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Herdenking Japanse capitulatie 
weer met deelnemers

door Guus Geebel

Zondag 15 augustus vond bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de 76ste herdenking 
van de capitulatie van Japan plaats. De capitulatie betekende in Nederlands-Indië dan wel het 

einde van de Tweede Wereldoorlog, maar de gevolgen van de Japanse bezetting laten 
tot op de dag van vandaag voor velen hun sporen nog na.

Rómulo Döderlein de Win van 
het herdenkingscomité heet de 
aanwezigen hartelijk welkom op 
deze herdenking die er door de 
Covid19-maatregelen anders uit-
ziet dan andere jaren. Hij heeft een 
bijzonder woord van welkom voor 
de Utrechtse commissaris van de 
Koning Hans Oosters. De muzikale 
omlijsting bij de herdenking werd 
verzorgd door het harmonieorkest 
Kunst en Genoegen uit Maartens-
dijk onder leiding van John Leen-
ders. Esmee Aarsman blies het sig-
naal Taptoe. 

Zwijgen
Voor burgemeester Sjoerd Potters 
voelt het goed na een jaar van be-
perkingen weer deelnemers aan de 
herdenking te kunnen begroeten. 
‘Vorig jaar konden we het grote 
leed en het gemis van dierbaren 
alleen via een beeldscherm met el-
kaar delen. Toch was het goed dat 
we ook toen stilstonden bij de Ja-
panse bezetting en de onafhanke-
lijkheidsstrijd die daarop volgde, 
wat vaak de vergeten oorlog wordt 
genoemd. De Bersiaptijd betekende 
voor veel mensen opnieuw angst, 
ontbering, honger, vernedering en 
onvrijheid.’ De burgemeester weet 
dat deze gebeurtenissen tot op de 
dag van vandaag de levens van de 
slachtoffers tekenen. ‘Hun kinde-
ren werden geconfronteerd met het 
grote zwijgen omdat de gebeurte-
nissen kennelijk te erg waren om 
over te praten. Vaak is het pas de 
volgende generatie van kleinkin-

deren die vragen durft te stellen. 
Dankzij hun onbevangen vragen 
kan er opeens wel gepraat worden. 
Indrukwekkende verhalen worden 
dan zichtbaar.’

Woorden
‘Over de oorlog in Indië en de ver-
schrikkingen daarna is nog heel veel 
onbekend. Bij het monument staat 
tijdens deze herdenking een beeldje 
van Nancy Echter dat staat voor 
veel van die verhalen. Het herinnert 
ons aan alle vrouwen en moeders 
die nooit een medaille kregen, maar 
die, in de woorden van mevrouw 
Echter, de eigenlijke helden waren 
in die oorlogsjaren. Zij bescherm-
den hun kinderen en spaarden het 
eten uit hun eigen mond om ze te 
kunnen voeden. Zij brachten ze 
groot tot waardige mensen en zorg-
den na de oorlog vaak voor hun ge-
traumatiseerde mannen. Woorden 
kunnen ontwapenen. Woorden hel-
pen ons om te begrijpen hoe oorlog 
mensenlevens tekent van degenen 
die de oorlog meemaakten en van 
de generaties daarna. Als we dat 
begrijpen, begrijpen we des te meer 
hoe belangrijk het is om de vrede 
met elkaar te blijven bewaren.’

Verlof
Jim Grondhuis houdt een verhaal 
over de ervaringen van zijn ou-
ders tijdens de Japanse bezetting in 
Nederlands-Indië. Hijzelf werd in 
1950 op het schip Atlantis geboren 
toen zijn ouders Lex en Toos Grond-
huis met hun gezin naar Nederland 
voeren. Zij waren geboren op Java. 
Hun vaders waren van Hollandse 
komaf en hun moeders van de eilan-
den Ambon en Saparua. Jim’s vader 
werd op zijn tweede jaar wees, zijn 
moeder rond haar dertiende. ‘Mijn 
moeder was al tweemaal in Neder-
land geweest voordat ze mijn vader 

ontmoette. De eerste keer was op 
groot verlof naar Nederland. Tij-
dens dit verlof overleed haar vader. 
‘Mijn moeder ging met haar broer 
en moeder terug naar Nederlands-
Indië waar mijn ouders elkaar leer-
den kennen. In juni 1941 trouwden 
ze. ‘Twee wezen die elkaar het ja-
woord gaven.’

Steun
Als op 8 maart 1942 het KNIL 
capituleert komt Jim’s vader als 
KNIL militair in een kamp terecht. 
Zijn moeder werd buitenkampster. 
‘Mijn ouders hadden bij hun uit 
elkaar gaan de afspraak gemaakt 
elke avond om 8 uur in gedachten 
bij elkaar te zijn als in een soort 
gebed. Dat heeft ze door de oorlog 
heen geholpen.’ Jim Groothuis ver-
telt dat zijn ouders de oorlog nooit 
voor hun kinderen hebben verzwe-
gen. Zijn vader vertelde alles met 
een lach en een traan. Ook dat hij 
en zijn kameraad Thijs Baardman 
in Tjimahi voor hun geliefden een 

liedjestekst hadden gemaakt die 
ze allebei kracht en steun gaf. Jim 
Groothuis leest de tekst voor. ‘We 
kregen ook te horen hoe onze moe-
der zich buiten het kamp staande 
heeft gehouden.’ 

Terug
‘Na de moeilijke periode van de 
Bersiap en alle ontwikkelingen 
die daarop volgden besloten mijn 
ouders om naar het land van onze 
grootvaders te vertrekken. In Ne-
derland werden we, net als vele an-
dere Indische mensen, van het ene 
contractpension naar het andere 
gestuurd. 
Jim Groothuis vertelt over de erva-
ringen in de verschillende contract-
pensions waar ze, behalve over het 
laatste pension, geen goed woord 
voor over hadden. ‘Ik hoef u waar-
schijnlijk ook niet te vertellen dat 
deze contractpensions absoluut niet 
gratis waren. Daar werden vaak 
woekerwinsten gemaakt ten koste 
van de bewoners.’

Indische gemeenschap
In het voorjaar van 1952 kreeg het 
gezin het eerste echte huurhuis 
in Amersfoort. ‘Mijn vader was 
van de KNIL overgegaan naar de 
landmacht bij de Geneeskundige 
dienst en uiteindelijk afgezwaaid 
als adjudant- onderoffi cier bij de 
luchtmacht in Huis ter Heide.’ Jim 
Grondhuis heeft mooie herinnerin-
gen aan het ouderlijk huis waar 
regelmatig muziek werd gemaakt, 
gezellig werd gegeten met familie 
of vrienden en gezellige feestjes 
werden gehouden. 

‘Er was in Amersfoort sprake van 
een hechte Indische gemeenschap.’ 
Hij noemt echter ook de ronduit 
slechte manier waarop Nederland 
is omgegaan met de kwestie van de 
niet uitbetaalde soldij. ‘Onze vader 
heeft drieënhalf jaar in het kamp 
gezeten en heeft over die tijd geen 
cent ontvangen. Met hem zijn vele 
anderen ook het slachtoffer van de 
opstelling van de overheid gewor-
den. Tot op heden is er nog steeds 
geen goede, bevredigende oplos-
sing voor gevonden.’

Kranslegging
Na de toespraken legde Commis-
saris van de Koning Hans Oosters 
samen met Mireille Lópes Ledesma-
Toonen namens de provincie Utrecht 
de eerste krans bij het monument. 
Vervolgens legden burgemeester 
Sjoerd Potters en echtgenoot Tony 
van Maanen namens het gemeente-
bestuur een krans. Jim Grondhuis en 
zijn partner Ada Bunnik legden een 
krans waarin 76 rozen en een witte 
roos waren verwerkt. Na het Taptoe-
signaal en een minuut stilte speelt 
Kunst en Genoegen twee coupletten 
van het Wilhelmus. Daarna gaat de 
halfstok hangende vlag in top. Sera 
de Groot van het herdenkingscomité 
dankt alle aanwezigen waaronder 
hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin 
Kamp, waarna door deelnemers 
meegebrachte bloemen bij het mo-
nument werden gelegd.

De bezoekers woonden de herdenking op afstand van elkaar bij.

Burgemeester Sjoerd Potters tijdens 
zijn toespraak.

Ada Bunnik en Jim Grondhuis plaatsen namens alle aanwezigen een 
krans met 76 rode rozen en 1 witte. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Kon. Wilhelminaweg 461
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/08 • 10.30u - Zomerviering
22/08 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

24/08 • 10.30u - Zomerviering

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/08 • 09.30u - Ds. J. Belder
22/08 • 18.30u - Ds. J. de Jong

Woudkapel
22/08 • 10.30u - Gastpredikant 

Joep de Valk
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

22/08 • 14.00u - de heer Matthias van 
der Weide

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
22/08 • 10.30u - Gebedsviering 

Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

22/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

22/08 • 10.00u - Ds. A. Markus
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

22/08 • 10.00u - Ds. Jan Erik Riemens

R.K. St. Michaelkerk
22/08 • 10.00u - Gebedsviering 
K. van Gestel en W. Eurlings

Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
22/08 • 10.00 uur - spreker mevr. 

Marjolijn van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
22/08 • 15.30u - Ds. H.J.T. Lubbers

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/08 • 10.00u - Kandidaat 
C.A. van den Brink

22/08 • 18.30u - Kandidaat 
H. van de Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/08 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/08 • 10.00u - Ds. W.H.Th. Moen
22/08 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/08 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
22/08 • 09.30u - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk  
22/08 • 10.00u - Eucharistieviering 

J. Wissink
Reserveren via vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/08 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
22/08 • 18.30u - Dhr. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
22/08 • 10.00u en 18.30u - Ds. M. van 

der Zwan

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

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/

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij. 
Voor altijd in ons hart. 

Geheel onverwachts liet het leven haar los.
Overleden is mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootoma

Harmina de Graaf -Janssen
~ Mienie ~

Neede Maartensdijk
16 juni 1934 10 augustus 2021

 Wim 
  Jan, in liefdevolle herinnering

  Gerrie en Eef
   Iris, Bodhi
   Kim en Gino
  Dick en Jeanet

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentie: 
Maertensplein 138, 3738 GR  Maartensdijk

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf  zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ‘t gezegend aardrijk erven.
      Psalm 25:6 berijmd

Op Zijn tijd nam de Heere uit ons midden weg onze vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader

Paulus Wouter van Rooijen
sinds 2014 weduwnaar van Antonia van Rooijen - de Kruijf

29 maart 1929  13 augustus 2021

Marjan
    Eva en Mike, Yven
    Nathan en Elize, Sophia

Ria en Bertus (in liefdevolle herinnering)
    Martijn
    Sander

Nelleke en Goos
    René en Lianne
    Jeroen

Paulien en Peter

Paul is overgebracht naar Uitvaartcentrum Koningshof, 
Koningsweg 20 te Soest.

De dienst van Woord en Gebed met aansluitend de begrafenis 
vinden D.V. vrijdag 20 augustus vanaf  14.00 uur in besloten 
kring plaats.

De dienst is te volgen via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/11395

Correspondentieadres: 
Adcura - Huiting Uitvaartzorg, t.a.v. familie van Rooijen

Laan van Beek en Royen 16, 3701 AH  Zeist

Geen bloemen

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van 
mijn man, onze vader, schoonvader, grootvader, 

overgrootvader en stiefvader

Walter Ernst Karl Rudolf Braun

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere 
blijken van medeleven zijn ons tot steun geweest.

Ook een speciale dank aan de thuiszorgmedewerkers 
van de Bilthuysen.

                                                                                                       
H.G. Braun – den Hertog

Jan
Michela en Jörg

Hans - Diter
Klein- en achterkleinkinderen

Maartensdijk, augustus 2021
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Zomer jeugd avond

Gezellige avond voor jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar, met 
thema: What’s the clue? 
Ontmoeting, spel en geloof staan 
centraal. Woensdagavond 25 
augustus om 19.30 uur locatie  
Voorhof, naast Dorpskerk in De 
Bilt, entree gratis.

Boeken- en muziekbeurs WVT

Voor de tweede keer organiseert 
WVT een boeken- en muziekbeurs 
op de Talinglaan 10 in Bilthoven 
van 25 tot en met 28 augustus. 
Dit keer is er ook een zaal met 
muziek en films opgesteld. Er zijn 
oude Lp’s, Ep’s, (4000) singles, 
Cd’s, cassettebandjes en films 
op videoband, DVD en Blue-
Ray. De toegang is gratis en van 
donderdag tot en met zaterdag vrij 
toegankelijk. Woensdag alléén 
toegang via digitale inschrijving 
via de website: www.vvsowvt.
nl. Op de website vind je ook de 
openingstijden.

Zomermarkt

Zaterdag 21 augustus is er 
van 10.00 tot 16.00 uur een 
Zomermarkt op het terrein rond 
de Stulpkerk in Lage Vuursche. Er 
zijn kramen met boeken, curiosa 
en andere decoratieartikelen. De 
opbrengst is voor het onderhoud 
van historische Stulpkerk, welke 
die dag ook voor bezichtiging is 
opengesteld. 

Zonnebloemactie Natuurlijk! 
Maartensdijk

In mei startte team Natuurlijk! 
Maartensdijk de actie ‘Wie 
kweekt de hoogste zonnebloem 

van Maartensdijk?’ De hoogte van 
je zonnebloem kan je tot zaterdag 
4 september doorgeven. Mail 
de hoogte van je zonnebloem, 
je naam, adres, leeftijd, 
telefoonnummer en eventueel 
een mooie foto van de bloem naar 
info@natuurlijkmaartensdijk.
nl. Over de prijsuitreiking krijg 
je via de mail van Natuurlijk! 
Maartensdijk nog bericht! 

Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit 
sterven.’ (Joh.11:25-26)

In de vaste hoop op de spoedige wederkomst van Onze Here Jezus 
Christus is ontslapen onze allerliefste

Rutger Wessel baron van Boetzelaer
23 november 1918 13 augustus 2021

Weduwnaar van Anna Elisabeth baronesse van Lawick († 1977)

Otto en Barbara
   Deborah en Yoram, Imme, Fem, Elin, Maryska en Gijs, Floris, Felien
   Pepijn, Duco, Matthias, Frederik en Susanne, Maxi, Sebastiaan,
   Benjamin, Claudia en Laurens, Joëlla en Marco, Lucas en Marije,
   Aïsha, Sterre.
Wendela en Henk
   Jessica, Chiljon, Jeffrey.
Beatrijs († 2004)
Lex en Tineke
   Mattheus, Sylvia en Rick, Noah, Liam, Andrew, Wim

Donderdagavond 19 augustus is er tussen 19.00 en 20.30 uur
gelegenheid afscheid te nemen en de familie te condoleren.
Adres: Tap DELA, Soestdijkseweg-Zuid 265, Bilthoven.

Vrijdag 20 augustus om 11.00 uur wordt de begrafenisdienst gehouden. 
Deze dienst is te volgen op http://shorturl.at/kquxW 

Om 12.45 uur volgt de begrafenis op Begraafplaats Brandenburg,
1e Brandenburgerweg 38, Bilthoven. Aansluitend is er, in verband met 
Corona, buiten gelegenheid om de familie te condoleren.

Correspondentieadres: Eyckenstein
Dorpsweg 193, 3738 CD Maartensdijk

Psalm 68 vers 10

Op Zijn tijd heeft de Heere Thuisgehaald mijn lieve man, 
onze broer, zwager en oom

Cornelis Wijnen
Kees

Westbroek Westbroek
20 juni 1944 9 augustus 2021

Annie Wijnen – van den Bosch
                                                                                    Martine en Jan
                                                                                    Wilco en Berna

                                                                            Pieter en Annemieke
                                                                                  Willem en Trudie
                                                                                    Elbert en Jannie

                                                                                  Neven en nichten

Annie Wijnen – van den Bosch
Dokter Welfferweg 40
3615 AP Westbroek

De rouwdienst en de begrafenis hebben jl. zaterdag 14 augustus 
plaatsgevonden te Westbroek. De rouwdienst is terug te luisteren 
via www.kvanasselt.nl/wijnen/

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.

‘In mijn Heere en Heiland ontslapen’

Na een periode van afnemende krachten en gedachten, is in de 
Heere ontslapen mijn schoonmoeder, onze oma, zus en tante

Gijsbertje van Stokkum – van Loenen
Bertha

weduwe sinds 1 maart 2002 van 
Gerrit Hermanus Willem van Stokkum

Hilversum Bosch en Duin
7 juni 1932 6 augustus 2021

In liefde gedenken wij haar dochters Fijtje, Jennie en Gijsje, 
die haar reeds zijn voorgegaan

Uit aller naam: Jos van Beerschoten 
executeur testamentair

Correspondentieadres:
Jos van Beerschoten
Prinses Alexialaan 14
3738 VR Maartensdijk

De rouwdienst en de begrafenis hebben jl. donderdag 12 augustus 
plaatsgevonden. De rouwdienst is terug te luisteren via 
www.kvanasselt.nl/stokkum/

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

Voor traditioneel en 
bijzonder familiedrukwerk 

kunt u op ons rekenen.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Drukwerk
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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.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

Vind een winkel bij jou in de buurt op www.da.nl/winkels

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)

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

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

TUINSPECIALISTEN 

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

BOOMSPECIALISTEN

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

WINKEL DORPSWEG GEOPEND:

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur

zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16.00 uur

WINKEL MAERTENSPLEIN GEOPEND:

maandag t/m woensdag van 8.00 tot 13.30 uur

Donderdag en vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

VAN MAANDAG T/M DONDERDAG KUNT U REEDS 
BETAALDE BESTELLINGEN IN ONZE WINKEL OP DE 
DORPSWEG TUSSEN 16.30 EN 17.30 UUR OPHALEN.

Openingstijden
vakantietijd

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

Gewijzigde openingstijden

in de vakantietijd!

Lekker liggen 
bakken in Spanje?

Ik hoor graag al jullie 
spannende verhalen.

Kom langs of bel naar 212455

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk en 
bijkomende 

werkzaamheden.
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Neeltje en Dirk Wijnstekers 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Maandag 9 augustus was het 60 jaar geleden dat Dirk Wijnstekers en Neeltje de Vor in het 
gemeentehuis van Maartensdijk trouwden. In de Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum 

werd het kerkelijk huwelijk voltrokken. ‘Mijn moeder overleed toen ik elf was en als ik wel eens 
met haar in Hilversum kwam dan zei ze vaak, als je gaat trouwen dan zou ik graag willen dat je 

in deze kerk trouwt. Dat wilde ik daarom ook graag omdat het een herinnering aan mijn 
moeder was’, vertelt Neeltje. Dirk was 20 en Neeltje 21 jaar toen ze trouwden.

Dirk Wijnstekers groeide op in Tien-
hoven. Neeltje de Vor in Achttienho-
ven. ‘Dat waren twee rivaliserende 
dorpen en ze wilden niet dat een 
meisje met een jongen uit het andere 
dorp ging. Dirk heeft nog wel eens 
om moeten fietsen omdat ze hem op 
stonden te wachten’, vertelt Neel-
tje. Na de lagere school ging ze in 
Utrecht naar school. Ze leerden el-
kaar in 1959 kennen in de bus van 
Hilversum naar Utrecht waarmee ze 
elke dag naar hun werk gingen. Dirk 
werkte toen in Utrecht bij de UBO 
Levensverzekeringsmaatschappij 
en Neeltje in De Meern bij Schijf 
Grondboorbedrijf. ‘Ik zei tegen een 

vriend van mij waarmee ik met een 
vriendinnetje in de bus zat, dat is een 
leuke vrouw, daar zou ik wel eens 
mee uit willen. Dat lukt je nooit zei 
hij en zette er een pakje sigaretten 
op. Dat heb ik gewonnen’, zegt Dirk 
lachend. Neeltje vertelt dat hij op 
de boerderij waar ze woonde kwam 
vragen of ze met hem uit wilde gaan. 
Ik zei dat ik dat niet deed omdat hij 
een vriendin had, maar hij zei dat 
hij dat uit ging maken. Dat was in 
december en in februari moest hij 
in militaire dienst. De diensttijd 
was onze hele verkeringstijd, want 
een week nadat hij uit dienst kwam 
trouwden we.’ 

Levende have
Na hun trouwen woonden ze vier 
jaar in bij de ouders van Dirk in 
Tienhoven. Daarna verhuisden ze 
naar Vianen. Dirk werkte inmiddels 
bij de Bico wasmachinefabriek waar 
hij de laatste baan van Neeltje had 
overgenomen, die toen ze in ver-
wachting was thuisbleef. Ze kregen 
twee zonen en hebben drie kleinkin-
deren en drie bonuskleinkinderen. 
Dirk deed een politieopleiding in 
Wassenaar en kwam in 1968 bij de 
gemeentepolitie Utrecht waar hij 38 
jaar werkte. ‘Het was een geweldig 
korps, wel het beste van Nederland.’ 
Hij werkte zeven jaar in de surveil-
lancedienst. Daarna twaalf jaar bij 
de hondenbrigade en hij was in to-
taal zeventien jaar politie te paard. 
De laatste jaren van zijn politieloop-
baan was Wijnstekers chef levende 
have en dus verantwoordelijk voor 
de politiehonden en paarden. ‘We 
hadden vijfentwintig honden en elf 
paarden.’

Water
Omdat er in die tijd bij de Lekbrug 
in Vianen altijd lange files ston-
den verhuisden ze van Vianen naar 
Overvecht. Het beviel Dirk daar he-
lemaal niet en in 1981 verhuisden 
ze via woningruil naar de woning 

Neeltje en Dirk Wijnstekers nog steeds gelukkig samen.

De trouwfoto van Dirk en Neeltje in 1961.

in Maartensdijk waar we nog steeds 
wonen. Dirk voelde zich meteen 
een stuk beter, maar Neeltje vond 
het, net als hun zoons die in Utrecht 
op school zaten, in het begin maar 
niets. Ze misten de stad. ‘Nu zou ik 
hier voor geen prijs meer weg wil-
len. Ook onze zoons zijn niet naar 
de stad teruggegaan. Ze wonen naar 
hun zin in Hollandsche Rading en 
Soesterberg.’ Dirk vertelt dat zijn 
ouders vroeger in Maartensdijk 
gewoond hebben. Zijn opa van va-
derskant was stationschef op het 
station Maartensdijk. Dirk mist in 
Maartensdijk wel het water. ‘Ik zat 
altijd op het water. Vissen, varen, 
schaatsen, zwemmen. Dat zit in de 
familie want de kinderen en klein-
kinderen hebben allemaal zwem- en 
zeildiploma’s. Neeltje kon in het 
begin niet schaatsen maar toen we 
in Tienhoven bij mijn ouders aan 
het water woonden, bonden we de 
schaatsen in huis onder en stapten 
zo op het ijs. Toen heeft ze het gauw 
geleerd. Het zwemdiploma heeft ze 
gelijk gehaald met onze oudste zoon 
in zwembad De Kikker.’ 

Activiteiten
Dirk is altijd actief geweest in de 
muziek en was lid van de Brand-
weerharmonie Bilthoven. Ook 
was hij schaatstrainer bij SVU 
(Schaatsvereniging Utrecht). Uit 
die tijd onderhielden ze steeds 
contact met een schaatstrainer die 
naar Vancouver in Canada was 
geëmigreerd. Ze hebben hem daar 
verschillende keren bezocht. Op 
de vraag of Neeltje nog vrijwilli-
gerswerk heeft gedaan zegt Dirk: 
‘Neeltje hielp gewoon iedereen. 
Ze is een heel sociaal mens. Ver-
zorging bij ziekte, kinderoppas, 
Neeltje is altijd als hulpkracht ac-
tief geweest voor haar omgeving.’ 
Op de vraag wat je moet doen om 
zestig jaar getrouwd te kunnen zijn 
antwoordt Neeltje spontaan: ‘Ja en 
amen zeggen.’ Het huwelijksju-
bileum hebben ze met de familie 
thuis gevierd. Er waren felicitaties 
namens Koning Willem-Alexan-
der, de Commissaris van de Ko-
ning en bloemen van de gemeente.

Voorzitter De Hollandsche Molen 
bezoekt De Kraai in Westbroek

door Walter Eijndhoven

Donderdag 12 augustus bezocht Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, de 
korenmolen in Westbroek. De landelijke molenvereniging bestaat in 2023 honderd jaar. 

In het kader van dit jubileum bezoekt de voorzitter tot 2023 honderd molens door 
het hele land. Ook de molen in Westbroek staat op zijn lijstje.

Veel molens in Nederland zijn ver-
dwenen. Van de ooit 11.000 mo-
lens in ons land zijn nu nog onge-
veer 1.200 molens over. Eén van 
die overgebleven molens staat in 
Westbroek. Korenmolen de Kraai 
is bijzonder, omdat hij in particulier 
bezit is, net als twee andere in de 
provincie Utrecht.

‘De molen is gebouwd in 1880’, 
vertelt molenaar Ron Leeuwenk-
amp. ‘De huidige molen is afkom-
stig uit Amsterdam en stond daar 
sinds 1839. Tot 1880 stond hier in 
Westbroek een wipkorenmolen. De 
familie Schuurman was hier toen 
al molenaar. Uiteindelijk werd de 
molen gesloopt en werd deze ver-
vangen door de huidige, veel gro-
tere, molen. De Kraai in Westbroek 
kent een lange geschiedenis. Toen 
wij hoorden dat de molenvereni-
ging molenaren verzocht zich op te 
geven voor een bezoek, gaf ik onze 
molen direct op. Het is toch een 
mooi monument’.

Vrijwilligers
Tot 2023 bezoekt Papineau Salm 
honderd molens. ´De Kraai is de 
18e molen die ik bezoek’, vertelt 
hij. Omdat de vereniging bijna hon-
derd jaar bestaat, bezoek ik al deze 

molens per trein en fiets. Daarbij 
interesseer ik mij vooral in het ver-
haal van de vrijwilligers en wat de 
molen betekent voor de plaatselijke 
bevolking’. Naast molenaars Ron 
Leeuwenkamp en Kees Timmers, is 
ook Paulien Wiersma actief op de 
molen.
‘Al sinds 2013 ben ik hier veel te 
vinden’, vertelt zij. ‘Het was heel 
slecht weer tijdens Open Monu-
mentendag in 2013. Ik fietste een 
route met mijn broer en wij be-
sloten in deze molen te schuilen. 
Ik wilde graag een rondleiding en 
vroeg waar de molenaar was. “Dat 
ben ik”, zei Nienke. Ik verwachtte 
helemaal niet dat Nienke mole-
naar was. Van haar kregen wij een 
rondleiding door de hele molen en 
sindsdien ben ik verslaafd aan mo-
lens. Ik probeer hier zoveel moge-
lijk te zijn. Het uitzicht vind ik heel 
bijzonder. Vanaf de molen kun je 
het KNMI in De Bilt zien liggen, 
de Dom in Utrecht, maar ook Hil-
versum. Echt heel mooi’.

Molenaar
Kees Timmer is sinds vorig jaar 
molenaar op De Kraai. ‘Ik heb heel 
veel belangstelling voor molens’, 
vertelt hij. ‘Naast het vele onder-
houd aan de molen, vind ik het ook 
fijn om bezoekers rond te leiden en 
hen te vertellen over de geschiede-
nis en de werking van deze molen. 
Zo lever ik een mooie bijdrage aan 
ons erfgoed’. Volgens Ron Leeu-
wenkamp stijgt de belangstelling 
in molens. ‘Voor 2017 kregen wij 
slechts zo’n 40 bezoekers per jaar, 
maar sinds Alfred Colijn eigenaar 
is, steeg het aantal bezoekers tot 
meer dan 500 per jaar. Belangstel-
lenden die onze molen een keer 
willen bezoeken, zijn van harte 
welkom. Iedere woensdag en zater-
dag zijn wij geopend van 10.00 tot 
16.00 uur’.

Nico Papineau-Salm, achterste rij derde van rechts, laat zich bijpraten 
door vrijwilligers en burgemeester 
Sjoerd Potters (voorste rij tweede 
van links).

Er zijn in Nederland nog ongeveer 
1200 molens over; eén daarvan 
staat in Westbroek.
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Hocus Pocus GRAS
Ik wou dat dat klassegras ALLEMAAL van MIJ was!!!

ALLE SIERGRASSEN
KASSA
KORTING 25%

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl
Aanbieding geldig t/m dinsdag 24 augustus | zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

           Ja, toegegeven, je wordt er al snel hebberig van 
als je onze weergaloze collectie siergrassen ziet. Je 
kunt er de tuin betoverend mooi mee decoreren én ze 
zijn nú op hun mooist. Ideaal om ze nú aan te planten,  
    want de grond is lekker warm. Samen met een beetje 
             liefde van u wordt het resultaat schitterend.
      U hoeft trouwens geen tover- 
    truc uit de kast te halen, want 
           de magistrale korting geldt 
                                     voor iedereen!!

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

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

Ma t/m vr: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

BOEUFF STROGANOFF
Malse biefstukpuntjes, lekker gekruid. Met paprika en
champignons, stroganoff kruiden, helemaal panklaar!
Om zelf kort te roerbakken! 100 gram 2,15

KIPDIJFILET
Dus zonder been! Om iets in te rollen, voor saté, ook 
heerlijk voor in de oven met aardappeltjes en groente.
Ca. 20 tot 25 min. op 150°C in de oven 500 gram 5,75

VARKENSKOPHAASJES
Super malse varkenshaas om aan een stuk te bakken
maar ook super voor uw eigen saté, brochette, door de
nasi, bami, sla uw slag met deze haasjes 1 kilo 13,50

T- BONE STEAK
Stoer stuk vlees bestaande uit ossenhaas en entrecote;
topper voor de BBQ en de oven... lekker apart!!
Mag rosé gebakken worden; kern van 47°C 100 gram 3,15

KIP GYROS
Pure reepjes kipfilet, gekruid en mild gezouten, en 
gevuld met ui-ringen en preisnippers; heerlijk compleet
Kort en fel roerbakken in de wok 500 gram 5,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zomerse vakantie toppers!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 16 augustus t/m zaterdag 21 augustus.

Zetfouten voorbehouden.

THURINGER BRAADWURST
Naar Duits recept; in de pan, oven of BBQ!! 100 gram 1,60
RUNDER BIEFBURGERS
100% rund, lekker gekruid en mild gezouten 3 stuks 4,50

INDISCH GEHAKT
100% gekruid rundergehakt, met o.a. een eitje, milde
kruiden melange, paneermeel, helemaal panklaar voor
o.a. ballen, burgers, door een ovengerecht... 500 gram 4,98

Riviertje Vissersteeg

Dinsdagmiddag 10 augustus veranderde het wandelpad bij de Vissersteeg in De Bilt in korte tijd in een 
riviertje. ( foto Claire Blom) 

Uitslag Wedvluchten
10 leden van PV De Bilt namen op 07 augustus met 
130 duiven deel aan een wedstrijdvlucht vanuit het 
Franse Niergnies. Een vogel van P.C.A. Cooyman 
werd winnaar (1ste), twee duiven van Ron Milten-
burg werden 2de en 6de, drie duiven van M.J.J. van 
Zelst fi nishten als 3de, 4de en 5de, drie vogels van Ali 
Pazhouh werden 7de, 8ste en 9de en een duif van W. 
de Ruiter maakte het tiental prijswinners vol (10de).

11 leden namen met 150 duiven op 14 augustus deel 
aan een wedstrijdvlucht vanuit het Vlaamsche Asse 

Zelllik. Daar werden de eerste tien prijzen als volgt 
verdeeld: E. en K. van Oostenbrugge 1, 2, 6, Ron 
Miltenburg (3, 7, 9 en 10, M.J.J. van Zelst 4 en 5, en 
Michel van Putten 8.
In datzelfde weekeinde namen ook nog 11 leden met 
140 duiven deel aan een vlucht vanuit het Franse 
Roye. Hier verdienden de vogels van M.J.J. van Zelst 
(1, 3 en 5), van Ron Miltenburg ( 2 en 7), van Edith 
Muller (4), van Peter van Bunnik (6) en van E. en K. 
van Oostenbrugge (8, 9 en 10) de eerste tien prijzen.

Ben je tussen de 57-67 jaar en vraag je wel eens af: Wanneer kan ik 
met pensioen? Hoeveel bedraagt mijn pensioeninkomen? Wat houd 
ik nu eigenlijk nett o over? Wanneer kan ik het beste mijn lijfrente la-
ten uitkeren? Is het verstandig om mijn hypotheek af te lossen? Kan 
ik ook gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uitt reden?

Worstelen met deze vragen is niet echt wat je wil. Maar het niet 
ti jdig beantwoorden van deze vragen kan nog veel vervelender zijn. 
Zoals fi nanciële zorgen of iedere dag met pijn en moeite naar je 
werk toe moeten, totdat je eindelijk met pensioen kunt gaan.  

Gelukkig hoeft  dit niet zo te zijn. Wat je gaat helpen is een ana-
lyse van je fi nanciële situati e. Om daarmee een start te maken is 
Jolanthe van den Berg van Zuiver Advies deze maand weer gestart 
met haar infoavonden in onder andere Houten, Doorn, Zeist en
op 31 augustus en 16 september in Bilthoven.

Op deze avonden leer je wat je kunt doen om je fi nanciële situa-
ti e te opti maliseren en welke stappen je nu al kunt zett en om dit 
te realiseren. Daarnaast krijg je uitleg over onder andere lijfrentes, 
pensioen, hypotheken, schenken en testamenten. 

Kom je ook?
Meld je dan snel online aan op de website www.zuiver-advies.nl. 
De toegang is grati s. Plaatsen zijn beperkt 
beschikbaar. Het minimale aantal 
deelnemers is 6.

Jolanthe is onafh ankelijk fi nancieel planner (FFP), 
woonachti g in Houten en eigenaar van Zuiver 
Advies. Zuiver Advies kenmerkt zich als één van 
de weinige advieskantoren in Nederland die écht 
volledig onafh ankelijk is, omdat ze geen fi nanciële 
producten verkoopt. 

Heb je je al opgegeven voor de 
infoavonden over Pensioen? 
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Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

advertentie

Totempaal in Dierenweide
door Henk van de Bunt

De kippen, varkens, en schapen van Dierenweide Maartensdijk kregen er een paar 
houten vrienden bij. De dode boom in het veld van de schapen en geiten werd door 

kettingzaagkunstenaar Dave Harmsworth omgetoverd tot een kunstwerk.

Bij de dierenweide vonden ze het 
zonde om de boom helemaal weg te 
halen dus zochten ze naar een crea-
tieve invulling.moest er iets speciaals 
mee worden gedaan. In het kunst-
werk werden de dieren, die leven 
op de dierenweide verwerkt tot een 
mooi symbool voor de dierenweide; 
de verbindende factor in het dorp.

Bijzonder
Kunstenaar Dave Harmsworth werkt 
al lang als kettingzaagkunstenaar. Hij 
begon als boomverzorger, maar twij-
felde altijd al om de kunstacademie 
te doen. Op deze manier kan hij zijn 
liefde voor bomen en kunst combine-
ren. ‘Het is altijd leuk om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Dieren maken 
vind ik best makkelijk, maar voor 
deze opdrachten heb ik maar kort de 

tijd, dus dat is nu de uitdaging’. 
Voor de kunstenaar was het een bij-
zondere plek om aan de slag te gaan. 
Hij stond te werken midden tussen 
de nieuwsgierige dieren. ‘Ik heb nog 
niet eerder op zo’n plek gewerkt. Het 
is heel grappig om de hele tijd de die-
rengeluiden om je heen te hebben. 
Dat zorgt voor inspiratie tijdens het 
werk’.

Nederlands Kampioen
Harmsworth woont in Utrecht en 
is geboren in Engeland. In 2011 en 
2017 is hij Nederlands Kampioen ge-
worden tijdens de NK Sculptuurza-
gen. ‘Ik ben trots op mijn resultaten 
tijdens de zaagwedstrijden en probeer 
mezelf nog steeds te verbeteren’. Het 
maken van dieren is niet zijn favo-
riete onderdeel van het zagen. ‘Af-

wisseling vind ik het leukste, vooral 
qua stijl en vorm. Het liefst maak ik 
steeds weer iets anders om mezelf 
te blijven verbeteren’. Dave is geen 
onbekendheid in deze regio: in Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en 
Blauwkapel is al werk van hem te be-
wonderen. Ook is hij regelmatig als 

Boomzaag-kunstenaar Dave Harmsworth blaast nieuw leven in een dode 
boom met een prachtig kunstwerk. 

In 2020 zaagde Dave drie zwart-witte franjeapen uit een oude treurwilg 
in de tuin van Anne Holvast in Blauwkapel. (foto Anne Holvast).

deelnemer bij het Houthakkersfeest 
in Lage Vuursche bij het onderdeel 
speedcarven waarin de deelnemers 
in maximaal 30 minuten met een mo-
torzaag een prachtig beeld maken. 

Kalkoen
Zo’n kunstwerk is niet goedkoop, 
maar gelukkig betaalt de gemeente 
mee. ‘Onze grond is eigendom van 
de gemeente, dus zij hadden de 
dode boom anders weg moeten la-
ten halen. Omdat we zelf met alle 
vrijwilligers de bewerkingen van 
de boom hebben gedaan, wilde de 
gemeente meebetalen. Anders wa-
ren ze het geld kwijt geweest aan 
het verwijderen van de boom’, al-
dus het bestuur. De stam van de 
boom blijkt nog meer mogelijkhe-
den te bieden om extra dieren uit 
te zagen. Volgens Hamswort zou 
er bijv. nog een schaap, kalkoen en 
eend gerealiseerd kunnen worden. 
Stichting Dierenweide zou het ge-

weldig vinden om op die manier 
een soort ‘totempaal van dieren’ te 
kunnen maken als uniek kunstwerk 
voor de weide en het dorp. 

Gelden
Helaas zijn de gelden, die de Die-
renweide binnen krijgt niet toe-
reikend om dit te realiseren. De 
verzorging en het welzijn van de 
dieren staat op de eerste plaats en 
daarop zal ook niet bezuinigd wor-
den. Eén van de vrijwilligers van 
de Dierenweide is daarom spontaan 
een crowdfundingsaktie gestart. 
Het doel is om circa 1000 euro bij 
elkaar te halen. Met dat geld kan 
Dave Harmsworth het kunstwerk 
dan verder af maken. De eerste 
reacties op de actie zijn positief. 
Steun voor deze actie kan via de 
link op www.dierenweidemaartens-
dijk.nl. Al het geld van deze actie 
zal besteed worden aan het kunst-
werk. 

Sinds 2013 staat op de hoek van de 
Nachtegaallaan en de Merellaan in 
Maartensdijk met kettingzaag en 
beitel geschapen beeldhouwwerk 
van een uilenfamilie. (archieffoto 
Vierklank)

Banken verdwijnen uit Bilthoven
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe 

centrum wordt binnen korte tijd verwacht. Tot dan wordt de laatste hand gelegd 
aan de volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de 

Julianalaan is in de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschappen, 
ver voordat de Kwinkelier werd ge-
opend en de groenteboer en de sla-
ger nog waren gevestigd naast de 
kruidenier? Het Online Museum - in 
de persoon van redacteur Veroniek 
Clerx - zoekt de weg terug en werkt 
aan een rondleiding. Deze keer aan-
dacht voor de banken aan de Juli-
analaan, die zich na de oorlogsjaren 
in de vorige eeuw met de Vinken-
laan en het Emmaplein ontwikkelde 
tot een middenstandskwartier.

Vlaer en Kol
De Utrechtse bank Vlaer en Kol 
werd in 1748 opgericht als opvolger 
van het notariskantoor Simon Vlaer. 
Dat kantoor verrichtte zich toen al 
50 jaar kassiers- (bank-) zaken. Si-
mons zoon, Everard richtte in 1748 

samen met Jan Kol (1726-1805), het 
kassiershuis Vlaer en Kol op. Onder 
leiding van Everard Henri Vlaer was 
Vlaer en Kol vanaf het midden van 
de negentiende eeuw een toonaan-
gevende bank in de stad Utrecht en 
in het Sticht. Daarmee was het een 
‘regiobank’ avant la lettre. Zeker 
toen na de eerste wereldoorlog de 
eerste filialen verschenen in aanpa-
lende gemeenten zoals Zeist, Bun-
nik en ook Bilthoven in 1934. In 
1990 werd Vlaer en Kol ingelijfd bij 
de AMRO bank.

Wijn 
Het nieuwe bankgebouw kreeg 
adres Julianalaan 2-4-6. Het was 
ontworpen door de architecten H. 
Mertens en C.L. Quere. Deze laatste 
ontwierp ook in 1940 in traditiona-

listische stijl de brandweerkazerne 
aan de Koningin Wilhelminaweg in 
Maartensdijk. Het pand aan de Ju-
lianalaan beschikte over een grote 
kluisruimte en diverse couponka-
mertjes. Dit alles werd met de op-
komst van het girale geld al snel 
overbodig. In het pand is nu een 
wijnhandel gevestigd.

Garant
Vlaer en Kol regelde decennialang 
het betalingsverkeer van de mid-
denstand in Bilthoven Centrum. 
De bank stond onder meer garant 
voor de hypotheek van Hotel Cen-
traal aan de Nachtegaallaan. Ook 
het rode bankstempel ‘betaald’ op 
de benzinenota van f. 40,42 die 
Garage De Witte in 1956 had inge-
diend bij banketbakker Top, droeg 
de naam ‘Vlaer en Kol’. Ter verge-
lijking met de topsnelheid van het 
huidige internet-bankverkeer; de 
papieren nota was ingediend op 31 
juli, en door de bank akkoord ver-
klaard op 6 augustus van dat jaar.

Groei en afname
In de loop van de tijd kwamen 
er meer bankondernemingen in 
Bilthoven-Centrum. Zoals de 
Raifeissenbank/Rabobank en de 
Bondsspaarbank. In 1990 nam de 
AMRO-bank, die al een filiaal 
had op de hoek Vinkenlaan en Ju-

Het bankgebouw kreeg adres Julianalaan 2-4-6. (foto Bilthoven Verandert, 
Hermine Broggel)

lianalaan, Vlaer en Kol over. Het 
gebouw aan de Julianalaan werd 
verkocht en er kwam nieuwbouw 
op Vinkenlaan 2. Een jaar later 
ontstond de fusiebank ABN-Amro. 
Voorjaar 2021 heeft ABN-Amro dit 
bankgebouw gesloten. Het zal wor-
den verkocht. Laatst overgebleven 
is de ING, die nog vrij recent een 
nieuwe filiaal heeft geopend aan 
Melchiorlaan 1. Van het voorma-
lige uitgebreide bankverkeer in de 
buurt resten nog vooral de betaal-
automaten.

ING opende recent een nieuwe filiaal aan Melchiorlaan 1 als vervanger van 
dit inmiddels gesloopte kantoor. (foto Bilthoven Verandert, Hermine Broggel)

Voorjaar 2021 heeft ABN-AMRO 
dit bankgebouw aan Vinkenlaan 2 
gesloten. (foto Bilthoven Verandert, 
Hermine Broggel).
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Tijdloos
Is het te laat je postuum

de voeten te zalven vol blaren
je schotwonden te verzorgen

de stokslagen op je rug te balsemen
je dagen vast te houden tegen depressie

 
Bij je te waken bij zware uitputtende ziekte

tegen je fluisteren dat er andere dagen komen
dat je dagen, weken tegen mij aan mag wenen

voor het onmachtige, de vernedering, de wanhoop
geen enkele veilige plek voor jou……….vele jaren

 
Is het te laat om aan je te vragen
je diepste pijn met mij te delen

opdat ik een beetje mee mag dragen
het jou aangedane, onvoorstelbare

 
Want je mond zegt niet veel over die tijd

maar je ogen vertellen de verhalen
en de wind en de bomen weten

wat een mens een ander mens aan kan doen
 

Dankbaar zijn voor wie we gekend mochten
zonen, dochters, zussen, broers, moeders en vaders

heldhaftige strijders die voor ons opkwamen
en leven gaven..

Onvermoede vrienden, die opeens waren
uit het niets je hand vasthielden

 
Mogen wij nu, vandaag en vele dagen

Eren en danken, gedachten geven in stilte
aan hen

die tijdloos door onze zielen vliegen

Iris van Haaren

Tuinlunch 
Zonnebloem 

Op 12 augustus organiseerde de Zonnebloem (De Bilt-Bilthoven) een 
tuinlunch bij één van de vrijwilligers. Er namen 20 gasten aan deel. 
De lunch was bereid door 4 vrijwilligers en bestond uit heerlijke soep, 
diverse belegde broodjes en als toetje ijs met vruchten en slagroom. 
Tenslotte was er ook nog een kop koffie of thee.  Na bijna 3 uur ge-
nieten van zon, prachtige tuin en ontmoeting en gesprek met elkaar en 
de vrijwilligers werd het gezelschap voor de terugreis weer opgehaald 
door de zonnebloemchauffeurs.         (Lout Bracke)

Zonnebloemgasten genieten van een tuinlunch.

Herdenking Slachtoffers en 
Bevrijding Nederlands-Indië 

In Huize Het Oosten in Bilthoven 
werden op 15 augustus de slacht-
offers en de Bevrijding van Ne-
derlands-Indië herdacht met een 
speciaal programma van toespra-
ken en muziek. Er waren optredens 
van Xavier Boot op piano en het 
Indisch koor Lagu Jiwa. De muzi-
kale leiding was in handen van Roy 
Henri Mononoetoe. 

Muziek tijdens de herdenking 
Slachtoffers en Bevrijding Neder-
lands-Indië in Huize Het Oosten. 
[foto Henk van de Bunt]

Duik in een andere wereld
door Henk van de Bunt

Donderdag 4 juni 1970 stond in een regionaal weekblad van Zuid-Limburg een artikel met de 
kop ‘Brunssums meisje met veelbelovend talent’. Dat meisje was Carla Wijers, toen 12 jaar 

oud. Carla had net haar eerste boek geschreven. Carla: ‘Het boek is niet uitgegeven, 
daar was ik op die leeftijd ook niet mee bezig. Ik vond het gewoon fijn om 
verhalen te schrijven en als de laatste punt was gezet, dan was het klaar’. 

Het boek ‘Bella Donna. Als niets 
is wat het lijkt’ leek dezelfde weg 
te gaan. ‘De vele boeken die op de 
markt komen, zo veel mensen die 
schrijven, ik ging er niet vanuit dat 
ik daar ooit tussen kon komen. Ten-
zij ik in eigen beheer mijn boek zou 
uitgeven, maar daar zat ik niet op 
te wachten. Dat ik een uitgever heb 
gevonden en dat er nu een boek ligt, 
dat is een cadeautje’.

Geschiedenis
Het is nu 50 jaar na het artikel uit 
1970: ‘Sinds mijn afstuderen - ik 
heb geschiedenis gestudeerd - heb 
ik met veel plezier drukke banen 
gehad en drie kinderen gekregen 
waar ik van heb genoten. Tijd om 
hele verhalen te schrijven, had ik 
niet. Het bleef bij wetenschappe-
lijke artikelen in de tijd dat ik aan 
het promoveren was en daarna 
artikelen over vrouwenemancipa-
tie, diversiteit en duurzaamheid in 
tijdschriften. Geen fictie, ik miste 
het wel , maar ja, je kunt niet alles. 
Totdat ik in 2013 twee jaar geen be-
taalde baan had. Ik besloot actief te 
worden in De Bilt bij GroenLinks 
én een opleiding bij de Schrijvers-
academie te volgen. En daar heb ik 
een begin gemaakt met het verhaal 
dat uiteindelijk in dit boek terecht 
is gekomen’.

Discipline
Carla verbaasde zich over haar ei-
gen discipline om iedere dag te 
schrijven, dingen uit te zoeken, hele 
pagina’s te deleten wanneer zij de 
formuleringen de volgende dag niet 
scherp genoeg vond. De door haar 
gecreëerde personages kwamen 
tot leven. Wanneer zij schreef dan 
was zij in hun wereld, die ook haar 
wereld was omdat zij de schepper 
was. Inspanning en ontspanning te-
gelijk. Nu laat zij het niet meer los; 
zij blijft schrijven.
Bella Donna heeft zij geschreven 
als ‘wandelaar’: ‘Ik bedacht al 
schrijvende hoe het verder ging. 
Aan het eind van een dag schrijven 
was ik regelmatig zelf verrast over 
waar het heen was gegaan. Ik ben 
nu met mijn tweede boek bezig, 
ook weer een thriller; nu pak ik het 
veel planmatiger en meer gestruc-
tureerd aan en weet ik al precies 
waar ik heen ga’.

Thriller
Het genre is een literaire thriller. 
Carla vindt het belangrijk dat alles 
klopt in het plot. Dat is een puzzel. 
Centraal staan ‘gewone’ vrouwen 
die in ongewone situaties terecht-
komen. Psychopaten, criminelen, 
seriemoordenaars, dan kan spannen-
de verhalen opleveren, maar Carla 
houdt meer van mensen ‘zoals jij 

en ik, herkenbaar en vergelijkbaar, 
die in een andere wereld verzeild ra-
ken. Het had jou ook kunnen gebeu-
ren….’. In het boek komt een vrouw 
voor, Lisette, die ontslag heeft ge-
nomen van haar werk. Een vriendin 
van Carla las haar boek en vroeg 
haar daarna of zij zich echt zo verve-
lend voelde toen zij werkloos was. 
Bij de Schrijversacademie hadden 
ze haar al hiervoor gewaarschuwd; 
dat lezers die iemand kennen, den-
ken dat het over hem of haar gaat. 
Carla: ‘Natuurlijk maak ik gebruik 
van wat ik zie, hoor en meemaak, 
maar geen van de personages past 
één op één op een bestaand persoon. 
En dat maakt schrijven zo’n heer-
lijke bezigheid: ik creëer een eigen 
wereld met mensen die ik vormgeef 
en die vervolgens tot leven komen in 
mijn hoofd. Ik hoop dat mensen die 
mijn boek lezen, ook genieten van 
zo’n duik in een andere wereld’. 

Lezersactie
Het boek is verkrijgbaar bij de 
boekhandel. Voor lezers van De 
Vierklank is een aantal exempla-
ren ter beschikking gesteld. Om 
hiervoor in aanmerking te komen 
stuurt u een mail naar info@vier-
klank.nl met in het onderwerp 
‘Bella Donna’. De exemplaren 
worden onder de inzenders ver-
loot, iedereen krijgt bericht.

Cultuurhistorica Carla Wijers: ‘Ik wil weten hoe vrouwen tot een misdaad 
komen, vrouwen zoals jij en ik’. 

Leesclub Engelse literatuur 
Wie boeken wil lezen die bijblijven, 
daarover inspirerende gesprekken 
wil voeren en nieuwe mensen wil 

ontmoeten kan aansluiting zoeken 
bij een leesclub in Bilthoven; daar 
zijn nog een paar plaatsen vrij. 

De leesclub komt op maandag-
avond bij elkaar, roulerend bij de 
deelnemers thuis. De eerste boeken 
die worden besproken zijn When all 
is said van Ann Griffin (16 augus-
tus) en The Offing van Benjamin 
Meyers (27 september). De overige 
titels worden in onderling overleg 
gekozen. Voor info: contactpersoon 
Marianne Weismann, (email mari-
anneweismann@gmail.com). 

De leesclub komt wekelijks op 
maandagavond bij elkaar.
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Uitnodiging bewonersavonden warmtenet 
Brandenburg West 
13 september en 11 oktober om 19.30 uur
De gemeente, energiecoöperatie BENG!, woningstichting SSW en waterschap 
HDSR werken samen aan de verduurzaming van Brandenburg West. Een warm-
tenet op lage temperatuur zou de wijk in de toekomst duurzaam kunnen 
verwarmen. Op 13 september organiseren wij een bijeenkomst om met wijk-
bewoners in gesprek te gaan. Wat vindt u van deze mogelijke plannen? Onder 
welke voorwaarden zou u uw woning willen aansluiten op een warmtenet. Wij 
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst en mee te praten. 

Brandenburg West lijkt bij uitstek geschikt 
voor de aanleg van een warmtenet. Met de 
warmte van die bij de rioolwaterzuivering vrij 
komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd 
worden. Maar woningen op deze manier ver-
warmen, vraagt ook aanpassingen aan indivi-
duele woningen. Het warmtenet kan alleen 
gerealiseerd worden als bewoners achter de 
plannen staan.  

Uw vragen en zorgen
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft 
en zich zorgen maakt over wat de aanleg van 
een warmtenet voor u zou betekenen. Hoe 
zou  uw energierekening er uit kunnen zien? 
Welke aanpassingen zijn er nodig aan uw wo-
ning? Hoe blijft het betaalbaar?  
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u betrok-
ken wordt bij het uitwerken van de plannen, 
tijdens buurtbijeenkomsten en individueel. Als 
het warmtenet er zou komen, dan is dat een 
gezamenlijke warmtevoorziening. Bewoners 
beslissen uiteraard zelf over de eigen woning. 
Het plan kan bovendien alleen gerealiseerd 
worden als daarvoor subsidie en financiering 
worden verworven. Het idee is dat bewoners 
die dat willen ook financieel in het warmtenet 
kunnen participeren. Zo heeft u samen meer 
zeggenschap over uw warmte(net) en kunt u 
daar ook de vruchten van plukken. 

Meepraten over een warmtenet
Een kleine groep betrokken bewoners heeft al 
meegedacht en is positief-kritisch over het 
idee van een warmtenet in Brandenburg West. 
Het verslag van de bijeenkomst op 26 juli 

staat op www.debilt.nl/aardgasvrij. In ver-
schillende straten werken al enthousiaste 
bewoners samen met BENG! aan de verduur-
zaming van hun woningen. Momenteel 
bereiden zij informatiebijeenkomsten voor in 
combinatie met een buurtbarbecue. 

Bewonersavonden: 13 september en 11 
oktober vanaf 19.30 uur.  
Wij gaan graag het gesprek met u aan om te 
horen wat u van de plannen vindt. Ook is er 
volop gelegenheid om vragen te stellen tij-
dens een bewonersbijeenkomst.  

Datum/ tijd: maandag 13 september van 
19:30 - 21:30 uur 
Locatie: buurthuis VVSO WVT, Talinglaan 10, 
3721EA Bilthoven. 
Aanmelden: kan via
www.debilt.nl/aanmeldenbrandenburgwest  

Aanmelden is niet verplicht, maar de maxi-
male capaciteit is 99 personen (verdeeld over 
3 ruimten met maximaal 33 personen per 
ruimte) vanwege de huidige coronamaatrege-
len, dus vol is vol. In elke ruimte wordt over 
een ander thema gesproken: 
1.  Scenario’s techniek, kosten en opbrengsten 

voor realisatie en gebruik warmtenet 
2.  Verduurzaming eigen woning en woning-

verbetering (met bewoners met ervaring 
aan het woord)

3.  De toekomst van de wijk: kansen bij de 
aanleg warmtenet

Maandag 11 oktober volgt een volgende be-
wonersbijeenkomst die in het teken staat van 
de subsidieaanvraag. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de plannen voor een 
warmtenet in Brandenburg West? Kijk dan op 
www.debilt.nl/aardgasvrij. Over andere duur-
zame activiteiten in de gemeente leest u meer 
op   www.debilt.nl/duurzaamheid. 

Groenbeheer in onze
gemeente: stel uw vragen!

Het groenbeheer in onze mooie gemeente 
kent vele kanten, zoals het ecologisch 
maaibeheer, het snoeibeleid, het bestrijden 
van ongedierte (als bijv. ratten en eiken-
processierups), de bladcampagne, het 
verwerken van klachten en meldingen en 
de wateroverlast als gevolg van flinke 
regenbuien. In september en oktober 
zullen we wekelijks toelichting geven over 
deze onderwerpen en vragen hierover 
beantwoorden. Heeft u vragen over één 
van deze onderwerpen, stuur deze dan zo 
spoedig mogelijk in naar info@debilt.nl 
onder vermelding van ‘Vragen groenbe-
heer’! Het eerste onderwerp is ecologisch 
maaibeheer. Vragen hiervoor kunt u tot 31 
augustus insturen. We horen graag van u.

Koel de zomer in met woningisolatie
Een goede manier om op warme zomerda-
gen het hoofd koel te houden is het isole-
ren van uw woning. Isolatie zorgt ervoor 
dat in de winter de warmte binnen blijft, 
maar óók dat u zomers de warmte buiten 
houdt. Acht op de tien woningen in De Bilt 
hebben energielabel C of lager. Door isola-
tie van spouwmuren, het dak of uw vloer 
woont u al snel veel comfortabeler. En iso-
leren heeft nog meer voordelen: minder 
last van kou en tocht, uw energiekosten 
dalen, uw woning wordt meer waard én u 
krijgt een lagere CO2-uitstoot! Wilt u meer 
weten over het isoleren van uw woning? 
Maak dan nu een plan op maat voor uw 
woning met de Ikwoon-app. Informatie 
over de app vindt op ons online energie-
loket: www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

Corona Werk in uitvoering
Hieronder leest u meer over nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actu-
ele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt:    •  Prof. Dr. F. Zernikeweg hinder i.v.m. vervangen (grens)huisaansluitingen 
van 21 juni 2021 t/m 30 augustus 2021. Rijweg blijft toegankelijk.

 •  Biltse Rading vanaf Martin Luther Kingweg tot Blauwkapelsweg weekend 
4-5 september afgesloten. 

Bilthoven:  •  Hobbemalaan wegens rioleringswerkzaamheden dicht vanaf 23 augustus 
t/m eind december 2021. Start werkzaamheden vanaf de Frans Halslaan.

 •  Neptunuslaan wegens herinrichting winkelgebied dicht vanaf 23 augustus 
t/m eind december 2021. Fase 1 afsluiting: vanaf Planetenbaan tot Urba-
nuslaan.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Geheimhouding persoonsgegevens
Met geheimhouding (ook wel verstrek-
kingsbeperking genoemd) vraagt u de 
gemeente uw gegevens uit de Basisregi-
stratie Personen (BRP) niet door te geven 
aan bepaalde organisaties. U kunt dit aan-
vragen voor uzelf of voor uw minderjarige 
kinderen en u kunt dit eenvoudig ook zelf 
weer opzeggen. Uw gegevens worden, 
ook zonder geheimhouding, nooit ver-
strekt aan commerciële instellingen en 
particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld 
een reünie) zonder uw schriftelijke toe-
stemming. Uw gegevens kunnen wel aan 
andere overheidsorganisaties worden 
doorgegeven. Dit gebeurt alleen als dat 
noodzakelijk is voor de taak die zij uitvoe-
ren.

Geheimhouding aanvragen of stop-
zetten
U kunt dit regelen bij de gemeente waar u 
woont via de website met uw DigiD. U 
kunt uw verzoek ook per post sturen naar 
het team Gemeentewinkel van de ge-
meente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
Bilthoven. Denk er dan aan een kopie van 
uw legitimatiebewijs toe te voegen. Een 
veilige kopie kunt u maken via de over-
heidsapp ‘kopieID’. Als u al eerder ge-
heimhouding heeft aangevraagd hoeft u 
niets te doen, dit blijft staan tot u zelf 
aangeeft deze niet meer te willen.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
via telefoonnummer (030) 228 94 11 of stuur 
een e-mail naar burgerzaken@debilt.nl 

Nieuwsbrieven gemeente De Bilt:
meld u snel aan!
Wist u dat u zich kunt abonneren op nieuwsbrieven van de gemeente De Bilt? Er is een 
nieuwsbrief met Algemeen nieuws en er zijn nieuwsbrieven over de laatste stand van 
zaken rond Duurzaamheid, Ondernemers en de Omgevingsvisie. De nieuwsbrieven ko-
men over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar uit. U meldt zich eenvoudig aan op 
www.debilt.nl/nieuwsbrieven
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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  .....................................................
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Te koop aangeboden
Legerplunjezak €9,- militaire 
jas mt 54 €15,-. Tel. 0346-
213469

Eenwieler in zeer goede staat 
zadel is verstelbaar €12,50 
kleur blauw. Tel. 0346-
213926

Laura Ashley behang, licht-
blauw 5 rollen voor  €15,-. 
Tel. 030-2286515

Gratis afhalen:140 dakpannen 
tule du Nord-rood. Westbroek 
cbrekelmans@hetnet.nl

Philips Tafel-Ventilator €10,-. 
Tel. 035-6241475

Steam-grill (vlees, vis, groen-
ten) nieuw €10,-. Tel. 035-
6241475

Doos met poppenkleding + 
2 poppen €15,-. Tel. 035-
6241475

Computerkast met afsluit-
baar rolluik. Afmetingen 
140cm(H) x 83cm(B) x 
50cm(D) demontabel, bruin.
€5,-. Tel. 0346-212010

Roze speelgoed opbergkist 
van hout met vaste deksel 
€10,-. Tel. 0346-282656 

TomTon One navigatie, werkt 
nog prima, incl. oplader voor 
thuis en in de auto €10,-. Tel. 
06-44822861

Boodschappen trolley 
zwart inh. 42ltr. Op te han-
gen aan winkelw. afneemb. 
tas, grote wielen €10,-. Tel. 
06-44822861

Koperen kandelaar voor aan 
de muur voor een dunne kaars 
€1,-. Tel. 06-14040516

Boeken Thomas Rosenboom, 
gewassen vlees en Rosita 
Steenbeek, De laatste 
vrouw per stuk €1,-. Tel. 
06-14040516

IKEA-ledikant met flex-lat-
tenbodem (200x90cm) gratis. 
Tel. 030-2286722

Weinig gebruikte rollator 
€40,-. Tel. 0346-214559

Speelgoedgarage, hout, 2 ver-
diepingen, geschikt voor kin-
deren van 3 tot 8 jaar € 10,00 
Tel. 035 5771587

Packard Bell computer, 5 jaar 
oud Windows 10, 500 GB 
harde schijf, beeldscherm, 
toetsenbord en muis € 50,00. 
Tel. 0355771587

2 scharnieren voor tuinhek 
L 115 x 5 €10,-. Aluminium 
stucadoorrij L1,50 m €15,-. 
Tel. 06-25194081

Emaille oud dienblad aap-
noot-mies igs. €10,-. Tel. 
0346-243758

Ronde betonnen pilaar voor 
bloemen-/waterbak. €12,50. 
Tel. 0346-243758

Groot autoboek met kleuren-
foto's van toen en nu. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Opvouwbare bolderkar met 
trekstang, in zeer goede 
staat, voor €15,- (nieuwprijs 
49,99 bij Kruidvat). Tel. 
06-48782494 

V-tech 3 in 1 racer, in zeer 

goede staat, €7,50. Tel. 
06-48782494

Boek Superjuffie van Janneke 
Schotels, ongelezen, €5,-. Tel. 
06-48782494 

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
VA K A N T I E W E R K E R S 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

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

Wie maakt de bewoners van 
de Beatrixlaan, Bildzicht en 
Meyenhagen BLIJ, Woon je 
in de buurt en overweeg je 
een krantenwijk. Wij zijn op 
zoek naar een bezorger die 
wekelijks daar de krant wil 
bezorgen. Je verdient €5,04 
per week. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

TUINMAN. Heb je tijd en 
interesse om 1 dagdeel per 
week klein tuinonderhoud 
uit te voeren waar wij niet 
aan toekomen in Den Dolder/
Bilthoven regio; snoeien, 
onkruidbestrijding etc? 
Reactie naar 06-51249317

Huishoudelijke hulp gevraagd 
(bij voorkeur uit omgeving 
Westbroek) voor schoonma-
ken 4 uur per 2 weken. Bij 
interesse bel 0346-280377.

Gezocht, STUDENT online 
marketing voor 4 a 8 uur 
per week. Meer info? Mail 
info@coronambv.nl voor een 
afspraak. 

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

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

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

Zelfstandig werkend 
SCHILDER zoekt binnen- en 
buitenwerk, goed werk nette 
prijs. Tel. 06-21909500

Zeer ervaren betrouwbare 
en goede schilder biedt zich 

aan zowel voor binnen- als 
buitenschilderwerk. Tel. 
06-20605881

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

GEVONDEN op 
Eerste Pinksterdag op 
Groenekanseweg in 
Groenekan een bewerkte 
gouden ring met inscriptie in 
beige etuitje. Contact josvan-
derworp@gmail.com

Bezorging Vierklank 
tijdens vakantie

Een groot aantal bezorgers is en een nog groter aan-
tal gaat komende week, op vakantie. Met een re-
serveteam doen we ons uiterste best om de krant 
overal in de bus te krijgen, maar dat lukt helaas niet 
altijd. Belangrijk nieuws kunt u vinden op www.
vierklank.nl. Mocht u in de vakantieperiode een 
krant missen dan kunt u op onderstaande adressen 
een exemplaar afhalen:

Bilthoven: Autobedrijf De Rooij-C de Haasweg 12, 
Supermarkt Hoogvliet-Leyenseweg 127, Winkel-
centrum Planetenbaan-Planetenbaan, Bibliotheek 
Idea-Planetenplein 2, V.V.S.O. WVT-Talinglaan 10, 
Gemeentehuis-Soestdijkseweg zuid 173, Zorgcen-
trum Koperwiek-Koperwieklaan, Primera-Kwin-
kelier 29, Bilthovense Boekhandel-Julianalaan 1, 
Bruna Bilthoven-Julianalaan 53, Plus Supermarkt-
Donsvlinder 2, De Bremhorst-Jan van Eicklaan 31, 
Spar-Bilderdijklaan; 
De Bilt:  Hotel de Biltsche Hoek-De Holle Bilt 1, 
Mens De Bilt-Molenkamp 60, Zorgcentrum de Bilt-
Burgemeester de Withstraat 59, H.F. De Witte Cen-
trum , Henri Dunantplein 4, Kwaliteit-slagerij van 
Loo-Hessenweg 183, Dirk-Hessenweg 88
Groenekan: v.d. Neut-Groenekanseweg 9, Tanksta-
tion De Haan-Nw. Weteringseweg 1; 
Hollandsche Rading: Perron Peet; 
Lage Vuursche: Dorpshuis-Dorpsstraat 16, Restau-
rant de Vuursche Boer-Dorpsstraat 34
Maartensdijk: Tankstation van Woudenberg-Dorps-
weg 134, Bibliotheek Maartensdijk-Nachtegaallaan 
30, Primera-Maertensplein, Van Rossum-Maertens-
plein, Jumbo-Maertensplein ; 
Westbroek: Cafetaria Koen-Kerkdijk 3; 

Geboren

13 augustus 2021

Ella
Dochter van Florus 

en Francisa van 
Woudenberg
Dorpsweg 52
Maartensdijk

Woongroep 
jubileert

Woongroep Lugtensteyn, in Bilthoven tussen de 
Orionlaan en de Melkweg vierde eind juli haar 
twintigjarig bestaan. Vanwege corona werd dit tot 
een intern feestje beperkt.

De ruim dertig bewoners, allen 55+, waarvan er 
een aantal al ruim twintig jaar in de groep woont, 
genoten van een gezellig samenzijn, met high-tea 
en muziek. 

Klein feestje in het ruime Atrium van Lugtensteyn. 
(foto Tineke Fleurke)

Bridge is een boeiende en uitdagende denksport 
met kaarten, dat je samen met een partner 

speelt op een club, maar het kan ook thuis met 
vrienden. Bridge is een fantastische vrijetijds-

besteding; het is gezellig en houdt je mentaal fit.

Bridgeopleiding Koetsiersbridge, 
Dorpsweg 264, 3738 CN Maartensdijk. 
Info c.q. aanmelden voor 01 september:

email: bridgeopleiding@ziggo.nl, tel 06 23718384

Op 6 en 7 sept. a.s. is de (her-)start van een bridgeopleiding 
voor beginners en de daarbij behorende parallel-cursusavond. 
Beide reeksen eindigen half december. Per avond maximaal 12 
cursisten. Op beide avonden is nog plaats voor 2 of 4 cur-
sisten. Kosten € 90,- p.p. voor alle theorie- en 5 aansluitende 
trainingsavonden.

Bridgecursus voor beginners

Mensen die hier de gemeente besturen
staan nog wel eens voor hete vuren
maar nu even geen stress
want ze hebben reces
en dat gaat nog een paar weken duren

Guus Geebel Limerick
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De reactie van een groepje omwonenden van het oude politiebureau 
aan de Leijenseweg in Bilthoven op het plan van de Gemeente De Bilt 
om op het politiebureauterrein te bouwen is nogal eenzijdig. Door de 
plannen komt er gelukkig binnen afzienbare tijd een eind aan de tering-
bende op dat terrein. Op de volkstuinen na is het een vervallen, rom-
melig geheel met allerlei ongedierte en wildgroei. 

Mevrouw Strijbos zegt over het plan: ‘Het is massaal, hoog en te veel 
voor ruim 1 hectare’. Massaal? Er komt een blokje van 4 hoog aan de 
kant van het spoor, voor de rest grondgebonden woningen. 100 me-
ter verder van het politiebureau staat een appartementen gebouw van 
4 hoog…….
De Gemeenteraad, heeft bij alle bouwprojecten de randvoorwaarde ge-
steld, dat er tenminste 30 % sociale woningbouw moet komen. Daar is 
namelijk een grote behoefte aan, naast de vraag naar appartementen.
Strijbos c.s. willen alleen maar grondgebonden huizen, die voor sociale 
woningbouw veel te duur zijn. Daarnaast is er behoefte aan midden-
huur woningen. Daar voldoet het plan aan. In deze gemeente moeten 
ook leraren, verpleegkundigen, politieagenten en bouwvakkers en ook 
starters kunnen wonen.
Op het spandoek staat: ‘Maak van Bilthoven geen stad’. Dat is pure 
volksverlakkerij en gaat in tegen ieder gevoel van redelijkheid.
Als de voortekenen mij niet bedriegen, dan zal de Gemeenteraad dit 
plan overnemen; dat is de volksvertegenwoordiging, die gaat over het 
algemeen belang, Dat zegt dat er te weinig betaalbare woningen zijn 
en dat moet altijd zwaarder wegen dan het particuliere balen van een 
groepje bewoners, dat geen huizen achter hun eigen huizen wil en al-
leen maar ‘eigen volk’ in hun buurt wil hebben.

Bertus Voortman, wonend in Vogelzang.

Aantjes terug bij BZC 
Brandenburg

Johan Aantjes (oud-olympiër en -coach olympisch team) bekleedt vol-
gend seizoen een dubbelfunctie bij BZC Brandenburg. Naast het verzor-
gen van de trainingen voor de herenselectie wordt Johan ook de verant-
woordelijke voor de jeugdopleiding bij Brandenburg. 

Bij de jeugd zal Johan niet alleen de spelers opleiden, maar ook de trai-
ners en de coaches. Voor Johan is de cirkel rond. Na zijn eerste periode 
bij Brandenburg (vanaf 1983) waarin hij de heren van Brandenburg voor 
de eerste keer naar de Hoofdklasse bracht kwam hij tussendoor nog een 
keer terug om met de Dames kampioen van Nederland te worden. En nu, 
een ‘paar jaar’ later, is hij terug.

Robert Havekotte (voorzitter Brandenburg): ‘Ik ben blij dat Johan terug 
is. Met zijn kennis en waterpolopassie is hij de juiste persoon om deze 
dubbelfunctie uit te voeren en Brandenburg weer een goede opleidings-
club te helpen worden. Ik vind het leuk dat ik nu met Johan te maken 
krijg in de rol als voorzitter. Als 
speler en vriend ken ik hem natuur-
lijk al veel langer’. 
Johan Aantjes : ‘Brandenburg is 
voor mij een mooie keuze. Ik woon 
nog in De Bilt, ken de vereniging 
en de mensen. En ik werk graag 
met jonge sporters. Daarom een 
mooie stap om dit te combineren 
met mijn werk bij SportGrowTa-
lent en de trainingen bij RTC mid-
den. En het is ook wel weer eens 
lekker om op de fiets naar de trai-
ning te kunnen gaan’. 

Johan Aantjes legt zijn focus 
weer op Brandenburg.

Zomerrit vanuit Maartensdijk
Op zondag 22 augustus houdt Puch66 -Puch en Tomosclub voor Hollands Midden, haar 

jaarlijkse Zomerrit-dag. Vanaf het terrein van Agger Martini, aan de Dierenriem 
10 in Maartensdijk vertrekken ruim 100 oldtimer bromfietsen voor 

een tourrit van 60 km door de omgeving.
 

Het bijzondere van de rit is, dat vrij-
wel alle deelnemers op de super-
schone brandstof Ecomaxx Classic 
Bikefuel rijden, Deze brandstof is 
ontdaan van de kwalijke stoffen 
Benzeen, Tolueen en Ethanol en 
heeft slechts 10% koolwaterstof-
fen i.p.v. de 35% die in EUR 95 
zit. Daarnaast is er de olievervan-
ger Triboron, die gemengd in een 

verhouding van 1:100 met EUR 98 
voor een rook -en geurvrije omge-
ving zorgt. Geen dikke en vet ro-
kende uitlaten meer. Zo doet men 
z’n best de uitstoot van de brom-
mers drastisch in te perken. Dat de 
brandstof duur is neemt men voor 
lief; het is een hobby.
 
Al sinds 2008 wordt daarbij geld 

ingezameld voor de Stichting Alpe 
d’Huzes/KWF. Om die reden ook 
staat als trekpleister op 22 au-
gustus een speciale oplegger van 
NedCargo in de kleuren van Alpe 
d’Huzes dicht bij het terrein van 
Agger Martini. Een zestal motor-
verkeersregelaars zorgt ervoor dat 
de kruispunten en rotondes veilig 
kunnen worden gepasseerd. De Puch en Tomosclub rijdt op schone brandstof.

Van deelauto naar deelpaard
Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto en het deelhuis heb je dan ook vast weleens gehoord, 

maar kende je het deelpaard al? Via het nieuwe deelplatform Horsify vinden 
ruiters en paardeneigenaren de perfecte match. Ook in de omgeving 

van De Bilt wordt er fanatiek gedeeld. 

Via Horsify kunnen enthousiaste 
ruiters in contact komen met paar-
deneigenaren bij hen in de buurt. 
Deze eigenaren willen hun paard 
delen omdat zij een ruiter, verzor-
ger, menmaatje (iemand die gezel-
lig mee gaat op de kar) of lesklant 
zoeken. Ook fok- en draagmerries 
kunnen worden gedeeld. Op deze 
manier wordt de paardensport toe-
gankelijk gemaakt voor iedereen. 
Het gaat hier met name om serieuze 
en langdurige samenwerkingen tus-
sen ruiters en eigenaren, waardoor 
er een band met het paard opge-
bouwd kan worden. Door Horsify 
kunnen ook ruiters zonder eigen 
paard actief zijn in de sport en deel-
nemen aan wedstrijden. 

Corona
Sinds de coronapandemie zijn er 
meer paarden verkocht. Mensen 
hadden immers opeens meer vrije 
tijd en dan wordt een eigen paard 
steeds aantrekkelijker. Echter, nu 
de samenleving weer op gang be-
gint te komen, wordt deze vrije tijd 

juist steeds minder. Hierdoor neemt 
de vraag naar ruiters en verzorgers 
toe. Op de website van Horsify ver-
schijnen er dan ook steeds meer 
paarden, momenteel zijn dit er 
maar liefst 396.

Platform
Om met vertrouwen te kunnen de-
len beoordelen eigenaren en rui-
ters elkaar op eigenschappen als 

paardvriendelijkheid, communi-
catie, betrouwbaarheid en netheid. 
Ook zorgt het platform ervoor dat 
elke ruiter handmatig geverifieerd 
wordt. Het platform is open over 
hoe er met paarden wordt omge-
gaan en ziet streng toe op paarden-
welzijn. Zo wil het platform bijdra-
gen aan een toegankelijke, sociale 
en paardvriendelijke paardensport. 
Zie www.horsify.com

De negenjarige Selle Français merrie Cocktail uit De Bilt wacht nog op 
een vriendelijke en consequente bijrijder.

Opruimen tijdens de Groene Toer
Enthousiaste vrijwilligers van Plog it Up De Bilt hebben inmiddels al 2 etappes gelopen van de 

Groene Toer. Ze ruimen het zwerfafval in de gemeente De Bilt op in estafettevorm. 

De start was 2 weken terug in Bilt-
hoven. Anke Hazeleger: ‘Afgelopen 
zaterdag zijn ze geëindigd bij Kap-
per Hans Stevens aan het Maertens-
plein in Maartensdijk. Komende 
zaterdag 21 augustus zullen ze weer 

om 11.00 uur verzamelen bij de 
Maartensdijkse dorpsbarbier. Na 
een opruimactie op het Maertens-
plein zullen we richting Hollandsche 
Rading lopen. Iedereen is welkom; 
je kunt ook een stukje van de route 

meelopen of alleen meedoen met de 
lokale opruimactie op het plein in 
Maartensdijk; dit is voor kinderen 
ook erg leuk. Voor opruimspullen 
wordt gezorgd. Inschrijven kan op 
www.sportiefinhetgroen.nl’.

Aankomst van de Groene Toer bij Kapper Hans. (foto Ilja Voorsmit)



Profielfoto
Het voetpad slingert over de zandvlakte. Niet langs een strakke, rechte 
lijn, maar net als een koeienpaadje door het weiland, dan weer wat naar 
links, dan weer wat naar rechts. Velen waren ons voor, zoals te verwach-
ten in een overvolle wereld. De sporen van onze recente voorgangers 
zijn duidelijk zichtbaar. Zelfverzekerde stappen op sportieve schoenen 
met herkenbare profielzolen, als een reclamestunt van de fabrikant. Een 
wereld in beweging, vastgelegd met de camera tot ‘profielfoto’.

Zand is een product van erosie door de eeuwen heen, ontstaan uit rots-
formaties en steen onder invloed van wind en water. In de maalstroom 
van eb en vloed vormde zich een zandstrand langs de kustlijn. Anno 
2021 bevat een hand vol zand heel kleine steentjes, stukjes glas en plas-
tic in allerlei kleuren en minuscule schelpjes. Het parelmoer schittert 
als diamant op het strand. Golven, voortdurend in beweging, rollen het 
strand op, nemen zand mee terug de zee in, polijsten onafgebroken, 
eindeloos.

In beweging langs de vloedlijn op het harde zand doen ouderen hun oe-
feningen, voetballen de jongeren, verrijzen zandkastelen. Met een stok 
uit de zee schrijft het kleine meisje dansend haar naam, in koeienletters, 
geniet van de ruimte. Na een paar uur worden alle sporen definitief uit-
gewist door de zee. Maar eenmaal thuis laat het zand aan onze voeten 
onherroepelijk z’n sporen na...                  (Karien Scholten)

In haiku:
 
Voeten in het zand
Maken sporen door de tijd
Tot profielfoto
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advertentie

Volop komkommers in 
komkommertijd

door Guus Geebel

Kleine nieuwsfeiten worden in de media gedurende de zomermaanden vaak uitvergroot tot 
artikelen die zelfs de voorpagina halen. Het is komkommertijd en dus een periode van nieuws 

schaarste. Waarom juist de komkommer hiervoor symbool staat is niet duidelijk. Multatuli 
(1820-1887) had het in een tekst al over ’het hartje van den komkommertyd’. 

In de komkommerteelt is het juist een periode van grote drukte.

Jeroen Verheul (50) is komkom-
merteler aan de Gageldijk in Maars-
sen. Hij is vanaf 1991 in het bedrijf 
werkzaam en nam het in 2001 over 
van zijn vader. Het bedrijf is nu 
37.000 vierkante meter groot. Op 
het bedrijf worden alleen komkom-
mers geteeld. ‘We doen drie teelten 
per jaar’, vertelt Jeroen. ‘We be-
ginnen met plantjes die elders uit 
zaad zijn getrokken. De planten 
komen in de kas als ze ongeveer 
vijftig centimeter zijn. Ze worden 
handmatig aan touwtjes naar bo-
ven geleid omdat komkommers dat 
niet zelfstandig kunnen. Dat heet 
indraaien. Er wordt niet in de grond 
geteeld, want grond is heel gevoe-
lig voor ziekten, omdat je allerlei 
aaltjes in de grond krijgt. Daarom 
gebruiken we een substraat, in dit 
geval steenwol. Daar telen we het 
hele jaar komkommers in. In twee 
weken tijd zijn de planten 2,10 me-
ter. Dan halen we de kop eruit en 
na tweeënhalve week hebben we 
in deze tijd de eerste komkom-
mers. De tweede en derde teelt, in 
de zomer en herfst, hebben we het 
ras Lausanne. In het voorjaar telen 
we een ras dat goed tegen een licht-
arme periode kan.’

Steenwol
‘Eind van het jaar hebben we de 
teeltwisseling en wordt alles opge-

ruimd en gerecycled bij het bedrijf 
Rockwool. Daar krijgen we dan 
weer nieuwe steenwol van. Het is 
dus een continu proces waarmee 
we steeds weer schoon beginnen. 
Eerst worden dan weer de mest-
stoffen ingebracht. Er wordt nauw-
keurig uitgerekend wat de beste 
meststoffen zijn. Omdat je een 
monocultuur hebt, dus één teelt, is 
er altijd gevoeligheid voor ziekten. 
Wij telen zoveel mogelijk milieu-
bewust. Voor de bestrijding van 
schimmels worden nog chemische 
middelen gebruikt, maar de rassen 
zijn inmiddels beter bestand tegen 
bijvoorbeeld meeldauw waardoor 
we op een lager niveau met bespui-
tingen zitten. We doen dat met een 
verneveling in de kas, dat gebeurt 

’s nachts met de ramen dicht. Dan 
heb je een ruimtebehandeling en is 
niemand in de kas. Als het na twee 
uur klaar is kun je er de volgende 
dag weer in werken’, vertelt Jeroen 
Verheul. 

Ontwikkelingen
‘In vergelijking met vroeger zijn de 
rassen sterk verbeterd, wat een ho-
gere productie geeft. Er is een on-
derzoekscentrum in Bleiswijk, dat 
connecties met Wageningen heeft, 
waar op praktijkbasis veel wordt 
onderzocht. Zo zijn we bezig om 
van alles te verbeteren en efficiën-
ter te doen. Wij oogsten nu zo’n 
200 komkommers per vierkante 
meter. Op jaarbasis zo’n zeven mil-
joen stuks.’ De komkommerprijs 
voor de consument is al jaren niet 
veel veranderd. Verheul zegt wel 
dat de verhouding tot wat de teler 
krijgt inmiddels verbeterd is. De 
komkommer groeit aan een vrou-
welijke plant en heeft gele bloe-
men, die zelf bestuivend zijn. 

Afzet
In 2008 is het oude gedeelte van 
het complex vernieuwd en is een 
aantal nieuwe ontwikkelingen 
doorgevoerd. Het interne transport 
in de kas gaat nu efficiënt met een 
robotkar. ‘We hebben toen ook een 
energiemotor aangeschaft waarmee 
we elektriciteit aan het net leveren. 
De warmte die daarvan vrijkomt 
gebruiken we zelf. We zijn dus 
ook een soort stroomproducent. 
Zo ga je gunstig om met de ener-

Jeroen Verheul in een zonovergoten kas.

giebalans. Wij zitten nog steeds bij 
The Greenery, een coöperatie die 
de afzet voor ons regelt. De wijze 
waarop verandert inmiddels wel. 
We regelen veel meer zelf en bren-
gen minder komkommers bij The 
Greenery. Dat betekent dat ik van 
The Greenery opdracht krijg die ik 
hier klaarmaak voor rechtstreekse 
verzending. Duitsland is met 80 
procent een belangrijke afnemer 
voor ons.’ 

Gezond
De komkommer komt oorspronke-
lijk uit de tropen. Het is ook familie 
van de courgette. Een komkommer 

kan heel groot worden. ‘We snij-
den ze meestal tot vier of vijf ons, 
maar ze kunnen wel twee kilo wor-
den.’ Jeroen eet ze zelf ook graag. 
‘Ik vind ze lekker.’ Hij ziet een 
goede toekomst voor de komkom-
mer. ‘Mensen houden van gezond 
en ze willen fit blijven. Daar past 
een komkommer goed bij.’ Door de 
grote hoeveelheid water en het lage 
caloriegehalte wordt de komkom-
mer beschouwd als een echte slank-
maker. Gevraagd naar een lekker re-
cept zegt Verheul: ‘Gewoon uit het 
vuistje en op verjaardagen met een 
dipsausje. Dat gaat er altijd wel in.’ 

Komkommers klaar om geplukt te worden.

Jonge planten worden ingedraaid om rechtop door te kunnen groeien.

De meteorenzwerm Perseïden

Van de zwerm meteoren die vorige 
week te zien zouden zijn wist Eugè-
ne Jansen er 1 te fotograferen. 

“Wat schaft de pot?”
Woe.
18-8
Do.
19-8
Vr.

20-8
Za.

21-8
Zo.

22-8

Gebakken 
eendenborstfilet met 

sinaasappelsaus

Gebakken kabeljauw 
met kreeftenjus

Vegetarische burger 
"American style"

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
25-8
Do.
26-8
Vr.

27-8
Za.

28-8
Zo.

29-8

Souvlaki-steak van de 
grill met tzatzikisaus

Gebakken doradefilet 
met garnalensaus

Groenten-loempiaatje 
met sesam-sojasaus

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

We hebben een nieuwe 
à la carte kaart!!

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