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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Uw lokale drukwerkspecialist
Wij verzorgen uw drukwerk en álle aanverwante zaken
van A tot Z. U bepaalt het instapmoment én het 
uitstapmoment in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.
Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

• snelle levering
• printservice
• ontwerp en dtp
• huisstijl- en reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• belettering

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl

of mail naar info@parelpromotie.nl

Persoonlijke begeleidingVan A tot Z

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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Stichting komt op voor Overbosch
door Henk van de Bunt

Van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli was het mogelijk tegen het 
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Landgoed Pijnenburg’ (deels gelegen op grondgebied 

van Lage Vuursche) zienswijzen in te brengen. Van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt:
ook door Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. (later de Stichting). 

Het Ontwerpbestemmingsplan 
is een uitwerking van het geslo-
ten convenant tussen gemeente 
Baarn, provincie Utrecht en de 
landgoedeigenaar. In het conve-
nant is overeengekomen dat pro-
vincie, gemeente en het landgoed 
zich inspannen om economische 
dragers te realiseren, met als doel 
duurzame instandhouding van het 
landgoed. De Baarnse gemeente-
raad (Lage Vuursche valt onder de 
gemeente Baarn) heeft ingestemd 
met de inhoud van het convenant 
en besloten om hiervoor een be-
stemmingsplan op te gaan stel-
len, waardoor het mogelijk wordt 
e.e.a. planologisch te realiseren. 
Het bestemmingsplan moet nog 
door de gemeenteraad (definitief) 
vastgesteld worden.

Overbosch
De belangrijkste ontwikkelingen 
zijn de realisatie van een theehuis 
op de locatie Overbosch, hoek 
Embranchementsweg/Vuursche 
Steeg, het realiseren van een die-
renbegraafplaats op de locatie 
Overbosch en het verbreden van 
de functie van het Koetshuis (drie 
woningen er in) op het perceel 
Biltseweg 4 in Lage Vuursche. 
Marek Guensberg (voorzitter van 
de StIchting): ‘Het convenant 
stelt de ambities en intenties te 
hebben: - het landgoed toeganke-
lijk te houden voor het publiek; 
- het landgoed duurzaam in stand 
te houden; - natuurwaarden te be-
houden en te versterken; - de cul-
tuurhistorische waarden te behou-
den. Via een verzoek op basis van 

de Wet Openbaarheid van Bestuur 
is inzicht verkregen in het voor-
overleg tussen de partijen bij het 
convenant. De conclusie van de 
Stichting is dat niet alle ambities 
en intenties worden gedeeld. De 

noodzaak voor ‘economische dra-
gers’ is niet grondig onderzocht, 
natuurwaarden worden juist ver-
slechterd en ook het leefgebied 
van dassen wordt aanzienlijk ver-
stoord’. George Muijssson (pen-
ningmeester van de Stichting) 
vult aan: ‘Voor de verbetering van 
cultuurhistorische waarden, die in 
het vooroverleg nog het belang-
rijkst werden gevonden, blijkt 
geen geld te zijn. De provincie 
en de gemeente erkennen dat be-
paalde ‘economische dragers’ de 
verkeersveiligheid juist verslech-
teren en ook niet goed passen bin-
nen de recreatieve zonering’.

Planologie 
‘Met betrekking tot de planolo-
gische procedure die tot nu toe is 

gevolgd, betreurt de Stichting de 
gang van zaken. Onwelkome ob-
stakels zijn gewoon vermeden. Te 
beginnen met het passeren van de 
Contact Commissie Lage Vuur-
sche en het niet overleggen met 

naaste buren van de beoogde loca-
tie van theehuis Overbosch, waar-
onder Retraite Centrum Venwou-
de (die een commercieel nadeel 

zal ondervinden) en Het Utrechts 
Landschap. 

Lees verder op pag. 5

Herdenking Japanse 
capitulatie

Maandag 15 augustus om 13.30 uur vindt de jaarlijkse herdenking 
van de capitulatie van Japan - en derhalve het werkelijke einde 
van de Tweede Wereldoorlog - plaats bij het monument voor het 

gemeentehuis in Bilthoven. 

Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het Ereveld Ka-
libanteng op Java. Hiermee worden de vele duizenden Nederlanders en 
Nederlandse onderdanen herdacht die ten gevolge van de Japanse bezetting 
in Azië het leven lieten, dan wel anderszins hierdoor werden getroffen. Bij 
deze herdenking zal ook de Utrechtse commissaris van de Koning Wil-
librord van Beek, aanwezig zijn.

Omdat het de enige herdenking in deze regio is, wordt de herdenking steeds 
drukker bezocht. Ook komen er steeds meer jongeren hun respect en erken-
ning tonen, terwijl zij de oorlog daar niet hebben meegemaakt. Dit jaar ver-
zorgt het harmonieorkest Kunst en Genoegen (Maartensdijk) de muzikale 
omlijsting en de Taptoe. Na de herdenking kunnen bloemen worden gelegd 
bij het monument. De toeschouwers worden uitgenodigd zelf bloemen mee 
te brengen voor het defilé na afloop van de herdenking, waarna er traditie-
getrouw koffie of thee met spekkoek en kwee lapis is.

Zelf herdenken 
Sinds 1999 wordt op 15 augustus officieel gevlagd. Verzocht wordt maan-
dag 15 augustus de vlag te hijsen als erkenning en nagedachtenis aan allen, 
die de oorlog niet hebben overleefd. Bij het monument voor Jagtlust hangt 
de vlag tijdens de herdenking half stok. 

Vervoer
Bezoekers, die slecht ter been zijn kunnen zich voor vervoer naar de locatie 
Jagtlust in Bilthoven wenden tot Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De 
Bilt (tel. 030 228779¬9. Op de locatie is een zitplaats gereserveerd, wan-
neer iemand via deze service wordt vervoerd. Men wordt verzocht maan-
dag 15 augustus rond 13.15 uur aanwezig te zijn, zodat de herdenking op 
tijd kan beginnen. Voor meer info.: mevr. S. de Groot (tel. 030 2292532).

V.l.n.r. Marek Guensberg, George Muijsson en Paul Bosch van Drakensteijn. aan de linker(west-) zijde van deze 
zichtlaan wil men een dierenbegraafplaats te realiseren.

Dit weiland is de beoogde locatie voor een theehuis. Op de achtergrond 
de Embranchementsweg en de bebouwing Vuurseweg 1.

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/08 • 09.30u - Proponent

G.A. van Ginkel
07/08 • 18.30u - Ds. M. Maas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/08 • 10.30u - Mevr. F. Dijk 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/08 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
07/08 • 10.30u - De heer M. Meijer en 

mevrouw J.Mourits (overweging) 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

07/08 • 10.15u - Ds. J. Wolf
07/08 • 16.30u - Nog niet bekend

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

07/08 • 10.00u - Proponent A. van Soest 
Uitzenddienst 

07/08 • 19.00u - Ds. R.F. Mauritz

Pr. Gem. Immanuelkerk
07/08 • 10.00u - Samendienst met de 

Opstandingskerk ds. J.W. Verwijs

Pr. Gem. Opstandingskerk
07/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
07//08 • 10.00u - Eucharistieviering 

Celebrant J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
07/08 • 10.00u - Spreker

Kees van Gelderen

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

07/08 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
07/08 • 15.30u - Ds. M. Goudriaan 

Herst. Herv. Kerk
07/08 • 10.30u - Ds. L. Groenenberg 

07/08 • 18.00u - Kandidaat H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
07/08 • 10.30u - Ds. P.D.D. Steegman 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/08 • Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/08 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top 
07/08 • 18.30u - Proponent

H.J. Teeuwissen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/08 • 10.00 en 18.30u -

Ds. D. Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
07/08 • 10.00u Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading de heer
J. Grootendorst 

St. Maartenskerk
07/08 • 10.00u Woord- en 

Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/08 • 10.00u - Ds. R.G. van de Zwan 
07/08 • 18.30u - Ds. H. van de Velde

PKN - Herv. Kerk
07/08 • 10.00u - Ds. M.F. van Binnendijk

07/08 • 18.30u - Proponent
G.A. van Ginkel

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 6 augustus haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
 1 Petrus 5:7

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende is, na een 
periode van afnemende krachten en gedachten, overleden onze zorgzame 
moeder, oma en overgrootmoeder

Klazina Janna Langerak - Verhoeff
weduwe van Jacob Jan Langerak

Zegveld, 4 oktober 1922                             Bosch en Duin, 1 augustus 2016

 Linschoten: C. Langerak en A. Langerak-van Lindenberg
  Ineke en Ringer, Ruben, Daan, Maurits
  Bastiaan en Corine, Lucia, Feline
  Johan en Elisabeth, Talitha, Joyce

 Otterlo: K. Langerak en W.M. Langerak-Bos
                              Corien
  Joke
  Hanneke en Erik, Ilse, Anne, Emma
  Wilma en René

 Enkhuizen: J. Langerak
  Norman
  Nils (in herinnering)
  Linnea en Bart

 Beesd: J. Koudijs-Langerak en M. Koudijs
  Susan en Sjoerd, Hugo
  Marijke
  Joris
  Niels
  Bram

 Elst (Utr.): A.J. Langerak en B. Langerak-van Keulen
  Gerdien en Gert-Jan, Pim, Noor
  Jan
  Bart en Tara

 Maartensdijk: Adrie Langerak (in herinnering)

Correspondentieadres:
P/a AdCura Uitvaartzorg 
Dorpsweg 20, 3738 CE  Maartensdijk

Er is D.V. gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 5 
augustus van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42b 
te Maartensdijk.

De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op zaterdag 6 augustus om 
11.00 uur in voornoemd centrum, waarna aansluitend de teraardebe- 
stelling zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem 
te Maartensdijk.

Geen bloemen

Verdrietig geven wij u kennis dat, na een periode van
afnemende krachten, wij onze vader, grootvader en
overgrootvader in de handen van God
hebben mogen terugleggen

Cornelis Steenbeek
Sinds 9 mei 2012 weduwnaar van

Johanna Alida Steenbeek-Schagen

 17 maart 1922 26 juli 2016

 Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

De begrafenis heeft op 1 augustus 2016 plaatsgevonden.

Veldlaan 37
3737 AN Groenekan



Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Juridische strijd over erfgrenzen in de Biltse Duinen.

In de Vierklank van 27 juli jl. spreekt advocaat Van Rijckevorsel namens beide eigenaren van 
de in het conflict betrokken percelen in de Biltse Duinen over de inbreng van ‘De Vrienden’: 
‘Het ging hen er dus helemaal niet om tot een oplossing te komen in het mediation-traject, 

maar om de goede schijn’.

De feiten zijn anders. De Vrienden 
waren bereid te accepteren dat de 
toegang tot het bos van de eigena-
ren op drie manieren zou worden 
ingeperkt: 

• Een strook bos (achter langs de 
tuinen) zou verboden gebied zijn 
voor wandelaars. 

• De toegang vanaf de Beukenlaan 
zou op grotere afstand van de ma-
nege komen te liggen.

• Recreanten zouden nog slechts 
een enkel doorlopend wandelpad 
mogen gebruiken.

Over dit pad zouden wandelaars 
vanaf de Beukenlaan naar de Mid-
getgolfbaan aan de Julianalaan kun-
nen gaan, als ook in omgekeerde 
richting. De Vrienden verbonden 
hieraan wel de voorwaarde dat dit 
pad over de westelijke rand van 
beide kleine zandvlaktes zou komen 
te lopen. Deze laatste mogelijkheid 
bleef voor de beide eigenaren onbe-
spreekbaar. Vooral hierdoor is toen 
geen overeenstemming bereikt! 
Dus: Hoezo, geen bereidheid om tot 
een oplossing te komen?’ De Vrien-
den blijven erbij dat door de koop 

hun bos niet ‘hun erf’ is geworden. 
In juridische zin spreken we over 
een ‘erf’ als een grondgebied, dat 
in dienst staat van de daarbij ge-
bouwde woning. Dat geldt hier niet. 
Het bos van de eigenaren blijft na-
tuurgebied…, en natuur is van ons 
allemaal.

Namens De Vrienden, 
John Bluemink (secretaris).

Recreanten zouden nog slechts 
een enkel doorlopend wandelpad 
mogen gebruiken.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

De Vereniging van eigenaren 
Julianaflat is woedend

door Henk van de Bunt

In 2015 heeft het college van de gemeente De Bilt het verzoek om het Julianacomplex in Bilthoven 
als gemeentelijke monument aan te wijzen, afgewezen. De VvE (Vereniging van Eigenaren) 

Julianaflat II diende tegen dit besluit een bezwaarschrift in. De onafhankelijke bezwarencommissie 
heeft aan het College geadviseerd om de bezwaren gegrond te verklaren. Het College daarentegen 

besloot dat advies naast zich neer te leggen. De VvE is hierover zeer teleurgesteld.

De bezwarencommissie stelde in 
haar advies, dat het College ten 
onrechte het bedrijfseconomische 
belang doorslaggevend heeft laten 
zijn bij de afwijzing van de monu-
mentenstatus. Het College is van 
mening, dat meerdere belangen 
meegewogen dienden te worden 
en juist een integrale afweging te 
moeten maken bij de aanpak van 
het centrum. Het College is van 
mening dat de bezwarencommis-
sie daar onvoldoende betekenis 
aan heeft toegekend. 

Poortgebouw
Al in 2009 is in verschillende 
plannen opgenomen dat op de 
plek van Bilthoven Centraal (het 
kopgebouw van het Julianacom-
plex aan de Julianalaan 1) een 
poortgebouw is voorzien. 

Dit maakt onderdeel uit van de 
gehele aanpak om het centrum op 
te waarderen naar ‘een centrum 
dat past bij het dorpse karakter 
van Bilthoven met een passend 
voorzieningenaanbod. Het Col-
lege is van mening dat er geen 
nieuwe inzichten zijn die nu om 
een andere afweging vragen over 
deze locatie. Door het bezwaar 
van de VvE ongegrond te ver-
klaren, blijft het eerder genomen 
besluit (om het complex niet aan 
te wijzen als monument) in stand. 

Woedend 
Fred van Dijk is woordvoerder 
van de VvE. Hij is woedend: ‘De 
gemeente legt de adviezen van 
eigen commissies gewoon naast 
zich neer. Eerder had de Monu-
mentencommissie de gemeente al 
geadviseerd om het Julianacom-
plex als gemeentelijk monument 
aan te wijzen. Tot tweemaal toe 
legt het College dus een advies 
van een eigen commissie naast 
zich neer en blijft bij het besluit 
om een deel van het gebouw - een 
ontwerp van de wereldberoemde 

architect W.M. Dudok - af te bre-
ken om plaats te maken voor een 
enorm poortgebouw. Het poortge-
bouw wordt ook nog eens dwars 
en aan alle kanten fors uitstekend 
op de Julianaflat geplaatst en 
maakt daarmee gelijk een defi-
nitief eind aan het nagestreefde 
dorpse karakter van het centrum.

Adviezen
Van Dijk tenslotte: ‘Het Cuijpers-
genootschap (zet zich landelijk 
in voor behoud van bouwkun-
dig cultureel erfgoed) evenals de 
stichting Docomomo  Mevrouw 
K. Hazelzet, kunsthistorica en 
Duduk-kenner, de Historische 
Kring D’Oude School en bewo-
nersgroep Hart voor Bilthoven 
hebben tevergeefs een beroep ge-
daan op het gemeentebestuur om 
oog te hebben voor het behoud 
van dit cultureel bouwkundig erf-
goed van Dudok. In Hilversum 
wordt het Dudokjaar afgesloten 
met een concert en 11 kilometer 
verderop wordt een Dudokge-
bouw verminkt’.

Centen of Monumenten
‘Hoe kunnen wij de gemeente de 
ogen openen? De argumenten van 
de gemeente komen in de kern 
neer op één enkel argument en dat 
is, dat met de grondopbrengst van 
de nieuwbouw rekening is gehou-
den bij het centrumplan. Maar ie-
der zich respecterende gemeente 
had een dergelijk winstoogmerk 
nooit ten koste laten gaan van een 
waardevol monumentaal bouw-
werk van een wereldberoemde ar-
chitect als W.M. Dudok. 

Het blijft het oude liedje ‘liever 
centen dan monumenten’. Maar 
we laten het er niet bij zitten en 
gaan in beroep bij de rechtbank. 
Wij hopen op verdere steun om 
dit onzalige megalomane bouw-
plan te keren, ook door en vanuit 
de gemeenteraadsleden.

De Vereniging van Eigenaren vecht voor behoud van de ‘zwarte doos’ 
waar nu nog o.a. de Bilthovense Boekhandel is gevestigd. (foto Historische 
Kring De Bilt)

Spandoeken zijn nu nog zichtbaar. Als de voorgenomen bouw doorgaat zal de Julianaflat volledig aan het zicht 
onttrokken worden.
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Het Spoorwegmuseum blijft vernieuwen. In de nieuwe presentatie 
‘Treinen door de tijd’ brengen de historische treinen van het museum 
de spoorgeschiedenis tot leven.

Van stoom naar stroom,
van hout naar staal

Grote museumhal compleet vernieuwd
De grote museumhal van Het Spoorwegmuseum heeft een
grote metamorfose ondergaan. In ‘Treinen door de tijd’
kun je zien en meemaken hoe de trein zich door de jaren
heen heeft ontwikkeld. Van stoom naar stroom, van hout
naar staal, van stokoude stoomlocomotieven tot moderne
elektrische treinen. De ervaring begint al bij de entree waar
je onder een levensgrote stoomlocomotief doorloopt.
Naast Neerlands oudste stoomlocomotief toont het mu-
seum ook de laatste stoomlocomotief die in Nederland
heeft gereden. Een spel laat de barre werkomstandigheden
op de bok van een locomotief zien, een toverlantaarn toont
het gebrek aan comfort voor de reizigers in de 19e eeuw.
De locomotieven en rijtuigen vertellen op deze manier het
verhaal van 175 jaar reizen per trein.

‘Treinen door de tijd’: het verhaal van 175 jaar reizen per trein

De beroemdste 
locomotief
De NS3737 is de allerlaatste
stoomlocomotief die in Ne-
derland in de dienstregeling
heeft gereden. De loc heeft
ongeveer 3 miljoen kilome-
ter afgelegd, in 1958 maakte
zij haar laatste rit naar Het
Spoorwegmuseum. De sto-
ker van deze laatste rit ver-
telt in een filmpje over zijn
ervaringen met deze be-
roemde stoomlocomotief.

Amerikaans-Nederlandse loc
Na de oorlog had Nederland dringend behoefte aan sterke
elektrische locomotieven. Deze werden gebouwd met
Marshallhulp, de locomotieven van de 1200-serie waren
een gezamenlijk Amerikaans-Nederlands product. In 1951
kwam deze krachtpatser uit de fabriek rollen, bezoekers
kunnen dit historisch moment naspelen door zelf de
speech van de fabrieksdirecteur in te spreken.

Zelf omroepbericht
inspreken
In de jaren 80 stijgen de rei-
zigersaantallen enorm. NS
moet daarom de capaciteit
op het spoor vergroten. Dit
leidt tot de komst van de
dubbeldekker, deze trein
kan twee keer zoveel reizi-
gers vervoeren. De deuren
van de trein staan open en
iedereen kan zelf een om-
roepbericht inspreken. 

GRATIS MET MUSEUMKAART

www.spoorwegmuseum.nl  
Maliebaanstation, 
3581 XW  Utrecht
Open: 10-17 uur
Entree €16,00 (>4 jaar),
met museumkaart gratis

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Hammouse
Filet americain
Kipkerrie

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Beenham
Runderrollade
Kiprollade 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.50

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.75 

Livar procureurlapjes

Biefstukspiezen

Kipfilet
Gemarineerd of naturel

Gehaktstaven
Gemarineerd of naturel

Lamsfilet of lamshaas

500
GRAM 9.98

100
GRAM 3.50

500
GRAM 6.25

100
GRAM 1.59

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 augustus 
t/m woensdag 10 augustus

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 5.75 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 7.98

KIPDIJFILET

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 1.99PINDA’S 

Gezouten of ongezouten

Noten & pinda'sLekker voor het weekend!

DEENSE BROODJES
2

STUKS 7.-

Runderschnitzels, kipschnitzels, 
gehaktschnitzels en varkensschnitzels

5 HALEN= 4 BETALEN

5.-6
VOOR
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Een grote meerderheid van bewo-
ners van Lage Vuursche, die aan-
gegeven hebben tegen de realisatie 
van een restaurant op locatie Over-
bosch te zijn, is door de gemeente 
op een cynische manier af geser-
veerd. Feitelijke informatie is niet 
onderzocht, dan wel onvolledig, 
verkeerd of misleidend gepresen-
teerd. Er is doelbewust naar de ge-
wenste conclusie toegewerkt; con-
clusies zijn ambigue (verwarrend 
c.q. dubbelzinnig) of sluiten niet 
aan op de feiten en het onderzoek’. 

Terzijde
Secretaris Paul Bosch van Dra-
kestein: ‘Aangedragen feiten en 
opinies van gerespecteerde en wet-
telijke erkende experts, zoals die 
van Stichting Dassenwerkgroep 
Utrecht en ‘t Gooi, Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht, Utrechts 
Landschap, IVN Eemland, IVN 
De Bilt, Stichting Milieuzorg Zeist 
e.o. en Vereniging Het Reewild 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland 
zijn bewust terzijde geschoven. 

Eén van de 11 inspraakreacties 
tegen het voorontwerpbestem-
mingsplan was ondertekend door 
111 mensen; een enquête georga-
niseerd door de Contact Commis-
sie Lage Vuursche gaf aan dat 80% 
van de respondenten geen restau-
rant op locatie Overbosch wil; In 
twee online polls georganiseerd 
door de Baarnsche Courant gaf 
70% respectievelijk 69% van de 

respondenten aan geen restaurant 
op locatie Overbosch te willen. 
Landgoed Pijnenburg, de gemeen-
te en de provincie hebben geen 
blijk gegeven constructief te wil-
len overleggen waarbij bezwaren 
wellicht hadden kunnen worden 
omgebogen naar oplossingen. De 
provincie en met name de gemeen-
te lijken kritiekloos de agenda van 
landgoed Pijnenburg gevolgd te 
hebben. Ze hebben geen regie ge-
voerd, behalve wellicht de regie 
over een proces om aanvankelijk 
ingenomen standpunten koste wat 
het kost te verdedigen’. 

Zorgelijk 
‘De verantwoordelijkheid voor 
het onderzoek naar de feiten en 
het trekken van logische conclu-
sies is grotendeels overgelaten aan 
belanghebbenden en de gemeen-
teraad. Zij moesten en moeten 
nog steeds actief achter de feiten 
en de relevante juridische context 
zien te komen en vervolgens het 
college erop wijzen dat de plan-
nen niet gedragen worden door de 
feiten en regelgeving. Terwijl hun 
rol zou moeten zijn, het aangeven 
van specifieke belangen en, voor 
de gemeenteraad, het afwegen van 
alle belangen op basis van feiten 
en logische conclusies. Niet voor 
niets hebben de ‘oppositiepartijen’ 
in de Baarnse gemeenteraad een 
‘motie van treurnis’ ingediend met 
betrekking tot het gehele proces tot 
nu toe, welke motie net niet is aan-
genomen (9 tegen 10). Het college 
heeft niet op een objectieve wijze 

keuzes gemaakt bij opstellen van 
het convenant en het ontwerpbe-
stemmingsplan en heeft evenmin 
op een objectieve wijze voorstellen 
gedaan aan de raad. Het heeft zich 
te zeer vooringenomen getoond en 
heeft star vastgehouden aan een, 
naar objectieve maatstaven onbe-
gaanbare en in ieder geval uiterst 
onwenselijke weg. Aangezien er 
geen ondersteuning is op basis van 
draagvlak, de feiten en de regel-
geving, vindt de Stichting dat de 
er dingen uit het ontwerpbestem-
mingsplan gehaald moeten wor-
den, zoals Theehuis Overbosch, het 
toeristisch overstappunt bij locatie 
Overbosch en de dierenbegraaf-
plaats bij locatie Overbosch naast 
enkele kleinere zaken. 

Verwachting
De Stichting verwacht dat alsnog 
een meerderheid van de raad over-
tuigd kan worden dat met name 
de realisatie van het theehuis geen 
doorgang moet vinden. Paul Bosch 
van Drakestein tenslotte: ‘Deze 
verwachting is enerzijds gebaseerd 
op het feit dat zienswijzen nu, meer 
dan de bezwaren voorheen, inzich-
telijk maken en tot de verbeelding 
spreken waarom locatie Overbosch 
onbebouwd moet blijven. Ander-
zijds op het feit dat de realisatie 
van een theehuis in strijd is met de 
provinciale ruimtelijke verorde-
ning van de provincie Utrecht waar 
het gaat om het beschermen van 
landschappelijke ‘kernkwalitei-
ten’, aan welke regels het college 
verzuimd heeft te toetsen’. 

Jumelageactiviteiten
In 2016 organiseert het jumelagecomité De Bilt-Coesfeld samen met 
het comité in Coesfeld, weer bus- en fietstochten waarvoor aanmelding 
mogelijk is. Aan de fietstocht kunnen maximaal 15 personen pér jume-
lagepartner deelnemen. Voor de bustocht naar Coesfeld zijn 50 plaatsen 
beschikbaar. Op zaterdag 27 augustus is er fietstocht in De Bilt en een 
maandje later (24 september) is er de bustocht naar Coesfeld.
 
Op zaterdag 27 augustus verzamelt men om 11.00 uur bij het Lichtruim 
(Planetenbaan 2, Bilthoven) en wordt men ontvangen met koffie met 
wat lekkers. Rond 12.00 uur fietst men naar het Park Nationaal Mu-
seum Vliegbasis Soesterberg voor een rondleiding met een gids op het 
terrein van het voormalig vliegveld dat is teruggegeven aan de natuur. 
Voor een lunchpakketje wordt gezorgd en na een mooie fietstocht terug 
in De Bilt zijn er bij WVT de volgens Nederlandse traditie zelfgebak-
ken pannenkoeken. Deelname aan de fietstocht kost acht euro p.p..

Bustocht 
Dit keer is er een bijzonder programma. Op zaterdag 24 september 
vindt in Coesfeld voor de vierde keer een Kunstnacht plaats. Een mani-
festatie die wel wat doet denken aan de jaarlijkse Kunstmarkt in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt. Er zijn kramen waar beeldend kunstenaars 
zich presenteren en hun werk aanbieden, maar ook meerdere podia voor 
dans, zang, muziek, toneel e.d. Ook vanuit De Bilt doen verschillende 
kunstenaars mee aan de Kunstnacht. Muziek, dans en beeldende kunst 
reizen mee. Het is niet meer mogelijk als kunstenaar zich aan te melden. 
Vertrek 13.00 uur vanaf verschillende opstapplaatsen; terugreis vanuit 
Coesfeld rond 22.00 uur.

Beschikbaar
Voor deze bijzondere bustocht is nog een aantal plaatsen beschikbaar 
voor mensen die mee willen als bezoeker. Het is een goed moment om 
te genieten van het grote aanbod kunst dat Coesfeld te bieden heeft. 
Het programma bestaat uit een middagactiviteit en een avondmaaltijd 
waarna men op eigen gelegenheid de kunstnacht kan bezoeken. De bij-
drage voor de bustocht bedraagt 35 euro. 

Stedenband
Op de website leest men meer over de stedenband met Coesfeld en over 
activiteiten van eerdere jaren. www.jumelage-debilt-coesfeld.nl Voor 
meer informatie: Tine Rigter, voorzitter tel. 030 2292787 of Dick Ver-
burg, secretaris, tel. 030 2292573. Aanmelden bij voorkeur via e-mail: 
info@jumelage-debilt-coesfeld.nl.

Een drachtige reegeit op de locatie Overbosch
(foto Winfried van der Krol).

Tentoonstelling fotoclub in Traverse
door Henk van de Bunt

Donderdag 30 juli werd de expositie van Fotoclub Bilthoven in de Traverse van gemeentehuis 
Jagtlust in Bilthoven geopend. De expositie is tijdens de (zomerse) openingstijden van het 

gemeentehuis tot en met 13 september te zien. 

Voorzitter Wim Kastelijn sprak de 
wens uit dat de expositie een goed 
beeld toont waar de leden van de 
club zoal mee bezig zijn alsmede 
de grote variatie van thema’s en 
onderwerpen van de foto-min-
nende leden. Kastelijn: ‘Het is 
inmiddels een traditie dat we in 
de Traverse van het gemeentehuis 
exposeren. Voorafgaand hieraan 
hebben onze leden hun mooiste 
foto’s geselecteerd; deze zijn voor 
het merendeel besproken op een 
clubavond en vervolgens zijn ze 

ingelijst voor de expositie.  Zoals 
u kunt zien is het een hele inte-
ressante tentoonstelling geworden 
waar veel facetten van de fotogra-
fie worden getoond. Misschien 
mist men de rode draad, maar 
daar is bewust niet voor gekozen. 
In de loop van het jaar is er wel 
een expositie met een rode draad. 
Het thema daarvan is ‘schijn be-
driegt’.

Variatie
Het werk, dat geëxposeerd wordt 

is zeer gevarieerd van aard. On-
derwerpen die aan bod komen 
zijn o.a. natuur, architectuur en 
macro-opnamen. Daarnaast is te 
zien hoe mooi zwart-wit fotogra-
fie kan zijn. Voor wie daarna meer 
wil weten wat de fotoclub voor 
haar leden betekent kan een kijkje 
komen nemen op één van de club-
avonden in het H.F. Witte Cen-
trum waar iedere tweede en vierde 
maandag van de maand een club-
bijeenkomst plaats vindt. Zie ook:
www.fotoclubbilthoven.nl

De fototentoonstelling geeft een gevarieerd overzicht en is een mooi ontmoetingsmoment. [foto Reyn Schuurman]

Maak je eigen 
insectenhotel

Veel insecten zijn voor de mens en de natuur heel nuttig: ze bestuiven 
bloemen en bestrijden andere vervelende insecten. De insecten worden 
een handje geholpen door een luxe huis voor ze te bouwen: een insec-
tenhotel. In de winter kunnen de insecten daar veilig overwinteren en 
in de zomer vinden insecten er een nestplaats.
 
Utrechts landschap organiseert op Paviljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt in samenwerking met het IVN De Bilt een leuke en 
leerzame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar op woensdag 
10 augustus van 14.30 tot 16.30 uur. Er zijn per persoon maximaal 3 
kinderen aan te melden en maximaal 10 kinderen per middag. Bij min-
der dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door.

Aanmelden kan alleen per email tot 7 augustus via KinderNatuurActi-
viteiten@gmail.com. 
Vermeld hierbij naam van het kind, geboortedatum en een telefoon-
nummer. De KinderNatuurActiviteiten zijn niet geschikt voor een kin-
derfeestje.



Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92 of mail naar info@vierklank.nl

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

Op de dames-
en heren collectie*

50%

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

* M.U.V. BASIS ARTIKELEN
EN NIEUWE COLLECTIE

Kapper Hans
gaat toch nog even een weekje 
chillen. A.s. zaterdag vertrekt 

hij naar z'n geliefde Italië.

Bel dus 
snel
212455

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

30% TOT 40% 
KORTING

OP DIVERSE 
LANCÔME 

LIPSTICKS EN 
OOGSCHADUWS

Varen langs drijvend land
Op 6 augustus organiseert Staatsbosbeheer vaartochten door de Molenpolder, een kleinschalig natuur-
gebied vlak boven Utrecht. In een stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de 
petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Ssamen met de gids naar de dieren in dit gebied, zoals 
ringslang en purperreiger, en maak een tussenstop bij het trilveen: ervaar hoe dit 'drijvend land' loopt. 
Aanvangstijd 10.00 uur. Meer info en reserveren via www.staatsbosbeheer.nl. Met je eigen groep een 
vaartocht doen? Informeer via utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Op een fluisterboot door de Molenpolder trekt een bijzonder landschap voorbij.

MAISBROODJE

APPELROOMROLLEN 
3 + 1 GRATIS

€ 1,25

Lekker luchtig
nu

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

Vierklank bezorger worden of wat bijverdienen in de vakantie?
Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, Lijsterlaan, Roodborstlaan, 
 Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 140: Duivenlaan, Korhoenlaan, Oude Brandenburgerweg, Pluvierenlaan, Talinglaan, Zwanenlaan
Wijk 178: Groenekanseweg (2-161), Prof.Dr.P.J.Crutzenlaan, Weltevreden 
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Wil jij in de zomer wat bijverdienen met onze tijdelijke wijken in de zomervakantie?
Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.
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Terugblik bij herdenking
Japanse capitulatie 

‘Iedere dag zagen we hoe de doden naar buiten werden gebracht’

door Henk van de Bunt

Maandag 15 augustus worden voor het oorlogsmonument bij het gemeentehuis Jagtlust de 
Japanse capitulatie in het voormalige Nederlands-Indië en de slachtoffers herdacht.

Nu 71 jaar geleden kwam er een einde aan een jarenlange terreur.
Een vrouw die daar als kind in het kamp zat doet haar verhaal.

In de jaren vóór de oorlog was het 
hebben van een kolonie overzee 
volstrekt normaal. Men leerde op 
school over ‘Ons Indië’ en kende 
alle eilanden en steden. Men kende 
mensen die er woonden en werk-
ten. Toen nam Japan het van ons af 
en dat wilden we weer terug. Het 
liep anders. Na de Jappen kwamen 
de opstanden, de nationalisten, de 
politionele acties en uiteindelijk de 
overdracht aan Indonesië. De mili-
tairen en de mensen uit de kampen 
kwamen terug naar Nederland en 
merkten het onbegrip bij een deel 
van de bevolking. Er werd zwaar 
onderschat wat er was gebeurd en 
er was weinig aandacht voor een 
heleboel leed. Dat zou tot onder de 
volgende generaties nog trauma’s 
opleveren. 

Rugzakje
Liesbeth du Mée-Prillwitz uit 
Maartensdijk is in Batavia geboren. 
Zij was één van de vijf kinderen, 
waaronder een pasgeboren broer-

tje, die samen met hun moeder ja-
renlang in vrouwenkampen hebben 
gezeten. Zo jong als ze toen was, 
weet ze nog heel goed dat ze vanuit 
Bandung op transport gingen met 
alleen een rugzak, gemaakt van 
oude gordijnen. Ze mochten naar 
ieder volgend kamp steeds minder 
meenemen. Nu, na zoveel jaren 
vertelt ze haar verhaal.

Op transport
‘Mijn vader studeerde in Wage-
ningen en werkte op Java op het 
plantenproefstation in Buitenzorg. 
Toen de oorlog begon werd hij 
opgeroepen in militaire dienst als 
reservekapitein vlieger. Hij zat 
op het vliegveld van Bandung en 
heeft, kort voordat de Jappen er 
waren, de benzine voorraden op 
het vliegveld Andir opgeblazen. 
Heel riskant. Hij werd zoals ieder-
een, opgepakt en geïnterneerd. Het 
mannenkamp lag pal tegenover 
ons vrouwenkamp en wij gingen 
met mijn moeder elke dag naar de 

omheining om hem daar te zien 
als de krijgsgevangenen bezig wa-
ren met verplichte exercitie. Maar 
zwaaien of hoe dan ook groeten, 
was verboden, hoewel we dat wel 
stiekem deden. Daarna is mijn va-
der op transport gezet naar Birma, 
waar duizenden krijgsgevangenen 
moesten werken aan de aanleg van 
de beruchte Birma-spoorlijn. Maar 
dat wisten we toen niet. We hebben 
hem pas na de bevrijding terug ge-
zien’. 

Zes jaar
‘Het laatste jaar werden wij ge-
transporteerd naar kamp Tjideng. 
Ik was zes jaar. Het kamp was een 
afgegrendelde omheinde wijk van 
Batavia. Wij zaten met negentig 
vrouwen en kinderen in een huisje. 
Je moet je dat voorstellen. Met z’n 
negenen sliepen wij in een kamer-
tje met matrassen op de grond van 
muur tot muur. ‘s Ochtends vroeg 
allemaal buiten aantreden en bui-
gen voor de Jap. En als je niet op 

tijd kwam kreeg je slaag. Mijn 
moeder boog een keer niet diep 
genoeg en kreeg meteen een klap 
met een hockeystick. Verder was 
hygiëne natuurlijk van levensbe-
lang. Mijn moeder ontsmette ons 
in een teil met wat water in de zon 
met kaliumpermanganaat. Je be-
hoefte deed je op een potje om te 
voorkomen dat je op de toiletten 
een ziekte opliep. Mijn moeder 
kookte de blaadjes van de heg om 
bouillon te maken. Als je te dicht 
bij de omheining kwam, staken de 
bewakers er een bajonet door heen. 
Mijn zusters van zeventien en vijf-
tien jaar moesten ‘s nachts werken 
in de bakkerij en mijn moeder in de 
gaarkeuken. Per dag was er voor 
de familie een half bleekbruin klef 
broodje. De rijst werd in teilen ge-
kookt en ieder kreeg daarvan een 
afgestreken eetlepel. Als de rijst-
teil leeg was mochten wij, sterk 
vermagerde kinderen, de restjes 
afschrapen. Dat geluid, die laatste 
korrels, zal ik nooit vergeten. Wij 
zagen vaak hoe de doden door de 
hoofdingang naar buiten werden 
gebracht. Kampcommandant So-
ney was een beruchte bruut, die na 
de bevrijding is geëxecuteerd’. 

Levensgevaarlijk
‘De verhouding met de locale be-
volking was geweldig. Mijn moe-
der kende plekjes in de omheining 
waar ze ‘s nachts ongezien voor de 
bewaking etenswaren kon ruilen 
tegen kleding of een laken. In een 
van de eerste kampen, toen we nog 
een toilet hadden, moest een lood-
gieter komen voor reparaties, en 
die bracht, verborgen in zijn hoed 
op zijn hoofd, een aantal eieren 
voor ons mee. Levensgevaarlijk. 
We hadden ook, voordat we in de 
kampen werden opgesloten, veel 
spullen zoals huisraad en boeken 
in bewaring gegeven en die kregen 
we na de oorlog allemaal terug.

Na de capitulatie in augustus 1945 
kwam mijn vader pas in november 
terug in ons kamp. Wij zaten daar 
toen nog steeds in dat huisje en we 

werden nota bene beschermd door 
de Jappen tegen de nationalisten, 
die eerst door de Jappen waren 
opgeleid in het kader van ‘Azië 
voor de Aziaten’. Tot maanden na 
de bevrijding mocht je niet buiten 
het kamp. Veel te gevaarlijk. Ik 
moest wennen aan mijn vader. Hij 
ging meteen de baas spelen en ik 
dacht eerst - wie is die man? Waar 
bemoeit hij zich mee? Ik kreeg van 
hem op mijn kop omdat ik naar de 
rand van het kamp bij het prikkel-
draad was geweest. Hij had gelijk. 
Hij was geschrokken, want je leven 
was daar niet veilig’.

Beer
‘In december 1945 zijn we op een 
troepentransportschip naar Neder-
land gegaan en door familie opge-
vangen. Mijn moeder maakte van 
in Ataka (Suez) gekregen dekens 
kleding voor ons, want we hadden 
helemaal niets. Op school werd 
ik toen ‘beer’ genoemd omdat ik 
in zo’n dichtgeritste grijze deken 
rondliep. Mijn vader bleef nog op 
Java. Hij was hoofd van Economi-
sche zaken geworden en moest in 
die hoedanigheid de boel weer op 
poten zetten. Eind 1947 gingen wij 
als familie terug naar Batavia. Ons 
oude huis, waaruit de Jappen bij 
vertrek alles gesloopt hadden wat 
ze konden meenemen zoals kranen, 
lampen deurknoppen enz., was 
door mijn vader weer bewoonbaar 
gemaakt. Na de overdracht zijn wij 
weer naar Nederland gekomen. 
Mijn vader als een van de laatsten 
en met de Nederlandse vlag.

Pas in 1983 ben ik samen met mijn 
man nog eens in Jakarta terug ge-
weest. Ik heb er mijn school en ons 
oude huis teruggevonden. Nee, ik 
haat de Jappen niet echt. Ik heb in 
tegenstelling van velen geen trau-
ma over gehouden van de tijd in de 
kampen. Als klein kind kende ik 
geen andere wereld. Veel later zou 
mijn man voor zijn werk uitgezon-
den worden naar Japan maar toen 
heb ik toch gezegd: ‘Nee, liever 
niet’. 

Maandag 15 augustus a.s. wordt in de gemeente De Bilt de Japanse 
capitulatie van 15 augustus 1945 herdacht. Dit jaar is het 71 jaar 
geleden. De herdenking wordt gehouden voor het oorlogsmonu-
ment van het gemeentehuis, Soest-dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

10 jaar geleden sprak collega Kees Pij-pers met de in Batavia gebo-
ren Liesbeth du Mée-Prillwitz. (Liesbeth: ‘Wat zijn die tien jaar vlug 
omgegaan’). Met dat inter-view in de hand, spraken wij opnieuw 
met Liesbeth.

Liesbeth du Mée-Prillwitz: ‘Moeder heeft ons er goed doorheen geholpen’.

Rob Moget laat het kleine zien
door Koos Kolenbrander

Tijdens het zoeken naar foto’s voor een artikel in De Vierklank, ontstonden er contacten 
met (het werk van) de amateurfotograaf Rob Moget uit Bilthoven. Vooral de gedetailleerde 
foto’s, die hij van kleine objecten maakt, wekten de belangstelling. Misschien had hij ook 

wel andere foto’s van binnen het verspreidingsgebied van deze krant gelegen
onderwerpen gemaakt  Rob stelde ons niet teleur.

Rob - van professie instrument-
maker - is sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw uit liefheb-
berij met de fotografie bezig. Hij 
begon met het bekende analoge 
fototoestel. 

Een vol geschoten filmrolletje liet 
hij elders ontwikkelen. Daarna 
maakte hij de stap van analoge 
naar digitale fotografie en kreeg 
daardoor de mogelijkheid om zelf 

de gemaakte foto’s met de compu-
ter te bewerken en af te drukken. 

Macro
Al experimenterend raakte Rob 
steeds meer geïnteresseerd in de 
macrofotografie: een techniek om 
van dichtbij direct een vergrootte 
opname te maken. Met een speci-
aal afneembaar objectief aan het 
fototoestel kan de tubus met losse 
tussenringen worden verlengd, 

waardoor de te maken opname 
automatisch tot wel 20 keer kan 
worden vergroot. Een normale 
foto kan, zonder dat de scherpte 
ervan wordt aangetast, tot maxi-
maal zeven keer worden vergroot. 
Een via de techniek van de macro-
fotografie automatisch vergrootte 
opname behoudt steeds zijn opti-
male scherpte.

Lees verder op pag. 8
Rob fotografeert in zijn achtertuin.

[foto Henk van de Bunt 2007]
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIP KROKANT SCHNITSELS

Een echte kindervriend in een krokant jasje.

Lekker gepaneerd met cornflakes
100 gram 1,30

VARKENSFILET LAPJES

Van ons bekende varkensvlees. Lekker gemarineerd 

en gekruid. Ca. 6 minuten bakken
100 gram 1,40

BARBECUE STEAKS

Een echte barbecue topper. Lekker gekruid en 

gemarineerd. Ook lekker voor in de pan
100 gram 1,95

DRUMSTICKS

Uit onze poeliershoek: superkwaliteit.

Kakelvers. Naturel of gemarineerd
100 gram 0,59

GEHAKT HALF OM HALF

Om zelf te braden en te kruiden. Wordt niet droog!

Met gratis kruiden
500 gram 3,25

LAMSRIB KOTELETJES

Van ons bekende lamsvlees. In een heerlijke knoflook 

marinade. Om kort te bakken
100 gram 2,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 1 augustus t/m zaterdag 6 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Vervolg van pag. 7

Geduld
Het vereist soms veel geduld om met de camera 
in de aanslag te wachten, totdat een rupsje, vlin-
der of vlieg in de juiste positie zit. Het resultaat 
van het geduldig wachten wordt dikwijls beloond 
met een foto waarop je details van bijvoorbeeld 
een insect duidelijk kunt zien. Vaak zijn het geen 
griezels, maar beesten met optimaal ontwikkelde 
organen, welke voor overleving onmisbaar zijn. 
Zoals de lange roltong van een vlinder waarmee 
hij de bodem van een bloem kan bereiken om 
nectar op te zuigen. 

Deze roltong ontwikkeld zich pas in het stadium 
van het verpoppen. Toen de vlinder nog een rups 
was, had hij bijtende monddelen omdat hij alleen 
plantaardig voedsel nuttigde. 

Ook de facet- of samengestelde ogen van een 
gewone huisvlieg worden d.m.v. macrofotografi-
sche opnamen zichtbaar voor het menselijk oog. 
Een facetoog bezit vele kleine oogjes. Elk van 
die oogjes bestaat uit een doorzichtig lensje van 
chitine en een door pigmentstof omgeven kris-
talkegeltje, waardoor de lichtbundel gaat naar 
een lichtgevoelig staafje dat de zintuigcellen ac-
tiveert. Alleen de lichtstralen die loodrecht het 
facetoog treffen gaan door de lens en de kristal-
kegel,

de schuin invallende stralen worden door de pig-
mentlaag geabsorbeerd. De vele kleine oogjes 
vormen samen een mozaïekbeeld van de omge-
ving. Tot de komst van de techniek van de ma-
crofotografie waren deze details alleen met een 
microscoop te zien. 

Omgeving
Rob is een gewaardeerd lid van fotoclub Biltho-
ven e.o. en een trouw bezoeker van de tweeweke-
lijkse clubavonden van deze fotoclub in deze re-
gio. Hij fotografeert ook vaak in onze omgeving. 
Hij gaat dikwijls alleen of met een collega foto-
grafen naar de botanische tuinen in de Uithof, het 
Tienhovens Kanaal of de Hoorneboegsche heide 
tussen Hollandsche Rading en Hilversum.

De eendenput op landgoed Beukenburg te Groenekan. (foto Rob Moget)

Fotoclub Bilthoven exposeert tot en met
13 september werk van haar leden in de 
Traverse van het Gemeentehuis De Bilt. 

Op de expositie is ook fotowerk te zien van Rob 
Moget, een gepassioneerd lid van de fotoclub, 
met specialistische interesse. In De Vierklank 

van oktober 2007 vertelde hij aan Koos 
Kolenbrander over zijn werk en hobby.

In overleg met beiden plaatsen wij dit opnieuw 

[HvdB]

Een spin in de tuin.
(foto Rob Moget)

Een bij op een gele margriet in de achtertuin.
(foto Rob Moget)

Rob Moget laat het kleine zien
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
9 augustus 

2016

Karvan Cévitam siroop
Alle soorten
2 stuks
5.18 - 5.91

3.993.993.993.
2 stuks

1.291.291.291.
500 gram

Per kilo 2.58 NIEUWE OOGST 
witte druiven
500 gram

3.993.993.993.
kilo

Alleen geldig op vrijdag 5 t/m zondag 7 augustus 2016

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

 Shoarma-, gyros- 
of roerbakreepjes
Kilo
7.29

Vakantie-bijbel-feest 
in De Bilt

Het VakantieBijbelFeest (VBF) en de zomerjeugd2 daagse (ZJ2D) 
in De Bilt zijn dit jaar op 17 en 18 augustus. 

Het VBF is voor alle kinderen van de basisschool. Het zijn 2 geweldige 
dagen vol met muziek, gezelligheid, knutselwerkjes, toneel en er is een 
heuse vossenjacht. Tussen de middag wordt eten verzorgd. Het VBF 
begint om beide dagen om 10.00 uur en duren tot ca. 15.00 uur. Info: 
vbf@dorpskerkdebilt.nl

ZJ2D
De ZJ2D is er voor iedereen van 12 tot en met 15 jaar. Er is een Bijbels 
thema aan de hand van sport, spel, stellingen en een hoop gezellig-
heid. 17 aug. (18.00 tot 21.00 uur) is de aftrap van het thema ‘Aan 
tafel’. Voordat de avond begint is er een stevige fastfood snack (salade 
ook aanwezig). De tweede avond (18 aug. 20.30 - 23.30 uur) wordt het 
thema vervolgd en wordt afgesloten met een gaaf bosspel in het donker. 
Info: stvandonselaar@hotmail.com

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom De Voorhof, Burgemeester 
de Withstraat 29a De Bilt. In de ochtenddienst van 21 augustus (aan-
vang 10.00u) in de Dorpskerk in De Bilt zal afsluitende aandacht wor-
den geschonken aan beide activiteiten. 

Aan tafel bij het VBF.

Veranderd maar 
herkenbaar

Met hulp van de kern-historie-deskundigen Hans de Groot (Bilthoven) 
en Koos Kolenbrander (Maartensdijk) kijken we nog een keer terug aan 
de hand van een foto van ‘toen’ en brengen we met een actuele foto het 
‘nu’ in beeld.

In 1914 zag de Boslaan er zo uit, kijkend vanaf de Soestdijkseweg. 
Links is de afbuiging naar de Nachtegaallaan. Door daling van het 
grondwaterpeil veranderde de sloot al snel in een moddersloot en werd 
in de jaren na de oorlog gedempt.

Het rijwielpad op deze actuele opname loopt nu ongeveer ter hoogte 
van het paadje rechts achter de bomen op de oude foto.
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk; do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

Outfits Boots Accessories

KORTING

TOT

jurken  |  strandjurkjes  |  tassen  |  sjaals  |  blouses  |  tunieken
veel horloges  |  truien  |  vesten  |  suède  |  leer
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De Botter krijgt dikke negen 
voor Hollandse Nieuwe

door Walter Eijndhoven 

Waar eet men de lekkerste Hollandse Nieuwe? Om hierachter te komen ging het AD voor 
de 35e keer op zoek naar het antwoord op de ieder jaar weer gestelde vraag: wie verkoopt 

de lekkerste haring van Nederland? Keurmeesters Aad Taal en John Oosterhuis en 
verslaggever Paul Hovius reisden stad en land af naar de betere haring van 

Nederland en kwamen ook in De Bilt langs.

Reinier, eigenaar van Zeevishan-
del De Botter uit De Bilt vertelt: 
‘Elk jaar is het weer spannend 

of de heren van het Algemeen 
Dagblad ook onze winkel met 
een bezoek komen vereren. Onze 

klanten kunnen hun viswinkel 
aanmelden bij het AD en dan nog 
is het afwachten of onze zaak 

daadwerkelijk wordt bezocht 
door het team van het Algemeen 
Dagblad. Daarvoor is het aantal 
landelijke aanmeldingen namelijk 
veel te groot’. De jury gaat so-
wieso altijd langs bij de nummers 
1, 2 en 3 van het vorige jaar. Ook 
viswinkels die eindigden op de 
4e t/m 15e plaats en zichzelf op-
nieuw aanmelden, zijn verzekerd 
van een bezoek. Reinier: ‘Veel 
trouwe klanten hebben onze win-
kel genoemd bij het AD. Dankzij 
hen eindigden wij in 2014 op de 
19e plaats, met een negen en dit 
jaar werden wij dus 17e’. Vorig 

jaar heeft het AD-team de winkel 
niet bezocht.

Noorwegen
De vraag is natuurlijk hoe het 
komt dat De Botter zulke lekkere 
haring verkoopt. Reinier: ‘Mijn 
haring koop ik bij een bedrijf in 
Noorwegen. Nadat ik heb ge-
proefd én goedgekeurd, koop ik 
een partij, uit hetzelfde gebied. 
Het voordeel daarvan is dat zij 
hetzelfde voedsel (krill) hebben 
gegeten en dus allemaal hetzelfde 
smaken. Alle haringen zijn bij-
voorbeeld even vet en dat proeft 
de consument’. 

Winkel
Niet elke winkel heeft dezelfde 
haring. In Amsterdam is haring 
veel groter en stugger dan bij De 
Botter in De Bilt. Reinier is al vijf 
jaar klant bij hetzelfde Noorse be-
drijf en dat werpt zijn vruchten af. 
Hij vervolgt: ‘Als de haring aan 
wal komt, wordt zij gedurende 
dertig uur in een emmer met zout 
water bewaard. Daarna wordt de 
hele partij diep ingevroren, bij 
een temperatuur van – 40 graden. 
Als zij uiteindelijk in onze winkel 
arriveert, bewaren wij hen in spe-
ciale koelbakken. Het lekkerst is 
de haring als zij een temperatuur 
heeft tussen twee en zeven gra-
den. Dan is de ziltigheid van de 
haring precies goed. En als zij dan 
ook nog met liefde bereid is, is zij 
perfect’. 

Reinier roept zijn klanten alvast 
op om hun winkel volgend jaar 
weer voor te dragen voor de AD-
Haringtest. Reinier: ‘Ik leg de lat 
hoog. Volgend jaar gaat ons hele 
team voor een top-tien plaats’. 

Gratis winkelen

Arjan Blaauwendraad en Mattanja Kalle mochten dinsdag 26 juli één minuut gratis winkelen in de 
Maartensdijkse Jumbo op kosten van familie, omdat zij de daarop aansluitende woensdag 27 juli in 
het huwelijk traden. Arjan en Mattanja houden beiden erg van spelletjes en de familie had daarbij 
bedacht hen een cadeau op deze speelse wijze aan te willen bieden. Jumbo-Jelle Farenhorst werkte 
graag aan deze ludieke actie in zijn winkel mee. [foto Reyn Schuurman] 

BotaBoots Summersale
BotaBoots was afgelopen week niet op de Industrieweg in Maartensdijk te 
vinden, maar in Ermelo. BotaBoots was ‘On Tour’ en pakte uit tijdens het WK 
jonge dressuurpaarden. Vier dagen lang trokken paardenliefhebbers uit de ge-
hele wereld aan de stand voorbij waar de SummerSale al voorzichtig van start 
ging. Vanaf deze week gaan ze compleet ‘los’ op de Industrieweg.

Zoals gebruikelijk in Nederland was het weer wisselvallig. Stralende zon werd 
af en toe verdreven door een bui. 

Een top-20 plaats voor zeevishandel 
De Botter uit De Bilt. 
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Gratis taxiservice of thuisdemonstratie
Wilt u weten hoe onze taxiservice of thuisdemonstratie werkt, 
kijk dan op www.easysit.nl 

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

DAN ZIT JE GOED!Easysit Hilversum | Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum

Kom nu naar onze showroom in 
Hilversum of bel:

088-6220220
Bekijk de gehele collectie op 

www.easysit.nl

Zomeraanbiedingen
om heerlijk te ontspannen!

NU BIJ EASYSIT

S

  

Bespaar nu tot wel 695,– !
Ontdek het Stressless® Sunrise-model met Signature-

onderstel, in drie maten en de twee leerkwaliteiten 
“Batick“ en ”Paloma“ met in totaal 8 actiekleuren , 

tegen een aantrekkelijke actieprijs! De kleur 
van het onderstel kunt u zelf kiezen.

in              excl. voetenbank i.p.v.  
(S) 1.790,– **, (M) 1.895,– **, (L) 2.110,– **

En in leer ”Paloma“ nu 1.595,– *

in           excl. voetenbank i.p.v.
(S) 1.970,– **, (M) 2.075,– **, (L) 2.290,– **

 1.435,–*

Drie maten –
één prijs!

Actie geldig van 27-07-2016 t/m
18-09-2016!

-model met Signature
ee leerkwkwk aliteiten 

8 actiekleuren , 
De kleur 

nk i.p.v.
**, (L) 2.110 **

Keuze uit  *
*

 a ctie kle ure
n

  *
*

  
  

8

in leer 
”Batick“

nu incl. voetenbank 1.795,– * 

S M L

S M L
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Goois Natuurreservaat 
beantwoordt reacties op haar 

eerdere plannen
door Rob Klaassen

Het Goois Natuurreservaat (GNR) lanceerde dit voorjaar plannen om 85 ha bosgebied 
tussen het Wasmeer en de Hoorneboegse heide om te vormen naar heide. Deze plannen 
gaven aanleiding tot grootscheepse protesten van omwonenden en diverse betrokkenen. 
Iedereen werd toen door het GNR in de gelegenheid gesteld om zijn of haar visie op de 

plannen aan het bestuur van het GNR kenbaar te maken.

Het GNR ontving 220, hoofdza-
kelijk negatieve, reacties op de 
plannen. Dit heeft het bestuur 
van het GNR aanleiding gegeven 
‘een pas op de plaats te maken om 
ruimte te bieden voor overleg en 
het bieden van de mogelijkheid 
voor inbreng van omwonenden 
en belanghebbenden’. Tijdens de 
informatieavonden werd door het 
GNR de toezegging gedaan, dat 

iedereen die een reactie zou ge-
ven ook een antwoord zou krij-
gen. Bijgaand een overzicht van 
de antwoorden van het GNR. 

Antwoorden die dus geen juridi-
sche status hebben, maar wel een 
inzicht geven waarom het GNR 
tot deze plannen is gekomen. 

Communicatie en betrokkenheid
Erkend wordt door het GNR dat, 
ondanks de uitleg van de plannen, 
men zich onvoldoende heeft ge-
realiseerd dat kwesties als deze, 
met name in de directe omgeving, 
snel de vlam in de pan doen slaan. 
Omwonenden voelen zich direct 
bij hun natuurlijke omgeving 
betrokken. Het GNR zegt goed 
te hebben begrepen dat de om-

wonenden en gebruikers van het 
gebied directe invloed wensen te 
hebben op plannen die hun directe 
leefomgeving aangaan. Het GNR 
zegt het belangrijk te vinden dat 
er draagvlak en begrip is voor de 
plannen die zij uitvoert. Daarom 
is besloten een werkwijze te gaan 
ontwikkelen voor het betrek-

ken van omwonenden bij grote 
projecten. De komende tijd zal 
er daarvoor een plan van aanpak 
worden gemaakt. Zodra dit plan 
gereed is, zullen omwonenden en 
andere betrokkenen hiervan op de 
hoogte worden gesteld. 

Nut en noodzaak
De Natuurverbinding Hoorneboeg 
maakt onderdeel uit van een plan 

dat tot doel heeft om door middel 
van stapstenen en corridors tussen 
de Hoorneboegse heide, de beide 
natuurbruggen en het Hilversum-
se Wasmeer, een heide te ontwik-
kelen. Stapstenen zijn stukjes hei 
tussen de bossen. Corridors zijn 
stroken hei tussen de stapstenen. 
Het is daarbij belangrijk de stap-

stenen en corridors zo te plaatsen 
dat de verbindingszone effectief 
wordt. Dat betekent, dat in het 
ontstane heidegebied de daarbij 
behorende planten en dieren gaan 
voorkomen c.q. zich gaan ontwik-
kelen. Om deze doelen te bereiken 
dient het gebied een bepaalde af-
meting te hebben. Deze afmetin-
gen zijn gebaseerd op het Hand-
boek Robuuste Verbindingen van 
Alterra/Wageningen. Hierop is de 
grootte van het plangebied, nl 85 
ha, dan ook gebaseerd. De vraag 
of een natuurorganisatie als het 
GNR zich wel bezig zou moeten 
houden met het grootschalig kap-
pen van bomen wordt bevesti-
gend beantwoord. Het GNR zegt 
dat bij het beheer van bossen zij 
zich vooral bezig houdt met het 
natuurlijker maken van de bossen. 
Veel bossen zijn zo’n 65 jaar gele-
den aangeplant als productiebos, 
dus met veel Lariks, Douglas, 
Amerikaanse eik en vele dennen-
soorten. Het GNR wil die bomen 
vervangen door inheemse soor-
ten, zoals beuk, zomereik, berk en 
lijsterbes. 

Aanleg en beheer
Op de vraag waarom er zo nodig 
hei in plaats van bos zou moeten 
komen, antwoordt het GNR dat de 
afgelopen eeuw 90% van de heide 
in ons land is verdwenen. Heide is 
van belang voor flora en fauna die 
van dit type landschap afhankelijk 
zijn. Met het verdwijnen van de 
heide is ook deze flora en fauna 
voor een belangrijk deel verdwe-
nen. Het creëren van heide draagt 
dan ook bij aan de instandhouding 
ervan. Nagenoeg alle gronden in 
het Gooi kennen een geschiede-
nis van honderden jaren heide. 
Doordat de heidevelden zijn ver-
anderd in bossen zijn daardoor 
ook belangrijke historische lanen 
en oude bomen zodanig in de ver-
drukking gekomen dat deze niet 
meer vallen te herkennen. 

Ook wordt getracht die historie 
weer in het landschap terug te 
brengen. Op de vraag of, nadat de 
bomen zijn gekapt, er wel heide 
zal terugkomen stelt het GNR, dat 
wordt verwacht dat de bodem nog 
zodanig rijk aan zaden van hei-
deplanten is, dat het heideland-
schap vanzelf zal terugkeren op 
de ontstane open plekken. Indien 
nodig zal nog heidemaaisel wor-
den uitgestrooid. Het GNR wijst 
erop, dat met het omvormen van 
bos naar heide enig geduld moet 
worden betracht. ‘Het duurt wel 
enkele jaren voordat de heidebe-
groeiing en het dierenleven zich 
ontwikkelen’.

Milieueffecten
Het GNR zegt geen ervaring te 
hebben met milieuhygiënische 
vraagstukken (water, bodem 
lucht, geluid en straling). Het-
geen het GNR hierover schrijft 
is dan ook gebaseerd op hetgeen 
deskundigen van verschillende 
externe organisaties hen hierover 
hebben meegedeeld. Doordat er 
grootschalig bos wordt gekapt 
en nergens weer wordt herplant, 
is door velen gesteld dat het nog 
steeds toenemende verkeer op de 
A27 ook voor een toename van 
CO2 (koolstofdioxide) zal zor-
gen. Met als gevolg: opwarming 
en klimaatverandering. Het GNR 
stelt dat dit een landelijke taak 
van de overheid is en geen lokale 
taak. Bovendien stelt het GNR, 
dat de omvorming van bos naar 
heide zo kleinschalig is, dat dit 
geen merkbare effecten met zich 
zal brengen. Veel omwonenden 
maken zich grote zorgen over de 
uitstoot van fijnstof wanneer zo-
veel bomen gekapt gaan worden. 
De bomen vangen namelijk veel 
fijnstof af. Het GNR schrijft dat 
door Rijkswaterstaat wordt ver-
zekerd dat de hoeveelheid fijn-
stof zowel thans, als ook in de 
toekomst, binnen de wettelijke 
grenzen zal blijven. Volgens het 
GNR zal dit niet veranderen door 
de kap van 85 ha bos.

Minder zuurstof
Bomen zetten CO2 (koolstofdi-
oxide) om in O2 (zuurstof). Dit 
proces heet fotosynthese. Velen 
vrezen dat er minder zuurstof ge-
produceerd zal gaan worden door 
de kap van de bomen in de directe 
omgeving. Het GNR stelt dat er 
geen waarneembare verandering 
in de zuurstofconcentratie zal 
gaan optreden. ‘het leefklimaat 
voor de aanwezige mensen, flora 
en fauna wordt dus niet aange-
tast’. Velen hebben gesteld dat 
door de kap van de bomen de ge-
luidhinder in Hollandsche Rading 
en ook Hilversum-Zuid zal gaan 
toenemen. Een bos absorbeert ge-
luid, heide resoneert geluid. Het 
GNR stelt ‘dat er geen relevant 
akoestisch verband is tussen het 
verkeer op de A27, de kaplocaties 
van het project Natuurverbinding 
Hoorneboeg en de geluidssitu-
aties in Hollandsche Rading en 
Hilversum-Zuid. Dit zal niet an-
ders zijn als de verbreding van de 
A27 is gerealiseerd. Het ontbre-
ken van enig verband komt door 
de onderlinge positie van de ge-
bieden ten opzichte van elkaar en 
de (grote) afstanden’.

Lees verder op pag. 15Door middel van heidecorridors moet een effectieve verbindingszone ontstaan.

Onder invloed van zonlicht zetten bomen CO2  om in zuurstof.

Het GNR zou ter vervanging o.a. graag lijsterbes in het gebied aanplanten.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

H O R L O G E - B A N D J E S 
i n c l .  a a n z e t t e n . 
Horlogebatterijtjes incl. 
inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Kok Stomerij & lederwa-
ren heeft de gehele maand 
augustus aangepaste ope-
ning. U bent van DINSDAG 
t/m ZATERDAG van harte 
welkom op de Dorpsweg 46 
in Maartensdijk.

Camping relaxstoel Frejus 
antraciet nieuw € 20,-. Tel. 
0346-214042

70 years of popular music 
the seventies muziekboek 
voor zowel piano als gitaar. 
€ 7,50 Tel. 0346-243758

Goed grijze grote kunststof 
honden mand € 15,-. Tel. 
0346-243758

2 nieuwe fotoalbums, gebr. 
Wit ‘’henzo’’ € 7,50. Tel. 
0346-212492

Kindertoiletverhoger nieuw 
wit € 4,-. Tel. 0346-212492

4 tuinstoelen, stapelbaar, 
wit, + ronde tafel wit diame-
ter 80 cm, kunststof. € 35,-.

Haspel met snoer € 35,-. 
Haringen voor tent of luifel 
nieuw en gebr. € 7,50. Tel. 
0346-212436

Goede kwaliteit overschoe-
nen (voor werkzaamh.in de 
modder, regen en sneeuw) 
als nieuw, maat 45 – 47 
€ 20,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Omkeerbare tuintafelkleden, 
wind en weerbestendig, ook 
wasbaar. Afm. rond 160 cm. 
en 130 x 160 cm. Per stuk 
€ 5,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Metalen dossierkoffer 
afsluitbaar L.37 x B.22 x 
H.28,5 cm. incl. hangmap-
pen € 15,-. Tel. 035-8200359 
of 06-16641083.

Kampeertent (3 pers.) 
binnentent 230 x 240 cm 
buitentent 230 x 340 cm 
€ 25,- Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Combi magnetron 1100 W 
Bauknecht afm. B 37 x H 22 
x D35 cm. € 30,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

4 Houten klapstoelen €  
20,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Verzameling oude blik-
ken totaal 40 stuks € 17,50 
Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Speelgoed van Nijntje, 
nieuw en z.g.a.n. klok, ser-
viesje, meubelsetje, boek-
jes enz. totaal 12 stuks 
€ 15,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Staande parasolhoes. Hoogte 
230 cm kleur groen. € 12,50 
Tel. 0346-243758

Te koop gevraagd
Wie heeft er een Tomos snor- 
of bromfiets in de schuur 
staat en wil die tegen een 
schappelijk prijsje aan mij 
verkopen. Tel. 06-37409010

Activiteiten
Gepensioneerde 
ALLEENSTAANDE man, 
72 jaar, zoekt kennismaking 
met een vrouw om samen 
de tijd gezellig door te 
brengen. B.v. door samen 
ergens te gaan eten, een 
dagje of een avondje uit te 
gaan. Tel. 035-5771297

Personeel gevraagd
Gezocht: MANUSJE van 
alles rondom het huis, tuin – 
hout kloven, opruimen enz. 
Tel. 0346-216625

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht 
voor  bouwkundig 
ONDERHOUD, timmer- en 
kluswerk binnen en buiten. 
Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJKE schil-
der heeft nog tijd over voor 
al uw schilder- en sauswerk/
behangen/dakrep. Ingeschr. 
KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

Huishoudelijke hulp met 5 
jaar ervaring helpt u graag. 
Accuraat, initiatiefrijk en 
snel. Bel 06-10305960

Diversen
Jonge werkende vrouw 
zoekt  ze l fs tandige 
WOONRUIMTE in gem. 
De Bilt. Budget ca € 750,- 
incl. gwl. Tel. 06-82855084 
(Francesca)

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

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

Tijdens de zomervakan-
tie is BETTY'S CORNER 
gewoon geopend! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022
Elke woensdag en vrijdag 
in Maartensdijk bij "Kapper 
Hans"! Zorg voor uw haar!

Gevonden bij Maertensplein 
43: sleutelbos met 2 sleu-
tels (Nemef) en label van 
Postbank. Contact via tel. 
0346-212388”

KOFFERS en 
nog eens koffers. 
Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, 
Dorpsweg 46, 
M a a r t e n s d i j k . 
Tel. 0346-214112

SCHOOLTASSEN. 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti.
Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u 
en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voor-
raad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Vierklankbezorging
en vakantie

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

exemplaren op veel openbare plekken binnen de gemeente.
Ook daar kunt u natuurlijk De Vierklank even meepikken. 

De Bilt:
Hotel de Biltsche Hoek, De Holle 
Bilt 1; Boekhandel Bouwman, Hes-
senweg 168; Kwaliteitsslagerij van 
Loo, Hessenweg 183; Mens De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.

Bilthoven:
Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 
12; Bibliotheek Idea Bilthoven, Plane-
tenplein 2; Radio Roulette, Grote Beer 
33a; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. 
WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173; Zorgcen-
trum Koperwiek, Koperwieklaan; 
Primera, winkel, Kwinkelier 29; Bilt-
hovense Boekhandel, Emmaplein 20; 
Plus Supermarkt, Donsvlinder 2; Spar, 
Bilderdijklaan (kleine dorp); Schuts-
mantel 'Warande', Gregoriuslaan 35, 
WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van 
Eicklaan 31.

Westbroek:
Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2; 
Cafetaria Koen, Kerkdijk 3

Groenekan:
Texaco Tankstation, Kon. Wilhel-
minaweg; Tankstation De Haan, 
Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, 
Groenekanseweg 5

Hollandsche Rading:
Perron Peet; Tuincentrum Karel 
Hendriksen, Tolakkerweg 138

Maartensdijk:
Tankstation, Dorpsweg 134; Biblio-
theek Maartensdijk, Nachtegaallaan 
30; Maertensplein; Primera, Van 
Rossum, Jumbo, Dijckstate.

Kijk ook eens op: www.vierklank.nl

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Beantwoording reacties Goois 
Natuurreservaat op haar eerdere plannen

Vervolg van pag. 13

Milieu Effect Rapportage (MER)
Velen hebben zich afgevraagd waar-
om er door het GNR geen MER is 
opgesteld. Allerlei negatieve milieu-
effecten hadden dan automatisch de 
revue moeten passeren. Het GNR 
stelt dat zij geen milieuonderzoek 
heeft laten uitvoeren omdat zij “niet 
de veroorzaker is van bovengenoem-
de hinder en overlast en hiervoor ook 
geen verantwoordelijkheid draagt”. 
Ook wettelijk is het GNR niet ver-
plicht een MER op te stellen, omdat 
de Natuurverbinding Hoorneboeg 
niet binnen de criteria die de wet op 
de MER valt. ‘Er is namelijk geen 
functieverandering (natuur blijft na-
tuur), er is geen overheidsbesluit aan 
de orde die functieverandering in 
gang moet zetten en het project is te 
klein’. 

Tot slot
Het voorgaande is dus een reactie 
van het GNR naar aanleiding van 
eerdere gemaakte opmerkingen van 
omwonenden en belanghebbenden. 
Dit najaar komt het GNR, zoals eer-
der vermeld, met een Plan Van Aan-
pak hoe het nu verder zal gaan met 
de communicatie met de omgeving. 
Dan gaat het echte werk beginnen. 
Veel van het hiervoor gaande zal dan 
ongetwijfeld weer aan de orde gaan 
komen. 

Het GNR stelt ‘dat er geen relevant 
akoestisch verband is tussen het 
verkeer op de A27, de kaplocaties 
van het project Natuurverbinding 
Hoorneboeg’.

Vooral de dennenbomen staan op de nominatie voor de kap.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 28 juli haar 
negende van de totaal dertien avonden in de Zomerreeks in het 
Dorpshuis. Opnieuw waren er naast een deel van de eigen leden 
(nieuwe) deelnemers uit de regio. Er kon met 24 deelnemende pa-
ren in één lijn worden gespeeld. 

Voor Erik Polders + Nico Verhaar was dit keer de hoogste trede op het 
ereschavot met 66,65% gereserveerd; de tweede plaats was voor Alice 
Ho-Pian + Rijnie Westland met 64,89% en de op brons rechtgevende 
trede was voor Henk van de Bunt + Wout van Dronkelaar met 63,81%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 4 augustus. Bij voorkeur van te-
voren aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders uiter-
lijk op de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 
uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en één 
euro voor leden. 

Uitslag Wedvlucht 
 
De jonge duiven van leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde terug 
vanuit het Noord-Franse Niergnies (gemiddelde afstand 256 km). De 
uitslag was: Ron van Veggel + Zoon 1 , 9, J. A. Pouw 2, 3, Combinatie 
Turk + van Zels 4, Piet van Keulen 5, W. de Ruiter 6, P.C.A. Cooyman 
7, Combinatie van Grol + Zoon 8 en Peter van Bunnik 10. 

Bridge bij 
Midgetgolf op bezoek

Bridge-Combinatie Concordia’86 (BCC’86) sloot het seizoen op 23 
juli af op de baan van Midgetgolf Bilthoven van eigenaar en bridge-lid 
Erik Polders. Na de koffie werd er midgetgolf gespeeld (winnares Lyda  
Kuperus), genoten van een Italiaans buffet en tenslotte werd er ook nog 
gebridged met als winnaars Els van den Berg en Carel Croonenberg.  
(Wim Westland)

Buienradar De Bilt buiten gebruik
In opdracht van het KNMI in De Bilt werd donderdag in Herwijnen een nieuwe neerslagradar 

geplaatst. Vorige maand werd de zogenoemde technische ruimte al op de 21 meter hoge 
betonnen pilaar geplaatst. Op deze pilaar stond voorheen de radar 

van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). 

Het KNMI gaat de buienradar in De 
Bilt buiten gebruik stellen. De re-
den van de verplaatsing is dat er in 
de omgeving van de huidige radar 
teveel hogere bebouwing is geko-
men. Die gebouwen beïnvloeden 
de resultaten van de radar negatief.

Samenwerking
De radar in Herwijnen, die een be-
reik heeft van zo’n 250 kilometer, 
dekt - samen met de KNMI buien-
radar in Den Helder - geheel Ne-
derland én een deel van de Noord-
zee af. Bovendien wordt gewerkt 

met de nieuwste technieken die het 
uiteindelijke resultaat moeten ver-
beteren. 
In de toekomst wordt op dit gebied 
verder samengewerkt met de Bel-
gische Meteorologische diensten 
en de Deutscher Wetterdienst.

Dit beeld gaat verdwijnen.



advertentie

 De Vierklank 16 3 augustus 2016

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Zeldzame vlinder waargenomen 
in Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Het geraniumblauwtje wordt niet elk jaar waargenomen in Nederland. Toch was het vorige 
week raak in een Bilthovense tuin. Het zeldzame diertje werd herkend als geraniumblauwtje en 
op ‘waarneming.nl’ gezet, een website waar iedereen zijn of haar natuurwaarnemingen op kan 
plaatsen. In een mum van tijd was de waarneming bekend bij vlinderliefhebbers en kwamen zij 

van heinde en verre om hem te spotten.

De tuin van Sylvia van Leeuwen 
en Bart van Tooren aan de Van der 
Helstlaan in Bilthoven is geheel 
ingericht om het vlinders zoveel 
mogelijk naar de zin te maken. 
Vlinderstruiken, phloxen en an-
dere planten sieren zowel voor- als 
achtertuin. Vrijdag 22 juli liep Van 
Leeuwen in haar achtertuin, tot zij 
een vlindertje aantrof op een paar 
‘hot lips’, een wit met rode tuin-
plant. Van Leeuwen: ‘Ik zag een 
vreemd vlindertje zitten en dacht 
nog ‘wat een raar beest zit daar’. Ik 
keek nog eens goed en zag tot mijn 
verrassing dat dit een geranium-
blauwtje moest zijn, een zeldzame 
vlindersoort uit Zuid-Europa. Het 
was nog een vrijwel gaaf exem-
plaar, die beide staartjes nog had, 
onderaan de vleugels’. 

Staartjes
Bart van Tooren vult aan: ‘Als je 
een vlindertje aantreft met twee 
‘staartjes’, onderaan de vleugel, 

is het vrijwel altijd een zeldzame 
soort. Een kenmerk van het gera-
niumblauwtje is zijn overwegend 
bruine kleur en de twee staartjes, in 
tegenstelling tot de andere blauw-
tjes, die overwegend blauw zijn’. 
Van Leeuwen rende het huis in en 
haalde haar fototoestel, om de zeld-
zaamheid te vereeuwigen. Het ge-
raniumblauwtje is slechts een paar 
keer in Nederland waargenomen, in 
2003 in Beek (L) en Heesch (NB), 
in 2008 en 2009 (Zoetermeer) en 
in 2009, 2012 en 2014 ( alle Maas-
tricht). Van Leeuwen vertelt ver-
der: ‘Nadat ik een aantal foto’s van 
het beestje had gemaakt, heb ik de 
waarneming op ‘Waarneming.nl’ 
gezet. Binnen een half uur kreeg 
ik een telefoontje van Kars Veling, 
medewerker bij de Vlinderstich-
ting. Of hij mocht komen kijken’. 

Kijken
De volgende dag kwam Kars Ve-
ling langs, met vijf andere geïnte-

resseerden. Van Tooren: ‘Gelukkig 
viel de drukte in de buurt nog wel 
mee. Bij sommige zeldzame vogel-
soorten staan soms honderden vo-
gelaars in de rij om een glimp van 
het betreffende dier op te vangen. 
Eigenlijk was ik wel bang dat dat 
hier ook zou kunnen gebeuren. Ik 
zag het al voor mij, honderden na-
tuurliefhebbers in en om het huis, 
op zoek naar dat ene zeldzame 
vlindertje’. Gelukkig viel het mee, 
zaterdag zijn zes mensen langsge-
weest en zondag nog eens drie. 

Opletten
De komende maanden blijft het in 
ieder geval opletten, want dit bij-
zondere blauwtje kan nog maan-
denlang worden gezien, tot in ok-
tober aan toe. Plaatsen met vooral 
hanggeraniums zijn goede voort-
plantingsplekken. Vooral op de 
knoppen kunnen de platronde witte 
eitjes van het geraniumblauwtje 
worden aangetroffen. 

Tel mee
Komend weekend, op 5, 6 en 7 
augustus vindt de landelijke Tuin-
vlindertelling 2016 weer plaats. 
Van Tooren: ‘Het zou leuk zijn 
als zoveel mogelijk mensen mee-
doen met de telling. Soorten die 
je altijd wel ziet zijn citroenvlin-
der, koolwitje (waarvan drie soor-
ten zijn) en kleine vos. Wie weet 
wordt ook de dagpauwoog of de 

gehakkelde aurelia waargenomen. 
In onze tuin heb ik al zo’n twin-
tig soorten gezien, van de onge-
veer 25 voorkomende soorten in 
Bilthoven en totaal 60 soorten in 
Nederland’. 

Wie meer wil weten over vlinders 
of over de telling:
www.vlinderstichting.nl of
www.vlindermee.nl 

Wandelexcursie
Utrechts Landschap organiseert op zondag 7 augustus een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit 
bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een door-
snede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. 
Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 
in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.
Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De 
Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wande-
ling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig en deelname is gratis.

Enorme bomen sieren landgoed 
Houdringe.

Het geraniumblauwtje is tot nu toe maar een paar keer gezien in Nederland. 
(foto Sylvia van Leeuwen)

Bart van Tooren en Sylvia van Leeuwen weten hoe een tuin aantrekkelijk wordt voor vlinders.

Nieuw Nationaal Park
Wat een mooi bericht vorige week in 
deze krant. Een nieuw nationaal park, 
waaronder meerdere Biltse parels. 
Dit besluit is ook een ondersteuning 
voor de inzet op versterking van de 
groene en culturele functie van onze 
gemeente.

Op één van de foto’s is ook het 
landgoed Beerschoten te zien, met 
een deel van de Beeldentuin. De 
recreatieve functie van dit park was 
ook één van de pijlers onder het 
starten van de petitie aan het Utrechts 
Landschap. Gelukkig heeft het 
Landschap enkele maanden geleden 
besloten dat de Beeldentuin mag 
blijven bestaan op haar grondgebied. 
Nu de Provincie nog overtuigen van 
het nut van dit park op deze locatie. 
Frans Poot, gemeenteraadslid

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
03-08
Do.

04-08
Vr.

05-08

Gebakken eendenborstfilet
met marmeladesaus

of
Duo van zonnevis en 

zeebaars met citroensaus
of

Tortilla wrap met zomergroenten,
salsa en jonge spinazie

€ 10,-

Woe.
10-08
Do.

11-08
Vr.

12-08

Ossenhaaspuntjes met spek,
champignon en crème-fraiche

of
Gebakken sliptongetjes

of
Lahmacun (Turkse pizza)

met geitenkaas, dadels,
walnoten en spinazie

€ 10,-

(2 stuks)
€ 10,-

(3 stuks)
€ 14,-

€ 10,-

Maandmenu augustus: TAPAS-menu!


	VK-M_03-08-16_01fc
	VK-M_03-08-16_02fc
	VK-M_03-08-16_03fc
	VK-M_03-08-16_04fc
	VK-M_03-08-16_05fc
	VK-M_03-08-16_06fc
	VK-M_03-08-16_07fc
	VK-M_03-08-16_08fc
	VK-M_03-08-16_09fc
	VK-M_03-08-16_10fc
	VK-M_03-08-16_11fc
	VK-M_03-08-16_12fc
	VK-M_03-08-16_13fc
	VK-M_03-08-16_14fc
	VK-M_03-08-16_15fc
	VK-M_03-08-16_16fc

