelname is gratis.

Q igong is een Chinees woord dat 
je ongeveer kunt vertalen als het 
ambacht om met je levensenergie te 
werken. Het bestaat uit eenvoudige 
bewegingen die geen bijzondere 
vaardigheden van je vragen. Het 

fijne is dat je het op elke leeftijd en 
met elke conditie kunt beoefenen. 
De docent heeft ervaring met het 
geschikt maken van de oefenin-
gen voor mensen die lichamelijke 
klachten hebben. Docent Emile 
Weesie zegt over de lessen: ‘ Ik geef 
die buitenlessen al zo’ n 13 jaar met 
veel plezier. In het bos kun je pas 
echt ontdekken wat de oefeningen 
met je doen’ . 

Data: 24 en 31 juli, en 7 augustus, 
telkens van 10.00 tot 11.00 uur. 
Verzamelen is om 9.45 uur bij de 
Baronbrug aan de Visserssteeg. 
Aanmelden en inlichtingen: emi-
le@yi ninya ng.nl, tel. 06 22918560. 
Groepsgrootte: maximaal 20 deel-
nemers. U iteraard worden de voor-
zorgsmaatregelen om te versprei-
ding van corona tegen te gaan in 
acht genomen.

Zomerrooster bij Brandenburg

Deze w eek begint de zomervakantie en w ordt bij zw embad Brandenburg w eer een zomerrooster gedraaid. Er 
w ordt w eer gestart met met vrij- zw emmen op de vrijdagen van 12.00 tot 14.00 uur en op zondag van 12.00 tot 
14.00.  Aqua- joggen, aquar obics, trimzw emmen en zw emlessen gaan deze zomer gew oon door. 

Digitaal Vakantie 
Bijbel F eest

I eder jaar is er in de laatste week van de (school-)zomervakantie het 
Vakantie Bijbel F eest in De Voorhof bij De Dorpskerk in De Bilt. 
Door alle coronamaatregelen gaat het dit jaar een beetje anders. 

Er is dit jaar een digitale week met ‘ De Henkie Show’  door Matthijs 
Vlaardingerbroek, die thuis op ieder gewenst moment gevolgd kan 
worden. Ook is er een zoektocht door De Bilt e.o. om samen met ouders 
of vrienden/vriendinnen te doen. En er kan een leuke prijs gewonnen 
worden. Na aanmelding is er een ‘ Goodiebag’  te verkrijgen met leuke 
materialen die aansluiten bij de dagen é n de zoektocht.

Het thema is ‘ David, de held? . De activiteit van 24 tot en met 28 augus-
tus is voor alle kinderen van de basisschool dagelijks op www.dorps-
kerkdebilt.nl en www.facebook.com/dorpskerkdebilt. Aanmelden kan 
tot 27 juli via: vbf@dorpskerkdebilt.nl. o.v.v. naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum.

Wedvluchten
Zes leden van PV DE BILT namen met 87 duiven deel aan een wed-
strijdvlucht vanaf het Belgische Asse Zellik. De vogels van J.P.H. Stas 
Sr. werden 1 en 5, van Combinatie Steenbeek & Zn 2, 3, 8, 9 en 10, van 
Michel van Putten 4, van Noraly S nel 6 en van L. Snel 7. 
10 leden van PV DE BILT namen met 52 duiven deel aan een wed-
strijdvlucht vanaf het Franse Bourges. De duiven van Ron Miltenburg 
werden 1, 2 en 4, van P.C.A. Cooym an 3, van Combinatie Steenbeek & 
Zn 5 en 10, van M .J.J. van Zelst 6, 7 en 8 en van W. de Ruiter 9.

Haring voor 
Schutsmantel

Tijdens de vakantieperiode worden de bewoners van Schutsmantel 
wekelijks getrakteerd op wat extra’ s. Na kersen uit de boomgaard 
stond nu Reinier van De Botter voor de deur met voor iedereen heer-
lijke nieuwe haring.
Voor sommigen zelfs de eerste keer dat ze het toch eens probeerden en 
het tot hun eigen verassing heerlijk vonden. Anderen bekenden er wel 6 
op te hebben zo goed smaakten ze.                 (Marlies Dijkkamp- Berns)

R einier serveert Hollandse N ieuw e aan bew oners van Sc hutsmantel.
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Ga op reis door de tijd
door Henk van de Bunt

Woensdag 8 j uli werden in het Streekmuseum Vredegoed in T ienhoven de eerste Ontdekkaarten en 
I nformatieboekjes van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht - voor het gebied van De Bilt en 
Stichtse Vecht - uitgereikt aan Maarten van Dijk, wethouder van Stichtse Vecht en Peter Smit, 

bestuurder van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. De reacties waren zonder uitzondering 
enthousiast. Het was ook de bedoeling dat de Biltse wethouder André  Landwehr 

aanwezig zou zijn (een groot deel van dit Geopark beslaat De Bilt), 
maar deze was op het laatste moment verhinderd.

Nederland kent op nationaal niveau 
vele soorten gebieden die vanwege 
hun bijzondere natuur of cultuur 
worden beschermd en beheerd 
(Nationaal Parken en Landschap-
pen, Natuurreservaten, Bescherm-
de stadsgezichten, etc.). Echter de 
parallel van een U NESCO Global 
Geopark kent men niet. De term 
‘ geopark’  wordt wel gebruikt, maar 
is niet gedefinieerd. es herming 
en beheer van aardkundig erfgoed 
vindt plaats op provinciaal niveau, 
waarbij de provincie een voortrek-
kersrol vervult; in veel provincies 
ontbreekt echter nog beleid ten aan-
zien van het geologisch erfgoed of 
is dat zwak ontwikkeld. Een Geo-
park is een gebied dat bijzonder 
is vanwege haar ontstaan, onder-
grond, natuur en cultuurhistorie; 
eigenlijk alle aspecten van onze 
leefomgeving. Bij Geopark Heu-
velrug Gooi en Vecht is water het 
hoofdthema en hoe de mens daar-
mee omgaat. Met de kaart en het 
boekje wil het Geopark het bijzon-
dere verhaal van het gebied boven 
tafel brengen en zo het bewustzijn 
daarover verhogen. 

Woestijn
IJs, wind, water en de mens vorm-
den de Heuvelrug en die natte om-
geving. In een ontdekkingstocht 
kom je te weten hoe het gebied is 
ontstaan. Hoe komt zo’ n die stuw-
wal daar?  Hiervoor moet je meer 
dan 150.000 jaar terug in de tijd. 
Toen stuwden ijs massa’ s aarde en 
stenen op en vormden zo de Heuvel-

rug. Water en wind hebben de stuw-
wal vervolgens verder bewerkt. Of 
struin door de eeuwenoude bossen 
of over de grote heidevlakten in 
het Gooi en verwonder je over de 
ruimte en weidsheid. Wanneer je 
over de Soesterduinen loopt, waan 
je je in de woestijn. Waar komt dit 
zand vandaan?  En wat is de rol van 
de wind?  De geschiedenis ligt hier 
letterlijk aan en onder je voeten.
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 
gaat over een groot gebied: de hele 
Heuvelrug, van Gooimeer tot aan 
de Rijn en de lage en natte gebie-
den aan weerszijden: de Vechtst-
streek, het Eemland en de Kromme 
Rijnstreek. In dit project staan De 
Bilt en Stichtse Vecht centraal - van 
Heuvelrug via het laagveen en de 
polders naar de Vecht. In het aange-
boden materiaal vers hillende fiets  
en wandelroutes en toelichtingen 
op veel bijzondere plekken in deze 
gemeenten.

Sporen
Het Geopark Heuvelrug i.o. bestaat 
niet alleen uit stuwwal, bos, heide 
en zand. Rondom de Heuvelrug 
zijn rivieren zoals de Vecht, de 
Kromme Rijn en de Eem, de Hol-
landse Waterlinie, de Grebbelinie 
en de Romeinse Limes. Juist de 
grote variatie in landschappen, van 
hoog en droog naar nat en dras, ma-
ken dit gebied aantrekkelijk om te 
ontdekken. Nu, maar zeker ook in 
het verleden. En dit zie je terug in 
de sporen die mensen eeuwen ge-
leden hebben achtergelaten in het 
landschap. Verwonder je bij de pre-
historische grafheuvels die overal 
op de Heuvelrug te ontdekken zijn. 
En geniet van de prachtige beu-
kenlanen die eeuwengeleden zijn 
geplant. 

Geopark
Het gebied wordt gekenmerkt door 
een bijzondere combinatie van geo-
logisch erfgoed en de mede door de 
mens beï nvloede levende natuur, 
land schap en cultuurhistorie. De 
aanwezigheid daarvan is aanleiding 
voor Stichting Geopark Heuvelrug 
i.o. om te werken aan de U nesco 
k alifi atie van eopark. veral 
in de wereld zijn Geoparken, in 
totaal 147 in 41 verschillende lan-
den. In Nederland is nog maar een 
Geopark: de Hondsrug. De Heuvel-

rug en de natte omgeving verdient 
ook dit predicaat, vindt de Stich-
ting Geopark Heuvelrug i.o. Weten 
waar deze stichting aan werkt?  Kijk 
dan op www.geopark-heuvelrug.nl

Op pad
Om het gebied goed te ‘ beleven’  
verdient het aanbeveling om wan-
del  . . fietsroutes te doen  bijv. 
de wandelroutes Geopad 111 (Bilt-
hoven en Ridderoordse Bossen (8,9 
km)), Geopad 112 (De Biltse Dui-
nen (4,9 km)) of Geopad 120a (De 
Bilt/Beerschoten (6,0km)) e.a. Als 
fietsto ht zou men kunnen denken 
aan Van Veenplas tot Heuvelrug 
van IVN De Bilt (32,3 km). Naast 
een uitgebreide omschrijving van 
de route (met kaart) wordt in de 
folder of het boekje ook informa-

tie gegeven over wat je onderweg 
ziet; de route voert langs molen 
Geesina (Groenekan) door De 
Leijen, langs station Bilthoven, 
via de Soestdijkseweg Zuid langs 
of via het Kloosterpark naar het 
KNMI, langs de Berekuil en de 
Hooge Kampse Plas. Verder rich-
ting Fort Ruigenhoek, richting 
Achttienhoven, de (nieuwe) Kors-
sesteeg naar de Graaf Floris V 
Weg. Via de Vuursche Dreef (Hol-
landsche Rading), de Eikensteeg 
en de Maartensdijkse Dorpsweg 
en van daaruit kun je via zelfgeko-
zen paden weer uitwaaien naar de 
andere kernen van De Bilt 

De Ontdekkaarten en Informatie-
boekjes zijn gratis te verkrijgen bij 
de lokale VVV’ s. Zie verder ook 
www.geoparkheuvelrug.nl

De eerste Ontdekkaarten en I nformatieboekjes w orden uitgereikt aan 
Maarten van Dijk, w ethouder van S tichtse V echt (l) en P eter S mit, bestuurder 
van Waterschap Amstel G ooi en V echt door Marc Hofstra van G eopark (m).

Weidevogels, zoals de kievit, nemen 
in aantal af.

De w eertoren van het K N MI  valt 
meteen op.

De reuzenberenklauw  is een soms 
meer dan manshoge plant, die 
veel langs dijken en in hooilanden 
voorkomt. F aunapassage bij de G raaf F loris V  Weg.

Biltenaar Wim Westland was als fotograaf bij de uitreiking aanwezig. 
In die functie is hij ook  betrokken (geweest) bij de ontdekkaarten, 
informatieboekjes en bij de fietsto ht an eenplas tot euvelrug. ij 
verzorgde ook het fotoverslag bij dit artikel.  

Dagloners, hoeren en 
ambachtslieden

Weinigen realiseren zich heden ten dage nog dat de Dorpsstraat (van-
ouds Steenstraat) niet alleen de oudste bestrate weg van Nederland is 
(1 2 9 0 ), maar ook een belangrijk centrum van handel en vertier. 

Naast enkele bordelen en hotels, zoals Hotel Nas (De Beddepan) en 
Hotel Poll, was er natuurlijk de Dorpskerk (1652) en zelfs, vanaf 1879, 
een heuse tramverbinding tussen U trecht en Zeist die dwars door de 
Dorpsstraat heen leidde. 

Het kerkhof dat ooit wel 200 graven telde is nog steeds zichtbaar, net 
als de afgebroken zuil ter nagedachtenis aan het negenjarige jongentje 
Gerrit, dat in 1913 werd overreden door een auto. Op onlinemuseum-
debilt.nl lezen we dat de boos-
doener een Spijker, afkomstig 
uit Amsterdam, was, en dat Ger-
rit een van de jongste kinderen 
was uit het gezin van Arend en 
Reintje Brouwer, die elf kinde-
ren hadden.

Sommige ambachtslieden bouw-
den op hun erven, in zogenaam-
de scheidstegen, eenvoudige en 
goedkope woningen, ‘ cameren’  
genoemd, waar de dagloners in 
ondergebracht konden worden. 
Een van de laatste scheidstegen 
is nog altijd te vinden naast 
Dorpsstraat 49 en 53, en leidt 
naar een prachtig stukje his-
torisch De Bilt, waar je je, als 
men de hoogbouw wegdenkt, 
nog in de late middeleeuwen 
kunt wanen. 
En ook nu nog zitten er ambachts-
lieden, zij het ook in de vorm van 
een moderne ‘ Vintage’  kleding-
zaak.           (P eter Sc hlamilch)

De middeleeuw se Sc heidingsteeg aan de Dorpsstraat w aar vroeger 12 
gezinnen w oonden.

advertentie

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-07
Do.

23-07
Vr.

24-07
Za.

25-07
Zo.

26-07

Kip
“piri piri”

Gebakken
doradefilet met 

mosterd-dillesaus

Quinoa-salade
met groentekroket

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
29-07
Do.

30-07
Vr.

31-07
Za.

01-08
Zo.

02-08

“Dindon pané” 
(Gepaneerde 

kalkoenschnitzel 
met knoflooksaus)

Geb. koolvisfilet met 
saus van zeevruchten

Pasta-salade 
met mozzarella 

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.




