
Mevrouw Booij vertelt dat ze zes 
jaar geleden, samen met haar in 2006 
overleden echtgenoot ten tijde van 
de beëindiging van huisartsenprak-
tijk Hoogmolen, de apotheekrechten 
heeft overgenomen van de toentertijd 
apotheekhoudende huisartsenpraktij-
ken Hoogenraad en van Leeuwen. 
Voornoemde praktijken beëindigden 
daardoor ook de aan hun praktijk 
verbonden medicijnverstrekking: een 
trend, die in het grootste deel van ons 
land op dat moment gaande was en 
nog steeds is. Gelijkertijd werd de 
afspraak gemaakt, dat zodra dit haal-
baar zou zijn, er in Maartensdijk een 
apotheek zou worden geopend. Ook 
het pand aan de Molenweg is toen 
aangekocht en de naam Apotheek 
Maartensdijk is vastgelegd. In de tus-
senliggende periode is de Noorder 
Apotheek verhuisd naar een groter 
pand in Bilthoven en zijn de plannen 
en tekeningen voor Apotheek Maar-
tensdijk definitief vastgesteld. Door 
de verhuizing in Bilthoven en het 
overlijden van de heer Booij heeft de 
start van Apotheek Maartensdijk lan-
ger op zich laten wachten dan vooraf 
gepland was.

Apotheekhoudende huisarts 
In 2004 telt Nederland 490 apo-
theekhoudende huisartsen. Van alle 
in Nederland zelfstandig gevestigde 
huisartsen is ruim 6% apotheekhou-
dend. In 2003 waren dit er nog 593, 
ofwel 8% van de zelfstandig geves-
tigde huisartsen. In 184 van de 483 
gemeenten bevindt zich één of meer 
apotheekhoudende huisartsen. Het 

aantal apotheekhoudende huisartsen 
per gemeente varieert van nul tot 
negen (Veere). In De Bilt zijn dat 
er drie, in Hilversum en Zeist bij-
voorbeeld nul. De oorzaak van de 
afname van het aantal apotheekhou-
dende huisartsenpraktijken is vooral 
gelegen in het feit, dat uit onderzoek 
blijkt, dat deze activiteit voor een 
huisarts nauwelijks winstgevend is en 
dat tal van huisartsen qua opleiding 
en toerusting onvoldoende geëqui-
peerd waren en zijn.

De apotheekhoudende huisartsen zijn 
vooral gevestigd in meer landelijke 
gebieden voornamelijk in het noorden 
van het land en in Zeeland. Apo-
theekhoudende huisartsen, openbare 
apotheken (de grootste groep), zie-
kenhuisapotheken en drogisten zijn 
de volledige vergunninghouders in 
de verstrekking van geneesmiddelen. 
Daarnaast zijn er nog bijzondere ver-
gunninghouders (noodverkooppunten 
door kleine zelfstandigen) voor de 
verkoop van zelfzorggeneesmidde-
len.

Apotheek met medicijnrobot
Er is destijds lang getekend aan de 
plannen van de nieuwe Noorder Apo-
theek in Bilthoven. ‘Het pand en de 
inrichting ervan voldoen helemaal. 

We hebben tot nu toe nog geen enkele 
aanpassing hoeven uit te voeren. Apo-
theek Maartensdijk wordt daarom een 
verkleinde kopie van deze apotheek’. 
Mevrouw Booij is daarnaast zeer te 
spreken over haar in België gekochte 
medicijnrobot. ‘Ik zou niet meer zon-
der willen en kunnen. Met een druk 
op de knop van de computers achter 
de balie kunnen de medewerkers snel 
elk gewenst doosje met medicijnen, 
voorzien van het juiste patiëntene-
tiket, aan de clientèle overhandigen 
zonder dat ze daar zelf naar op zoek 
moeten. Het is veilig en het gaat 
snel. Daarom komt ook in Maartens-
dijk een medicijnrobot. Ook zal er 
altijd een apotheker aanwezig zijn 
en zoveel mogelijk een verpleegkun-
dige’. De apotheek komt op de plek 
waar voorheen een fysiotherapeut een 
praktijkruimte huurde. ‘Die huur heb-
ben we begin dit jaar opgezegd om 
de weg vrij te maken voor deze apo-
theek. De huidige huisartsenpraktijk 
in het pand is van meet af aan op de 
hoogte geweest van onze plannen. De 
huidige entree zal ook gezamenlijk 
gebruikt gaan worden’. Op de vraag 
of Maartensdijk groot genoeg is voor 
twee apotheken antwoordt mevrouw 
Booij: ‘De tijd zal het leren’. Voor het 
eind van het jaar zal Apotheek Maar-
tensdijk haar deuren openen. 

Apotheek Maartensdijk opent nog dit jaar haar deuren 
door Marijke Drieenhuizen

De verbouwing is gestart en nog voor dit eind van het jaar 2008 opent Apotheek Maartendijk aan de 
Molenweg haar deuren. De nieuwe apotheek is eigendom van mevrouw C. Booij, die tevens eigenaar is van 

de Noorder Apotheek in Bilthoven.
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Mevrouw C. Booij achter de balie van de Noorder Apotheek in Bilthoven.




  


Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Zwembad de Kikker is op 30 juli weer open gegaan voor de zwemmers 
nadat het op 25 juli haar deuren moest sluiten door een zwemverbod van de 
Provincie Utrecht. Dat zwemverbod was opgelegd nadat was geconstateerd 
dat het zwemwater was verontreinigd door blauwalg. Deze blauwalg produ-
ceert gifstoffen, die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. De 
meting van de waterkwaliteit wordt gedaan door het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. Dat heeft het oppervlaktewater in beheer en con-
troleert regelmatig de kwaliteit daarvan. 
Het fenomeen blauwalg doet zich vooral voor na een aantal warme en zon-
nige dagen. Er is op verzoek van De Kikker nog een tweede meting gedaan 
maar die leidde tot hetzelfde resultaat. Hierna is het zwembad dicht gegaan 
op last van de provincie die de uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor 
draagt. ‘Het was geen verrassing voor ons’, vertelt medewerker F. jansen 
van zwembad De Kikker. ‘je ziet zelf ook wel dat er meer algen in het water 
ontstaan. Omdat het water stilstaat ontstaat een opéénhoping van de blauw-
algen Bij ons staat de gezondheid van de zwemmers voorop. 
Met de twee circulatiepompen die we hebben geplaatst proberen we dit 
probleem te voorkomen. Het water in het zwembad was hierdoor al veel 
beter dan dat in de rest van de fortgracht waar het deel van uitmaakt. Het 
hoogheemraadschap heeft nu zelf een nog veel grotere pomp geplaatst en 
dat scheelt een heleboel. Hiermee wordt water uit het naastgelegen sloten-
systeem in de fortgracht gepompt waardoor meer circulatie ontstaat.‘ Nu is 
gebleken dat de hoeveelheid geproduceerde gifstoffen onder de norm van 
het zwemverbod ligt is het door de provincie geplaatste zwemverbodsbord 
weer verwijderd. ‘De leden van De Kikker kunnen op de site www.zwemba-
ddekikker.nl zien of het bad open is. Zij die dat niet hadden gedaan kwamen 
dus voor een gesloten deur. Maar het is natuurlijk niet te doen om iedereen 
in zo’n situatie persoonlijk te bellen’, vertelt jansen. Nu is het zwembad 
echter weer open en de temperatuur van de daarop volgende dagen was heel 
uitnodigend voor een duik in het koele en weer schone water. [MN]

Zwembad ‘De Kikker’ 
weer open na blauwalgenplaag



Terugplaatsing sculptuur 
 
De gerepareerde sculptuur Coming on Stage van beeldhouwster Elisabeth 
Varga werd op dinsdag 29 juli teruggeplaatst voor het kantoor van ING op 
het Vinkenplein in Bilthoven. De sculptuur werd in mei 2008 door vandalen 

beschadigd, waarna deze werd ver-
wijderd. 
De sculptuur Coming on Stage is 
in 1995 door de ING-bank aan de 
gemeente De Bilt geschonken. Dit 
gebeurde ter gelegenheid van de ope-
ning van het nieuwe kantoor aan het 
Vinkenplein in Bilthoven. De sculp-
tuur stelt twee flamencodanseressen 
voor en is gemaakt van cortenstaal. 
Cortenstaal is roestkleurig. De ver-
roeste buitenkant bij deze staalsoort is 
zo dicht dat deze het staal beschermt 
tegen verder roesten [GG].
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

10 augustus - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

10 augustus - 11.00 uur 
Ds. D. J. Versloot, Woerden

St. Maartenskerk Maartensdijk
10 augustus - 10.00 uur

Woord- en Communieviering,  
Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
10 augustus - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek, Groenekan

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
10 augustus - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Evers, Putten

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

10 augustus - 10.30  en 18.00 uur
Kand. C. Klok, Rijnsburg

Ned. Ger. Kerk Westbroek
10 augustus - 10.00 uur

Ds. K. de Ruiter, Maarssen
10 augustus - 18.30 uur

Hr. C. Hoogendoorn, Amersfoort

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
10 augustus - 10.00 uur

Ds. K.C. Kos, Ede
10 augustus - 18.30 uur

Ds. J..H. van Daalen, Nijkerk

P.K.N. - Herv. Kerk  
Lage Vuursche 

10 augustus - 10.00 uur
Drs. J. de Rooij, Barneveld

10 augustus - 18.30 uur
Ds. C.G. Baart, Renswoude

Onderwegkerkje Blauwkapel
10 augustus – 9.30 en 10.30 uur

Drs. D. Werkman
Oecumenische dienst
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘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

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Zomerbridge
De bijna tropische omstandigheden (zeker in slecht geëquipeerde tijdelijk 
Dorpshuis in Hollandsche Rading) maakten, dat de zesde avond van het 
Zomerbridge in Hollandsche Rading een beperkte opkomst kende. Het goud 
was deze avond voor Anneke de Jong + Toon Smits (63,19 %), het zilver ging 
naar Tine van Ginkel + Nans Lelie (56,60 %) en het brons werd door Bernarda 
Kösters + Sylvia van Luinen in ontvangst genomen. 
Zomerbridge is een individuele competitie, waarin op dit moment  Albert 
Makkinga (58,45 %), Tine van Ginkel - Assen, Nans Lelie (beiden 58,01 %), 
Toon Smits (57,11 %), Trees van Doorn (56,02 %) en Nanne de Vries (55,95 
%) kansrijk zijn voor de eindzege. Zomerbridge is tot en met de laatste don-
derdag van augustus nog in het tijdelijk dorpshuis in Hollandsche Rading. 
Aanvang 19.45 uur. Aanmelden en inschrijven per paar is mogelijk op de 
speeldag tot 19.30 uur en kan ook vooraf per e-mail: bridgehollrading@
casema.nl. Niet-leden van de organiserende Bridgeclub Hollandsche Rading 
betalen 1 euro p.p. per avond.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes haalt zaterdag 9 augustus oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.
Groenekan
Op zaterdag 9 augustus haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorp-
sedijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het 
papier vóór 9.00 uur gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Voor de tweede keer was er ’s nachts een das op bezoek in onze tuin. Op zich 
niet zo erg, ware het niet dat ik in De Vierklank heb gelezen, dat deze dieren 
zo’n driehonderd wormen per nacht verorberen. Afgezien van de open stukjes 
in het gras heb ik te doen met de merels en andere wormetende vogels. Ik heb 
niets tegen dassen, maar ik en velen met mij zouden het wel zeer betreuren, 
wanneer wij door voedselgebrek het zingen van merels enz. in de toekomst 
zouden moeten gaan missen. Dassen zien er eigenlijk alleen maar leuk uit 
in kinderprentenboeken; verder moeten ze maar in de buurt van hun burcht 
blijven. Misschien is er een wegomlegging mogelijk!
Mevr. H. Vreeswijk, Groenekan

Elisabeth Varga en George Cortlever 
herplaatsen de sculptuur Coming on 
Stage op het Vinkenplein.

Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 9 augustus de 
middagtocht ‘Dudok Hilversum’. Zondag 
10 augustus staat de middagtocht ‘Natuur-

brug’ op het programma en woensdag 13 
augustus wordt de dagtocht ‘Plassentocht’ verreden. Het ver-

trek van beide middagtochten is om 13.00 uur en voor de ‘Plas-
sentocht’ vertrekt men om 10.00 uur; alle drie vanaf de Kerkbrink 

Hilversum (Museum). Voor overige tochten zie www.fietsgilde.nl

Herdenking van de Japanse capitulatie
Op vrijdag 15 augustus wordt in Bilthoven de Japanse capitulatie van 15 
augustus 1945 herdacht. De herdenking wordt gehouden voor het oorlogsmo-
nument bij het gemeentehuis, Soestdijkseweg 173 om 13.30 uur. De Biltse 
herdenking - de enige in deze regio - wordt al vele jaren gehouden en er 
komen elk jaar meer mensen; ook jongeren en mensen, die de oorlog daar niet 
hebben meegemaakt. Het is bemoedigend te zien dat begrip en erkenning zo 
zijn gegroeid. Tijdens de herdenking worden rode rozen in vazen geplaatst, 
voor elk jaar één. Daarna wordt door iemand van de vierde generatie een witte 
roos tussen de rode gezet; voor de toekomst. Dit jaar dus 63 rode rozen en één 
witte. Na het blazen van de Last Post en de officiële kranslegging is er gelegen-
heid om zelf bloemen te leggen bij het monument. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door de Koninklijke Landmacht. Na afloop is er koffie en thee met 
spekkoek en kwee lapis (een Indonesische zoete lekkernij).Nadere inlichtingen: 
mevrouw J. Hildering, T : 030 2202505, e-mail: jlwhildering@casema.nl.

Zonder hem verder te moeten leven
is moeilijk te bevatten.

De overweldigende belangstelling na het overlijden van mijn onvergetelijke, 
lieve man, onze papa en opa

Floris de With 
Floor

doet ons beseffen dat hij bij veel mensen die hem gekend hebben een bijzondere 
indruk heeft achter gelaten.
Deze gedachte is voor ons tot grote steun bij de verwerking van ons verdriet.

Wij danken u voor uw medeleven.

  Ant de With – van der Vaart
  Anette en Kim
   Annick
  Freddy en Johanna
  Theo en Christa
   Anne, Fleur

Hollandsche Rading, augustus 2008



In 2003 werd besloten om de gemeen-
tewerf in Maartensdijk te sluiten 
en werd er een andere bestemming 
gevonden voor de vrijgekomen grond: 
woningbouw. Tegelijkertijd werd het 
plan opgevat om het aangrenzende 
tennispark te verplaatsen naar de Die-
renriem, waardoor de mogelijkheid 
ontstond voor een wellicht laatste 
nieuwbouwlocatie van enige omvang 
in de kern Maartensdijk. 

Opgetogen
Voor de bebouwing van deze voorma-
lige gemeentewerf Maartensdijk was 
een prijsvraag uitgeschreven. Uitein-
delijk zijn drie plannen voorgelegd 
en beoordeeld door een deskundi-
genjury. Tevens had er apart overleg 
plaats met de toen nog fungerende 
dorpsraad Maartensdijk. Het plan 
‘opgetogen’ werd de winnaar. 
‘Opgetogen’ is ontworpen door archi-
tect Hans van den Dobbelsteen. Hij 
liet zich voor de gebogen kappen in 

zijn ontwerp inspireren door de vorm 
van de betonnen bovenleidingpalen 
van de spoorweg Utrecht-Hilversum. 
Hij projecteert in zijn ontwerp een 
appartementencomplex aan de groen-
strook. ‘Opgetogen’ kent de bouw 
van 46 woningen in diverse catego-
rieën, waarbij er direct aan de groen-
strook tegenover de huizen aan de 
Bernhardlaan een appartementencom-
plex zal worden gebouwd. Rene van 
Eymeren: ‘Dat er woningen worden 
gebouwd vinden wij allemaal prima, 
maar onze terechte zorg was en is het 
intact laten van de groenstrook tussen 
het te bouwen appartementencomplex 
en de Bernhardlaan inclusief onze 
huizen’.

Toezeggingen
Volgens van Kuijk en van Eymeren 
heeft tijdens de informatieavond op 2 
september 2004, die niet alleen door 
hen, maar ook door andere belangheb-
benden werd bezocht, de toenmalig 

wethouder Karin Stadhouders toege-
zegd, dat de groenstrook gehandhaafd 
zou blijven. Beide bewoners verwij-
zen voorts naar De Vierklank van 15 
februari 2006, waar in een verslag van 
een werkbezoek van CDA gemeente-
raadsleden en opnieuw wethouder 
Stadhouders de instandhouding van 
de groenstrook genoemd wordt.
Op een inloopavond over de bouw-
plannen in mei 2007 werd door de 
gemeente toegezegd dat aan de groen-
strook niet getornd zou worden. 

Naar aanleiding van een aantal vra-
gen van een bewoner van de Prins 
Berhardlaan stuurde gemeente De 
Bilt in augustus 2006 een schrifte-
lijke reactie, waarin o.a. staat, dat 
de te kappen bomen voornamelijk 
op of direct langs de werf en de 
tennisbanen staan. Naast het kappen 
van enkele bomen zouden er ook 22 
nieuwe bomen worden geplant.

Kapvergunning
Op 16 augustus 2007 is een kapver-
gunning verleend, die aangevraagd 
was op 12 juni 2007 en was inge-
diend door de gemeente De Bilt in 
samenwerking met de projectontwik-
kelaar Bemog voor het kappen van 
57 bomen. 
Van Eymeren en van Kuijk schrok-
ken enorm, toen zij zagen welke 
bomen gekapt zouden worden. Het 
betrof niet alleen bomen op de oude 
gemeentewerf en bij de tennisbanen 
maar ook de groenstrook tegenover 
hun huizen. De werkelijke bedoeling 
van de gemeente De Bilt was totaal 
anders dan wat in de brief van augus-
tus 2006 stond: het gaat niet slechts 
om enkele bomen, maar om 57 van 

een totaal van 66 bomen. Dat 20 
van de 25 bomen in de groenstrook 
moeten worden gekapt is volgens van 
Eymeren en van Kuijk totaal nieuw. 
Zij en de andere betrokken buren die-
nen dan ook een bezwaar in tegen de 
verleende kapvergunning en de groep 
wordt op 30 oktober 2007 hierover 
‘gehoord’. Jl. 7 juli ontvangen zij 
een brief van de gemeente met een 
kopie van het verslag van de hoor-
zitting. De bezwarenadviescommis-
sie heeft hun bezwaarschrift gegrond 
verklaard, maar de gemeente heeft na 
heroverweging alsnog het bezwaar 
ongegrond verklaard. 

Alternatief
Van Kuijk: ‘De motivering van de 
Gemeente De Bilt om eerdere toezeg-
gingen en het advies van de advies-
commissie naast zich neer te leggen 
is, dat projectontwikkelaar Bemog tot 
aan de grens van het park het nieuw 
te bouwen appartementencomplex 
wil plaatsen en daardoor het gebouw 
tegen een muur van bomen en strui-
ken komt te staan. Bemog heeft 
ruimte nodig om te kunnen bouwen 
en de toekomstige bewoners willen 
ook wel wat daglicht in de woningen 
krijgen. De Gemeente De Bilt vindt 
snoeien, de kronen van de bomen 
halveren of uitdunnen geen optie; 
dus de bomen moeten gewoon ver-
dwijnen. Daarnaast wil de gemeente 
De Bilt bomen kappen, die ver van 
het appartementcomplex verwijderd 
staan. Compensatie door de herplant 

van 20 nieuwe bomen is nauwelijks 
van toepassing voor de groenstrook 
waar 1 nieuwe boom zou worden 
geplant’. De Gemeente zou volgens 
van Eymeren het alternatief kunnen 
bedenken, dat Bemog het apparte-
mentencomplex niet direct aan de 
grens van de groenstrook zou kunnen 
bouwen maar een aantal meters er 
vandaan, zodat de groenstrook met 
bomen, struiken, vogels en egels in 
een ongewijzigde vorm kan blijven 
bestaan in ons dorp Maartensdijk.

Beroep
Het steekt de bewoners dat de 
Gemeente De Bilt hen ‘in de maling 
neemt’. Al jaren roepen dat de groen-
strook behouden zou blijven en ver-
volgens 80% van de bomen willen 
verwijderen. Zij willen de gemeente 
De Bilt aan de eerder gedane toezeg-
gingen over het intact laten van de 
groenstrook houden. In koor roepen 
zij: ‘Afspraak is afspraak daar willen 
wij de gemeente De Bilt aan hou-
den’. Vooralsnog rest hen niets anders 
schriftelijk beroep in te stellen tegen 
de kapvergunning bij de arrondisse-
mentsrechtbank Utrecht. 
De gemeente De Bilt bevestigde 
desgevraagd de geschetste gang van 
zaken met betrekking tot het uit-
gebrachte advies en het niet vol-
gen daarvan. Geconfronteerd met het 
ingestelde beroep meldde de afdeling 
Vergunningen en Toezicht het gehele 
proces tot nu toe nog eens opnieuw te 
gaan bekijken.
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"Wij worden in de maling genomen"
door Henk van de Bunt

Rene van Eymeren en Dick van Kuijk wonen met hun respectievelijke partners aan de Prins Bernhardlaan 
in Maartensdijk tegenover een groenstrook, gelegen voor en naast de voormalige tennisbanen. Zij zijn ook de 
woordvoerders van hun buren, allemaal wonend tegenover de voormalige tennisvelden. Door de groenstrook 

loopt een voetpad met aan beide zijden een grasveld met diverse groepen van bomen en struiken, waarin 
diverse vogelsoorten en egels (beschermde diersoort) zich ophouden. Achter de groenstrook was dus de 

oude locatie van het tennispark Toutenburg en daar weer achter de (ook al voormalige) gemeentewerf van 
Maartensdijk.

De meest betrokken bewoners aan de Prins Bernhardlaan zijn niet erg opge-
togen over de te verlenen kapvergunning.

Architect Hans van den Dobbelsteen liet zich voor de gebogen kappen in zijn ontwerp inspireren door de vorm van 
de betonnen bovenleidingpalen van de spoorweg Utrecht-Hilversum.

De Vergeten Kiek
door Koos Kolenbrander

In De Vierklank van 2 april 2003 (foto links onder) stond een kopie 
van een ansichtkaart uit 1928 (nu alweer 80 jaar geleden) van het 

kruispunt van de Tolakkerweg met de Graaf Floris de Vijfdeweg en 
de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading (foto rechts onder).  

Bij de jaarlijkse zomeropruiming kwam die kaart weer even te 
voorschijn en keken we eens op de adreszijde (foto midden onder).

De kaart is gefrankeerd met een 
postzegel van 1½ cent en is tach-
tig jaar geleden op 23 juli 1928 in 
Maartensdijk afgestempeld. Riek is 
de afzender en verzond de kaart 
aan J. Walst, Kalf 54 te Zaandam. 
Algemeen bekend is, dat in die tijd 
veel mensen uit de stad zomers rust 
in Hollandsche Rading zochten. Het 
adres - Kalf 54 - (thans Zaanstad) 
bestaat nog steeds en blijkt recen-
telijk (op 12 juli jl. om 14.37 uur) 
hinder van wateroverlast gehad te 
hebben. Ook de naam is in die regio 
nog bestaand.

De ansichtkaart is destijds uitgege-
ven door J.A. Hardeman te Maar-
tensdijk, een kruideniersfamilie die 
sinds 1883 met een winkel aan de 
Dorpsweg was gevestigd. De winkel 
werd in 1969 overgenomen door 
Vivo Klaas de Groot. Toen deze zich 
vestigde in een nieuwe winkel op 

de Marijkehof, is er in het pand aan 
de Dorpsweg 82 een makelaardij 
gevestigd.
In het grote huis rechts op de foto 
had Jan van Beek tot 1966 er een 
kruidenierswinkel. Rechts naast de 
winkel van van Beek was het post-
kantoor gevestigd waar de ansicht-
kaart waarschijnlijk is afgestempeld. 
Op dit pand stond de sirene van 
Hollandse Rading. De huidige Graaf 
Floris de Vijfdeweg en de Vuursche 
Dreef heetten in 1928 nog resp. Hol-
landsche Rading West en - Oost. 

Olympiade
Een kleine week na de afstempe-
ling van de kaart op zondag 29 juli 
1928 opende Prins Hendrik namens 
koningin Wilhelmina de IXe Olym-
piade in het Olympisch Stadion te 
Amsterdam. Vrijdag 8 augustus a.s. 
vindt dit weer plaats, maar nu in 
China.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

BUIDEL-BESTENDIGE

inbouw apparatuur
koop je natuurlijk bij Vink Witgoed.

Moderne apparaten en 
ouderwets degelijke service!

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Koelbox 8 ltr Euro 12,95

Afwasdruiprek Euro 3,50
 

Veger en blik Euro 1,25
 

Hangend wasrek met knijpers Euro 5,30

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,
Telefoon 0346-281764

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

Openeningstijden: maandag 08.30 - 21.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
08.30 t/m 18.00 uur; zaterdag 09.00 t/m 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

Geopend maandaG t/m vrijdaG 8.30-17.00 uur

 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

STOMPETOREN 
JONGE KAAS

BIESLOOK
ROOMKAAS

100
GRAM 1.20

1 kilo 9.-

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

Half- om half gehakt
1 Kg. | 3,98

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 augustus 
t/m woensdag 13 augustus

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK SALADE-TRIO

VLEESWARENDUO

3x100
gram

2x100
gram

2.98

2.98

Filet Americain
Sellerysalade
Grillworstsalade

Kipfilet
Boerenham

Boterhamworst, Schouderham, 
Grillworst met- of zonder kaas, Gebraden 
gehakt, Zeeuws spek, Paardenworst, 
Leverworst, Kookworst

Hamlapjes

Bami/Nasi vlees

Sucadelappen

1 Kg. 7.98

1 Kg. 6.98

500 gram 4.98

Slavinken
Rundervinken
Hamburgers

6 halen / 5 betalen

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Donuts
4 voor €2,95 

Italiaanse bollen
NU 4 voor €1,95

(normaal € 0,65 per stuk)

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Sieraden
30% 

korting



Gijs Ruysestein had twee jaar gele-
den, toen hij voor het eerst met zijn 
makkers de Vierdaagse wilde lopen, 
net als iedereen de pech, dat al na 
één dag het evenement door de barre 
(warme) weersomstandigheden werd 
afgeblazen. Maar vorig jaar heeft hij 

de tocht dan voor het eerst glansrijk 
volbracht. In De Vierklank van 25 juli 
2007 vertelde Gijs in 2008 weer mee 
te doen want ‘als je het eenmaal hebt 
gedaan, raak je er door bevangen’. 

Gijs heeft met zijn makkers dit voor-

jaar voldoende getraind. ‘Ik had al 
een tijd geleden een knieblessure 
opgelopen tijdens mijn werk’ vertelt 
Gijs. De dokter dacht toen dat het wel 
meeviel en dat ik kon trainen. Dat 
klopte ook wel maar de eerste dag in 
Nijmegen tijdens het lopen speelde 
de knie toch op. Maar ja, dan geef 
je niet gelijk op. De tweede dag ben 
ik na vier kilometer gestopt bij een 
EHBO-post. Vandaar ben ik naar de 
Rode Kruispost in Nijmegen gegaan. 
De dokter heeft gekeken en zei dat 
het onmogelijk was om door te gaan. 
Toen was het dus afgelopen. Gewoon 

overmacht. De volgende dagen ben 
ik lekker op de camping aan de rand 
van Nijmegen gebleven. Wat later 
opgestaan natuurlijk en s’ middags 
naar de stad en het café om de wach-
ten op mijn vrienden. Ja, Adrie de 
Vries, Wim Staudt, Wim Bot en Hans 
Stevens hebben de Vierdaagse uitge-

lopen. Na terugkeer ben ik gewoon 
gaan werken maar ik heb nu nog wel 
last van mijn knie. Gaat wel over. We 
hebben afgesproken dat we komend 
jaar weer flink gaan oefenen. We 
willen in februari al beginnen, want 
natuurlijk doe ik volgend jaar weer 
mee.’
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advertentie

Klankbord
Bunker en Golfbaan

Het was in de TV-quiz ‘Per seconde 
wijzer’ in de voorvoorgaande week, 
dat ik er voor het eerst van hoorde: 
Op een golfbaan is ook een bunker. Ik 
wist het echt niet en dacht: ‘Ik hoop, 
dat ze die in De Bilt nooit zullen hoe-
ven opblazen, want dan kan er wel 
eens wat misgaan'. En omdat voorko-
men nog steeds beter is dan genezen 
lijkt het mij zelfs beter om die reden, 
in ieder geval bij de Prinsenlaan, 
de zoveelste golfbaan in deze regio, 
maar helemaal niet te realiseren.

Trouwens, waarom zou je? Een bun-
ker is een met zand gevulde hindernis 
op een golfbaan. Je gaat toch niet 
iets realiseren met meteen al een 

hindernis? Bij Zeskamp op TV had je 
vroeger een hindernisbaan, maar het 
tijdperk van dergelijke spelletjes was 
toch al voor het overlijden van Saartje 
(ook in die voorvoorgaande week) 
afgesloten?

Drive
Er zijn op een golfbaan twee plaat-
sen waar bunkers kunnen zijn aan-
gebracht, bij de ‘green’ of op de 
‘fairway’. Twee van die alleen maar 
Engelse termen bij het golf: de ‘tee’ 
(afslagpuntje), de ‘fairway’, de ‘green’ 
(een green is het zeer kort gemaaid 
gedeelte om de hole), de ‘hole’ (gat), 
de ‘driver’ (soort golfstick), de ‘pit-
ching wedge’, de ‘sandwedge’, de 
‘fairway wood’ (houten golfclub), de 
‘grip’, ‘badger’ (das) en een ‘shotgun’ 
(jachtgeweer). 
 De bunkers bij de green zijn soms 
diep. Een golfer maakt daar meestal 
gebruik van zijn sand wedge. Dit is 
een golfclub, die een speler gebruikt 
om een golfbal uit een zandbunker te 
slaan. Een fairwaybunker ligt vaak 
op drive-afstand (drive = slag). Ze 
zijn meestel niet diep, zodat er geen 
sand wedge nodig is om de bal eruit 
te slaan. 

Regels
Je mag ook niets in een bunker op de 
golfbaan: Als een speler een bal uit 

een bunker gaat slaan, mag zijn club 
niet het zand aanraken voordat hij de 
bal slaat. Dit mag ook niet tijdens de 
upswing (toename, opleving) en ook 
niet als de speler ergens anders in de 
bunker staat. De straf op deze overtre-
ding is 1 strafslag. 

Angst
De angst voor toekomstige verstede-
lijking voor het gebied van een (on-)
mogelijke golfbaan aan de Prinsenlaan 
blijft. In bepaalde visies komt juist dit 
gebied naar voren als mogelijke loca-
tie voor grootschalige woningbouw. 
Hoewel daar op dit moment niet voor 
wordt gekozen, blijft die dreiging 
op langere termijn aanwezig, denken 
sommigen.
Wanneer de gemeente De Bilt de 
bestemming verandert en de ‘bad-
ger’ verjaagt, dan is de bescherming 
weg. De golfclubs in Nederland heb-
ben grote moeite om jonge leden te 
werven en in de landen om ons heen 
is golf alweer over zijn hoogtepunt 
heen. Dus de kans dat de nieuwe golf-
locatie failliet gaat, is niet denkbeel-
dig. Als dat gebeurt, is het gebied een 
geweldige kandidaat voor woning-
bouw. En dan moeten we eerst weer 
veel bunkers opblazen. En dat moeten 
we nu juist niet (meer) willen.

Henk van de Bunt

Een jaartje verder………..
door Kees Pijpers

Deze dagen bladeren we eens in De Vierklank van een jaartje terug en 
pikken er wat uit, waarbij we denken: Hoe zou het hem, haar of

het zijn vergaan…….?

De hele week pony's
Waar de een met volle teugen van genoot, was het voor de ander best span-
nend om op te treden tijdens de eerste ponykampweek bij Stal van Brenk 
aan de Voordorpsedijk in Groenekan.
Een team van vaste instructeurs en enthousiaste vrijwilligers bezorgt de 
ponyjongens en ponymeisjes een onvergetelijke kampweek met spelletjes 
op, met en zonder pony. Pony's verzorgen en theorielessen horen er natuur-
lijk ook bij. Kortom leerzaam, maar vooral leuk.
Bij Stal van Brenk worden dit jaar 3 weekkampen georganiseerd. Twee 
dagkampen en een slaapkamp. Kijk voor meer informatie op
www.stalvanbrenk.nl

Best moeilijk om tijdens een carrousel naast elkaar te rijden. (foto Eric 
Balemans)

Al ruim 33 jaar wonen wij in Hollandsche Rading. Onze 
kinderen zijn er in opgegroeid, naar school en hebben er 
gespeeld. Mijn kleinkinderen genieten daar ook van de 
mooie woonomgeving en dat moeten we in stand houden, 
maar…
Toen de opa van mijn vrouw als kolenboer naar Hol-
landsche Rading kwam was er nog veel weiland en maar 
enkele huizen. Hij was blij dat hij met zijn gezin daar 
kon wonen en werken. Veel nazaten van hem wonen er 
nog steeds en waarom? Omdat ze toentertijd inzagen dat 
hun nageslacht ook recht had op wonen en leven in deze 
omgeving.

Daarom is er gebouwd in Hollandsche Rading. Wat een 
verzet is er geweest, maar als je ziet wie er nu wonen 
vraag ik mezelf toch het een ander af. Meedenken en de 
vinger aan de pols houden is een vereiste, maar we moe-
ten niet doordraaien.
In Maartensdijk is de Vierstee gebouwd. Iedereen heeft 
daar voordeel aan. Dijckstaete is gebouwd. Ook ver-
schrikkelijk veel weerstand, een ‘puist’ in het dorp, maar 
onze oudjes wonen er. Iedereen profiteert van de veelzij-
digheid die het gebouw geeft. 

Enkele jaren geleden was er een aantal bewoners van de 
Tolakkerweg. Ze hadden bedongen dat er een speelplaats 
moest komen voor hun kinderen op het zogenaamde 
‘rondje’. Mensen met tuinen als kleine voetbalvelden 
wilden hun kinderen niet in hun eigen tuin hebben. Thans 
voetballen er kinderen naast de met veel gemeenschaps-
geld aangelegde zogenaamde speeltuin. In het voorjaar 
zonder respect dwars door de krokussen en narcissen. 
Daarna het ‘Tolakkerwegcomité‘. Er komt te veel ver-

keer langs. De meesten hebben twee of meer auto’s. Hun 
auto’s vervuilen net zo en geven ook elders bij een ander 
voor de deur overlast. Sommigen van hen parkeren zo dat 
het voetpad langs de Tolakkerweg belemmerd wordt en 
moeten bv. hard werkende stratenmakers hun overhan-
gende tuin weghalen om te kunnen werken. Hypocrieter 
kan het niet.

Je moet inderdaad voor je kinderen zorgen en naar school 
brengen met alle gevaren die daar meer gepaard gaan. 
Wees blij dat we niet in een stad wonen.

Midden in een dorp is bijvoorbeeld een echte tennisclub. 
Alleen maar voor mensen uit Hollandsche Rading?. Die 
komen nog vaak op de fiets in tegenstelling tot anderen 
die hun auto meenemen. Laten we blij zijn dat er mensen 
zijn die verder denken dan hun ‘eigen tuin’ groot is.
Meedenken en de vinger aan de pols houden is goed en 
aan te bevelen maar we moeten niet hypocriet worden. 
We gaan er met zijn allen in de toekomst van profiteren. 
En over commercie gesproken. Wie verdient er in Hol-
landsche Rading daar niet aan.
Ik heb de brief over de enquête Dorpshuis niet ingeleverd. 
Ik ben het er namelijk niet mee eens.

Laten we met respect voor onze omgeving zorgen en blij 
zijn dat wij, maar ook onze nazaten, daar van kunnen 
genieten. We moeten vooruitzien en groeien. Dat is niet 
tegen te gaan. De ooievaars en raven vliegen over ons 
dorp. Voorboden of gewoon de natuur waar we enorm blij 
en trots op moeten zijn? 

Rob Timmer, Hollandsche Rading

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Gewoon overmacht.



We hebben er zin in.

Voordeel
nieuws

0.99
1.29

kilo 4.95
0.99

1.25
kilo 15.23

2.99

0.89

3.69

1.14

kilo 7.48/5.98
3.99

6.98

1.39
1.57

liter 7.94 kilo 3.56

3.49

0.97

1.25

1.19
kilo 1.75

Klaar in recordtijd!

Week 32 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 augustus t/m zaterdag 9 augustus 2008.

Chinese 
roerbak-
groenten
gewassen
zak 200 gram

Unox 
good noodles
kip, groente 
of kerrie 
cup 65 gram

Oosterse maaltijd
bami met babi pangang of foe 
yong hai, nasi met saté babi, foe 
yong hai, saté babi of babi ketjap 
uit het koelvak 
bak 400 of 500 gram

Conimex 
Chinese mie 
of mihoen
pak of zak 
250 gram

Chinese 
roerbakreepjes
gekruid 
varkensvlees
kilo

Conimex 
woksaus
sweet & sour, teriyaki 
honing, five spice of 
zoete soja
fles 175 ml

Conimex
atjar 
tjampoer
pot 680 gram

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

Let the games begin!
Om helemaal in sfeer te kunnen genieten van de Olympische Spelen in Bejing, kunt u deze week extra voordelig alle ingrediënten halen om zelf een heerlijk Chinees gerecht op tafel te zetten. Lekker makkelijk en snel te bereiden, zodat u niets hoeft te missen van de wereld prestaties uit China. Eet smakelijk!

Johan de Zeeuw

564_ADV_CL3_WK32.indd   2 29-07-2008   09:02:32
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Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

We ontmoeten locatiemanager Addy 
Warmerdam in de onlangs gereno-
veerde recreatieruimte van Touten-
burg, behorend bij woon- en zorg-
complex Dijckstate: ‘De afgelopen 
jaren organiseerden wij met behoor-
lijk veel belangstelling bridgecursus-
sen in Dijckstate’, vertelt Addy. ‘Niet 
in de recreatiezaal, maar in de cursus-
ruimte. Twee dingen vielen daarbij 
op: de cursusruimte is wat minder 
geoutilleerd voor avondbijeenkom-
sten (het ernaast gelegen restaurant 
is dan gesloten) en aan het eind van 
al die cursussen wilden de deelne-
mers eigenlijk nog wel op herhaling; 
wilden ze meer. Om aan beide zaken 
iets te kunnen doen zijn we er hier in 
Toutenburg al brainstormend uitge-
komen. Bijkomend voordeel is, dat 
deze prachtige ruimte dan ook goed 
benut wordt’.

Bridge
Bridge is een kaartspel dat onder 
de noemer denksport geplaatst kan 
worden. Het spel vereist concentratie, 
geheugen, logisch denken en goede 
samenwerking tussen partners. 
Bridge bestaat uit twee delen: het 
bieden en het spelen. Het spel wordt 
gespeeld met 52 kaarten door vier 
personen. Iedere speler krijgt de naam 
van een windrichting: Noord, Oost, 
Zuid of West. Noord en Zuid spe-
len samen, vormen een partnerschap 
en spelen tegen Oost en West, die 
ook samenspelen en een partnerschap 

zijn. Het partnerschap kan ad hoc 
zijn, alleen voor deze wedstrijd, maar 
over het algemeen hebben bridgers 
vaste partners, die vaak jaren (soms 
vele tientallen jaren) samenspelen. De 
spelers zien elkaars kaarten niet. Een 
goed bridgepaar begrijpt en vertrouwt 
elkaar, zodat ze effectief kunnen bie-
den en tot een 'contract' komen. Na 
het bieden wordt gespeeld, waarbij 
ieder paar zo veel mogelijk slagen 
probeert te maken.

Cursussen
Om bridge te leren volgt men meestal 
een cursus, waar bridgedocenten je de 
eerste beginselen van het bridge bij-
brengen, door middel van een basis-
cursus voor beginners. Zo’n cursus 
bestaat in de regel uit tien tot vijftien 
lessen van ongeveer 2,5 uur. Daarin 
staat het bieden volgens het Acol-
systeem centraal. Bridge leren is niet 
moeilijk, maar het moet wel goed 
worden uitgelegd. Dat is de reden 
waarom er bridgecursussen gegeven 
worden. Al vanaf les één echter zit 
men met de kaarten in de hand en 
leert men het spel spelenderwijs. 
Mensen die de smaak te pakken heb-
ben gekregen, kunnen daarna nog 
aan een vervolgcursus meedoen. Het 
gebeurt vaak dat na een bepaalde tijd, 
het in de beginnerscursus opgedane, 
eerst in de (huiskamer-)praktijk is 
beoefend. Clubs hebben veelal geen 
ruimte om aan aspirant-leden aan-
dacht te schenken. 

Gevorderden
Er zijn ook nog speciale cursussen 
voor gevorderden, tegenspelen en 
conventies.
Addy Warmerdam vertelt dat de 
SWO de laatste jaren een aantal van 
deze cursussen heeft georganiseerd: 
‘Henk van de Bunt behandelde dan 
in zo’n tien avonden extra de aanvul-
lende theorie van deze denksport. 
Eveneens werden er iedere avond een 
aantal geselecteerde spellen gespeeld, 
waarbij ervaren helpers en helpsters 
de cursisten van tijd tot tijd zonodig 
en gewenst, souffleerden. Gedurende 
deze cursussen gaven behoorlijk wat 
enthousiast gemaakte deelnemers aan 
geïnteresseerd te zijn in een vervolg 
op deze bijscholing. Cursusleider 
Henk van de Bunt kon hiervoor vol-
doende stof aan bieden. Dit alles heeft 
geleid tot de opzet van een bridgeacti-
viteit van de SWO in Toutenburg. 

Bijscholing
‘Vanaf begin oktober tot de eerste 
week in april 2009 gaan we iedere 
maandagavond bridgen. De resultaten 
worden verwerkt met de computer 
- in samenwerking met bridgeclub 
Hollandsche Rading -. Om de veer-
tien dagen is het eerste uur gewijd aan 
bijscholing. Wedstrijdleider Henk van 
de Bunt zet dan zijn pet van docent op 
en beantwoordt vragen en bespreekt 
allerlei (herhalings-)theorie. De eerste 
40 aanmeldingen hiervoor zijn al bin-

nen. We kunnen tot plm. 50 ‘leden’ 
gaan. Dit is dus duidelijk geen nieu-
we bridgeclub maar een wat langer 
uitgesmeerde SWO-bridge activiteit. 
Men komt ruim uit boven het huiska-
merniveau, maar valt nog niet direct 
onder het vaak strakkere clubregi-
me’. Andere belangstellenden kunnen 
dit kenbaar maken bij voornoemde 
SWO-vestiging t.n.v. Addy Warmer-
dam, e-mail info-m@swodebilt.nl.

Beginners
Als er voldoende belangstelling is 
wil de SWO-vestiging Maartens-
dijk al in september a.s. starten met 
een cursus Bridge voor beginners. 
In circa 12 avonden zal Henk van 
de Bunt de theorie behandelden en 
wordt men begeleidt bij spelvoorbeel-
den en oefenspellen. Als startdatum 
wordt gedacht aan woensdag 3 sep-
tember en vervolgens tweewekelijks 
op de woensdagavonden tot en met 18 
februari 2009. Ook deze bridgeactivi-
teit zal van 19.30 tot 22.30 uur in (de 
recreatiezaal van) Toutenburg worden 
georganiseerd.

Aanmeldingen ( er zijn er intussen 
plm. 12) worden verder behandeld 
op volgorde van binnenkomst en 
kunnen worden gedaan bij locatie-
manager Addy Warmerdam, e-mail 
a.warmerdam@swodebilt.nl. Telefo-
nische aanmelding kan ook op nr. 
0346 214161.

SWO, Toutenburg en Bridge
door Kees Pijpers

Het komend seizoen spelen een aantal activiteiten van SWO De Zes Kernen De Bilt zich af in de 
recreatieruimte van Toutenburg aan de Kievitlaan. Met ingang van oktober is daar op maandagavond 
een bridgegroep actief en al eerder (vanaf de eerste woensdag in september) start daar - bij voldoende 

belangstelling - een bridgecursus voor beginners.

V.l.n.r. Frits Schuurman, Ria Otten, Riet Schuurman en Anton Otten bridgen in 
Toutenburg, onder het toeziend oog van locatiemanager Addy Warmerdam.

Word vierklankbezorger! 
Bel 0346 - 21 19 92

De zomercollectie*
VAN DAMES-, HEREN-,

KINDER- EN BABY KLEDING

NU HALVE PRIJZEN
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DAMES NACHTHEMDEN 

RESTANTEN

NU MET 20%
TOT 30% KORTING 

* m.u.v. basisartikelen 

* BADKLEDING

* KORTE BROEKEN

* TOPJES

NU 20% KORTING

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, ABS, LMV, AIRBAGS, MLV, 109000KM ...................................................................................  `05 €.14.500,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ....................................  `06 €.12.950,-
206 1.4 HDI, ZWART, AIRCO, CV, SB, RAD/CD, JEANS BEKL, 140.000KM..............................................  `04 €.7.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET., ELEC. KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT., (EVT WINTERKAP EXTRA), 145.000KM ...................................................  `00 €.8.600,-
307 SW 2.0 16V, GOUD MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, ESP,
TREKH., LMV, CRUISE C., RAD/CD, AIRBAGS, 124.000KM ....................................................................  `04 €.10.950,-
307 CC 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ER,
CV, SB, LMV, MLV, ABS, AIRBAGS, 55.500KM .........................................................................................  `04 €.17.250,-
307 SW 2.0 HDI, ZWART MET., CLIMATE C., ER, CV, SB. ABS, ESP,
CRUISE C., RAD/CD, LMV, 162.000KM ....................................................................................................  `03 €.9.250,-
308 XS PREMIERE 1.6 VTI 16V 5 DRS., BLAUW MET., CLIMATE C., ER, CV,
ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE C., LMV, 10.600KM ........................................  `07 €.20.950,-
406 2.0 16V BREAK, D. GROEN MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, 160.000KM .........................................  `01 €.7.950,-
407 2.2 16V PACK, BLAUW MET., XENON, LEDEREN INT., ABS, CRUISE C.,  
CLIMATE C., RAD/CD/NAVI., LMV, ER, CV, SB, 76.000KM ......................................................................  `04 €.19.500,-
EXPERT 2.0 HDI, ER, CV, SB, BLAUW MET, TREKHAAK, 160.000KM ....................................................  `00 €.5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C2 1.4 VTR, ZWART, ER, CV, LMV, MLV, RAD/CD, SB, ABS, 33.000KM ...................................  `05 €.9.950,-
CITROEN C3 1.4 AUT, ZWART, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, 54.000KM .........................................  `03 €.10.950,-
CITROEN XSARA 1.6 BERL. 5DRS, ROOD.MET, TREKH, ER, CV, SB, 154.000KM .................................  `99 €.3.750,-
CITROEN C5 BREAK 1.8 16V,ZILV. GRIJS MET., CRUISE C., ER, CV, SB,
CLIMATE C., RAD/CD/NAVI. KLEUR., AFN. TREKH., REGENS., ABS, 70.000KM ....................................  `04 €.14.000,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., 4ER, CV, SB, ABS, LMV,
MLV, TREKH., RAD/CD, CLIMATE C., HALF LEDER, 106.000KM .............................................................  `02 €.9.950,-
RENAULT  SCENIC 1.6 16V AUT., GRIJS  MET., AIRCO, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C.,
MLV, ARMSTEUN, 41.000KM ....................................................................................................................  `06 €.18.950,-
FIAT BARCHETTA 1.8 16V CABRIO, ZILV GRIJS MET, LMV, ER, CV,
MLV, RAD/CD, ABS, 122.000KM ...............................................................................................................  `96 €.5.250,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET, ABS,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180.000KM, ...................................  `98 €.5.250,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER,
CV, SB, TREKH, RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164000KM .............................................................................  `04 €.21.500,-

BUDGET CARS
OPEL KADETT 2.0 CABRIO GSI, APK JUNI ’09, 101.800KM ....................................................................  `88 €.1.700,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

barbecue, kraamfeest, bruiloftsfeest, 
catering en al het andere dat u wilt vieren.

U geeft al een jubileumfeest of verjaardag 
voor €25,00 per persoon.

‘Het is geen feest, wanneer u niet in de 
Molenpolder bent geweest’.

De Molenpolder

Westbroeksebinnenweg 42a,
3612 AJ  Tienhoven, Tel. 0346 - 28 17 21

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan   Tel. 
0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of 

nieuw

complete imagebuilding

ADTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Wat een rust op 't Maertensplein.

Hou Kapper Hans wakker 

en bel 212455



Wijkservicecentra MENS 
zijn er voor informatie en 
persoonlijke ondersteu-
ning In de pilotwijken 
De Bilt-West en Maar-
tensdijk (Dijckstate) is 
een Wijkservicecentrum 
MENS geopend. In dit 
Wijkservicecentrum kun-
nen bewoners terecht met 
allerlei vragen op het 
gebied van wonen, wel-
zijn, en zorg, tevens wor-
den er diverse diensten en 
activiteiten aangeboden. 
Het Wijkservicecentrum 
MENS is eveneens de 
thuishaven van de Advi-
seur wonen, welzijn en 
zorg (wwz). De Adviseur 
wwz werkt wijkgericht 
en vraaggericht. In Maar-
tensdijk en De Bilt zijn 
de Adviseurs gestart op 1 
april 2008. De Adviseur 
wwz is onafhankelijk en 
stelt zich in dienst van de 
cliënt.  Alleato, Centrum 
voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling Utrecht, 
heeft de tussentijdse ana-
lyse op zich genomen 
van het innovatieproject 
MENS. Hiervan ver-
scheen in juni 2008 een 
uitgebreid verslag. Alle-
ato heeft interviews afge-
nomen bij negen betrok-
ken individuen. 
Uit de tussentijdse eva-
luatie blijkt dat project 
MENS redelijk volgens 

planning verloopt. Een 
groot deel van de beoog-
de resultaten is behaald. 
Aan het eind van 2008 
wordt de eindevaluatie 
uitgevoerd. De resultaten 
van het project MENS 
zijn bepalend voor de uit-
rol in de overige wijken 
en dorpen in De Bilt.

Ambitieus
Het innovatieproject 
MENS is een omvang-
rijk en ambitieus project. 
De ambitie om gewoon 
wonen voor mensen met 
een beperking mogelijk 
te maken, vraagt om een 
doordachte aanpak. Zelf-
redzaamheid, maatschap-
pelijke participatie, regie 
over het eigen leven; 
allemaal verwachtingen 
waaraan voldaan moet 
worden. Vanwege de 
omvang van dit project is 
een efficiënte monitoring 
en evaluatie van belang. 

Samenwerken 
Met de komst van inno-
vatieproject MENS wer-
den de samenwerkings-
verbanden in De Bilt nau-
wer aangehaald en uitge-
breid. Alle instellingen in 
de pilotgebieden, De Bilt 
West en Maartensdijk, 
zijn erbij betrokken. De 
onderwerpen die in de 
convenanten zijn opge-

nomen, zijn ruim gefor-
muleerd en gebaseerd 
op het projectplan. In de 
nabije toekomst wordt 
nagegaan of er essenti-
ele samenwerkingspart-
ners ontbreken, zoals 
bijvoorbeeld een samen-
werkingsverband met 
vrijwilligersorganisaties 
en/of organisaties voor 
informele zorg. Er zijn 
diverse financiële midde-
len aangeboord. Vanuit de 
gemeente De Bilt wordt 
aanzienlijk geïnvesteerd 
in het project. De Pro-
vincie Utrecht is naast 
convenantpartner ook 

medefinancier. De finan-
ciële tekortkomingen 
worden verder aangevuld 
met subsidies. Indien 
het project geïmplemen-
teerd zal worden in de 
rest van de gemeente, zal 
de continuïteit van deze 
geldbronnen verder uit-
gewerkt moeten worden. 
Het aanbod van diensten 
in de gemeente is uitge-
breid. Er worden weinig 
gebreken of dubbelingen 
gesignaleerd. De dien-
sten zijn gecategoriseerd 
in een dienstencatalogus, 
die beschikbaar is bij de 
Helpdesk wonen, welzijn 

en zorg van de Wijkser-
vicecentra MENS. Er zijn 
echter nog geen concrete 
afspraken gemaakt over 
de kwaliteit en levering. 
Daarnaast wordt in de 
komende periode een 
bewonerszelfonderzoek 
uitgevoerd, dat inzicht 
moet geven in de behoef-
ten van de inwoners.

Vorige week las ik de 
overlijdensadvertentie 
van Hein Staffhorst. 
Een bericht dat tal van 
nostalgische herinnerin-
gen bij me opriep uit 
de jaren zestig. Hij was 
immers sinds mensen-
heugenis de altijd opge-
wekte gastheer in een 
platenzaak aan de Drie-
haringstraat. We hadden 
destijds geregeld con-
tact, want samen met 
Hein en de eigenaars van 
twee andere Utrechtse 
platenzaken stelde ik 
de Utrechtse Top Tien 
samen die in mijn krant 
wekelijks werd afge-
drukt. Dat ging destijds 
heel simpel: Hein hield 
keurig bij hoeveel plaat-
jes er die week verkocht 
waren en ik schreef de 

aantallen op. Dat deed 
ik ook bij Max van 
Praag die een platen-
zaak had op de Steen-
weg (en later ook op 
de Straatweg) en bij De 
Discus in de Minrebroe-
derstraat. Voor mij een 
mooi tochtje en zeker 
bij Hein was het altijd 
gezellig toeven onder 
het genot van een kopje 
koffie. Dan ging het ook 
over de Paulusschool op 
Tuindorp (volgens mij 
woonde hij ooit in de 
Van Bemmelenlaan) of 
het St. Bonifatius Lyce-
um waaraan we beiden 
dierbare herinneringen 
hadden. En ook zijn 
biljartprestaties passeer-
den de revue want Hein 
haalde ook de krant via 
zijn prestaties op het 

groene laken van Hotel 
Noord Brabant. 
Met de familie Van 
Praag had ik minder 
contact; niet met vader 
Max of zijn kinderen 
Chiel en Marga, die ook 
weleens in de winkel 
te vinden waren. Ooit 
las ik ergens dat Robert 
Long als Utrechts jochie 
weleens een liedje zong 
in het portiek van deze 
zaak in de hoop ooit 
ontdekt te worden door 
de beroemde Max van 
Praag. In de derde zaak, 
De Discus liep altijd een 
strenge man rond met 
een vlinderdasje, die 
Lichte Muziek een beetje 
beneden zijn stand vond 
en dat ook steeds aan 
me liet merken. Klassie-
ke muziek, daar draaide 
het leven volgens hem 

om. Maar voor de volle-
digheid van mijn weke-
lijkse Utrechtse hitlijst 
kon ik zijn zaak in de 
Minrebroederstraat niet 
negeren.
Als jongste bediende 
werd ik op mijn brave 
katholieke krant ook een 
tikkeltje neerbuigend 
aangekeken door oudere 
collega’s, die aandacht 
voor popmuziek maar 
niets vonden. Ik was 
mijn tijd al een beetje 
vooruit en trok me dus 
niets van aan van hun 
houding. Zo interviewde 
ik als eerste de Utrecht-
se groep The Jets, die 
veel later - in 1966 - 
de top van de nationale 
hitlijst haalden met The 
Pied Piper. Samen met 
de Engelsman Chrispian 
St. Peters die een cover 

van het nummer maakte, 
timmerde de Utrechtse 
groep tot in Japan aan 
de weg. Toevallig hoor-
de ik vorige week een 
vraaggesprek met een 
van de leden van The 
Jets op Radio Twee, ik 
dacht dat het sologita-
rist Gerard van Plate-
ringen was. Hij vertelde 
dat de groep nog altijd 
optreedt en in september 
te horen is in Nieuwe-
gein. Ik ga zeker even 
luisteren en hoop dat 
ze ook enkele nummers 
spelen die destijds op 
de Utrechtse Top Tien 
van Hein en consorten 
te vinden waren. Dan 
gaan mijn herinneringen 
weer even richting Drie-
haringstraat!

Hans van Echtelt

Wij zoeken iemand die 
onze VIDEOREC. weer 
in begrijpelijke staat van 
bruikbaarheid kan brengen.  
Tel. 0346 - 212249 Fré

Seniorechtpaar in Hollandsche 
Rading zoekt HULP in de 
HUISHOUDING, 3 uur per 
week. Tel. 035-5771295

Hulp nodig voor uw 
COMPUTER? Bel 
06-14899946 (Na18.00u). Voor 
€15,- p/u kom ik langs!

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4 jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 13 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN
 
Gaat u VERHUIZEN? WIlt u dit 
zelf doen? Huur een verhuisbox.  
Ca 600x240x240 cm. 
Info 0346-281220

Tijdelijk OPSLAG ruimte 
nodig? Verbouwing, verhuizing, 
nieuwe vloer? Huur een 
opslagbox bij u voor de deur! 
Ca 600x240x240 cm. 
Info 0346-281220
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TE KOOP AANGEBODEN

Grenenbed met latten-
bodem 90x200 cm. €9,-.  
Tel. 0346-213388

Verstelbare blauwe leren fau-
teuil met voetenbankje, €45,-. 
Tel. 0346-213858

Twinney load voor 2 fiet-
sen compleet met bevesti-
ging aan trekhaak. €20,-.  
Tel. 0346-212757

Houten tafeltje + 2 tableaus 
63x33x40. €10,-. Rond houten 
tafeltje + onderblad Ø 53 cm. 
35 cm. hoog 3 poot. €10,-. 
 Tel. 0346-212492

Kamerplant sansevieria vrou-
wetongen laag. €2,-. Kinderstoel 
met voetenplankje. €20,-. 
Tel. 0346-212492.

2 stuurtassen + bevest. weinig 
gebr. €10,- p.s. Agu zwart + 
kaart. map. Slaapzak d. blauwe 
ruit. 190x70 cm. Lichtgew. 
€15,-. Tel. 0346-212492.

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, 
loodsen, boerderijen. Vlotte 
afwikkeling gegarandeerd. Tel.  
0346-281558

Nootjes Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. 13.00-20.00 uur. Za.9.00-17.00
 Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Gebruikte ZONWERING! Reparatie en nieuw rolluiken, mar-
kiezen, Luxaflex en zonneschermen. Uw bestaande zonwering 
elektrisch gemaakt. €289,-. Nieuw Swela zonweringsdoek. €25,- 
m2. www. swela.com. Tel. Hans 06-26604779 Groenekanseweg 

Verzamelaar van Keulen gaat wegens leeftijd stoppen met 
sparen van oude ansichten en divers. Als sluitstuk, albums 
met prachtige Ned. oude kaarten. €400,- t/m €500,- per album. 
Losse kaarten ook nog gevraagd. W. van Keulen, Graspieper 2 te 
Maartensdijk. Tel. 0346-211209

Te koop gevraagd

Te koop aangeboden

Platenzaak

Voor gebruik hondenhaltes
Tijdens het proefproject met de hondenhaltes in 
Maartensdijk, wordt gebruik gemaakt van speciale 
hondenzakjes, die kunnen worden gedeponeerd in de 
hondenhaltes. Om het voor iedereen makkelijker te 
maken, is het aantal distributiepunten van de honden-
zakjes uitgebreid. In de Dierenspeciaalzaak, geves-
tigd aan het Maertensplein in Maartensdijk liggen 
opruimzakjes voor de hondenpoep, welke gratis af te 
halen zijn. Deze winkel heeft zijn medewerking gegeven aan dit project. Daar-
naast heeft het Servicepunt in het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk 
ook zakjes op voorraad. Wanneer de zakjes op zijn, zowel in de dispensers als 
bij het Servicepunt als bij de Dierenspeciaalzaak of wanneer de prullenbakken 
te vol zijn, dan kan dit doorgeven worden aan het Meldpunt van de Gemeente 
De Bilt, tel. 030 2289411.

De smoeltjes van heel veel scholieren
gaan straks de rotonde versieren
zo wordt bovendien
elke verkeersfout gezien
maar het loopt nooit in de papieren

Guus Geebel Limerick

Bij de Adviseur wonen, welzijn, zorg (wwz) kan men 
met specifieke vragen over de leefsituatie terecht. In 
Maartensdijk heeft Cynthia Vrijsen met veel plezier de 
functie van Adviseur wwz op zich genomen.

Monitoring en evaluatie 
innovatieproject MENS

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
7-8

Wo.
13-8

Do.
14-8

Boeuf bourguignon rijst

Woe.
6-8 9,75

9,75

9,75

9,50

Claressefilet met 
citroen/dillesaus

Lamsschenkel met warme 
knofloofsaus

Geconfijte eend met brie en 
flensje

Deze maand:
Pittige mosterdsoep

*
Brochette met stroganoffsaus

*
Verfrissend citroen dessert

€ 17,50

Wij zijn maandag en dinsdag gesloten
Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur

Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur
Zondag van 15.00 – 22.00 uur

 
*** Wij hebben een speeltuin en dierenwei voor de kinderen! ***

Bistro De Egelshoek

Graaf Floris V weg 32 Hollandsche Rading
Telefoon: 035 – 577 3002   www.bistrodeegelshoek.nl
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