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Wordt Jagtlust echt voor Biltse burger
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door Henk van de Bunt
Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt vertrekt uit het oude gemeentehuis
Jaglust in Bilthoven. Jagtlust krijgt een openbare functie. Er wordt gedacht
aan horeca, vergaderruimte en zzp-werkplekken.
In het coalitieakkoord 2022 bij het
thema Participatie zegt het onlangs
aangetreden college van Beter De
Bilt, Bilts Belang, D66, GroenLinks, PvdA en SP: ‘Wij willen het
contact met onze inwoners herstellen en het vertrouwen in het gemeentebestuur verbeteren door het
beter benutten van ons participatiebeleid en meer te experimenteren’
en ‘De deuren van Jagtlust gaan letterlijk en ﬁguurlijk open: We ontwikkelen samen met inwoners een
plan voor Jagtlust met versterking
van de openbare functie’.

van De Bilt. Het nieuwe college
wil dat het karakteristieke gebouw
de deuren opent voor de burgers.
In samenspraak met inwoners gaat
de gemeente De Bilt de komende
maanden bekijken welke openbare
functies in Jagtlust gewenst zijn.
De wethouders en burgemeester
verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis naast Jaglust.

Geschiedenis
Karel Beesemer en historica Ellen
Drees voelen zich - ongetwijfeld
naast vele anderen – zeer betrokken
bij Jagtlust en haar geschiedenis en
maken zich tamelijk ongerust over
B en W
Decennia hadden de burgemeester de toekomst ervan: ‘Wij zijn van
en wethouders hun werkkamers in mening dat Jagtlust moet blijven in
Jaglust, het (oude) gemeentehuis een toestand waarbij de historische

Wat gaat er gebeuren met het in 1928 aangekochte en na een verbouwing
in 1932 als gemeentehuis in gebruik genomen huis?
uitstraling blijft gewaarborgd of
misschien wel hersteld’. Biltenaar
en radiomaker Hijlco Span zegt in
het boek Honderd jaar Bilthoven:
‘De geschiedenis van Jagtlust bevat ook smeuïge anekdotes van ver
voor de tijd dat Jagtlust het Huis
der Gemeente werd! Het zijn mensen die kleur geven aan het verhaal
van Jagtlust, die het tot leven laten

komen als een thuis voor de gemeente. Kortom: Jagtlust betekent
veel voor de gewone burger van de
gemeente. Zoals jij en ik’.
Monumentenstatus
Karel Beesemer is auteur van het
boek: Jagtlust; van middeleeuwse
kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis’(2002). Toen al pleitte
hij voor de gemeentelijk monumentenstatus ervan. Beesemer: ‘Een argument van de gemeente De Bilt
om niet tot plaatsing over te gaan,
was dat de beschermingswaardige
aspecten bij de gemeente als eigenaresse, ook al staat dat pand niet
op de monumentenlijst, voldoende
gewaarborgd zijn: ‘Jagtlust zal
daardoor nooit in verval raken’.
Ongetwijfeld is men ook tot die
beslissing gekomen door de argumentatie van de onderzoekers van
de Technische Hogeschool Delft.
Zij schrijven (1983) in de ‘Redengevende Beschrijving’ onder
meer: ‘Duidelijk voorbeeld van
een vernieuwende restauratie, zoals
die niet meer zou geschieden. De
oudste delen van het pand zijn uit
ca.1645; het staat op een voormalige uithof van klooster Oostbroek’.
‘Maar toch; wanneer men de geschiedenis van Jagtlust beziet dan
valt veel te zeggen voor het pleidooi
van de Historische Stichting ‘Oostbroek en De Bilt’ in het boekje ter
gelegenheid van het (toen) 70-jarige bestaan van Bilthoven: ‘Jagtlust
zou ongetwijfeld in aanmerking komen om op de monumentenlijst geplaatst te worden, niet alleen omdat
het na de restauratie een der fraaiste
raadhuizen van ons land geworden
is, maar ook omdat het een oude geschiedenis heeft’.
Projectontwikkelaar
Beesemer is van mening dat de monumentenstatus alsnog en nu aan
Jagtlust moet worden toegekend:
‘Dit temeer daar momenteel verhalen de ronde doen dat binnen het
college met de gedachte wordt gespeeld Jagtlust te verkopen. Als dit

advertentie

Jagtlust, sinds 1932 als gemeentehuis in gebruik, is ontstaan uit een
boerderij die bij het klooster Oostbroek behoord heeft. (foto uit 1905 uit
Beeldbank Historische Kring De Bilt).
een kern van waarheid zou bevatten
is het zeker zaak het pand de status
van monument te geven, waardoor
een mogelijke projectontwikkelaar
enigszins wordt aangelijnd en niet
ongebreideld zijn gang kan gaan.’
Beesemer somt vervolgens een
reeks van wetenswaardigheden
met betrekking tot Jagtlust op, die
hierbij leidend zouden (kunnen)
zijn: ‘de ontstaansgeschiedenis
van het gebouw, de bewoners door
de eeuwen heen, de functies van
het gebouw, de omringende tuinen
naar het idee van de Engelse landschapstuinen en de bunkers daar,
het gebruik gedurende de Tweede
Wereldoorlog en het verhaal dat het
Anton Mussert was - ‘de leider van
het Nederlandse Volk’ - die de gemeente De Bilt redde voor annexatie door Utrecht!’.
Buitenplaatsen
Ook volgens historica Ellen Drees
is Jagtlust een uniek gebouw in
Bilthoven: ‘Bilthoven heeft wel
veel monumenten, maar de meeste
dateren uit het begin van de 20e
eeuw, een enkele uit de 19e eeuw.
Maar Jagtlust heeft nog een 17e
eeuwse kern uit de tijd dat de Uit-

hof te Nieuwveen gesticht werd.
Deze oude naam van Jagtlust wordt
o.a. in 1573 in de boeken van het
St. Laurens klooster genoemd’.
De oude kern van Jagtlust is in de
18e en 19e eeuw aan weerzijden
uitgebreid en gaf het huis de grandeur die het vandaag de dag nog
steeds heeft. De laatste aanpassingen zijn gedaan toen het in 1930
eigendom werd van de gemeente
De Bilt. Ellen Drees: ‘Het stralend
witte gebouw is vanaf de Soestdijkseweg één van de meest in het
oog vallende gebouwen in de gemeente. De vroegere buitenplaatsen in Bilthoven waren Ridderoord
(Maartensdijkseweg), Meijenhage
(Tuindorp) en de Steenen Camer
(Groenekanseweg). De buitenplaatsen, die vroeger in Bilthoven lagen
zijn bijna allemaal verdwenen. Alleen Jagtlust is nog over. Een groot
deel van het landgoed is al hergebruikt. Grote stukken land zijn
verkocht ten behoeve van woningbouw en het RIVM. Op de plaats
van de oude boerderij Jagtlust ligt
nu een parkeerplaats. Het enige dat
nog aan de boerderij herinnert zijn
de oude leibomen aan de noordkant
van Jagtlust’.

Volgende week geen Vierklank
Volgende week missen we niet alleen een ﬂink aantal adverteerders,
maar ook een grote groep bezorgers in verband met vakantie. Beiden
vormen een belangrijk ingrediënt voor het verschijnen van de krant.
Daarom verschijnt De Vierklank op 3 augustus niet. 10 augustus kunt u
de volgende krant verwachten.
advertentie
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0346-281459
WWW.VINKWITGOED.NL

DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

Vacature
in de krant?

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

GRATIS DOORPLAATSING OP DE SITE!
Bent u op zoek naar personeel en plaatst u uw vacature bij
ons in de krant dan plaatsen wij deze 4 weken gratis door op
www.vierklank.nl. In de rubriek vacatures verzamelen we alle
vacatures uit de krant van lokale en regionale adverteerders.
Geldt niet voor vacatures die bij de nootjes geplaatst worden.

Hiske Alting & Pauline Res

Alting & Res Uitvaarten
Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan

Alting & Res Uitvaarten

Uw lokale
drukwerkspecialist
Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

De Vierklank

Bilthoven
Pr. Centrumkerk
31/07 • 10.30u - Mevr. ds. Matty Vroom
07/08 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Pr. Gem. Zuiderkapel
31/07 • 09.30u - Proponent J.A. de Kruijf
31/07 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
07/08 • 09.30u - Ds. T.J. Lucas
07/08 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert
De Woudkapel
31/07 • 10.30u - Dienst met
Marien van den Boom
07/08 • 10.30u - Dienst met Tom Rijken
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
31/07 • 14.00u - broeder Jan Blokker
07/08 • 14.00u - broeder Peter Kerkhove
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
31/07 • 10.30u Pastor A. van den Boogaard
07/08 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
31/07 • 10.15u - ds. B. Schaaij
07/08 • 10.15u - ds. R.J. Vreugdenhil
Besloten bijeenkomst
De Bilt
Alive De Bilt
(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
31/07, 07/08 en 14/08 • Geen diensten
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
31/07, 07/08 en 14/08 • - Geen diensten
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
31/07 • 10.00u - Ds. K.F.W. Borsje
07/08 • 10.00u - Ds. N. de Boo
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
31/07 • 10.00u - Ds. René Alkema
07/08 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman
R.K. St. Michaelkerk
31/07 • 10.00u - Eucharistieviering
M.Meneses
07/08 • 10.00u Woord- en Communieviering
K. van Gestel en W. Eurlings
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
31/07 • 15.30u - Drs. J. Mulder
07/08 • 15.30u - Ds. J. Brouwer
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
31/07 • 10.00u - Ds. A. den Hartog
31/07 • 18.30u - Ds. L. Groenenberg
07/08 • 10.00u - Preeklezen
07/08 • 18.30u - Ds. H. Juffer
Onderwegkerk Blauwkapel
31/07 • 10.30u - Pastor B. van Empel
07/08 • 10.30u - Pastor J. van der Steen
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
31/07 • Oecumenische viering
in de Sint Maartenskerk
07/08 • 09.30u - Ds. René Alkema
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PKN - Ontmoetingskerk
31/07 • 10.00u - Oecumenische viering
in de Sint Maartenskerk
07/08 • 09.30u - Ds. R. Alkema
St. Maartenskerk
31/07 • 10.00u - Oecumenische
viering met Ontmoetingskerk
07/08 • 10.00u - Woord- en
Communieviering A. Kolfschoten
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
31/07 • 10.00u - Dhr. J. Grootendorst
31/07 • 18.30u - Dhr. J. Baan
07/08 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
07/08 • 18.30u - Dhr. J. den Besten
PKN - Herv. Kerk
31/07 • 10.00u - Ds. W.C. Meeuse
31/07 • 18.30u - Proponent B. Coster
07/08 • 10.00u Proponent M. van Genderen
07/08 • 18.30u - Ds. J.W. Wind

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

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

Door selectief wieden, op en
langs de paden, en niet meer
maaien in het groeiseizoen is
de natuurlijke plantengroei in de
Moeras- en Stinzenplantentuin
sterk toegenomen. Nu de hagen
weer geknipt zijn is ook de ruimtelijke structuur beter zichtbaar.
Bekijk het op zaterdag 30 juli.
Toegang vrij tussen 10.00 en
17.00 uur. Kerkdijk 132 (tuiningang), Westbroek.
Spullen gezocht
voor Rommelmarkt
Op zaterdag 17 september van
10.00 tot 16.00 uur vindt de jaarlijkse verkoopdag/rommelmarkt
van de Hervormde Gemeente
in Westbroek plaats. Voor deze
rommelmarkt is men nog op zoek
naar spullen voor de verkoop.
Wie nog iets heeft liggen kan dat
brengen op de Dr. Welfferweg
51 of op Kerkdijk 26 in Westbroek (graag telefonisch contact
vooraf.) Ook Douwe Egbertspunten zijn van harte welkom.
Geen grote meubels, kleding en
Witgoed. Meer informatie: Bep
Otten (tel. 0346 281897) of Thea
de Jong (tel. 06 40149261).
Werkochtend in
het Van Boetzelaerpark
Ondanks de zomervakantie,
organiseren de Vrienden van het
Van Boetzelaerpark op zaterdag
30 juli toch weer een werkoch-

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
31/07 • 10.00u - Ds. C. Bos
31/07 • 18.30u - Ds. P. Molenaar
07/08 • 10.00u Proponent A.M. van Manen
07/08 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
31/07 • 10.00u en 18.30u Ds. A.J. Speksnijder
07/08 • 10.00u en 18.30u Ds. D. Heemskerk

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Voor de mooiste
herinneringen
en kaarten

Openstelling tuin

27 juli 2022

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

tend. De werkochtend is zoals
gebruikelijk van 9.30 uur tot en
met 12.30 uur. Er wordt gestart
met koffie en er is ook een tussentijdse pauze. De vrienden vragen belangstellenden zich vooraf
aan te melden.
Varen langs het drijvend land
van de Molenpolder
Vaar op 3 augustus om 14.00 uur
met de gids van Staatsbosbeheer
door de Molenpolder, een klein
natuurgebied vlak boven Utrecht,
en geniet van de rust en de stilte
van de natuur. Met een fluisterboot ontdek je de rijke historie
van dit oude veengebied. Speur
samen met de gids naar de dieren
en planten in dit gebied. Kijk voor
meer informatie, data en het boeken van een vaartocht op staatsbosbeheer.nl/varenvechtstreek.
Ontdek Fort Ruigenhoek
Ga mee met een gids van Staatsbosbeheer en ontdek zaterdag 6
augustus Fort op de Ruigenhoekse Dijk. Het fort is rond 1870
gebouwd als onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
gids vertelt je alles over het fort
en hoe de soldaten hier vroeger
leefden. Maar ook over de bomen
en planten rond het fort, en hoe
die een rol speelden bij de verdediging van het fort. Tegenwoordig voelen bijzondere diersoorten
zich hier thuis, zoals de das en
de ijsvogel. Starttijd is 13.30 en
duur circa 1,5 uur. Meer info

het verlies was er al
voor het einde
het verdriet
voordat het afscheid kwam
zo trots op jou
Dankbaar voor alle mooie herinneringen hebben wij
in liefde losgelaten onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

en boeken via: staatsbosbeheer.
nl/activiteiten
Kunstbuffet in het Lichtruim
KunstenHuis Idea organiseert in
de vakantie workshops voor kinderen van 6 t/m 12 jaar elke dag
van 10 tot 12 uur. Maandag Creatief in het atelier, Dinsdag Dans
in de gymzaal ( gymschoenen
mee), Woensdag Muziek in het
Kunstenhuis, Donderdag Circus
in de gymzaal ( gymschoenen
mee), Vrijdag Lego Bricks Challenge in de bibliotheek. Allen in

Agendapunten

Onlangs is onze website www.vierklank.
nl vernieuwd. Daardoor is het weer mogelijk om agendapunten aan te leveren via
de site. Wij nemen uitsluitend niet-commerciële berichten op van activiteiten die
binnen de grenzen van het verspreidingsgebied van De Vierklank vallen.

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 juli wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de weg te
zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u de handgreep van de
kliko naar de straat wilt zetten.
Westbroek
Zaterdag 30 juli zamelen leden van muziekvereniging De Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de
vertrouwde plek neer te zetten.
Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

URNENMUUR

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

U bent altijd
welkom voor een
open gesprek.

uw
afscheid
regelt u
niet alleen
voor uzelf

Joop Dekkers - van Santen
9 oktober 1937

het Lichtruim, Planetenplein 2
Bilthoven. Gratis, aanmelden is
niet nodig maar kom op tijd want
vol=vol. Meer info op www.
actiefindebilt.nl

Bel 030 - 695 14 44
of ga naar
monuta.nl/zeist.

Natalie van Eijndthoven

Zeist

15 juli 2022
Overlijden melden?

Weduwe van Huub Dekkers

0346 - 28 17 11

Voorheen

Jacqueline en Roel
Marlou
Isabel
Ingrid en Rob
Milan
Ralph en Wanpen
Correspondentie:
Barbara Uitvaartverzorging, t.a.v. familie Dekkers
Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht
De afscheidsdienst heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Meer informatie of ons gratis
’laatste wensen
wensen’ boekje aanvragen?
Wilt u graag:
het gratis “laatste wensen boekje” ontvangen?
een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen
van mijn wensen?

Ga naar: kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/
of bel Kees van Asselt:

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

De Vierklank
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Overleven met ondraaglijk
hongergevoel en angst
door Guus Geebel
Op maandag 15 augustus worden bij het monument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven de
slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. In 1945 capituleerde Japan op die datum,
waarmee ook in voormalig Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Corry den Ouden-Smit vertelt onder meer over haar eerste levensjaren in een jappenkamp. Zij werd
op 14 januari 1940 geboren in
Klaten, een stad in Midden-Java,
als tweede kind van Roelf Smit en
Jaantje Minderhoud. Roelf werd in
juli 1940 als dienstplichtige opgeroepen en geplaatst bij de marine
als matroos in Indramajoe. Twee
maanden later werd hij overgeplaatst naar Soerabaja waar Corry
met haar moeder en zusje Martha
ook naartoe gingen. Omdat Corry
niet tegen de vochtige hitte van
Soerabaja kon verhuisden ze naar
Lawang in de bergen, waar op 8
augustus 1941 broertje Meerten
geboren werd. In oktober dat jaar
werden dienstplichtigen met groot
verlof gestuurd en keerde het gezin
terug naar Klaten.
Oorlog
Nadat op 8 december 1941 Japan
de Indische archipel was binnengevallen verklaarde Nederland de
oorlog aan Japan. Roelf Smit moest
terug naar Soerabaja. Na 30 december 1941 zag Corry haar vader vijf
jaar lang niet meer. De capitulatie
van Nederlands-Indië was op 8
maart 1942. Haar ouders schreven
elkaar bijna dagelijks brieven tot en
met 26 februari 1942. Die brieven
zijn grotendeels bewaard gebleven.
In december 1942 werden Nederlandse vrouwen met de kinderen
geïnterneerd. Corrie verbleef met
haar moeder, zus en broertje in vier
interneringskampen. Vanaf 7 februari 1943 ruim een jaar in Soemowono, tien maanden in Ambarawa
2, vijf maanden in kamp Solo, Zie-

kenzorg/Boemikamp en van begin ten godsdienstoefeningen gehoujuni tot 30 november 1945 in kamp den. Het geloof heeft ons en heel
Lampersari.
veel anderen troost gebracht. Met
elkaar bidden en zingen was hartStraffen
verwarmend. Mijn moeder was
Corry was drie toen ze het kamp onderwijzeres en mijn oudere zus
inkwam. ‘Ik had een matrozenpop kreeg les in rekenen en taal van
die ik moest achterlaten. Die had ik haar. Ik zat daar met mijn neus boop mijn derde verjaardag van mijn venop en toen ik in Nederland naar
vader opgestuurd gekregen en dat school ging heb ik een klas overherinner ik me nog.’ Verder herin- geslagen.’ De Johan de Witt naar
nert ze zich het buigen op het appèl. Nederland vertrok vanuit Tandjong
‘Als je niet diep genoeg boog kreeg Priok op 25 januari 1946 en kwam
je klappen. Als een kind niet diep op 23 februari aan in Amsterdam.
genoeg boog kreeg de moeder de ‘Het was een troepenschip en we
klappen. Je zorgde dus dat je heel sliepen in hangmatten die overdag
diep boog om je moeder te bescher- werden opgerold zodat er bewemen. Er werden ook straffen uitge- gingsruimte ontstond. Na aankomst
deeld wat je als kind dan zag. Mijn in Amsterdam was daar de ontmoemoeder beschermde ons door haar ting met Roelf die tijdens de oorhanden voor onze ogen te houden. log in Engeland had gezeten. Voor
Met drie kinderen stond je twee van Corry was hij een vreemde man en
de drie keer met je moeders handen het duurde enige tijd voordat zij
voor je ogen. Je kon het straffen hem als vader accepteerde. Ze herdan niet zien maar wel horen. Ik innert zich ook dat ze haar moeder
herinner me dat het erger was wan- voor het eerst met lippenstift op
neer je het niet kon zien want dan zag. ‘We hadden op de terugweg in
ging je fantasie op hol. Je zag dat Ataca, een stad aan het Suezkanaal,
mensen afgeranseld werden en kon kleren en toiletartikelen gekregen
niets doen. Je voelde je machteloos waar ook lippenstift bijzat.’ Dat
en schuldig dat je niet naar voren haar moeder zich opgemaakt had
rende om tussenbeide te komen. maakte heel veel indruk op Corry.
Dat schuldgevoel heb ik nog jaren
gehad. Het ergste was de verschrik- Goed en slecht
kelijke honger. Het was alleen maar ‘We gingen na aankomst eerst naar
overleven. Je had op een gegeven Doorn voor een medische check
moment zo’n honger dat je bij men- en vandaar naar opoe in Bergen
sen die overleden waren dacht, kun op Zoom waar we drie weken verje die niet opeten. Het beheerste je bleven.’ Daarna betrok het gezin
hele leven. Je kon aan niets anders een bovenwoning in Voorschoten
denken.’
waar Corry verder opgroeide en
naar school ging tot 1956. Toen
Naar Nederland
verhuisden ze naar Breda. ‘Toen
‘Er werden in het kamp ook beslo- we in november 1945 het kamp in

Corry den Ouden-Smit in de tuin.
Lampersari verlieten waren de Japanners onze beschermers tegen de
pemoeda’s geweest. Als kind zie je
dat je goede en slechte mensen hebt
dus gaf ik toen wij weggingen een
Japanner die niet zo wreed was geweest een hand. Ik voelde de vrouwen om mij heen verstijven. Maar
mijn moeder zei: “Dat heb je goed
gedaan, Corrie”. Indirect heeft de
Japanse overheersing op het gezin
grote invloed gehad. Hoewel onze
ouders geprobeerd hebben ons een
zorgeloze tijd te geven bleef je vaak
de gespannen sfeer voelen. Na de
oorlog zijn er nog zes kinderen geboren die in Nederland opgegroeid
zijn en het heel anders ervaren dan
wij.’
Irritatie
‘Mijn moeder vertelde wel eens
dat zij het erg vond dat medekampmensen zo intolerant waren als
Meerten, haar baby, huilde. Ze werden boos en vonden dat ze hem stil
moest houden. Maar je zat pal op
elkaar, er was geen privacy en het
was ook niet altijd pais en vree. Je
hebt allemaal honger en de irritatie
ligt dan op de loer.’ Er was in Nederland nauwelijks begrip voor de
mensen uit Indië. ‘Het is een hele
andere wereld. Je kunt het niet na-

20 jaar Kunstmarkt De Bilt

cultureel programma. Het evenement gaat traditiegetrouw op vrijdagavond om 17.00 uur van start
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september viert Kunstmarkt De Bilt het 20-jarig bestaan.
met de succesvolle muziekavond
Thema van de jubileumeditie is ‘Back to the future’. De locatie van het
Boetz Beatz. Zaterdag presenteren
festival is zoals vanouds het Van Boetzelaerpark.
kunstenaars van 12.00 tot 18.00
uur hun werk in marktkramen en
Kunstmarkt De Bilt bestaat sinds het tweede weekend van septem- van De Bilt kent naast de markt is er een uitgebreid cultureel pro2001 en vindt jaarlijks plaats in ber. Het grootste culturele festival met kunstenaars een uitgebreid gramma.
Het Boetzcafé is dé plek om onder
het genot van een hapje & drankje bij te praten en samen te zijn.
Kunstmarkt De Bilt sluit ook weer
muzikaal af.

vertellen en het valt ook niet te begrijpen. Ik denk dat dat de manier
van zwijgen is. Ik had een hele lieve moeder in het kamp die ons altijd beschermde en voor haar wilde
ik blijven leven.’ Corry heeft van de
kamptijd overgehouden dat ze altijd
bedacht is op gevaar. Ze geeft een
voorbeeld van hoe in haar studententijd iemand haar typeerde door
bij het binnenkomen in een ruimte
eerst naar links en rechts te kijken.
Boek
In 1988 hebben Corry en haar man
Indonesië bezocht en ze hebben dat
heel fijn gevonden. Ze bezochten
toen ook vrienden van haar ouders.
De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag heeft Corry
vaak bijgewoond en die herdenking vindt zij het mooist. Maar dit
jaar gaat zij naar de herdenking in
Bilthoven. Corry heeft over de ervaringen van haar en haar familie
tijdens de Japanse bezetting en de
gevolgen daarna een indrukwekkend boek geschreven met als titel:
Eindstation Lampesari. De ondertitel is: Verdriet en veerkracht van
twee generaties. Het boek is te koop
bij de Bilthovense Boekhandel. Het
is ook te leen in de bibliotheek.

Vrijwilligers
De organisatie van het festival is
geheel in handen van meer dan
honderd vrijwilligers. Om Kunstmarkt De Bilt financieel mogelijk
te maken is er ondersteuning van
(lokale) instanties en bedrijven.
Jaarlijks trekt het evenement zo’n
10.000 tot 15.000 bezoekers uit De
Bilt en (verre) omgeving. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Alle info over de komende jubileumeditie is te vinden op de website
www.kunstmarktdebilt.nl

advertentie

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

Uw lokale
drukwerkspecialist
Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Kunstmarkt De Bilt trekt altijd veel bezoekers.

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

Wegens vakantie zijn wij
GESLOTEN van:
29 juli t/m 17 augustus

Donderdag 28 juli

GROTE UITVERKOOP
SUPERSTUNT OP = OP

Super knaller
Hollandse aardbeien
2 dozen 500 gram nu € 3,98

Alle appels, peren,
sinaasappels,
mandarijnen,
grapefruits
3 kilo halen
2 kilo betalen

Meer of minder zelfde korting*

Hollandse
Bloemkool
Super koopje

Nu

€ 0,79

Watermeloen
per kilo

€ 0,99

Hollandse
Bospeen
per bos

€ 0,99

Van onze bakker:
Alle broden
3 halen = 2 betalen

Ook de krentenbollen, bolletjes en croissants!

SUPERSTUNT OP = OP
Onze ambachtelijke met 100% boeren roomboter

Boterkoek
Nu 2 voor € 4,98

Alle

stamppotten en
rauwkostsalades
100 gram

€ 0,99

Ze zijn er weer..
Hollandse
Opal pruimen

€ 3,99

Heel kilo

Van onze patissier:

Alle gebakjes, gevulde koeken
en saucijzen broodjes

4 halen = 3 betalen
Van onze patissier:

Alle koekjes en Granola
3 halen = 2 betalen

VOOR ALLES GELDT: WE HEBBEN VEEL MAAR OP=OP
*33% korting wordt aan de kassa verrekend
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl
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Complimenten
voor De Voedselbank
door Henk van de Bunt
Voedselbank De Bilt gaat na twee jaar weer volgens de winkelformule werken.
Daarmee kunnen cliënten weer zelf hun voedselpakket samenstellen en
hebben ze meer keuze. De winkel en het magazijn zijn opgeknapt en
donderdag officieel geopend door locoburgemeester Krischan Hagedoorn.
men, komt het misschien voor in je
omgeving, als dat niet het geval is,
kennen de meesten van ons wel de
verhalen van vader of moeder, opa
of oma over vroeger tijden waarin
de eigen familie het niet makkelijk
heeft gehad of zelfs in armoede
leefde. Armoede sluit uit en daarom
moeten wij ons als gemeente en gemeenschap inzetten om armoede de
wereld uit te helpen. Want welvaart
Armoede
Na verwelkoming door de voor- is niet vanzelfsprekend en welzijn
zitter van de Voedselbank Jolanda is het eerlijk delen van welvaart zovan Hulst- Mazirel sprak de loco- dat iedereen mee kan blijven doen’.
burgemeester: ‘Armoede kan ons
allemaal treffen, soms omdat je in Vrijwilligers
armoede geboren wordt, soms door ‘Helaas is die armoede nog niet de
iets wat je overkomt in het leven. wereld uit en zijn wij ontzettend blij
Armoede staat dicht bij ons alle- met het goede werk dat de Voedselmaal. Als het je niet zelf is overko- bank doet. Het is ook heel mooi dat
Voor de coronacrisis was het al
mogelijk om met een boodschappenkarretje door de winkel te lopen
en onder begeleiding van een gastvrouw of - heer benodigde waren
te kiezen. Om de veiligheid voor
cliënten en vrijwilligers in coronatijd te garanderen, moest de Voedselbank met deze formule stoppen.

inwoners nu de gelegenheid krijgen
om zelf hun spullen te kiezen in jullie nieuwe concept. Het is ook heel
mooi om te zien dat de Voedselbank Krischan Hagedoorn: ‘Het college van De Bilt feliciteert de Voedselbank
De Bilt echt maatschappelijk ge- met het nieuwe concept en bedankt iedereen hartelijk voor al het goede
dragen wordt in onze gemeenschap. werk in de afgelopen en komende jaren’.
Dat gaat niet alleen om inwoners en
ondernemers, die financieel of met
spullen of diensten helpen, maar
ook (wijzend op het aantal aanwezigen) om deze grote groep vrijwilligers. Het is knap om te zien hoe
het de Voedselbank steeds maar
Verkeersregels veranderen. Telkens een klein beetje. Nieuwe
weer lukt om voldoende vrijwilliverkeersborden, snelheden, wegmarkeringen en bijvoorgers te vinden en te zien dat deze
beeld voorrangsregels; plm. veertig procent van de
groep groter wordt, tegen de maatverkeersregels is in de afgelopen vijftien jaar aangepast.
schappelijke trend in. Vrijwilligers
zijn immers steeds moeilijker te Het is voor iedere weggebruiker belangrijk de veranderingen in de vervinden. Dat dit de Voedselbank wel keersregels bij te houden. Op initiatief van VVN-afdeling De Bilt, de
lukt is een compliment waard’.
gemeente De Bilt en de Volksuniversiteit kan de verkeerskennis worden
opgefrist. Onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland wordt men in 2 sessies bijgepraat over de huidige verkeersregels. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Na afloop van de eerste
sessie bestaat de mogelijkheid om een individuele praktijkles met een
rijschool aan te vragen.
Deze cursus is bedoeld voor senioren en is mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Provincie Utrecht. Deelname is gratis, wel wordt
verwacht dat beide dagdelen wordt gevolgd. De bijeenkomst heeft een
informatief karakter en het is dus geen examen. Deelname aan de theoriecursus is gratis. De kosten voor de praktijkles zijn voor eigen rekening en zijn uiteraard niet verplicht. Er plaats voor 35 deelnemers.
Doelgroep is 65+’ers in de gemeente De Bilt De bijeenkomsten - vrij
te kiezen - zijn van 10.30 tot 12.30 uur op 28 oktober én 4 november
in Bilthoven en op 11 en 18 november in Maartensdijk. Aanmelden via
vvn.nl/agenda/utrecht

Gratis opfrissen
verkeerskennis

Picknick Zonnebloem weer als vanouds

Haring happen
‘Het leek wel een vakantiedag’, verzuchtte één van de deelnemers.
In de prachtige tuin van de familie
Kalisvaart aan de Kerkdijk in Westbroek waren op 20 juli 35 deelnemers van de Zonnebloem afdeling
Maartensdijk te gast. Zij werden
onthaald op een door Happy Nurse

gesponsorde picknick, waar 20 vrij- hapjes gemaakt, gasten vervoerd en
willigers aan meegewerkt hebben. hen aan tafels voorzien van al het
lekkers. Accordeonist Gijsbert v.d.
Het draaiboek van vóór corona was Linden zorgde voor de muzikale
afgestoft en de vrijwilligers hebben omlijsting. Een korte bui mocht de
met hart en ziel tenten opgebouwd, pret niet bederven.
(Joke Calis)

Voorleeslunch in de bibliotheek
Op donderdag 21 juli kwamen 6 ouderen met begeleiders van Huize het Oosten
bijeen in de bibliotheek aan het Planetenplein in Bilthoven.
Eerst werd verteld over de speciale
collectie Luisteren in de Leunstoel en
over wat er tegenwoordig allemaal
in een bibliotheek gebeurt. Daarna
was er een lekkere lunch verzorgd
door Reinaerde waarbij vrijwilliger
Marjan van Vessum voorlas, onder
andere uit eigen werk. De ouderen
genoten van het uitstapje en haalden
veel herinneringen op aan de bibliotheek van vroeger.
Dit is een nieuw project voor ouderen met geheugenproblematiek georganiseerd door Netwerk Dementie De Bilt en Kunstenhuis Idea. In
het najaar zijn alle ouderen (met
geheugenproblematiek) en hun
mantelzorgers welkom. Info ddonders@kunstenhuisidea.nl
(Dorine Donders) Marjan leest voor in de bibliotheek.

Woensdag 20 juli was er in Huize Het Oosten te Bilthoven weer het
jaarlijkse ‘Haring Happen’- festijn in de grote tuinzaal. Na afloop werd
er gezellig na-gekletst op het terras. De belangstelling was groot en de
haring smaakte voortreffelijk, al dan niet met een gepast drankje.
(Ton Konings)
advertentie

HET JUISTE ADRES VOOR:
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
d op
Ook onderhou
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ba
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Renovatie
Boomverzorging

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

Elektrotechnisch
Installatieburo

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!

van Woudenberg b.v.
ZEEUWSE
BOLUSSEN

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties
Beveiliging

3 + 1 GRATIS

LAMSRUG FILET

Een delicatesse voor de liefhebbers. Supermals!
Bakken als een biefstukje... ook heerlijk lauwwarm
aan reepjes over uw salade, mag rosé blijven 100 gram

5,25

VARKENS PROCUREUR

Telefooninstallaties

Voor op de barbecue of in de pan. Aan een stuk of
lapjes. Lekker voor eigengemaakte Pulled Porc
pf voor uw saté, babi pangang....
500 gram

Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl

4,98

CHORIZO GRILLERS

Naar Spaans recept. Een topper voor de barbecue.
Licht pittig gekruid en grof van structuur; echt lekker!!
Zachtjes op de BBQ if in de pan....
100 gram

Vanaf maandag 1-8 t/m donderdag 18-8
zijn wij op het Maertensplein van
8.00 tot 14.00 uur geopend!

1,75

VEGAN GYROS

Vegan Gryos, gemaakt met o.a. vegan reepjes,
ui-ringen & en andijvie, lekker op een broodje of bij de
maaltijd! Kort en fel roerbakken in de wok
100 gram

1,45

BIEFSTUK SCHNITSELS
Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •
• computernetwerken •

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Gemakt dient de mens in de vakantie tijd. Om kort te
bakken. Lekker gemarineerd en super mals!!
Beide zijde totaal max. 1½ minuut
100 gram

2,65

COTE DE BOEUFF

Van de Utrechtse Heuvelrug. Stuk ribeye met het been
eraan; super voor op de barbecue, smullen maar
houdt een kern aan van 47°C
100 gram

TIPS:
ZOMERVAKANTIE
ERS
BEACH BU.RzoG
slook
peper, mosterd & bie
ut,
o.a
t
Rundvlees me
WORST
VENKEL VeeEnRvleSE
ugje venkel erin!!
Mild gekruid met

3,25

100 gram

1,45

100 gram

1,15

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl
Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Werken vanuit jouw hart
en écht het verschil maken
in iemands leven?

Kom werken bij ons als verzorgende (IG) of verpleegkundige in Maartensdijk,
De Bilt en Bilthoven.
Over Santé Partners
We zijn er in elke levensfase. Is er verpleging of behandeling nodig? We bieden
dit thuis of in de vertrouwde omgeving. We maken het samen mogelijk om
langer zelfstandig te wonen. Thuis, en als de zorgvraag intensief is, in één van
onze woonvormen.
Word onze nieuwe collega!
We zijn op zoek naar collega’s die graag aan de slag willen en van aanpakken
weten. Leg jij makkelijk verbinding en zie jij uitdaging in het vergroten van de
zelfredzaamheid van onze cliënten? Voor onze teams in Maartensdijk, De Bilt
en Bilthoven zijn wij op zoek naar:
✓ Verzorgenden
✓ Verzorgenden IG
✓ Verpleegkundigen
Heb je interesse en wil je aan de slag? Stuur jouw sollicitatie naar werken@
santepartners.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Meer informatie en de vacatures lees je op: www.werkenbijsantepartners.nl
of stuur een mail naar werken@santepartners.nl

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 juli t/m zaterdag 30 juli.
Zetfouten voorbehouden.

KOOPJESMARKT
Kortingen tot 80%

Kom snel naar de winkel

OP = OP

Drogisterij, Parfumerie & Schoonheidssalon Voila
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
Tel: 0346 211 268 Email: info@da-voila.nl
Open: ma t/m vr 08.30-18.00 en za 08.30-17.00 uur
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Noodsignaal aan de lantaarnpaal
Zaterdagochtend werden de inwoners van Westbroek verrast met een breed uitgezet
protest tegen de stikstofplannen van de regering. Aan alle lantaarnpalen
in het dorp hangen vlaggen, ondersteboven, in protest.
De scheepvaart van de negentiende
eeuw gebruikte de omgedraaide
vlag om een noodsignaal uit te zenden. Evenzo wordt met deze actie
een noodsignaal afgegeven. De
melkveehouders in Westbroek en
Tienhoven hebben van overheidswege te horen gekregen dat zij hun
bedrijf sterk moeten inkrimpen.
Westbroek en Tienhoven liggen in
Natura 2000-gebieden. Voor velen
betekent het dat zij moeten stoppen.

velen van hen boos zijn of wanhopig. Want boer zijn is niet zomaar
een beroep. Het is onderdeel van
de identiteit van mensen. De overheid mag hen het boer-zijn en hun
bedrijf niet afnemen. Dit gaat in
tegen de meest basale principes
van rechtvaardigheid. Mét en niet
tegen de boeren, moet het devies
zijn. We mogen onze boeren niet
aan hun lot overlaten. Zoals het
er nu uitziet, moeten zij opdraaien
voor de gevolgen van de stikstofmaatregelen van de overheid. Juist
in een periode van de globalisering,
waardoor de aanvoer van goederen
en ook voedsel minder betrouwbaar
wordt, dreigt de overheid boeren de
nek om te draaien. Hervormingen
in de landbouw hoeven niet slecht
te zijn, integendeel, maar ze moeten
wel leefbaar worden gemaakt voor
alle betrokkenen... dus ook voor de
boeren. (Michiel Hemminga en het
CitizenGO-team)

Stikstof
Onlangs werd door de Nederlandse
regering bekend gemaakt dat een
derde deel van de veestapel moet
verdwijnen. Een overschot aan
stikstof in de atmosfeer heeft schadelijke gevolgen voor het leven op
aarde. Stikstof uit de stal, maar zeker ook door woningbouw en transport, stikstof van auto- en vliegverkeer, uit de industrie en uit het
buitenland. Velerlei acties zijn de
afgelopen tijd op touw gezet om de
nood van de boer onder de aandacht Overleg
te brengen.
Betrokkenen voelen zich voor het
blok gezet: ‘Minister Kaag (finanPetities
ciën) vindt de doelstellingen 5x te
Er gaan petities rond waarin wordt hoog, niet conform de noodzaak.
gesteld: ‘Groene’, werkelijkheids- Meerdere provincies in Nedervreemde stedelingen lijken het idee land vinden het stikstofvoorstel
te hebben dat voedselproductie niet realistisch en niet haalbaar en
in ons land een soort overbodige hebben de opdracht terug gegeven
luxe is. Maar eten moeten we al- aan Den Haag. Provincie Utrecht
lemaal. De stikstofplannen van de wil de plannen wél realiseren. Met
regering dreigen boeren de nek om het afstoten van boerenbedrijven
te draaien. Het is begrijpelijk dat onder het mom van ‘natuur red-

den’ komt stikstofruimte vrij voor
woningen en extra wegen. Overleg
tussen boeren en provincie Utrecht
heeft tot nu toe geen perspectief
gebracht. Voorgestelde innovaties
worden niet toegestaan’. Kennis
over boerenland wordt niet erkend:
‘Stikstof wordt vastgelegd in planten, ook in grasland. Daarmee heeft
het boerenland een zuiverend vermogen. Maar gras wordt niet gewaardeerd als natuur’.
Gemeenschappen
Vanouds zijn Westbroek en Achttienhoven agrarische gemeenschappen. Boeren, maar ook een
groot aantal bedrijven hebben hun
bestaan opgebouwd vanuit de agrarische sector. Kostbare machines
werden aangeschaft vanwege het
vertrouwen in deze duurzame relatie. ‘Maar niets is nog zeker. De
Rabobank heeft alle financiering
stopgezet. Het leefklimaat binnen
het dorp wordt bedreigd.
(Karien Scholten)

Wijkgeluk in De Bilt
door Walter Eijndhoven
Samen voor De Bilt organiseerde zaterdag 9 juli een kleinschalig buurtfeestje in en rond de
onlangs geopende Buurtkamer Dorpsstraat in De Bilt. Buurtgenoten praatten elkaar bij
onder het genot van koffie of thee. Ook kinderen waren welkom bij diverse activiteiten.
Komende tijd worden er weer
kleinschalige buurtfeestjes georganiseerd waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Samen voor
De Bilt neemt het initiatief en, afhankelijk van de organisatiekracht
van de buurt, neemt zij hierin een
grotere of kleinere rol.

gend directeur bij Samen voor De
Bilt. ‘Als je elkaar beter kent, stap
je eerder op elkaar af en creëer je
geluksmomentjes in je leven en dat
van jouw buurtgenoten. Met Wij(k)
geluk nodigen wij iedereen uit na te
denken over welke initiatieven je
kan ontplooien’.

Steun
‘Met dit soort buurtfeestjes hoopt
de organisatie omwonenden te inspireren samen iets te organiseren
of elkaar tot steun te zijn’, vertelt
Jacqueline Franssen, plaatsvervan-

Buurt
Rond de Dorpskerk kwam een aantal buurtgenoten een kijkje nemen.
Velen kenden elkaar niet. ‘En daar
is zo’n buurtbijeenkomst nu precies voor bedoeld’, legt Franssen

IJscokar bij de Biltse Dorpskerk is bij jong en oud in trek.

In een ludieke actie werd Westbroek dit weekend omgedoopt
in ‘Boerenlanden, onafhankelijk sinds 2022” (naar voorbeeld van
Vijfherenlanden … Boerenlanden) en kreeg iedere lantaarnpaal een
omgekeerde vlag. Een noodkreet van de dorpsgemeenschap.

Kerstbomenopbrengst
voor nieuwe bus
door Henk van de Bunt
Onlangs ontving de Voedselbank De Bilt 1500 euro van de
Lions Club Bilthoven 2000. Het geld is afkomstig van de
kerstbomenverkoop afgelopen december, waarbij mensen
via de Lions een kerstboom kochten en waarvan een deel
van de opbrengst bestemd was voor de Voedselbank.
De Voedselbank gaat het geld besteden aan de koelbus die hopelijk
volgend jaar kan worden vervangen aangezien het einde van de bus in
zicht is. Dit soort forse donaties zijn dan ook meer dan welkom.
Vervanging
Jaap Kingma is bus-coördinator bij de Voedselbank in De Bilt: ‘Gelukkig krijgen we wel eens vaker zo’n donatie. Voedselbank De Bilt
heeft sinds 2014 de beschikking over een koelbus, maar de huidige is
volgend jaar aan vervanging toe. De Voedselbank rijdt nu in een verouderde dieselauto. Veranderde wetgeving zorgt ervoor dat de bus na
volgend jaar niet meer door de APK keuring zal komen. Voedselbank
De Bilt wil de vervanging van de bus ook graag gebruiken om een
wat duurzamer vervoermiddel aan te schaffen. Een elektrische bus zal
waarschijnlijk niet binnen het bereik liggen, maar een zuiniger type
bus moet haalbaar zijn. Op dit moment wordt samen met een aantal
deskundige chauffeurs gekeken naar een plan van eisen voor de nieuwe
bus. We verwachten eind dit jaar een goed beeld te hebben van de door
ons gewenste nieuwe bus. De aanschaf van een andere bus (nieuw of
tweedehands) is natuurlijk voor een organisatie als de Voedselbank een
enorme uitgave, maar de bus is onmisbaar voor het ophalen van voedsel bij de supermarkten in onze regio en voor het voedsel dat we krijgen
van diverse andere leveranciers en het distributiecentrum van Voedselbanken Nederland in Arnhem’.

uit. ‘Als je elkaar éénmaal kent, is
verbinding snel gelegd. Ga samen
een keer wandelen. Of ga een keer
lunchen. Dan weet je elkaar sneller
te vinden als er een keer iets is’.
Kussen
Diverse ouders met kinderen verzamelen zich bij het springkussen. Contacten worden snel gelegd.
Franssen: ‘Dat is nu het mooie van
zo’n springkussen. Kinderen willen
graag spelen en ouders komen al snel
met elkaar in contact. Ook via de diverse workshops, zoals boksen en
Tai-Chi hopen wij dat meer verbinding ontstaat tussen buurtgenoten’.
Vrijwilligers
Dit jaar organiseert Samen voor De
Bilt nog minimaal drie buurtfeestjes. De eerste vindt plaats op zaterdag 27 augustus op het Cruyffcourt
bij de Regenboogschool in De Bilt
en op diezelfde zaterdag vindt er
ook een buurtfeestje plaats in Centrum II op de hoek Koperwieklaan/
Kruisbeklaan en vooralsnog het
laatste buurtfeestje vindt plaats op
zaterdag 1 oktober, tijdens de Week
van de Eenzaamheid op de Planetenbaan. Voor alle drie buurtfeestjes zoekt Samen voor De Bilt nog
vrijwilligers.

V.l.n.r. voor de te vervangen bus: Bert Roozendaal en Jacques Berk
(Voedselbank) met Anja Tammens en Elly Westerburger van Lions Club
Bilthoven 2000.
advertentie
Bijou & Me | Bijouterie - Juwelier - Horlogerie
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -

ook via WhatsApp

VERKOOP VAN:

• horloges

• sieraden (bijoux, zilver en goud)

• mode accessoires

veel sieraden van NL ontwerpers

• gedenksieraden

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

4 FLESSEN

Coca-Cola

99

4 flessen
van 1.5 liter
7.99 - /
9.12
Van /

3 KUIPJES

Johma salade

5.

5.-

NU

1+1
GRATIS

NU

3 kuipjes van 175 gram
5.58 - /
10.23
Van /

1+1
GRATIS

TOT

51%
N
KORTI

G

DEZE WEEK

IS
GRATGIN
G

BEZOe R
n
aankoop va
Bij onlin
a en
€ 10,- Johmas
Heks’nka

MÉÉR
Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs
Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 juli t/m dinsdag 2 augustus 2022.

Dr. Oetker Ristorante

2 dozen met 1 stuk
5.50 - /
8.90
Van /
Voor 2.75 - 4.45

Paprika

Alle kleuren
2 stuks
1.90 - /
1.96
Van /
Voor 0.95 - 0.99

Ben jij klantvriendelijk en hou je van aanpakken?

Dan zijn wij
op zoek naar jou!

BALIE-/MAGAZIJNMEDEWERKER

(fulltime)

De Bilt

Vind je het fantastisch om zorg te dragen voor onze klanten aan de balie, zodat zij tevreden
de deur uit kunnen en je zeker weet; die komt weer terug, dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ HEBBEN VOOR JOU IN PETTO:

WAT BRENG JIJ MEE:

• Een gezonde dosis afwisseling en uitdaging;

• MBO werk en denk niveau;

Bel voor meer informatie over deze functie met Kees

• Veel verantwoordelijkheid en zelfstandig werken;

• 40 uur per week beschikbaar;

Boom (vestigingsleider) 06 - 12 58 19 00.

• Plezierig werken in een veilige omgeving;

• een goede beheersing van de Nederlandse taal;.

• Volop mogelijkheden om te leren en door te groeien;

• ervaring in het werken met een pc;

Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagende

• We betalen een vast maandsalaris dat past bij de functie;

• in het bezit van een rijbewijs B;

baan? Reageer dan vandaag nog via onze website www.

• Voor je pensioen wordt gezorgd;

• enthousiasme en een echte teamplayer;

vanwalraven.com De functie staat onder de kop vaca-

• Fietsplan en/ of reiskosten woon- werkverkeer;

• bereidt om bij toerbeurt (ca. 1x per maand) op

tures. We zien jouw reactie graag tegemoet. Is deze

• Een team van enthousiaste collega’s en leuke

REAGEREN KAN NU!

zaterdag te werken van 8 tot 12 uur.

activiteiten met het personeel.

functie niet iets voor jou, maar ken je een passende
kandidaat, deel deze vacature dan gerust in je netwerk!
Vestigingsadres: Weltevreden 16, 3731 AL De Bilt

HET BEDRIJF
Wij zijn een groothandel in infra- en installatieproducten. Ons assortiment is groot een veelzijdig! Onze producten zijn
geschikt voor zowel woning- en utiliteitsbouw als voor GWW en industrie. Wat wij belangrijk vinden is respect. Respect
voor elkaar als collega’s, maar ook voor onze zakelijke partners en het milieu. We gaan net een stapje verder dan enkel
het leveren van producten. We vinden het belangrijk om onze relaties te kunnen ondersteunen met technisch advies
en aanvullende diensten en breiden hier dan ook regelmatig in uit! Inmiddels zijn we een familiebedrijf met ruim 350
medewerkers verspreid over heel Nederland. Met 12 vestigingen door het land, een winkel voor werkkleding en PBM en
een hoofdkantoor in Mijdrecht zorgen wij ervoor dat onze klanten altijd bij ons terecht kunnen!

AANBIEDINGEN DONDERDAG 28 JULI
DIVERSE VLEESWAREN

100 GRAM

0.99
8 VOOR

10.-

HAMBURGERS
KIPFILET, KIPDIJFILET EN
RUNDERGEHAKT

2E KILO

halve
prijs

ALLE SALADES

GRILLWORST+ LEVERWORST
IN DE WINKEL HEBBEN WE NOG
DIVERSE AANBIEDINGEN!

IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE!
VANAF 18 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER GEOPEND
Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 | Volg ons op:

2+1
GRATIS
SAMEN

8.50
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Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.

Personeel gevraagd Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor

Kom jij ons team versterken?
BEZORG De Vierklank op
Heerlijk buiten in
Te koop aangeboden woensdag.
het zonnetje, duur (afhanke10 Romana en Ragebol paar- lijk van de wijk) 1 tot 1,5 uur.
denboeken samen €5,-. Tel. Bezorgen kan vanaf 13 jaar.
Wijken in heel gemeente De
06-14040516
Bilt beschikbaar. Meld je aan
5 Jody paardenboeken samen via info@vierklank.nl of bel
€4,-. Tel. 06-14040516
0346-211992.
Donald Duck Jaargang 2006
Personeel aangeboden
van nr.8 is het voorblad een
klein beetje stuk €10,-. Tel. TUINMAN heeft nog tijd.
06-14040516
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe2 nieuwe grote tafel-/wandkle- neren, voorjaarsbeurt, bestraden/strandlakens 210x240cm ten enz. Alles is bespreekbaar.
per stuk €10,-, 2 voor €17,50. Altijd vrijblijvende prijsopgave. Tel. 06-50660689 www.
Tel. 06 36252092
hoeree-tuinen.nl
Tennistas blauw €3,50. Tel.
Heeft uw kind faalangst en/
06-36252092
of moeite met rekenen, lezen
Rugzak met kampeerinhoud of spelling? Ervaren remevoor 4 personen o.a. borden, dial TEACHER heeft ruimte
bekers, bestek + div. nieuw, voor nieuwe leerlingen.
€25,00. Tel. 0355771587
0628289205 www.annetteTrilogie Sophia’s Hoop, huisman.nl
Sophia’s wens en Sophia’s Schilder- en KLUSBEDRIJF
Triomf van Corina Bomann R. Wegman Voor al uw schilin nieuwstaat. Prijs €25,00 (3 der-, saus-, behang- en klusstuks). Tel. 06-13863571
werkzaamheden. Ruim 20jaar
Muziekboek 70 years of ervaring. KVK. ibv VCA.
popular music, the seventies. Vrijbl. pr.opgave. Voor info
tel. 06-42709940
€7,50. Tel. 0346-243758

Diversen
Goed uitziende combi 3-wiel
kinderwagen met alles erop.
Oud ijzer- en metaalaf€40,-. Tel. 0346-243758
val B.A.S. Recyling Nog nieuwe sluban formule Maartensdijk. www.basrecy1 in de doos geschikt voor ling.nl Tel. 06-40764075
kinderen 6+. €25,-. Tel. 0346243758

auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Tel. 06- 50897262

Jezus is de weg! Voor ieder mens naar God!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Cursussen/ trainingen

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.)

Bridgeles voor Beginners
Om alvast in de agenda te zetten: Bij voldoende belangstelling start er op 5 september 2022 bij Bridgeopleiding
Koetsiersbridge in Maartensdijk een bridgecursus voor
beginners (boekje 1 van Berry Westra), gegeven door
Henk van de Bunt, op (de) maandagavonden in september,
oktober en november en aansluitend drie oefenavonden
in december. Naast theoriebehandeling iedere avond veel
oefenspellen. Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers; kosten
90 euro p.p. Belangstelling kan worden aangegeven via
bridgeopleiding@ziggo.nl.

❏	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.

Wij zijn
leverancier
van o.a.
Family Cards,
Belarto
en Buromac.

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

1
2
3
4

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!
Kom gerust langs om te kijken of
neem de boeken mee naar huis en
bepaal je keuze daar op je gemak.

5
Groenekan
Maartensdijk
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Op ’t bankje
• Nieuws • Agenda • Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 /

www.regiotvdebilt.nl

Heidelibelle

Deze bruinrode heidelibel komt uit de familie van
de Korenbouten. Het is een libel van 42 à 44 mm
die in vrijwel heel Europa voorkomt. In Nederland
is het een algemene soort van juli tot oktober te
vinden. (foto Wim Westland)

Het is prachtig zomerweer en de natuur pronkt haar uitbundige
frisse groen dat er in de zon nog mooier uitziet. Het is vakantietijd en aan de vrijetijdskleding is te zien dat al veel mensen
in vakantiestemming zijn maar nog niet zijn vertrokken. Als je
met het vliegtuig gaat heb je kans dat je op Schiphol urenlang in
de rij moet staan, of in het ergste geval dat je vlucht gecanceld
wordt. Kennissen van mij besloten maar een reis vanaf Eindhoven te boeken maar ik hoorde dat het daar ook een chaos is. Het
is hier in ieder geval vrij rustig, maar de rust wordt enigszins verstoord als een auto bij het bankje parkeert. Er stapt een man uit
die op zijn telefoon kijkend naar me toekomt. Hij knikt vluchtig
en gaat tikkend zitten. ‘Een app van mijn vrouw, ze wil weten of
alles goed gegaan is’, zegt hij vluchtig tegen mij en tikt dan weer
ijverig verder. Als hij klaar is kom ik eindelijk te weten wat er
goed gegaan is. ‘Ze is een beetje van streek want het is de eerste
keer dat onze oudste dochter alleen met een vriendin op vakantie
gaat. Ik heb ze net op station Hollandsche Rading afgezet. Ik
had ze wel naar Schiphol willen brengen maar daar schijnt het
zo druk te zijn dat je maar moet afwachten of je bij de vertrekhal kunt komen. De trein was in ieder geval op tijd en die gaat
rechtstreeks naar Schiphol. Monique is heel zelfstandig maar als
ouder maak je toch zorgen over wat er allemaal kan gebeuren.
Ze gaan naar Kreta en voor je het weet wordt ze verliefd op een
of andere Griek. Mijn vrouw is dat trouwens zelf ook overkomen
toen ze zo oud was als Monique in Italië. Die Italiaan is toen
kort daarop naar Nederland gekomen maar toen was de liefde
voor hem al bekoeld. Het leuke is dat ze wel contact met hem
is blijven houden. Toen wij gingen trouwen is hij met wat toen
zijn verloofde was overgekomen en toen zij daar gingen trouwen
zijn we er ook bij geweest. Dat was een geweldig feest. Mijn
schoonmoeder ging toen ook mee. Zij zag hem eigenlijk wel
zitten als schoonzoon want hij schijnt heel charmant tegenover
haar geweest te zijn. Dat haar kleindochter nu naar Griekenland
gaat vindt ze wel leuk voor haar maar ze is toch een beetje bezorgd. Ze was lang de oppasoma van Monique en dat geeft toch

een band. Je wil zo’n meisje altijd beschermen, maar dat willen ze niet en daar moet je je maar bij neerleggen’, verzucht de
man. ‘Gelukkig hebben we nu met WhatsApp wat makkelijker
contact.’ Ik merk dat de man zichzelf moed aan het inspreken
is maar wel vol twijfels zit. Als er een appje binnenkomt en hij
leest dat ze de pascontrole gepasseerd zijn zie je hem opgelucht
opkijken. ‘Nu maar hopen dat de koffer ook aankomt want dat
schijnt ook een puinhoop te zijn.’ Hij vertelt dat zijn dochter en
haar vriendin allebei de helft van een tweeling als vriend hebben. De twee broers kamperen in die tijd dat de vriendinnen met
vakantie zijn op Terschelling waar ze gaan kitesurfen. Dat is hun
grote hobby. Ik hoef dus eigenlijk niet bang te zijn dat ze met
een Griek aanklampen’, zegt de man lachend. Hij kijkt nog even
op zijn telefoon of er nog nieuwe appjes binnengekomen zijn maar die zijn er
kennelijk niet. Met een zucht
komt hij overeind om naar
zijn auto te gaan. Ik wens
hem veel sterkte voor de komende tijd.
Maerten
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‘Logica brengt je van A naar B,
Verbeelding brengt je overal’
door Henk van de Bunt
Aan deze uitspraak van Albert Einstein moest ik denken, toen ik dit weekeinde vanuit
Westbroek via Hollandsche Rading naar Maartensdijk een deel van een fietsroute aflegde;
vooralsnog enkel en alleen om te onderzoeken of er meer mensen waren, die van het mooie
zomerweer genietend nog tot het gilde van de pedaalridders behoorden.
Echte pedaalridders zijn geen vals- is er wellicht extra ruimte om met ontdekken waar deze duidelijke
spelers op een elektrische fiets en deze Vierklank in de hand te gaan meningen zijn te vinden.
Onze boeren onze boeren Ons landschap onze toekomst
zijn meestal ook niet bereid en in de
gelegenheid een stuk af te snijden
bij tegenwind.
Wat dat aantal betreft; globaal schat
ik dat ik 75% e-bikers tegenkwam,
maar daar gaat het nu niet om.
Terug naar Einstein dus; ik moest
aan deze Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige
van Joodse afkomst denken, omdat ik tijdens de fietstocht de m.i.
vaak logische en begrijpelijke ‘stellingen’ van protesterende agrariërs
veelal zo opmerkelijk en duidelijk
verbeeld zag. Omdat er volgende
week geen Vierklank verschijnt Welkom in Boerenlanden. Onafhankelijk sinds 2022.

Dankzij Boeren Land
Heeft u nieuwe natuur
Als Dank Hiervoor
Maken ze ons ’t leven zuur

Wie zijn boeren niet waardeert, heeft van de geschiedenis niets geleerd.

Laat dit beleid in de stront zakken.
Den Haag zet ons allen te kakken
Koeien in de wei is straks voorgoed voorbij.

Saai tennismuurtje wordt kunstwerk
De afgelopen maand is TC Voordaan in Groenekan druk in de weer geweest met een
tennismuurtje dat toe was aan een ‘make over’. Het muurtjeis speciaal voor
de jongste jeugdleden die daar met veel plezier hun slag oefenen.
Kunstenares en clublid Totie Cronie
maakte een ontwerp voor de muur.
Totie had zelf een paar ruwe schetsen gemaakt als voorbeeld voor de
kinderen, waaronder dit jungle-thema, dat zo in de smaak viel bij de
jongste jeugd, dat Totie hierop doorgegaan is. Het resultaat mag er zijn;
van een eens zo saai muurtje naar
een waar kunstwerk vol avontuur.
(Machteld van Wijck)
Met vereende krachten is het saaie
muurtje omgetoverd tot een jungle
tennisavontuur.

Trots op de boer.

Ongewenst in
het Geriefhoutbosje

Het bekladde bord bij Het Geriefhoutbosje is vlot schoongemaakt.
Jantine de Jonge uit Bilthoven trof
tijdens een tocht op het nieuwe
deel van de Korssesteeg in Westbroek, voorbij de kampeerboerderij op donderdag 21 juni naast de
picknicktafel een beklad bord met
een tekst die eigenlijk geen publicatie verdient. Haar melding bij de
gemeente is vlot opgepakt en de
teksten op het bord waren binnen
Schoongemaakt bord.
1 dag verwijderd.

In vakantietijd een limerick verzinnen
is wat moeilijk om aan te beginnen
je schudt ze ook niet zo gauw
uit een hemd zonder mouw
er schoot me niets anders te binnen
Guus Geebel

Limerick

Uitslagen Wedstrijdvluchten
Dit weekeinde waren er weer twee wedstrijdvluchten bij Postduivenvereniging De Bilt; 8 leden namen met 75 vogels deel aan een vlucht
vanuit het Belgische Quiévrain over een gemiddelde afstand van 215
km. De duiven van Gijs van de Pol werden 1ste, 2de en 4de; die van
Edith Muller 3de, die van Hennie van Berkel 5de en 8ste; die van Ron
Miltenburg 6de, 7de en 9de en die van Peter van Bunnik 10de.
Over een gemiddelde afstand van 615 km was er ook een wedstrijdvlucht vanuit het Franse Issoudun voor 35 duiven van 7 leden. Deze
vlucht kende de volgende uitslag: de duif resp. duiven van Hennie van
Berkel werd(en) 1ste, van Gerard Turk 2de en 4de, van Ron Miltenburg
3de, 5de en 6de, van Boyd en Koos Steenbeek 7de en 9de en van Peter
van Bunnik 8ste en 10de.
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Beveiliging bij natuurbranden
door Rob Klaassen
We lazen de afgelopen week, toen ons land door een hittegolf werd getroffen, veel over het veiligheidsprobleem van de steden en dorpen die grenzen aan bos- en natuurgebieden. De angstige
beelden, die via diverse media werden verspreid over het gebeuren in Frankrijk, Portugal
en Spanje, lieten aan duidelijkheid niets aan de verbeelding over.
Wij lazen dat vooral bosgebieden
met veel naaldbomen nog een extra risico zouden lopen. Vandaar
de vraag: ‘Hoe is gesteld met de
bescherming tegen dit soort van
natuurbranden in onze directe omgeving’? Wij zijn daarvoor te rade
gegaan bij de brandweer van Maartensdijk.
Eigenschappen CCFM
Freek de Graaf, bevelvoerder van
de brandweer Maartensdijk, ‘Sedert
zo’n drie jaar beschikken we hier
in Maartensdijk over een CCFM.
We hebben een Mercedes Unimog
net als veel andere korpsen in onze
regio, de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU); een voertuig dat speciaal
is ontworpen om natuurbranden te
kunnen bestrijden. In Zuid-Europa
is het gebruik van dit soort voertuigen bij natuurbranden gemeengoed. Alle leidingen, tanks, banden
e.d. zijn beschermd tegen vuur.
Daarmee kunnen we door brandend
en smeulend materiaal rijden. Dit
voertuig weegt 15 ton en het houdt
onder alle omstandigheden door het
flexibele chassis altijd contact met
de bodem Zo kunnen we vanuit de
cabine zelfs de druk van de banden omlaag brengen om daarmee
de grip op de bodem nog verder te
kunnen vergroten’.
Wendbaar
‘Het is zeer wendbaar en speciaal
gebouwd voor ’off road’ gebruik.
De aandrijving kan zowel afzonderlijk als gekoppeld plaatsvinden,
wat maakt dat er een enorme kracht
kan worden ontwikkeld. De CCFM
heeft maar liefst 3500 liter water
aan boord. 3000 Liter om de brand

de brand effectief te kunnen bestrijden. Allemaal effectief en veilig. Al
is de CCFM specifiek gemaakt natuurbranden te bestrijden, zeker kan
deze ook heel effectief bij ‘gewone’
branden worden ingezet. Niet in de
laatste plaats om voor een snelle
en nodige aanvoer van bluswater
te zorgen. In Maartensdijk gaat de
CCFM bij vrijwel elke uitruk mee.
Het blijkt in de praktijk een enorm
effectief en handig voertuig te zijn’.

Frontaanzicht van
Mercedes Unimog.

de

CCFM,

mee te bestrijden en daarnaast is
er nog 500 liter die dient als zelfbescherming van de bemanning.
Het voertuig beschikt over een
sprinklerinstallatie. De cabine biedt
plaats aan 5 personen: de chauffeur,
de bevelvoerder en 3 manschappen. Je kunt dus met dit voertuig
als het zou moeten de brand ingaan
en die vanuit de cabine bestrijden.
Het grote waterkanon aan de voorzijde kan door de bevelhebber vanuit de cabine worden aangestuurd,
terwijl via twee dakluiken de twee
straalpijpen aan beide zijden van
het dak kunnen worden bediend. In
de cabine kunnen we ook koolmonoxide-metingen uitvoeren. Indien
nodig kunnen we onszelf hiertegen beschermen doordat we in de
cabine ademluchtmaskers kunnen
opzetten. Het voertuig zelf voorziet ons dan van schone lucht om
in te kunnen ademen. We hoeven
daarom niet per se de cabine uit om

Praktijk
‘Hoe werkt nu een brandmelding
concreet in de praktijk’? Freek:
‘Als iemand een brand in de natuur
ziet en hij/zij 112 belt en meedeelt
dat er op een bepaalde plek brand
is uitgebroken dan piept de meldkamer onmiddellijk het desbetreffende korps op. Waarop ze dan
vervolgens uitrukken. Echter bij de
enorme droogte van de afgelopen
tijd wordt er tegelijkertijd gekeken naar de zogenoemde droogteindex. Die index was de afgelopen
tijd op het een na hoogste niveau,
niveau 2. (Voor het allerhoogste
niveau, fase 1, moet nog langere
tijd zo heet zijn). Dit betekent dat
bij een natuurbrand van niveau 2,
dan niet 1 korps, maar tegelijkertijd
4 korpsen worden opgepiept. De
droogte-index of beter het brandgevaar is bepalend hoeveel brandweerkorpsen er tegelijkertijd bij
een natuurbrand moeten uitrukken.
In ons geval betekent dit bijvoorbeeld dat er naast Maartensdijk dan
tegelijkertijd ook Baarn, Bilthoven,
Soest of Zeist worden opgepiept. Er
is dan in een klap 12.000 liter water
beschikbaar om de natuurbrand te
bestrijden.

Pluimvoetbijen op Houdringe
In het beschermd natuurgebied Landgoed Houdringe in De Bilt heeft Utrechts Landschap
honderden pluimvoetbijen aangetroffen. Deze wilde bijensoort maakt heel veel holletjes
in de warme zandgrond, de graafplekken zijn duidelijk herkenbaar in het terrein.
Deze bij is tot en met september actief en is niet agressief.
De beestjes zijn erg belangrijk voor
de natuur: ze verspreiden stuifmeel
van de ene plant naar de andere.
Hierdoor kunnen de planten zaad
produceren en zich vermeerderen.
Maar ook zijn de bijen voedsel voor
andere dieren, waaronder sluipwes-

pen en vogels. Utrechts Landschap leen. Dit geldt trouwens voor een
is dan ook erg blij dat de pluimvoet- groot deel van de circa 360 soorten
wilde bijen in ons land. Met hun
bij een fijne plek heeft gevonden.
pluimvoeten graven de vrouwtjes
gangen van meer dan 50 cm diep.
Alleen
In tegenstelling tot de bekende ho- In de zijgangen worden gemiddeld
ningbij, leeft de pluimvoetbij al- vier tot 14 zogenaamde broedcellen
gemaakt waarin de eitjes worden
gelegd. Het vrouwtje zorgt ervoor,
dat als de eitjes uitkomen, er een
voedselvoorraadje is voor de larven.
Ondanks dat het pad druk belopen
is waanden de bijen zich veilig genoeg om hun gangenstelsel aan de
zijkanten te maken. Daarom zal
Utrechts Landschap het pad niet
afsluiten. Door het plaatsen van informatiebordjes verzoekt Utrechts
Landschap bezoekers midden op
het pad te blijven om zo de bijen
niet te verstoren.

Pluimvoertbij op Houdringe. (foto Hans Dekker)

(Jacqueline van Dam, boswachter
publiek Utrechts Landschap)

Freek de Graaf staat door het dakluik van de cabine en kan op deze
manier met een van de straalpijpen een brand bestrijden.
Kritiek
De laatste tijd is er wat kritiek op
de regionale brandweer geuit, omdat door hen besloten was om het
verkenningsvliegtuig van de VRU,
Charly, geen verkenningsvluchten
te laten uitvoeren, terwijl het juist
zo droog was. De reden hiervoor is
dat Charly alleen uitvliegt bij een
droogte-index van niveau 1. Daarvan was er vorige week dus nog
geen sprake. Bovendien is het nu
vakantietijd en houden veel mensen zich op in de natuur. Een brand
wordt dan doorgaans snel opgemerkt en, doordat vrijwel iedereen

een mobiel op zak heeft, ook snel
aan 112 doorgegeven”.
Open dag
Freek maakt ons erop attent dat iedereen zaterdag 17 september a.s.
van harte welkom is bij de recent
gerenoveerde brandweergarage in
Maartensdijk. Er wordt dan een
open dag gehouden. Iedereen kan
dan met eigen ogen alle brandbluswagens met toebehoren bekijken
en demonstraties volgen. De gerenoveerde brandweergarage is de
moeite van het bezoeken meer dan
waard.

Giftig geel
Stralend geel bloeit ook deze zomer het Jacobskruiskruid in de natuur.
Hoewel aantrekkelijk voor bijen, zweefvliegen en vlinders heeft de
plant ook een slechte reputatie. Ter bescherming tegen vraat maakt Jacobskruiskruid giftige stoffen, alkaloïden aan. Het smaakt daarmee niet
alleen vies, maar is ook buitengewoon giftig voor vee. Bij koeien en paarden veroorzaakt het kruid schade aan het centrale zenuwstelsel en aan
de lever. In de wei eten zij daarom ruim om het Jacobskruiskruid heen.
Problemen ontstaan bij het eten van maaisel of hooi waarin het kruid
onherkenbaar aanwezig is.
Toch zijn er ook dieren die dol zijn op het giftige kruid. In grote getale
eten rupsen van de Sint-Jacobsvlinder de planten kaal. De rups ondervindt geen hinder van de giftige alkaloïden, heeft er zelfs profijt van. De
opname van gif maakt de geel-zwart gestreepte rups voor vogels onsmakelijk en oneetbaar. Hij eet zich daarmee dus veilig. Alleen mieren lusten
de giftige rups. Zij hebben baat bij gezonde Jacobskruiskruid planten.
Nadat de rups zich dik heeft gegeten geeft ‘ie het gif via de pop
door aan de vlinder. Dat maakt
de Sint-Jacobsvlinder tot één van
de giftigste nachtvlinders in onze
omgeving. Met de opvallend felrode met zwarte vleugels heeft
ook de vlinder weinig vijanden.
(Karien Scholten)
In haiku:
Giftig geel gestreept
Kauwt de rups zich tot vlinder
Dodelijk veilig

advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
27-7
Do.
28-7
Vr.
29-7
Za.
30-7
Zo.
31-7
Woe.
3-8
Do.
4-8
Vr.
5-8
Za.
6-8
Zo.
7-8
Woe.
10-8
Do.
11-8
Vr.
12-8
Za.
13-8
Zo.
14-8

Varkenshaaspuntjes
in champignonroomsaus en friet
Argentijnse gambaspiesjes, salsa en friet
Pasta salade met
mozzarella en friet

Kip ‘piri piri’
met friet
‘Bouillabaisse’ met
rouille en brood
Groentecurry
met rijst

Indiase curry
met rijst
Gebakken kabeljauw
met dillesaus en friet
Salade
met jackfruit
en friet

Wo / Vr
€ 13,50
Za / Zo
€ 15,00

Wo / Vr
€ 13,50
Za / Zo
€ 15,00

Wo / Vr
€ 13,50
Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Appelkruimeltaart,
vanille-ijs en slagroom € 5,50
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

