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Jan-Gerrit van Wijhe
zit boven op het Biltse nieuws

door Guus Geebel

Op het moment van de tweede gasexplosie aan de Weegschaal in Bilthoven op
donderdag 21 april was Jan-Gerrit van Wijhe bezig met een verslag van de 
eerdere explosie. Hij moest snel een veilige plek zoeken. De video-opname
daarvan was later in bijna alle nieuwsprogramma’s op de televisie te zien. 

Bij de ontploffi ng waarbij een deel 
van het fl atgebouw instortte raakten 
vijf brandweerlieden en twee poli-
tiemedewerkers gewond. Zij wer-
den per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. De fl at is ontruimd 
en bewoners van de 28 woningen 
hebben allemaal tijdelijk onderdak 
gevonden. Jan-Gerrit van Wijhe 

maakt met zijn eenmansbedrijf 
RoadTV reportages over nieuws 
uit de gemeente De Bilt. Hij begon 
daarmee in 2013 voor Regio TV De 
Bilt. ‘Ik heb een 112-app op mijn 
telefoon en zodra er een brand of 
ongeval met letsel is krijg ik een 
beep op mijn telefoon en ga ik er-
heen. Ik krijg er in dat geval een 
adres bij. Soms is het middenin 
de nacht. Andere gebeurtenissen 

krijg ik via persberichten van de 
gemeente of organisaties binnen. 
Als ik een fi lmpje klaar heb plaats 
ik het op YouTube en op de website 
van De Vierklank (www.vierklank.
nl). Ook komen de fi lmpjes op mijn 
Facebooksite (roadtv.nl) en worden 
deze gedeeld met lokale facebook-
groepen.’

Afbraak
Jan-Gerrit maakt zo heel veel mee. 
Normaal gesproken heeft hij geen 
last van wat hij bij ongevallen ziet 
en slaapt hij goed. ‘Maar toen wij 
‘s-avonds nog even teruggingen 
naar het ingestorte gedeelte van het 
fl atgebouw en ik zag hoe de boel 
werd afgebroken en alles met een 
grote grijper in een laadbak werd 
gegooid, werd het me wel wat te 
veel’, zegt Jan-Gerrit. ‘Daar za-
ten dus spullen van mensen tus-
sen die vaak heel veel voor ze 
betekenen en onvervangbaar zijn. 
Trouwringen van overleden ou-
ders, papieren, pasjes, noem maar 
op.’ Hij vroeg zich af of het puin 
nog doorzocht ging worden en of 
er wel toezicht op wordt gehouden. 
‘Je ziet een koelkast in de laadbak 
verdwijnen en dan denk je bijvoor-
beeld aan mensen die er een enve-
lopje met wat spaargeld in hebben 
gelegd omdat ze dat veiliger von-
den. Heel veel, voor een bewoner 
waardevolle spullen, al is het maar 
een tekening van een kind of klein-
kind. Het wordt misschien zomaar 
weggegooid.’ Hij hoopt dat er nog 
zorgvuldig naar wordt gekeken. 

Hulpverleners
Het beeld van de hulpverleners 
die door de explosie gewond zijn 
geraakt heeft de meeste indruk 
op Jan-Gerrit gemaakt. ‘Dat wa-
ren naast twee politiemannen, vijf 
brandweermannen die gewond 
naar het ziekenhuis werden ge-

bracht. De mannen en vrouwen van 
de Bilthovense brandweer zijn bij-
na allemaal vrijwilligers die altijd 
paraat staan om ons te helpen en 
niet alleen bij een brand. Zij verdie-
nen extra aandacht en een enorme 
dank’, aldus Jan-Gerrit, die hun 
werk vaak in beeld brengt. 

Eerdere ontploffi ng
Het was niet de eerste keer dat er 
een explosie in Bilthoven plaats-
vond. Toen op 7 juli 2008 de bun-
ker op Larenstein in Bilthoven 
opgeblazen zou worden ontstond 
er ook een explosie die schade aan 
woningen en auto’s veroorzaakte. 
Jan-Gerrit was toen nog niet met 
zijn eenmansbedrijf RoadTV be-
gonnen, maar hij maakte wel de 
eerste foto van een brokstuk dat 
over de woningen heen op straat 
terecht was gekomen. Hij laat de 
foto zien die toen in veel landelijke 
kranten gepubliceerd is.              

Stoffenhandel
Jan-Gerrit en Betty van Wijhe heb-
ben jarenlang in de stoffenhandel 
gezeten. Ze runden vier winkels en 
een groothandel op de Ambacht-
straat in De Bilt. Eerst een groot-
handel in kledingstoffen en later 
een groothandel in babyartikelen 
met bedjes, dekbedjes, behang en 
meer. Op de Hessenweg in De Bilt 
hadden ze een stoffenwinkel onder 
de naam Jicker. ‘Rond de eeuw-
wisseling zijn we daarmee gestopt, 
omdat mensen niet meer zoveel 
kleding zelf maakten. De groot-
handel in stoffen is gestopt en de 
productie van babyartikelen die we 
hadden onder de naam Jickerson 
hebben we verkocht.’ 

Filmproducties
Jan-Gerrit is daarna voor fi lmpro-
ducties hand- en spandiensten gaan 
verlenen. ‘Meestal voor commer-
cials maar ook af en toe voor een 
bioscoopfi lm, een televisieserie of 
televisiefi lm. De werkzaamheden 
bestonden uit chaufferen, produc-
tieassistentie, locaties zoeken en 
locatiemanagement. 

‘Voor commercials heb ik heel veel 
locaties gezocht. Als ze bijvoor-
beeld een molen met een zwembad 
zochten dan gingen wij die zoeken.’ 
Hij werkte ook voor buitenlandse 
producties bijvoorbeeld voor de 
BBC. ‘De mensen die daarbij hoor-
den logeerden meestal in Amster-
dam in de chicste hotels midden in 
de stad. Als je ze op moest halen 
had je vaak parkeerproblemen. Jan-
Gerrit heeft vele malen in commer-
cials als edelfi gurant opgetreden. 

Een edelfi gurant is een fi gurant die 
duidelijk of close-up in beeld is. 
Hij heeft dat werk zo’n twintig jaar 
gedaan. ‘Als ze nog een keer een 
oudere fi gurant nodig hebben wil ik 
dat best nog wel doen.’ 

Loes Luca
Ze hadden soms ook te maken met 
bekende mensen. Jan-Gerrit en Bet-
ty vertellen dat ze een keer de ac-
trice Loes Luca met de auto ver in 
Duitsland moesten brengen. Ze had 
in Amsterdam een avondvoorstel-

ling gedaan en moest in Duitsland 
de volgende dag ook werk doen. 
We hebben toen in de ruime auto 
een slaapplaats ingericht waar ze 
heerlijk kon uitrusten tijdens de rit. 
Nadat ze eerst had gevraagd of wij 
een stel waren en het nog deden, 
heeft ze ook nog voor ons gezongen 
in de auto. Ze was heel plezierig ge-
zelschap, maar toen ze in het bedje 
ging liggen was ze gauw in diepe 
slaap. Aangekomen op de plaats 
van bestemming konden we haar 
met moeite wakker maken.’

Langs de Melkweg stond een lange rij brandweervoertuigen geparkeerd.

Jan-Gerrit van Wijhe laat in zijn edit-programma beelden van de 
ingestorte woningen zien.

Op 7 juli 2008 werd ver van de bunker, die explodeerde, een brokstuk 
gevonden.

Volgende week kunt u
een uitgebreide fotoreportage verwachten.



Maria Theresia 
Hermens - van Oostveen 

Rustig ingeslapen: onze lieve moeder, oma en overoma 

Na een rijk en lang leven, 
waarin zij naar haar zeggen 
bofte met haar jeugd, 
haar man en haar gezin, 
is ze nu weer vredig bij papa. 
We zullen haar missen, 
maar dit was nu haar wens. 

“Het zij zo” 

weduwe van 

Guus Hermens 

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring. 

Correspondentieadres: Michelène Crooijmans 
Maasdal 111, 2904 CP  Capelle aan den IJssel 

5Utrecht, 22 februari 1928 
c Bilthoven, 20 april 2022 

Miep 

Ghisla en Doede 

Michelène en Paul    
   Erik    
   Jessica en Martijn; Floris en Noah    
   Laura en Bart; Anna, Joppe en Jesper 

Marcel en Wilma    
   Tessa en Matt    
   Marike en Wietse; Silke    
   Paula 

Stephan en Tanja    
   Julia 
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Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 april wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen 
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papier-
containers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de weg te 
zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 30 april zamelen leden van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten. 
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

01/05 • 10.30u - Ds. Paul Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/05 • 09.30u - Ds. G.H. Vlijm 

01/05 • 18.30u - Ds. G. van Zanden 

 De Woudkapel
01/05 • 10.30u - Dienst met Maja 

Nieuwenhuis

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

01/05 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
01/05 • 11.00u - Pastoor J. Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

01/05 • 10.15u - Ds. B. Schaaij
Kerkdiensten in d’Amandelboom

zijn besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
01/05 • 10.00 uur -

spreker Alex van Laren

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
01/05 • 10.00 uur - spreker Joost Bijl

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
01/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

01/05 • 10.00u - Prof. L.J. Koffeman

R.K. St. Michaelkerk
01/05 • 10.00u - Communieviering

K. van Gestel + W. Eurlings

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
01/05 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/05 • 10.00u - Ds. J.G. Blom
01/05 • 18.30u - Kandidaat A. van Duijn

Onderwegkerk Blauwkapel
01/05 • 10.30u - Voorganger

Prof. Dr. M.E. Brinkman 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/05 • 11.00u - dhr. J. Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
01/05 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

01/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder 
01/05 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder 

PKN - Ontmoetingskerk
01/05 • 09.30u - dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk 
01/05 • 10.30u -

Openhuis-viering G. Lenssinck

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/05 • 10.00u - Ds. P. Egberts
01/05 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk
01/05 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt

01/05 • 18.30u - Ds. J.W. van Barth

‘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

Collectanten gezocht  

Multiple Sclerose (MS) is een 
progressieve ziekte van het 
zenuwstelsel en de meest invali-
derende ziekte onder jonge men-
sen. De oorzaak is nog steeds 
niet bekend en er is nog geen 
genezing mogelijk. Voor de week 
van 27 juni tot en met 2 juli 
os behoefte aan collectanten die 
langs de deuren willen gaan om 
geld in te zamelen. Aanmelden 
kan op www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren. 

Lezing over de liefde

De Centrumkerk, Julianalaan 42 
in Bilthoven organiseert op 28 
april een lezing van psychiater en 
psychoanalyticus Antonie Ladan 
over De Liefde. Hoe zijn we 
als mensen liefdevol verbonden? 
En waarom gaan we soms door 
met relaties die uitzichtloos lij-
ken? Antonie Ladan staat stil bij 
‘impliciete relatiepatronen’ en 
hun invloed binnen relaties. De 
lezing begint om 20.00 uur, toe-
gang is gratis.  
 

Digitaal Café Maartensdijk

Bij het digitaal café in biblio-
theek Idea, Nachtegaallaan 30 in 
Maartensdijk kan iedereen elke 
vrijdag tussen 14.00 en 15.30 
uur binnenlopen voor een korte 
vraag over zijn/haar tablet, iPad, 
smartphone of laptop. Vrijwil-
ligers van SeniorWeb staan klaar 
en bieden deskundige ondersteu-
ning. Je kunt er terecht met aller-
lei vragen. In de bibliotheek is 
Wi-Fi, het is handig om ervoor te 

zorgen dat je apparaat is opgela-
den. Deelname is gratis.
 

Digitaal Café Bilthoven

Bij het digitaal café in biblio-
theek Idea, Bilthoven kan ieder-
een op dinsdag tussen 10.00 
en 11.30 uur binnenlopen voor 
een korte vraag over zijn/haar 
tablet, iPad, smartphone of lap-
top. Vrijwilligers van SeniorWeb 
staan klaar en bieden deskundige 
ondersteuning. Je kunt er terecht 
met allerlei vragen. In de biblio-
theek is Wi-Fi, het is handig om 
ervoor te zorgen dat je apparaat 
is opgeladen. Deelname is gratis.

Open tuin in Westbroek

Ruim dertig jaar na het begin 
van de aanleg is de moeras- en 
stinzen-planten-tuin mooier dan 
ooit. Naast veel boshyacinten en 
daslook bloeien nog veel andere 
stinzenplanten. En ook zeldzame 
heesters en bomen, zoals de roze 
kornoelje, sneeuwklokjesboom, 
judasbomen en pimpernoot. Een 
vroege orchidee bloeit nu, de late 
orchideeën staan al massaal boven 
de grond. De tuin is vrij toeganke-

lijk op zaterdag 30 april, van 10.00 
tot 17.00 uur. Adres: Kerkdijk 132 
(tuiningang) in Westbroek.

Werkochtend 
Van Boetzelaerpark

Zaterdag 30 april is er weer 
een nieuwe werkochtend, zoals 
gebruikelijk van 9.30 tot en met 

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

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

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

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Lieve dames van VITRAS
Hartelijk dank voor de
lieve verzorging van

onze reeds overleden Moeder

Mevr. Gijsbertsen-Dekker
† 11/4/2022

Trudy,
Reijmen, Daniëlle en Remy

Westbroek

12.30 uur. Er wordt gestart met 
koffie en er is ook een tussen-
tijdse pauze. Juist in deze lente-
periode is er heel veel werk te 
verzetten. Aanmelden graag via 
info@vriendenboetzelaerpark.nl

Meer agendapunten
op pagina 14.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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4 Mei-herdenking in Groenekan 
door Henk van de Bunt

Op woensdag 4 mei zal in het Kerkgebouw aan de Groenekanseweg 66 in Groenekan
een 4-mei herdenking plaatsvinden; het thema is Vrijheid in Verbondenheid.

Het kerkgebouw is vanaf 18.45 
uur geopend en de herdenkingsbij-
eenkomst begint om 19.00 uur. De 
opening wordt verzorgd door wet-
houder Madeleine Bakker-Smit en 
er zullen toespraken zijn van Paul 
van Tongeren, Frank Klok en Julius 
van Hoffen. Muzikale bijdragen 
worden verzorgd door het Alge-
meen Zangkoor Maartensdijk.

Tante Jacoba
Paul van Tongeren verhaalt over 
zijn tante Jacoba van Tongeren, 
waarover hij eerder vertelde: ‘Ik 
heb me persoonlijk mijn leven lang 
niet met WOII willen bezig houden. 
Mijn vader en grootvader zijn in de 
oorlog door de nazi’s vermoord en 
dat had grote impact op mijn jeugd. 
Toch ging ik op zoek naar zijn fa-
miliegeschiedenis, naar aanleiding 
van vragen van mijn kleinzoons. 
Bij de NIOD vond ik verwijzingen 
naar de Herinneringen van Jacoba, 
die al 50 jaar in het archief van 
de Vrijmetselaren lagen. Jacoba 
van Tongeren, mijn tante, was een 
bijzondere vrouw, die met grote 
wilskracht en een bezielende geest-
kracht een grote verzetsgroep heeft 
geleid. Na de oorlog bleef zij echter 
volkomen onbekend. Midden jaren 
dertig van de vorige eeuw woonde 
Jacoba op de Vijverlaan hier in 
Groenekan, waar zij herstelde van 
een zeer ernstige vorm van een 
streptococcusinfectie. Haar vader 
had daar een eenvoudig zomerhuis-
je, waar het gezin vaak ‘s zomers 
verbleef of in de weekeinden. Hij 
kende de omgeving goed. Als Jaco-
ba uit het ziekenhuis wordt ontsla-

gen, huurt vader Van Tongeren een 
huis voor haar aan de Vijverlaan 
45 in Groenekan, waar Jacoba gaat 
wonen, met een huishoudster’. 

Stille helden
Frank Klok gaat spreken over de 
Stille Helden uit Groenekan Siem 
en Rietje Budding, waarover hij al 
schreef in een artikel in De Vier-
klank in april 2021: ‘Het huis van 
de Buddingh’s op Vijverlaan 6 ligt - 
voor illegaal werk heel handig - wat 
verdekt en het terrein heeft uitgan-
gen naar zowel de Vijverlaan als de 
Eiklaan. In dat huis verbergen Siem 
en Rietje Buddingh (getrouwd in 
1934) regelmatig Joodse onderdui-
kers, sommige langdurig, anderen 
tijdelijk als ze van het ene naar het 
andere onderduikadres voortge-
holpen moeten worden. De Bud-

dinghs zijn agnostisch, zeer gekant 
tegen onrecht en menslievend. Veel 
Nederlanders dachten in het begin 
van de bezetting dat het wel los zou 
lopen met die Duitsers, maar Siem 
Buddingh weet meteen: ‘hier komt 
rottigheid van’. Op de dag zelf van 
het uitbreken van de oorlog begint 
hij in de tuin een schuilkelder te 
graven en hij sluit zich al heel vroeg 
aan bij het verzet.

Bommenwerper
Julius van Hoffen zal vertellen over 
de omgekomen Thomas Rosko-
wick en het latere contact met zijn 
weduwe Dorothy. Thomas Rosko-
wick was betrokken bij een (bran-
dende) Amerikaanse bommenwer-
per (een B-17, Vliegend Fort), die 
een noodlanding maakte achter de 
boerderij van boer Dirk de Kruijff 
in Groenekan. Twee van de tien 
bemanningsleden van de B-17 wa-
ren, ten gevolge van beschietingen 
door luchtafweergeschut, al eerder 
op deze missie omgekomen. Meer-
dere bemanningsleden raakten 
daarbij licht en één zwaargewond. 
K.K. van Hoffen (Kees), Dirk de 
Kruijff, Hendrik Copijn van de 
naastgelegen kwekerij waren als 
eersten bij het gecrashte toestel, al 
snel gevolgd door Duitse militai-
ren van fort Blauwkapel. Ook was 
Rein Buisman, de militair huisarts 
in Groenekan hierbij. Hij was de-
gene die, als arts vertelde dat Tho-
mas niet lang meer te leven had. 
Thomas werd, alleen gelaten door 
de Duitsers naar de boerderij van de 
Kruijf gebracht. Daar overleed la-
ter de zwaar gewonde boordschut-
ter Thomas Roskowick. De zeven 
overlevende bemanningsleden 
gingen in krijgsgevangenschap en 
overleefden de oorlog. 

Programma
Om 19.45 uur is er een stille tocht 
naar het monument van de B-17 
waar harmonie Kunst & Genoe-
gen koralen speelt. Na een tap-
toesignaal volgen er twee minu-
ten herdenkings-stilte, waarna 
onder begeleiding van Kunst en 
Genoegen de coupletten 1 en 6 
van het Wilhelmus worden ge-
zongen door alle aanwezigen.  
Wethouder Bakker-Smit legt na-
mens de gemeente De Bilt een 
krans, de Oranjevereniging legt 

bloemen en er wordt een gedicht 
voorgedragen. Na beëindiging van 
de bijeenkomst is er gelegenheid 

tot koffie/thee drinken in Dorpshuis 
De Groene Daan.

Er is een monument in Groenekan gerealiseerd ter nagedachtenis aan de 
noodlanding van een Amerikaanse B-17 bommenwerper op 28 mei 1944; 
70 jaar na dato, op 28 mei 2014. 

Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren 
is vereeuwigd in een standbeeld in 
Amsterdam op het pleintje tegenover 
de Antillenstraat in Amsterdam-
West. (foto Coby Merkens)

Frank Klok schreef samen met Wim Hoebink en Wim van Schaik (†) het 
boek ‘Groenekan en de Tweede Wereldoorlog’. In 2015 overhandigde hij 
het eerste exemplaar aan Maarten Buddingh, zoon van de Groenekanse 
stille helden Siem en Rietje Buddingh. [foto Guus Geebel]

Herdenking bij Fort De Bilt 
Op zaterdag 30 april vindt de jaar-
lijkse herdenking van de oorlogs-
slachtoffers die op Fort De Bilt in 
de Tweede Wereldoorlog het leven 
lieten plaats. 

Met elkaar kunnen stilstaan bij 
de gruwelijkheden van de oorlog 
en vooral om hen te eren die in de 
Tweede Wereldoorlog hun leven 
hebben gelaten op dit fort en elders 
in Utrecht. Mensen die de toenmali-
ge gang van zaken niet vanzelfspre-
kend vonden en niet konden accep-
teren. Een situatie die momenteel 
met de oorlog in Oekraïne actueler 

is dan ooit en waarvan velen dachten 
dat dit nooit meer zou gebeuren. 

Herdenking
De herdenking op Fort de Bilt be-
gint om 19.30 uur met het luiden 
van de klok. Hieraan voorafgaand 
is het fort vanaf 18.00 uur geopend. 
Nabestaanden en andere belang-
stellenden verzamelen zich in het 
nabijgelegen hotel Mitland en om 
19.35 uur loopt men gezamenlijk 
naar het monument. 

Programma
Theo Vleugels, directeur van de 

Oorlogsgravenstichting, houdt een 
toespraak en de leerlingen van 
de adoptieschool (Daltonschool 
Utrecht) lezen enkele zelfgeschre-
ven gedichten voor. Aansluitend 
volgen er twee minuten stilte en 
daarna worden er twee couplet-
ten van het Wilhelmus gezongen. 
Vervolgens leggen onder andere 
vertegenwoordigers van de provin-
cie Utrecht en van de gemeenten 
Utrecht en De Bilt - burgemeester 
Sjoerd Potters - een krans bij het 
monument. De mitrailleurkazemat - 
de zogenoemde dodenbunker naast 
het monument - is ook geopend.

4 Mei-herdenking
bij gemeentehuis

Op woensdag 4 mei zal bij het monument bij gemeentehuis Jagtlust een 
4-mei herdenking plaatsvinden. Om 19.40 uur. Vanaf dat moment ver-
trekt de stille tocht vanaf de hoek Soestdijkseweg-Zuid en de Kortelaan 
en vanaf de hoek Soestdijkseweg-Zuid met de Antonie van Leeuwen-
hoeklaan. Om 19.55 uur is de aankomst van deze stille tocht voor het 
monument gepland. Om 19.59 uur is er een Taptoesignaal en vangen de 
twee minuten stilte aan. Vervolgens worden de coupletten 1 en 6 van 
het Wilhelmus gezongen.

Hierna vinden nog de volgende 
programmaonderdelen plaats:
•  Twee leerlingen van groep 8 van 

de Groen van Prinstererschool 
ontsteken het herdenkingsvuur 
met muzikale omlijsting

•  Toespraak van burgemeester 
Sjoerd Potters met muzikale 
omlijsting

•  Gedicht voorgedragen door de 
kinderburgemeester

•  Kranslegging 
•  Defilé

Medewerking wordt verleend 
door de Koninklijke Biltse Zang-
vereniging Zang Veredelt met so-
liste Esther van Dijk, de Konink-
lijke Biltse Harmonie, leden van 
de Scouting en Tambours van de 
Brandweerharmonie Bilthoven.

Het monument bij het gemeente-
huis. [foto Henk van de Bunt]

In 2019 was er veel belangstelling bij de stijlvolle herdenking. 
[foto Guus Geebel]
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 28 april t/m woensdag 4 mei

Filet Americain 

Pulled chicken salade 

Sellerie salade 

Gebraden rosbief

Gebakken mosterd rollade 

Boerenachterham

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50
20.-

1 KILO

8.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN 

500 GRAM

6.98

SHOARMA

SPARERIBS 
1 KILO

15.-

KIPSCHNITZELS

3 BIEFSTUKJES

6 TARTAARTJES

4 GEPANEERDE SCHNITZELS

BBQPAKKET 

4 HAMBURGERS, 4 KIPDIJSATÉ,
4 BBQ WORSTJES, 4 FILETLAPJES

KIPPESTO SPIES 

VARKENSHAAS
MEDAILLONS 

100 GRAM

1.75

4+1
GRATIS

4+1
GRATIS

7.-
7.-
7.-

www

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

Spaghetti  
met scampi's

€ 6,99
Per portie

Hollandse 
Courgette

€ 0,79
Nu

Gewassen Hollandse 
Spinazie

€ 0,99 
Zak 300 gram

Moussaka € 1,59 
100 gram

Asperge - Schotel Rijk gevuld € 1,69
100 gram

Coq Au Vin + 
Bonne Femme

€ 1,59
100 gram

Onze bekende 
fruitwaartjes zijn er weer

Aardbei, framboos en 
bosvruchten.

Onze bekende

Koggetjes
Per pak                          € 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 april.

Asperge tijd……

We hebben alles in huis om 
uw asperge maaltijd 
compleet te maken.

Ham, eieren, boter, eigen-
gemaakte Hollandaise en 

Bearnaise saus en fantasti-
sche wijnen…..

Wij schillen gratis uw asperges..!!!
Scherpe dagprijzen!!

Desem landbrood
Nu                                   € 2,99
Breekbrood 
Pomodoro
Nu                                   € 3,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

02
05

03
05

04
05

 Alleen donderdag.!!

Hollandse
Aardbeien

2 dozen                         € 4,99
Wat zijn ze lekker..!!!

Donderdag, vrijdag en zater-
dag hebben we weer een groot 

assortiment met culinaire 
voor- en hoofdgerechten…

Ook veel gerechten met 
asperges…!!

Maartensdijkse Mix
Per bak                              € 4,49

Van onze notenafdeling:
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advertentie

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

Een brief uit Israël
Lang geleden was het heel gewoon om een brief te adresseren onder vermelding van de familienaam 

en het dorp. De toenmalige postbode kende er iedereen bij naam en was zelfs vaak op de
hoogte van wat er speelde achter de voordeur. Maar vijf jaar geleden zat de postbode

in zijn maag met een brief uit Israël voor familie de Graaf in Westbroek. 

De naam is wijd verspreid in het 
dorp, maar de meest logische brie-
venbus was toch die van Wim en 
Jeannet de Graaf. Zij waren lang de 
eigenaar van supermarkt De Vrije 
Vogel en kenden logischerwijs de 
meeste inwoners van Westbroek. 
Met belangstelling werd deze bij-
zondere brief geopend en begon 
de zoektocht naar de ware geadres-
seerde.

Periode
De brief betrof een donkere peri-
ode in de geschiedenis, nu 85 jaar 
geleden. De dertiger jaren van de 
vorige eeuw, toen er een vluch-
telingenstroom op gang kwam 
vanuit Nazi-Duitsland van Joden 
die werden vervolg om hun ras en 
geloof. Mensen die vreesden voor 
hun leven, huis en haard verlieten 
en hoopten, onder andere in Neder-
land, veilig te zijn. Met een collecte 
onder de Nederlandse bevolking 
door het Joodse Vluchtelingenco-
mité werd toen ruim twee miljoen 
gulden bijeen gebracht om de grote 
groep vluchtelingen te helpen.

In 1937 kwamen David en Bertha 
Leopold met hun zoon en schoon-
dochter, Willy en Irma en hun 
kleindochter Doris naar Westbroek 
en Achttienhoven. De familie 
woonde al eeuwenlang in Bleichen-
bach waar zij een manufacturen-
zaak hadden, maar voelde zich daar 
niet langer welkom. Naast slagerij 
Van der Vaart (nu Dr. Welfferweg 
15) startten Willy en Irma Leopold 
opnieuw een textielwinkel. Zij ver-
kochten linnengoed, stoffen op de 
rol en naaigerei. De winkelruimte 
was klein, maar het huis was vrij 
nieuw (gebouwd in 1935) en zij 
werden warm ontvangen door de 
dorpsgemeenschap en de andere 
middenstanders. Doris, toen 2 jaar, 
raakte bevriend met haar buurmeis-
jes Jannie en Anneke. Ze speelden 
samen en logeerden bij elkaar. Jan-
nie herinnert zich nu nog de heerlij-
ke donzen dekbedden waar familie 
Leopold onder sliep. Dat was toen 
voor dorpse begrippen revolutio-
nair.

Vluchtelingen
Er kwamen meer Joodse vluch-
telingen wonen in Westbroek en 
Achttienhoven, totaal 28. Hoe zij 
speciaal hier terecht kwamen is niet 

bekend, maar allen vonden een plek 
in de samenleving. Veel mannen 
werkten op de boerderij of waren 
veehandelaar. Maar ook Nederland 
werd bezet door de Duitsers en op 
18 augustus 1942 kregen alle Joden 
het bevel om zich te melden voor 
vertrek naar Westerbork. Met zijn 
vrienden keek Frits van ’t Veld, 
toen 8 jaar oud, toe: ‘Ik herinner 
mij nóg het afscheid. Hoe Irma Le-
opold in de bus afscheid nam van 
haar schoonouders. Zij troostte de 
oude heer Leopold, hij zat erg te 
huilen. Ik zie nog dat zij over zijn 
kale hoofd aaide. Mevrouw Leo-
pold zat strak voor zich uit te kij-
ken, zij schikte zich denk ik in hun 
beider lot. Toen de bus weg reed 
voelden wij de dreiging … die zien 
we nooit meer terug…’ 

De oude mensen kwamen inder-
daad niet meer terug. Een voor-
aanstaande boer uit Westbroek, 
NSB-er met goede contacten bij de 
Duitsers, heeft toen gepleit om alle 
jongere Joodse dorpsgenoten weer 
terug te halen. Als reden gaf hij op 
dat zij belangrijk waren voor de 
voedselvoorziening en onmisbaar 
op de boerderij. Hij zei tegen hen: 
‘Maar pas op! Een volgende keer 
lukt het me niet meer om jullie te 
redden’.
Ook Willy, Irma en Doris Leo-
pold kwamen terug. Zij pakten de 
draad weer op, maar met angst voor 
de toekomst. Toen zij zich op 22 

april 1943 weer moesten melden, 
verdwenen ze. In een brief van de 
burgemeester aan de autoriteiten 
staat: ‘… dat op 22 april jl. één jo-
dengezin naar Vught moest vertrek-
ken. Het betreft hier het gezin van 
Willy Leopold, Kerkdijk 29a. Bij 
aankomst der politie des morgens 
(voor het vertrek der eerste auto-
bus) waren de bewoners met onbe-
kende bestemming vertrokken. De 
sleutels waren achtergelaten en zijn 
in het bezit van de politie…’

Waar de familie Leopold was ge-
bleven, was ruim 2 jaar een groot 
geheim. De vriendinnetjes van Do-
ris begrepen het niet, maar hun le-
ven ging door. Op de vliering van 
een klein huisje in het veen wer-
den Doris en haar ouders verbor-
gen gehouden. Verscholen in een 
ruimte waar je niet kon staan, met 
twee raampjes die uitkeken over 
het riet. Leven in de wetenschap 
dat je er niet mag zijn, dat ook je 
beschermers worden vermoord als 
het wordt ontdekt. Een levensge-
vaarlijk geheim, dat niet mocht 
uitlekken. In de ruimte onder hen 
ging het leven door. Muisstil waren 
ze als er beneden visite was, voor 
een jong kind bijna onmogelijk. 
Op 5 mei 1945 kwam er dan toch 
een einde aan die donkere tijd. Een 
foto, gemaakt tijdens de wandeling 
terug naar Westbroek, getuigt van 
de opluchting.

Bezoek
De schrijfster van die brief, zoveel 
jaren later, zoekt de mensen die het 
voortleven van de familie Leopold 
mogelijk maakten. Afgelopen week 
bracht de dochter van Doris met 
haar familie een bezoek aan een 
gastvrij Westbroek. Zij bezochten 
het huis waar de familie tot enkele 
jaren na de bevrijding nog woonde. 
De textielwinkel is na hun vertrek 
naar de Verenigde Staten nog jaren-
lang voortgezet. Ze beklommen de 
kerktoren om een indruk te krijgen 
van het gebied dat de grootouders 
nooit vergaten. Een warm onthaal 
met een gezamenlijke maaltijd gaf 
een inkijkje in de dorpsgemeen-
schap van nu. De volgende dag 
wachtte hen in het Streekmuseum 
in Tienhoven een grote verrassing. 
Vriendinnen van Doris, de meis-
jes met wie zij had gespeeld en op 
school was geweest, brachten foto’s 
en verhalen. Doris met haar prach-
tige, donkere ogen, Theo Schouten 
is haar nooit vergeten. Hij liet oude 
tijden herleven in een rondleiding 
door het museum met verhalen 
over het leven van toen. 
Voor de familie was een bezoek 
aan het huisje in het veen een lang 
gekoesterde wens. De grootouders 
en moeder van Sheryl hebben de 
oorlog overleefd dankzij Ries en 
Mien de Graaf. Zij woonden met 
hun kinderen Joop en Wijntje in een 
bocht aan de Krom (Nedereindse 
Vaart). Hun kleinzoon Marinus 
en diens vrouw Fernanda wonen 
daar nog. Voor hen had de familie 
een schilderij mee gebracht met de 
tekst ‘Wie één ziel redt, redt de hele 
wereld’. Een mooi geschenk uit 

het hart. Deze speciale ontmoeting 
werd afgesloten met een tochtje per 
roeiboot langs huisjes in de Molen-
polder waarvan Ries indertijd de 
sleutels had en waar hij zijn delica-
te gasten bij gevaar kon verbergen. 
De lucht was blauw, de bomen fris 
groen en het water weerspiegelde 
de mooie belevenis. Als in een 
droom.

Doris en haar ouders lieten tegen-
over hun kinderen weinig los over 
de oorlog. Veel vragen van Sheryl 

werden deze dagen beantwoord. 
Toch blijven er nog vragen over, 
zoals: Wie waren de vrienden van 
haar grootouders, de familie Ger-
zon uit Utrecht?
In september wil de Stichting Strui-
kelstenen De Bilt de Joodse vluch-
telingen uit Westbroek en Achttien-
hoven die de Tweede Wereldoorlog 
niet overleefden gedenken. Voor 
ieder van hen zal een struikelsteen 
worden gelegd voor het huis waar 
zij hebben gewoond.

(Karien Scholten)

Nog onwennig aan het licht knijpt 
Doris Leopold haar ogen dicht. 
Met haar ouders loopt zij vanuit 
het onderduikadres terug naar 
Westbroek. Mei 1945. (foto Jannie 
van der Vaart)

Ontmoeting met de hartsvriendinnen van haar moeder, Jannie en Anneke 
van der Vaart. (foto Douwe Tijsma)

Een lang gekoesterde wens, een bezoek aan familie de Graaf, dankzij wie 
haar familie overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog. V.l.n.r. Fernanda 
en Marinus de Graaf, Sheryl, Alan, Alex, Ma’ayan, en Esra Abbey. 
April 2022

Expositie in De Woudkapel
Tot 6 juni zijn de werken van Biltse kunstenares Susan van Duijkeren-
Gerritsen te bezichtigen in De Woudkapel te Bilthoven. Susans inte-
resse in het abstract schilderen is ontstaan tijdens een cursus ‘experi-
menteel schilderen’. Daar leerde zij vanuit zgn. chaos te werken. Dat 
houdt in dat ze meerdere lagen verf op het doek of paneel aanbrengt, 
daarin gaat mengen en daarna verder schildert. Dus zonder een vooraf 
opgezet plan. 

Haar werken kenmerken zich door de heldere kleuren. Zij werkt het 
liefst met acrylverf, potlood, inkt, houtskool en oliepastels. Sinds en-
kele jaren volgt zij een cursus ‘schilderen en model schilderen’. Model 
schilderen is voor haar nog steeds een grote uitdaging; vooral in poses 
van hooguit 10 minuten. Daarmee geeft zij haar fantasie meer ruimte. 
Ook tijdens de Kunstroute van Kunstkring BeeKk op 20 en 21 mei is 
haar werk te bezichtigen op deze locatie.  (Frans Poot)

Susan bij haar abstracte werk.
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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.

Vreemd, zo’n titel die niet compleet maar toch leesbaar is. Zo is 
het ook met moderne wasmachines. U hoeft steeds minder zelf 
te doen omdat de machines steeds intelligenter worden. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van een machine die zelf wasmiddel doseert! 
Daarnaast wordt de trommel steeds groter zodat uw dekbedden 
en dekens ook goed in de wasmachine passen. In het wasgoed 
ontstaan hierdoor ook minder kreukels, dat scheelt strijkwerk!

Jaren ervaring
Ruth Nagel verkoopt al jaren witgoed. Hij heeft de ervaring 
dat mensen te lang wachten met het vervangen van 
apparatuur. Bij wasmachines merkt u dat uw machine aan 
vervanging toe is doordat er bijvoorbeeld vlekken in het 
wasgoed blijven. Dit komt doordat de watertemperatuur 
minder nauwkeurig is. U kunt ook merken dat de machine 
niet meer op zijn plaats blijft staan door slechte vering of 
dat de wasmachine door versleten lagers veel herrie maakt 
bij het centrifugeren. Soms ruikt de was gewoon niet meer 
schoon.

Op zo’n moment is het raadzaam om bij Vink Witgoed langs te gaan 
of hen te bellen. Naast dat ze goed schoon wassen zijn de nieuwe 
wasmachines ook energiezuiniger. Als u besluit om een nieuwe 
machine te kopen dan zorgen de medewerkers van Vink Witgoed 
voor een perfecte levering en uitleg. Bent u aan het wassen en u 
heeft toch nog een vraag, dan helpen zij u ook graag weer op weg. 

Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een manier die het beste 
bij u past. Dat kan bij Vink Witgoed. Kom langs in de showroom 
en laat u vakkundig voorlichten over witgoed of keukenrenovatie. 
Ook kunt u via www.vinkwitgoed.nl of telefonisch uw informatie 
verkrijgen. Daarnaast kunt u een medewerker van Vink Witgoed 
bij u thuis uitnodigen. U krijgt dan een compleet advies, aangepast 
aan de wensen en maten die bij u en uw woning passen. Deze 
thuisverkoopservice is vrijblijvend en uniek. Ruth en zijn collega’s 
geven u graag een eerlijk advies. Tt snl bij Vink Witgoed! 

Wst uw wsmchn uw ws nog wel schoon?

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

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)

2 zakken

Nu € 3,50

3+1
GRATIS

WITTE BOLLEN

GEVULDE
KOEKEN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Schaamteloos ontslagen na weigering 
joodse inwoners te arresteren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Biltse brigadier van politie Anthonie Dirk
(Anton) van der Haar in 1942 door de gemeente De Bilt op staande voet ontslagen

vanwege zijn principiële weigering om als handlanger van de Duitsers
joodse inwoners te arresteren. Een weigering met consequenties.

Brigadier Van der Haar had als 
politieambtenaar de portefeuille 
Vreemdelingendienst in De Bilt 
onder zijn beheer. De registratie 
van, controle en toezicht binnen 
de gemeente op de vele, vooral 
voor de oorlog gevluchte joden uit 
Duitsland vielen daaronder. Hier-
door hoorde hij al in de dertiger 
jaren de verschrikkelijke verhalen 
van de antijoodse maatregelen in 
Duitsland. Direct vanaf de bezet-
ting in 1940 legde de Sicherheits-
dienst (SD) hem de uitvoering op 
van diverse maatregelen, gericht 
op de hier wonende joden. Met zijn 
(voor)kennis informeerde hij actief 
en heimelijk het plaatselijke verzet 
die deze maatregelen zoveel mo-
gelijk probeerde te saboteren en te 
voorkomen.

Schaamteloos ontslag 
Toen op 1 augustus 1942 de SD de 
landelijke maatregel oplegde, dat 

Nederlandse politieambtenaren ac-
tief joden moesten gaan arresteren, 
weigerde hij daaraan mee te wer-
ken. Een principiële keuze waar-
door hij, volgens het standaardwerk 
van Lou de Jong als eerste brigadier 

van politie in Nederland, oneervol 
ontslagen werd. Een schaamteloos 
ontslag zonder behoud van salaris 
en pensioenrechten. Later werden 
soortgelijke weigeraars afgevoerd 
naar het SS-concentratiekamp 
Vught. 

Baan
Gelukkig vond hij na zijn ontslag 
een vervangende baan als verzeke-
ringsagent om te voorzien in het le-
vensonderhoud van zijn echtgenote 
en gezin van zeven kinderen. We-
derom gebruikte hij zijn positie als 
dekmantel om mee te helpen aan 
het onderbrengen van joden op on-
derduikadressen. Ook in zijn eigen 
woning aan de Steenen Camer 61, 
was ruimte voor onderduikers en 
werden vele wapens voor de illega-
liteit verborgen. Alles was zo goed 
en slim verborgen dat niks ondekt 
werd bij een onverwachte inval van 
de SD in 1944 op zijn woonadres. 

Verzet
Zijn verzetsactiviteiten voerde hij 
uit samen met een van zijn zonen 
Rein, schuilnaam Frits. Rein van 
der Haar zou uitgroeien tot een van 
de meest gezochte verzetsmensen 
in Nederland. Het laatste deel van 
de oorlog was hij Gewestelijk Sa-
botage Commandant van de Bin-
nenlandse Strijdkrachten voor de 
gehele provincie Utrecht. Direct 
vanaf de bezetting was Rein van 
der Haar o.a. met zijn latere Bilt-
se echtgenote Annie Bremmer en 
zwager Daan Bremmer die beide 
in het Kloosterpark woonde, actief 
betrokken bij vele landelijke ver-
zetsactiviteiten.

Geen eerherstel
Na de bevrijding kwam brigadier 
Van der Haar weer in dienst van de 
Biltse politie alsof er ‘niks gebeurd’ 
was. Hij bleef actief tot aan zijn 
overlijden op 62 jarige leeftijd in 
1959 en ligt begraven op de Alge-
mene begraafplaats Brandenburg. 
Na de oorlog is hij, noch voor zijn 
ingetrokken salaris, noch voor zijn 
pensioenrechten op enigerlei wijze 
gecompenseerd. Ook heeft de ge-
meente De Bilt nooit ofte nimmer 
haar waardering laten blijken voor 
deze principiële en levensgevaar-
lijke houding van brigadier Van der 
Haar.

(Kleinzoon Hans van der Haar)

Groepsfoto politiecorps gemeente De Bilt omstreeks 1938. Uiterst links 
in de middelste rij staat brigadier Van der Haar met zijn karakteristieke 
snor. Foto privécollectie. 

52 gezichten
Deze geschiedenis is onderdeel van een serie van 52 herdenkingsbrie-
ven van onderzoeker WOII Douwe Tijsma; bestemd voor de gemeente 
De Bilt over bijzondere gebeurtenissen die het gezicht van de Tweede 
Wereldoorlog in De Bilt vorm geven. Tijsma schrijft elke week een 
brief om te komen tot een gemeentelijke ‘Visie Herdenken’. Een bij-
zonder verleden moet immers jaarlijks herdacht worden om te verbin-
den met het heden.

De Biltse brigadier van politie 
Anthonie Dirk (Anton) van der 
Haar Foto privécollectie. 

Na twee jaar weer
een Boekenbeurs Utrecht 

door Rob Klaassen

De gezamenlijke LIONSclubs en Leoclub Ultrajectum uit Utrecht en nabije omgeving
houden na een gedwongen rustpauze van twee jaar op Hemelvaartsdag weer

hun traditionele Boekenbeurs Utrecht in restaurant het Oude Tolhuys.

Iedereen wordt opgeroepen z’n boe-
kenkasten weer eens te sorteren en 
de oude boeken ter beschikking te 
stellen van deze boekenbeurs. Nog 
belangrijker is om de boekenbeurs 
op Hemelvaartsdag te bezoeken. 
De opbrengst van de boekenbeurs 
gaat dit jaar naar stichting Leergeld 
in Utrecht. Deze stichting heeft als 
doel dat alle kinderen kunnen mee-
doen aan school-, sport- en culture-
le activiteiten ondanks minimale fi-
nanciële middelen van hun ouders. 
In Utrecht groeit 1 op de 8 kinderen 
in armoede op. Op dit moment kun-
nen daarom zo’n 13.000 kinderen in 
Utrecht niet volop meedoen aan on-
derwijs, sport en cultuur. Zij staan 
vaak letterlijk aan de zijlijn. Dit is 
onacceptabel, maar is tegelijkertijd 
wel een oplosbaar probleem. Door 
onder meer een ruimere financie-
ring door de gemeente, een inten-
sievere en meer structurele samen-
werking met fondsen en sponsors 
en nog meer menskracht te leveren 
om dit werk te kunnen uitvoeren, 
kan er nog een enorme inhaalslag 
worden gemaakt.

Leergeld
Stichting Leergeld wil dat alle 
kinderen kunnen meedoen om zo 
sociale uitsluiting te voorkomen. 
Een kleine beurs van de ouders 
mag nooit een reden zijn voor so-
ciale uitsluiting. De stichting biedt 
kansen aan kinderen in de leeftijd 
van 0 t/m 18 jaar om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Door deze on-
dersteuning kunnen kinderen mee 
op schoolreis, hun zwemdiploma 

halen of op muziekles gaan. Daar-
naast wordt regelmatig de aanschaf 
van een laptop, sportkleding en/
of een (tweedehands) fiets onder-
steund. Allemaal normale levens-
behoeften, waardoor kinderen zich 
kunnen ontplooien, ontwikkelen en 
gaan meetellen. 

Spullen
De opbrengst van de Boekenbeurs 
Utrecht 2022 gaat naar de school-
spullenpas van €50 per middelbare 
scholier, zodat ze in staat zijn bv. de 
verplichte grafische rekenmachine 
aan te schaffen. Tijdens de Corona 
uitbraak, toen al het onderwijs van 
de een op andere dag digitaal moest 
worden gegeven, heeft stichting 
Leergeld 1300 kinderen kunnen 
voorzien van een laptop zodat ze 
in staat waren om het thuisonder-
wijs te volgen. Vooral op basis van 
deze laatste actie is er op 7 decem-
ber jl. aan de stichting Leergeld de 

Utrechtse vrijwilligerstrofee, de ge-
meentelijke waarderingsprijs voor 
de inzet van vrijwilligers in de stad 
Utrecht, uitgereikt. 

Boeken 
Iedereen die boeken kwijt wil, kan 
deze op alle zaterdagen van 15 
april tot en met 21 mei van 11.30 
tot 15.30 uur brengen bij restaurant 
het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijn-
auwen 13-15 in Utrecht. Wie niet in 
de gelegenheid is om boeken te (la-
ten) brengen naar het Oude Tolhuys 
kan via  www.boekenbeursutrecht.nl 
aangeven, dat men boeken heeft en 
deze wil laten ophalen. De boeken-
beurs vindt plaats in restaurant het 
Oude Tolhuys op Hemelvaartsdag 
26 mei van 09.00 tot 17.00 uur. Op 
woensdagavond 25 mei vindt er een 
pre-sale plaats van 18.00 tot 22.00 
uur. De boeken worden per kilo ver-
kocht. Heel speciale boeken worden 
uitgesloten van het kilogramtarief.

Een foto van de boekenbeurs van Hemelvaartsdag 2019. 

Door mensen te onderscheiden
wist de Koning die te verblijden
het heeft hem weer behaagd
dat hij daarin steeds slaagt
dus is het feest voor hen beiden

Guus Geebel Limerick

75 Jaar Vrijheid
in Het Luchtruim

In 2020 besteedde de Historische Kring D’Oude School 
aandacht aan het landelijke thema ‘75 Jaar Vrijheid’.

Vanwege de coronaepidemie was de tentoonstelling
toen maar zeer beperkt te bezoeken in de Centrumkerk

te Bilthoven. De tentoonstelling is daarom in de
bibliotheek Bilthoven nogmaals voor het publiek

toegankelijk tot en met zaterdag 21 mei.

Het verhaal over De Bilt en Bilthoven tijdens de oorlogsjaren wordt ver-
teld aan de hand van 6 thema’s: vanaf de oorlogsdreiging in 1939/1940 
tot en met de bevrijding in 1945. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van 
beeld- en archiefmateriaal uit de collecties van de Historische Kring 
D’Oude School en van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Ve-
nen te Breukelen, waar ook de archieven van De Bilt en Maartensdijk 
worden beheerd. Dit materiaal is aangevuld met foto’s, documenten, 
dagboekfragmenten en brieven, die een inkijkje geven in het persoon-
lijke leven van Biltse en Bilthovense inwoners, die de oorlog aan den 
lijve hebben ondervonden.

Ook wordt aandacht besteed aan ‘zij die gefuseerd werden’. In het kort 
wordt het verhaal verteld van 15 Biltse en Bilthovense verzetsstrijders, 
die de oorlog niet overleefd hebben. Een uitgebreider verslag van hun 
leven is beschreven in het boek ‘Bevrijding en Vrijheid. Geef de ver-
zetshelden een gezicht en de vrijheid een stem’. Voor bezoekers aan 
de tentoonstelling ligt (zolang de voorraad strekt) een gratis exemplaar 
klaar. Ellen Drees en Paul Meuwese
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VOORJAARS KIPPETJES
Met o.a. kipdijfilet, kruidencrème, paprika, courgette en
rode ui, mild gemarineerd; helemaal oven klaar!!
Ca. 40 min. in de oven op 160°C 100 gram 1,85

LAMS KOTELETJES
Met een klein beentje erin, dun randje eraan, en zeer
malse smaakvolle filet erin; heerlijke lams topper!!
Kort rosé bakken in de pan of op de BBQ... 100 gram 2,95

KIP DIJ FILET
Heerlijke malse dijen zonder been, met een klein vetje
eraan, wordt niet droog en zeer smaakvol! om te vullen,
aan blokjes, voor in de pan, oven, BBQ?? 100 gram 1,15

KONINGS STEAKS
Heerlijke malse gemarineerde biefstukjes, kunnen in de 
pan en op de BBQ, Willem Alexander vindt ze heerlijk!!
Kort en fel rosé bakken en smullen maar!! 2 stuk 4,98

ITALIAANSE LASAGNE
Laagje voor laagje opgebouwd, met heerlijke kruiden
tomatensaus, bechamelsaus, HOH gehakt en kaas...
Ca. 25 tot 30 op 150°C in de oven!! 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

ORANJE AANBIEDINGEN!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 25 april t/m zaterdag 30 april.

Zetfouten voorbehouden

VERSE WORST
Allergeenvrij, mild gekruid, huis gemaakt 500 gram 4,50
FILET LAPJES
Malse magere gemarineerde; op de bbq of i/d pan 100 gram 1,15

KONINGS BURGERS
Met vlees van koninklijke allure; 100% rundvlees met 
heerlijke kruiden gemengd, op een broodje en voor bij 
maaltijd. Mag lekker fel rosé gebakken worden 100 gram 1,35

25%KASSA
KORTING

Kijk, hier worden wij nou vrolijk van; ons Blij Lente Festijn is 
nu al in de harten gesloten van héél veel groenliefhebbers. 

En we zijn nog maar één weekje onderweg. Voor deze week 
hebben we een klinkende kassakorting op al onze geraniums, 

zowel staande als hangende. Allemaal superkwaliteit, 
een lust voor het oog, een 
festijn (feest) in uw tuin.

Attentie, woensdag 27 april  
koningsdag zijn wij gesloten

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 
vaarderhoogt.nl • webshop.vaarderhoogt.nl

Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Potmaat 10,5 cm 
Geldig tot en met 
dinsdag 3 mei25%KASSA

Deze week op alle

GERANIUMS

2e WEEK

In deze rol neem je de zorg voor onze cursisten en panden voor je 
rekening: elke dag maak je een lekkere lunch en je zorgt ook dat 
jouw locatie gezellig en schoon is.

We bieden je een baan voor minimaal 3 wisselende dagen (gemid-
deld 19,5 uur) per week, op wisselende locaties te Utrecht welke 
dicht bij elkaar liggen. Voornamelijk overdag van 8.00-15.00 uur en 
regelmatig op zaterdag en af en toe in de avonduren.

Stuur je sollicitatie met cv naar:
gerardpessel@phoenixopleidingen.nl

Voor ons instituut PHOENIX OPLEIDINGEN
te Utrecht zijn wij op zoek naar

een collega die ons team van de verzorging 
komt versterken.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

U kunt nu onze speciale Spring Glow Treatment 
boeken! Onze HBO-opgeleide huidtherapeuten 
verzorgen huidbehandelingen door heel Nederland.

Ga met een stralende huid de lente in!

CONTACT
U kunt een gratis intake in-
plannen via onze website of 
contact opnemen via onder-
staande informatie:

Telefoon: 030 220 3600
E-mail: info@mediskincare.nl
Website: mediskincare.nl

SPRING GLOW TREATMENT
Bent u toe aan een opfrisser? De Spring Glow treatment 
heeft als doel de huid minder dof en grauw te maken, de 
conditie van de huid te verbeteren en kan helpen bij het 
verminderen van fi jne lijntjes. Deze behandeling houdt in 
dat de huid intens gevoed en gestimuleerd wordt gedu-
rende een uur. Eerst wordt er een fruitzuur peeling ge-
daan, die wordt geselecteerd aan de hand van uw huid-
type, om de optimale conditie van de huid te bereiken. 
Vervolgens gebruiken wij een huidverbeterende laser die 
geen korstjes of roodheid achterlaat. Als laatst masseren 
wij op een prettige en rustgevende wijze gezichtsverzor-
gingsproducten op de huid waardoor u heerlijk kunt ont-
spannen.

GEEN DOORVERWIJZING NODIG
Om een afspraak te maken is geen doorverwijzing nodig 
van uw arts. Onze huidtherapeuten zijn gespecialiseerd 
in complexe huidaandoeningen, daarnaast is Medi Skin 
Care werkzaam in 8 ziekenhuizen door heel Nederland 
waardoor wij zowel cosmetische als medische expertise 
hebben. Wij krijgen dagelijks wel veel doorverwijzingen 
van diverse artsen. Wij behandelen diverse huidaandoe-
ningen zoals: pigment, acne, hand- en voetwratten, litte-
kens, rosacea, couperose, ingegroeide haren, actinische 
keratose, tatoeageverwijdering, ouderdomswratten en 
nog veel meer.
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Jubileum Alzheimer Café De Bilt
door Henk van de Bunt

Het Alzheimer Café De Bilt verjaart; op dinsdagavond 10 mei wordt dit 12,5 jarig jubileum gevierd 
met een hapje en drankje en als speciale gast, Christa Reinhoudt, één van de deelnemers van het 

vorig jaar uitgezonden ‘Restaurant Misverstand’. In dit programma worden mensen met
dementie, die tijdelijk als restaurantmedewerker aan het werk gaan, gevolgd. 

In september 2009 was het eerste 
Alzheimer Café De Bilt in de Ko-
perwiek. Alida Melkert is vanaf de 
eerste dag betrokken, zij is coördi-
nator/werkgroep lid van Alzheimer 
Café De Bilt. Wendy van Rijn, is 
sinds 2015 gespreksleider en werk-
groep-lid.

Cafés
Alida: ‘Er bestaan sinds 1997 Alz-
heimer Cafés. Een Café is bedoeld 
als een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met de-
mentie en hun naasten, vrienden, 
hulpverleners en andere belangstel-
lenden. Er wordt elke maand een 
deskundige geïnterviewd over een 
specifi ek thema. Diverse onderwer-
pen komen aan bod: eerste symp-
tomen van dementie, diagnose, 
omgaan met gedragsveranderingen, 
zorgvragen, juridische bescher-
ming, afscheid nemen etc. Het Café 
wordt gerund door vrijwilligers, er 
zijn geen kosten aan verbonden en 
deskundigen en inleiders die in-
formatie geven, verstrekken deze 
bijna altijd belangeloos. Inmiddels 
zijn er meer dan 250 Alzheimer Ca-
fés, Trefpunten en Theehuizen in 
Nederland’. Alida vertelt, dat haar 
schoonmoeder ging dementeren, 
waardoor zij naar een voorlich-
tingsavond over dementie in Zeist 
ging: ‘Daar was men bezig een af-
deling van Alzheimer Nederland op 
te richten en werd er gevraagd of er 
belangstellenden waren om daarin 
mee te doen. ‘Ik heb me ervoor aan-
gemeld en nu ben ik al 30 jaar vrij-
williger bij de Alzheimerafdeling 

Zeist en Omstreken, medeoprich-
ter van deze Alzheimerafdeling en 
bestuurslid. Als afgevaardigde van 
afdeling Zeist e.o. was ik betrokken 
bij de oprichting van het Alzheimer 
Café De Bilt, want dit Café valt on-
der Alzheimer afd. Zeist e.o.’

Diagnose
Wendy van Rijn: ‘Ik ben bijna 10 
jaar casemanager Dementie ge-
weest in de gemeente De Bilt en 
vanuit die hoedanigheid was ik ook 
nauw betrokken bij het Café hier. 
Toen me werd gevraagd om ge-
spreksleider te worden heb ik dat 
met plezier opgepakt. Door mijn 
functie als casemanager demen-
tie weet ik hoe belangrijk het is 
dat mensen met dementie en hun 
dierbaren gehoord worden en toe-
gang hebben tot zoveel mogelijk 
informatie. De diagnose dementie 
krijgen en het leren omgaan met 
een steeds veranderende situatie 
vraagt ontzettend veel en alle steun 
en erkenning daaromheen is zo es-
sentieel. Een bezoeker vertelde me 
jaren geleden dat haar man, die 
gevorderde dementie had, graag 
meeging naar deze avonden om-
dat het één van de weinige plekken 
was waar hij zich veilig voelde. In 
onze gemeente mag het Alzheimer 
Café, dat eens per maand, altijd de 
tweede dinsdag, plaatsvindt, zich 
verheugen in een warme belang-
stelling. In Coronatijd was er een 
dipje, zoals overal; sinds eind vorig 
jaar vinden de avonden plaats in het 
Grand Café van het Mets Center, 
Rembrandtlaan 1c. Ook hier heb-

ben we een prettige en gastvrije lo-
catie met voldoende parkeerruimte 
voor de deur’.

Bijdrage
Alida en Wendy hopen dat het Alz-
heimer Café ook de komende jaren 
een belangrijke bijdrage kan blijven 
leveren. Het laagdrempelig infor-
matie krijgen en het lotgenotencon-
tact kan voor mensen met dementie 
en hun omgeving de stap naar evt. 
hulp minder zwaar maken. Volgens 
beiden horen zij vaak van de bezoe-
kers: ‘Was ik maar eerder gekomen 
dan was ik beter voorbereid’. De 
vaste en zeer betrokken groep vrij-
willigers van het Café schenkt thee 
en koffi e, heeft een luisterend oor 
en er is ook altijd een tafel aanwe-
zig met informatie en folders over 
dementie. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.Voor evt nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Alida Melkert, tel 030-6562977 
of e-mail: a.melkert-oosting@
alzheimervrijwilligers.nl.

V.l.n.r. Wendy van Rijn en Alida Melkert bij het bord van het Mets Center 
aan de Rembrandtlaan.

De Bilt als Blue zone
Het is zaterdag 9 april op het terrein van Het BinnensteBuiten in Groenekan, wanneer de eerste

bezoekers van de meet-up van Blue Millies arriveren. De ongeveer 40 deelnemers komen
deze dag samen op een manier waar Blue Millies van droomt. 

Het kampvuur staat aan. Er wor-
den verse soepen gemaakt. Op een 
ongedwongen manier wordt er sa-
men gegeten en gedronken. Er ont-
staan nieuwe connecties. Als je je 
omdraait zijn kinderen bezig met 
het zaaien van plantjes en worden 
de voorbereidingen getroffen voor 
sport- & spelactiviteiten. 

‘Veel van mijn generatiegenoten wil-
len net als ik anders wonen’, ligt Da-
niël toe. Hij is ambassadeur van Blue 
Millies en gelooft vanaf dag één in 

het concept. Ik zou graag dichterbij 
de natuur wonen en meer in verbin-
ding met elkaar. De woningmarkt 
verdient een nieuwe kijk: niet vanuit 
winst, maar vanuit mensen’.

Blue Millies heeft samen met stu-
denten van diverse universiteiten 
en ondernemers een oplossing voor 
veel grote problemen bedacht, via 
de oververhitte woningmarkt. Be-
taalbare woningen in een duurza-
me, gezonde en sociale woonwijk. 
Met privacy en eigen grond per 

huishouden. Niet de huizen, maar 
de bewoners en publieke ruimte 
staan centraal in dit concept. Als 
je het makkelijker en leuker maakt 
nemen bewoners eerder eigenaar-
schap over buurtfaciliteiten en -ac-
tiviteiten. Dat bewijst een dag als 
deze. 

Blue Millies, afgeleid van de Blue 
Zones (gebieden waar mensen lan-
ger leven in goede gezondheid) 
hoopt dat De Bilt ook een Blue 
Zone wordt. Gezonde mensen, jong 
en oud, met bewuste aandacht voor 
zichzelf en hun leefomgeving. Ze 
hopen met één wijk te kunnen be-
ginnen om de impact te bewijzen. 
25 huishoudens met en zonder kin-
deren, een voedselbos, werkplek-
ken en sport- en spelfaciliteiten. 
‘Nog meer van hetzelfde bouwen 
is niet wat nu nodig is. Juist een 
vernieuwend woonconcept, dat 
toekomstbestendig is en de woon- 
en leefomgeving als één geheel 
ziet, daar zou De Bilt voor moeten 
gaan’, stellen de initiatiefnemers. 
Meer info? www.bluemillies.nl.
 (Martin van Veelen)Warme belangstelling voor de meet-up van Blue Millies in Groenekan.

- ingezonden mededeling -

Jodieh’s Trimsalon 
Westbroek breidt uit

Jodieh’s Trimsalon opende begin 2022 de deuren in Westbroek. 
Jodieh is gespecialiseerd in het trimmen/verzorgen

van de vacht van uw hond.

Vanaf 1 mei worden de openings-
dagen verruimd zodat er meer plek 
is voor nieuwe klanten. Honden 
worden naar wens geknipt, na-
gels worden verzorgd en er wordt 
grondig gekeken naar de staat van 
de vacht en huid zodat u met een 
goed advies uw hond weer mee 
naar huis kan nemen.

Per 1 mei is de salon geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag. Ver-
geet niet van tevoren een afspraak in te plannen. 

Voor vragen, overleg of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 
0657468912 of neem een kijkje op www.jodiehstrimsalon.nl.

Jodieh’s trimsalon is gevestigd op de Prinses Christinastraat 10 te West-
broek. Voor een impressie: kijk op de facebook pagina ‘Jodieh’s Trim-
salon’.

Leyenseweg op
de schop 

De Leyensweg in Bilthoven (van de 2e Brandenburgerweg tot de 
Soestdijkseweg Zuid) krijgt dit jaar een opknapbeurt.Er worden 
verschillende werkzaamheden tegelijk uitgevoerd. Leidingen en 
kabels worden vernieuwd, er wordt onderhoud aan de riolering 

gepleegd en de inrichting van de weg wordt aangepast.

De Leyenseweg maakt onderdeel uit van de snelfi etsroute Utrecht - 
Amersfoort. Daarvoor moeten aanpassingen gedaan worden in de in-
richting van de weg. Ook worden er maatregelen genomen voor de ver-
keersveiligheid. Stedin en Vitens pakken tegelijkertijd het onderhoud 
van de leidingen en kabels in de grond aan. Deze werkzaamheden zijn 
vorige week begonnen. Dat gaat stukje voor stukje; bewoners en on-
dernemers blijven bereikbaar maar doorgaand verkeer wordt omgeleid. 
Dit duurt maximaal 6 weken. 

Vervolg
Daarna gaat de Leyenseweg weer open. Na de zomervakantie wordt 
de Leyenseweg gereconstrueerd. Daarbij wordt een deel van de snel-
fi etsroute gerealiseerd, de riolering wordt vervangen, het hemelwater 
wordt afgekoppeld en de parkeervoorzieningen worden herzien. De bo-
men aan de Leyensweg blijven, op 1 na, allemaal behouden. Eén boom 
wordt gekapt omdat deze niet gezond genoeg is om de werkzaamheden 
te overleven. Er wordt uiteraard een nieuwe boom voor terug geplant. 

Omleiding
Gedurende de afsluiting wordt het verkeer vanuit het zuiden omgeleid 
via de Groenekanseweg. Het verkeer vanuit het noorden wordt om-
geleid via de Jan Steenlaan/Rembrandtlaan. Naar verwachting levert 
dit geen problemen op voor de doorstroming. Mocht dit in de praktijk 
anders blijken, dan is de gemeente voorbereid op aanvullende maatre-
gelen. 



10

2 VOOR

JELLE FARENHORST, Maartensdijk, Maertensplein 31
ALDO DE VOOGD, Bilthoven, Neptunuslaan 13



Voorjaarseditie 
Gluren bij de Buren
Nadat de organisatie van Gluren bij de Buren vorig jaar 
tweemaal een vergeefse poging heeft ondernomen om een 
speciale buiteneditie te realiseren, ziet het er naar uit dat 

het er op zaterdagmiddag 21 mei nu toch van gaat komen.

‘Voor de vorige pogingen werd door de gemeente geen vergunning 
verleend’, aldus Ankie de Niet, die samen met Rosine Weenink, Ma-
rieke de Kruijf, Anneke Iseger en Rob van Maanen in de organisatie zit, 
‘maar we geven de moed niet op. De vooruitzichten op het gebied van 
corona lijken voorlopig gunstig en daarom hebben we goede hoop dat 
deze speciale buiteneditie wel doorgang kan vinden’. 

Het plan is om op zaterdagmiddag 21 mei van 13.00 tot 16.00 uur di-
verse optredens in vooral tuinen te realiseren. Evenals de edities in de 
huiskamers die iedereen van dit evenement kent, duren de optredens 
steeds een halfuur. Na een halfuur pauze begint het volgende optreden, 
zodat een artiest, koor of band driemaal van zich kan laten horen. ‘We 
hebben via een brief eerst de eerdere deelnemers aan Gluren bij de Bu-
ren een kans gegeven om zich aan te melden’, vertelt Marieke. ‘Hierop 
hebben we al zeven positieve reacties gekregen, met evenzoveel aan-
biedingen voor buitenlocaties.’ 

De organisatie hoopt dat zich de komende tijd nog meer artiesten en 
tuinbezitters zullen aanmelden. ‘We zoeken buitenlocaties in De Bilt, 
Bilthoven en Groenekan met een aansluiting voor elektriciteit en het 
liefst een afdak voor de artiesten ingeval van regen. Mocht dit laatste 
niet aanwezig zijn, dan zal de Stichting Kunst & Cultuur voor regenbe-
stendige partytenten zorgen. Wie zijn tuin beschikbaar wil stellen, kan 
bij de aanmelding het aantal vierkante meters en het gewenste aantal 
artiesten (één persoon, een band, ensemble of koor) aangeven.’ Zowel 
de artiesten als de tuinbezitters kunnen tot uiterlijk zondag 24 april rea-
geren door een mail te sturen naar Marieke de Kruijf: mariekedekruijf@
ziggo.nl. ‘Wij hebben er in elk geval veel zin in!’
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Overstap naar duurzame elektriciteit 
blijft mogelijk ondanks netcongestie

TenneT, de landelijke netbeheerder, kondigde op 12 oktober 2021 netcongestie af voor de
Provincie Utrecht: dit betekent dat er voorlopig niet alle duurzaam opgewekte energie
kan worden teruggeleverd op het nationale en regionale energienetwerk. De afgelopen

maanden heeft TenneT in samenwerking met Stedin onderzocht welke oplossingen
op de korte en lange termijn er zijn om de problemen rond de netcongestie aan te

pakken. De komende jaren investeren TenneT en Stedin fors in een stabiel
en veilig elektriciteitsnet in de Provincie Utrecht

De komende jaren staan er veel ont-
wikkelingen gepland in de Provincie 
Utrecht. Er is een grote woningbouw-
opgave, steeds meer inwoners willen 
elektrisch gaan rijden, nieuwe bedrij-
venterreinen worden aangelegd en 
er wordt een overstap gemaakt naar 
duurzame elektriciteit. Al deze opga-
ven hebben een stevige impact op het 
elektriciteitsnet, omdat er een grote 
vraag is naar elektriciteit of omdat er 
veel energie vanuit zon- en windener-
gie wordt terug geleverd aan het net 
en moet worden aangesloten. 

Investering
Om de komende jaren een stabiel en 
veilig elektriciteitsnet te garanderen 
en deze opgaven mogelijk te maken 
investeren TenneT en Stedin samen 
zo’n 740 miljoen euro in de Provincie 
Utrecht in het uitbreiden van midden- 
en tussenstations en het verzwaren 
van elektriciteitskabels. De provin-
cie biedt ondersteuning met subsi-
diemogelijkheden voor onder meer 
gemeenten en energiecoöperaties bij 
het verkennen van innovatieve op-

lossingen voor netcongestie, zoals 
energieopslag en het combineren van 
opwek en gebruik. De investeringen 
van TenneT en Stedin helpen de regio 
Utrecht om de afspraken uit het Kli-
maatakkoord te behalen. 

Verwachting
Door samenhangende maatregelen te 
nemen kan TenneT de komende jaren 
naar verwachting al 100 tot 225 MW 
aan capaciteit op het elektriciteitsnet 
vrijmaken voor nieuw aan te sluiten 
projecten. Of TenneT capaciteit kan 
vrijmaken, hangt af van de vraag of 
de wet- en regelgeving rond netcon-
gestie van de Autoriteit Consument 
en Markt (ACM) wordt aangepast en 
de bereidwilligheid van bedrijven om 
hieraan mee te werken.

Teleurgesteld
Voorzitter van de RES U16, Rob 
Jorg: ‘De RES bestuurders zijn te-
leurgesteld door het nieuws dat de 
congestie niet voor 2029 is opgelost 
en we nog tot de zomer van 2022 
moeten wachten om zekerheid te 

krijgen over mogelijke tijdelijke op-
lossingen. Met de samenleving zijn 
lokaal plannen gemaakt en met de 
gemeenteraden, de algemeen bestu-
ren van de waterschappen en provin-
ciale staten zijn er afspraken gemaakt 
om deze te realiseren. Naast de op-
lossingen vanuit TenneT zijn we ook 
als bestuurders aan zet. Door slimme 
afspraken te maken over wanneer 
welke projecten, met welke capaci-
teit het beste kunnen worden aange-
sloten, kunnen we binnen de regio 
Utrecht stappen blijven zetten en 
vertraging zoveel mogelijk beperken. 
Alle gemeenten blijven daarbij voor 
hun eigen opgave staan. De Provin-
cie Utrecht, de RES U16 en Stedin 
blijven de komende maanden met 
TenneT in gesprek om goed te borgen 
of de geplande investeringen van de 
grond komen’. 

De Bilt
Wethouder Anne Brommersma geeft 
namens de gemeente De Bilt aan: 
‘Het is heel teleurstellend, wanneer 
de congestie van TenneT niet voor 
2029 is opgelost. Wij horen na de 
zomer of dat inderdaad het geval is. 
De gemeenteraad De Bilt heeft afge-
sproken om in 2030 1/3 van ons ener-
gieverbruik zelf op te willen wekken. 
Daarvoor moeten plannen ontwik-
keld worden, waarbij het de vraag is 
of ze tijdig worden aangesloten op 
het elektriciteitsnet. Gelukkig zijn er 
initiatieven die al een gereserveerde 
plek bij Stedin hebben. Deze zouden 
geen last hebben van de congestie. 
Maar voor nieuwe plannen moeten 
wij wachten tot na de zomer, dan we-
ten we welke aansluitcapaciteit voor 
handen komt’. [HvdB]Energie opwekken en zorgen dat het aangesloten wordt op het 

elektriciteitsnet is een opgave.
V.l.n.r. Anneke Iseger, Rob van Maanen, Ankie de Niet en Marieke de 
Kruijf. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Huisnummers in de Gemeente De Bilt

Sinds een aantal maanden heb ik mij aangesloten bij de zeer enthousi-
aste groep vrijwilligers die boekbestellingen rondbrengt in de gehele 
gemeente De Bilt, Den Dolder en Bosch en Duin. 

Wat mij tijdens mijn fietstochten telkens weer opvalt is de ontzettend 
slechte zichtbaarheid van een flink aantal huisnummers. Op de groene 
brievenbus ontbreekt het nummer half, het huisnummer aan de pui is 
overgroeid door planten, prachtige fantasienummers zoals matkoper op 
gele steens muur, slecht zichtbaar. 
Vroeger, ja….vroeger, moest ieder huis verplicht zo’n mooi vierkant 
wit met zwart huisnummer emaille-plaatje aan de gevel hebben. Wat 
je daar nog aan fancy huisnummer aan toe wilde voegen moest je zelf 
weten, maar het witte plaatje moest er hangen. 

Ik zou een oproep willen doen aan alle bewoners van de Gemeente: 
Wilt u eens buiten gaan staan en kijken of uw huisnummer echt goed 
zichtbaar is? Ik begrijp heel goed dat u uw eigen huis moeiteloos vindt, 
maar misschien enige compassie met postbezorgers, pakketbezorgers, 
en… andere vrijwilligers 
Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet,
Charlotte Coenen, Bilthoven

Uitreiking Koninklijke 
Onderscheidingen

Dinsdag 26 april reikte burgemees-
ter Sjoerd Potters in De Woudka-
pel in Bilthoven acht Koninklijke 
Onderscheidingen uit aan v.l.n.r. 

Aad van der Meer, Henk Zand-
vliet, Gé van Olst en (links van 
de burgemeester) Marja Koppel, 
Marguerite Terwindt-Sickinghe, 

Enny Doornenbal-Boogaard, Otto 
Doornenbal en Ellen Thier. 
      [foto Henk van de Bunt]
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Alexander Rowerth uit
Soldaat van Oranje, een foute vriend

Wat de Tweede Wereldoorlog betreft is de tegenstelling goed-fout in ons geheugen gegrift.
Je kunt je afvragen of ons beeld van de Tweede Wereldoorlog niet in belangrijke mate
bepaald is door Soldaat van Oranje, het boek van Erik Hazelhoff Roelfzema uit 1971,

de daarop gebaseerde speelfilm uit 1977 en de daar weer op gebaseerde musical.
Beelden bepalen nu eenmaal in belangrijke mate wat we ons uiteindelijk herinneren.

In Soldaat van Oranje wordt De 
‘foute’ kant van Nederland beli-
chaamd door Alexander Rowerth, 
van wie we inmiddels al geruime 
tijd weten dat zijn eigenlijke naam 
Aad Robertson luidt. Ik veron-
derstel, dat Hazelhoff Roelfzema 
Alexander Rowerth niet alleen 
opvoert om een verhaaltechnische 
redenen (dramatische spanning op-
gewekt door de tegenstelling pro-
tagonist versus antagonist). Meer 
dan 10 keer vermeldt hij zijn naam, 
voor het laatst op p. 261, kort voor 
het einde van het boek. Tussen de 
regels door lees je de spijt dat een 
vroegere goede vriend voor de ver-
keerde partij gekozen heeft. Ook 
omgekeerd is dat het geval, getuige 
de briefkaart, die Alexander hem 
stuurt kort voordat hij aan het oost-
front sneuvelt. (In de film wordt 
dit nog versterkt weergegeven met 
de scene waarin Alexander zijn 
zojuist door de Engelsen in Sche-
veningen aan land gezette vriend 
onverwachts tegen het lijf loopt en 
ongehinderd laat passeren). Op de 
briefkaart, ondertekend ‘Hartelijke 
groeten, Alexander’, stond een SS-
soldaat met een hakenkruisvlag af-
gebeeld.

In zijn boek geeft Hazelhoff Roelf-
zema al enige informatie over Aad 
Robertson alias Alexander Roh-
wolt, zijn vriend en studiegenoot 
van het zelfde jaar in Leiden. Ik vat 
deze kort samen: Aad Robertson 
had een Duitse moeder; hij ging met 
vakantie bij een oom in Oostenrijk 
en bezocht daar een jeugdkamp 
waar men zich met schedelkunde 
bezig hield; bij de mobilisatie in 
1939 werd hij als reserveofficier 
opgeroepen; zijn ouders kozen voor 
de NSB en waren pro-Duits, reden 
waarom ze in mei 1940 opgepakt 
werden en korte tijd vastzaten. Na 
de capitulatie koos Aad Robertson. 
voor de Nederlandse SS, Standarte 
Westland; hij vocht aan het Oost-
front (in Rusland?) en sneuvelde 
op 5 januari 1944 in Kirowograd 
(Ukraïne). Maar er valt meer over 
hem en met name zijn achtergrond 
te melden. Aad Robertson (1917-
1944) was de oudste zoon uit een 
gezin met vijf kinderen. Zijn Duitse 
moeder heette Eva Leybold. Op de 
vader, Jan Robertson sr., die zich in 

1933 aanmeldde bij de NSB, kom 
ik later nog terug. 

Het Oostfront
Het gehele gezin was zeer pro-
Duits. Van de kinderen sneuvelden 
er twee aan het Oostfront, Aad en 
Paul. De andere drie waren Jan, 
David en Alexander, die ‘Sydney’ 
werd genoemd. Sydney was een 
mongooltje. Hij overleed in 1945, 
21 jaar oud, in een kliniek voor ge-
handicapten en zwakzinnigen in Er-
melo. Over Paul, de tweede zoon, is 
weinig bekend. Er bestaat een kort 
overlijdensbericht, gepubliceerd in 
Storm, het weekblad van de Neder-
landse SS. Daarin lezen we dat hij 
geboren werd in 1918, en in 1941 
in de rang van Sturmmann (soldaat 
1e klasse) overleed bij Kiev. Voor 
hij dienst nam, was hij student. De 
derde zoon, Jan Robertson jr., twee-
de luitenant, ‘een ervaren SS’er die 
vanwege een longschot niet langer 
aan het front verbleef’, hield zich 
aan het einde van de oorlog bezig 
met het overvallen van Nederlandse 
banken. Hij werd na de oorlog ver-
oordeeld maar wist te ontsnappen, 
vermoedelijk richting Zuid-Duits-
land waar zijn verloofde verbleef. 
Over David is eveneens informa-
tie te vinden. Hij werd geboren op 
26-11-1923. Ook David werd pro-
Duits opgevoed. Aan het einde van 
de oorlog heeft hij nog deelgeno-
men aan oorlogshandelingen tegen 
de Engelsen. Na de oorlog werd hij 
veroordeeld tot een jaar gevangen-
schap ergens in Limburg, waar hij 
vermoedelijk in de steenkoolmij-
nen te werk werd gesteld. Een van 
de mooiste perioden uit zijn leven, 
zou hij later zijn kinderen vertellen. 
Hij tekende er graag en goed zijn 
medegevangenen.

Nadat hij was vrijgekomen, vond 
hij werk op het kantoor van H.C. 
Dijkman in Bilthoven, tijdens de 
oorlog een actieve NSB’er. Daar 
werd hij verliefd op de dochter 
van Dijkman. Het paar trouwde in 
1951 en ging wonen in Rotterdam. 
Maar het huwelijk liep stuk en de 
dochter van Dijkman trok met haar 
twee kinderen weer in bij haar moe-
der in Bilthoven; in ‘Ben Trovato’ 
op de hoek van de Gezichtslaan. 
Dijkman zelf belandde mei 45 in 

de gevangenis, hij werd veroor-
deeld wegens collaboratie en kwam 
vrij snel weer op vrije voeten maar 
werd later vermoedelijk opnieuw 
opgesloten. Dat waren de kinderen, 
alle opgevoed met dezelfde natio-
naalsocialistische ideeën. Maar ook 
bereid om daar naar te handelen en 
klaarblijkelijk ook voor te sterven, 
der Führer hat gerufen, wir folgen 
Mann für Mann. Vier kinderen uit 
één gezin! Wellicht verklaart de op-
voeding een en ander.

Opvoeding en gedrag
Daarom nu kort informatie over de 
ouders. Jan Robertson sr. en diens 
vrouw, de Duitse Eva Leybold, 
woonden sinds 1930 met hun gezin 
in Bussum. Ook de moeder was lid 
van de NSB, d.w.z. van de vrou-
wenbeweging van NSB, de NSVO, 
opgericht in 1938. Zij werd na de 
oorlog wel gearresteerd maar niet 
veroordeeld; wellicht omdat ze haar 
zwager, nota bene een ‘halfjood’, 
geholpen had aan het Hitlerregiem 
te ontsnappen. De auctor intellectu-
alis van het gezin was ongetwijfeld 
Jan Robertson sr. zelf. (6) Jan Ro-
bertson zat al lang in de bankwe-
reld. Maar zijn finest hour beleefde 
hij in 1941, toen hij als tweede man 
naast Rost van Tonningen benoemd 
werd als directeur-secretaris van de 
Nederlandse Bank; en dus bereid 
was bij te dragen aan de economi-
sche inlijving van Nederland door 
Duitsland. Ontevredenheid over het 
functioneren van de democratie in 
Nederland had hem er in 1933 toe 
doen besluiten om zich aan te slui-
ten bij de NSB. Maar ontevreden-
heid over Mussert deed hem later 
zijn lidmaatschap weer opzeggen 
en besluiten om ‘begunstigend lid’ 
van de SS te worden -sympathisan-
ten waarvan er in Nederland zo’n 
4000 bestaan hebben. Kortom hij 
radicaliseerde.

In de zomer van 1944 volgt Jan 
Robertson sr. dan gedurende 10 
dagen een officiersopleiding voor 
de Landwacht in Deventer. Hij 
vormt uit het bankpersoneel een 
WA/Landwacht-ploeg, in feite een 
combinatie van een knokploeg en 
een overvalcommando. In de nacht 
van 15 augustus 1944 pleegt hij met 
deze groep een inval in een verdacht 
huis in Amsterdam. Er vallen scho-
ten en een ondergedoken joodse 
communist wordt door Robertson, 
die de leiding heeft, gedood. Na 
Dolle Dinsdag (5 september 1944) 
vinden we hem terug in Deventer. 
Hij dient zijn ontslag in bij de Ne-
derlandse Bank in en voegt zich bij 
het commando van F.L. Rambonnet 
(7) om in het oosten spoorbruggen 
te verdedigen tegen de geallieer-
den en zo de toegang tot Duitsland 
open te houden. Het ontslag wordt 
hem geweigerd en hij keert weer 
terug naar Amsterdam. Op 7 mei 
1945 wordt hij gearresteerd. Hij 
komt uiteindelijk in kamp Crailoo 
in Laren terecht en wordt in 1950 
veroordeeld tot 14 jaar cel met af-

trek; echter niet, voor zover ik na 
kan gaan, voor zijn rol bij de Ne-
derlandse Bank, wel o.a. voor het 
doodschieten van de joodse Frits 
van Israël in Amsterdam. Echter al 
in 1952 wordt zijn straf omgezet in 
voorwaardelijk en kan hij als vrij 
man de gevangenis in Schevenin-
gen verlaten om zijn ernstig zieke 
vrouw te verzorgen. Jan Robertson 
sr. is dan 61 jaar oud en verdwijnt 
in de anonimiteit. Zijn vrouw over-
lijdt in 1952, hij zal later nog samen 
gaan wonen met een andere vrouw 
(door de kleinkinderen ‘tante Ka-
trijn’ genoemd) in Amsterdam op 
de Weteringschans, dicht bij het 
Leidseplein. 

Tot zover de informatie over de 
ouders, overtuigde, zelfs fanatieke 
aanhangers van de nationaalsoci-
alistische ideologie. Ideeën die ze 
vermoedelijk onverkort over heb-
ben weten te dragen op hun vier 
oudste kinderen. Zeker ook op hun 
zoon Aad Robertson. die als het ro-
manpersonage Alexander Rowerth 
in Soldaat van Oranje model stond 
voor dé foute Nederlander. 

(Bernard Schut)

(dit artikel werd eerder dit jaar 
opgenomen in ‘Historiek’, digitaal 
historisch tijdschrift)

2e Maand van de 
Leefomgeving van start

Keuzes voor de Omgevingsvisie 
De Bilt 2040: iedereen kan meedenken

Wat is belangrijk voor de toekomst van de leefomgeving? Daarover kan 
iedereen - inwoners, ondernemers en organisaties - tijdens de 2e Maand 
van de Leefomgeving zijn mening geven. Van 7 april tot half mei zijn 
er volop mogelijkheden om mee te denken: door het invullen van de 
online enquête of tijdens de Toekomstdialoog. De resultaten gebruikt 
de gemeente om keuzes te maken voor de Omgevingsvisie.

Op woensdag 11 mei, vanaf 19.00 uur, vindt in het H.F. Witte Centrum 
in De Bilt, de Toekomstdialoog plaats. Tijdens de bijeenkomst gaan wij 
aan verschillende thematafels in gesprek over de ruimtelijke toekomst 
van de gemeente. Leidend hierbij zijn vier verschillende ‘vergezichten’. 
Die vergezichten variëren onder andere in waar moet worden gebouwd, 
waar vooral niet en hoe het buitengebied er uit komt te zien. Aanmelden 
voor deelname kan via www.debilt.nl/toekomstdialoog. 

Web-enquête
Vanaf 7 april tot en met 1 mei 2022 is er ook gelegenheid om een on-
line vragenlijst in te vullen op www.doemeedebilt/de+omgevingsvisie. 
Ook het inwonerpanel met 1.000 leden krijgt de enquête toegezonden. 
Iedereen kan op deze manier zijn mening geven over de toekomst van 
onze leefomgeving. Op verschillende plekken in de dorpen zijn in de 
weekenden van april medewerkers van de gemeente aanwezig om de 
vier vergezichten te presenteren. Het precieze schema vindt u binnen-
kort op www.doemeedebilt.nl.    

Omgevingsvisie
Tijdens de 2e maand van de leefomgeving worden de vier verschillende 
vergezichten besproken, die zijn uitgewerkt in de Dialoognotitie Omge-
vingsvisie De Bilt 2040. De belangrijkste keuzes bundelt het college in 
een document, ‘de Kern van de Visie’. Dit document wordt besproken 
met de gemeenteraad. Daarna wordt de Kern van de Visie uitgewerkt 
in een Voorontwerp. Inwoners krijgen dit rapport gepresenteerd tijdens 
een 3e Maand van de Leefomgeving, waarna het formeel ter inzage gaat 
rond de zomer 2023. Eind 2023 is de vaststelling van de Omgevingsvi-
sie gepland door de gemeenteraad. De Omgevingsvisie moet straks een 
aansprekend perspectief bieden op de leefomgeving in 2040. Het gaat 
daarbij om belangrijke ruimtelijke opgaven, zoals wonen, economie, 
mobiliteit, natuur, landschap, gezondheid en duurzaamheid.

Meer informatie
U leest alles over de ontwikkelingen rond de Omgevingsvisie op  
www.doemeedebilt.nl. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar 
omgevingsvisie@debilt.nl of bel de gemeente via 030 228 9411.

De naam van het huis Ben Trovato - op de hoek van de Gezichtslaan – 
is op de pilaren bij de ingang vermeld. (toestemming tot publiceren van 
makelaar Burgersdijk)

Een foto van een NSB-trouwpartij (datum en personen onbekend) op 
Jagtlust Bilthoven. (eigen archief Bernard Schut)
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Westbroek ooievaarsdorp
Zo zet Karien Westbroek op de kaart als hét ooievaarsdorp van Utrecht

 
Het typische klakken van de sna-
vel, klepperen met de vleugels en 
zijn statige uiterlijk: voor Karien 
Scholten (64) gaat er niets boven de 
ooievaar. Ze volgt de vogels in haar 
dorp al jaren. Het komt dan ook 
goed uit dat Westbroek een zelf-
verklaard ooievaarsdorp is: er zijn 
op dit moment zo’n twaalf nesten 
in Westbroek die bebroed worden - 
en in de directe omgeving nog veel 
meer. 

Scholten is gepensioneerd fysiothe-
rapeut. Ze schrijft regelmatig een 
column in de lokale krant over de 
natuur rond Westbroek en vooral 
over de ooievaar. Op het dak van 
haar huis staat al bijna dertig jaar 
een nest. Vanuit haar slaapkamer-
raam en vanaf het dak van de buur-
man filmde ze de afgelopen jaren 
wat zich daar allemaal afspeelde. 
‘Het blijft elk jaar weer bijzonder 

om te zien, vooral als de jonge ooi-
evaartjes uitvliegen’.
In een hoge treurwilg zie je direct 
als je Westbroek binnenkomt, het 
eerste nest. En daarna zijn ze niet 
meer op twee handen te tellen. 
Naast de kerk tuurt Karien door een 
verrekijker. ‘Dit is het eerste nest 
van het dorp hier op het dak van 

de pastorie. Ik heb samen met de 
koster het nest nog helpen vlechten. 
Dat is al twintig jaar geleden en 
elk jaar komen er weer ooievaars. 
Prachtig toch?’
 
Zwarte ooievaar
Nu de meeste kunstmatig aange-
legde nesten bezet zijn, zie je ook 
steeds vaker wilde nesten van ooie-
vaars in bomen. Vooral treurwilgen 
zijn populair en langs de A27 bij 
Maartensdijk broedt een hele kolo-
nie op een landgoed. Eind jaren 60 
was de ooievaar nog bijna uitgestor-
ven, maar nu is het dier weer een 
vast onderdeel van het Nederlandse 
landschap. In 2020 waren er 1300 
broedende paartjes in Nederland. 
Zelfs de zeldzame zwarte ooievaar 
is dit jaar al gespot in onder an-
dere Nieuwegein en Maartensdijk. 
Volgens Karien is het veen-weide-
landschap rond Westbroek gewoon 
heel geschikt voor ooievaars. ‘Als 
de boeren het gras maaien, vliegen 
er altijd ooievaars achter de tractor 
aan om de insecten en kikkers eruit 
te pikken. Het zijn wat dat betreft 
vrij opportunistische dieren’. 
 
Geluksvogel
Karien dook uit interesse voor de 
beroemde vogel in de geschiede-
nis van de ooievaars in Westbroek. 
‘Ik heb specifiek hier in het archief 
onderzoek gedaan en daar werd al 
in 1729 geschreven over een ooi-
evaarsnest op de kerk’. Er werd 
zelfs, voor die tijd zeker, veel geld 

uitgegeven om een nest te kunnen 
plaatsen, namelijk 3 gulden en 4 
stuivers. Het geklepper van de vo-
gels kon de vreugde op het kerk-
plein flink vergroten, vond kerk-
meester Pieter de Jong destijds. 
Volgens Scholten wordt de vogel 
al heel lang geassocieerd met ge-
luk, voorspoed en een nieuw begin. 
‘Mensen houden van de ooievaar. 
Het is een statige vogel en hij valt 
door dat contrasterende zwart en 
wit enorm op’. 
 
Paringsritueel
In 1993 kregen Scholten en haar 
man Dick een oud wagenwiel ca-
deau. Ze zetten het op een hoge 
paal in hun tuin aan de Kerkdijk. 
‘Al na vijf dagen zat er een ooie-
vaar op. Dat bleek een dier te zijn 
uit het fokprogramma van Groot 
Ammers’. Het was de eerste ooi-
evaar van de veel grotere genera-
tie, die nu Westbroek in de zomer 
bevolkt. Voor Karien was dat nest 
het begin van haar interesse in de 
ooievaar. ‘Wij worden nu wakker 
met het geklepper op ons dak. Het 
paringsritueel kon ik vanuit mijn 
slaapkamer filmen. En elk jaar ko-
men de ooievaars weer terug op het 
nest’. 

Maar niet iedereen is blij met de 
vogels. Veel schoorstenen in het 
dorp zijn daarom voorzien van een 
puntig dakje om te voorkomen dat 
er een paartje gaat nestelen. Ooie-
vaars schijten namelijk je hele dak 
onder en maken best veel lawaai. 
‘Vooral als ze vechten om de be-
schikbare nesten gaat ze behoorlijk 

tekeer. Dat gaat echt tot bloedens 
toe. Maar dat klakkende geluid 
vind ik nog altijd prachtig en rust-
gevend’. 
 
Natuurfilmer
Ook Scholten ziet soms de nadelen 
van de ooievaars. ‘Het zijn er nu vrij 
veel en al die jonge vogels moeten 
straks gevoed worden. Een jonge 
ooievaar eet vooral larven, insecten 
en wormen, maar later lussen ze ook 
graag kikkers, mollen, rivierkreeft-
jes en zelfs jonge hazen. En als ze 
de kans krijgen eten ze ook weide-
vogels. Dat vind ik jammer’. 
Als amateur-natuurfilmer heeft Ka-
rien vele gigabytes aan zelf-gescho-
ten ooievaarsvideo’s op de com-
puter staan. ‘Ik film zelf graag en 
ik krijg ze ook van mensen uit het 
dorp die weten dat ik dit interessant 
vindt. Vooral als de jonge ooievaars 
straks gaan oefenen met vliegen, is 
het spectaculair. Ze springen dan 
meters de lucht in om weer soepel 
neer te dalen in het nest. Echt uniek 
om te zien’.
Iets verderop in het dorp vind je de 
allergrootste ooievaar: ééntje van 
zeker 4 meter hoog. Een opblaas-
bare weliswaar. Want naast dat de 
ooievaars nu massaal hun eieren 
uitbroeden in Westbroek bezorgen 
ze natuurlijk ook nog gewoon men-
senbaby’s.

(Christiaan Drent)

Dit artikel van Christiaan Drent 
is met toestemming overgenomen 
van RTV Utrecht. De bijbehorende 
video is ook te bekijken op www.
vierklank.nl

Voetjes van de vloer op HNL
Footloose is de musical die gaat over een meisje, Ren, dat met haar moeder van de grote stad naar

een klein, ouderwets dorp verhuist omdat haar ouders net gescheiden zijn. Ze mist haar
vader vreselijk, maar is tegelijkertijd heel kwaad omdat hij hen in de staat liet. 

Afgelopen week hebben de leer-
lingen van Het Nieuwe Lyceum 
in Bilthoven de voorstelling maar 
liefst 4 keer opgevoerd, voor volle 
zalen en met groot succes.
De eigenlijke hoofdpersoon is ech-
ter dorpsdominee Shaw (gespeeld 
door Morris), die treurt over zijn 
overleden zoon, die omkwam in 
een auto-ongeluk na een dansfeest. 
De geestelijke heeft zijn hart afge-
sloten voor zijn medemensen, luis-
tert alleen nog naar Bach (‘muziek 
zoals muziek bedoeld is’) en heeft 

in zijn rouw zelfs de corrupte lokale 
gemeenteraad ervan weten te over-
tuigen alle vormen van dans in het 
dorp te verbieden. In een prachtig 
gespeelde emotionele scène wordt 
hij echter door Ren (Ilse) ervan 
overtuigd om zijn wrok te laten va-
ren en zijn hart weer te openen, en 
plezier en liefde weer toe te laten in 
zijn leven.
Een speciale vermelding verdient 
zijn echtgenote, vertolkt door Ma-
ria, die haar man in het prachtig 
gezongen lied ‘Can You Find it in 

Your Heart’ met gevoelige stem en 
ontroerend spel probeert te troosten 
en te veranderen. De leerlingen van 
HNL zetten een krachtige musical 
neer, daarbij ondersteund door een 
vlekkeloos spelende band en prima 
koor, waarbij zoals elk jaar de dans-
groep, o.l.v. Miriam van Stapele, 
een perfecte en spetterende presta-
tie leverde. Mede door de ingeni-
euze regie (Roman de Rijk) en de 
decors van Henri was het een spec-
taculaire avond om niet te vergeten.

(Peter Schlamilch)

Solisten, koor, dansers en band overzien door dominee Shaw, die met in zijn bodemloze verdriet zijn omgeving 
in de greep houdt.

Zelfs de zwarte ooievaar laat zich 
weer zien.

Het is goed toeven in Westbroek voor de ooievaars.

Karien bespiedt de ooievaars.

De grootste ooievaar van Westbroek.
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Te koop aangeboden
Voor al uw bomen en tuin-
planten. Grote KLIMOP 
175/200 à €4,50, prachtige 
rododendrons 40/50 à €15,00,  
potgrond 40lt. 3 voor €10,00, 
etc. etc. Tuinservice van 
Vliet. Tel. 0654751296 

Fietsendrager voor 2 elec. fiet-
sen €49,-. Tel. 06-10033640

Donald Duck jaargang 
2010 compleet €10,-. Tel. 
06-14040516

Leven op het Wad door 
Sietse van der Hoek €1,-. Tel. 
06-14040516

Die Mosaiken von Ravenna, 
groot en klein boek. Samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

Keter opbergbox voor tuin-
meubelen, gereedschap of 
fietsen. L190cm x BR109cm 
x H132cm. €50,-. Tel. 
06-81811550

Drie Wolfgang WiFi-
Repeaters, WG-1100 serie, 
stopcontact-aansluiting €7,50  
p.s. €20,- voor de set. Tel. 
06-11225867

Nieuw: Grohe relexa dou-
cheglijstang incl. glijstuk. 
60cm nieuw in doos. €20,00  
Tel. 06-12217408

Combi tv/dvd speler, merk 
Vestel 21DD05 DIVX, met 
2 scart aansluitingen, handig 
voor games spelen. H 47 cm, 
D 46 cm, B 49 cm, voor €15,-. 
tel. 06-30693144

Vintage hang lamp, 
koper+eiken, H ca. 57 cm, 
diameter 51 cm, grote fitting, 
voor €15,-. Tel. 06-30693144

Vintage 'olie' lamp, elektrisch, 
koper+eiken+glas, H 47 cm, 
B incl handvat ca. 27 cm, 
diameter ca. 17 cm, snoer 
ingekort, zonder stekker, 
kleine fitting, voor € 8,-. Tel. 
06-30693144

Regenton groen plastic €20,-
. Poppenhuis met inrichting 
€25,-. Beuken bedbodem met 
verstelbaar hoofdeinde en 
beuken latten 87 x 190 €25,-. 
Tel. 06 33195692

Activiteiten
Online LENTEMARKT 
(voor goed doel) met ruim 
assortiment. Ook leuke moe-
derdagcadeau's. Bestel via 
www.lentemarktonline.nl. 
Open t/m 30 april. Welkom 
op gezellige afhaalochtend 
(tot 14u) met activiteiten op 
zaterdag 7 mei, ook als u niks 
heeft besteld. 

GARAGESALE Route 
Groenekan zaterdag 28 mei 
10:00-16:00 uur. Meedoen? 
Aanmelden kan nog tot 8 mei 

op garagesalegroenekan@
gmail.com / Tel. 06-48691933 

Personeel gevraagd
BEZORG De Vierklank op 
woensdag bijv in Groenekan. 
Bezorgen kan al vanaf 13 jaar. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten, zzp’ers op zoek naar 
leuke bijverdienste dicht-
bij?  Neem contact op; Gilde 
Personeel tel. 030-6338672 of 
info@gildepersoneel.nl

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

Gezocht vanaf heden: 
VAKANTIEWERKER voor 
op ons loon- en grondver-
zetbedrijf. O.a. werk met 
trekker + watertank/kieper. 
Doorgroeimogelijkheden. 
www.oussoren.nl  Westbroek, 
bel of app: 0647-150213

CHAUFFEUR gezocht voor 
rondbrengen Vierklanken 
naar onze bezorgers in de 
Oude Kernen om de week 
op woensdagochtend van +/- 
06.00 - 10.00 uur. Interesse? 
Bel 0346-211992 of mail 
info@vierklank.nl. Geen 
auto, wel rijbewijs? Geen 
probleem, auto is beschikbaar 
indien nodig.

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

Rommers SCHILDER- en 
Klusbedrijf voor al uw schil-
derwerk, houtreparaties enz. 
Tel. 06-21909500

Laat uw tuin ontwerpen 
door de man, die hem aan-
leggen en onderhouden kan: 
TUINVREUGDE, 
de natuurlijke hovenier. Kijk  
op www.tuinvreugde.nl of bel  
Marcel: 06 21290891

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
Een meisje van een jaar of tien komt huppelend aan de hand van 
een oudere vrouw aanlopen. Ze draagt een knalgeek rugzakje dat 
mooi past bij haar blauwe jack. ‘Zullen we even gaan zitten, oma’, 
vraagt ze als ze bij het bankje zijn. De vrouw knikt dat ze het 
goed vindt. Ze groeten mij vriendelijk en gaan zitten. Het meisje 
heeft het rugtasje afgedaan en maakt het al gauw open. Ze haalt 
er een met mooi papier ingepakt pakje uit en schuift wat onrustig 
heen en weer. Daarbij kijkt ze aandachtig naar de leuke afbeel-
dingen op het pakpapier. Dan houdt ze het niet meer. ‘Mag ik het 
hier uitpakken?’, vraagt ze met een verleidelijke blik naar oma. 
Die kijkt wat zuinig en raadt haar aan daar maar mee te wachten 
tot ze thuis zijn. Het meisje is duidelijk teleurgesteld en als oma 
haar verdrietige gezichtje ziet stemt ze toch maar toe. ‘Vooruit 
dan maar’, zegt ze. Gretig scheurt het meisje het cadeaupapier 
van de pakjes af. Oma bekijkt het tafereel met een tevreden glim-
lach. Er komen een schetsboek en een set viltstiften met wel 25 
verschillende kleuren tevoorschijn. Ze zoekt wat kleuren uit en 
begint meteen te tekenen. ‘Wat ga je maken?’, vraagt oma. ‘Ik 
ga Miloe tekenen’, antwoordt het meisje dat Roos heet. ‘Miloe is 
onze poes’, verduidelijkt oma. ‘Die is net zo oud als Roos en ze 
kunnen het goed met elkaar vinden.’ Oma vertelt dat Roos een 
paar dagen bij haar logeert omdat ze net een broertje gekregen 
heeft. Ze hebben zojuist het schetsboek gekocht. ‘Mijn man kan 
ook aardig tekenen en samen kunnen ze dan mooie dingen ma-
ken.’ Het meisje is geconcentreerd en voortvarend aan het teke-
nen en ik kan er al gauw duidelijk een poes in herkennen. Alleen 
de kleuren die ze gebruikt heb ik nog nooit eerder bij een echte 
kat gezien. Oranje, rood en groen, kortom een bonte mengeling 
van kleuren. ‘Het lijkt wel een punk-kat’, kan ik niet nalaten te 
zeggen. Het meisje kijkt me verbaasd aan en ik schaam me een 
beetje want ik had moeten weten dat zij een poes zo ziet en dan 
moet je niet zeuren. ‘Tekent u ook’, vraagt de oma even later aan 
mij. Ik moet haar bekennen dat ik totaal geen tekentalent heb, 
hoewel ik dat graag gehad zou willen hebben. ‘Ik teken alleen 
wel eens voor een of andere actie waar ik het mee eens ben’, zeg 

ik lachend. ‘Dat hoort ook wel een beetje bij Roos’, zegt oma. 
Zij is heel erg met het klimaat en de natuur bezig. Toen ze bij 
haar in de buurt een paar bomen wilden kappen is ze met een stel 
vriendinnen actie gaan voeren om dat te voorkomen. Ze gingen 
langs de deuren om handtekeningen te verzamelen en hebben er 
heel veel opgehaald. Die hebben ze aan een wethouder gegeven. 
Die vertelde dat het zieke bomen waren, maar de wethouder be-
loofde dat er op die plek nieuwe bomen geplant gingen worden. 
Ze vertrouwden het niet helemaal en zijn het in de gaten blijven 
houden, maar er zijn inderdaad nieuwe bomen geplant.’ Ik kijk 
nog eens naar het tekenresultaat van Roos. Ze heeft duidelijk ta-
lent en de kleuren hebben ook wel iets. Met de tong uit de mond 
kijkt ze er af en toe even rustig naar en verandert dan weer het 
een en ander. Op een gegeven moment zegt 
ze plechtig: ‘En nou is het klaar. 
Hoe vinden jullie het?’ We prij-
zen haar uitbundig en Roos 
lacht blij. Tevreden bergt ze 
haar spulletjes weer op in de 
rugtas. ‘Kom oma, we moe-
ten verder.’

Maerten   

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

www.bijzondereinterieurs.nl
Voor al uw (inbouw)kasten, keukens, bedsteden en interieurs 
op maat.

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.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Spaanse klanken in Huize Gaudeamus.

Het koffieconcert op 1 mei om 12.00 uur wordt 
gegeven door twee jonge Spaanse musici, die 
elkaar kennen van het Conservatorium van 
Amsterdam, t.w.: Irene Sorozábal (zang, blok-
fluit en compositie) en Adrián Moncada (piano 
en compositie). Zij presenteren het programma 
‘Rebolada’ dat is gebaseerd op de folklore col-
lectie van Agapito Marazuela waaraan zij nog 
liederen hebben toegevoegd uit andere collecties. 
‘Rebolada’ is een programma waarin de muzikale 
ervaringen van beide musici samen komen in een 
gemeenschappelijke taal, die folklore, hedendaag-
se jazz en de historische uitvoeringspraktijk met 
elkaar verbindt. Kaarten via concerten.huizegau-
deamus@gmail.com. 

Lezing over Floriade 

Voor de zevende keer vindt dit jaar de Floriade 
plaats; een internationale tuinbouwtentoonstelling 
die maar eenmaal in de 10 jaar wordt gehouden. 
Het thema van de floriade is De Groene Stad. 
Landschapsarchitect Niek Roozen is in een lezing 
over de Floriade te beluisteren op een bijeenkomst 
van Groei en Bloei afdeling de Bilt op dinsdag 3 
mei 2022 om 20.00 uur in de Pieter de Hooghflat, 
de Hooghlaan 2 in Bilthoven.
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SVM onderuit bij UVV
Bij de uitwedstrijd tegen UVV, dat de derde plek bezet in de competitie, lijkt het wel of er voor 
SVM niets goed mag gaan. Al na 6 minuten staat er een 1-0 achterstand op het bord door een 

scherpe pass van rechts die door Djoey Engel bijzonder ongelukkig in eigen goal binnengelopen 
wordt. SVM voetbalt zich terug in de wedstrijd en creëert de meeste, maar niet de gevaarlijkste 

kansen. Na een half uur spelen valt de 2-0 voor UVV, waar iedereen de 1-1 verwachtte. 

De kansen voor SVM blijven ko-
men: Na mistasten van de UVV 
doelman haalt een verdediger van 
UVV een kopbal van de doellijn. 
Even later reageert hij wel attent en 
houdt zijn doel schoon na een actie 
op rechts van Roy Wijman. Alsof 
Djoey nog geen pech genoeg had, 
moet hij vlak voor rust geblesseerd 
afhaken, Diederik Hafkemeijer ver-
vangt hem. Na de rust komen Jordi 
van der Lee en Wessel Huigen voor 
Stijn Orsel en Tycho Brandon.

In de tweede helft wordt er weinig 
gevoetbald, er zijn veel opstootjes 
en spelhervattingen uit overtre-
dingen. En nog een blessure voor 
SVM: Keeper Max Koetze verlaat 
het veld voor Thijs Bosman na 5 
minuten in de tweede helft. Op het 
punt dat de wissel voor Leroy En-
gel klaar staat, pakt hij zijn tweede 
gele kaart en moet SVM met 10 
man verder. Als dan ook nog de 3-0 
valt door een speler die vanuit een 

schijnbaar buitenspelpositie vrij op 
doel kan doorlopen, is het duide-
lijk dat het vandaag niet de dag van 
SVM is.

SVM probeert er voetballend nog 
wat van te maken, maar krijgt in 
de laatste reguliere speelminuut de 
4-0 om de oren door een schot uit 

de tweede lijn. In de blessuretijd 
nog een mooie aanval door Roy en 
Tom, deze eindigt in een goed schot 
van Diederik om de eer te redden, 
maar de keeper en de lat brengen 
redding. Daarmee is de eindstand 
van 4-0 bereikt, mede door een 
goed ingevallen Thijs Bosman.

(Ronald de Valk)

Flitsende reactie van Thijs Bosman voorkomt weer een doelpunt.

FC De Bilt zet mooie wedstrijd neer
Zaterdag 23 april kwam medekoploper Zuidvogels op bezoek in De Bilt.

Het was van het begin af duidelijk dat de vogels uit Huizen vol aan
de bak moesten om een lastig De Bilt in toom te houden.

Het was ook duidelijk dat Zuid-
vogels een ploeg heeft met veel 
kwaliteit, het in de opbouw goed 
voor elkaar heeft en snelle en han-
dige buitenspelers heeft. Jammer 
dat Redouan, een oud FC De Bilt-
speler geblesseerd was; leuk dat 
een andere oud-speler uit De Bilt, 
Mohamed, bij Zuidvogels centraal 
achterin speelde.
Zuidvogels was meer aan de bal, 
maar de uitbraken van de Biltse 
ploeg waren minstens zo gevaar-
lijk. In de 32e minuut maakte Tim, 
de keeper van De Bilt, een inschat-
tingsfout door onnodig uit zijn goal 

te komen en zwak in te grijpen. 
De handige nummer 7 kon zon-
der moeite de bal in het lege doel 
tikken. Een stevige teleurstelling, 
maar de mannen van trainer Vink 
stroopten de mouwen op. Er waren 
drie mooie kansen vlak achter el-
kaar; geen werd er verzilverd; het 
bleef 0-1 tot de rust, daar kwamen 
de vogels goed mee weg.
De tweede helft begon met veel 
energie van de mannen van FC 
De Bilt. Dit harde werken werd in 
de 55e minuut beloond met de te-
rechte gelijkmaker, een kopbal van 
Jonas Deelen: 1-1. En toen de bles-

suretijd. Het kon nog alle kanten op. 
In de 93e minuut een mooie corner 
van Zuidvogels die bij de tweede 
paal belandde, Steven werd geblokt 
waardoor de meegekomen centrale 
verdediger Tim, vrij kon inkoppen. 
In de 95e minuut mocht Jesse een 
vrij bal nemen aan de zijkant van het 
strafschopgebied. Keeper Tim zelfs 
mee naar voren. En jawel, Sander 
kopte de bal voortreffelijk binnen, 
wat een ontlading aan Biltse zijde 
en wat een enorme domper voor de 
vogels die hiermee de koppositie 
moesten laten aan Huizen.De wed-
strijd eindigde dus weer in 2-2.

Jonas Deelen kopt de terechte gelijkmaker binnen.

Kind - ouder badmintontoernooi 
Vrijdagavond 22 april werd in de Kees Boekehal een ouder - kind

toernooi georganiseerd door Irene Badminton.

Met veel enthousiasme ging de 
goed getrainde jeugd de uitdaging 
aan om hun vader of moeder een 
lesje badminton te geven. Bij de 
warming-up zag je al snel de ver-
schillen in conditie. Trainer Arjan 
gaf daarom nog wat nog conditie-
verhogende tips mee. Want bad-
minton lijkt eenvoudig, maar het is 

een van de snelste racket sporten. 
Het is dus een bijzondere gezonde 
sport voor jong en oud.
Voor het nieuwe badmintonseizoen 
kan de jeugd (vanaf 8 jaar) zich nu 
al aanmelden. Irene Badminton wil 
volgend seizoen nog meer leuke 
activiteiten voor de jeugd gaan or-
ganiseren. Spelen in een team geeft 

teamgeest, zelfvertrouwen en soci-
ale vaardigheden. 
Irene Badminton speelt in de Kees 
Boekehal in Bilthoven en heeft 
mede als doel de jeugd, recreanten 
en senioren te inspireren en te sti-
muleren om meer (of weer) te gaan 
sporten. Voor info: mail naar info@
irenebadminton.nl.

Jong en oud(ere) zijn er klaar voor.

DOS wint van Antilopen
Door de Playoff-wedstrijden, die door DOS voor de zaal-

competitie moesten worden gespeeld, was het voor de
Westbroekers niet mogelijk geweest om zich goed

voor te bereiden op de 2e helft van het veld seizoen.

Voor de eerste veldwedstrijd kwam het team van Antilopen uit Leusden 
op bezoek. Het werd een eenzijdig potje aan de Pr. Christinastraat in 
Westbroek. Ondanks dat DOS erg aan de wind moest wennen, werd het 
team van Antilopen ruim overlopen; de uitslag werd 24-10.

(Fred van Ettikhoven)

In de rust op het veld ‘ververst’ het team zich.

Tweemaal Zes
pakt winst tegen ASVD

Afgelopen zaterdag speelde het eerste van Tweemaal Zes tegen ASVD 
uit Dronten. Na een redelijk gelijk opgaande eerste helft wist het 
team uit Maartensdijk in de tweede helft het verschil te maken door 
verdedigend het over een andere boeg te gooien. Het werd 15-9. 

(Sterre Thijs)

Uitslag Wedvlucht
 
Twaalf leden van Postduivenvereniging De Bilt namen met 236 dui-
ven deel aan een wedstrijdvlucht vanaf Asse Zellik (België). De uitslag 
was: Peter van Bunnik 1 en 9, Ron Miltenburg 2, 4, 5 en 10, Hennie 
van Berkel 3, Gerard Turk 6, Michel van Putten 7 en Wim de Ruiter 8.



In vogelvlucht

Als een vogel keken we over de toppen van de bomen, zagen het ver-
keer beneden rijden en vingen duidelijk geluiden op van de activiteiten 
onder ons. We waren de kerktoren op geklommen en zagen de uitge-
strekte, groene landerijen. In de verte draaiden de wieken van een mo-
len en we konden zelfs Amsterdam zien.

En ja hoor, vlak onder ons zat op de wijzerplaat van de torenklok een 
torenvalk. Oplettend keek hij om zich heen en even later begrepen we 
waarom. Een tweede exemplaar kwam aanvliegen en goudbruin glan-
zend draaiden ze om elkaar heen in zweefvlucht. Deze elegante vogels, 
herkenbaar aan de spitse vleugels en de lange staart, maken graag ge-
bruik van een oud kraaiennest. In de galmgaten van de kerktoren zijn 
die nesten ruim voorhanden, de klokkenzolder ligt bezaaid met takken. 
Bij de jacht op muizen in het open boerenland hangen torenvalken, met 
snelle vleugelslagen, stil in de lucht. ‘Bidden’ wordt dat genoemd.

Een andere bekende roofvogel is de buizerd. Deze vogel broedt liever 
aan de bosrand in de kruin van een hoge boom. Met z’n brede vleu-
gels cirkelt hij hoog in de lucht, 
jaagt vanaf grote hoogte ook op 
muizen. 

Maar soms gaat het mis. Goud-
bruin, de vleugels langs zijn lijf, 
de ogen gesloten, doodstil lag hij 
languit op zijn rug op het pad. Als 
uit de lucht geplukt, de krachtige 
klauwen met lange, zwarte nagels 
gevouwen op zijn staart. De wind 
speelde zachtjes met zijn veren. 
Onwerkelijk. De trotse vogel lag 
daar levenloos, evenals de prooi 
die hij even daarvoor had gevan-
gen. Vloog hij domweg tegen de 
takken van een boom? Had hij de 
foute afslag genomen?

(Karien Scholten)

In haiku:
Met zijn prooi op zak
Plots, in het vuur van de strijd
De foute afslag
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
27-4
Do.
28-4
Vr.

29-4
Za.

30-4
Zo.
1-5

Let op: Koningsdag 
(27 april) gesloten

“Kliekjesdagen”

Diverse
vlees-, vis- en
vegetarische 
gerechten

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
4-5
Do.
5-5
Vr.
6-5
Za.
7-5
Zo.
8-5

Souvlaki-steak
van de grill

met tzatziki en friet

Gebakken heilbotfilet, 
citroensaus en friet

Salade ‘Caprese’, 
mozzarella, tomaat, 
basilicum en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Diverse toetjes van de week
€ 5,50

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

Groene daken
Vorige week hebben de bewoners van Anna Maria van Schuurmanlaan

groene daken gekregen op hun schuurtjes. Groene daken of
vegetatiedaken zijn platte of hellende daken met begroeiing.

Een groen dak is een dak dat be-
dekt is met begroeiing zoals mos-
sen, bloemen, bomen en grassen. 
Hiermee bescherm je je dak tegen 
erosie, breng je een extra isolatie-
laag toe en zorg je voor een betere 
afvoering van regenwater. Daar-
naast biedt een groen dak een fraai 
uitzicht, heeft de beplanting een 
luchtzuiverende werking en bevor-
dert het de biodiversiteit. Met een 
groen dak werk je dus ook automa-
tisch mee aan een groene toekomst 
voor mens en klimaat. 

Draagvermogen
Isabelle Kreuze geeft informatie 
hieromtrent door: ‘Tijdens de al-
gemene ledenvergadering van onze 
VVE (Vereniging van Eigenaren) 
in 2021 werd het idee geopperd om 
onze bergingen van een groen dak 
te voorzien. De ruimte rondom de 
bergingen bestaat uit veel stoep-
werk met een grote parkeerplaats; 
oftewel veel steen en beton en nau-
welijks groen’.
‘Tijdens de ALV werd besloten om 
uit te zoeken of dat kon. Eén van 
onze leden had al ervaring met een 
groen dak en we hebben bij een 
bekende leverancier een offerte 
opgevraagd. Belangrijk is wat het 
draagvermogen van het dak is en in 
welke staat de dakbedekking is. Op 
basis daarvan hebben wij gekozen 
voor een sedum-bedekking die in 
tray’s op het dak wordt gezet. De 
rand wordt afgewerkt met grind. 
Deze plantensoort heeft minder 
water opnemend vermogen maar is 
ook lichter van gewicht. Als we lek-
kage krijgen kunnen we eventueel 
de tray’s verwijderen en gemakke-
lijk het dak repareren. Wel maken 
we gebruik van een wortelwerende 
folie zodat het dak lang mee kan. In 

principe kan het dak met het sedum 
ook langer mee dan zonder. Dus dat 
is mooi meegenomen.’

Subsidie
‘Toen we de offerte hadden heb-
ben we gekeken of we voor het 
aanbrengen van het groene dak ook 
subsidie konden krijgen. Er zijn 
veel gemeentes die dit doen. Wij 
kwamen terecht bij het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Zij subsidiëren 30% van de investe-
ring, de regeling Blauwe Bewoners 
Initiatieven. Dit omdat het water 
langer op het groene dak blijft en zo 
minder belastend is voor de water-
afvoersystemen. De aanvraag was 
echt eenvoudig via hun webside 
met behulp van een aanvraagfor-
mulier. Binnen twee weken hadden 
we een akkoord voor ons idee. Ook 
de financiële afwikkeling verliep 
vlekkeloos.’ [HvdB]

Groene daken hebben veel voordelen.

Bestrijding
eikenprocessierups begint

Ieder voorjaar zorgen de eikenprocessierupsen voor veel overlast bij mensen. De gemeente De Bilt 
is preventief begonnen met de bestrijding ervan. Wanneer precies hangt af van het weer. Door
de rupsen preventief te bestrijden, hoopt de gemeente later in het jaar de overlast te beperken.

Ook blijft de gemeente later in het jaar reeds ontstane nesten wegzuigen.

Inwoners bij wie in de straat bestre-
den wordt, ontvingen hierover on-
langs een brief. Voor de preventieve 
bestrijding van de eikenprocessie-
rups vernevelt een speciaal voer-
tuig een natuurlijke vijand van de 
rups in de bomen: nematoden. Dit 
zijn minuscuul kleine aaltjes, die 

de rupsen in een vroegtijdige fase 
doden. Deze wijze van bestrijding 
is onschadelijk voor mens, plant 
en dier. De loslatende brandharen 
van de rupsen kunnen met name 
in juni en juli zorgen voor jeuk en 
een branderig gevoel wanneer deze 
in contact komen met de huid. Op 

eigen terrein zijn inwoners zelf ver-
antwoordelijk voor eventuele be-
strijding. 

Avond en nacht
De werkzaamheden vinden in twee 
rondes plaats. Elke geselecteerde 
eik wordt tweemaal behandeld. De 
werkzaamheden beginnen na 20.00 
uur en lopen door tot maximaal 
6.00 uur, behalve in het weekeinde. 
De werkzaamheden moeten in het 
donker worden uitgevoerd. De ei-
kenprocessierups gaat namelijk ’s 
nachts op zoek naar eten (eikenbla-
deren). Een andere reden is dat ne-
matoden sterven door zonlicht.

Ook nesten wegzuigen
De rupsen maken doorgaans eind 
mei/begin juni hun nesten. In deze 
periode hebben de rupsen ook de 
brandharen die voor overlast zor-
gen. Een bestrijder, waarmee de 
gemeente samenwerkt, zuigt deze 

nesten weg. In de zomermaanden 
werken wij met 2 of 3 ploegen. 
Daarbij geven we prioriteit aan de 
overlast langs een drukbezochte lo-
catie of fietsroute of bij een school, 
kinderdagverblijf, zorginstelling of 
sportveld in de buurt.

Natuurlijke vijanden 
De gemeente zet in op het vergroten 
van de biodiversiteit en hierdoor 
ook het aantrekken van natuurlijke 

vijanden van de eikenprocessierups, 
zoals mezen, gaasvliegen en andere 
insecten. Dit doet de gemeente door 
haar bermen ecologisch te beheren. 
Ook onderzoekt de gemeente welke 
gazons ecologisch beheerd kunnen 
worden. 

Kijk op www.debilt.nl/
eikenprocessierups voor meer 
informatie over de rups en wat u 
zelf tegen de overlast kunt doen. 

Preventieve bestrijding van de processierups is inmiddels begonnen.
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