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Boeren demonstreren in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Woensdag 22 juli demonstreerden ongeveer 2.000 boeren uit alle delen van het land voor de 
tweede keer tegen het beleid van het kabinet en RIVM in De Bilt. In verband met 

de coronacrisis en de veiligheid verbood burgemeester Sjoerd Potters met 
de trekker te komen. Dit tot grote frustratie van de boeren.

Farmers Defence Force (FDF) kon 
vooraf niet aangeven hoeveel boe-
ren gehoor zouden geven aan de 
oproep met z’n allen naar het RIVM 
in Bilthoven te komen. In ieder ge-
val was er wel kans dat velen hun 
weg zouden vinden naar Bilthoven. 
Daarom besloot de burgemeester 
van De Bilt, in samenspraak met 
de Veiligheidsregio Utrecht, tot een 
demonstratieverbod met trekkers. 
Ondanks vele tegengeluiden gaven 
zo’n 2.000 boeren gehoor aan de 
oproep met de auto te komen.

Auto’s
De Biltse Rading stond afgela-
den met auto’s. Maar waarvoor 
demonstreren zij nu eigenlijk? 
Het bestuur van FDF en de boe-

ren hopen de overheid wakker te 
schudden omtrent het beleid geen 
eiwitrijk veevoer te geven aan 
koeien. Vanaf 1 september 2020 
stelt minister Carola Schouten dit 
verbod in. Tot grote woede van de 
veehouders. ‘Het gaat om de ge-
zondheid van onze koeien’, vertelt 
veehouder Bert Berg uit Drenthe. 
Hij baalt ervan nu weer op een 
demonstratie te staan, om zich te 
verzetten tegen het beleid van de 
overheid. ‘Als koeien minder of 
geen eiwitrijk veevoer krijgen, 

gaat de melkproductie van onze 
koeien omlaag. Lagere melkpro-
ductie betekent minder inkomsten 
voor ons, maar ook voor de net 
geboren kalfjes is dit slecht. Door 
een gebrek aan eiwitten maakt een 
koe te weinig biest, de eerste melk 
voor een kalf en heeft deze daar-
door minder weerstand. Inmiddels 
maakt ook 70% van de dierenart-
sen zich hierover zorgen’.

Akkerbouw
Niet alleen melkveehouders zijn 
bezorgd over hun toekomst. Ook 
de akkerbouw staat onder grote 
druk. Volgens één der boeren, een 
akkerbouwer uit Zeeland, worden 
akkers uitgeruild voor huizenbouw 
en industrie. ‘Cora Nieuwenhuizen, 
minister van infrastructuur, heeft de 
opdracht zoveel mogelijk huizen te 
bouwen en wegen aan te leggen’, 
vertelt Kees. ‘Minister Schouten 
moet, door het uitkopen van boe-
ren, ruimte geven aan projecten 

van Nieuwenhuizen. Zo zijn beide 
tevreden. Er zijn minder boeren, 
dus minder stikstof en een het aan-
tal huizen groeit’. Volgens de ak-
kerbouwers in Zeeland kan het zo 
niet langer en roepen zij minister 
Schouten op alsnog naar Zeeland te 
komen.

Hetze
Volgens Sita de Keizer, bestuurslid 
bij FDF, ontstaat langzamerhand 

Europarlementariër Annie Pierik-Schreier laat ook van zich horen. 

Volop media aandacht tijdens de demonstratie. (foto Janny Smits)

een hetze tegen boeren. ‘Er ont-
staat een bepaalde sfeer tegen ons’, 
vertelt zij. ‘Sinds Rutte III aan de 
macht is, worden onze rechten en 
onze grond afgenomen en bepalen 
zij of en hoe je mag demonstreren. 
Wij worden afgebeeld als dreig-
boeren en terroristenboeren, ter-
wijl wij graag willen overleggen 
met de overheid’.

Europese Unie
Ook Annie Pierik-Schreijer laat 
van zich horen tijdens het protest. 
‘De veevoerregel is in strijd met 
de regels die binnen de Europese 
Unie gelden. Daarom vraag ik 
nogmaals aan Rutte deze regel in 
ieder geval op te schorten. Terwijl 
alles moeten wijken voor plantjes 
en diertjes, komen de boeren in de 
knel. Wat is dit voor een beleid?’

RIVM
Een groot struikelblok voor 
de boeren is het beleid van het 
RIVM. Johan Vollenbroek vraagt 
zich af waarom een onafhankelijk 
wetenschappelijk instituut als 
het RIVM zich voor het karretje 

van Rutte III laat spannen. Vol-
lenbroek: ‘ik geef niet de schuld 
aan het RIVM, maar ik vraag mij 
wel af waarom zij het beleid van 
Rutte volgen. Wetenschap is on-
afhankelijk en is vrij toegankelijk 
voor iedereen. De berekeningen 
van het stikstof kloppen niet, toch 
laat het RIVM ons niet weten hoe 
zij aan bepaalde uitkomsten komt, 
dat is geheim. Vorige keer sprak 
Hans Brug, de directeur-generaal 
van het RIVM de boeren toe. Op 
de vraag of hij naderhand nog één 
en ander wilde uitleggen, vertelde 
hij dat hij niet meer op het podium 
mocht verschijnen, want hij heeft 
ook nog een baas. Dat zegt vol-
doende’.
Ondanks dat de boeren zich niet 
altijd aan de anderhalve meter 
maatregel hielden, verliep de de-
monstratie rustig in De Bilt. Als er 
na het protest niets verandert bin-
nen het beleid, sluit Farmers De-
fence Force nieuwe demonstraties 
niet uit.

Het verbod om met trekkers te komen, werd zo ludiek omzeild,

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/08 • 10.30u - Ds. Chienus Schokker

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/08 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse
02/08 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/08 • 10.30u - Mevr. Wytske Dijkstra

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Ingaande september zijn er weer 
samenkomsten in de kerkzaal van de 

Koperwiek.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
02/08 • 10.30u - Voorganger 

R. Grotenhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
02/08 • 10.00u - Proponent drs. P. 

Verhagen
02/08 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 

opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

02/08 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
02/08 • 10.00u - Voorgangers 
A. van Gaans en J. van Gaans 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
02/08• 10.00u - Geen Viering

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
02/08• 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

02/08 • 10.00u - Ds. J. den Boer  
02/08 • 18.30u - Ds. IJ.R. Bijl 

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/08 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/08 • 10.00u - Ds. J.H. Lammers 
02/08 • 18.30u - Ds. G.J. van de Top 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/08 • 10.00u + 18.30u - Ds. D. 
Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
02/08 • 09.30u - Ds. René Alkema 

St. Maartenskerk
02/08 • 10.00u - Voorganger P. Vlaar
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/08 • 10.00u - Dhr. J.W.de Beste
02/08 • 18.30u - Dhr. J.H. Biewenga 

PKN - Herv. Kerk
02/08 • 10.00u - Evangelist J.O. Verkerk

02/08 • 18.30u - Ds. M.J. Schuurman

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Vakantie- en zomergevoel
Voor velen zit een vakantie naar het buitenland er dit jaar niet in. Reden 
voor winkelcentrum de Kwinkelier in Bilthoven om tijdens de zomer-
vakantie elke zaterdag een vakantieland centraal te stellen in het kader 
van ‘beleef het zomerse vakantiegevoel in onze winkels’. Na België en 
Italië is het zaterdag 1 augustus tijd voor Spanje. 
 
Doel van de zomercampagne is om thuisblijvers en regionale vakantie-
gangers te attenderen op het (vernieuwde) winkelaanbod en hen bewust 
te maken dat een bezoek aan de Kwinkelier tevens een leuk en gezellig 
uitstapje is waarbij ze ook producten, merken of smaken uit typische 
vakantielanden kunnen kopen; dichtbij is het nieuwe ver weg.
 
Zaterdag 1 augustus staan in de Kwinkelier Spaanse merken, produc-
ten en smaakbelevingen centraal. Vanaf ca. 13.00 uur zorgen Spaanse 
muzikanten voor muzikale gezelligheid. Tijdens het winkelen kan er 
in en buiten enkele winkels tevens genoten worden van verschillende 
Spaanse smaken waaronder versgebakken churros.

Vakantie Bijbel Week  
Westbroek

VBW Westbroek is dit jaar digi-
taal; wanneer je je daarvoor 
aanmeldt via  website vbwwest-
broek.weebly.com, krijg je zo 
snel mogelijk een digitaal werk-
boek toegestuurd. Hierin staan 
Bijbelverhalen, knutsels, spelle-
tjes & challenges, die je thuis 
kunt doen; alleen of samen met 
je vriendjes en vriendinnetjes. De 
avonturen van Bram & Brit hoef 
je ook niet te missen. Die kan je 
volgen via de facebookpagina. 

Ontdekkaarten en  
Informatieboekjes 

Woensdag 8 juli werden in het 
Streekmuseum Vredegoed in 
Tienhoven de eerste Ontdek-
kaarten en Informatieboekjes van 
het Geopark Heuvelrug Gooi en 
Vecht - voor het gebied van De 
Bilt en Stichtse Vecht - uitgereikt. 
In aanvulling op de onduidelijk-
heid hoe deze te bemachtigen 
volgen hier de mogelijkheden:

- zelf downloaden via de website 
van Geopark: www. geoparkheu-
velrug.nl, dan via het menu Geo-

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Respect in Coronatijd

Er is al veel over Corona gezegd en geschreven. Inmiddels hebben we 
meer mogelijkheden gekregen door versoepeling van de maatregelen, 
maar er is nog veel onzekerheid. Ondanks de beperkingen heb ik ook 
veel positiefs ervaren:
 
De vele zonuren waardoor we elkaar toch buiten, gezond (waarvoor 
dankbaar) hebben kunnen ontmoeten en we van de mooie natuur in onze 
gemeente hebben kunnen genieten. Andere hobby’s waar ineens tijd voor 
was; in de supermarkt (u komt van rechts, gaat u maar voor); ha, ha’.

In tijden van Corona hebben we meer aandacht voor elkaar gekregen en 
voor helpen we als dat nodig is. Al was er helaas ook respectloosheid in 
het omgaan met elkaar! Dat is jammer. Juist in deze tijd.

Ik hoop dan ook dat we in de toekomst oog en oor voor elkaar zullen 
blijven houden: privé, in de werksfeer, in de politiek....
Misschien is een oefening in geweldloze communicatie een goed idee 
voor de gemeenteraad. Ik heb een lezing hierover gevolgd en vond dit 
heel zinvol. Empathisch naar elkaar luisteren en zoeken naar de over-
eenkomsten i.p.v. de verschillen.”
 
Annelies Brielsman 

info naar proejcten. Daar vindt u 
een artikel over de overhandiging 
van het eerste exemplaar met een 
link naar de kaarten en boekjes
- af te halen bij streekmuseum 
Vredegoed (Heuvellaan 7, 3612 
BA Tienhoven), Vechtstreekmu-
seum (Diependaalsedijk 19b
3601 GH  Maarssen) en vanaf 
donderdag 30/7 bij het gemeen-
tehuis in De Bilt én bij De Vier-
klank (Kon. Wilhelminaweg 461, 
3737 BE Groenekan)
Het is ook mogelijk een boekje 
te bestellen tegen betaling van de 
verzendkosten à €3,90 via geo-
parkhgv@gmail.com

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, 
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige 

Psalm 91:1

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend 
geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, 
opa en overgrootopa

Antoon Hendrik Kooij 
 Maartensdijk Bilthoven
 4 november 1931 22 juli 2020

 M. A. Kooij - van Vulpen 

 Marrette en Hans  
  Henk-Jan en Ruby 
  Willem en Fenna

 Germine en Henk
  Gerwin en Willeke
   Bart, Hanne
  Anne-Marie en Dirk-Jan 
  Toon en Mijke 

Onze dank gaat uit naar het personeel van de Biltse Hof, 
Boshuysen 1 voor de liefdevolle verzorging.

Maertensplein 32
3738 GK Maartensdijk

Dinsdag 28 juli 2020 jl. heeft de begrafenis plaatsgevonden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.
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Geestelijk verzorger Kees Maasland 
denkt in mogelijkheden

door Henk van de Bunt

‘Ik denk graag aan mogelijkheden 
in de beperkingen. Dat geldt voor 
mijn eigen leven met een blijvende 
handicap. Het raakt ook aan mijn 
werk als geestelijk verzorger, wat 
ik in Elisabethpark te Lage Vuur-
sche 15 jaar mocht doen. Ik mag 
er zijn voor mensen in hun kwets-
baarheid en hun kracht. Stilstaan 
bij het moeilijke is wezenlijk, maar 
ook samen zoeken naar waar ie-
mand kracht in vindt. En zelf ben 
je er met je kracht en kwetsbaar-
heid. Juist zo mensen ontmoeten 
als geestelijk verzorger vind ik heel 
rijk en kostbaar. Het mooist vind ik, 
als je in de ontmoeting allebei geeft 
en ontvangt.’

Aan het woord is Kees Maasland, 
de geestelijk verzorger van Elisa-
beth Park in Lage Vuursche, die 
zijn sporen daar heeft verdiend en 
een nieuwe uitdaging aangaat. De 
aanleiding is praktisch: ‘Het nieu-
we Elisabeth is niet geschikt voor 
mij met mijn handicap’, stelde de 
bedrijfsarts vast. Daarom vertrekt 
hij naar Soest. ‘Maar het is ook 
goed om na 15 jaar te verkassen, 
ook al heeft het werk Lage Vuur-
sche me veel gebracht’, aldus Kees 
Maasland, die eerst muziekweten-
schappen studeerde, met filosofie 

en kunstgeschiedenis als bijvak. 
Filosofie paste bij hem omdat hij 
graag nadenkt over de vragen ach-
ter de vraag. Toch werd het later 
nog theologie. ‘Ik heb indertijd 
het geloof herontdekt. Mattheüs 
25, vers 31 - 40, is daarin leidend 
geweest. Wat je in het schijnbare 
kleine aan zorg geeft, doe je voor 
Mij. Die zin is leidend voor mij. 
Het gaat niet over abstracte vragen, 
maar over de concrete vragen in 
het leven, wat we daarin voor el-
kaar kunnen betekenen. Ook in ge-
sprekken met de bewoners van het 
verpleeghuis in Lage Vuursche. In 
vaak kleine zorg, kan het meest we-
zenlijke gebeuren. Daar vindt het 
wonder in de gebrokenheid plaats’, 
zo vertelt Kees Maasland vol vuur.

Muziek 
Muziek is een sleutel om het hart 
van de ander te openen. Wie Kees 
Maasland zegt, hoort muziek. Hij 
beheerst meerdere instrumenten, 
speelt heerlijk piano en kan zingen 
als geen ander. Zo raakt hij mensen 
in zijn of haar hart, zo weet hij ie-
ders gemoed te beroeren, juist ook 
bij mensen met vormen van demen-
tie. Muziek als een opening om de 
ander te bereiken. Geestelijke ver-
zorging reikt verder dan woorden. 

De liturgie kan ook niet zonder 
muziek. Mensen zingen de liederen 
mee, ogen beginnen te stralen, ze 
komen tot leven, ze hervinden ver-
trouwen en geloofskracht’, weet hij 
als geen ander.

Oecumenische houding
Het tekent de pastorale houding 
van Kees Maasland, dat hij het 
boeiend vindt om te luisteren naar 
de geloofsverhalen van verschil-
lende kerkelijke achtergronden. 
Zelf rooms katholiek weet hij zich 
verrijkt door de inhoud van andere 
geloofsrichtingen. ‘De rijkdom van 
oecumene ontdekte ik in Zeist-
West, met een kerkelijk centrum 
bestemd voor verschillende richtin-
gen. Die verrijkten elkaar. Zo ben 
ik ook verrijkt door de stromingen 
in Elisabeth Park. Die dierbare her-
innering neem ik mee naar Soest. 
En natuurlijk dank ik alle bewoners 
uit heden en verleden en draag ik 
hun verhalen met me mee als een 
grote schat’, zo besluit Kees Maas-
land. In Elisabeth Park is inmid-
dels de nieuwe geestelijk verzorger 
begonnen: Elisabeth van Windt. 
We wensen haar graag heel goede, 
vruchtbare jaren toe.

De kracht van 
Verenigingen ook 

bij tegenwind!
Sport- en wijkverenigingen vervullen een spilfunctie in wijk of dorp. 
Dergelijke verenigingen barsten vaak van veel persoonlijke contac-
ten. Zij kennen mensen van verschillende generaties, specialismen 
en achtergronden. Daarom kunnen zij een belangrijke verbindende 
rol vervullen en een waardevolle partner zijn voor bijvoorbeeld di-
verse sociale projecten en evenementen, juist in deze coronatijd is dat 
enorm belangrijk. 

De verbinding met partners in het sociaal domein creëert zelf ook gro-
te voordelen: het biedt een voedingsbodem voor de continuïteit van de 
sport- en wijkvereniging, onder andere door aanwas van nieuwe leden 
(voor sport, hobby of bijvoorbeeld als vrijwilliger actief) uit nieuwe doel-
groepen en de positieve effecten van samenwerking met maatschappe-
lijke partners uit bijvoorbeeld onderwijs, zorg en welzijn.
U heeft in de Vierklank van vorige week het editorial kunnen lezen over 
WVT en haar rol voor de Biltse samenleving. Er is mij gevraagd hier 
meer duidelijkheid over te geven, welnu in relatie tot het bovenstaande 
wil ik dat bij deze graag doen.
Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering van 2 juli jongstleden een 
motie ingediend om een voorgenomen bezuiniging op de WVT te voor-
komen. Zoals u weet is deze motie aangenomen in samenwerking met de 
PvdA, Groen Links, de SGP, Fractie Brouwer, de Christen Unie, de SP en 
Forza de Bilt. Betekent dit nu dat de partijen die tegen het voorstel heb-
ben gestemd voor de bezuiniging binnen de WVT zijn? Nee, dat betekent 
het geenszins, ook de VVD, D66, Beter de Bilt en Bilts Belang, dragen de 
WVT een warm hart toe, laat daar geen misverstand over bestaan.
De bezuinigingen in onze gemeente, met name die binnen het sociale 
domein zijn voor alle partijen bijzonder lastig, daar wordt veel over na-
gedacht en gediscussieerd. Iedere partij gaat  op een eigen manier hier 
mee om. Omdat er een aparte raadsvergadering volgt over de begroting 
in november hebben de genoemde vier partijen gemeend vooralsnog niet 
met de motie mee te gaan. Zij vinden het wenselijk om bezuinigingen 
integraal te benaderen en dat keuzes, bijvoorbeeld met de motie WVT, 
ook op een andere wijze ingestoken kunnen worden. 

We vinden het belangrijk om dit alsnog duidelijk te maken. 

Het CDA maar ook alle andere partijen, dus ook de vier die niet met 
de motie zijn meegegaan, zijn oprecht blij voor de WVT dat de raad in 
meerderheid de oproep heeft gedaan om de WVT te vrijwaren van een 
voorgestelde bezuiniging. Er is immers een miljoenentekort in het Soci-
ale Domein en dat moet ergens vandaan komen. 

Het belangrijkste blijft echter en 
daar zal iedere partij in de Biltse 
raad het mee eens zijn, dat de kracht 
van het verenigingsleven, juist nu 
in deze bizarre tijd, van een enorm 
belang is.

CDA fractie De Bilt - Maartensdijk

editorial

Na 15 jaar verpleeghuis in Lage Vuursche neemt Kees Maasland een 
nieuwe uitdaging aan in Soest. 

 Koop Geersing | uitvaartzorg 0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5

Het afscheidsfeest van Frank

Frank maakt geen zieke indruk, 
integendeel, hij is veel aan het 
woord en beweegt actief. Samen 
met Christy worden de contouren 
geschetst van zijn uitvaart. We 
lopen naar de yogaruimte achter 
het huis. Een witte, rustige ruimte 
met een houten vloer. Aan het 
plafond hangen oranje doeken. 
Het is de plek waar Frank zal 
worden opgebaard. Toen hij ziek 
werd, werd Frank spiritueel en 
kreeg hij belangstelling voor het 
boeddhisme. Hij maakte met een 
neef en nicht een reis naar Nepal. 
‘Een boeddhist is zijn hele leven 
bezig zich voor te bereiden op het 
sterven.’ 

Als ik na ons gesprek naar huis 
rijd, blijft het verhaal van Frank, 
Christy en hun drie jonge 
kinderen mij bij. Ze praten zo 
open over sterven, over de dood, 
zonder taboe. Ik heb daarna 
regelmatig contact met Christy. 
En dan komt het bericht dat Frank
in het hospice ligt. Het gaat niet 
goed. Ik ga nog eenmaal op 
bezoek. De kinderen zijn er en 
Christy zit aan zijn bed. Eerder 

Op een koude dag in december 2018 maak ik kennis met Frank en Christy in hun woonkamer in Zeist. 
Voor de deur staat een cabrio. ‘Die heb ik net gekocht’, zegt Frank en hij kijkt met een blij gezicht naar 
buiten. Zijn vrouw Christy en hij hebben een yogacentrum, waarvoor hij de zakelijke kant doet. Frank is 
ziek en weet dat hij niet oud zal worden. ‘Drie jaar geleden werd een tumor van tien centimeter in mijn 
long ontdekt.’ De longkanker was al uitgezaaid naar ribben en rugwervels. ‘Ik wil na mijn overlijden een 
afscheidsfeest’.

heeft Frank met zijn kinderen 
gesproken en hen verteld hoe ze 
in hun leven verder moeten: ‘Volg 
je hart bij het maken van keuzes’. 
Een paar dagen later belt Christy 
in de vroege ochtend: Frank is 
overleden, op een moment dat 
zij even in slaap viel. Hij is 45 jaar 
geworden.

Een uur later verzorgen we Frank, 
wikkelen hem in een wade en 
leggen hem in een wilgentenen 
mand. Daarna brengen we hem 
naar huis, waar hij in de yogaruimte 
wordt opgebaard. De dagen 
die volgen zijn heel bijzonder. 
Iedereen die van hem afscheid 
wil nemen komt langs. Het is 
een komen en gaan van familie, 
vrienden en bekenden, er staan 
overal bloemen in vazen en er 
brandt wierook. Twee dagen voor 
de uitvaart sluiten Christy en haar 
kinderen de wade en de mand. 
Frank krijgt veel bloemen mee.

Het afscheidsfeest vindt plaats 
in een stampvolle aula. Iedereen 
gaat staan als Franks vader, 
twee broers, een neef en twee 

vrienden hem op de schouders 
naar binnen dragen. Er zijn 
bloemen, oranje kaarsen en er 
is wierook. Er wordt gesproken, 
als eerste door Christy. Dochter 
Luna speelt op de vleugel en 
danst voor haar vader. Zoons 
Lasse en Levin hebben een 
videopresentatie op muziek 
aan hem opgedragen. Er wordt 
gehuild, maar ook gelachen en 
geapplaudiseerd. Het is een 
prachtig afscheidsfeest, precies 
zoals Frank het wilde.
Ik ben van hem en zijn gezin gaan 
houden.

Koop Geersing
Register Uitvaartverzorger

Vorige week sprak ik met Christy over de uitvaart van Frank, vlak voor de Corona-tijd,
toen er nog geen beperkingen waren opgelegd. 
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 30, vrijdag 31 juli en zaterdag 1 aug.

Pilav
met kip en groenterijst   

€ 1,39
100 gram

Vers gewassen 
Spinazie   

€ 0,99
300 gram

Hollandse 
Rode bessen 

€ 1,99
bak 500 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Zomerse temperaturen..

Heerlijk zoet van smaak 
Galia Meloenen 
2 voor  € 3,00
Pitloze 
Watermeloenen
Per kilo € 0,99

Hollandse 
Wijnpruimen
Heel kilo € 2,49
Grote Malse  Kropsla
nu € 0,99
Hollandse 
Smaak Trostomaten
500 gram € 0,99

03
08

04
08

05
08

Pikante Aardappel-ei salade
Of Roseval-tomaat salade  

€ 1,49
100 gram

Koude of warme 
Macaronischotel 

€ 1,48
100 gram

Paella 
Rijk gevuld 

€ 1,75
100 gram

Bestel tijdig uw 
Maaltijden i.v.m. 
onze vakantie!

Wij zijn gesloten van 
Vrijdag 07-08 t/m 26-08

Let op onze 
Uitverkoop 
advertentie 

van volgende week!

Onze bekende
Fruitwaartjes 
Nu € 9,95
Uit eigen bakkerij 
Hazelnoot-caramel 
koekjes € 5,99

Rustiek
Meergranenbol
Nu € 2,99
Onze bekende

Kaasbol
Nu € 3,49

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Heerlijk bij warm weer….

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 juli
t/m woensdag 5 augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.49

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst
Kiprollade
Rosbief

Ei-bieslook salade
Filet Americain 
Hammousse

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Garnalenspiezen

Kipsaté, biefstukspies, 
varkenshaassaté 

Speklappen

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

5
VOOR 6.-Hamburgers 

1 
KILO 8.98KIPDIJFILET

1.75100
GRAM

5
VOOR 10.-

500
GRAM 5.50

Black Angus burgers
Carpaccio
Cheeseburgers

100
GRAM 5.98

3
VOOR 5.-LOEMPIA'S

4 + 1
GRATIS

STOMPETOREN
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

ROOMBRIE 100
GRAM 1.25

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

4
VOOR 10.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

SAMEN
VOOR 20.-

BBQ PAKKET
4 KIPDIJSATÉ 
4 FILETLAPJES
4 BBQ WORSTJES
4 HAMBURGERS
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Paula en Olga van Tap DELA

Westbroek wil bouwen
‘Het Comité Westbroek Leefbaar, in spoedvergadering bijeen, heeft met grote bezorgdheid 

kennisgenomen van de vertraging in de procedure van behandeling van het bouwplan Burg. 
Huijdecoperweg. Zij dringen er bij de Provinciale Planologische Dienst en de gemeenteraad 

Maartensdijk op aan met grote voortvarendheid terzake besluiten te nemen’.

Dit telegram ontving de Provincie 
Utrecht op 4 maart 1976. Na de 
nieuwbouw in 1956, het wijkje aan 
de Molenweg, waren er in West-
broek geen nieuwe huizen meer 
gebouwd. Voor jonge gezinnen 
was het haast onmogelijk zich in 
het dorp te vestigen. Velen weken 
uit naar Maartensdijk of Maarssen. 
Voor Westbroek betekende dat toen 
een grote achteruitgang van het ver-
enigingsleven, het voortbestaan van 
het lager onderwijs werd bedreigd, 
er was sprake van een mogelijk ver-
trek van de dokter en de wijkzuster 
en diverse winkels moesten sluiten. 

Plannen voor een nieuwbouwwijk 
in Westbroek met zijn kenmerkende 
lintbebouwing leverde 11 bezwaar-
schriften op. Verontruste dorps-
genoten organiseerden zich ver-
volgens in het ‘Comité Westbroek 
Leefbaar’. Het comité bestond uit 

vertegenwoordigers van het vereni-
gingsleven, de kerk, het onderwijs, 
de gezondheidszorg, de autochtone 
bevolking en de zgn. nieuwkomers. 
Dit waren wijkzuster Klazien Groot, 
ouderling Gijs Masmeijer, schilder 
Cees de Graaf, Rolf van Barneveld, 
aannemer en penningmeester Anton 
van Cooten, Arie Geurtsen, gemeen-
teraadslid Cees Lam, Rode Kruis-
lid Jo Vendrig, Piet van Winssen en 
Henk de Rooij namens de zakenlie-
denvereniging, secretaris Jaap Lock, 
meester Joop Moolenaar, dokter 
Martin Smitt, vicevoorzitter Henk 
van Zijtveld en voorzitter Leen de 
Raadt. 

Henk van Zijtveld herinnerde zich 
in 2012:
“Niemand minder dan architect prof. 
Hertzberger, een artistieke man, was 
door de gemeente Maartensdijk be-
naderd om een nieuwbouwplan te 

maken voor Westbroek. Met nadruk 
moest hij in dit plan de cultuur-his-
torische waarde van de bestaande 
bebouwing en het karakteristieke 
polderlandschap terug laten komen. 
De bezwaarschriften dwongen ons 
tot actie en we hebben toen West-
broek Leefbaar opgericht. Op aanra-
den van de toenmalige burgemeester 
Schuller hielden we een enquête 
voor woningzoekenden. Dat waren 
er 54! We verzamelden 279 hand-
tekeningen en steunbetuigingen. 98 
% van de bevolking was vóór de 
nieuwbouwplannen. In 1976 stelden 
we een ‘Pleidooi voor een leefbaar 
Westbroek’ op, in samenspraak met 
bestuurlijke instanties, stedenbouw-
kundigen en landschapsdeskundi-
gen, om de bezwaren tegen de plan-
nen te weerleggen.
Maar de klapper was de manifesta-
tie ‘Open dag in een gesloten dorp’ 
op 17 september 1977 van 7 uur ’s 
ochtends tot 11 uur ‘s avonds. Het 
hele dorp deed mee. We lieten slag-
bomen neer aan de toegangswegen 
naar Westbroek. In optocht ging een 
stoet door het dorp met voorop fan-
farecorps de Vriendenkring. Daar-
achter reden een boerenwagen met 
het bord ‘Westbroek wil bouwen’, 
een kraanwagen met bouwmateria-
len en een Mallejan met heistelling 
en -paal. Op een platte wagen zaten 
CPJ-bruidsparen met het bord ‘Wij 
willen huizen’. Zij brachten een nep-
steen naar het bouwterrein. Dokter 
Smitt beluisterde de steen met zijn 
stethoscoop om te horen of daar nog 
leven in zat.”

In een toespraak maakte burgemees-
ter Panis vervolgens de naam voor 
de nieuwe wijk bekend. Henk ver-
volgt: “Mijn moeder (mw. van Zijt-
veld - van Vulpen) had die naam be-
dacht: ‘Het Oppereind’. Er bestond 
al een Nedereind en een Oostereind. 
Zij kreeg als prijs een boek over de 
provincie Utrecht met handtekenin-
gen van de jury. Daar was ze trots 
op!”
Drie parachutisten landden naast 
de molen in het weiland met de 
drie straatnaambordjes die Cees 
Winkelman maakte. De straatna-
men waren bedacht door dhr. Gijs 
Masmeijer. Ze verwijzen naar oude 
beroepen die hij noemt in zijn boek 
over Westbroek ‘Uit het grijs verle-
den naar het heden’. De schutmees-
ter was degene die de schutten be-
diende waarmee de waterstand in de 
Westbroekse sloten geregeld werd. 
De wolkammer verwerkte schapen-
vachten tot wol. Holsblokker is de 
oude benaming voor klompenma-
ker. Per abuis werd de straatnaam 
Holsblokkenweg.
“Er was feest die dag met rondlei-
dingen in de kerk, de molen, de 
kaasmakerij van Van de Geer en de 
boerderij van Donselaar. Er waren 
bouwwedstrijden voor de jeugd. In 
het Dorpshuis beeldden schoolkin-
deren ‘het boerenleven van vroeger 
en nu’ uit. Er was een oude dorps-
film te zien, muziek, ballen gooien, 
schieten en een lotenverkoop om de 
kosten terug te verdienen. En publi-
citeit krégen we.”

In december 1977 komt het goede 
nieuws: Westbroek kan gaan bou-
wen.
Architect Hertzberger ontwierp 
vanuit zijn filosofie huizenbouw tot 
één architectonisch geheel. De rijen 
huizen vormden samen een boer-
derij. Hij had ludieke ideeën met 
‘slaapkooien’ voor de kinderen in 
de ruimte boven de deur. ‘De deel’ 
noemde hij de smalle straat tussen 
de huizen en de nabijheid zou het 
contact tussen de bewoners bevor-
deren. Vooral vanaf de kerktoren 
zou dit mooi zichtbaar zijn… De 
karakteristieke lange percelen met 
sloten van de Westbroekse polder 
liet hij terugkomen in de indeling 
van de wijk.

Henk herinnert zich nog goed de te-
leurstelling vanwege de hoge kos-
ten: “Maar hij maakte de huizen te 
duur. Wij zijn hem in Amsterdam 
op wezen zoeken met de vraag of 
hij dan geen huizen voor gewone 
mensen ontwerpen kon. Dat prik-
kelde hem tot het tekenen van de 40 
sociale huurwoningen en goedkope 
koopwoningen. Inschrijvers voor 
een huis moesten óf inwoners zijn 
óf economisch gebonden aan West-
broek.”
Het zou nog tot 1979 duren voor 
er werd gebouwd. Maar op woens-
dagavond 25 augustus van dat jaar 
werd de eerste steen gelegd door 
burgemeester Panis van de ge-
meente Maartensdijk. Op zaterdag 
14 juni 1980 werd symbolisch de 
eerste sleutel in het slot gestoken 
door zuster Groot. De eerste wo-
ningen werden zo met veel feestge-
druis ontsloten. 
Henk besluit: “Na het succes van 
toen was er nog even sprake van 
om Westbroek Leefbaar op te laten 
gaan in een dorpsraad, maar dat is 
niet gebeurd.”

Veel middenstanders zijn inmiddels 
verdwenen uit Westbroek, maar het 
aantal ondernemers groeide aan-
zienlijk. De kerken, de school en 
het verenigingsleven floreren en 
woonruimte blijft belangrijk. Een 
ondernemende groep jonge West-
broekers kreeg daarom onlangs toe-
stemming van gemeente De Bilt om 
te bouwen naar eigen inzicht.

Comité Westbroek Leefbaar organiseerde een ‘Open dag in een gesloten 
dorp’. Foto uit archief van Wout van Winssen.

Nieuwbouw in Westbroek 1979. (Foto Jan Blaauwendraad)

Voor de lang verwachte nieuwbouw legt burgemeester Panis de eerste 
staan op 25 aug 1979. Foto uit archief van Wout van Winssen.

Dit artikel - van Karien Scholten 
met dank aan Henk van Zijtveld  
(overleden 2017) - werd eerder 
gepubliceerd in Sint Maerten, het 
periodiek van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk. 
Zie voor meer verhalen over de 
geschiedenis van de kernen van 
oud-Maartensdijk (Maartens-
dijk, Nieuwe Wetering, Groene-
kan, Blauwkapel, Steinenburg, 
Tuindorp, De Gagel, Westbroek, 
Achttienhoven, Achterwetering 
en Hollandsche Rading) en voor 
informatie over de overige activi-
teiten van de vereniging, de web-
site historischeverenigingmaar-
tensdijk.nl.
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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)

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

van  € 2,90  nu  € 2,25

  Vakantie 
in eigen land!

FRIES
SUIKERBROOD

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

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Openingstijden:
MA: 13.00 - 18.00 u. | DI: t/m VR 8.30 - 18.00 u. | ZA: 8.30 t/m 17.00 u.

Komt u liever buiten onze openingstijden om?
Bel dan 0346-211711 om een afspraak te maken.

*  m.u.v. basis-, 
hoogzomer- en 
nieuwe collectie 

TOT 50%
KORTING

NU

* 

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



Op eendags-vakantie 
met de Beleefkaart

Deze zomervakantie zullen meer mensen er dichtbij huis op uit trekken. 
Utrechts Landschap merkt dat veel mensen op zoek zijn naar leuke rou-
tes in de natuur. Dit is terug te zien in een verdubbeling van het aantal 
gezochte wandelroutes op de website.

Daarom geeft Utrechts Landschap nu de Beleefkaart cadeau. Hierop 
zijn volop tips te vinden voor een leuke eendags-vakantie. De beleef-
kaart is aan te vragen via www.utrechtslandschap.nl/eendagsvakantie.

De Beleefkaart is handig bij het plannen van een dagje weg. De kaart 
staat vol met wandel- en fietsmogelijkheden. Kom je onverhoopt er-
gens op een plek waar het erg 
druk is dan vind je op de kaart 
in een oogopslag alternatieven in 
de buurt om naar uit te wijken. 
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Broers Van Stipriaan duiken in 
oud-Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt
 

De broers Henk en Jan van Stipriaan zijn al een hele tijd vertrokken uit Hollandsche Rading. Henk 
kwam via allerlei omzwervingen in ’s-Hertogenbosch terecht, Jan in Utrecht. De herinneringen 

aan het dorp, waar de broers hun kinder- en jeugdjaren doorbrachten, laten hen niet los. 

Boordevol enthousiasme kunnen 
ze verhalen over onder andere de 
mooiste blondine van de Rading, 
hun plundertocht naar appeltjes en 
het illegaal rondscheuren op een 
Puch. Om alle Radingers (en ande-
ren) deelgenoot te maken, startten 
Henk (72) en Jan (71) van Stipri-
aan daarom de blog www.grens-
streekjes.com.
Het idee om de blog te maken, 
kwam van Henk. Hij liep al een 
tijdje met de gedachten rond om 
zijn jeugdtijd in de Rading - toen 
een van de vier kernen van Maar-
tensdijk - wereldkundig te maken. 
Toen hij ‘broertje’ Jan - die zijn 
zoon Elco, die wat handiger is met 
nieuwe media, benaderde - inscha-
kelde, kwam het initiatief al snel 
van de grond. In enkele weken tijd 
hebben de broers, die hun ouder-
lijk huis op de Tolakkerweg 75 
hadden, maar liefst dertien verha-
len geschreven. Daarin delen Henk 
en Jan hun avonturen uit de jaren 
’50 en ’60, verhalen die worden 
gelardeerd met foto’s: soms ver-
geelde van toen, soms foto’s van 
de huidige (veranderde) situatie.

Krabben
De woning aan de Tolakkerweg 75 
heet nog steeds’ t Krabbeke. Op de 
blog vertellen de broers wat zij we-
ten van die naam: ‘Het is het jaar 
1953, dat wij in het huis ’t Krab-
beke aan de Tolakkerweg kwamen 
wonen. Inwoners van Bergen op 
Zoom worden ‘Krabben’ genoemd 
en de vorige eigenaar woonde in 
Bergen op Zoom’. De broers ver-
tellen wat zij met de blog willen: 
‘We willen met ons blog geen ge-

schiedkundige verhandelingen de-
biteren over Hollandsche Rading. 
Daar zijn andere uitgaven voor. 
Onze verhalen zijn lichtvoetig van 
stijl. Mensen die onze ervaringen 
lezen, krijgen misschien een aardig 
beeld hoe het leven was in het dorp, 
meer dan een halve eeuw geleden. 
In die tijd is er natuurlijk heel veel 
veranderd’. 

Vara 
Henk en Jan (zoons van Noortje 
Teunissen en VARA-presentator 
Henk van Stipriaan) kwamen in 
1953 vanuit Jakarta en via Half-
weg in de Rading terecht. Tot de 
militaire dienstplicht riep, bleven 
ze hun ouderlijke woning trouw. 
De broers gingen níet naar de 
lagere school de Bosberg, maar 
naar de Hilversumsche School-
vereniging. Bijna twintig jaar 
dus woonde het tweetal er. Vol-

doende tijd om ook kattenkwaad 
uit te halen: ‘Ja, we waren zeker 
niet altijd van die lieverdjes. We 
hoorden vele jaren later, toen we 
allang vertrokken waren, wel ver-
halen dat sommige meisjes niet 
met de gebroeders van Stipri-
aan mochten omgaan. Nou, dat 
is zwaar overdreven hoor. Want 
zó baldadig waren we nou ook 
weer niet’. Henk en Jan gingen in 

die tijd om met - wat ze zich nog 
kunnen herinneren - Ad en Ruud 
van Amstel, Jan de Buck, Marlies 
Zijlstra, Mattie van Keulen, Kees, 
Ria en Jan Wortel, Ria van Dam, 
Minke en Gert-Jan Straalman en 
Hans Hutteman. Stuk voor stuk 
woonden zij op de Tolakkerweg’.

Tip
‘Er staan nu dertien verhalen op 
onze blog. Maar het gaan er so-
wieso meer worden. Misschien 
zijn er lezers van deze krant, die 
ons kunnen tippen. Met bepaalde 
herinneringen of zo, die bij ons 
in de vergetelheid geraakt zijn. 
Die herinneringen kunnen wel-
licht aanleiding voor ons zijn, om 
er verder in te duiken. We zijn er 
namelijk van overtuigd dat een 
deel van huidige inwoners van 
Hollandsche Rading het leuk en 
interessant vinden, om onze ver-
halen uit de oude doos te lezen. 
Dat gaat, denken we, zeker op 
voor de mensen die in het dorp 
zijn blijven hangen en die zich de 
jaren ’50 en ’60 nog goed weten 
te herinneren’. Zie de blog 
www.grensstreekjes.com

Tolakkerweg 75 heet nog steeds ’t Krabbeke.

V.l.n.r. Jan en Henk van Stipriaan Henk en Jan in de achtertuin van 
Tolakkerweg 75.

Met ma Noortje op de bosberg

V.l.n.r. Jan, Jan de Buck, Richard den Dekker en Henk.

Grafiek in de Kelder 
 
Litho’s, etsen, houtsnedes, zeef- en sjabloondrukken en tekeningen van 
11 vooraanstaande Nederlandse grafische kunstenaars zijn nu te be-
zichtigen tijdens de expositie ‘Grafiek in de Kelder’ in KunstindeKel-
der van de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan in Bilthoven.

Tot en met 29 augustus is in deze vrij toegankelijke expositieruimte 
de expositie Grafiek in de Kelder te bewonderen. Meer dan 50 kunst-
werken, van 11 grafische kunstenaars uit de stal van Graffa Gallery, 
brengen de verscheidenheid van verschillende grafische technieken tot 
uiting. Meerdere exposerende kunstenaars hebben de Nederlandse Gra-
fiekprijs gewonnen of zijn uitgeroepen tot Kunstenaar van het jaar.
KunstindeKelder is van donderdag tot en met zaterdag geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis en ook hier gelden de RIVM-
richtlijnen rondom Covid-19. 

Ben en Ties Alfrink van Graffa Gallery richten de expositie in. 

De Beleefkaart is erg handig bij 
het plannen van een dagje weg.
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JAWEL EEN PLUIM VOOR ONS
Noteer dit direct in uw Addenda .... eeehhh agenda

Álle maten en soorten
Hebe Addenda
Kassa-
korting...... 25%

Dorresteinweg 72b Soest 
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

U ziet het, we zijn er zelf hartstikke trots op. Dat kan 
ook bijna niet anders met zo’n magnifieke aanbieding. 
De Hebe Addenda is één van onze meest geliefde 
plantensoorten. Blijft altijd groen met verschillende 
kleuren pluimen, bloeit tot vér in het najaar, overal 
toepasbaar (tuin, border, pot), een eldorado voor vlin-
ders en honingbijen vanwege de rijkdom aan nectar. 
Een formidabele aanbieding, dus een pluim voor ons 
en héél veel (bloeiende) pluimen voor u!!!

De Hebe Addenda houdt van een plekje in de zon, lust best een 
slokje water en geeft u steeds weer nieuwe bloemen als u de 
uitgebloeide bloemen verwijdert.

Wij gaan stoppen!
Zaterdag 8 augustus

laatste dag!
Alles met 70% korting

op = op

Houten kleerhangers 10 voor € 5,00

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

PULLED CHICKEN
Lekker voor bij de maaltijd of op een broodje. 
Langzaam gegaard op de Green Egg, een toppertje

100 gram 1,25

RUNDER BEEFBURGERS
Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gekruid &
gezouten. Met rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Deze moet u geproefd hebben 3 stuks 4,20

RUNDER ENGELSE WORST
Een echte kindervriend. Licht gekruid & gezouten. 
Van 100% rundvlees gemaakt. Lekker op de barbecue
of in de pan 100 gram 1,75

MINI ZOMER GEBRAAD
Iets aparts voor de liefhebbers. Met o.a. malse rosbief,
mager rookspek & een lekkere kruidenmelange. 
Smelt op de tong 100 gram 2,25

INDISCH GEHAKT
100% rundvlees met lekkere kruiden. Kant & klaar
Alleen nog even ballen of burgers maken....
Gemak dient de mens 100 gram 0,98

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 27 juli t/m zaterdag 1 augustus. Zetfouten voorbehouden

BARBECUE STEAKS
Lekker gemarineerd voor de barbecue of in de pan 100 gram 1,75
ZOMER RIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug dus lekker lokaal... 500 gram 7,00

VARKENS PROCUREURLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. Om langzaam te garen
of kort & fel te bakken

100 gram 1,25

22,50

KOOPJESMARKT 
BIJ DA VAN ROSSUM

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VEEL ARTIKELEN UIT 
ONS ASSORTIMENT  

NU 1 + 1 GRATIS
JIL SANDER SUN 

VOOR DAMES 
NU VOOR MAAR

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk 
maar ook  
promotie 

artikelen en 
ideeën!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Dier van de maand: kater Wijsneus
Wijsneus heeft niet alleen kattenaids maar 
daarnaast ook nog een nierprobleem waardoor hij 
speciaal dieetvoer moet eten.

Dit is onze lieve Wijsneus, vermoedelijk zo genoemd 
omdat hij een zwart stipje op zijn neus heeft. In de 
wandelgangen wordt hij ook wel liefkozend ‘opa 
Wijsneus’ genoemd. Hij is vermoedelijk ca. 8 jaar 
oud.

Hij is als zwerver bij ons in het asiel beland en 
het is echt een ontzettend lieve, aanhankelijk 
kater die graag bij je op schoot komt liggen en 
dol is op alle aandacht die hij krijgt. Helaas is het 
niet allemaal rozengeur en maneschijn voor deze 
lieve man. Uit bloedonderzoek is gebleken dat hij 
kattenaids heeft. Kattenaids is besmettelijk voor 
andere katten maar niet voor mensen. Omdat het 

besmettelijk is voor andere katten zal Wijsneus 
daarom als binnenkat geplaatst moeten worden 
maar hij zal wel heel gelukkig worden van een 
balkon of dakterras. Hij vindt het heerlijk om ook de 
frisse buitenlucht te kunnen opsnuiven. Wie is er 
op zoek naar een lieve kater? Bel dan naar het asiel 
om een afspraak te maken om hem te bezoeken 
en wij vertellen u dan alles wat u wilt weten over 
kattenaids.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: kater
Leeftijd: 8 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

Azul, de hond die de vorige maand 
asieldier van de maand was zit 
helaas nog steeds bij ons in het 
asiel. Er hebben zich nog geen 
nieuwe mensen voor hem gemeld.
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Klankbord
De krant op de pot

Mannen en vrouwen hebben erg uiteenlopende bezigheden op de wc. Terwijl mannen er de tijd 
nemen om hun krantje door te lezen, halen vrouwen hun sociale contacten aan met een sms’je 
naar vrienden. Dat blijkt uit een onderzoek van Intermetra nu (toen) precies een jaar geleden. 

Dat mannen en vrouwen erg ver-
schillen wisten we al langer, maar 
nu blijken ze zelfs op de wc andere 
gebruiken te hebben. Mannen ge-
bruiken de tijd op de pot om hun 
krantje te lezen, vrouwen zijn dan 
weer fervente sms’ers. Na het wc-
bezoekje wast 84% van de vrouwen 
de handen, maar bij mannen ligt 
dat aantal slechts op 70%. Man-
nen lezen vooral op toilet ‘om de 
tijd te doden’ en beschouwen het 
lezen op het toilet als ‘rustgevend 
met een laxerende werking’. Veel 
mannen vinden het lezen op de wc 
duidelijk ontspannend, in tegenstel-
ling tot vrouwen die beter kunnen 
ontspannen in bad. Vrouwen die 
geen sms’jes op de wc versturen 
maar ook ‘lezen’, doen dat vooral 
om twee dingen tegelijk te doen 
en tijdsbesteding te optimaliseren. 
‘Eventjes alleen zijn’ is bij zowel 
de mannen als vrouwen één van 
de meest aangegeven beweegreden 
om te lezen op de wc. 

Toiletgedrag
Ongetwijfeld vraagt men zich af, 
vanwaar deze ontboezeming over 
het toiletgedrag van de mens? Vo-
rige week woensdag figureerde ik 
als vakantiehulp bij het bezorgen 
van De Vierklank in een aantal wij-
ken in deze gemeente die anders - 
vanwege vakantie van de vaste be-
zorger - nr. 28 van het best gelezen 
regioblad zouden hebben moeten 
ontberen. 
En ik kan u verzekeren, dat ik het 
met genoegen heb gedaan. Het was 
een ware ontdekkingstocht naar de 

brievenbus. Veel woningen hebben 
geen echte brievenbus (meer). Wat 
men de brievenbus noemt, is niet 
meer dan een gleuf in of naast de 
voordeur. Oudere woningen heb-
ben een kast achter deze gleuf (dat 
is dan de brievenbus), maar meestal 
valt de post op de grond. Daarnaast 
heeft een groot aantal woningen 
een solitaire uitvoering en dient een 
post- c.q. krantenbezorger eerst een 
cursus ‘Ontdek je plekje’ gevolgd 
te hebben, alvorens toe te mogen 
en kunnen treden tot het gilde van 
bezorgers.

Gleuf
Ik bezocht een aantal van plm. 750 
percelen, waarvan 99,9 % met brie-
venbus of gleuf. Bij ongeveer 1% 
trof ik de post- c.q. krantenbus op 
een m.i. ongebruikelijke plek, nl. 
in of direct naast het wc-raam. Bij 
het doen van dergelijke ontdek-
kingen ben je gelijk van slag. Dan 
wil je meer weten: Waarom is die 
gleuf daar en niet bijvoorbeeld in 
de voordeur? En wat gebeurt er 
met de post of krant, wanneer deze 
door de gleuf een eigen weg moet 
gaan vinden. Zit op het huuske de 
bewoner als een soort opvang al 
gereed om de krant of de post di-
rect na ontvangst te gaan lezen of 
ervaart de sms-ende huisvrouw het 
ontvangen van het analoge bericht 
als een verstorende stap terug in de 
tijd? Kan De Vierklank direct de 
pot op of misschien wel in en hoe is 
in z’n algemeenheid een dergelijke 
ontvangst?

NRC Handelsblad heeft een applica-
tie voor de iPhone ontwikkeld waar-
mee iPhone-bezitters alle artikelen 
uit de papieren krant kunnen lezen, 
aangevuld met het laatste nieuws 
van nrc.nl. Ik hoorde laatst iemand 
zeggen: ‘Ik heb een digitaal abonne-
ment op mijn krant genomen. Echt 
een super apparaat. Nu kan ik net als 
vroeger weer mijn krant op de wc 
(gaan) lezen’. 

Digitaal
Ook op de wc rijst de vraag: staat 
digitaal lezen gelijk aan duurzaam 
lezen? Door digitaal lezen zullen 
banen verloren gaan in de papier-
productie, in drukkerijen en in de 
distributie en boekhandels. Lezen 
wordt bovendien goedkoper en so-
ciaal delen van interessante stukken 
wordt gemakkelijker. Lezen verrijkt 
ons leven en digitaal lezen doet daar 
nog een aardig schepje bovenop. 
Digitaal lezen is veel efficiënter dan 
van papier lezen; er is namelijk geen 
papierproductie, bedrukken en dis-
tributie meer voor nodig. Digitaal 
lezen leidt daarnaast tot meer en 
snellere kennisoverdracht en dat is 
van zeer groot economisch belang. 
Hoe valt de balans uit? Ik denk het 
wel te weten; algemeen gesproken 
zou ik digitaal lezen ook vanuit 
duurzaamheidsoogpunt willen om-
armen. Maar dan hoef ik de krant 
niet meer door de gleuf in het wc-
raampje te gooien? En kan er dan 
ook nog sneller nieuws (door de da-
mes) worden ge’smsd?

Henk van de Bunt

Precies 10 jaar geleden vertrouwde ik deze woorden aan het Vierklank-papier toe. En 
hoe actueel; het kan zomaar in 2020 weer worden geplaatst. Ook nu kan De Vierklank 
in vakantietijd wel een vakantiehulp(je) gebruiken (bel daarvoor 0346 211992). Ben 
benieuwd naar de ervaringen van die ontdekkingstocht. [HvdB]  

De letters van Eyckenstein
door Henk van de Bunt

‘Op de voorgevel van het landhuis aan de Maartensdijkse Dorpsweg staat met goudkleurige letters de 
naam ‘Eyckenstein’. Dat was de openingszin van een artikel over het online zetten van Het dagboek 

van Maurits Eyck van Zuylichem door het Online Museum De Bilt op haar website. Bijna op 
hetzelfde moment waren de letters er niet meer, maar zijn deze tijdig weer teruggeplaatst.

Lex van Boetzelaer schrijft er in 
De Nieuwsbrief van de Vrienden 
van Eyckenstein (die eind septem-
ber uitkomt) over: ‘De Buitenplaats 
krijgt in deze zomermaanden een 
stevige opfrisbeurt; houtwerk is 
opnieuw geschilderd en enkele be-
ginnende slechte plekken zijn her-
steld. Bijzonder onderdeel van de 
werkzaamheden waren de vergulde 
letters Eyckenstein op de timpaan 
(de driehoek boven de zuilen) van 
het huis, die van nieuw bladgoud 
werden voorzien. Alle elf letters 
zijn vanaf een hoogwerker van de 
timpaan geschroefd en op een tafel 
uitgespreid. Ze zijn van lood ge-
maakt. Op het lood zit een laagje 
bladgoud van al tientallen jaren oud 
dat langzamerhand versleten is; 
dat wordt gerestaureerd. Het oude 
laagje wordt niet verwijderd, omdat 
je dan ook de beschermlaag van het 
lood weg zou halen’.

 

Alle letters werden vrijdag 24 juli in alle vroegte weer op de timpaan van 
het huis bevestigd. 

Altas-project 
Onlinemuseum 

De Bestuur Regio Utrecht (BRU besloot nog vijftien jaar geleden 
bij de vaststelling van het Intergemeentelijk Structuurplan 2005-
2015, dat De Bilt en Maartensdijk behoorden tot de zogenoemde 
‘Groene Contramal’, zodat natuur en de groene omgeving hoog op 
de agenda stonden en zouden worden beschermd.

Nieuwe bebouwing bij Maartensdijk en Groenekan mocht slechts op 
enkele plekken, in een zeer lage dichtheid en met compensatie van 
groen worden gerealiseerd. Grootschalige woningbouw was voorbe-
houden aan Leidsche Rijn, IJsselstein, Nieuwegein en Houten, zo had 
de BRU besloten.  

Tijdens de samenstelling van de Atlas Online Museum De Bilt werd 
de regionale plankaart ontdekt, die ten grondslag ligt aan dit Structuur-
plan 2005-2015 en nu te bekijken is op onlinemuseumdebilt.nl. Het is 
de meest actuele ontdekking van 57 land- en overzichtskaarten tot nu 
toe, die het grondgebied van gemeente De Bilt als onderwerp hebben. 
De eerst bekende landkaart stamt uit 1472 en is te vinden in het Nati-
onaal Archief in Den Haag. Deze kaart was bedoeld om een betwiste 
grens tussen het toenmalige Sticht en het Graafschap Holland in beeld 
te brengen. Vaststellen van beheerrecht was in het verleden een aanlei-
ding om gebiedskaarten te tekenen.  

Een andere aanleiding - planning en ontwerp - werd al in de 18e eeuw 
in praktijk gebracht tijdens de intekening van het kanaal dat Utrecht 
zou moeten verbinden met de toenmalige Zuiderzee of bij de uitbrei-
dingsplannen van de stad Utrecht. Omstreeks 1850 was het de beurt 
aan de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. ‘Onze’ forten Ruigenhoek en 
Voordorp ontbreken nog op de Topografische Militaire Kaart van 1850-
1864. Reden: ze zouden pas in 1870 jaar worden gebouwd. De Atlas is 
te bekijken op onlinemuseumdebilt.nl  (Veroniek Clerx)

Voedselbank De Bilt 
dankt donateurs

Met een mooie donatie van de Diaconie van de protestantse ge-
meente, Dorps- en Oosterlichtkerk, is het kwartet aan donateurs 
compleet. Het bestuur van Voedselbank de Bilt is erg verguld met 
alle gulle bijdragen en dankt ook Kiwanis, het Elise Mathilde 
Fonds, en de Lions Club de Bilt-Bilthoven. Gezamenlijk hebben zij 
de complete koel- en vriesinstallatie bekostigd. 

De volgende stap is het werven van fondsen voor de ruimte in het ma-
gazijn waar de koel- en vriesinstallaties staan. Op korte termijn is een 
coronaproof ventilatiesysteem nodig. Donaties zijn meer dan welkom. 
       (Lucy Duindam)

Voorzitter van de Voedselbank, Jolanda van Hulst, staat met de heren 
Lindenbergh (l) en van Driel (r) van de Lionsclub De Bilt Bilthoven 
voor de koelinstallatie. 

Omdat veel banken gaan sluiten
kun je op een dichte deur stuiten
toch wel fijn dat op straat
nog een bankje bestaat
en dan ben je ook lekker buiten

Guus Geebel Limerick



Activiteiten
Hulp bij het leren van 
PORTUGESE taal. Graag 
Portugese of Portugees. 
Vooral het spreken. Aart 
Alberts. Tel. 06-30799857

 
Personeel gevraagd

Wie komt 4 uur  per week 
mijn huis in Groenekan 
SCHOONMAKEN? Bel even 
06 53 80 53 44
 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

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

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

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

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

Gepensioneerde docente 
zoekt 'permanente' PLEK 
voor haar pipowagen. Tel: 
06-10626181

Nootjes
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Te koop aangeboden
Grote zak met inpak- en 
cadeaupapier ook nieuwe rol-
len €5,- . Script-o-gram van 
Jumbo €5,-. Tel. 030-2202996

Nieuw haakboek: Amigurumi-
knuffels €10,-. Instructieboek 
voor Farfisa keyboard gratis 
af te halen. Tel. 030-2202996

Nw kinderboek met 31 liedjes 
en tekst van ‘Berend-Botje’ 
€5,-. Carl Ponshulp nog in 
verpakking 25cm. lang €7,-. 
Tel. 030-2202996

Jos Panhuysen: 7 boeken o.a. 
Leven alleen is niet genoeg, 
Gew. bespott., Ik kom niet 
terug, De pornograaf, Wandel 
niet in water €2,-. Tel: 
06-14040516

Nigel Calden 5 boeken o.a. 
De grillige zon, Sleutel tot het 
heelal, De weermachine €2,-. 
Tel. 06-14040516

Boek Rosita Steenbeek, 
De laatste vrouw €1,-. Tel. 
06-14040516

Betonnen tuinkabouter. Leuk 
op in de tuin te zetten. €12,50. 
Tel. 0346-243758

Partij gipsgietmallen. Leuk 
voor kinderpartijtje. diverse 
allen. €12,50. Tel. 0346-
243758

Betonnen Laaf. 48,5 cm hoog 
met bord om z'n nek €25,00. 
Tel. 0346-243758

Woordenboeken, pocket-
uitgaven Van Dale-1 set 
Nederlands-Frans en Frans-
Nederlands 1 set Nederlands-
Engels en Engels-Nederlands. 
Nieuw. Per set €5,- Tel. 
06-42448590

Doos met Action-Man speel-
goed. Poppen, voertuigen, 
kleding en veel losse spul-
letjes. €10,- Tel. 06-42448590

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

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

Te koop gevraagd
Kleine wit leren RELAX 
FAUTEUIL Tel. 06-24333198

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

Op ‘t bankje
Het is prachtig zomerweer en de natuur pronkt haar prachtige 
groen dat er in de zon nog mooier uitziet. Te zien aan de vele 
fietsers heeft het mooie weer veel mensen uitgenodigd om een 
tochtje te maken. Ik heb inmiddels ervaren dat wanneer ik op het 
uiterste puntje van het bankje ga zitten de overgebleven ruimte 
uitnodigt om erbij te komen zitten. Dit keer is het een man die 
vanaf een nabijgelegen parkeerplaats met een telefoon in zijn 
hand gehaast aan komt lopen. Na een vluchtig knikje gaat hij 
met zijn rug naar mij toe op het andere puntje zitten bellen. Het 
duurt enige tijd voordat hij verbinding krijgt maar dan hoor ik: 
‘Zijn jullie al door de paspoortcontrole?’ Het blijft daarna een 
tijdje stil dus neem ik aan dat de persoon waarmee hij belt veel 
te vertellen heeft. Eindelijk lukt het hem om ook wat te zeggen 
en ik hoor hem bezorgd zeggen: ‘Let goed op je spullen en blijf 
steeds bij elkaar’, en even later: ‘Ja, ik weet dat ik zeur maar ik 
wil niet dat jullie wat overkomt. En pap niet aan met zo’n Griek 
want die willen altijd toeristenmeisjes scoren.’ Weer is het even 
stil en dan hoor ik hem zeggen: ‘Nou meisje, een fijne vakantie 
en gedraag je netjes. Ja, lach me maar uit. Vergeet niet te appen 
als je aangekomen bent. Kusjes, daaaag.’ Hij gaat weer gewoon 
op het bankje zitten, stopt zijn telefoon met een zucht in zijn zak 
en kijkt me daarna wat verontschuldigend aan. ‘Mijn dochter 
gaat voor het eerst alleen op vakantie, nou ja met een vriendin 
dan. Ik heb ze net naar Schiphol gebracht. Achttien zijn ze. Ik 
had liever dat ze nog met ons was meegegaan maar dat wilde ze 
niet en dan moet het maar, ze is tenslotte meerderjarig.’ Ik knik 
begripvol maar geef geen commentaar. ‘Mijn vrouw vindt het 
allemaal niet zo erg, maar ik zie allemaal toestanden die kunnen 
gebeuren. Een vriendin van haar is vorig jaar met een paar vrien-
dinnen naar Spanje geweest en hopeloos verliefd geworden op 
een knul daar. Haar ouders hebben haar nog kunnen overtuigen 
dat ze haar school moest afmaken, anders was ze er ook nog 

naar toe gegaan. Die jongen is daarna een poosje hierheen geko-
men, maar als je niet in vakantiestemming bent is het allemaal 
anders en ik geloof dat het nu uit is.’ Ik glimlach als ik me de 
situatie voorstel, maar de bezorgde blik van de vader naast me 
brengt mijn gezicht weer in de plooi. ‘Je wilt zo’n meisje altijd 
beschermen, maar dat willen ze niet en daar moet je je maar bij 
neerleggen’, verzucht hij. ‘Gelukkig kunnen we nu appen dus 
hebben we steeds contact. Chantal gaat studeren en eigenlijk heb 
ik er alle vertrouwen in dat ze goed zal oppassen. Ik maak me 
wel zorgen om het coronavirus en heb haar gezegd goed afstand 
te houden.’ Ik merk dat de man zichzelf moed aan het inspre-
ken is, maar vol twijfels zit. Dan klinkt er een riedeltje van zijn 
telefoon. ‘Daar zal ze weer zijn’, zegt hij met een verheugde 
blik. Hij haalt de telefoon tevoorschijn en 
kijkt snel wie het is. ‘Mijn vrouw’, 
vertrouwt hij me fluisterend toe. ‘Ik 
ben zo thuis. Ik heb Chantal net 
nog gebeld en het gaat allemaal 
goed. Nee, ik maak me geen zor-
gen. Ik zie je zo. Daag.’ Dan bergt 
hij zijn smartphone weer op. ‘Zo, 
ik ga ik maar gauw naar huis dan 
kunnen we elkaar in ieder geval 
nog wat steunen in deze moeilijke 
tijden’, zegt hij lachend 
en stapt op.

Maerten   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Soldaatjes
Het regent, de polder wordt groeizaam nat. Regen-
druppels glijden langs de stengels van de Engel-
wortel langzaam naar beneden, weerkaatsen het 
zicht op de polder. Innig omstrengeld schuilt onder 
een bloemscherm een koppeltje oranje soldaatjes. 
Aan de rand van het weiland bedrijven zij in stilte 
de liefde, uren lang, enkel bewogen door de wind.

De kruidig geurende bloemschermen zijn een ont-
moetingsplaats voor talloze soldaatjes, met hun 
langwerpige schildjes als in een soldaten uniform 
gestoken. De oranje kevertjes leven van nectar en 
stuifmeel uit de bloemen en jagen op de bladluis. 
Hun wereld lijkt beperkt tot schermbloemen, in 
de zomer een opvallende bloeiwijze in bermen en 
langs de sloot.

Engelwortel wordt culinair gewaardeerd vanwege 
de frisse, zoetige smaak van de bladeren, vers of 
gedroogd verwerkt in ijs of yoghurt. Ook de sten-
gels worden gegeten, gekookt met rabarber, ge-
konfijt in gebak of in combinatie met gember.
              (Karien Scholten)

In haiku:

Vruchtbaar bloemenscherm
Bedekt, zoet en eiwitrijk, 
Soldaatjes liefde
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BEKENDMAKINGEN
week 31 ¾  29 juli 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken op grond van het 
bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 
14 juli 2020 een anterieure overeenkomst 
van grondexploitatie hebben gesloten met 
Verwelius Vastgoed VI B.V. Deze overeen-
komst gaat over  het verlenen van mede-
werking aan de herontwikkeling van het 
perceel Utrechtseweg 341 te De Bilt. De 
herontwikkeling betreft realiseren van 120 

tot 150 grondgebonden woningen met bij-
behorende openbare voorzieningen en een 
natuurgebied.

In de overeenkomst zijn onder meer af-
spraken gemaakt over de planologische 
procedure, de realisatie van het bouwplan, 
de inrichtingseisen en het verhaal van de 
door de gemeente te maken kosten voor 
de realisatie van het bouwplan op de initi-
atiefnemer.

In het najaar van 2020 is voorzien in één 
of enkele inloopavonden. Daarna wordt 
het bestemmingsplan afgerond en aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming aange-
boden.

Zakelijke beschrijving ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeen-
komst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit 
ruimtelijke ordening vanaf 28 juli 2020 ge-
durende zes weken ter inzage in het ge-

meentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven. Voor een toelichting kunt u con-
tact opnemen met Jacqueline Noteborn, 
beleidsmedewerker grondzaken van de 
gemeente De Bilt via j.noteborn@debilt.nl 
of 030 228 95 08.

Geen reacties mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst staat 
geen bezwaar of beroep open. 

Kennisgeving zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Utrechtseweg 341 De Bilt

Kinderen dansen
Op zaterdag 18 juli was er een dansvoorstelling in het Atrium van Woongroep Lugtensteyn. In 

een vrolijke optocht arriveerden 24 kinderen met hun dansdocent Leonie Arends en 
een paar begeleiders en kon het feest beginnen.

De kinderen namen de bewoners 
in hun dansen mee naar landen als 
Spanje, Griekenland en Bolivia. 
Het publiek genoot van een pro-
gramma met afwisseling in dansen 
en muziek en ook in leeftijd en van 
solo tot een grote groep.

Het Atrium was een heel geschik-
te plek voor dit optreden, ook in 
Corona-tijd, want er was ruimte 
genoeg voor de toeschouwers en 
de dansers. Bij de dansen met Isis-
Wings kwam deze ruimte goed van 
pas, de danseressen konden zonder 
problemen hun vleugels uitslaan en 

het publiek was ervan onder de in-
druk. Ook de aandoenlijke kleuters 
kregen een warm onthaal en hun 
dansen zorgden voor vrolijkheid 
aan beide kanten.
Na afloop kregen de danseressen 
een welverdiend applaus en een 
heerlijk ijsje als dank.

Uitslag Wedvlucht 
PV DE BILT hield een wedvlucht 
vanaf Pt. St. Maxence in Frankrijk. 
De eerste tien prijswinnende dui-
ven waren van Noraly Snel (1), van 
W. de Ruiter (2 en 9), van Ron Mil-
tenburg (3, 6, 7 en 10), van M.J.J. 

van Zelst ( 4 en 8) en van P.C.A. 
Cooyman (5).
Ook was er een vlucht vanuit het 
Belgische Duffel; hier waren de 
prijswinnende duiven van W. de 
Ruiter (1 en 2), van J.P.H. Stas Sr 

(3 en 4) , van Peter van Bunnik (5, 
6 en 8), van Edith Muller (7), van 
M.J.J. van Zelst (9) en van Ron 
Miltenburg (10)

advertentie

Vakantie-tip
Paleis Soestdijk gaat een duurzame samenwerking aan met IVN 
Natuureducatie. Als start voor de samenwerking ontdekken kin-
deren tijdens de zomeropenstelling van het park hoe de Made by 
Holland thema’s: water, gezondheid, voeding en energie op het 
landgoed terugkomen. Met behulp van een IVN rugzak gevuld met 
opdrachtenkaart, visnet en loep trekken zij er op uit op het land-
goed en maken kennis met de natuur. 

De beleving van het landgoed en informatie over flora en fauna is een 
belangrijk onderdeel van de plannen van Paleis Soestdijk I Made by 
Holland. In de toekomst wordt het Sportpaviljoen een informatiecen-
trum met uitleg over de geschiedenis, de aanleg en de flora en fauna 
van het park en het bos. Het park en het bos worden in de toekomst 
zorgvuldig gerestaureerd op basis van de ontwerpen van de tuinarchi-
tecten Zocher. Daarnaast wordt op dit moment een beheerplan voor het 
landgoed geschreven voor toekomstig onderhoud en borging van de 
verschillende natuurwaarden.

Zomeropenstelling 
De openstelling van het park geldt voor alle woensdagen en vrijdagen 
in de maanden juli en augustus. Toegang tot het park is uitsluitend mo-
gelijk met een online gereserveerd tijdslot ticket. Kinderen t/m 4 jaar 
zijn gratis. Kinderen ontvangen bij entree een IVN rugzak met opdrach-
tenkaart. De opdrachten variëren van bodem- en waterdiertjes onder-
zoeken tot het maken van een natuurschilderij.

Wandeling met schaapskudde
Een kudde heideschapen begraast sinds kort het landgoed in het bos 
om de variëteit in de plantensoorten te bevorderen. Het past in de am-
bitie om van Paleis Soestdijk het eerste energie- neutrale paleis en een 
circulair landgoed te maken. In de maand augustus is het mogelijk om 
onder begeleiding van de schaapherder een wandeling te maken met 
de schaapskudde. Iedere woensdag en vrijdag. Ticketprijs inclusief een 
parkbezoek. Tijdslot tickets zijn uitsluitend via de website van Paleis 
Soestdijk te bestellen .

Bloemen plukken 
Eeuwenlang heeft Landgoed Paleis Soestdijk zijn eigen voedsel en 
bloemen geproduceerd. De vrijwilligers van de kwekerij van partner 
Trees for Peace zijn ook verbonden aan IVN Natuureducatie. De vrij-
willigers geven informatie over de rijke historie en uitleg over de fruit-
bomen en biologische bloemen. Ook is het mogelijk om zelf bloemen 
te plukken. Deze activiteit geldt zolang de voorraad strekt. De kwekerij 
is open: iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. De toe-
gang is gratis. Het is niet nodig bezoek te reserveren. De kwekerij is ge-
legen aan de overzijde van het paleis, bij het Toeristisch Overstappunt.

Op ontdekkingstocht door de tuin van Paleis Soestdijk.



Connect by Bike 
Soroptimistclub De Bilt- Bilthoven organiseert een individuele fiets-
tocht ten bate van Stichting ‘Connect by Music’ langs de woonkernen 
van de gemeente. De tocht voert langs prachtige plekken en mooie ver-
gezichten en is gelardeerd met leuke vragen en interessante informatie. 

Je kunt de fietsroute ‘Connect by 
Bike’ bestellen via connectby-
bike@gmail.com. Na ontvangst 
van de betaling wordt de fiets-
route (en de antwoorden op de 
daarbij gestelde vragen) binnen 
enkele dagen aan je gemaild. De 
fietsroute is verkrijgbaar tot 1 
oktober 2020. 

De opbrengst van deze fietstocht 
komt geheel ten goede aan stich-
ting ‘Connect by Music’. Deze 
Stichting biedt muzieklessen en 
muziektherapie aan voor getrau-
matiseerde kinderen in vluchte-
lingenkampen op Lesbos en het 
vasteland van Griekenland. Kijk 
voor meer informatie op: con-
nectbymusic.com. De tocht is 
35 km lang en duurt als je door-
fietst (zonder stoppen) ongeveer 
2,5 uur. Startpunt naar keuze in 
één van de kernen, bijvoorbeeld 
de parkeerplaats aan het Em-
maplein, bij station Bilthoven. 
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advertentie

Fotografie in gemeente De Bilt
door Walter Eijndhoven

Regelmatig krijgt de redactie van De Vierklank mooie foto’s onder ogen van enthousiaste 
fotografen uit de zes kernen. Twee weken geleden stuurde een fotograaf uit 
Bilthoven een foto van de komeet Neowise. Een komeet die pas over 7.000 

jaar weer te zien is. Tijd om eens langs te gaan bij deze fotograaf.

Al sinds zijn jeugd heeft Eugène 
Jansen uit Bilthoven belangstelling 
voor fotografie. Overal waar hij 
heen gaat, de camera is zijn trouwe 
metgezel. ‘Sinds mijn pensionering 
als scheikundige bij het RIVM heb 
ik, naast mijn vrijwilligerswerk, 
alle tijd om vaak op pad te gaan met 
mijn camera’, vertelt Jansen. ‘Of 
ik nu naar Beukenburg ga of naar 
Westbroek, overal zijn wel mooie 
plaatjes te schieten en dat doe ik 
dan ook graag’.

Analoog
Met zestien jaar was hij al met foto-
grafie bezig en kocht hij zijn eerste 
camera, een analoge Topcon. Maar 
ook camera’s gaan met hun tijd mee 
en Jansen ging, net als de meeste 
fotografen, over op digitale foto-
grafie. Tot vier jaar geleden. Jan-
sen: ‘Mijn jongste zoon ging op va-
kantie naar Australië en kocht een 
Pentax K70. Hij was zo enthousiast 
over deze camera, dat ik besloot 
mijn oude camera aan de wilgen te 
hangen en ook een Pentax te kopen. 
Deze camera heeft één heel groot 
voordeel: alle lenzen passen nog op 
de camera. Bij andere cameramer-
ken passen oude lenzen vaak niet 
meer op de nieuwe camerabody en 
heb je niets meer aan je oude, vaak 
toch dure, lenzen. Bij de K70 is dat 
dus niet het geval’.

Brandpunt
Jansen zocht een goede lens die 
voor veel doeleinden te gebruiken 
is. Hij kwam uit bij een zoomlens 
van 55-300 mm, maar vond deze 
uiteindelijk toch niet scherp ge-
noeg. Hij ging over op een lens van 
300 mm met een vast brandpunt. 
‘Over deze lens ben ik meer dan 
tevreden’, vertelt Jansen. ‘Hij vol-
doet aan al mijn eisen. Het mooie 
van deze lens is dat het eigenlijk 
een 455 mm lens is, dus voor het 

fotograferen van vogels is deze heel 
goed te gebruiken’.

Lui
Vogels kijken is een grote hobby 
van Jansen en hij is dan ook vaak 
in het bos te vinden. ‘Vanuit mijn 
tuin stap ik zo het Leyense bos in. 
Daar valt zoveel te fotograferen. Of 
het nu een roodborst is of een grote 
bonte specht. Maar ook een ree is 
een mooi onderwerp. En laatst had 
ik mijn eerste boommarter kunnen 

Eugene Jansen is een enthousiaste hobbyfotograaf.

Eyckenstein en de paardenbloem
In het voorjaar zijn Eyckenstein en de paardenbloem onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Altijd goed voor een mooi plaatje. Het gele tapijt met her en der al een pluizenbol, is een 
prachtige fotografische oprijlaan naar het landhuis. Als je dan geluk hebt dat er een 

rode klassieker voorlangs rijdt, wordt je geduld beloond. 

De foto is gemaakt met een lang 
objectief. Dit teleobjectief zorgt 
dat het perspectief dramatischer 
wordt. Je kunt zeggen dat de af-
stand tussen de eerste paarden-
bloemen en het landhuis optisch 

wordt verkort. Hierdoor krijg je 
een ‘compact’ beeld waarin je de 
sfeer maximaal vastlegt.

In de zomerperiode wordt er elke 
week een foto van de Bilthovense 

fotograaf Hans Lebbe gepubli-
ceerd met zijn verhaal over plaats, 
achterliggende gedachte en ge-
bruikte techniek. Kijk ook eens op 
zijn website hlpimages.nl

Leden van Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven proberen door middel 
van Connect by Bike toch zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
Connect by Music. 

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
29-07
Do.

30-07
Vr.

31-07
Za.

01-08
Zo.

02-08

'Dindon pané'
(Gepaneerde 

kalkoenschnitzel 
met knoflooksaus)

Geb. koolvisfilet met 
saus van zeevruchten

Pasta-salade 
met mozzarella 

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
05-08
Do.

06-08
Vr.

07-08
Za.

08-08
Zo.

09-08

“Kliekjesdagen”

Diverse
vlees-, vis- en
vegetarische
gerechten

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.

vastleggen. Die heb ik toen ook 
naar de redactie van De Vierklank 
gestuurd’. Jansen vindt zichzelf 
een “luie” fotograaf. Hij neemt de 
camera mee op een wandeling en 
fotografeert wat hij tegenkomt. ‘Ik 
fotografeer niet vanuit een schuil-
hut, waarbij je uren moet zitten en 
afwachten of een dier wil langsko-
men. Ik wandel gewoon en zie wel 
wat op mijn pad komt. Vaak zijn dat 
vogels, behalve in de maanden juli 
en augustus. Veel vogels houden 
zich dan rustig en zijn moeilijk te 
fotograferen. Dan is het voor mij 
tijd om mij volledig op vlinders te 
storten. Ook een mooi en fleurig 
onderwerp’.

Neowise
De laatste foto van Jansen betreft 
komeet Neowise, een komeet die 
eens in de 7.000 jaar langskomt op 
zijn reis door de onmetelijke ruimte. 

‘Mijn zoon maakte mij attent op de 
komeet en zei dat ik eens moest pro-
beren een mooie foto te maken. Ik 
las al dat ik ‘s nachts op een open 
plek de beste kans had op een foto. 
Mijn oog viel op de Korssesteeg in 
Westbroek. Een open gebied waar 
weinig mensen komen. Nou, dat had 
ik dus mis. Toen ik daar arriveerde, 
om 23.00 uur ‘s avonds, stonden 
overal auto’s geparkeerd. Met nog 
meer camera’s. Een vreemde ge-
waarwording om midden in de nacht 
met zoveel fotografen te staan. Om 
1.00 uur hield ik het voor gezien, 
met een paar mooie foto’s’.
Naast lid van een aantal vogel- en 
natuurverenigingen is Jansen sinds 
dit jaar geabonneerd op het blad 
Natuurfotografie. Hiervan heeft hij 
al veel opgestoken. Dat is mooi, 
want dan kan hij de resultaten naar 
De Vierklank sturen en kunnen le-
zers weer genieten van zijn foto’s.

Foto: Hans Lebbe / HLP images

Twee heideblauwtjes in het Noorderpark. Foto Eugene Jansen.
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