
Lage Vuursche heeft afgelopen 
zaterdag weer zijn Houthakkersfeest 
beleefd. Voor de 24e keer een jaar-
lijks hoogtepunt. Dat was in de wijde 
omgeving te merken. De hele dag 
reed er een stroom auto’s naar de 
Kuil van Frankenstein, die rondom 
in de bossen op aanwijzing konden 
parkeren. En fietsen waren al hele-
maal niet te tellen. Ze kwamen uit 
alle windstreken. Bij elke boom leun-
den er tussen de drie en zes fietsen 
tegen de bast. Tegen het einde van 

de happening waren er dan ook heel 
wat mensen op zoek naar hun eigen-
dom. Op het terrein zelf kon je over 
de hoofden lopen. Een krioelende 
menigte bezocht de grote hoeveelheid 
evenementen. Er was dan ook heel 
veel te beleven en wat hebben ze een 
plezier gehad. 

Genieten
De markt valt al gelijk op. Hele rijen 
met meer dan honderd kramen ver-
kopen snuisterijen, sieraden, speel-

goed, schilderijen, kleding en nog 
veel meer. Overal verspreid stonden 
de stalletjes voor eten en drinken. 
De muziek, samen met uitleg over 
wedstrijden, schalde van alle kanten. 
Natuurlijk deed het Maartensdijkse 

Born Country mee. Tijdens zes mooie 
line dance uitvoeringen toonden de 
deelnemers wat ze kunnen. Het werk-
te zo aanstekelijk dat daarna bezoe-
kers het ook gingen proberen. Voor 
de kinderen was goed gezorgd: het 
treintje, springkussen, draaimolen, 
glijbaan, klimtoestel, kijken bij het 
Baarnse brandweerkorps en hutten-
bouwen, terwijl boven al dat plezier 
de zon mee leek te genieten.

Kampioenschappen
Beroemd zijn de sculptuurkampioen-
schappen waar ruw hout met motor-
zagen tot prachtige voorwerpen, 
meest dieren, worden gebeeldhouwd. 
De zagen sneden als een mes door de 
boter. Sculptuurzagers deden daarna 
ook Speedcarving waarbij ze in een 
half uur, dus binnen de kortste keren, 
uit boomstammen mooie beelden cre-
eerden. Bij het houthakken ging het 
om kracht en precisie. Zo snel moge-
lijk een fikste stam doorhakken en 
dunne schijven selecteren. De zware 
bijl werd in het hout gedreven en na 
een paar klappen was er al resultaat. 
Ook de demonstratie boomverzor-
ging trok veel publiek evenals de 
tentoongestelde zware machines voor 
bosbewerking. 

Applaus
De Jack Russell wedstrijd was een 
giller. Een grote hoeveelheid kij-
kers stond vol verwachting langs de 
gebouwde arena. De hondjes renden 
wel achter de witte lap aan maar een 
paar keer haperde de door een fiets-
wiel aangedreven lange lijn. Daar-
door werd de lijn met lap, het aas, 

teruggetrokken en in no time waren 
ze weer terug bij de start. Daarna ging 
het goed en toonden ze met hun korte 
pootjes wat snelheid is. Het Houthak-
kersfeest is zeer geslaagd te noemen. 
De organisatoren achter het feest, die 
al 24 jaar zoveel mensen een gewel-
dige dag bezorgen, verdienen bewon-
dering en een groot applaus. 

Winnaars
Het Nederlands kampioenschap 
sculptuurzagen werd gewonnen door 
Sander Boom uit Wenum-Wiesel. 

Tweede werd Gert Eussen uit Zeist 
en Erik van der Leur uit Assen werd 
derde. Bij het speedcarven won 
Everardus Smit uit ’t Harde de eerste 
prijs, Sander Boom de tweede en Erik 
van der Leur werd ook hier derde. Bij 
het houthakken werd Jochem van de 
Bunt uit Westbroek derde en Reind 
Beelen uit Hierden tweede. Voor de 
vijfde keer op rij was ex Maartens-
dijker Willem Kuus uit Bunschoten 
de beste en opnieuw een jaar lang 
‘Houthakker van het jaar’.
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Een knaller van een feest in
Lage Vuursche

Willem Kuus voor vijfde keer de beste houthakker

door Kees Pijpers

Al 24 jaar viert Lage Vuursche Het Houthakkersfeest op de derde zaterdag van de maand augustus. Mensen 
van heinde en verre komen er op af. Een volledig verslag van wat daar is gebeurd zou een hele Vierklank 

kunnen vullen. Een kleine gemeenschap, verscholen in de bossen, krijgt dat toch maar mooi
voor elkaar? De organisatoren verdienen een pluim.

Van rondvliegende spaanders tot pure kunst.

Ook de kleine bezoekers vermaakten zich prima.

De Jack Russells lieten in de arena zien wat snelheid is.

Yogalessen start op dinsdag 15 september 
om 13.30 tot 14.45 uur 

in De Vierstee te Maartensdijk.
Voor informatie bel 0294-232728.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

23 augustus - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche Rading

23 augustus - 11.00 uur 

Drs. G. Knepper, Leersum

St. Maartenskerk Maartensdijk

23 augustus - 10.00 uur

Woord- en Communieviering, 

Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

23 augustus - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

23 augustus - 10.00 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

23 augustus – 18.30 uur

Dr. J. Kommers, Lelystad

Hersteld Hervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 21

23 augustus - 10.30  en 18.00 uur

Kand. P. Verhaar, Genemuiden

Ned. Ger. Kerk Westbroek

23 augustus - 10.00 uur

Ds. J.F. Ezinga

23 augustus - 18.30 uur

Hr. C. Hoogenboom, Amersfoort

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

23 augustus - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N. - Herv. Kerk 

Lage Vuursche 

23 augustus - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer

23 augustus - 18.30 uur

Ds. H. Vreemkamp, Epe

Onderwegkerkje Blauwkapel

23 augustus – 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam

Oecumenische dienst
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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

Parel Promotie
o n t we 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 • T 0346 - 21 12 15

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

Bridgecursus 
in SWO-verband

 
Op de eerste maandagavond in oktober vervolgt SWO de Zes Kernen De 
Bilt de bridgeactiviteiten in cursusverband voor kandidaat-gevorderden. In 
oktober 2008 werd hiermee gestart. 75 % van de eerste groep deelnemers 
meldde zich opnieuw voor het vervolg. Instroming van nieuwe deelnemers 
was hierdoor mogelijk geworden; men hoefde de cursus van vorig jaar niet 
perse gevolgd te hebben.
Het is bridgen in clubverband, met theoriebespreking en begeleiding bij het 
uitspelen van de spellen. De cursus-clubavonden duren een half jaar. Alle 
avonden wordt gestart met circa drie kwartier theoriebespreking, speladvise-
ring, bied- en speeloefeningen etc. De rest van de avond worden er geselec-
teerde spellen gespeeld die later via de e-mail met uitleg worden toegezonden, 
naast de resultaten van die avond. Het Acolbiedsysteem is de basis.

Door het op het laatste moment afhaken van een beperkt aantal kandidaten is 
er voor een even beperkt aantal alsnog de mogelijk van deelname ontstaan. 
De cursus zal in de recreatieruimte van Toutenburg aan de Kievitlaan in Maar-
tensdijk, worden gegeven door Henk van de Bunt, tevens wedstrijdleider, op 
alle maandagavonden van 5 oktober tot begin april 2010. Aanmelden kan (bij 
voorkeur z.s.m.) bij de Maartensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen 
De Bilt, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk, tel. 0346 214161, e-mail 
info-m@swodebilt.nl. Aanmelding zal op volgorde van binnenkomst worden 
geaccepteerd.

Servicepunt in Dijckstate

Vanaf 24 augustus aanstaande kunnen inwoners van deze gemeente voor 
de gemeentelijke dienstverlening terecht bij het servicepunt in Dijckstate 
aan het Maertensplein te Maartensdijk. Het servicepunt is geopend op 
maandag tussen 14.00 en 19.00 uur en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur. 
Vooralsnog wordt gewerkt vanachter de niet meer als zodanig gebruikte 
ontvangstbalie in de hal van Dijckstate. Het is de bedoeling dat ook de 
politie meegaat naar het servicepunt. Er wordt nu gekeken naar de moge-
lijkheden [HvdB].

Brede oplossingen voor 
probleemvoeten

 
Serviceflat De Akker in De Bilt heeft voor donderdagochtend 27 augustus 
een bijeenkomst georganiseerd speciaal bedoeld voor senioren met moeilijke 
voeten. In de recreatiezaal van de De Akker, gelegen is aan de Soesdijkseweg 
Zuid 87 in De Bilt, wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopochtend 
gehouden, verzorgd door een specialistisch bedrijf, dat ook schoenen en pan-
toffels, zowel voor dames als heren, in veel verschillende
lengte- en wijdtematen levert. Mogelijk krijgt men de ideale oplossing voor 
mensen met gevoelige of opgezwollen voeten, steunkousen, zwachtels, beu-
gels, steunzolen, knobbels, likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en 
reumatische aandoeningen aangereikt. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis.

Rondvaart en bezoek 
Schokland met de KBO

Op woensdag 26 augustus a.s. gaat de Katholieke Bond van Ouderen afde-
ling De Bilt Maartensdijk alweer voor de zesde keer in 2009 op stap. De dit 
keer uit Maartensdijk om 8.30 uur vertrekkende bus zet koers richting Bid-
dinghuizen om daar aan boord te gaan voor een drie uur durende rondvaart 
op het Veluwemeer. Aan boord wordt een koffietafel geserveerd. Na een 
gegidste rondrit door de Noord-Oostpolder worden de activiteiten die dag 
afgesloten met een bezoek aan Museum Schokland. 
In 1942 werd Schokland opgenomen in de Noordoostpolder. Het droog-
gevallen eiland wordt tegenwoordig helemaal door land omgeven. Museum 
Schokland ligt op de Middelbuurt, één van de drie laatste woonterpen. De 
binnen- en buitenexpositie geven een beeld van de geologie en archeologie 
van de Noordoostpolder, het ontstaan en vergaan van het eiland, het leven 
van de Schokkerbevolking en de drooglegging van de Noordoostpolder. Het 
museum is gevestigd in een verzameling gebouwen rond het historische 
kerkje van de Middelbuurt. Ook niet-KBO-leden zijn welkom. Inlichtingen 
en aanmeldingen zijn telefonisch mogelijk op tel. 030 2287117.

Verkoopdag Westbroek
Op 12 september vindt weer de jaarlijkse verkoopdag van de Hervormde 
Kerk te Westbroek plaats. Ze zijn op zoek naar spullen om te verkopen. 
Kijkt u eens op zolder of in de schuur wat u letterlijk en figuurlijk kunt mis-
sen. De spullen zijn af te geven bij Reina van den Broek, Dr. Welfferweg 
21, tel. 0346 280518 of Bep Otten, Kerkdijk 156, tel. 0346 281897. Geen 
witgoed, grote meubels en kleding. 

Vrijmarkt op Maertensplein
Zaterdag 5 september kan je je kleedje neerleggen op het Maertensplein. 
Van 10.00 tot 15.00 uur mag je daar al je overtollige spulletjes verkopen. 
Dus ligt er nog iets op zolder of achter in de kast? Neem mee en vul je 
zakgeld aan!



Jeanne Hildering van het organisatie-
comité gaat bij haar openingswoord 
in op de noodzaak om te blijven 
herdenken. ‘Er is nog zoveel onbe-
grip en ieder jaar wordt mij gevraagd 
waarom ik dit blijf organiseren. Het is 
immers al zo lang geleden en Azië is 
zo ver weg. Misschien zouden ze op 
scholen naast het Dagboek van Anne 
Frank ook eens een dagboek uit een 
jappenkamp moeten laten lezen.’ 

Misbruik
Burgemeester Arjen Gerritsen had 
zijn vakantie onderbroken om bij de 
herdenking aanwezig te kunnen zijn. 
’U bent hier om verdriet en herinne-
ringen met elkaar te delen. Herden-
ken bergt ook iets moois in zich. Het 
is niet alleen een somber aanraken 
van de geschiedenis, herdenken is 
ook het aanvaarden van het heden en 
het in ogenschouw nemen van de toe-
komst’, zegt de burgemeester in zijn 
toespraak. Hij stelt dat het kennen van 

onze geschiedenis de mogelijkheid 
biedt maatschappelijke vraagstukken 
te toetsen aan wat goed en wat slecht 
is. ‘Tegelijkertijd geeft het ons de 
plicht op te komen tegen misbruik 
van onze naasten.’ Gerritsen gaat in 

op situaties in de wereld waar op dit 
moment gebeurt wat hier herdacht 
wordt. Hij noemt landen als Birma, 
Wit-Rusland, Soedan, Venezuela en 
Afghanistan waar elementaire grond-
rechten worden geschonden. Na de 
toespraak van de burgemeester plaat-
sen 64 aanwezigen een rode roos in 
vazen bij het monument. Voor elk 
jaar dat de bevrijding nu duurt een 
roos. Een vertegenwoordiger van de 
vierde generatie plaatst daar een witte 
roos tussen. Die roos symboliseert de 
toekomst.

Spoorloos verdwenen
Mevrouw Brugman uit Driebergen 
vertelt een verhaal waarmee ze de 
nagedachtenis van haar vader en alle 
anderen die in de oorlog spoorloos 
zijn verdwenen in leven wil houden. 
Aan het begin van de oorlog kwam 
haar vader om bij een brug op Java 
tijdens oorlogshandelingen. Er is ech-
ter nooit een spoor van hem terugge-

vonden. In 1989 bezocht zij de plek 
waar dit gebeurd moet zijn. ‘Waar zijn 
leven ophield kon ik gewoon doorlo-
pen. Ik kon de brug over en mijn hart 
bleef gewoon doorgaan met kloppen. 
Eindelijk na zoveel jaren zou ik als-
nog het stokje van hem overnemen 
en doorgaan van waar hij gedwongen 
werd zijn reis in zijn toekomst en in 
die van ons af te breken.’

Defilé
Het koperensemble van het Korps 
Nationale Reserve van de Koninklijke 
Landmacht brengt vervolgens de Last 

Post ten gehore en speelt, nadat een 
minuut stilte in acht is genomen, het 
Wilhelmus. Dat wordt door de aan-
wezigen meegezongen. Burgemeester 
Gerritsen en wethouder Kamminga 
leggen namens het gemeentebestuur 
de eerste krans. Daarna wordt een 
krans gelegd door het organisatieco-
mité. De halfstok hangende vlag gaat 
vervolgens in top, waarna het defilé 
begint en deelnemers bloemen bij 
het monument leggen. De herdenking 
wordt op Indische wijze met koffie, 
thee, spekkoeken en kue lapis afge-
sloten.
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Stijlvolle herdenking Japanse capitulatie
door Guus Geebel

Enkele honderden betrokkenen en belangstellenden herdachten zaterdag 15 augustus bij het 
oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de capitulatie van Japan. Met die capitulatie kwam in 1945 

ook in Zuidoost-Azië een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De plechtigheid werd muzikaal omlijst door een 
koperensemble van het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht

onder leiding van luitenant Bleeker. 

Enkele honderden slachtoffers en nabestaanden bezochten de herdenking van 
de Japanse capitulatie.

Een vertegenwoordiger van de vierde 
generatie plaatst tussen de 64 rode 
rozen een witte roos.

In Nederland zien we het vak kunst-
zinnige therapie uit een diep dal 
komen, vertelt Jos. ‘Steeds meer huis-
artsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen 
en psychiatrische instellingen maken 
gebruik van deze beroepsgroep. 
Waarom? Omdat kunstzinnig bezig 
zijn op de eerste plaats de gezonde 
kern van de mens aanspreekt. Het 
gevoel van welzijn wordt hierdoor 
verbeterd, waardoor angst, spannin-
gen en depressieve gevoelens vermin-
deren. De balans wordt op een pret-
tige, ongedwongen manier hersteld. 
Het leven krijgt weer zin!

Fenomeen
Jos is HBO afgestudeerd therapeute 
en doet daarbuiten veel onderzoek 
naar het fenomeen onbegrepen klach-
ten. Steeds meer mensen komen bij 
de huisarts met vage, onbegrepen 
klachten. De huisarts weet er geen 
raad meer mee en verwijst vaak door 
naar een specialist, die vervolgens 
ook weer doorverwijst. Hierdoor 
worden mensen van kastje naar de 
muur gestuurd. 
Jos vertelt dat het zo jammer is dat 
deze mensen vaak ten einde raad bij 
haar aan de deur kloppen. Huisartsen 
zouden veel eerder moeten doorver-
wijzen. Zij is er van overtuigd dat een 
groot deel van de klachten te maken 
heeft met de steeds complexer wor-
dende maatschappij waarin gevoelens 
vaak worden opgekort en weggestopt, 
wachtend op een explosie. Het is een 
tijd van presteren, steeds maar hollen 

en vliegen zonder even stil te staan. 
Voor vrouwen, die vaak een dubbele 
functie vervullen, is het moeilijk om 
zichzelf goed te voeden, zowel licha-
melijk als geestelijk. Ook kinderen 
lijden hier onder. Ze moeten in hun 
vrije tijd zoveel, vaak ook omdat 
ouders vaak geen tijd meer voor hen 
hebben. Ook de bereikbaarheid en 
snelheid spelen een grote rol voor 
zowel ouders als kinderen. Telefoon, 
computer, televisie noem maar op, 
rustig even terugtrekken is er niet 
meer bij. Hierdoor belanden ze in een 
vicieuze cirkel waardoor stress het 
gevolg is. Een groot punt is ook, vol-

gens Jos dat kinderen zich niet meer 
mogen vervelen. ‘En dat is nu juist zo 
jammer, want af en toe je vervelen, 
hoort bij de opvoeding van het jonge 
kind. Door de verveling ontstaat er 
een gedwongen rust, waardoor er her-
stel optreedt en onaangepast gedrag 
kan uitblijven’.

Non verbaal
Jos werkt grotendeels non verbaal. 
Dat wil zeggen dat zij probeert met 
verschillende technieken en materia-
len het verloren evenwicht weer terug 
te brengen. Dat kan individueel:
een uur in de week, een directe bena-
dering. Kosten zijn in veel gevallen 
terug te vorderen van de zorgverzeke-
ring. Het kan ook in groepjes van vijf 
à zes volwassenen en/of kinderen. 
Hierbij wordt met verschillende the-
ma’s gewerkt. Jos: ‘Natuurlijk is het 
een andere benadering of ik met kin-
deren werk of met volwassenen. Met 
kinderen vertel ik een verhaal en gaan 
ze zelf aan de slag met verf. Het kind 
schildert zijn of haar eigen beeld. Bij 
volwassenen probeer ik vooral de 
oude oerkrachten uit bijvoorbeeld het 
sprookje te halen. Er schuilt een bio-
grafie in. Vroeger werden sprookjes 
doorverteld door moeders en oma’s 
aan hun kinderen. Het is fantastisch 
te zien hoe we weer in contact kunnen 
komen met deze oerwijsheden’.

Op reis
Enthousiast gaat ze verder: ‘We gaan 
een jaar lang, om de week tijdens 

deze workshop, in kleine groepjes, 
op reis! ‘Heerlijk om op een fijne, 
respectvolle manier, een trip van het 
verleden naar het heden te maken. Ik 
koppel diverse kunst- en cultuurpe-
riodes hieraan. Om de vijf keer gaan 
we een tentoonstelling bezoeken die 
betrekking heeft op de periode waarin 
we ons dan bevinden. 
Het betreft een jaarcursus en wordt 
gegeven op de maandagochtend. De 
cursus start weer in januari 2010. 
Bij genoeg belangstelling kan deze 
ook op een avond worden gegeven. 
Aanmeldingen kunnen nu al plaats 
vinden.

Workshops
Op donderdag 24 september om 
19.30 uur en op vrijdag 2 oktober om 
9.15 uur start een nieuwe workshop 
sprookjes voor volwassenen. In deze 
tijd waarin veel moet en weinig rust 
te vinden is kunnen sprookjes ons 
weer op de weg terug zetten. Tijdens 
het vertellen worden deelnemers uit-
genodigd om al kleurend in beweging 
te komen. 
Vanaf oktober start  in de schoolva-
kanties en/of op zaterdag de work-
shop ‘Op zoek naar goud’ met een 
lunch en creatief bezig zijn. De kinde-
ren gaan de lunch bereiden, het bos in 
en aansluitend schilderen, boetseren 
of tekenen. De workshops worden 
georganiseerd in samenwerking met 
‘Binnenin voedingsadvies’. Kijk op 
de website voor de data en meer 
informatie www.josgreuter.nl (en/of 
www.binneninvoeding.nl). De kosten 
voor deze workshops bedragen voor 
kinderen € 35,00 per workshop.
Alle workshops bieden verschillende 
ingangen om via creatieve opdrachten 
voor zowel kinderen als volwassenen 
op een speelse en onderzoekende 
manier met de eigen ontwikkeling 
bezig te zijn. Het betreffen absoluut 
geen duffe workshops. Nogmaals op 
de eerste plaats staat genieten cen-
traal.

Congres
Op 30 september a.s. vindt op Kas-
teel Groeneveld in Baarn een con-
gres plaats met als thema ‘Kind en 
voeding, wat is het om kind in deze 
tijd te zijn’. Deze themadag is voor 
iedereen die zich professioneel met 
voeding en gezondheid bezighoudt, 
zoals natuurvoedingsdeskundigen, 
diëtisten, gewichtsconsulenten, 
natuurvoedingswinkels, koks, artsen, 
therapeuten, studenten en geïnteres-
seerde consumenten. Meer informatie 
hierover op www.stichtingappelenei.
nl. Jos Greuter zal als kunstzinnig 
therapeut een casus behandelen en 
een korte workshop geven, waarin 
een creatieve opdracht wordt geven.

Voor meer informatie en het aanvra-
gen van een folder: www.josgreuter.
nl, e-mail info@josgreuter.nl, schrif-
telijk: Praktijk De Kroeseboom, 
Zwarteweg 1, 3749 AT Lage Vuur-
sche of telefonisch 035 6852626.

Bijzondere workshops door 
beeldend kunstzinnig therapeute 

door Henk van de Bunt

Vanuit haar eigen praktijk De Kroeseboom, gelegen op een schitterende locatie, midden in de bossen van 
Lage Vuursche, begeleidt Jos Greuter kinderen en volwassenen met ontwikkeling -, concentratie - en  

onzekerheidsproblemen. Naast individuele therapie geeft zij ook regelmatig cursussen en workshops. Hierin 
staat op de eerste plaats genieten centraal, maar natuurlijk wordt de eigen ontwikkeling niet vergeten.

Jos Greuter: ‘Met kinderen vertel ik 
een verhaal en gaan ze zelf aan de 
slag met verf. Het kind schildert zijn 
of haar eigen beeld. Dat doen we bij-
voorbeeld in mijn atelier.

Vanuit haar eigen praktijk  
De Kroeseboom in de bossen van 
Lage Vuursche, begeleidt Jos Greu-
ter kinderen en volwassenen met 
ontwikkeling-, concentratie- en  
onzekerheidsproblemen.



Adverteren in 
de Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 

21 19 92
Bikeshop-Loosdrecht

Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Kiwi's ...................... héél kilo 1,50

Watermeloen ............per beker 1,50

Kropsla .........................nu 0,49

Spinazie ................ 2x 300 gram 0,99

Galia meloenen
0,99

nu

Hollandse
Mooie

Alleen Donderdag

Malse

Vers gewassen

nu
0,99

Landwaart Groente en Fruit

Bospeen

Kipschotel met geb. aardappels of rijst ................. 100 gram 0,99

Varkenshaas in champ-roomsaus + geb. aardappels..... 100 gram 0,99

Italiaanse gehakstschotel ..................... 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur

per bak

Gesneden

per stuk

Alleen Donderdag

per stuk 0,99 Ananas

Alle Stamppotten .............................. 200 gram 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................ 200 gram 1,00

Vers gesneden

Nieuw



Het is in ieder geval goed om stil te 
staan bij deze periode in ons bestaan 
die onontkoombaar is voor iedereen. 
Een lezing/workshop en een cursus, 
beiden georganiseerd door SWO De 
Zes Kernen De Bilt biedt die moge-
lijkheid. Ze kunnen er voor zorgen, 
dat we dan inderdaad ‘Op weg naar 
gouden jaren’ gaan, zoals het thema 
van lezing en cursus is.

Met Frans van der Burg (53) die 
deze cursus en lezing gaat verzorgen 
bespreken we de achtergronden van 
dit initiatief. Frans is van oorsprong 
geriatrisch fysiotherapeut. Daarnaast 
heeft hij veel ervaring opgedaan als 
trainer/coach bij de opleiding van 
medewerkers in de ouderenzorg en is 
hij parttime manager in de gehandi-
captenzorg. Het is de eerste keer dat 
lezing en cursus gehouden worden. 
De cursus is ontwikkeld door de 
universiteit van Utrecht. Frans is zelf 
hiervoor opgeleid door het Centrum 
voor Ouderenonderzoek. Vastgesteld 
kan toch worden dat het beeld wat 
we hebben van de oudere Neder-
lander niet negatief is. We denken 
aan vrolijke en fitte mensen die heel 
actief zijn, op vakantie gaan, veel 
fietsen (al dan niet elektrisch), mas-
saal de 50plus beurs bezoeken en 
heel veel vrijwilligerswerk doen. Hoe 
vaak horen we niet dat ‘pensionado’s’ 
nadat ze gestopt zijn met werken 
het drukker hebben dan tijdens hun 
actieve loopbaan.

Vroeg beginnen
Van der Burg herkent dat beeld wel 
maar weet uit eigen ervaring dat er 
een groep mensen is die wel behoefte 
heeft aan begeleiding naar deze fase 
in hun leven. Niet iedereen heeft 
het zelfde positieve startpunt. Hij 
vertelt dat de cursus bedoeld is voor 
mensen vanaf vijftig jaar. Is dat niet 
veel te jong? Mensen in die leeftijd-
categorie zijn meestal nog heel actief. 
Daarbij is er de tendens om steeds 
langer door te werken. De verruiming 
van de pensioengerechtigde leeftijd 
van 65 naar 67 lijkt wat dat betreft 
onontkoombaar. Frans van der Burg 
verwacht zelf ook dat de belangstel-
ling vooral uit de groep 60 plus zal 
komen, maar denkt toch dat het goed 
is om zo vroeg mogelijk te beginnen 
om hier over na te denken. Het gaat 
er vooral om de regie over je leven en 
je toekomst in eigen hand te houden. 
Het is belangrijk om bepaalde soci-
ale vaardigheden te ontwikkelen. Hij 
wijst ook op de preventieve werking 
die van het volgen van de cursus 
kan uitgaan. Van der Burg denkt dat 
er zeker een groep mensen is die de 
handvatten die geboden worden goed 
kunnen gebruiken.

Eerste keer
Het is de eerste keer dat de cursus 
en de lezing gegeven gaan worden. 
Frans is heel benieuwd hoe het zal 
gaan en hoe groot de belangstelling 
zal zijn. Dit aanbod is bedoeld voor 

iedereen in de hele gemeente De 
Bilt. Er is geen intakegesprek. De 
maximum grootte van een groep is 10 
mensen voor de cursus en 12 voor de 
lezing. De bijeenkomsten zullen wor-
den gehouden in Maartensdijk. Via 
huisartsen zal er ook reclame worden 
gemaakt. Zij kennen als geen ander 
de doelgroep en kunnen hun patiën-
ten in voorkomende gevallen op deze 
mogelijkheid attent maken.

De lezing zal meer in algemene zin 
ingaan op wat ouder worden in de 
breedste zin van het woord bete-
kent. Deelnemers zullen daarbij ook 
geprikkeld worden actief na te den-
ken over hun eigen toekomst. De 
cursus (vier avonden) is natuurlijk 
veel uitgebreider. Deelnemers zullen 
ook opdrachten mee krijgen zoals het 
formuleren van een persoonlijk doel 
voor hun toekomst. Dat zal dan weer 
leiden tot het opstellen van een per-
soonlijk actieplan. Maar ook zaken 
als het bedenken van gedragsalter-
natieven (indien gewenst) komt aan 
de orde. De positieve effecten van 
de cursus zijn door wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond.

Herkenning
Is daarbij niet het gevaar dat het heel 
persoonlijk gaat worden als de deel-
nemers daarbij allerlei situaties in de 
privé-sfeer naar voren brengen? Ze 
geven dan wel een kijkje in hun eigen 
leven ten overstaan van dorpsgenoten 

dan wel plaatsgenoten. Van der Burg 
onderkent het probleem maar denkt 
dat dit toch mogelijk is. Aan hem de 
taak dit in goede banen te leiden en 
te voorkomen dat zo’n vervelende 
situatie ontstaat. Het positieve is dat 
mensen door de verhalen van anderen 
dingen van zichzelf herkennen. Ze 
beseffen hierdoor dat er meer men-
sen zijn die tegen dezelfde situatie 
aanlopen. Samen met de cursusleider 
wordt er gezocht naar mogelijkheden 
en oplossingen voor dit soort vraag-
stukken.

Kwaliteit van Leven
De cursus duurt vier avonden. Is er 
nog gedacht aan een bepaalde vorm 
van nazorg als de cursus is afgelo-
pen? Van der Burg: ‘In eerste instan-
tie nog niet. Het idee van een extra 
bijeenkomst als afsluiting, welke na 
enige tijd kan worden gehouden, is 
op zichzelf best zinvol. Het is zeker 
een overweging waard. Maar we gaan 

eerst kijken hoe het gaat lopen tijdens 
de cursus zelf. Het is en blijft voor ons 
de eerste keer dat dit plaatsvindt’. In 
ieder geval heeft Frans van der Burg 
heel veel zin om met dit project van 
start te gaan. Hij is er van overtuigd 
dat dit veel zal kunnen toevoegen aan 
de kwaliteit van leven van mensen 
die in deze fase van hun leven zijn 
aangeland.
De lezing/workshop vindt plaats op 
maandag 5 oktober (14.00 - 16.15 
uur) en dinsdag 6 oktober (19.45 - 
22.00 uur). De cursus vindt plaats 
op de dinsdagen 27 oktober, 3, 10 
en 24 november (19.45-22.00 uur) 
Plaats: recreatieruimte van Touten-
burg in Maartensdijk. Als blijkt dat er 
voldoende belangstelling is volgt er 
in het voorjaar van 2010 een tweede 
serie.
Informatie en aanmelding bij De 
Maartensdijkse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt, tel 0346 
214161.
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‘Gouden jaren’ wachten ons allemaal
door Martijn Nekkers

De mensen in Nederland worden gemiddeld genomen steeds ouder. Dat is natuurlijk heel mooi maar dit heeft 
wel consequenties. Bij het ouder worden krijgen we te maken met allerlei veranderingen: op het gebied van 

werk, huisvesting, sociale relaties, lichamelijk en psychisch welzijn. Veel mensen weten zich moeiteloos aan te 
passen aan die nieuwe fase in hun leven, anderen hebben daar meer moeite mee.

Frans van der Burg wijst op de preventieve werking die van het volgen van  
de cursus kan uitgaan en denkt dat er zeker een groep mensen is die de  
handvatten die geboden worden goed kunnen gebruiken.

We zijn eens gaan praten met Addy 
Warmerdam die zo betrokken kan 
vertellen over alles wat er voor de 
bewoners van alle Maartensdijkse 
kernen te doen is. ‘Het is zo jammer’, 
zegt ze, ‘als mensen geen contact 
meer hebben met de omgeving en in 
eenzaamheid wegzakken. Dat moeten 
we vooral voorkomen en dat kunnen 
we ook. We hebben een uitgebreid 
programma waaruit men kan kiezen. 
Daar is bijvoorbeeld de cursus ‘Op 
weg naar de gouden jaren’. Speci-
aal opgeleide trainers helpen mensen 
vanaf vijftig jaar de goede kanten van 
het ouder worden te benutten en de 
negatieve kanten zoveel mogelijk te 
vermijden. De cursisten leren vaar-
digheden aan om persoonlijke doelen 
te formuleren en te realiseren. De 
eerste serie van vier bijeenkomsten 
begint op 27 oktober en de tweede 
serie volgend jaar op 11 maart.’ 

Veel meer
Maar er gebeurt nog heel veel meer, 
zowel in Dijckstate als in Touten-

burg. Er is een cursus filosofie. Er 
zijn ouderenbijeenkomsten met spre-
kers, hersengymnastiek, bewegen en 
bingo. Dan is er de cursus conversatie 
Frans, aangepaste gymnastiek, hand-
werken, klaverjassen en bridge. Er 
is koersbal in alle vier de kernen. In 
maart komt de volgende broemcur-
sus voor automobilisten. De fietsclub 
trekt er regelmatig op uit en als na 
al die activiteiten de spieren opspe-
len is er ook ontspanningsmassage. 
Naar een tekenleraar of lerares wordt 
nog gezocht. Al die activiteiten zijn 
uitgebreid te lezen in het boekje dat 
eind augustus verschijnt. Maar wat al 
eerder begint zijn de muzikale activi-
teiten en de computercursussen.

Muziek
Het eerste optreden van het muzikale 
seizoen is op zondag 30 augustus om 
15.00 uur. Dan spelen de muzikale 
virtuozen Rens Vermeulen (piano) en 
Lauk Spelberg (hobo) licht klassieke 
muziek van verschillende componis-
ten, met toelichting op de gespeelde 

stukken. Een maand later op vrijdag-
avond 25 september is er een optre-
den van amateurgezelschap ‘Gooise 
Operette’. In de maanden daarna tot 
aan juni volgend jaar, komen optre-
dens van het Utrechts Politie Man-
nenkoor Excelsior’, zangvereniging 
‘de Woudzang’ uit Lage Vuursche, 
de ‘Senioren Amusementsgroep IJs-
selstein’, het Smartlappenkoor ‘De 
Blaerders uit Blaricum, het koor ‘De 
Biltstars’, ‘De IJsselzangers’, ’Kunst 
en Genoegen’ en het koor ‘Valsch en 
Gemeen’. Voorwaar een serie om van 
te smullen. 

Computercursussen
De SWO organiseert dit seizoen een 
aantal computercursussen voor men-
sen met en zonder ervaring. Naar 
keuze kan men deelnemen aan de cur-
sus ‘Het kennismaken met de compu-
ter’, die de deelnemers wegwijs zal 
maken in de wondere wereld van de 
PC tot en met de cursussen ‘Website 
maken’, ‘Digitale fotobewerking’ en 
‘Powerpoint’. Voor iedereen die meer 

wil weten van het aanbod van de 
cursussen is er maandag 24 augustus 
en donderdag 27 augustus een bij-
eenkomst in de computerruimte van 
SWO-centrum Dijckstate. Daar zijn 
de docenten aanwezig voor het beant-
woorden van de vragen en kan men 
zich ook inschrijven voor de cursus 
naar keuze. De Maartensdijkse ves-
tiging van SWO De Zes Kernen De 
Bilt is er klaar voor.

Ook andere kernen
Al het hier genoemde is natuurlijk 
niet kernbonden. In de ‘andere’ ker-

nen ter plaatse zijn er daarnaast ook 
nog georganiseerde activiteiten, zoals 
in Westbroek.

Doorlopende activiteiten: Koersbal 
in Het Dorpshuis en Internetcafé en 
bibliotheek in De Rabobank en een-
malige activiteit Kralentechniek en 
kaarten maken in De Rabobank. In 
Hollandsche Rading is er de door-
lopende activiteit ‘Koersbal’ in het 
tijdelijk Dorpshuis en in Groenekan 
zijn er in de Groene Daen  de doorlo-
pend activiteiten Koersbal en Gym in 
Het Dorpshuis.

Vol programma in Maartensdijk van 
SWO De Zes Kernen 

door Kees Pijpers

Voor het seizoen 2009 - 2010 heeft de Maartensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt een 
programma georganiseerd dat er wezen mag. Vanaf komende maand tot en met volgend jaar juni treden een 
negental koren en muziekgezelschappen op in Dijckstate. Daarnaast start ook een reeks computercursussen. 

Natuurlijk gaan de lopende cursussen en activiteiten gewoon door en dat zijn er heel veel.

Addy Warmerdam vertelt warm en betrokken over alles wat er voor de bewo-
ners van alle Maartensdijkse kernen te doen is.



NAGEL RUIMT OP!!!

*M.U.V. BASISARTIKELEN.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

De zomercollectie* van dames-, 
heren-, kinder- en babykleding

NU
HALVE PRIJZEN

Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Grote
zonnebloemen 2 bossen 6,95
Bloeiende heide
winterhard  2,95
Preiplanten 20 voor 2,50
Een bloemige tuin ...
geef ze koemest! 10 kg voor 9,85

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

607 2.2 16V PACK, ZWART MET, CLIMATE C., CRUISE C., ESP, PARKEERS., 
RAD/CD WISS/NAV., ABS, AIRBAGS, LEDER INT., 138.000 KM ..........................................  '05 € 16.950,-

PEUGEOT
206 XS 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ABS, 147.000 KM ......................  '02 € 5.750,-
206 1.4 16V, ZILV GRIJS MET., ABS, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, MLV, 31.000 KM...............  '04 € 7.950,-
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET, LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, ABS, 
LEER/ALCANTARA, REGENS, TREKH, AIRBAGS, ESP, 110.000 KM ...................................  '03 € 7.650,-
306 1.6BREAK, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, RAD/NAV, 140.000 KM ......................  '01 € 5.250,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET., ELEC KAP., ER, CV, SB, RAD/CD, 
LEDEREN INT, 145.000 KM .................................................................................................  '00 € 7.500,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LDER, CRUISE, CLIMA, AUDIO, ABS, 101.000 KM,............  '06 € 17.500,-
307 SW 1.6 16V, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ABS, ER, CV, TREKH., 150.000 KM ........  '02 € 6.950,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C., ABS, AD/CD/TEL,
PARKEERS, CLIMATE C., LMV, AIRB, REGENS., 175.000 KM .............................................  '05 € 10.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN SAXO 1.4 VTS, GRIJS MET., RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB, ESP, 79.000 KM .........  '03 € 5.950,-
CITROËN C4 1.6 16V COUPE, ROOD MET., CLIMA, CRUISE, LMV, ABS, 85.000 KM .........  '06 € 10.950,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT., GRIJS MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH.,
REGENS., AIRBAGS, ABS, 71.000 KM .................................................................................  '02 € 7.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D. GROEN MET., LEDER INT., ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000 KM ............................  '00 € 7.750,-
AUDI AVANT A4 TDI, ZWART MET., CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD,CRUISE C,
LMV, TREKH., AIRB., 159.000 KM ........................................................................................  '05 € 14.950,-
FIAT SCUDO MPV 9 PERS, 07, GRIJS, CLIMA, CRUISE, ABS, SCHUIFD, 70.000 KM (ex btw) '07 € 27.750,-
VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET., CRUISE C., CLIMATE C., RAD/CD/NAV, LMV, MLV, 
HALF LEDER, 120.000 KM ..................................................................................................  '03 € 10.950,-

BUDGET CARS
CITROËN XSARA BREAK, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 119.000 KM ...............  '98 €  2.750,- 

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21,  Hilversum,  tel. (035) 6214335

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

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

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

Bramen-
vlaai

Nu € 6,95

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

Merk | model | uitvoering drs. Bj. Km  Kleur Prijs

Chevrolet Matiz 0,8 spirit  5  Nov-06  26.312  B blauwmet  € 6.500

Chevrolet Matiz 0,8 spirit  5  Sep-06  23.036  B geelmet  € 6.500

Chevrolet Kalos1,2  5  Jun-06  29.699  B zwart met  € 8.200

Chevrolet Tacuma 1,6 style  5  Oct-05  63.020  B blauwmet  € 8.900

Daewoo Kalos 1,2 spirit diverse    Diverse bouwjaren v.a.  B v.a.  € 5.900

Daewoo Tacuma Style  4  Jul-02  119.108  B grijs  € 4.750

Daewoo Matiz Style 0,8 leer  5  Oct-03  37.316  B blauw  € 5.150

Ford Focus C MAX 1800  5  Aug-05  86.103  B zilvermet  € 13.250

Opel Corsa 1400 twinport  5  Jul-05  118.087  B zilvermet  € 8.800

Opel Corsa 1,2  5  Jun-07  68.002  B geel  € 9.450

Opel Astra 1,4 16V  5  Apr-05  83.189  B zilvermet  € 11.950

Opel Astra 1,6 GL  5  Jan-02  92.284  B zilvermet  € 6.500

Opel Astra 1,6 8V automaat  3  Jun-03  70.012  B blauwmet  € 6.700

Opel Astra 1,6 16V stationw  SW  Feb-07  98.810  B zwartmet  € 13.950

Opel Astra 1,6 Stationwagon  SW  Jul-05  123.189  B blauwmet  € 9.950

Opel Meriva -A 1,4 16V enjoy  5  Nov-06  110.547  B grijsmet  € 10.950

Opel Za� ra Elegance  MPV  Mar-04  139.219  D blauwmet  € 11.250

Peugeot 306 stationw 1,6  SW  Aug-99  163.701  B blauw  € 2.500

Merk | model | uitvoering drs. Bj. Km  Kleur Prijs

Renault Megane 1,6 16V Coupe  3  May-01  92.257  B blauwmet  € 6.900

Renault Scenic 2,0I-16V Privel  5  May-02  120.765  B Donkergroen  € 5.900

Seat Ibiza 1,4 16V  3  Mar-05  88.957  B d grijsmet  € 8.950

VW Golf 1.6 16V SW May-04 132.647 B blauwmetallic  € 8.950

Volkswagen Golf 1,6 station  SW  Jul-04  102.126  B d blauw  € 8.900

Volkswagen Golf 1,6 cabriolet  2  Apr-95  191.579  B blauwmet  € 4.950

Volkswagen Golf 1,9 TDI business  5  Nov-06  88.414  D zwartmet  € 14.750

Volkswagen Golf 1,6  5  Aug-05  88.103  B zilvermet  € 12.350

Volkswagen Polo 1,9 SDI  3  Mar-04  137.089  D zilvermet  € 7.450

Volkswagen Polo 1,4 TDI comfort  5  Aug-04  133.535  B zwartmet  € 8.600

Volkswagen Polo 1,4 TDI comfort  3  Sep-05  100.891  D zwartmet  € 10.500

Volkswagen Polo 1,2  5  Feb-05  96.819  B groenmet  € 7.800

Volkswagen Jetta 1,6 75kw  4  Jan-07  58.165  B zwartmet  € 14.500

Volkswagen Passat 1,9TDI Athene  4  Mar-04  108.878  D zwartmet  € 13.950 

Occasions boven €  4.500,-- 6 maanden Bovag garantie. Ook voor levering 
bedrijfswagens, leasing en fi nanciering. Levering nieuw en gebruikt alle merken.

NU IN MAARSSEN:  AUTOCENTRUM MAARSSEN/R. VAN DER LINDEN

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen
(tegenover Boni en Praxis) 0346-562557 WWW.AUTOCENTRUMMAARSSEN.NL

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

Wassen, knippen en 
haarmasker

10% korting

Aftersun voor uw haar.
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De carrière van Manja Smits is uitzon-
derlijk te noemen, zeker voor iemand 
van vierentwintig jaar. Sinds ruim een 
jaar is ze Tweede Kamerlid voor de 
Socialistische Partij. Sinds haar zes-
tiende jaar is ze lid van de SP: ‘In de 
tijd van Pim Fortuijn en het begin van 
de oorlog in Afghanistan viel me op 
dat er een steeds grotere tweedeling 
kwam tussen rijk en arm en moslim en 
niet-moslim. Voor mij was dat reden 
om lid te worden van de SP’. Ze werd 
niet alleen lid, maar was actief bin-
nen SP De Bilt. Na haar eindexamen 
VWO vertrok ze naar Groningen om 
geschiedenis te studeren. Ze sloot zich 
aan bij de SP Groningen: ‘De SP is 
daar heel actief. Jongeren doen veel, 
organiseren veel acties’. Al snel werd 
ze gevraagd voorzitter te worden van 
de SP Groningen, ze was toen twintig 
jaar. Na twee jaar vroeg men haar of ze 
zich beschikbaar wilde stellen voor de 
lijst van Tweede Kamer: ‘Ik wilde op 
een niet-verkiesbare plek, maar door 
het grote succes van de SP, er waren 
25 Kamerzetels, werd er een beroep 
op mij gedaan’. Sinds 22 april 2008 
is ze woordvoerder voor het basis- en 
speciaal onderwijs.

Flauwekul
De eerste maanden als Kamerlid heeft 
Manja Smits zich ingewerkt in het 
onderwijs door veel scholen te bezoe-
ken. Bij de Kievitschool in Maar-
tensdijk klopte ze aan bij juf Yvonne: 
‘Mijn favoriete juf van vroeger en bij 
de Berg & Bosch School ben ik ook 
gaan kijken’. Bij de schoolbezoeken, 
die ze door het hele land aflegde, lette 
ze op de lesmethoden, de lesinhoud, de 
klassengrootte, de werkdruk. Manja: 
‘Onderwijs gaat over mensen en ik wil 
weten welke dingen verkeerd gaan en 
wat kan ik eraan doen. Zijn de scholen 
goed gefinancierd en zorgen we goed 
voor de mensen die er werken?’. 
Het onderwijs gaat Manja Smits aan 
het hart: bevlogen vertelt ze over haar 
gesprekken met leerkrachten, die steeds 
moeten opboksen tegen allerlei plan-
nen van bovenaf. Manja: ‘Het project 
WeerSamenNaarSchool uit het begin 
van de jaren negentig is geen goed 
idee. Leerkrachten vertellen mij dat het 
onmogelijk is om in de klas kinderen 
met speciale zorg goed te begeleiden. 
Het speciaal onderwijs zou gewoon 

weer terug moeten komen voor die kin-
deren’. Manja maakt zich nog kwaad 
als ze vertelt dat er weer een nieuwe 
vorm is bedacht: passend onderwijs; 
‘Dit moet weer ingevoerd worden en 
het is nu een chaos. In de politiek gaat 
het niet over argumenten, het gaat over 
belangen’. Moedeloos wordt ze er niet 
van: ‘Je moet niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Ik ben volksvertegenwoor-
diger en dat betekent dat we er voor de 
mensen zijn. Ik doe veel werkbezoe-
ken om de klik met de werkelijkheid te 
houden. Je kunt je natuurlijk opsluiten 
met een halve meter stukken om door 
te nemen, maar de helft ervan staat vol 
met flauwekul’.

Grote stad
Manja Smits is opgeleid in het kader-
klasje van Jan Marijnissen: ‘Daar heb 
ik van alles geleerd, van de ideolo-
gische uitgangspunten tot hoe ik een 
debat moet voeren. Jan is mijn mentor 
en ik kan hem altijd raadplegen’. Sinds 
Agnes Kant het leiderschap van Jan 
Marijnissen heeft overgenomen, staat 
de SP niet zo hoog in de peilingen. 
Manja: ‘Agnes is geen Jan, maar ze is 
een goede leider in de fractie, ze is een 
inspiratiebron. Op lokaal niveau doen 
we het wel goed: er zijn veel jonge 
mensen die op lokaal niveau actief 
zijn’. Manja erkent dat het moeilijk is 
om op landelijk niveau concrete veran-
deringen aan te brengen: ‘In Gronin-
gen hielden we ons bijvoorbeeld bezig 

met acties voor een nieuw zebrapad’. 
Met het wel en wee van haar geboor-
teplaats, Maartensdijk, houdt ze zich 
niet meer bezig: ‘Eerlijk gezegd was ik 
blij toen ik op mijn achttiende naar de 
grote stad kon gaan’. Haar vader houdt 
haar op de hoogte van wat er speelt in 
het dorp: ‘De starterwoningen in de 
achtertuin van mijn vader bijvoorbeeld 
waar tevergeefs tegen geprotesteerd is, 
maar ook het vertrek van postkantoor 
en gemeentehuis. Voor ouderen is dat 
vervelend’. Haar ouders zijn trots op 
wat ze bereikt heeft, maar hebben haar 
ook de boodschap meegegeven dat ze 
een luxe positie heeft en niet op haar 
lauweren kan rusten. Dat doet ze ook 
niet, met werkdagen van gemiddeld 
elf uur, waarbij ze direct aantekent: 
‘Eigenlijk ben ik niet zo ambitieus’. 

Avontuur
Naast haar flitsende loopbaan in de 
politiek, is Manja Smits ook een avon-
tuurlijke vrouw. Na het eindexamen 
vertrok ze alleen naar Zuid-Amerika, 
waar ze een rondreis heeft gemaakt en 
drie maanden in een weeshuis heeft 
gewerkt. Ze geniet van haar huidige 
woonplaats Den Haag met het strand 
en zee in de buurt. Voordat Manja 
Smits na de fietstocht naar Den Haag 
afreist, belt haar vriendje en ze vraagt 
hem of hij wat lekkers in huis haalt 
voor die avond, want morgen moet ze 
weer vroeg op om een schoolbezoek af 
te leggen in Venlo.

‘Eigenlijk ben ik niet zo ambitieus’
door Sylvia van der Laan

Tweede Kamerlid Manja Smits uit Maartensdijk had zich door haar vader laten verleiden om mee te doen 
met de toertocht voor antieke fietsen op 5 juli jl. Aan het eind van die warme zomerzondag had ze nog even 

tijd voor een interview met De Vierklank.

Zelfs tijdens de fietstocht van MC De Slak op zondag 5 juli jl. was  
Manja Smits ook op werkbezoek: ditmaal bij het St. Elisabeth verpleeghuis 
in Lage Vuursche. 

Klankbord
Adri Pieck en Eleazar Swalmius

Er is weer een nieuwe Rembrandt 
gevonden. Kunsthistorici meenden 
lange tijd dat het schilderij Portret 
van Eleazar Swalmius uit 1637 niet 
van Rembrandt was. Ze vonden het 
te tam geschilderd. Nieuw onder-
zoek toont aan dat de Nederlandse 
grootmeester toch verantwoordelijk 
is voor het portret van de Amster-
damse predikant van de Nederlandse 
Hervormde Kerk.  Het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerpen (KMSKA) kocht het 
schilderij in 1886 als een meester-
werk van Rembrandt. In die tijd 
werd (al) getwijfeld aan de echtheid van het portret. In 1969 belandde het 
schilderij zelfs in het museumdepot van het Antwerpse museum. In 2007 
werd het schilderij opnieuw gereinigd. Alle verflijnen bleken intact te zijn, 
dus er hoefde niets gerestaureerd te worden. De dikke gele vernislaag ver-
dween als sneeuw voor de zon. De kenner op het gebied van Rembrandt 
- Prof. Ernst van de Wetering - constateerde onlangs de echtheid van het 
doek. 

Röntgenonderzoek bleek uiteindelijk doorslaggevend te zijn. Het prachtige 
portret van predikant Eleazar Swalmius hangt nu weer in volle glorie in het 
Antwerpse museum. Net op tijd, want op zaterdag 8 augustus was de Ant-
werpse museumnacht. Alle vijftien Antwerpse musea gooiden de deuren 
open voor bezoekers. Het Antwerpse doek zal tot 30 september te zien zijn 
in dit museum.

Op 16 juli is de tentoonstelling ‘Kunst op de kaart’ geopend door wethou-
der Herman Mittendorff. Deze tentoonstelling is (slechts) tot en met 12 
september aanstaande te bezichtigen in de Traverse van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven en dan alleen tijdens kantooruren. 
De afdeling Kunstbeheer en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente 
organiseren gezamenlijk deze tentoonstelling waarin de Biltse kunstcol-
lectie gecombineerd wordt met de aanwezige kennis en gegevens van 
Monumentenzorg. Kunsthistoricus Marjan de Man werd door de gemeente 
de Bilt gevraagd het kunstbezit van de voormalige gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk te inventariseren en op te schonen. Marjan wilde graag na 
de inventarisatie- en opschoningoperatie van het Maartensdijkse en Biltse 
kunstbezit een tentoonstelling organiseren. Dit betekent dat tot en met 
Open Monumentendag op 12 september het Bilts kunstbezit waaronder, een 
drietal schilderijen van de hand van Adri Pieck van gemeenteraadsvergade-
ringen, voorgezeten door haar mecenas voormalig burgemeester Schuller, 
kan worden gezien. 

Omdat de Biltse tentoonstelling 
alleen tijdens kantooruren geopend 
is kan het publiek slechts 42 dagen - 
en dan alleen tijdens kantooruren - al 
het schoons, dat opgeborgen was in 
het depot, bewonderen. Waarschijn-
lijk zal dan deze prachtkunst weer 
en opnieuw aan de vergetelheid in 
bewaring worden gegeven.
De predikant die ons op het por-
tret van Rembrandt zo schrander 
en innemend aankijkt, was in de 
zeventiende eeuw een beroemdheid. 
Eleazar Swalmius was een over-
tuigde calvinist die zich verzette 
tegen een vrijere godsdienstbele-
ving. Zijn portret was lange tijd in 
het bezit van de Franse Koninklijke 
familie en werd in 1886 door het 
museum van Antwerpen aangekocht 
voor 200.000 frank (5.000 euro). 
Op de huidige kunstmarkt is het ongeveer 20 miljoen euro waard. Van het 
Portret van Eleazar Swalmius kan vooralsnog gedurende 54 dagen in het 
Antwerpse museum door de liefhebbers van Rembrandt van de herontdekte 
schoonheid worden geproefd. Ik ben er zeker van dat na 30 september a.s. 
voor dit kunstwerk in welke museumherberg dan ook wel een plaatsje zal 
worden gevonden. 

Bij de opening op 16 juli citeerde kunstwethouder Herman Mittendorff 
Charley Toorop, de schilderes van het zwijgen en tijdgenote van Adri Pieck: 
'Een foto geeft niet meer dan een moment, maar in een goed geschilderd 
portret herken je iemand in al zijn uitdrukkingen. Je moet er iedere dag iets 
anders in kunnen zien'. Het zal voor Mittendorff nog een hele kunst worden 
die ‘iedere daagse mogelijkheid’ te creëren.

Henk van de Bunt

Van de hand van Adri Pieck…Een nieuwe serie van 13 yogalessen 
start op dinsdag 15 september. Met 
Hatha Yoga ontspan je lichaam en geest 
in deze vorm van Yoga wordt dit bereikt 
door middel van diverse lichaamshou-
dingen die worden begeleid door de 
adem en door concentratie. Yoga is niet 
alleen bevorderlijk voor een gezond en 
soepel lichaam maar ook voor een har-
monieuze geest. 

De Yogalessen, beginnen op dinsdag-
middag 15 september om 13.30 tot 
14.45 uur in De Vierstee te Maartens-
dijk. Men kan op elk moment instro-
men. Voor meer informatie of inschrij-
ving voor de yogalessen: Rozemarie 

Coenen, tel: 0294 232728, e-mail: roze-
marie.coenen@hetnet.nl

Groenekan
Hoe laat je de rust en de ontspan-
ning van de vakantietijd nog voort-
duren in het gewone werkzame leven 
van alledag met alles wat er op je pad 
komt? Yoga biedt je deze mogelijk-
heid. De yogaoefeningen en de daaraan 
verbonden ademtraining stimuleren je 
om ontspanning dieper in jezelf te bele-
ven en verder uit te bouwen. Tijdens 
de oefeningen, kom je in contact met 
nieuwe vitaliteit en meer evenwicht. 
Gaandeweg beleef je zo meer, rust, 
ruimte en innerlijke verbinding. Naast 

de lichaamshoudingen en ademtraining 
vormen visualisaties en klanken (man-
tra's ) een duidelijke ondersteuning in 
de les. In de loop van het jaar wordt er 
toegewerkt naar subtielere energetische 
‘licht’- oefeningen, de chakra’s of rond 
een specifiek thema. De cursus wordt 
gegeven door Camee Michon. Zij heeft 
al ruim 30 jaar ervaring in het begelei-
den van yogagroepen. De serie lessen 
vindt plaats in de Groene Daan in Groe-
nekan. De eerste avondles is op dinsdag 
1 september om 19.15 uur ; de tweede 
les om 21.00 uur.
Belangstellenden voor de yoga cursus, 
kunnen zich aanmelden onder tel : 0575 
494751.

Nieuwe cursussen Yoga



 































































 
 
 




















  


zie de aktievoorwaarden in de winkel 
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Naar aanleiding van het overlijden 
op 24 augustus 1999 van Izaäk van 
der Neut gaf Wim Hoebink in De 
Vierklank van 1 september 1999 al 
een uitgebreide schets van de historie 
van de winkel. Izaäk van der Neut 
werd in 1904 op een boerderij in 
Willeskop geboren in een gezin van 
dertien kinderen. Zijn oudere zusje 
Sijtje Nachtegaal - van der Neut dreef 
met haar man een drogisterij annex 
verfwinkel aan de 2e Brandenburger-
weg, dicht bij de huidige Inventum-
fabriek, te Bilthoven. In 1929 werd 
haar man ernstig ziek. Izaäk, 25 jaar 
jong en nog vrijgezel, ging hen in de 
zaak helpen. Ook na het overlijden 
van zijn zwager bleef hij zijn zus 
in de winkel trouw en ging tevens 
voor zichzelf met ambulante handel 
bij boeren langs de deur. Hij ventte 
o.a. met melk- en voederemmers, 
gereedschappen en ijzerwaren. Als 
boerenzoon had hij een goede neus 
voor wat er zoal op een boerderij 
nodig was. Wekelijks reed hij op een 
dikwijls zwaar beladen transportfiets 
met handel zijn klanten in De Bilt, 
Bunnik, Groenekan en de Nieuwe 
Wetering af. Van lieverlee breidde hij 
zijn assortiment uit met tuingereed-
schap, waardoor hij ook burgerklan-
ten kreeg in Bilthoven. Na verloop 
van tijd liep de handel zo voorspoedig 
dat Izaäk genoodzaakt was zijn trans-
portfiets te vervangen door een paard 
en wagen.

Verkering
Hij hielp zijn zusje Sijtje vijf jaar in 
de zaak tegen kost en inwoning en 
verdiende met zijn eigen handel ook 
steeds meer bij. In 1934 hertrouwde 
Sijtje en nam haar nieuwe echtgenoot 
het werk in de winkel van Izaäk over. 
Sijtje is later naar Utrecht verhuisd 
en met haar tweede echtgenoot - Van 
Beesten - een groothandel in verfwa-
ren achter de Breedstraat begonnen. 
Izaäk was intussen verloofd met Adri-
ana van Vliet, een boerendochter uit 
Breukelen-Nijenrode. Zij had inmid-
dels met het werk in een winkel ken-
nisgemaakt en zag er wel wat in om 
met Izaäk een zaak in drogisterij- en 
aanverwante artikelen te beginnen.

De Rottegracht
Izaäk en Adriana kregen zicht op 
een leegstaand winkelwoonhuis in 
het buurtje de Rottegracht aan de 
Groenekanseweg 5-13 te Groenekan. 
Op 23 augustus 1934 trouwden ze 

te Breukelen-Nijenrode en vestigden 
zich twee dagen later op 25 augustus 
met een winkel in drogisterijartikelen 
in Groenekan.
Het buurtje de Rottegracht bestond 
uit vier huisjes. Het was van oor-
sprong een door aannemer Beer-
schoten omstreeks 1900 verbouwde 
boerderij. Het voorhuis van de oude 
boerderij had Van Beerschoten afge-
broken en op de fundamenten ervan 
een nieuw winkelwoonhuis gebouwd. 
De achterliggende koestal had hij ver-
bouwd tot drie wooneenheden. Begin 
1900 woonden er een aantal bekende 
oude Groenekanse families aan de 

Rottegracht, o.a. de baakster Griet 
Hardenberg en het grasboertje Stoof 
met een gezin van negen kinderen. 

Stoof pachtte jaarlijks de graskan-
ten langs de openbare wegen van 
de gemeente die hij maaide voor de 
hooibouw. Toen Izaäk en Adriana in 
1934 in de winkel kwamen wonen, 
woonden Jan Adams, Antoon Kooy 
en Jan Schras met hun gezinnen aan 
de Rottegracht. De woonkamer van 
Van der Neut lag naast de winkel met 
boven een aantal slaapkamers. Ten 
westen van de winkel lag een houten 
brug over de wetering met een pad 
dat langs de achterliggende woningen 
liep naar het achtererf met de schuren 
van de andere bewoners en een stal 
voor Izaäk’s paard en wagen. 

Winkel van Sinkel
Izaäk ging overdag met paard en 
wagen zijn klanten af terwijl Adriana 
in de winkel geneesmiddelen voor 
mens en dier, verfwaren, tuinbouw-
zaden, rookwaren en al voorzichtig 
enkele kruidenierswaren verkocht. Op 
de toonbank stond een weegschaal en 
aan het plafond hingen emmers, tou-
wen en klompen in velerlei soorten. 
Achter de toonbank stonden rekken 
met glazen potten met zalfjes en poe-
ders. Ook verkocht Adriana school-
spullen, schrijfbenodigdheden, post-
zegels en ansichtkaarten. Het was een 
echte Winkel van Sinkel. Net voor 
het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog werd Izaäk ziek en kon niet 
meer de klanten langs. Alles werd nu 
vanuit de winkel verkocht.

Vier kinderen
Izaäk en Adriana kregen vier kinde-
ren, drie jongens en een meisje: Leo, 
Jan, Sjaak en Anneke. Voordat hun in 
1935 geboren zoon Leo in 1956 met 
zijn eigen oliehandel begon, heeft 
hij vanaf 1948 in de zaak geholpen. 
Wanneer de kinderen ’s middags uit 
school kwamen, moesten ze vaak 
nog even een bestelling wegbrengen. 
Meteen na de lagere school reed Leo 
op een dikwijls zwaarbeladen trans-
portfiets de klanten af. Als jochie 
van veertien reed hij soms al met 
drie rollen kippengaas naar een klant. 
De kunst was om er de gang in te 
houden. Na een jaar kreeg Leo een 
bakfiets met een huif van zeildoek. 
Na de bakfiets volgde een ponywagen 
gemaakt door het Groenekanse car-
rosseriebedrijf Verschuur. De pony 

Gouden Regen kwam van boer Floor 
uit De Bilt. Het was een slim beest 
dat al snel de dagelijkse route kende 
en soms wanneer Leo te lang bij een 
klant bleef plakken al naar het vol-
gende adres liep.

Zelfbedieningszaak
In 1961 verwierf Van der Neut alle 
huisjes 5 t/m 13 aan de Rottegracht. 
De twee eerste huisjes achter de win-
kel werden bij het bedrijf getrokken 
en het derde huisje werd tot 1968 
bewoond door Huib en Jansje van 
Aalst. Huib ging met groenten en 
fruit langs de deur. Hierna werd de 
oude bebouwing afgebroken en ver-
vangen door de huidige winkel met 
boven twee woningen voor Izaäk en 
Adriana en Jan met zijn gezin. Jan 
is sinds 1966 betrokken als vennoot 
in de zaak. Vanaf die tijd werd het 
een zelfbedieningswinkel. Izaäk heeft 
zich omstreeks 1988 ten gunst van 
zoon Jan teruggetrokken uit de zaak. 
Adriana is in 1994 en Izaäk in 1999 
overleden.

De Groene Vakwinkel
Zoon Jan beheert thans samen met 
zijn kinderen Erik en Rianne de win-
kel. Gedurende de laatste jaren is er 
veel veranderd in de zaak. De han-
del in kruidenierswaren was op den 
duur niet meer winstgevend. In De 
Vierklank van 13 juni 2007 schrijft 
Sylvia van der Laan over het einde 
van het supermarkttijdvak. Gelijker-
tijd wordt de doorstart van het bedrijf 
aangekondigd. Marijke Drieenhuizen 
kon 12 weken later alweer in De Vier-
klank schrijven over de metamorfose 
die het bedrijf had ondergaan. Van 
der Neut verplaatste het accent weer 
naar de verkoop van drogisterijarti-
kelen, gereedschappen, ijzerwaren, 
tuinbouwproducten en diervoeders en 

koos voor aansluiting bij de landelijk 
opererende Groene Vakwinkel. Dit is 
een landelijke inkooporganisatie met 
inmiddels 106 aangesloten zelfstan-
dige winkels. Door een gezamenlijk 
inkoopbeleid kunnen ze grote kor-
tingen bij de groothandel bedingen 
en hierdoor interessante reclames 
ontwikkelen. Eigenlijk een modern 
bol.com- systeem met een eigen win-
kel. Naast het uitgebreide assortiment 
heeft het personeel ook verstand van 
zaken. ‘Soms hebben mensen een 
technisch probleem waarvoor ze een 
oplossing hebben gedacht. Al praten-
de komen we dan met vaste regelmaat 
op een veel goedkopere oplossing. 
Wij verkopen dan wel voor minder 
geld, maar de klant is tevreden en 
komt bij een volgend probleem zeker 
terug. Kijk daar gaat het om bij klant-
tevredenheid’, zo is het beleid van de 
Groenekanse ondernemer. Maar de 
grootste kracht van de zaak blijft de 
visie van opa Izaäk: ‘Klanten moeten 
op je kunnen rekenen, nooit nee ver-
kopen’. Dat is (en blijft) het geheim 
van Van der Neut.

 De Vierklank 9 19 augustus 2009

Het geheim van Van der Neut
door Koos Kolenbrander

Dinsdag 25 augustus is het 75 jaar geleden dat Izaäk en Adriana van der Neut hun winkeltje in 
drogisterijartikelen in het buurtje De Rottegracht aan de Groenekanseweg 5 openden. In 2009 rechtvaardigt 
het 75 jarig bestaan van deze als enige overgeblevene van de oorspronkelijke dertien winkels in Groenekan 

een poging om het geheim van Van der Neut te ontrafelen.

Rianne en Erik in de winkel.

De voorzijde van de huidige winkel.

In de jaren dertig stonden achter de toonbank een rekken glazen potten met 
poeders en zalf.

Leo in 1950 met zijn pony Gouden Regen.

De achterburen Gerritje Stoof en 
Marie Schimmel-Stoof bij de gemeen-
schappelijke pomp aan de Rotte-
gracht.

De voorzijde van de oude winkel in 1965.



Aanvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 23,ver-

groten melkstal;
Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Maartensdijk, Dorpsweg 236, ver-

nieuwen berging;
Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Dennenlaan 

1, uitbreiden woning;
•  Maartensdijk, Pr. Bernhardlaan 4, 

plaatsen aanbouw;
Sloopaanvraag
•  Maartensdijk, Achterweteringse-

weg 49, sloop opslagruimte;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Verleende bouwvergunningen
•  Maartensdijk, Nachtegaallaan 7, 

vergroten woning (04-07-09)
•  Westbroek,  Dr. Welfferweg 

23,vergroten melkveestal (07-08-
09)

Verleende bouwvergunning 2e 
fase
•  Maartensdijk, Dorpsweg 118, ver-

groten brood- en banketbakkerij 
(07-08-09)

Verleende sloopvergunning
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

114, sloop asbesthoudende platen 
(06-08-09)

Verleende binnenplanse onthef-
fing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om met toepassing 
van art. 3.6, eerste lid, sub c van de 
Wet ruimtelijke ordening juncto het 
bestemmingsplan (binnenplanse) 
ontheffing van het bestemmings-
plan én bouwvergunning op grond 
van artikel 40 van de Woningwet te 
verlenen voor:

•  Westbroek, Kerkdijk 23, vernieu-
wen garage (10-08-09)

De besluiten inclusief de bijbeho-
rende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
ontheffing en vergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk 
met het indienen van een bezwaar-
schrift een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank, sector 
Bestuursrecht, Postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. U moet voor een 
dergelijke voorziening griffierecht 
betalen. Voor meer informatie over 
de hoogte daarvan kunt u contact 
opnemen met de griffier van de 
rechtbank, tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 24 augustus 2009.

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 

tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:

Hollandsche Rading:
•  1 douglas, Dennenlaan 5 B (30-

07-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak 
op telefoonnummer (030) 228 95 
21. Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Alcoholverbod Emmaplein en 
Julianalaan in Bilthoven

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 4 augustus 
2009  twee locaties aangewezen 
waar het verboden is alcohol te 
nuttigen of aangebroken flesjes of 
blikjes en dergelijke met alcohol-
houdende drank bij zich te hebben, 
conform artikel 2.4.8, eerste lid, 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening van de gemeente De Bilt. 

Het college heeft besloten dat het in 
het belang van de openbare orde en 
veiligheid wenselijk is hiertoe over 
te gaan.

Het besluit
Het besluit houdt in dat op de vol-
gende locaties  een alcoholverbod 
ingesteld wordt (met uitzondering 
van de terrassen/horecagelegenhe-
den): 

•  Het Emmaplein in Bilthoven (en 
de hierlangs lopende Soestdijkse-
weg Zuid)

• De Julianalaan in Bilthoven
•  Het gebied tegenover en rondom 

het gemeentehuis Jagtlust

Daarnaast heeft het college bij 
eerdere besluiten een alcoholver-
bod afgekondigd voor de volgende 
plaatsen:

•  Het winkelgebied De Kwinke-
lier (het gebied tussen de Vinken-
laan, Koekoeklaan, Sperwerlaan, 
Koperwieklaan en de Juliana-
laan);

•  Het winkelgebied aan de Hessen-
weg/Looijdijk;

•  het gebied tussen de Hessenweg, 
Looijdijk, Akker en de Henrica 
van Erpweg;

•  de schoolpleinen en directe omge-
ving bij het scholencomplex in 
Maartensdijk;

•  het Maertensplein in Maartens-
dijk;

•  alle schoolpleinen in de gemeente 
De Bilt;

•  het gedeelte van de Dwarsweg 
tussen de manege en de Kees 
Boekelaan, het gedeelte van de 
Kees Boekelaan tussen de Dwars-
weg en het Racketcentrum en het 
gedeelte van de Jan Steenlaan 
tussen de Jan van Eijcklaan en de 
Kees Boekelaan ter hoogte van de 
Werkplaats Kindergemeenschap;

•  de speelplaats aan de Bongerdlaan 
en een straal van 100 meter hier 
omheen;

Het aanwijzingsbesluit van 4 
augustus 2009 treedt in werking 
op 20 augustus 2009 en ligt tijdens 
kantooruren ter inzage bij het infor-
matiecentrum van het gemeente-
huis, Soestdijkseweg Zuid 173 in 
Bilthoven. Tegen betaling van een 
legesbedrag kan een kopie worden 
verkregen.

 De Vierklank 10 19 augustus 2009

Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 

en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot eind augustus;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder 
 Actueel → Nieuws;
•  De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf begin september is de Bilthovenseweg in De 

Bilt voor drie weken afgesloten voor verkeer. Dit in verband met rioolrecon-
structiewerkzaamheden;

•  De Bilt: Veldzichtstraat, vanaf 24 augustus, opnieuw bestraten trottoirs en 
gedeelte van de weg, tot 14 september;

•  De Bilt: Alfred Nobellaan, vanaf 24 augustus, vervangen plateaus kruisingen 
Prof. Dr. Zeemanweg en Prof J.H. van ’t Hoffweg. 

Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden vinden reinigings- en inspectiewerkzaamheden plaats 
aan de riolering in De Bilt en een deel van Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft 
hiervoor opdracht gegeven aan de firma van der Valk, die met behulp van een 
hogedrukwagen en een vacuümwagen het riool zal reinigen.

Vergadering
welstandscommissie 

Openbare Orde en
Veiligheid 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning
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Tijdens de tweede wereldoorlog 
heeft Bilthoven veel te lijden gehad 
van oorlogsgeweld. Mogelijk is 
oorlogstuig achtergebleven in de 
vorm van munitie of ander explo-
sief materiaal. Met het oog op de 
toekomstige werkzaamheden in het 
centrum van Bilthoven voert de 
gemeente een explosievenonder-
zoek uit. Daar kunnen we ook de 
hulp van bewoners bij gebruiken! 

Bent u op de hoogte van mogelijk 
achterbeleven munitie? Wij horen 
het graag!

Achtergebleven oorlogstuig kan 
gevaar opleveren bij toekomstige 
werkzaamheden rond het centrum-
gebied in Bilthoven. Om onnodige 
risico’s te voorkomen, onderzoekt 
AVG Geoconsult Heijen BV in 
opdracht van de gemeente De Bilt 

wat er in de omgeving van het pro-
jectgebied is achtergebleven. 

Inwoners die op de hoogte zijn 
van eventueel achtergebleven oor-
logstuig, dumpplaatsen en vlieg-
tuigwrakken worden verzocht 
contact op te nemen met de heer 
van den Brandhof van de afde-
ling Explosievenopsporing van 
AVG Geoconsult Heijen BV. Hij 

is bereikbaar op (0485) 802020 
of op 06-290 865 49. Mailen kan 
via w.vandenbrandhof@avg.eu. Bij 
afwezigheid kunt u ook vragen naar 
de heer Gieben of de heer Zomers. 
Wij verzoeken u uw informatie 
zo spoedig mogelijk maar in ieder 
geval voor vrijdag 28 augustus aan 
ons door te geven. 

Vervolgonderzoek
De gemeente gebruikt de resultaten 
van het onderzoek als de plan-
nen voor het moderniseren van het 
centrum daadwerkelijk uitgevoerd 
gaan worden. Dan wordt per plan-

gebied bekeken of het nodig is om 
- voorafgaand aan graafwerkzaam-
heden - het gebied met behulp van 
detectoren en andere apparatuur 
verder te onderzoeken.

Aantreffen explosieven
Als u zelf een explosief aantreft, 
meld dit dan bij de politie. De poli-
tie draagt zorg voor een adequate 
afzetting en brengt de opruimings-
dienst van Defensie (EODD) op de 
hoogte. 

Onderzoek naar oorlogstuig in centrum
van Bilthoven



Kledinginzameling in gemeente 
De Bilt; goed voor het milieu én 

voor goede doelen
Zijn uw kinderen gegroeid en passen ze niet meer in hun kleren en schoenen? 
Zijn ze uitgekeken op hun garderobe? Vindt u dat uw garderobe toe is aan 
nieuwe kleding? Wees dan toch nog even zuinig op uw oude kleding want 
waarop ú bent uitgekeken, kan een ander misschien nog goed (her)gebruiken. 
Oud textiel kan nog een tweede (en vaak zelfs derde) leven krijgen. Het is 
dus erg belangrijk dat u uw oude textiel gescheiden houdt en deponeert in de 
daarvoor bestemde containers. De gemeente De Bilt heeft ervoor gekozen om 
de inzameling van het textiel uit te laten voeren door een organisatie die haar 
opbrengsten gebruikt om goede doelen te steunen. 

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel en de opbrengst?                                   
Praktisch al het textiel is herbruikbaar. Heel en schoon textiel kan opnieuw 
gedragen worden en bijna al het andere textiel vindt een andere nuttige toe-
passing zoals bijvoorbeeld als poetslap in de auto-industrie. KICI (Stichting 
Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) leegt de textielcontainers in De 
Bilt al sinds midden jaren ‘90. Met de opbrengst van het textiel steunt KICI 
verschillende goede doelen en duurzame projecten in binnen- en buitenland. 
Als u uw textiel inlevert, zorgt u er voor dat het Nederlandse Rode Kruis, 
SOS Kinderdorpen, War Child en vele andere grote en kleine nationale en 
internationale goede doelen geholpen worden.

Waar moet ik naartoe met mijn textiel?
Textiel dat nog bruikbaar is, kunt u deponeren in de textielcontainers. In De 
Bilt staan op dit moment op 14 locaties KICI containers. Hieronder vindt u 
een overzicht van de locaties:

Wat kunt u allemaal aan KICI geven?
Wel
•	 Kleding
•	 Schoenen	(per	paar	aan	elkaar	gebonden)
•	 Huishoudtextiel	(handdoeken,	theedoeken)
•	 Bedtextiel	(lakens,	dekens,	hoezen,	slopen)
•	 Gordijnen	en	vitrage
	 ➢ Alles schoon, in gesloten plastic zak
	 ➢ Dat bespaart KICI kosten, zodat meer geld naar goede doelen gaat
Niet
•	 (rest)	Afval
•	 Natte	kleding
•	 Vloerbedekking	en	tapijt
•	 Met	olie	en	verf	verontreinigd	textiel
•	 Kussens,	dekbedden	en	matrassen

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een beter milieu door op de juiste 
manier hun afval te scheiden. Doneer uw gedragen textiel in één van onze 
textielcontainers en geef het een tweede kans, daarmee steunt u automatisch 
goede doelen in binnen- en buitenland mee. Kijk voor meer informatie op: 
www.kici.nl

 De Vierklank 11 19 augustus 2009

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 
Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 
waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 
en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 
gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt heeft op 21 
juli jongstleden besloten het ont-
werp van het landschapsontwikke-
lingsplan Kromme Rijngebied ter 
inzage te leggen. Het doel van dit 
plan is de ontwikkeling van een 
duurzaam landschap met kwaliteit. 
Daarbij gaat het vooral om het ver-
sterken van de cultuurhistorische, 
recreatieve en natuurlijke waarden 
van het Kromme Rijngebied. Het 
plan is een gezamenlijk initiatief 
van de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk 
bij Duurstede en Zeist en Landschap 
Erfgoed Utrecht. 

Het ontwerp-landschapsontwikke-
lingsplan is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met  maat-
schappelijke organisaties, vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven en 

de agrarische sector. Daarnaast zijn 
de inwoners van de gemeenten bij 
het plan betrokken via een informa-
tieavond en een fotowedstrijd. Nu 
willen de gemeenten graag reacties 
op het ontwerp-plan. Het is vanaf 
1 september tot en met 12 oktober 
in te zien bij het informatiecentrum 
van het gemeentehuis en op onze 
website:	 www.debilt.nl.	 Gedurende	
deze periode kan een ieder op grond 
van de gemeentelijke inspraakver-
ordening zijn of haar zienswijze 
schriftelijk of mondeling indienen. 
Daarnaast organiseert elke betrok-
ken gemeente een informatieavond 
over het plan voor de gemeente-
raad en belanghebbenden. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt het plan 
gepresenteerd en kunt u uw ziens-
wijze geven en vragen stellen. De 
informatieavond in de gemeente De 
Bilt vindt plaats op 3 september 

in het gemeentehuis, van 20.00 tot 
22.15 uur. 

Alle bij de deelnemende gemeen-
ten ingediende zienswijzen worden 
betrokken bij de besluitvorming. 
Naar verwachting wordt het land-
schapsontwikkelingsplan in febru-
ari 2010 aan de gemeenteraden ter 
vaststelling aangeboden. Voor meer 
informatie over het plan kunt u con-
tact opnemen met de heer Paul Smit, 
via telefoonnummer 030-228 9439, 
of e-mail: smitp@debilt.nl. 
  
Uw zienswijze kunt u vanaf 1 sep-
tember tot en met 12 oktober, o.v.v. 
‘Zienswijze landschapsontwik-
kelingsplan Kromme Rijngebied’, 
richten aan de gemeente De Bilt, 
t.a.v. dhr. Paul Smit, Postbus 300, 
3720 AH  BILTHOVEN of via 
e-mail: smitp@debilt.nl.

Biltse sportweek van start!

Vandaag is de Biltse sportweek 
begonnen voor 138 kinderen in de 
basisschoolleeftijd.
Ze gaan in drie dagen kennisma-
ken met 16 sporten. Voor woensdag 
staan hockey, atletiek, cricket, voet-
bal en capoeira op het programma 

bij de accommodaties van SCHC 
en in de Kees Boekehal. Donderdag 
zijn we te gast bij Centrals en FAK 
en maken de kinderen kennis met 
honk- en softbal, tennis, flagfoot-
ball, golf en frisbee. Vrijdag sluiten 
we af bij WVT en het zwembad 
Brandenburg met aerobics, street-
dance, beachvolleybal, judo, kick-
boksen en waterpolo. Het klimmen 
gaat helaas niet door in verband met 
organisatorische redenen. De sport-
bus, tevens onderdeel van Sport 
mee!, vult het programma aan. De 

week wordt onder andere begeleid 
door zes enthousiaste jeugdbege-
leiders die vroeger ook mee hebben 
gedaan met de sportweek. 

Alle sportaanbieders, Rode Kruis, 
accommodaties, hulpouders, jeugd-
begeleiders en Fonds Sportbevor-
dering Bilthoven bij voorbaat reuze 
bedankt voor alle hulp!

Voor	meer	informatie:	Gemeente	De	
Bilt/Sport mee!, Ineke Winkel, tel.  
2289169, winkelh@debilt.nl.

Inspraak Landschapsontwikkelingsplan 
Kromme Rijngebied

Voor	uitgebreide	informatie	over	wonen,	welzijn,	zorg	in	Gemeente	De	Bilt	
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingtijden juli en augustus: dinsdag en donderdag
van 10.00-12.30 uur. 

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
Openingstijden juli en augustus: dinsdag en vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.
Al jaren heeft de gemeente een ser-
vicepunt in Maartensdijk waar inwo-
ners terecht kunnen voor gemeente-
lijke diensten en politiezaken. Zowel 
de gebruikers als de gemeente zijn 
hierover tevreden, dus er is geen 
enkele reden om het servicepunt te 
sluiten. Wel moest de gemeente het 
servicepunt dit jaar in de zomerpe-

riode vervroegd sluiten omdat er 
onvoldoende technische voorzienin-
gen zijn om de vernieuwde aan-
vraagprocedure voor reisdocumen-
ten te kunnen uitvoeren. Omdat de 
huidige locatie waar het servicepunt 
is gevestigd een andere bestemming 
gaat krijgen, was het niet rendabel 
om deze voorzieningen aan te leg-

gen. Daarom is gezocht naar een 
andere locatie.

Het servicepunt in Dijckstate, Maer-
tensplein 98 te Maartensdijk, is 
geopend op maandag tussen 14.00 
uur en 19.00 uur en donderdag tus-
sen 8.30 uur en 12.30 uur. 

Servicepunt gemeente De Bilt in Dijckstate
Vanaf 24 augustus aanstaande kunnen inwoners van Maartensdijk voor de gemeentelijke dienstverlening 

en voor politiezaken terecht bij het servicepunt in Dijckstate. 

Plaats Straat + nr Toelichting
Bilthoven WC de Kwinkelier bij Albert Heijn
Bilthoven Donsvlinder tegenover supermarkt
Bilthoven Neptunuslaan bij Super de Boer
Bilthoven Gregoriuslaan	1
Bilthoven Vinkenlaan 1
De Bilt Burg. De Withlaan
De Bilt Henri Dunantplein  
De Bilt Aeolusweg 1 bij Buys Ballotweg
De Bilt Weltevreden 22 Gemeentewerf
Groenekan Groenekanseweg bij viaduct
Hollandsche Rading Spoorlaan Vuurse Dreef
Maartensdijk Planetenlaan Bij glasbak
Maartensdijk Prinses Marijkelaan Wc de Marijkehof
Westbroek Wolkammerweg bij P-plaats
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Sport mee! nieuws



Yogacentrum Shamballa Nederland
Open dag op zaterdag 29 augustus 2009

Tijd 13.00 - 17.00 uur

C urs us s en
K leut ery oga•	
K indery oga•	
T ienery oga	•	
R aja	 Y oga	A lgem een•	
5 0 + 	 Y oga•	
R em edial	 Y oga•	
M edit at ie•	

O pleidingen
A s s is t ent 	 – 	doc ent enopleiding•	
D oc ent enopleiding	(R aja	 + 	 H at h a)•	
M ees t eropleiding•	

I nformatie:
van 1 3 .0 0  - 1 7 .0 0  uur

K orte K ennismakingsles:
K inderen: 1 3 .3 0  - 1 4.0 0  uur

Volwassenen: 1 4.3 0  - 1 5.0 0  uur.
R emedial/50 +  yoga: 

1 5.1 5 - 1 5.45 uur
Docenten/meester: 
1 6 .0 0  - 1 7 .0 0  uur

S h am balla	 N ederland
I ndus t rieweg	 2 2 a	unit 	 I I I
3 7 3 8 	 J X , 	 M aart ens dijk
T el.	 0 3 4 6 - 2 1 1 2 5 4 	of 		
0 6 - 1 4 4 0 1 6 5 5 .
E m ail:	inf o@ s h am balla.nl
Webs it e:	www.s h am balla.nl

Zorgcentrum Complexcare levert zorg 
vanuit kleine teams van (wijk)verpleeg-
kundigen en (wijk) verzorgenden(ig). Wij 
streven naar (kwaliteit en menselijkheid) 
de beste zorg en werken daarom alleen 
met goed opgeleide proffesionals met de 
juiste aandacht voor de klant. Zorgcen-
trum Complexcare zoekt daarnaast de 
samenwerking met de lokale huisartsen 
en specialisten voor een optimale sy-
nergie/samenwerking/afstemming. De 
mederwerkers zijn mede verantwoordelijk 
voor de zorgverlening, het netwerk met 
andere zorgverleners en de resultaten van 
het team.  
Dit wordt vanuit Zorgcentrum Complex-
care op verschillende manieren onder-
steund:

•    Moderne planning software,  
     incl. routeplanning.
•    Inzage via internet en tevens  
     registratie diverse zaken als  
     beschikbaarheid, urenverantwoording, 
     actueel houden BIG registratie, etc.
•    Scholing en training in huis
•    Goede arbeidsvoorwaarden conform 
     CAO thuiszorg.

Zorgcentrum Complexcare richt zich met 
name op het benutten van de mogelijkhe-
den in de directe omgeving van de client. 
Het “hervinden” van de kwaliteit van het 
dagelijks leven is daarbij het belangrijkste 
uitgangspunt

Zorgcentrum Complexcare start in de omgeving 
van De Bilt/Bilthoven, Utrecht en Hilversum met 
het opzetten van thuiszorg. 
Om in deze opstartfase mee te helpen opbouwen 
zoeken we:

(wijk)verpleegkundigen
Verpleegkundigen (niveau 4 en 5) die streven 
naar een optimale zorg voor de klant en toch 
daarnaast wel professioneel kunnen blijven. Het 
zoeken samen met de klant naar een waarborging 
van de privacy en stimulerend werken om de klant 
meer levensinhoud en levensvreugde te geven.
Je verricht alle noodzakelijke handelingen in het 
verpleegkundig proces van begeleidende, verzor-
gende en verpleegtechnische werkzaamheden tot 
intake en eindevaluatie. Je werkt daarbij samen 
met collega’s. Je zorgt voor korte lijnen naar de 
huisartsen, andere eerste- en tweedelijnsorgani-
saties en naar informele zorg- en welzijnsorgani-
saties.

Wij vragen:
•   Gediplomeerd verpleegkundige (4-5)
•   Ondernemend, ziet en zoekt kansen.
•   Neemt verantwoording voor resultaten.
•   Doelgericht, effectief.
•   Klantgericht.

Wij bieden.
Een afwisselende baan die de mogelijkheid biedt 
om op goede wijze zorg te verlenen en waar 
teamwork en menselijkheid voorop staat.
Mogelijkheid tot vast dienstverband.
Salariëring volgens CAO thuiszorg.

Interesse?
Als je meer wilt weten over deze functies, mail dan naar info@complexcare.nl of bel naar 
0346-211254. Schriftelijk reageren is mogelijk naar: Zorgcentrum Complexcare, 
Industrieweg 22A unit 3, 3738 JX, Maartensdijk. Tav. Henri van de Langenberg

Zorgcentrum Complexcare start in de omgeving 
van De Bilt/Bilthoven, Utrecht en Hilversum met het 
opzetten van thuiszorg. 
Om in deze opstartfase mee te helpen opbouwen 
zoeken we:

(wijk)ziekenverzorgende(ig)
Je verricht alle noodzakelijke begeleidende, verzor-
gende en verpleegtechnische handelingen in het 
geneeskundig proces Je bent verantwoordelijk voor 
intake tot eindevaluatie. Bij complexe situaties regel 
je de zorgverlening. Je werkt samen met collega 
verpleegkundigen en verzorgenden (ig). Het stre-
ven naar een optimale zorg voor de klant en toch 
daarnaast wel professioneel kunnen blijven. 
Het zoeken samen met de klant naar een waarbor-
ging van de privacy en stimulerend werken om de 
klant meer levensinhoud en levensvreugde te ge-
ven. Je zorgt voor korte lijnen naar de huisartsen, 
andere eerste- en tweedelijns organisaties en naar 
informele zorg- en welzijnsorganisaties.

Wij vragen:
•   Gediplomeerd verzorgende(ig), niveau 3
•   Ondernemend, ziet en zoekt kansen.
•   Neemt verantwoording voor resultaten.
•   Doelgericht, effectief.
•   Klantgericht.

Wij bieden.
Een afwisselende baan die de mogelijkheid biedt 
om op goede wijze zorg te verlenen en waar team-
work en menselijkheid voorop staat.
Mogelijkheid tot vast dienstverband.
Salariëring volgens CAO thuiszorg.
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Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Vervolg van pagina 11

Hondenhalte Meutelaan 
Bilthoven

In september wordt een hondenhalte geplaatst naast het hondentoilet aan de 
Meutelaan in Bilthoven. Dit omdat het huidige hondentoilet onvoldoende 
capaciteit biedt, waardoor uitwerpselen steeds vaker naast het hondentoilet 
worden gevonden. 

Een hondenhalte (zie foto) bestaat uit twee delen: een houder voor honden-
poepzakjes en een afvalbak. Hondenbezitters kunnen de uitwerpselen van 
hun hond op deze manier netjes opruimen. De hondenhalte wordt net als het 
hondentoilet door de gemeente schoongemaakt. 

Al eerder werden als proef negen hondenhaltes in Maartensdijk geplaatst. Dit 
bleek een succes: er ligt minder hondenpoep op straat en in de plantsoenen. 
De verwachting is dat de hondenhalte ook op de Meutelaan een oplossing 
biedt voor het hondenpoepprobleem. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt, via 
(030) 228 94 11.

Begin september start de gemeente 
met rioleringswerkzaamheden aan de 
Paltzerweg in Bilthoven. Gedurende 
een periode van ongeveer vier maan-
den is de Paltzerweg niet toeganke-
lijk voor autoverkeer en wordt  een 
omleiding ingesteld. 

De werkzaamheden starten bij de 
kruising Julianalaan/Paltzerweg. 
Gedurende twee weken, van 14 tot 28 
september*,  wordt het autoverkeer 
vanuit Bilthoven richting Den Dolder 
als volgt omgeleid: Soestdijkseweg 
Noord → Beethovenlaan → Bachplein 
→ Händellaan → Pleineslaan. Auto-
verkeer vanuit Den Dolder richting 
Bilthoven volgt dezelfde route. De 
route wordt aangegeven met gele 
borden. 

Wanneer de kruising met de Juliana-
laan is hersteld, wordt een nieuwe, 
kortere, omleiding ingesteld voor een 

periode van circa vier maanden*. 
Deze is als volgt: Tolhuislaan → 
Taveernelaan → Julianalaan. De route 
wordt aangegeven met gele borden. 
Rond de kerstdagen staken wij de 
werkzaamheden zodat de Paltzerweg 
toegankelijk is voor het autoverkeer.

Waarom deze afsluiting?
Aanleiding voor de werkzaamheden 
is de verslechterde riolering van de 
Paltzerweg en de wens vanuit bewo-
ners én gemeente om de weg opnieuw 
in te richten. Het vervangen van de 
riolering vormt fase 1 van het project 
en duurt van september tot en met 
december*. De herinrichtingswerk-
zaamheden vormen fase 2 van het 
project. Fase 2 start naar verwachting 
in het tweede kwartaal van 2010. Tus-
sen januari en april is de Paltzerweg 
hersteld in oude staat en dus toegan-
kelijk voor het verkeer. 

Het herinrichtingsplan
Bewoners van de Paltzerweg en 
belanghebbenden zijn samen met de 
gemeente tot een nieuw herinrich-
tingsplan gekomen. Dit herinrich-
tingsplan is vanaf eind augustus te 
vinden op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl onder Wonen en Leven 
→ Openbare Ruimte. 

Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de gemeente De Bilt via dhr. 
Mehmet Seyman  of Miranda de Frei-
tas via (030) 228 94 11.  

* Werkzaamheden aan het riool zijn 
afhankelijk van de weersomstandig-
heden. Heftige regenval kan bijvoor-
beeld zorgen voor vertraging. Daar-
om zijn bovengenoemde planningen 
onder voorbehoud.

Afsluiting Paltzerweg Bilthoven i.v.m. 
reconstructiewerkzaamheden

Bij Nagel slooppremie
voor beha’s!

Wordt het geen tijd voor een nieuwe? 
Voor de man is zijn auto vaak erg belangrijk, voor de vrouw is lingerie 
belangrijk. Mooie, passende lingerie zorgt ervoor dat je je lekker voelt en 
geeft je zelfvertrouwen een boost. Bij Nagel Mode & lingerie participeert 
men in de actie, waarin ondermodefabrikant Triumph vol gas geeft en de 
Nederlandse vrouw een ‘slooppremie’ voor haar oude beha geeft. 

Vrouwen die hun ‘oude’ beha schoon inleveren, krijgen van Triumph een 
‘slooppremie’ van 5 euro bij aankoop van een nieuwe Triumph beha. De 
oproep voor de vrouw is helder: in de prullenbak met de oude beha, het is 
tijd voor een nieuwe! Het perfecte moment voor een grote schoonmaak van 
de lingeriegarderobe! 

Actie
En het wordt nog beter. De beha ‘slooppremie’ is niet gelimiteerd. Alle 
oude beha’s, van willekeurig welk merk, kunnen bij de deelnemende win-
kels (te herkennen aan actieposter) ingeleverd worden. Deze actie is geldig 
van 15 t/m 29 augustus 2009! Deze beha’s zullen niet 'gesloopt' worden, 
maar dienen nog het goede doel. Ze worden gesorteerd en gedoneerd aan 
kledingbanken in Nederland. Voor verdere info: Nagel Mode & Lingerie, 
tel 0346 211829.

Uw oude beha is 5 euro waard.

OP ZOEK NAAR DE BESTE
BIJVERDIENSTE?

Interesse? Bel gratis: 0800-0230351 of surf naar 
www.krantenbezorgen.nl

Begin een krantenwijk! 

Word ’s morgens bezorger van AD, Trouw, de Volkskrant, 
nrc.next  en de Telegraaf of ’s middags van NRC 
Handelsblad en Het Parool. 
Dat is de snelste bijverdienste voor alle leeftijden. Voor de 
vakantie of voor vast.

En het betaalt prima voor één uurtje werk per dag. 
Plus een gratis regenpak en elke dag een gratis krant.

Ben je 15 jaar of ouder, dan kun je direct aan de slag in 
HOLLANDSCHE RADING.

PCM Distributiebedrijf, de beste partner in dagbladdistributie

Voor informatie en inschrijving
 
www.josgreuter.nl
E.mail info@josgreuter.nl

de Kroeseboom
Zwarteweg 1,

3749 AT  Lage Vuursche
tel. 035-6852626

Bijzondere workshops op schitterende locatie,

midden in de bossen van Lage Vuursche.

Geeft Jos Greuter, kunstzinnig therapeute,

de volgende workshops.

“De reis van je leven”

Een jaar lang, om de week, samen op pad.

We verbinden ons met kunst- en cultuur en

komen tot verrassende resultaten.

Voor iedereen die een interessante biografi sche ‘reis’ wil maken.

 
Sprookjes

In deze tijd waarin veel moet en weinig rust te vinden is, een 

verademing. We proberen de oerkrachten uit het sprookje te 

halen.

Tijdens het vertellen kom je al kleurend in beweging.

Voor iedereen die op een gezellige manier de oude wijsheden uit 

de sprookjes wil ontrafelen.

 
“Op zoek naar het goud”

Voor kinderen die het spannend vinden, samen op zoek te gaan. 

De natuur geeft je alles. We maken samen een lunch en krijgen 

een creatieve opdracht met materialen uit de natuur. Goed voor 

een spannende middag.

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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



R e p a r a t i e 
ZONNESCHERMEN/rollui-
ken/markiezen. Tevens mooie 
gebruikte zonwering,Tel. 
06-26604779, Groenekan

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van bijna 15 wil graag 
(in Groenekan) oppassen. Bel 
na 17.00 uur 0346-213204

Te HUUR gevraagd pand, hal, 
bedrijfsruimte, een schuur 
bij een boer is ook geschikt, 
voor stalling old timers. Tel. 
06-27500115

De FRANSE taal leren spre-
ken en verstaan in kleine groep 
voor beginners/gevorderden. 
Start sept. Tel. 0346-211667

COACHING voor hooggevoe-
lige personen + 55-plus. Tel. 
030-2724943 www.blauwedia-
mant.nl

Voor een goed model ga je naar 
BETTY’S CORNER!
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022
Zorg voor uw haar!

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54753516

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

GEVONDEN: 4 à 5 augus-
tus op de (parallelweg) Nwe. 
Weteringseweg, Bril met etui. 
Tel 0346-211716
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Te huur STALLINGSRUIMTE 
voor vouwwagens en cara-
vans. Tel. 0346-212282 / 
06-51621075

2 Stel overgordijnen z.g.a.n. één 
330x200 en één 360x200 cm. 
weg int. verand. Vraagpr. € 40,-. 
Tel. 214065 of 06-29506849

Hanglamp met glazenkap 
met trekhendel verstelb. veer. 
vraagpr. € 20,-. 2 Paar steunen 
voor boxen aan de muur op te 
hangen. Vraagpr. € 20,-. Tel. 
214065 of 06-29506849

Nokia 3100 telefoon sim-
lock-vrij geen radio of came-
ra. € 12,50. Tel. 214065 of 
06-29506849

2 Eiken eetkamer stoelen met 
rieten zitting. € 25,-. Tel. 0346-
214084

Electrische figuurzaag dremel 
compleet met reserve zaagjes. 
€ 30,-. Tel. 06-13248070 Na 
18.00 uur.

Zo goed als nieuwe frituurpan 
(1x gebruikt), incl. drie liter 
verantwoorde olie.
Merk: Princess / 3liter. Slechts 
€ 10,00. Svp bellen na 19.00 
uur: 035-5771427

Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhangers. 
Tel. 06-27500115

Gezocht hulp in de 
HUISHOUDING in 
Maartensdijk 4 tot 5 uur per 
week. Tel. 0346-213782

Voor een gezin in Baarn zoe-
ken wij een DAGMAMA die 
voor kinderen wil zorgen bij 
het gezin thuis. Bizzkids 078-
6133075 info@bizz-kids.nl / 
www.dagmama.nl

Te koop aangeboden

Nootjes

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 
Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 
Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 
(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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. Zie ook 2.)

❑ Te koop gevraagd (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.)

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90% dezelfde dag 
klaar. Ook 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

Te koop gevraagd 

Diversen 

Personeel aangeboden

Personeel gevraagd

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

In Bilthoven gaat het gebeuren

ze gaan er naar oorlogstuig speuren

het tuig van nu lacht zich rot

want dat blijft mooi buiten schot

zeggen mensen die altijd wel zeuren

Guus Geebel Limerick

Fietsgilde 't Gooi rijdt woensdag 26 augustus 
de dagtocht ‘Vechtstreek-Zuid’. Het vertrek is 
om vertrek 10.00 uur vanaf Kerkbrink Hilversum 

(Museum). Voor meer 
informatie over deze en 
de overige tochten van 
Fietsgilde ’t Gooi, zie 
www.fietsgilde.nl

Wij zijn op zoek naar een bezorger die wekelijks de krant huis-aan-huis 
bezorgt in een gedeelte van Bilthoven noord. De bezorging is op 
woensdag. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel 0346-211992

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
0346-211992

Kom ons team 

versterken!

50+ ook welkom.

Voor mensen die nog geen ervaring 
hebben met computers en internet 
lijkt het allemaal zo ingewikkeld. 
Maar na het volgen van deze cursus-
sen kun je je prima redden op de 
computer en het internet. Dat komt 
mede door de prima en deskundige 
begeleiding van de docenten.

Open dagen
Om belangstellenden een indruk te 
geven, welke PCcursussen er zijn en 
welke mogelijk het beste past zijn er 
twee ‘open ochtenden’, waarin men 
kan kennismaken met het cursus-
aanbod. De meeste docenten zullen 

ook aanwezig zijn voor het beant-
woorden van mogelijke vragen over 
de cursussen en om advies te geven 
welke cursus het beste zou ‘passen’. 
De ochtenden zijn op maandag 24 
augustus en donderdag 27 augustus 
a.s van 10.00 tot 12.30 uur in de 
computerruimte van SWO aan het 
Maertensplein in Maartensdijk. Aan-
melding hiervoor is niet nodig.

Enthousiast
Voor deze Open Dagen spreken we 
met Annelies Fortuin, Ido Huitinga 
en Dick Kronemeijer. Alle drie zijn 
ze als docent bij de cursussen betrok-

ken. Kronemeijer is auteur van veel 
cursusmateriaal en Annelies schreef 
het Windows Vista -basiscursusboek. 
Gedrieën vertellen zij enthousiast en 
bijna in koor: ‘Het is heel belang-
rijk dat mensen eerst voor zich zelf 
duidelijk hebben wat ze allemaal 
willen met de PC. De een vindt cor-
responderen met anderen via e-mail 
voldoende, terwijl een ander de 
meest hoogwaardige producten op 
foto- of filmgebied wil gaan maken. 
Voor iedereen is er ruimte en zijn er 
mogelijkheden en op de open dagen 
willen we graag daarbij zoveel als 
mogelijk adviseren.

En meer
Voor de cursussen wordt gebruik 
gemaakt van verschillende bestu-
ringssystemen, maar eerst zal de 
betekenis ervan op de Open Dagen 
worden toegelicht. Er zal iets verteld 
worden over Windows, Windows 
XP en Windows Vista. Ook zul-
len de verschillende softwarepak-
ketten zoals Microsoft die op de 
markt brengt besproken worden. Er 

zijn cursussen, zoals ‘Kennismaken 
met de computer’, ‘Basiscursus PC’, 
tekstverwerking, e-mail en internet, 
digitale fotobewerking en fotobe-
werking. De drie docenten beëindi-
gen het gesprek: ‘En wie weet, als 
mensen op de open dagen aangeven 
nog wat anders te willen, dat dit ook 
wel mogelijk is. Want de cursist wil 
wat leren en mogelijk kunnen wij 
daarover wat vertellen’.

Annelies Fortuin, Dick Kronemeijer en Ido Huitinga zijn er klaar voor.

Open dagen voor computercursussen
 

door Henk van de Bunt

De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen op technologisch gebied elkaar in een rap tempo opgevolgd. 
De computer en al haar mogelijkheden zijn hier een goed voorbeeld van. Informatie opzoeken op 

internet, e-mails versturen naar familie en vrienden, bankzaken regelen, muziek en films downloaden, 
foto’s opslaan en bewerken ... De mogelijkheden op de PC en internet zijn legio. 

Daarom organiseert SWO De Zes Kernen De Bilt cursussen die mensen wegwijs zullen maken 
in de wondere wereld van de PC.
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Zomerbridge in
Hollandsche Rading

Afgelopen donderdag was er bij Bridgeclub Hollandsche Rading alweer de 
zevende avond zomerbridge. Vierentwintig paren hadden hun weg naar het 
tijdelijk dorpshuis in Hollandsche Rading gevonden. Er werd in één lijn 
gespeeld. De eerste plaats was voor het gelegenheidspaar Ans Busscher + 
Jan Gaasenbeek (59,85%). Trees van Doorn + Jan van der Heiden (59,47 
%) en Ad + Regina Tersteeg (59,09%) eindigden close op de tweede en 
derde plaats. 

De eerstvolgende vrij toegankelijke avond is donderdag 20 augustus a.s. en 
de reeks eindigt op donderdag 27 augustus. Voor niet leden (van Bridge-
club Hollandsche Rading) zijn de kosten van deelname 1 euro per persoon 
per avond. Vooraf aanmelden per paar kan per e-mail bridgehollrading@
casema.nl op de betreffende donderdag tot 17.00 uur. Inschrijven kan ook 
daarna nog ter plaatse tot 19.15 uur mits het maximum aantal deel te nemen 
paren dan nog niet is bereikt. De aanvang is om 19.30 uur. 

Nieuw seizoen
Bij Bridgevereniging Hollandsche Rading is voor het a.s. seizoen op de 
donderdagavond nog ruimte voor een tweetal (nieuwe) paren. Geïnteres-
seerden kunnen hun belangstelling hiervoor kenbaar maken per e-mail 
bridgehollrading@casema.nl

Jeugd BC Reflex behaalt 
deeldiploma

Het nieuwe speelseizoen van badmintonclub BC Reflex gaat al weer bijna 
beginnen. Aan het einde van het vorige seizoen was er voor de jeugd weer 
het vertrouwde examen voor het deeldiploma. Tijdens dit examen werden 
de spelvaardigheden en spelregels nog eens goed bekeken door de trainers. 
Na een uurtje slaan en schrijven behaalden alle jeugdleden het felbegeerde 
diploma. Een jaar sport, spel en training werd dus terecht beloond. 

Iedereen tussen de 8 en de 88+ is vanaf 24 augustus a.s. van harte welkom 
in de sportzaal van De Vierstee. Er zijn ervaren trainers aanwezig. De jeugd 
is op deze maandagavonden welkom van 19.00 tot 20.00 uur en de senioren 
van 20.00 uur tot 23.00 uur. Wil je meer weten, kijk dan op www.badmin-
tonmaartensdijk.nl of bel met Lida 0346 212632 of Frans 0346 214040.

Achter het net staan v.l.n.r. de trainers Frans de Wit en Jordy de Kleyn. 
Staand achterste rij v.l.n.r. Christiaan du Mortier, Janno  Alkema, Bas 
Duijvestijn, Alfred Colijn, Joijce van der Tol, Joella Klooster en trainster 
Donna Hulscher en geknield v.l.n.r. Robert Kraan, Lars de Kleyn, Jan Thijs 
Veldhuizen.

Van 2 tot en met 13 augustus zijn de 
scouts van de Agger Martini Groep op 
kamp geweest in Schotland. Samen 
met explorers (leeftijdsgroep van 15 
tot 18 jaar) van de Dr. Ariënsgroep uit 
Apeldoorn hebben ze in Edinburgh 
deelgenomen aan het internationaal 
kamp PAGGS.

PAGGS staat voor 5 partner-gemeen-
ten uit Schotland, Nederland, Dene-
marken, Frankrijk en Engeland. Sinds 
2001 is ook Tjechië opgenomen in 
het partnerschap. Al sinds 1979 wordt 
er elke 3 jaar een kamp gehouden in 
één van de partnerlanden voor scouts 
van 11 tot en met 18 jaar. Dit jaar was 
de gemeente Paisley, in Schotland, 
aan de beurt.

Vliegtuig
De scouts van de Agger Martini Groep 
uit Maartensdijk reisden per vlieg-
tuig naar Edinburgh en werden daar 
opgewacht door scouts van Paisley. 
Het kamp werd traditioneel geopend 
door het hijsen van de 6 verschil-
lende vlaggen van de landen die mee 
deden. Gedurende de week werden er 
allerlei activiteiten op het kampter-

rein georganiseerd zoals Highland 
Games, boogschieten, wandklimmen, 
houtbranden, waterspelen, karaoke en 
kampvuur. Natuurlijk werd ook de 
stad Edinburgh bezocht. Hoe druk het 
ook was met toeristen, 260 scouts in 
uniform in Edinburgh Castle vallen 
toch goed op!

Ceremonie
Het kamp werd afgesloten met een 

indrukwekkende ceremonie met kaar-
sen en vuurwerk en het naar beneden 
halen van de vlaggen en tot slot een 
Ceilidh; een traditioneel Schots feest 
met dans en (doedelzak)muziek. Veel 
nieuwe ervaringen en veel nieuwe, 
internationale, contacten maakten ook 
dit PAGGS-kamp tot een succes. Vol-
gende keer is het kamp in Gladsaxe, 
Denemarken en ook dan zal de Agger 
Martini Groep er weer bij zijn!

Scouts van de Agger Martini Groep hebben in het Schotse Edinburgh deelge-
nomen aan het internationaal kamp PAGGS.

Scouting Agger Martini Groep naar 
Schotland

Op dinsdag 25 augustus wordt er 
gestart met karate voor de jeugd 
vanaf 8 jaar. De tijd is van 18.00 
- 19.00 uur. De eerste twee lessen 
zijn gratis en worden gegeven in de 
kleine sportzaal van de Vierstee. 

Iedereen is van harte welkom en er 
zijn dan ook geen speciale eisen. Je 
mag gewoon in sportkleding mee 
doen. 
Karate is een oosterse vechtsport 
die ook heel goed is te gebruiken 
als zelfverdediging. De lessen zijn 

hier dan ook op ingericht, maar het 
belangrijkste tijdens de lessen is het 
plezier en de gezelligheid die ook 
bij de sport horen. 

Stal Arends leidt op voor kampioenschap
door Kees Pijpers

Binnenkort worden op het KNHS centrum in Ermelo de jaarlijkse Hippiade’s voor pony’s en paarden 
gehouden. Stal Arends in Maartensdijk is een landelijk bekend trainingscentrum waar jonge ruiters en 

amazones worden opgeleid ter voorbereiding van dit Nederlands Kampioenschap. We zijn er
eens gaan kijken.

Zodra je vanaf de Eikensteeg het 
uitgebreide terrein opkomt, kijken 
reeksen paarden met exotische namen 
je nieuwsgierig aan. De tachtig stal-
len vormen lange rijen. Een aantal 
jonge meiden in handig outfit en 
mooie laarzen borstelt boven de halve 
deuren de hoofden van de paarden en 
de pony’s. Ze liefkozen en praten met 
de dieren, want in deze sport moeten 
mens en dier zich samen kwalificeren 
voor de afvaardiging naar het Neder-
landse Kampioenschap. De leerlingen 
komen hier uit het gehele land om 
les te krijgen. Die bekendheid komt 
doordat de stal tijdens afgelopen jaren 
op de kampioenschappen heel goed 
heeft gescoord. 

Sportief
Een groot aantal leerlingen van Hans 
en Cora heeft zich gekwalificeerd 
voor de kampioenschappen tijdens de 

Hippiade in Ermelo. Met pony’s is dat 
op 29 augustus en met paarden tijdens 
het eerste weekend in september. Dat 
gaat niet vanzelf, daar wordt er seri-
eus voor getraind. Maar gelukkig is 
er ook plezier. Van de jongste groep 
leerlingen in deze kweekvijver van 
talent is het gelach tot in de bossen 
rondom het complex te horen.
‘De meiden die van ver komen, blij-
ven overnachten in een van onze 
slaapzalen, vertelt Cora Arends. Ze 
komen uit Groningen, Overijssel, 
Drenthe, Gelderland en Zeeland, zelfs 
uit België en Duitsland.  ‘Ze komen 
elke vrijdag naar de training en blij-
ven dan het hele weekend.’ 

Selectie
De Koninklijke Nederlandse Hippi-
sche Sportfederatie (KNHS) organi-
seert elk jaar de ‘Hippiade’, Dat zijn 
kampioenschappen springen en dres-

suur voor pony’s en voor paarden. 
Door het gehele land vinden eerst 
selectiewedstrijden plaats waar dui-
zenden enthousiaste ruiters en ama-
zones alles op alles zetten om zich te 
kwalificeren. Tijdens de twee week-
enden op de Hippiade komen daarna 
uit elke klasse de twintig besten van 
heel Nederland tegen elkaar uit op 
het centrum in Ermelo. ‘Om zover 
te komen moet je afzien hoor, maar 
ze bijten door,’ zegt Cora Arends. 
‘Zo zijn we ook eerder al in de prij-
zen gevallen. We hebben hier zelfs 
meiden die al internationaal rijden. 
Natuurlijk hebben we ook jongens, 
maar gemiddeld rijdt er maar één 
jongen op tien meisjes. Daarnaast 
hebben we ook nog heel veel recre-
anten die van hieruit mooie tochten 
kunnen maken.’ 

Winnaar
In de buitenbak rijdt Jikke Brouwer 
prachtig fier rechtop haar rondjes, 
terwijl Hans Arends radiografische 
instructies geeft. Een paar honden 
lopen buiten de bak vrolijk blaffend 
rond. ‘Je mag tot je achttiende jaar 
op pony’s rijden’, vertelt Cora, ‘tenzij 
je eerder voor een pony al te lang 
geworden bent. Pas daarna mag je op 
de paarden. Alle regio’s in Nederland 
hebben nu hun kampioenschappen 
achter de rug waarbij de winnaars zijn 
geselecteerd. Die gaan straks naar de 
Hippiade om uit te maken wie lande-
lijk de winnaars zijn. Het gaat daar-
bij om de getraindheid van dier en 
ruiter samen.’ Bij het vertrek lopend 
langs de stallen kijken alle paarden je 
nieuwsgierig na.

Een deel van de leerlingen en hun trainers. v.l.n.r. Hans Arends, Jikke Brou-
wer (op pony), Britta Meijer, Bregje Smits, Eline Verburg, Lucy Groenen, July 
Verburg, Roos Lammerts, Cora Arends, Jasmijn Linthorst.

Jeugdkarate bij Judokan



Op ’t bankje
De man en vrouw die ik bij het bankje 
aantref zitten er ontspannen bij. De 
fietsen waarmee ze zijn gekomen 
staan binnen handbereik. Je ziet ze 
zichtbaar genieten van de omgeving 
en de mensen die voorbij komen, 
maar ook van het mooie weer. ‘Het 
is hier altijd mooi’, zegt de vrouw 
zonder enige aanleiding, maar dui-
delijk met de bedoeling een praatje 
te maken. De man knikt. Hij lijkt me 
iemand van weinig woorden, maar ik 
denk dat de vrouw dit ruimschoots 
weet te compenseren. ‘Mijn man en 
ik passen af en toe op het huis van 
onze dochter. Die woont in Hilver-
sum en wij in Delft. Als we komen 
oppassen nemen altijd de fietsen mee, 
want de omgeving is hier prachtig.’ 
Ze zwijgt even, waarschijnlijk om 
af te tasten of ik ook in ben voor een 
praatje. Als ze inschat dat ik wel toe-
hoorder wil zijn zegt ze: ‘Onze doch-
ter werkt bij de televisie.’ Dat moet 
inslaan, zie ik haar denken. Ik probeer 
me voor te stellen van welke bekende 
tv-persoonlijkheid de man en vrouw 

de ouders zijn. Verschillende namen 
schieten door mijn hoofd, maar ik zie 
nergens gelijkenis mee. ‘Doet ze een 
programma op de televisie’, vraag ik 
dus maar. Het blijkt dat dochter Jan-
nie wel bij de televisie werkt, maar 
niet in beeld verschijnt. Ze werkt bij 
de voorbereiding van programma’s en 
moet daarvoor af en toe naar het bui-
tenland. Ze zit nu in Moskou. ‘Jannie 
heeft twee katten die verzorgd moe-
ten worden, dus komen wij dan naar 
Hilversum. En dat doen we altijd met 
veel plezier, hè Jan.’ De man knikt. 
Hij heeft tot nu toe niets gezegd, maar 
maakt ook niet de indruk dat hij zich 
stoort aan de openhartigheid van zijn 
vrouw. Hij is het vast wel gewend. Om 
hem ook bij het gesprek te betrekken 
vraag ik: ‘Vindt u het niet jammer dat 
uw dochter er zelf niet is als jullie in 
haar huis zijn?’ Er komt een vrolijke 
grijns op zijn gezicht. ‘Nee hoor, ik 
heb het allemaal graag voor haar over 
en het is absoluut geen straf voor mij 
om hier te zijn. Ik zou zelfs wel in 
deze omgeving willen wonen, maar 
daar voelt mijn vrouw niets voor.’ Nu 
het over zijn oogappel Jannie gaat 
komt ook de man los. ‘Ik ga af en toe 
met haar mee als ze een paar dagen 

in het buitenland moet werken. Dan 
zegt ze, pa heb je zin om mee te gaan 
naar Wenen of naar Rome. Ze krijgt 
het hotel vergoed en ik hoef alleen de 
vlucht te betalen. Mijn vrouw houdt 
niet van vliegen dus gaan Jannie en 
ik dan samen. Ik vermaak me overdag 
prima als zij aan het werk is. Mooie 
dingen bekijken, musea bezoeken en 
als ik het zat ben duik ik een gezel-
lig kroegje in. ’s Avonds gaan we 
dan samen eten en daarna ergens wat 
drinken. Meestal in een barretje dat 
ik overdag al ontdekt heb.’ De vrouw 
hoort het met een tevreden glimlach 
aan. ‘Die twee zijn altijd twee handen 
op een buik geweest. Als Jannie iets 
van mij niet mocht wist ze het bij 
haar vader wel voor elkaar te krijgen. 
Maar het heeft nooit tot conflicten 
geleid hoor. Het is toch geweldig als 
je zo goed met elkaar bent. Bij vrien-
dinnen zie ik het wel eens anders, die 
moeten vaak voor van alles en nog 
wat komen opdraven, maar als ze zelf 
ergens mee zitten, hebben de kinde-
ren geen tijd.’ Ze zwijgt even, staat 
dan op en gaat naar haar fiets. Het is 
tijd om de katten te gaan verzorgen. 

Maerten

Agnes Looman is de kruidenvrouw 
van de tuin. Tuinieren en in het bij-
zonder geneeskrachtige kruiden zijn 
al jarenlang haar passie en zij heeft in 
juni 2009 haar driejarige herboristen-
opleiding afgerond en is dus nu ook 
officieel kruidenkundige. Zij heeft 
onlangs haar functie in de geestelijke 
gezondheidszorg ingeruild voor het 
opzetten van de kruidentuin. Zij hoopt 
dat deze tuin een plek wordt waar 
veel mensen graag zullen vertoeven 
en werken of re-integreren. Zij wil 
de kennis en toepassing van genees-
krachtige kruiden helpen bevorderen. 
Daarom staat de Open dag van 22 
augustus a.s. in het teken van kruiden. 
Men kan kennismaken met de veelzij-
digheid van kruiden door middel van 
diverse activiteiten. Er kan van alles 
bekeken worden en er is kruidenthee, 
koffie en kruidig gebak om van te 
smullen. 

Geneeskrachtige kruiden
Kruiden staan weer helemaal in de 
belangstelling om hun geneeskrach-
tige werking. Wetenschappers bena-
drukken dat de meeste voedingsstoffen 
uit een uitgebalanceerd dieet gehaald 
moet worden maar, zeggen ze, tege-
lijkertijd kunnen mensen zeker baat 
hebben bij bepaalde natuurlijke mid-
delen. Want we merken steeds meer 
de nadelen van de gewone genees-
middelen. Ook gebruiken we steeds 
meer kruiden in de keuken om het 
eten nog lekkerder te maken. Nogal 
onbekend is dat ook veel groenten 
geneeskrachtige eigenschappen bezit-
ten. Er kan veel over worden verteld 
door de ‘kruidenvrouw’ Agnes Loo-
man. Zij leidt de bezoekers rond door 
de kruidentuin en vertelt alles wat 
men altijd al wilde weten over krui-
den. In korte workshops wordt krui-
denazijn of kruidenjodium gemaakt. 

Men kan ook de eigen kruidenthee 
samenstellen. Kruidenzeepjes wor-
den gemaakt en er is van alles op het 
gebied van kruiden te koop, o.a. thee, 
keukenkruiden, plantgoed en zaden. 

Jaargetijden
Het verbouwen van kruiden is een 
intensieve bezigheid. Het is heerlijk 
om daarmee bezig te zijn. En er is 
altijd werk te doen. Weer of geen 
weer. Zaaien in het voorjaar, schoffe-
len, harken, wieden, uitplanten, oogs-
ten, drogen en verwerken in het hoog-
seizoen. En dan weer stekken, zaad 
winnen en verzorgen in het najaar. 
Agnes moet wel eens (vrijwillige) 
hulp inroepen om het allemaal voor 
elkaar te krijgen. Ook participeert zij 
in projecten, waarin men op zoek is 
naar geschikte re-integratieplekken. 
Die mogelijkheden zijn er in een krui-
dentuin volop, omdat er is in alle sei-

zoenen van het jaar genoeg te doen en 
er een prettige rustige sfeer is. In de 
kruidentuin staat een huisje bestemd 
voor de workshops en de cursussen. 
Het is goed geïsoleerd en bij regen 
of erge kou is het er goed schuilen. 
In de zomer worden de kruiden er 
gedroogd. Het huisje is ‘De Klaver’ 
gedoopt.

Tijdstippen
Om 11.00 uur is er een workshop 
'kruidenjodium maken' en om 12.00 
uur start de rondleiding 'de genees-

kracht van kruiden' door Agnes Loo-
man. Om 13.30 uur begint de work-
shop 'Maak uw eigen kruidenthee' 
met versgedroogde kruiden en om 
15.00 uur de workshop 'kruidenazijn'. 
De kosten van de workshops zijn 10 
euro inclusief materiaal. Voor meer 
informatie: Agnes Looman tel. 06 
47608868 of www.Agneskruiden.nl 
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Met deze herfstfoto bij het KNMI won Piet van Trigt uit De Bilt de fotowed-
strijd uitgeschreven door de gemeente. De foto komt in de gemeentegids 
2009-2010 te staan.

Agnes kruidentuin en Tuinderij
Eyckenstein

door Henk van de Bunt

Zaterdag 22 augustus 2009 van 10.00 tot 16.00 uur is er een open dag in Agnes kruidentuin op Tuinderij 
Eyckenstein te Maartensdijk gelegen aan Dorpsweg 264 (achter). Het thema is de geneeskracht van kruiden. 

Dit voorjaar is Agnes Looman gestart met de teelt van biologische kruiden op Tuinderij Eyckenstein in 
Maartensdijk, waar Luuk Schouten zijn biologische groenten teelt. De kruidentuin heeft inmiddels vorm 

gekregen en er is veel te zien en te beleven.

Agnes knipt de toppen van de Dropplant voor de kruidentheemelange. Op 
de achtergrond links de Guldenroede, Toorts, Duizendblad en Malva, ook 
belangrijke kruiden in de kruidengeneeskunde. Uit de Teunisbloem (op de 
voorgrond) wordt olie geperst, die goed is voor o.a. hart en bloedvaten.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
27-8

Woe.
26-8

Vrij.
28-8

9,95

Do.
20-8

Woe.
19-8

Vrij.
21-8

9,95

Gevulde forel
of

Spaanse stoofschotel

Roodbaarsfilet
met kappertjessaus

of
Biefstuk met stroganoffsaus

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

U kunt uw volle spaarkaarten inleveren t/m zaterdag 22 augustus

De euroweken
100 aanbiedingen

voor 1,-
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