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Uw lokale
drukwerkspecialist

U wilt een nieuwe website of uw 

website kan een opfrisbeurt gebruiken? 

En u weet niet waar te beginnen?

Wij helpen u! Maak een afspraak

en we kijken samen naar

de mogelijkheden.

Website nodig?

advertentie

Branden en droogte in bos en veld
door Walter Eijndhoven

Door de aanhoudende droogte en de extreem hoge temperaturen in Nederland rukt de 
brandweer deze zomer met veel meer materieel en manschappen uit bij natuurbranden. 

Gemeente De Bilt is daarop geen uitzondering. Al diverse malen stonden
stukken bos in brand en was de brandweer snel ter plaatse. 

Constant draaien vliegtuigjes hun 
ronden over de natuur in de pro-
vincie Utrecht. Bij het opmerken 
van rook worden de brandweer-
mannen van de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) direct opgetrom-
meld en gaat het met loeiende si-
renes richting brandhaard. 

Leijen
Donderdag 26 juli was het weer 
zover: een brand in het bos bij de 
wijk De Leijen in Bilthoven. ‘Ge-
lukkig waren wij er heel snel bij 
en konden wij de brand in twintig 
minuten blussen’, vertelt Offi cier 
van Dienst Peter Dekker. ‘Met 
deze temperaturen en droogte is 

het belangrijk snel te reageren, 
daarom hangen er continu vlieg-
tuigjes in de lucht, die de hele 
provincie in de gaten houden’. In 
het Leijense Bos ging helaas een 
stuk bos van 4x10 meter in vlam-
men op, maar kon de brandweer 
uit De Bilt, Zeist, Soest en Baarn 

erger voorkomen. Met vier tank-
wagens à 3.000 liter water en twee 
waterunits van 6.000 en 12.000 
liter water gingen zij de brand te 
lijf. Dekker: ‘Vaak ontstaan deze 
branden door onachtzaamheid 
van recreanten. Zij gooien een 
sigaret weg en binnen de kortste 
tijd staat alles in lichterlaaie. Ook 
glasscherven kunnen aan het be-
gin staan van een bosbrand. Een 
stuk glas werkt net als een ver-
grootglas’.

Ramp
Dieren en planten hebben het nu 
erg moeilijk en voldoende water 

is bijna niet meer te vinden.’Voor 
de natuur is deze droogte een 
ramp en herstel zal zomaar enige 
jaren kunnen duren’, vertelt Joris 
Hellevoort, boswachter bij het 
Utrechts Landschap (UL). ‘Wij 
rijden al zo’n zes weken rond 
met tractoren, om vooral jonge 

aanplant van voldoende water te 
voorzien, maar wij kunnen niet 
alle bomen water geven. Vooral 
beuken hebben het nu erg zwaar. 
Voor sommige grote, monumenta-
le bomen wordt een uitzondering 
gemaakt en deze krijgen iedere 
dag een plons water. Bekende bo-
men als Adam en Eva in Leusden 
zijn twee bomen die wij goed ver-
zorgen’, legt Hellevoort uit. 

Poelen
Ook niet alle droogvallende poelen 
worden opnieuw voorzien van wa-
ter. Hellevoort: ‘In sommige poe-
len leven bepaalde visjes, die wij 

liever niet zien, omdat zij jonge 
kamsalamanders eten. Om deze 
laatsten te beschermen, laten wij 
bepaalde poelen uitdrogen, zodat 
deze visjes sterven. De jonge kam-
salamanders redden het wel, om-
dat zij zich diep in de bodem te-
rugtrekken of naar een andere poel 
vertrekken. Gelukkig mogen wij 
in de provincie Utrecht nog steeds 

water onttrekken uit sloot en plas 
en kunnen andere poelen wel wor-
den voorzien van water’. Ook voor 
dieren als de das zijn het nu slechte 
tijden. Hellevoort: ‘Volgens on-
derzoek van de dassengroep heeft 
geen jonge das deze droogte en 
hitte overleefd. Waarschijnlijk 
heeft zelfs de hele Biltse populatie 
een fl inke knauw gekregen’. 

Weekendafsluting A28
Aankomend weekend is de A28 tussen knooppunt 

Rijnsweerd en Den Dolder vanaf vrijdag 10 augustus 
21.00 uur tot maandag 13 augustus 05.00 uur gesloten.

Rijkswaterstaat verwijdert een viaduct bij Zeist over de A28. In ver-
band met deze werkzaamheden is de A28 tussen knooppunt Rijnsweerd 
en Den Dolder in dit weekend in beide richtingen afgesloten. Ook de 
verbindingsweg van de A27 vanuit het zuiden naar de A28 en enkele 
op- en afritten van de A28 zijn afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert 
weggebruikers rekening te houden met omleidingsroutes en een extra 
reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Gele borden ter plaatse geven 
de omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen 
werkzaamheden worden uitgesteld. Kijk voor meer informatie over de 
werkzaamheden op de pagina geplande werkzaamheden of bel met het 
informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 8002.

Brandweermannen uit Baarn, De Bilt, Soest en Zeist helpen elkaar met het bestrijden van bosbranden.

Onder toeziend oog van toezichthouder Kees Oostenbrink en de politie 
geeft Peter Dekker het sein ‘Brand meester’.

Sommige branden zijn moeilijk te bereiken in het bos. 

vakantie
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/08 • 09.30u - Proponent A. Langeweg 

12/08 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/08 • 10.30u -

Mevr. Marianne Visch - de Bruin 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/08 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
12/08 • 10.30u - Voorganger pastor

F. Zwarts

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
12/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
12/08 • 10.00u - Ds. A. van Kampen
12/08 • 19.00u - Ds. D.M. Heicoop

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
12/08 • 10.00u - Ds. René Alkema

R.K. St. Michaelkerk
12/08 • 10.00u - Eucharistieviering Jesús 

Mauricio Meneses Santiago

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/08 10.00u - spreker Rein Schaeffer

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
12/08 • 15.30u - Ds. G. Mulder 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

12/08 • 10.00u - Ds. H. Lassche
12/08 • 18.30u - Ds. R. v.d. Kamp

Onderwegkerk Blauwkapel
12/08 • 10.30u - Pastor Arie van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/08 • 11.00u dhr. J. Grotendorst 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
12/08 • 18.30u - Ds. W.F. Jochemsen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
12/08 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
12/08 • Kerkgebouw gesloten; 

Samendienst om 11.00u in en met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
12/08 • 10.00u - Woord- en 
communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/08 • 10.00u + 18.30u -
Ds. A. ten Napel

 
PKN - Herv. Kerk

12/08 • 10.00u - Ds. J.C. Breugem 
12/08 • 18.30u - Ds. A.J. Sonneveld

‘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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Na een mooi leven is overleden
mijn man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Jan van Eck
9 maart 1937                                                              30 juli 2018

 Nel

 Petra en Rick
    Melanie en Kjell
       Demian
    Vincent

 John en Ellen
   Anouk
    Bart

Vuursche Dreef 82
3739 KV Hollandsche Rading

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vierklankbezorging
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door 
een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezor-
gen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog 
wel eens een brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank een 
keer missen de aankomende weken, dan is er grote kans dat een inval-
bezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij proberen ze zo goed 
mogelijk van informatie te voorzien, maar rekenen op uw begrip als het 
toch een keertje mis gaat. Overigens zorgen wij voor voldoende exem-
plaren op veel openbare plekken binnen de gemeente. Ook daar kunt u 
natuurlijk De Vierklank even meepikken. 

• Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2; Bruna Bilthoven, Julianalaan 53; SSW, 
Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soest-
dijkseweg Zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, 
winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1; Plus Su-
permarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsman-
tel, Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eijcklaan 
31. • De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boekhandel 
Bouwman, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 
183; Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1. • Groenekan: Tank-
station De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 
5. • Hollandsche Rading: Perron Peet, Vuurse Dreef 20. • Lage Vuur-
sche: Vuursche Boer, Dorpsstraat 34-36 • Maartensdijk: Tankstation, 
Dorpsweg 134; Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate; allen aan het 
Maertensplein. • Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 11 augustus oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 augustus haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Zomermarkt in Lage Vuursche

Zaterdag 25 augustus organi-
seert de Hervormde Gemeente  
te Lage Vuursche de jaarlijkse 
zomermarkt. Deze wordt gehou-
den in en rond dorpshuis De 
Furs  van 10.00 tot 16.00 uur. 
Er zijn naast veel boeken, kin-
derspeelgoed, bloemen en kran-
sen tweedehandsartikelen. Ook  
worden er poffertjes verkocht en 
andere etenswaren. De opbrengst 
van de dag is bestemd voor het 
onderhoud van de Stulpkerk. De 
kerk is deze dag voor bezichti-
ging geopend. Spullen kunnen 
gebracht worden op zaterdag 4 
augustus bij de kerk.

Openstelling Hervormde Kerk 
Westbroek

Het gebouw van de Hervormde 
Kerk van Westbroek (Kerkdijk 
12) opent op vrijdag 10 en zater-
dag 11 augustus de deuren van 
13.00 tot 16.00 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom 
om het monumentale pand te 
bekijken, de rust in het eeu-
wenoude gebouw te ervaren of 
voor een stiltemoment. Indien 
gewenst kunnen bezoekers nader 
worden geïnformeerd over het 
kerkgebouw door de aanwezige 
kerkgidsen.

Een kille zomer met heel veel regen
daar kunnen we meestal niet tegen
maar met de warmte dit jaar
zijn we ook wel weer klaar
en die hebben we zomaar gekregen

Guus Geebel Limerick

De mooiste 
rouwkaart

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

Bestelt u bij ons
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Het lijkt wel herfst
door Kees Diepeveen

Op het grasveld aan het Gerard de Witpad bij de Sint Maartenskerk in Maartensdijk 
lijkt het wel herfst. Vooral waar de Lindebomen staan is een tapijt van verdorde bladeren 

waarneembaar. Het veld onder de Platanen ligt bezaaid met afgevallen schors.
Droogte en warmte eisen zichtbaar hun tol. 

Deze waarnemingen waren onder-
werp van gesprek met de Maartens-
dijkse hovenier Rik Mokveld, die dit 
ook al had waargenomen in het da-
gelijkse rondje met zijn honden. Rik: 
‘Het zijn niet alleen de Linden die 
hun blad laten vallen maar de (loof-)
bomen doen dat om de verdamping 
te reguleren en zichzelf tegen totale 
uitdroging te beschermen. Als deze 
droogte nog langer aanhoudt gaat 
dat vele bomen de kop kosten want 
ze kunnen zich niet meer herstellen. 
Zeker nu deze maand droogte erbij 
komt wordt het echt kritiek voor het 
bomenbestand’. 

Schors
‘Platanen laten niet door de droogte 
hun schors vallen, maar door de 
warmte. Het is wel heftig hoe groot 
die schorsplakken kunnen zijn Je zou 

kunnen zeggen de boom is soort aan 
het ‘vervellen’. ‘Berken hebben al 
dood blad’, vervolgt Rik ‘vanwege 
hun oppervlakkige beworteling ko-
men die niet bij het grondwater. Het-
zelfde geldt voor de Rododendrons. 
Die laten eerst hun blad hangen om 
verdamping tegen te gaan maar die 
bladeren gaan nu zelfs indrogen’. 

Krentenbomen
Ook Krentenbomen en -struiken heb-
ben nu al verdord blad hangen. Als 
hout en takken nog verder indrogen 
zullen deze planten moeite hebben 
met overleven denkt Rik. ‘Conife-
ren die soms binnen een week bruin 
kleuren hebben het sowieso al eerder 
te droog gehad. Gauw water erbij 
doen zal de conifeer niet meer doen 
opleven. Als je ziet dat bomen hun 
blad laten vallen en toch de kracht 

hebben om weer knoppen te gaan 
vormen hebben ze een redelijke kans 
om in het voorjaar door te groeien’. 

Tip
Tot slot nog een tip van Rik Mok-
veld: ‘Snoei even niet je coniferen of 
andere hagen want met deze warmte 
bevorder je daarmee de uitdroging. 

De plant krijgt snoeiwonden en blad 
gaat ‘kneuzen’ en daardoor kleurt 
blad snel bruin. Je kan van een struik 
wel wat takken insnoeien want daar 
reguleer je ook de verdamping mee. 
Van het loof moet je afblijven. Vol-
gend voorjaar zullen we weten of met 
name de bomen zich weer in volle 
glorie zullen tonen’. 

Door de warmte laat de Plataan 
zijn bast vallen. Het lijkt of de 

boom ziek is maar het is een 
overlevingsmechanisme.

Een tapijt van verdorde bladeren  onder de Lindebomen.

Voorverkiezing archiefstuk van het jaar
Publiek bepaalt inzending RHC Vecht & Venen

Wat wordt het Stuk van het Jaar 2018? In oktober start de landelijke verkiezing waarbij 
archiefdiensten in heel Nederland zullen strijden om de eerste plek in deze topstukkenverkiezing. 

‘Opstand’ luidt het thema deze keer. 
Het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen laat het publiek be-
slissen welk archiefstuk wordt in-
gezonden. Archivisten hebben een 
voorselectie gemaakt waarin elke 
gemeente uit het werkgebied van het 
archief vertegenwoordigd is. Welk 
archiefstuk kiest het publiek?

Archiefstuk De Bilt
Voor de gemeente De Bilt is de keuze 
gevallen op een bijzondere foto. Op 
19 juli 1975 bracht Jan Schaefer, 
staatssecretaris van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening een bezoek 
aan De Bilt. Met spandoeken wacht-
ten de bewoners van de Nieuwstraat 
de staatssecretaris (rechts), het actie-
comité en B&W op. Veel bewoners 
waren tegen het plan om een groot 
deel van de Nieuwstraat en omge-

ving te herindelen en te saneren. Het 
conflict liep hoog op. De bewoners 
hoopten dat de staatsecretaris hun 
kant zou kiezen. Maar Schaefer trad 
op als vredesstichter. Er waren fouten 
gemaakt, vond hij, maar overleg en 
luisteren naar elkaar waren belang-
rijk. Niet hij, maar de gemeenteraad 
moest over de toekomst van het ge-
bied beslissen. Zoals het hoort in een 
democratie.

Maand van de Geschiedenis
De verkiezing van het Stuk van het 
Jaar maakt onderdeel uit van de 
Maand van de Geschiedenis. De 
Maand staat dit jaar in het teken van 
‘Opstand’, een thema vol energie en 
gelaagdheid. Samen met meer dan 
duizend culturele instellingen, bren-
gen de archieven van Nederland klei-
ne en grote verhalen met hun topstuk 

tot leven. Van geschreeuw, kruitdam-
pen, hoefgetrappel en fakkels, tot stil 
protest. Van massabewegingen, op-
ruiende pamfletten en de barricaden, 
tot voorzichtig opereren in de illega-
liteit. Van durf en de kracht om door 
te breken, tot onderdrukking, verraad 
en moord. Oktober 2018 staat in het 
teken van opstand!

Stemmen 
Het RHC Vecht en Venen is de ar-
chiefbewaarplaats voor de archieven 
van de gemeenten Stichtse Vecht, 
De Ronde Venen, De Bilt en Weesp. 
Bezoeklocaties zijn gevestigd in 
Breukelen en Weesp. Stemmen kan 
tot en met 19 augustus via www.
rhcvechtenvenen.nl, waar ook meer 
informatie over dit stuk en de andere 
stukken uit de voorverkiezing is te 
vinden.

Foto is gemaakt is gemaakt toen de sloop begonnen was op 22 september 
1978. (Foto Ad Kon)Protest tijdens het bezoek aan De Bilt van staatsecretaris Jan Schaefer in 1975.

Herdenking Japanse 
capitulatie De Bilt

Op dinsdag 15 augustus a.s. om 13.30 uur vindt de jaarlijkse herdenking 
plaats van de capitulatie van Japan en daarmee het werkelijke einde 
van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking wordt gehouden bij het 
monument voor het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

In 2010 is voor het monument een nieuwe steen met plaquette geplaatst. 
Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het Ereveld Ka-
libanteng op Java. Hiermee worden de vele duizenden Nederlanders en 
Nederlandse onderdanen herdacht die ten gevolge van de Japanse bezetting 
in Azië het leven lieten, dan wel anderszins hierdoor werden getroffen. 

Bloemen
Bij deze herdenking zal ook de commissaris van de Koning in de provincie 
Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, aanwezig zijn. Omdat het de enige her-
denking in deze regio is, wordt de herdenking steeds drukker bezocht. Ook 
komen er steeds meer jongeren hun respect en erkenning tonen. Dit jaar 
verzorgt harmonieorkest Kunst en Genoegen de muzikale omlijsting en de 
Taptoe. Na de herdenking kunnen bloemen worden gelegd bij het monu-
ment. De toeschouwers worden uitgenodigd zelf bloemen mee te brengen 
voor het defilé na afloop van de herdenking. Na afloop is er traditiegetrouw 
koffie of thee met spekkoek en kwee lapis. Men wordt verzocht dinsdag 
15 augustus rond 13.15 uur aanwezig te zijn zodat de herdenking precies 
om 13.30 uur kan beginnen. Voor meer informatie: mevrouw S. de Groot 
herdenkingscomité, tel. 30 2292532.

Herdenken 
Sinds 1999 wordt op 15 augustus officieel gevlagd. Men wordt verzocht 
dinsdag 15 augustus de vlag te hijsen als erkenning en ter nagedachtenis 
aan allen die de oorlog niet hebben overleefd. Bij het monument hangt de 
vlag tijdens de herdenking halfstok. Na de twee minuten stilte gaat deze vol 
in top. Gelijktijdig start op 15 augustus de expositie van werken van Iris 
van Haaren in de ArtTraverse naast de hal in het gemeentehuis. Deze extra 
expositie met schilderijen en gedichten, kunstkaarten en boek is tot en met 
18 september tijdens kantooruren gratis te bezoeken en is bereikbaar vanuit 
het gemeentehuis van de gemeente De Bilt. 
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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.

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)

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag  augustus
t/m woensdag  augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Ham-prei salade
Kip walnoot salade

Gebakken boterhamworst 
Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Biefstukspiezen

Rundergehaktstaven 

Kipschnitzels of 
cordonblue

500
GRAM 10.98

500
GRAM 5.98

Lamsfilet of haasjes

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

5 
VOOR 5.-Extra donderdag voordeel:

100
GRAM 3.75

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 5.75

UTREGSE OUDE 
GRACHTKAAS

500
GRAM 8.50 

WIJ VERKOPEN 
TIJDELIJK OOK VERSE 

MAALTIJDEN!

KIPSATÉ 
VLEES 

1
KILO 9.99

Rundervinken 
Slavinken
Kipvinken 

Lekker voor het weekend!

Lekker snel & makkelijk!
Lekker oud! 

ZWEISTRAATJES
Filetlapjes ingesmeerd met mosterd, rode ui 
en omwikkeld met gerookt spek

POLLO BANADORA KIPFILET
Gevuld met gerookte kip, kruiden, rucola, 
pijnboompitjes en een heerlijke marinade

5 HALEN=
4 BETALEN

5 HALEN =
4 BETALEN

5 HALEN = 4 BETALEN

nu

€ 8,50

slechts

€ 2,50

Onze overheerlijke

AARDBEIENSLOF

RUSTIEK
POMPOEN-

BROOD

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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advertentie

Honger en angst
eerste gedachte bij Jappenkamp

door Guus Geebel

Op 15 augustus worden officieel de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht.
Op die datum capituleerde Japan in 1945, waarmee ook in voormalig Nederlands-Indië de 
Tweede Wereldoorlog eindigde. In de gemeente De Bilt vindt de herdenking daarvan plaats

op woensdag 15 augustus bij het oorlogsmonument bij gemeentehuis Jagtlust. 

Peter Kerkhove maakte de Japanse 
bezetting als tiener in verschil-
lende kampen op Java mee. Hij 
werd 1931 in Vlissingen geboren. 
In 1937 vertrok het gezin naar Ne-
derlands Indië waar zijn vader een 
baan kreeg in de scheepsbouw. ‘Het 
was voor ons allemaal de eerste 
keer dat we in Indië waren. We gin-
gen met de trein naar Marseille en 
vertrokken vandaar met de Sibajak 
naar Indië. In november kwamen 
we in Tandjong Priok aan. Na enige 
tijd in een hotel gewoond te hebben 
betrokken we een woning in Bata-
via. Het was aangenaam warm en 
we leefden probleemloos met be-
dienden die voor alles zorgden. Ik 
ging tot de vijfde klas naar de Paul 
Krügerschool om de hoek, totdat in 
1942 Japan Nederlands Indië bin-
nenviel. Mijn vader werd al gauw 
gearresteerd en kwam uiteindelijk 
terecht in het Jappenkamp Tjikoe-
da Pateu bij Bandoeng. Dat was 
een voormalige KNIL kazerne, het 
15de bataljon  Ik ben in vier kam-
pen geweest en in het laatste was ik 
bij mijn vader.‘

Vrouwenkamp
‘Mijn moeder ging najaar 1942 
met de drie kinderen naar het 
vrouwenkamp Tjideng in Batavia 
waar we als gezin een kamer kre-
gen waarvan de deur geblokkeerd 
was. Achter die deur woonde een 
andere familie. We moesten via 
een raam naar binnen. Het kamp 
was door een gracht en een bam-
boeomheining afgesloten en werd 
bewaakt door Indonesiërs,  die de 
Jappen in dienst genomen had-
den. Ze heetten heiho’s en had-
den  geen wapens. We konden 
maar weinig spullen meenemen 
dus waren we bijna alles kwijt 
waaronder een piano. Op 3 augus-
tus 1943, een maand voor mijn 
twaalfde verjaardag, moest ik weg 
uit het vrouwenkamp en ging voor 
drie maanden naar Grogol. Ik zat 
daar met allemaal jongens en een 
kepala (hoofd). Grogol was een 
voormalig krankzinnigengesticht 
in Tangaran, ten zuidwesten van 
Batavia.’ Hij herinnert zich kepa-
la Hoekstra die op een dagelijks 
appel drie keer in zijn gezicht ge-

slagen werd omdat er een propje 
papier op het gras lag. ‘De Japan-
ners waren keihard.’  

Lessen
Eind 1942 kwam Peter Kerkhove in 
Tjimahi terecht. Hij vertelt dat daar 
de mogelijkheid werd geboden om 
lessen te krijgen, maar dat was il-
legaal. ‘Onze slaapbarak werd door 
een frater gebruikt om les te geven. 
Hij zat met zijn rug tegen het dich-
te kopschot en kon zo de hele barak 
overzien tot de ingang. We waren 
met zeven jongens. De frater had 
leitjes en griffels bij zich. Na af-
loop moesten we het leitje schoon-
maken en bij hem inleveren. De af-
spraak was dat wanneer er een Jap 
kwam het leitje weggestopt werd, 
maar dat is nooit nodig geweest. Ik 
heb op die manier zo’n half jaar les 
gehad in taal en rekenen. De frater 
had gezegd dat ik na de oorlog naar 
de HBS zou kunnen. Het brood wat 
je kreeg was een soort lijm. Door 
het bakken had het een korst en van 
binnen was het glazig. Ik sneed het 
in plakken en droogde dat in de 

In 1937 vertrok het gezin met de Sibajak naar Indië.

Peter Kerkhove: ‘Ieder kind dat het Jappenkamp heeft meegemaakt is een 
oorlogsslachtoffer.’

Steunpunt Mantelzorg helpt 
mantelzorger

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal 

team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en
projecten van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject.

Anneke Iseger tekende ook het dit verhaal op.

Vanaf het moment dat er bij haar 
man vier jaar geleden Alzheimer 
werd geconstateerd, is mevrouw 
Jennie van Wingerden zijn mantel-
zorger. ‘Zijn ziekteproces verloopt 
heel langzaam, maar dat kan zo-
maar veranderen. Twee dagen in de 
week gaat hij naar de dagbesteding 
in Groenekan. De overige vijf da-
gen is hij thuis’. 

Rummikuppen
‘Omdat hij speciale pleisters tegen 
Alzheimer krijgt opgeplakt, moet 
ik hem dan vooral bezighouden. 
Van die pleisters wordt hij namelijk 
slaperig. We rummikuppen dan ook 
heel wat af! Ik sta nu een paar jaar 
in het bestand van Steunpunt Man-

telzorg. Elke laatste woensdag van 
de maand wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd, waarop je vooral 
veel verhalen van andere mantel-
zorgers hoort. Ook worden er bos-
wandelingen gehouden, waarna we 
gezamenlijk koffie drinken’. 

Café
‘Dan is er elke tweede dinsdag van 
de maand in De Koperwiek een 
Alzheimer Café, dat ik al verschil-
lende keren heb bezocht. Ook heb 
ik meegedaan aan de trainingen 
‘Omgaan met dementie’, en dan 
is er nog de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg. Vorig jaar werd die 
gevierd in d’Amandelboom, en dit 
jaar in Huize Het Oosten. Dat is al-

tijd erg gezellig. Er zijn workshops 
waaraan je kunt meedoen en er is 
een etentje’. 

Twee dagen
‘Het Steunpunt doet dus erg veel. 
Je kunt er ook altijd voor advies 
terecht. Je hoeft als mantelzorger 
dus niet thuis zitten te kniezen! Nu 
ben ik, mede door mijn vroegere 
vrijwilligerswerk in het hospice en 
in De Koperwiek, niet eenzaam. Ik 
heb genoeg contacten, maar vind 
het ook heerlijk om gedurende de 
twee dagen die mijn man niet thuis 
is, eens helemaal niets te doen. En 
het is fijn te weten, dat je altijd bij 
het Steunpunt Mantelzorg terecht 
kunt’. 

Jennie van Wingerden laat zich 
graag adviseren door Steunpunt 
Mantelzorg.

zon. Dat doopte ik weer in de soep 
die we kregen, soep waar af en toe 
een blaadje groen in dreef en als 
vlees een schijfje darm. We zeiden 
je krijgt te veel om van te sterven 
en te weinig om  te leven. Ik heb 
in Tjimahi een paar keer bacillaire 
dysenterie gehad.’  

Laatste kamp
‘Omstreeks juli 1945 werd mij 
meegedeeld dat ik naar Bandoeng 
moest. Daar was mijn vader ge-
interneerd en deed administratief 
werk. Hij had op een namenlijst 
mijn naam gezien en bij de Jappen 
het verzoek gedaan of zijn zoon bij 
hem kon komen en dat werd inge-
willigd. Toen ik mijn vader vertel-
de dat de frater in Tjimahi gezegd 
had dat ik naar de HBS kon, orga-
niseerde hij een leraar die me exa-
mineerde. Hij gaf me een schrif-
telijke verklaring dat ik inderdaad 
naar de HBS kon.’ Peter Kerkhove 
zat tot het einde van de oorlog bij 
zijn vader. ‘Ergens in het 15de ba-
taljon in Bandoeng was een radio-
ontvanger en we kregen berichten 
door over de stand van de oorlog. 
Mijn vader vertelde me op een dag 
dat op Japan een atoombom geval-
len was maar we wisten niet wat 
dat betekende. We dachten alleen 
dat het een zware bom was. La-
ter volgde een tweede atoombom 
en daarna hoorden we het bericht 
dat Japan zich overgegeven had. 
Het gezag in het kamp werd door 
de aanwezige Nederlandse leiding 
overgenomen. Mijn vader ging 
meteen naar Batavia om mijn moe-
der op te zoeken die in het Tjikini 
ziekenhuis lag. Mijn broertje die in 
1939 was geboren lag in het Caro-
lus ziekenhuis.’ 

Vlissingen
‘Mijn vader kwam weer terug naar 
Bandoeng om mij te halen en sa-
men gingen we naar Batavia. Mijn 

zus was intussen ingetrokken bij 
een bevriend echtpaar in Batavia 
en mijn vader en ik konden daar 
ook komen. Mijn vader is zo snel 
mogelijk weer in de scheepsbouw 
gaan werken en ik ging vier maan-
den naar een noodschool verderop 
in de straat. Mijn vader had ge-
regeld dat ik in 1946 met de tot 
troepentransportschip verbouwde 
Sibajak als werkend passagier naar 
Nederland kon. Ik kwam op 1 juli 
aan en ging wonen bij een zus en 
zwager van mijn moeder in Vlis-
singen. Ik mocht daar naar de twee-
de klas van de HBS. Alleen wat 
Frans betreft liep ik achter.’ Nadat 
hij een jaar bij zijn oom en tante 
was kwamen zijn ouders met Eu-
ropees verlof. ‘Mijn tante regelde 
gemeubileerde kamers in Vlissin-
gen. Een jaar later ging mijn vader 
terug om een woning voor ons in 
Batavia te regelen. Wij bleven nog 
een jaar langer en gingen in 1949 
ook weer naar Indië. Daar heb ik in 
1950 de HBS op de  Carpentier Al-
ting Stichting (CAS) afgemaakt.’ 

Studie
Peter Kerkhove maakte in 1949 
de soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië mee. Daarna vertrok hij 
naar Nederland en ging weg- en 
waterbouwkunde studeren aan de 
HTS in Dordrecht. Daar leerde hij 
zijn vrouw kennen en in 1958 zijn 
ze getrouwd. Zijn eerste baan was 
in Amsterdam bij een grote aan-
nemer, daarna werkte hij bij de ge-
meente Rotterdam, onder meer bij 
de tunnelbouw voor de metro en 
later bij de Provinciale Waterstaat 
van Zuid-Holland. In 1965 ging 
hij tot zijn pensionering bij de ge-
meente De Bilt werken en kwam in 
Bilthoven wonen. Sinds 1961 is hij 
prediker en Bijbelleraar en sinds 
hij in Bilthoven woont is hij dat 
bij de Evangelische gemeenschap 
Bilthoven en omgeving.
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Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
608 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

SOLIDUS
ZOMER 2018VOETKLACHTEN?

BEZOEK ONS!

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Gina G 
€ 129,95

Man natura H 
€ 139,95

Spezial H  
€ 119,95

Man natura HMan natura H

Lia K  
€ 139,95

Spezial HSpezial H

Man natura H 
€ 129,95

Solidus voetbed sandalen
nu met 20% korting.

George In der Maur BeterlopenwinkelGeorge In der Maur Beterlopenwinkel

Restparen
slippers/sandalen 

diverse merken
vanaf € 29,-

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KOGELBIEFSTUK SATE

Lekker gemarineerd. Super voor op de barbecue. 

Smelt op de tong
100 gram 1,90

ZOMER SPIES

Een topper! Varkenshaas met een lekkere mosterd 

marinade, paprika & ui op een spies.
100 gram 1,95

PROCUREURLAPJES

Van ons bekende varkensvlees. Voor op de barbecue, 

in de pan of aan een stuk voor pulled porc
100 gram 1,15

GYROSVLEES

Naar Grieks recept. Lekker gevuld met ui ringen & 

andijvie. Kort en fel bakken
100 gram 1,00

KIP KARBONADE'S

Met een beentje. Lekker gemarineerd & gekruid. Ook 

lekker om indirect te garen op de barbecue
100 gram 0,70

BARBECUE STEAKS

Lekker gemarineerd & gekruid. Om kort op de 

barbecue ( of in de pan ) te bakken
100 gram 1,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 6 augustus t/m zaterdag 11 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in
De Vierklank?
mail ons naar

info@vierklank.nl

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Out� ts Boots Accessories

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

al vanaf € 25,- 

Blessed by
Comfort

Magazijn
mag echt leeg!

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany
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Niet op voettocht met afval
Inwoners blij met aanpassing inzamelbeleid

door Henk van de Bunt

Bewoners van de Sperwerlaan in Bilthoven probeerden eind 2017 de afvalinzameling van hun 
appartementen in andere banen te leiden. Namens hen gaf woordvoerder en bewoner Lex Jazet 
aan bezwaar te maken tegen het gegeven dat hun (eigen) container verwijderd zou worden en 

dat hun afval in een ondergrondse container naast de ingang van het
Noord-Houdringe bos zou moeten worden gedeponeerd. 

Eerder had de gemeente aangege-
ven: ‘In het vastgesteld gewijzigd 
afval-inzamelbeleid is geen ruimte 
meer voor het ongewijzigd door-
zetten van de huidige inzamel-
structuren, ook niet van de boven-
grondse verzamelcontainers. In 
uw situatie komt een ondergrondse 
container aan de overzijde van de 
Sperwerlaan; deze locatie deelt u 
met de appartementencomplexen 
aan de overzijde. Gebleken is 
dat daar, zowel bovengronds als 

ondergronds, de meeste ruimte 
beschikbaar is. Ook liggen ver-
houdingsgewijs de meeste aanslui-
tingen (huishoudens), die gebruik 
gaan maken van deze locatie, aan 
deze zijde van de Sperwerlaan’. 
De gemeente gaf verder aan het 
met de bewoners eens te zijn, dat 
het niet ideaal was om de weg te 
moeten oversteken, maar dat de 
afstand viel binnen de gestelde 
kaders: ‘Wij zullen nog nader on-
derzoeken op welke wijze wij het 

oversteken beter kunnen facilite-
ren, want dit is zeker een drukke 
weg’.

Niet gelukkig
Onlangs berichtte de projectleider 
uitvoering Inzamelingsplan, dat de 
container ‘aan de overkant‘ niet is 
geplaatst. ‘Ook vanaf die andere 
kant (Woodland Residence) was 
men niet gelukkig met de plaat-
sing van deze container. Daarom 
is besloten de huidige situatie te 

handhaven. Wel gaan we op zoek 
naar een manier om de mogelijk-
heid van afvalscheiding te verbe-
teren’. Lex Jazet vertelt nog: ‘In 
mijn laatste mondelinge contact 
werd aangegeven dat handhaving 

van onze rolcontainer ook een op-
tie was en dat eind juli zou worden 
beslist. Wij hebben laten weten 
graag betrokken te willen blijven 
bij de zoektocht naar verbeterin-
gen in onze afvalscheiding.

Zicht op de eerder bedachte nieuwe inzamelplek vanuit een appartement 
op de Sperwerlaan.

Plaatsing ondergrondse 
afvalcontainers bijna gereed

door Henk van de Bunt

In de maanden juni en juli plaatste de gemeente De Bilt op ruim 50 locaties in Bilthoven, De 
Bilt en Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD.

De werkzaamheden startten be-
gin juni. De exacte locaties zijn te 
vinden op een containerkaart via 
debilt.nl/terugnaar100. Hier staan 
ook antwoorden op de meest ge-
stelde vragen. De ondergrondse 
verzamelcontainers kunnen in 
gebruik worden genomen, nadat 
de grind-betonnen bovengrondse 
containers zijn geleegd en verwij-
derd.

Met milieupas
Alleen inwoners, die geen kliko’s 
aan huis kunnen hebben kunnen elke 
restafvalcontainer in de gemeente 
openen met de nieuwe milieupas. 
De verzamelcontainers voor PMD 
zijn zonder milieupas voor iedereen 
toegankelijk. De nieuwe milieupas 
geeft ook toegang tot de Milieus-
traat. Verspreid in de gemeente De 
Bilt staan inmiddels 70 ondergrondse 

verzamelcontainers. Hiervan worden 
er 20 geschikt gemaakt voor PMD 
en 7 voor papier. Na het plaatsen van 
de nieuwe en het aanpassen van be-
staande verzamelcontainers staan er 
92 ondergrondse restafvalcontainers, 
60 ondergrondse PMD-containers 
en 7 ondergrondse papiercontainers. 
Wij liepen de ‘plaatsingen’ in Maar-
tensdijk even langs en zagen opmer-
kelijke dingen.

De nieuw te plaatsen containers 
voor restafval en PMD aan de 
Graspieper zijn gerealiseerd.

Locatie 163 bij Tolakkerweg 209 
(ombouw bestaande ondergrondse 
container naar PMD) is nog niet 
gerealiseerd.

Op de hoek Industrieweg en 
Tolakkerweg bevindt zich een 
bestaande ondergrondse container; 
ongeschikt voor de bijgeplaatste 
koel-vries-combinatie.

Ten koste van twee 
parkeerplaatsen zijn bij de Prins 
Clauslaan in Maartensdijk de 
locaties 26 (Restafval + GFT) en 
27 (PMD) gerealiseerd.

Op de Prins Bernhardlaan komt 
een maatwerkoplossing voor 
zowel restafval als PMD. Die voor 
restafval is er al.

Warm klusje

In de volle zon zijn rietdekkers bezig in Hollandsche Rading. Geen koud voetenbadje of een middagje zwemmen 
op de strook voor deze mannen. Maar wel liters water om het vochtgehalte in het lijf op pijl te houden. 
Vastberaden gaan ze door. Er wordt met hart en ziel gewerkt om er iets moois van maken. Kanjers.  
(Rob Timmer)

AH Kwinkelier 
feestelijk geopend

Woensdag 1 augustus werd de vernieuwde winkel van Albert Heijn in 
de Kwinkelier heropend. Honderden mensen kwamen erop af, want er 
werden ook nog gratis loten uitgedeeld en iedereen kreeg een prijs.

De openinghandeling werd om precies 16.00 uur verricht door Inge en 
Sabina, waarna een lange rij wachtenden de winkel binnenstroomde. Ira 
Bierma was de allereerste klant die binnenkwam. De ruime opstelling 
van de producten in de winkel viel direct op. Zelfs de winkelwagens 
zijn vernieuwd en geschikt gemaakt voor zelf scannen van boodschap-
pen. Filiaalmanager Daan Verburg vertelt dat die mogelijkheid vanwe-
ge de levertijd van de apparatuur in het najaar wordt ingevoerd. [GG]

De openingshandeling wordt verricht door Inge en Sabina.

Hervatting 
zomerbridge De Bilt

Op woensdag 22 augustus zal - na een stop van een aantal weken - de 
Zomerbridgereeks bij Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt worden 
voortgezet vanaf 19.30 uur in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per persoon per avond, leden 
gratis. 
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 8 t/m dinsdag 14 augustus 2018

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

TOT 

60%
KORTING5 STUKS

9.99

NU

 2+2 
GRATIS*

Zonnedauw in 
Westbroek

Zonnedauw (Drosera) is een geslacht van vleesetende planten in de 
Zonnedauwfamilie en telt rond de tweehonderd soorten. De botanische 
naam Drosera is Oudgrieks. De zonnedauw lokt, vangt en verteert 
insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan diens 
tentakeltjes. De prooi dient om de plant te voorzien van voedingsstoffen 
die vrijwel afwezig zijn in de bodem waar de planten leven. De 
meeste zonnedauw leven in moerasachtige gebieden, maar er zijn 
uitzonderingen in uiterst droge gebieden. Deze foto van zonnedauw 
maakte Wim Westland ter hoogte van de Westbroekse Binnenweg.
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Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58Kersen eten in Cothen
De Zonnebloem De Bilt-Bilthoven ging op woensdag 25 juli met zo'n 
30 ouderen naar de Kersenhut in Cothen. Aanvankelijk was het be-
wolkt maar later brak de zon weer door. Na 2 uurtjes werd de terugreis 
aanvaard. Wie af en toe een uurtje beschikbaar heeft voor een ander 
kan zich aanmelden: tel. 030-2080211 of zonnebloemdebiltbilthoven@
hotmail.com. (Jolanda Verhoef)

Het was goed toeven onder de kersenbomen met een glaasje kersensap 
en voor iedereen een bakje kersen.

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

Kon. Wilhelminaweg
461 in Groenekan.

0346 - 211215

Kijk op onze website
www.parelpromotie.nl

of mail naar
info@parelpromotie.nl
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Toen en nu (nog)…
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 

publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Tot in de negentiende eeuw stond 
op de plaats van het eerste postkan-
toor (Dorpstraat 25) een boerderij. In 
1883 werd besloten het pand groten-
deels te slopen en werd er een nieuw 
gemeentehuis annex postkantoor 
gebouwd. In 1906 werd het gemeen-
tehuis voorzien van elektrisch licht, 
het postkantoor echter pas in 1909. 
De posterijen weigerden aanvanke-
lijk in 1906 de met deze verbetering 
samenhangende huurverhoging te 
betalen, maar stemden 1909 toch in. 
Aangezien de gemeente na enige tijd 
om meer ruimte verlegen zat werd 
het huurcontract met de posterijen na 
14 november 1912 niet verlengd. In 
1932 is het gemeentehuis verplaatst 
naar Jagtlust aan de Soestdijkseweg-
Zuid en is het gebruik en de bestem-
ming van het voormalige gemeente-

huis annex postkantoor herhaaldelijk 
gewijzigd. In 1977 heeft na het ver-
trek van de politie (de opvolger van 
de veldwachter) een verbouwing 
plaatsgevonden tot vijf wooneenhe-
den. Een postkantoor aan de Burge-
meester de Withstraat (10-12) werd 
geopend op 25 maart 1915 (om 18.00 
uur). Het pand heeft diverse verbou-
wingen ondergaan, waaronder een in 
1921 en een in 1948 toen er postbus-
sen bijkwamen en het lokettenfront 
werd gewijzigd. Toen het gebouw in 
1913 werd ontworpen werkten er nog 
steeds evenveel mensen als in 1894: 
de directeur, een kantoorbediende en 
vijf bestellers. In 1956 wordt gespro-
ken van een ‘nijpend ruimtegebrek’; 
15 bestellers moeten hun werk ver-
richten in een ruimte van slechts 30 
m2. Tot maart 1968 heeft het pand 

als postkantoor dienst gedaan. Het 
postkantoor verhuisde toen naar een 
tijdelijk kantoor aan de Rozenstraat. 
Rond 1975 werd het postkantoor naar 
de Hessenweg 164-166 verplaatst. 
De ernaast geplaatste brievenbus is 
in de Burgemeester De Withstraat 
is nog de enige herinnering aan 
vroegere tijden. In december 1956 
schreef het Postdistrict Utrecht, dat 
men voornemens was om het kantoor 
te verbouwen omdat het te klein ge-
worden was. In de daarop volgende 
jaren kwamen er diverse plannen; in 
1972 liet de PTT definitief weten dat 
men bezwaren zag in nieuwbouw aan 
de Burgemeester de Withstraat. Men 
vond de ligging te excentrisch en was 
bang, dat de straat een uitstervend 
deel van de gemeente was. In 1975 
kwam dan uiteindelijk de nieuwe 

De brievenbus naast het pand aan 
de Burgemeester de Withstraat is 
de enige herinnering aan vroegere 
tijden.Het oude postkantoor aan de Dorpsstraat in De Bilt.

Het postkantoor aan de Burgemeester de Withstraat.
(foto Historische Kring)

vestiging aan de Hessenweg 164-
166. Het pand aan de Burgemeester 
de Withstraat werd verkocht en na 
een grondige verbouwing werd het 
toen in gebruik genomen door boek-
winkel ‘De Oude Post’.

Gescheiden toiletten
Het ruimteprobleem in het pand Bur-
gemeester de Withstraat 10-12 - al in 
1956 geconstateerd - wordt in 1975 
volledig ‘geneutraliseerd’. In een ar-
tikel (april 1994) in De Biltse Grift 
vertelt Ellen Drees over haar per-
soonlijke herinneringen aan het pand 
aan de Burgemeester de Withstraat: 
‘Onlangs kreeg ik het boekje Post-
kantoor in een Biltsche Herbergh 
van A.P. de Goede en M. H. van Dort 
cadeau. Daarbij ging mijn belangstel-
ling vooral uit naar wat de auteurs te 
vertellen hadden over de geschiede-
nis van de postkantoren. Met één van 
de Biltse postkantoren heb ik name-
lijk een aantal jaren een nogal per-
soonlijke band gehad. In april 1975 
kraakte ik samen met een groepje 
vrienden het ‘Oude Postkantoor’ 
aan de Burgemeester de Withstraat 
10-12. De directeurswoning van het 
Oude Postkantoor was nog in prima 
staat. Op de eerste verdieping wa-
ren vier grote kamers en een riante 

keuken, die uitkwam op een groot 
balkon. Op de zolderetage waren bo-
vendien nog twee grote voorkamers, 
een wat kleiner achterkamertje en 
twee grote overlopen. In een kleine 
ruimte ernaast lagen twee toiletten, 
die echter niet meer bruikbaar waren. 
De opschriften op de deuren zorgden 
echter voor enige hilariteit, omdat er 
één bestemd was voor ambtenaren en 
één voor postbestellers.

Jefke Dijkstra genomineerd voor 
Gouden Venus van Milo

door Marijke Drieenhuizen

Jefke Dijkstra, bewoner van Thomashuis Maartensdijk, werkt twee dagen per week bij
Reinaerde Ateliers De Wijde Doelen. Daar maakt zij kunst. Met die kunst valt zij op. Zij gebruikt felle 
kleuren en is gefascineerd door architectuur. De kunstenaar Friedensreich Hundertwasser is Jefke’s 

inspiratiebron. Jefke is genomineerd voor een bijzondere prijs, de Gouden Venus van Milo,
georganiseerd door de goede doelen afdeling van Coöperatie Dela.

Jefke Dijkstra is 44 jaar, heeft het 
Syndroom van Down en is Outsider 
Art kunstenaar (de benaming van 
de kunstenaarsgroep van mensen 
met een beperking). Zij zijn niet ge-
schoold in het maken van kunst maar 
werken vanuit een innerlijke drijf-
veer. Jefke tekent al haar hele leven. 

In haar werk is het is altijd zomer, 
want ze houdt absoluut niet van de 
winter. 

Handschrift
Kunstenaars zijn te herkennen aan 
hun handschrift. Heb je één werk 
gezien van Van Gogh of Rembrandt 

dan kun je de rest ook herkennen. 
Zo werkt het ook in de Outsider Art, 
zij wijken daarin dus niet af van ge-
schoolde kunstenaars. Ook Jefke 
heeft een eigen handschrift. Haar 
werk is kleurrijk en abstract en er zit 
veel ritme en beweging in. Boven-
dien heeft ze een geweldig kleurge-

voel. Marco Grünbauer is begelei-
der op het atelier: ‘De kwaliteit van 
Jefke’s werk is de veelheid van ele-
menten, zoals ramen, deuren, golven 
en wolken, waarvan ze altijd weer 
één compositie weet te maken. Dat 
doet ze door lijnvoering maar voor-
namelijk door het gebruik van kleur. 
Op cruciale plekken brengt ze een af-
wijkende kleur aan waardoor samen-
hang ontstaat’. Jefke heeft koffie no-
dig om goed te kunnen werken. Zij is 
de enige die koffie bij haar werk mag 
drinken. ‘De werkplek en tekening 
ligt altijd vol met spullen: tandpasta, 
lipgloss etc. Chaos lijkt het maar ook 
deze attributen hebben allemaal een 
eigen plek. Ze ordent het en dat geeft 
haar houvast. Haar wereld lijkt vol 
met elementen die altijd weer geor-
dend moeten worden. Dat doen geeft 
haar rust en houvast’. 

Exposities en verkoop
Haar werk is te koop en wordt op 
verschillende plekken tentoonge-
steld, zoals bij het Lloyd Hotel en het 
Outsider Art Museum in de Hermi-
tage, beide in Amsterdam. Ook het 
Dolhuys in Haarlem heeft werk van 
haar gekocht. In Utrecht Overvecht is 
het gebruikt op de gevel van Reinae-
rde Kinderdagcentrum Oikos. En het 
hangt natuurlijk in De Wijde Doelen. 
Haar werk is ingestuurd voor ten-
toonstellingen in binnen- en buiten-
land, waaronder Engeland,Tsjechië 
en China. Ze ontving diverse prijzen 
voor haar werk. Onlangs is er een do-

cumentaire gemaakt door Jan Wou-
ter van Reyen van Doc.Eye film in 
opdracht van AvroTros. Jefke is één 
van de zeven geselecteerde outsider 
artists. Deze documentaire van bijna 
een uur zal in het komende seizoen 
op TV worden uitgezonden. Op ver-
zoek heeft DocEye een minifilmpje 
over Jefke gemaakt uit de documen-
taire. Via de site van het goed doel en 
het stemmen is dit filmpje te zien.

Communiceren 
Jefke is geen prater en haar werk is 
haar manier van communiceren. Ze 
houdt er niet zo van om met men-
sen te praten, maar ze heeft wel lef. 
Toch lukt het mij om enige woorden 
te krijgen: ‘Soms luister ik als Marco 
een aanwijzing geeft. De kleuren kies 
is zelf uit. Koffie, twee per dag en de 
rest thee. In het weekend wil ik graag 
Jillz. Als mijn werk af is krijg ik krie-
bels in mijn buik’. Met haar werk 
en haar talent inspireert ze mensen 
met en zonder beperking. Als ze een 
prijs wint, zou ze die gebruiken om 
de middelen aan te schaffen om nog 
meer prachtig werk te maken. Er zijn 
nog 99 andere mensen met een beper-
king genomineerd. De uitslag van de 
verkiezing is deels gebaseerd op het 
aantal stemmen dat wordt uitgebracht 
en deels door een vakjury. Via de site 
https://www.goudenvenusvanmilo.
nl/ kan tot 9 september a.s. gestemd 
worden. Dat kan via Facebook maar 
het kan ook via een formulier. Jefke 
hoopt op heel veel stemmen.Jefke Dijkstra kan in ieder geval rekenen op de stem van haar medebewoners.
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Te koop aangeboden
Kroonluchter met glaspegels 
40 cm doorsnede €45,-. Tel 
06-18391943

Grote decoratieve vaas uit 
Lombok. Kleine gelijmde 
schilfer bovenop hals, nau-
welijks zichtbaar. Ca. 62 cm. 
hoog, breedste diameter: 30 
cm. Voor slechts €15,-. Tel. 
06-30693144

Tijdschriften national geo-
graphic jaargangen 1992 
- 1997 Prachtige natuur- en 
dierenfoto's. Veel onderwer-
pen zijn ook nu nog actueel. 
Ophalen voor slechts €5,-. 
Tel. 06-30693144

Boekenserie Churchills 
memoires. Complete 12-deli-
ge serie over de tweede 
wereldoorlog, voor slechts 
€9,95 Tel. 06-30693144

Twee prachtige stenen vazen. 
Hoogte: 24,50 en 30,50 
cm. Zandkleur met donkere 
tekening. samen €5,-. Tel. 
06-14040516

Herenhorloge Tenson. Nooit 
gedragen, nieuwe batterij. 
€10,-. Tel. 06-14040516

Glazen schaal. Diameter: 
17cm. €1,-. Tel. 06-14040516

Vintage kerstspullen (1960) 
voornl. zilver €25 euro com-
pleet. Tel. 0346-212805

Inbouw combi-oven met 
magnetron, merk pelgrim 
€50,-. Tel. 06-19929961

Warm water boiler voor in 
keukenkast €50.- merk GKB, 
10lr. Tel. 06-19929961

Boekje over hoekjes in de 
tuin. Er staan leuke tips in. 
€4,50 Tel. 0346-243758

Goed uitziende cowboy hoed. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Dvd van Swiebertje de unie-
ke zwart/wit afleveringen. 3 
afleveringen 95 minuten. €5,-. 
Tel. 0346-243758

Valk parkieten 3 jonge en 2 
oude alles in koop €10,- per 
stuk. Tel. 0346-213245

Leren retro dokterstas in zeer 
goede staat en chique leren 
clutch allebei bruin. Samen 
€30,-. Tel. 06-13726134

Wit geverfde grenen salon 
tafel met laadje vergrijsblad 
L110 B69 H49 €40,-. Tel. 
06-29506849

Speelgoed kinderbuggy €4,50 
Pisa toren €4,50 Tel. 0346-
211738

Fietsen/ brommers
Jongensfiets 16 inch. (4-6 jr.) 
€35,-. Tel. 035-6241475

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

STAL ARENDS in 
Maartendijk heeft plek voor 
een medewerker/ruiter voor 
minimaal 20 u/pw en een 
weekend hulp voor alle voor-
komende stalwerkzaamhe-
den. Bel Cora Arends voor 
meer info 06-54793516 of 
mail naar info@stalarends.nl

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

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

Betrouwbare HUIS-
HOUDELIJKE HULP aange-
boden. Referenties beschik-
baar. Tel. 06-36501273

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Nette BEDRIJFSRUIMTE 
op uitstekende locatie 
Industrieterrein Soest: 
Bedrijfshal. etc 147m2 
+ kantoor 1e verd. 83m2, 
afsluitbaar terrein. Info 
06-22807848

Gevonden: Goude ketting. Als 
u zegt waar en wanneer verlo-
ren, dan kunt u het bij mij 
ophalen. Tel. 06-30921091

Van 12-18 aug. TE HUUR: 
7 persoons huis. 1 km van 
zee. Nu €40 per nacht. 
www.connycoppen.nl/Berck 
06-19947183

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

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

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

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven 
op geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Praktijk Counseling & E.M.D.R.
D.A.Idzerda-Schut. Javalaan 38 3742CP Baarn
Tel. 035-8871048
www.filibert.nl

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

Ik ben op zoek naar een kamer in de Bilt, 
om dichter bij de universiteit te wonen. Mijn naam is 
Fabienne Plieger, ik ben 20 jaar en een geschiedenis studente 
aan de Universiteit Utrecht. Graag hoor ik van u! U kunt mij 
bereiken via email: fabienneplieger@hotmail.com of via
telefoon op: 06-44991058

Gezocht: Woonruimte voor 1 persoon. 27 jaar oud en wer-
kend in de architectuur. Ik ben een rustig en gezellig persoon, 
op zoek naar een fijne woonruimte (bij voorkeur met een 
tuintje) per half augustus. Budget max. €800,- p/m. Contact: 
06-27234656

VBW-feest in Westbroek 
De tent van de Vakantie Bijbel Week in Westbroek is dit jaar geopend op 
dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 augustus. Van 10.00 tot 15.00 
uur zijn alle kinderen die na de zomervakantie naar basisschoolgroep 1 
t/m v.o.-klas 1 gaan van harte welkom. Met het thema ‘Zoek het uit’ kun 
je meedoen om samen te zingen, luisteren naar Bijbelverhalen, spelen, 
knutselen en toneel kijken. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er op dinsdag 
21 augustus en op woensdag 22 augustus een spannend avondprogramma, 
dat ongeveer van 19.30 tot 22.30 uur duurt. Ook is er een gezellige af-
sluitingsavond voor iedereen op donderdag 23 augustus vanaf 19.30 uur; 
deze duurt ongeveer een uur. Meer informatie: www.facebook.com/vbw.
westbroek of vbwwestbroek@gmail.com/

Maden in de Kliko
Met het aanhoudende warme weer groeit het aantal 
ongenode gasten in de kliko's. De friemelende 
maden zijn niet echt aantrekkelijk, maar er valt wel 
iets aan te doen. We kwamen de volgende tips tegen.

Voorkomen
• Leg onderin de groene container een krant of stro. 

De afvalresten koeken nu niet aan, waardoor je geen 
last krijgt van maden. Maden houden van vochtige 
plekken en door de krant of het stro zorgt je dat het 
droog blijft.

• Wikkel vlees en vis in een krant of stop het in een 
biologisch afbreekbaar zakje voordat je het weg-
gooit in de container. Zo voorkom je dat vliegen 
eitjes kunnen leggen, waardoor je ook geen last 
krijgt van maden.

• Zet de groene container af en toe op een kier. Maden 
hebben een hekel aan licht.

• Hang een pantykous met mottenballen in de con-
tainer. Dit vinden ze zo stinken dat de maden je bak 
niet eens in willen. 

• Strooi zand onder de rand van de deksel. Zo kunnen 
er geen eitjes gelegd worden.

Maden weg
• Leg een tak Hedera (klimop) in de kliko en de 

maden gaan dood. 
• Lavendel is een ‘natuurlijke’ vijand van maden, dus 

als je dit in de bak gooit gaan ze dood. De kliko 
gaat er ook nog eens lekker van ruiken. Zowel verse 
lavendel, als een luchtverfrisser werken voor deze 
truc.

• Als de bak geleegd is kan je er een emmer kokend-
heet water (met azijn of groene zeep) ingooien. Doe 
de deksel er weer op, zodat de hitte in de bak blijft.

Stank weg
• Spuit de kliko regelmatig, na het legen, schoon met 

een hogedrukspuit of een tuinslang. Een vies klusje; 
even doorbijten. Laat de container goed opdrogen.

• Als je de gft-bak niet gebruikt voor compost kun 
je ook azijn of afwasmiddel gebruiken om de bak 
schoon te maken. Gebruik je het wel als compost, 
gebruik dan alleen water.

• Strooi onderin je kliko een beetje waspoeder en 
herhaal dit halverwege. Doe dit niet als je je gftafval 
gebruikt als compost.

• Zet de deksel op een kier. Zo komt er zuurstof bij 
het gftafval en gaat het niet stinken.

Gezonde snacks 
maken

Op 14 augustus om 14.30 uur geeft Annoesjka de 
Graaf tijdens het Zomerprogramma van Mens De 
Bilt de workshop Gezonde tussendoortjes met ge-
makkelijk verkrijgbare ingrediënten. In de workshop 
legt Annoesjka uit wat bepaalde voedingsstoffen in 
je lijf doen, proeven de deelnemers een paar tussen-
doortjes en daarna mogen ze zelf aan de slag: ‘Een 
ideale combinatie’. Aanmelden voor de workshop 
kan via https://www.mensdebilt.nl. 
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 20 op 21 augustus op 
het traject Utrecht - Den Dolder een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).
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Klankbord Scheerchinezen
In de meeste artikelen over bridge kan men lezen, dat 
bridgers in het algemeen vaste partners hebben, die vaak 
jaren (soms tientallen) samenspelen. Ik heb dat voorrecht 
ook gekend en streef daar nog steeds naar. Ik mocht ge-
durende plm. 13 jaar mijn bridgeleven delen met zo’n 
vaste zekerheid. Hij was bijna altijd aanwezig en als dat 
zo was, was hij meestal ook behoorlijk ‘aanwezig’. Hij 
had een aantal vaste kernachtige woorden in zijn vocabu-
laire opgenomen; woorden waarvan ik de betekenis zeker 
kende en hetzelfde dacht over de herkomst ervan. Voor-
beelden, die onuitwisbaar in mijn geheugen staan gegrift 
zijn ‘de nek’, ‘cowboybridge’ en scheerchinezen. Ik ben 
geabonneerd op een Taal-E-mailbrief. De redactie ervan 
vond het ooit nodig om eens stil te staan bij de Chinees 
in de Nederlandse taal: ‘Zo gaan we sinds ongeveer 1960 
en masse naar de chinees. Daarvoor hoeven we niet ver te 
reizen, want met een kleine letter is chinees de aanduiding 
voor een restaurant, wat trouwens in de praktijk vaak een 
Chinees-Indisch restaurant blijkt te zijn. We begeven ons 
naar ‘Tong Ah’ of ‘De Lange Muur’ en eten daar tjap-
tjoi, foeyonghai en golauyoek, woorden die allemaal Van 
Dale hebben gehaald. Of we nemen ons bakje mee naar 
huis, en spreken dan opeens van een afhaalchinees. Of 
van een mee-neem-chinees, als we in Vlaanderen wonen. 
Maar chinezen doen we bijna allemaal. Ook als we on-
verhoopt eens geen trek hebben, want chinezen kan ook 
betekenen ‘heroïne of cocaïnebase op aluminium verhit-
ten om de damp door een pijpje te inhaleren’. Blijkbaar 

worden drugs nog steeds 
geassocieerd met het He-
melse Rijk, waar in de 19e 
eeuw door de Britten al twee 
Opiumoorlogen werden uit-
gevochten. Overigens ter 
bescherming van hun eigen 
opiumhandel. Al ver voor 
de restauranthouders kwa-
men er trouwens Chinezen naar ons land. Die waren vaak 
straatarm en verkochten warm water of pindalekkernijen. 
Zo ontstond de nu vrijwel vergeten uitdrukking ‘een rare 
waterchinees’. En ook het niet zo aardige rijmpje ‘inda-
pinda-poepchinees’. Volgens Van Dale is poepchinees 
een ‘goedmoedig scheldwoord’. Er zijn er die om minder 
in toorn ontsteken’.

Scheerchinezen
Toen ik dat alles las, was mijn nieuwsgierigheid extra 
geprikkeld. Het ‘scheerchinezen’ van mijn bridgepartner 
van voorheen en waarmee hij het ‘heen- en weer afspelen 
bij bridge’ bedoelde, zou voor eeuwig en altijd een onder-
bouwing, een uitleg moeten krijgen. Dus ik ‘googlede’, 
bezocht Ilse, Wikipedia en van Dale him- of herselfs, 
maar nergens, nee nergens bleek er ooit iemand - behalve 
mijn bridgepartner en ik - het woord in zijn of haar mond 
te hebben gehad. Wij hebben ons dus jaren ‘vermaakt’ 
met een niet bestaand woord. In ieder geval kan het wel 
worden toegevoegd op die websites van andere, niet be-
staande woorden (ikzegookmaarwat.nl, vokabulaire.nl) 
zoals daar zijn achteraandacht, (pas als laatste aandacht 
krijgen), baardbedenker, (iemand die baarden bedenkt 
bij een gezicht), bedremsel, (residu van het bedrem-
melproces), driftklikker, (websurfer, die niet het geduld 
heeft te wachten op de volgende pagina), facettenbandje, 
(bandje met verschillende delen), Geenitalië (Frankrijk) 
of woorden, die (ook) niet bestaan, maar die je deson-
danks meteen begrijpt zoals:Tandenteugel, Klapcompu-
tertje, Pijlsmijtbord, Verstrakoperatie voor je gezicht of 
scheerchinezen. 

Henk van de Bunt Van driftklikker tot scheerchinees.

Nieuw kunstgrasveld bij SVM
door Kees Diepeveen

Het is alweer 10 jaar geleden dat er een kunstgrasveld werd aangelegd bij SVM in 
Maartensdijk. Aangezien dit ook de gebruiksduur is van het veld heeft de gemeente

De Bilt in samenwerking met SVM een nieuw kunstgrasveld aangelegd.
Deze week kan het nieuwe veld al bespeeld worden.

Wout van Dronkelaar (Hoofd Tech-
nische Zaken van SVM) is blij met 
het nieuwe kunstgrasveld: ‘Je merkt 
direct dat het nieuw is en van be-
tere kwaliteit. Er zit meer vering in 
de mat’. De zwarte rubber korrels 
zijn vooral aan de buitenranden van 
het veld goed te zien. ‘Er is 10 ton 
korrels en 60 ton zand in het kunst-
grasveld geveegd’ aldus Wout. ‘We 
hebben voor korrels gekozen omdat 
deze inmiddels kwalitatief verbeterd 
zijn. Er is ook naar kurkkorrels geke-
ken maar die gaan bij nat weer klon-

teren. Maar een kunstgrasveld heeft 
ook onderhoud nodig. Eenmaal per 
week moet het veld geborsteld wor-
den om de korrels gelijkmatig ver-
deeld te houden in het veld. Eens in 
de twee à drie jaar moeten de korrels 
worden aangevuld’. 

Trainen
Het grote voordeel van kunstgras 
is dat er de gehele dag op gespeeld 
kan worden. Vanaf zaterdag 9.00 tot 
aan het eind van de middag kunnen 
er wedstrijden op dit veld worden 

gespeeld. Wout: ‘Omdat we ook op 
dit veld trainen hebben we van het 
trainingsveld een extra speelveld 
kunnen maken. Daar zit dus ook 
de winst. Vanaf dinsdag 7 augustus 
begint het seizoen weer met trai-
ningen voor alle teams. De jongste 
jeugd begint aan het einde van au-
gustus met de training omdat die 
leeftijdsgroep nog volop op vakantie 
is. Op dinsdag 14 augustus wordt de 
eerste wedstrijd op het nieuwe veld 
gespeeld’. Bij SVM staan ze te trap-
pelen. 

SVM kan zeker weer 10 jaar vooruit met het nieuwe kunstgrasveld.

Kilometerzwemtocht
Op zaterdag 25 augustus organiseert zwembad De Kikker in 
Groenekan voor de 36ste keer de jaarlijkse kilometertocht rond 
Fort Ruigenhoek. Eénmaal per jaar krijgen leden en introducees de 
gelegenheid om aan deze unieke zwemtocht deel te nemen en ook van 
de prachtige natuur rondom het Fort te genieten.
 
De waterkwaliteit van zwembad De Kikker en de fortgracht rond Fort 
Ruigenhoek is uitstekend, waardoor het weer mogelijk is de kilome-
tertocht rond het fort te organiseren. Kinderen, senioren, geoefende en 
ongeoefende zwemmers kunnen deelnemen aan deze recreatieve tocht. 
Vorig jaar waren er 120 deelnemers. Vanaf 13.30 uur gaan de deelne-
mers in groepen van start. Inschrijven voor de Kilometertocht kan tot 
uiterlijk woensdag 22 augustus 2018 bij de kassa van het zwembad. Het 
inschrijfgeld voor leden bedraagt 5 euro, voor introducees 7,50 euro. 
[KD]

In 2017 namen 120 zwemmers deel. [foto Kees Diepeveen]

Zomerbridge
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge tot 
en met 30 augustus. Donderdag 2 augustus waren 20 paren naar het 
Dorpshuis afgereisd: aan Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits won-
nen met 68,06%; het zilver was alweer voor Erik Polders + Nico Ver-
haar met 62,04% en het bronzen eremetaal werd dit keer aan Cobi van 
der Geest + Riet Hazeleger (met 56,71%) overhandigd. De eerstvol-
gende avond is donderdag 9 augustus. Bij voorkeur vooraf aanmelden 
via mail bij bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag 
zelf en in het uiterste geval voor 19.00 uur aan de zaal. Aanvang brid-
gen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn twee euro per persoon voor 
niet-leden en één euro voor leden van de organiserende club.

Wedvluchten
Drie deelnemers ‘gaven in totaal 15 duiven mee voor een vlucht vanuit 
Chateaudun over meer dan 500 km. De duiven van Ron van Miltenburg 
werden 1 en 2, die van M.J.J. van Zelst werden 3 en 4. Uit Niergnies 
mochten 95 duiven van 8 deelnemers terug komen. Hier was de uitslag: 
J.P.H. Stas Sr. 1, Ron Miltenburg 2, P.C.A. Cooyman 3, 6 en 9, Comb. 
Steenbeek + zoon 4, Peter van Bunnik 5, M.J.J. van Zelst 7 en 8 en W. 
de Ruiter 10.

Gezelligheidstoernooi
bij Het Kraaienveld 

Op vrijdag 3 augustus organiseerde Het Kraaienveld in Westbroek een 
gezelligheidstoernooi voor thuisblijvers; al enkele tientallen jaren een 
traditie. Dit jaar werd het toernooi voor het eerst georganiseerd met ten-
nissers én Jeu de Boules-spelers. In totaal bijna 30 deelnemers speelden 
hun wedstrijden in hun eigen discipline. De prijzen gingen naar zowel 
de hoogst als de laagst scorende deelnemer; zij werden de ‘zomerko-
ninkjes van Het Kraaienveld’.  (Jan Maasen)

Thuisblijvende jeu-de-boules-spelers. 



contacten met wandelaars en fietsers 
in zijn gebied en houdt hij zich be-
zig met ‘ tuinieren’ , het landschap 
naar zijn hand zetten. ‘Oostbroek is 
cultuur-historisch van groot belang 
voor Nederland en van jongsaf aan 
ben ik geïnteresseerd geweest in 
cultuur-historie en natuur. En dat 
valt allemaal samen in mijn functie 
als landgoed-boswachter’, legt Hel-
levoort uit. ‘Ik ben dan ook een te-
vreden mens’.

Beuken
Door de extreme droogte en hitte 
deze zomer, voelt Hellevoort zich 
extra verantwoordelijk voor de na-
tuur in zijn gebied. ‘Veel dieren en 
planten hebben het nu erg moelijk’, 
legt de boswachter uit. ‘Zoals je ziet 
is het gras op deze plek vergeeld en 
dood en is er geen leven meer te be-
speuren, maar dankzij ons beleid zie 
je in het midden nog wat planten als 
margrietjes en diverse grassen staan, 
een walhalla voor vlinders, sprink-
hanen en andere insecten en ik zeg 
altijd: ‘ alle beestjes helpen’. Voor 
de beuk is deze zomer echt een ramp 
en velen zullen deze zomer niet 
overleven. Hellevoort: ‘Beuken zijn 
erg gevoelig voor hitte en droogte. 
Vooral de bomen die alleen staan 
hebben het erg moeilijk. Vanwege 
de droogte laten zij hun blad eerder 
vallen en schijnt de zon genadeloos 
op de gladde stam. Dat is rampzalig 
voor zo’n boom’. 

Wensen
Een van de taken van de boswach-
ter is behoud van de natuur in zijn 
gebied. Hellevoort: ‘Behalve be-
houd, heb ik nog diverse wensen. 
Als Utrechts Landschap zijn wij al 
tien jaar bezig met het aanleggen 
van een lint van akkers, vanaf Land-
goed Sandwijk tot voorbij Drieber-
gen, met als doel kneu, patrijs en 
kwartel naar onze landgoederen te 
lokken. Verder ben ik erg trots op de 
terugkomst van raaf en boomvalk. 
Vooral op de raaf ben ik erg trots. 
Ik krijg gewoon kippevel als ik dat 
rauwe ‘ Krok-Krok’ hoor van een 
langsvliegende raaf. In 1977 zijn zij 
weer in ons land geherintroduceerd 
en sindsdien gaat het steeds beter 
hen. Weet je trouwens dat Beerscho-
ten een ringslangenhotspot is? Dit 
voorjaar werden in een broeihoop 
220 eischalen gevonden. Daar zijn 
wij echt trots op. Natuurlijk zien wij 
hier ook weleens zeldzame vogels. 
Drie jaar geleden kreeg Oostbroek 
bezoek van een groep van 27 bijen-
eters, een vogelsoort uit Zuid-Euro-
pa. In no-time kwamen 3.000 voge-
laars vanuit het hele land naar ons 
landgoed. Toen deze groep vogels 
verdertrok, waren de vogelaars ook 
weer snel verdwenen’. Ook voor de 
toekomst van zijn gebied heeft Hel-
levoort nog een wensenlijstje: wild 
zwijn, edelhert, wisent en wolf. Hel-
levoort: ‘Dat zou toch super zijn? 
Laat die dieren maar snel komen’. 

Varen door
de Molenpolder

Op 15 augustus kunt u van 14.00 - 16.00 uur met een gids van Staats-
bosbeheer door de Molenpolder 
meevaren op een fluiterboot. 
Het oude veengebied heeft een 
rijke historie. Samen met de gids 
speurt u naar de dieren en plan-
ten in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en 
onderweg kunt u een stukje lo-
pen op het ‘drijvend land’. Voor 
meer informatie en het boeken 
www.staatsbosbeheer.nl/activitei-
ten. Deze excursie is ook met een 
groep te boeken (maximaal 12 
personen). Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbosbe-
heer.nl.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vanaf woe. 8/8 - nieuwe “à la carte” kaart!
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Do.

09-08
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10-08
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11-08
Zo.

12-08

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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15-08
Do.

16-08
Vr.

17-08
Za.

18-08
Zo.

19-08

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kappertjessaus

of
Spinazierol met 

geitenkaas en honing

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Joris Hellevoort:
‘Laat die dieren maar komen’

door Walter Eijndhoven

Joris Hellevoort is boswachter bij het Utrechts Landschap (UL) Joris heeft te kennen gegeven 
van tijd tot tijd bijdragen aan De Vierklank te willen leveren. Bij het grootste deel van de lezers 

zal hij nog niet bekend zijn; daarom gingen wij bij hem langs om te horen wie
hij is en waar hij zich zoal mee bezighoudt. 

Al sinds de lagere school is Joris 
Hellevoort geïnteresseerd in alles 
wat met de natuur te maken heeft. 
Vogels, zoogdieren, planten, alles 
vond hij leuk. ‘Als 7-jarig kind las 
ik mijn eerste boek, ‘Ondergang van 
de Wildernis’. Dat boek maakte gro-
te indruk op mij en sindsdien ben ik 
altijd groot voorvechter van de na-
tuur geweest’, vertelt Hellevoort. Na 
zijn middelbare school zette hij zijn 
opleiding voort aan de Middelbare 
Bosbouwschool in Velp. 

Dienst
Op zijn achttiende werd Hellevoort 
opgeroepen voor militaire dienst. ‘Ik 
ben nooit in dienst geweest, maar 
deed vervangende dienstplicht, als 
stagiar bij het Utrechts Landschap. 
Na mijn stage ben ik hier nooit meer 

weggegaan, op twee jaar na. In die 
tijd heb ik een natuurvoedingswin-
kel gerund’. Maar het werk bij het 
Utrechts Landschap bleef toch trek-
ken en Hellevoort keerde terug bij 
zijn voormalige werkgever. In 2008 
werd hij boswachter, zijn droom-
baan. Hellevoort: ‘De gebieden 
Beerschoten, Houdringe, Oostbroek 
en Sandwijk nam ik over van mijn 
collega Martijn Bergen. Toen wij bij 
de overdracht op Sandwijk rondlie-
pen, zei hij tegen mij ‘Dit hele ge-
bied is nu van jou, Joris’. Die woor-
den zal ik nooit meer vergeten’. 

Cultuur-historie
Hellevoort is niet een ‘gewone’ 
boswachter, maar Landgoed-bos-
wachter, een nieuwe functie bij het 
Utrechts Landschap. ‘Als landgoed-

boswachter ben ik verantwoordelijk 
voor het beheer van de landgoederen 
die ik in mijn portefeuille heb. Dat 
betekent dat ik een jaarplan moet 
schrijven voor de landgoederen en 
verantwoordelijk ben voor de uit-
voering daarvan. Veel burgers heb-
ben nog altijd een romantisch beeld 
van de boswachter: de hele dag loopt 
hij in het bos rond in een groen pak, 
met een hoedje met veertje en een 
geweer om zijn schouder. Ik kan je 
verzekeren dat dit hedentendage niet 
meer het geval is. De helft van mijn 
tijd gaat op aan het schrijven van 
jaarplannen, meerjarenplannen, ver-
gaderingen met aannemers, vrijwil-
ligers begeleiden en nog veel meer. 
Wel probeer ik zo’n vijftig procent 
van mijn tijd in het veld te zijn’. Als 
boswachter heeft Hellevoort veel 

Dankzij goed maaibeleid ontstaan ‘eilandjes’ in de natuur met veel dierenleven.

Joris Hellevoort, onder één van zijn geliefde bomen

Utrechts Landschap
plaatst relict 

Utrechts Landschap heeft een bijzonder relict geplaatst aan het eind van het zogeheten 
Paraplulaantje op landgoed Beerschoten bij De Bilt. 

Het paraplulaantje wordt in de 
volksmond zo genoemd, omdat het 
een zeer nauw laantje van beuken 
is in de vorm van een paraplu. Dit 
mysterieuze laantje is ontstaan na-
dat de oude berceau (loofgang; een 
pad waarbij aan beide zijden heg-
gen staan, die aan de bovenzijde 
met elkaar zijn verbonden, zodat 
een soort tunnel ontstaat), niet meer 
werd gesnoeid.

Gat
Aan het eind van het Paraplulaan-
tje zit een gat. Utrechts Landschap 
heeft daar nu een klein relict ge-
plaatst. Het relict is een geraamte, 
zoals die vroeger gebruikt werd om 
de berceau te vormen. Voor de aan-
leg van een berceau werd meestal 
een geraamte gebruikt waaraan de 
planten vastgebonden konden wor-
den. 

Wieg
Berceau betekent wieg in het Frans. 
Als je de loofgang zou omkeren, 
lijkt deze op een wieg vandaar de 

naam. Naast Paviljoen Beerscho-
ten, het bezoekerscentrum van 
Utrechts Landschap, staat nog een 
berceau en deze is helemaal intact. 
Berceaus stammen uit de tijd dat 
adellijke dames geen zongebruinde 
huid wilden krijgen. Een blanke 
huid was een schoonheidsideaal 
vanwege het statussymbool. Arme 
mensen werkten buiten op het land 

en hadden een zongebruinde huid. 
Rijke mensen hoefden niet op het 
land te werken en hadden een blan-
ke huid volgens deze veronderstel-
ling. Wie meer wil weten over de 
berceaus en ze met eigen ogen wil 
zien wordt geadviseerd de gemar-
keerde route Beerschoten van 4,5 
km omgekeerd te wandelen. 

(Judith van de Vlekkert)

Het Paraplulaantje op Beerschoten. [foto Walter Eijndhoven]
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