
De plekken hebben allemaal op een 
of andere manier te maken met een 
dichter of romanschrijver. Dat kan 
zijn als woonplaats of als plaats waar-
over geschreven is. Het geboortehuis 
van Hendrik Marsman aan de 2de 
Dorpstraat in Zeist een literaire plek, 
maar ook het KNMI in De Bilt, omdat 
Gerrit Achterberg er een gedicht 
over heeft geschreven. Pieter Quelle 
schreef het boekje in opdracht van de 
Bibliotheek Zeist, in samenwerking 
met onder andere de bibliotheken van 
De Bilt en Soest. 

Herinnering aan Holland
De presentie van ‘De literaire fiets-
tocht’ begon op het zonnige terras van 
FIGI met woorden van gedeputeerde 
Anneke Raven. Als cultuurgedepu-
teerde juicht zij het initiatief van harte 
toe. Zij ontving het ingelijste gedicht 
‘Herinnering aan Holland’ van Hen-
drik Marsman. Dit is het meest popu-
laire gedicht van Nederland. Burge-
meester Arjen Gerritsen kreeg het 
ingelijste gedicht ‘Weerkunde’ van 
Gerrit Achterberg. Hij schrijft daarin 
over het KNMI. Muzikaal was er 

een optreden van ‘t Brabants Fiets-
harmonisch Orkest, een gezelschap 
van zes muzikanten op een tandem. 
Bij het geboortehuis van Hendrik 
Marsman droeg Gerard Beentjes met 
luide stem, boven het verkeerslawaai 
uit, het gedicht ‘Herinnering aan Hol-
land’ voor. 

Presentatie
Binnen houdt Pieter Quelle vol 
enthousiasme een presentatie over 
de route, de schrijvers en dichters en 
natuurlijk over hun werk. Hij laat een 
foto zien die aantoont dat er met het 
literaire erfgoed vaak niet erg zuinig 
wordt omgesprongen. Bij de gedenk-
steen aan het huis waar Marsman in 
Zeist gewoond heeft is over de steen 
een brievenbus opgehangen. Enkele 
dichters zijn bij de presentatie aan-
wezig en dragen hun gedicht uit het 
boekje voor. Oeke Kruythof schreef 
het gedicht ‘Droomhuis’, waarbij het 
Landgoed Vollenhoven haar inspira-
tiebron was. ‘Woordvensters op mijn 
werkelijkheid’, zo noemt zij bij voor-
keur haar gedichten. Pieter Quelle 
moest het kort houden, maar gelet op 
zijn bevlogenheid had hij nog uren 
door kunnen vertellen.
‘De literaire fietstocht’ is voor 9,50 
euro te koop in alle vestigingen van 
de bibliotheken van de RUM.
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OOK BEZORGSERVICE

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nl

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Fietsen langs plekken met
literaire betekenis

door Guus Geebel

‘Het culturele erfgoed krijgt in Nederland meer aandacht dan het literaire erfgoed’, zegt Pieter Quelle bij 
presentatie van het boekje ‘De literaire fietstocht’ op woensdag 14 mei in Hotel Theater FIGI in Zeist. In 

het boekwerk, waarin een handige fietsroutekaart is opgenomen, zijn 34 literaire plekken beschreven in de 
gemeenten Zeist, De Bilt en Soest. 

Droomhuis

Soms kom je langs een huis,
dat met voegen, ramen, deuren
verrassend in je dromen past – 
precies op maat gesneden:

het goudgepunte hek wijst
naar de zon – daarachter het
speels-glooiende gazon en
bomen, vele bomen, waaraan
de zomer volgedragen is –
omlijsting voor het
grote witte huis.

Mijn ogen feesten langs
het ritme van de ramen –
façade in perfecte harmonie –
de gulden snede uit mijn
dromen wordt steen voor
steen gevoegde melodie.

Oeke Kruythof

Gedeputeerde Anneke Raven ontvangt het ingelijste gedicht ‘Herinnering aan 
Holland’ van Hendrik Marsman. Achter haar burgemeester Arjen Gerritsen.

Oeke Kruythof draagt haar gedicht ‘Droomhuis’ voor.

‘t Brabants Fietsharmonisch Orkest zorgt voor pittige muziek.

Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland 
gaan.....  Gerard Beentjes draagt met luide stem het gedicht van Marsman 
voor.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

25 mei - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

20 mei - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
24 mei - 19.00 uur en 

25 mei - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente De 
Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
25 mei - 10.30 uur

Ds. G. Mulder, Utrecht

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
25 mei - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

25 mei - 10.30  en 18.00 uur
Kand. C. Klok, Rijnsburg

Ned. Ger. Kerk Westbroek
25 mei - 10.00 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten
25 mei - 18.30 uur

Ds. D. van Keulen, Houten

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
25 mei - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
25 mei - 18.30 uur

Ds. C. van de Worp, Wezep

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

25 mei - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
25 mei - 18.30 uur
Ds. D.C. Floor, Ede

Onderwegkerkje Blauwkapel
25 mei - 9.30 en 10.30 uur

Pastor M. de Meij
Oecumenische dienst

Zaterdag 17 mei jl. was er bij Landwinkel De Tolboom aan de Eikensteeg 
te Maartensdijk een tweedehands kleding- c.q. speelgoedbeurs. Ondanks de 
abominabele weersomstandigheden was de belangstelling redelijk te noe-
men; in ieder geval voldoende om in de toekomst iets dergelijks te herhalen. 
Renate Steenwijk: ’Ook dan zullen er weer enkele kramen met ook nieuwe 
dingen zijn. Dit aspect was nu wat minder naar voren gekomen’ [HvdB].

‘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

Reisclub informeert
Zaterdag 31 mei is er door Reisclub 55 +++ van 10.00 tot 11.30 uur een 
informatie- en betaalochtend georganiseerd in de recreatiezaal van Dij-
ckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk. Er zal informatie worden 
verstrekt over ingelaste reizen. Vanwege de enorme
belangstelling heeft de organisatie besloten het reisprogramma 2008 uit 
te breiden. Er bestaat tevens de mogelijkheid de financiële verplichtingen 
voor de dagtochten van 3 en 17 juni te voldoen. Inlichtingen:
tel. 0346 212288 of 06 53853557.

Spirituele kring Isis
Spirituele kring Isis organiseert op donderdagavond 29 mei de lezing, geti-
teld: ‘Stemmen horen en Channelen’. Gastspreker is Kees Aaldijk. Door 
inzicht in de processen, die een rol spelen bij het horen van stemmen of 
bij channelen, kunnen we beter met deze verschijnselen leren omgaan en 
eventuele problemen gemakkelijker oplossen.
De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in centrum De Magneet, Juliana-
laan 44 in Bilthoven. De entree is 6 euro Voor meer informatie zie: www.
hier.is/isis of bel 06 10739881.

Schoolkeuzeoriëntatie
Donderdag 29 mei 2008 houdt OBS de Kievit een informatie-uur van 9.00 
tot 10.00 uur, waarbij ouders zich kunnen oriënteren op de schoolkeuze 
voor hun peuter. Een lid van de directie en de koffie staan om 9.00 uur klaar 
aan de Nachtegaallaan 36 te Maartensdijk. Tel. info 0346 211991.

Mannenkoor in de Ontmoetingskerk
Op zondag 25 mei is er - zoals gewoonlijk - om 9.30 uur een kerkdienst 
in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan te Maartensdijk. Bijzonder deze 
keer is dat het Christelijk Mannenkoor Immanuel uit Wilnis een bijdrage 
hieraan verleent. Mannenkoor Immanuel is een groot koor o.l.v. Aldert 
Fuldner. De organist van het koor is Hans Jutte. Iedereen hartelijk uitgeno-
digd deze dienst bij te wonen.

Korenfestival met stemworkshop
Bijna honderd enthousiaste sopranen, alten, tenoren en bassen van acht 
verschillende koren zijn zaterdag 31 mei a.s. te horen tijdens het korenfes-
tival Koren-veld. Bezoekers zijn uiteraard van harte welkom om te komen 
luisteren, maar kunnen ook mee doen aan een vrolijke stemworkshop onder 
leiding van professionele stemcoach Elizabeth Ebbink. Het festival start om 
12.00 uur en eindigt rond 18.00 uur. De stemworkshop staat tussen 15.00 
en 15.45 uur gepland.
Men kan de gehele middag inlopen. De toegang is 5 euro inclusief deelname 
aan de stemworkshop en kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. Reserveren 
kan via koren.veld@gmail.com of via telefoonnummer
030 2292829 (na 20.00 uur).
Het festival is georganiseerd door vrouwenkoor Girasole en octet 4+4 uit 
Bilthoven en wordt gehouden in de Opstandingskerk aan de 1e Branden-
burgerweg 34 te Bilthoven.

Fotoclub komt bijeen
Fotoclub Bilthoven e.o. komt maandag 26 mei bijeen. Er zal een lezing met 
dia's worden gegeven door natuurfotograaf Henk Tromp. De bijeenkomst 
zal worden gehouden in het H.F.Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 te de 
Bilt. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de fotoclub:
tel.0346 213363 of 030 2280609

Fietsgilde
Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 24 mei de 
dagtocht ‘Naarder Eng’. Het vertrek is om 
10.00 uur van Kerkbrink Hilversum (Muse-
um). Voor overige tochten zie
www.fietsgilde.nl

Concert in de Stulpkerk
Zaterdagavond 24 mei zullen Antoinette Lohmann (viool) en Vaughan 
Schlepp (fortepiano) optreden in de Hervormde Stulpkerk in de Lage 
Vuursche. Zij spelen daar werken van Kraus en Danzi; werken, die zelden 
te horen zijn.

Vaughan Schlepp heeft met Antoinette Lohmann in 2003 de complete 
Kraussonates en vorig jaar de complete sonates van Margarethe Danzi voor 
fortepiano en viool opgenomen. Vaughan is tevens intensief betrokken bij 
moderne muziek en theater, wat heeft geleid tot een aantal opnames als-
mede vele uitvoeringen in Europa, Rusland en Canada.
Antoinette Lohmann is altijd actief geweest op uiteenlopende muzikale ter-
reinen. Zij heeft een voorliefde voor het speuren naar onbekend repertoire 
en nam ondermeer de sonates voor piano en viool van Joseph Martin Kraus 
en van Margarethe Danzi op. Zij is als hoofdvakdocent barokviool en -alt-
viool verbonden aan het Utrechts Conservatorium. 

Het concert duurt van 20.15 uur tot 21.30 uur. Toegang kost 18 euro p.p., tot 
16 jaar en CJP 7 euro. Kaarten zijn o.a. te reserveren bij CultuurPuntSoest, 
tel. 035 6095829, of per e-mail: info@stijlconcerten.nl. Inlichtingen: Joyce 
Houtkoop, tel: 035 6012657.

Surinaamse 
maaltijd

Zondag 25 mei zal in Buurthuis ’t 
Hoekie weer een intercultureel eet-
café plaatsvinden. Dit keer staat de 
Surinaamse keuken op het menu. 
Kinderen tot 12 jaar € 2,60, vol-
wassene € 5,20.

U kunt vanaf 17.30 binnenlopen, 
om 18.00 gaan we eten. Aanmel-
den kan tot vrijdag 23 mei op tel: 
030-2201702 of via 
info@buurtwerkdebilt.nl

Geboren
10 mei 2008

Henk-Jan
  

Zoon van Gerben en
Corine de Wilde

Wolkammerweg 43
Westbroek

Familiedrukwerk
www.jvand.nl

Geboren
8 mei 2008

Cristina Catharina

Dochter van Ron en Karine van 
Rheenen

Zus van Astg en Sako
Prins Bernhardlaan 26

Maartensdijk



De 4-spraak brengt tevens een boekje 
uit waarin alle gebeurtenissen van de 
afgelopen jaren nog eens de revue 
passeren. Het boekje is behalve voor 
de leden en oud leden ook bedoeld 
voor ieder ander die belangstelling 
heeft en meer wil weten over de 
sociëteit. Want wie mocht denken 
dat het een stijve hoogdravende club 
is, zit er naast. Tijdens een gesprek 
met de drie bestuursleden, die tevens 
mede-oprichters waren, wordt vooral 
gelachen.

Vriendschappen
Bert Feijtes voorzitter, Hein Banken 
secretaris en penningmeester Rob 

Schuller vertellen dat het contact leg-
gen en het uitbouwen daarvan het 
voornaamste doel van de sociëteit 
is. Dat is ook goed gelukt. Er zijn 
vriendschappen uit voortgekomen. 
Leden zijn met elkaar gaan golfen en 
gaan motorrijden en naar aanleiding 
van een lezing over het Noorderpark 
is De Stichting Behoud Noorderpark 
opgericht, waarvan het bestuur geheel 
uit leden van de sociëteit bestaat. Er 
worden ook buiten de eigen kring 
acties ondernomen. Ze steunden de 
slachtoffers van de Tsunami en een 
ziekenhuis in Nepal. Ze gaven een 
bijdrage voor een Kerstrit voor de 
oudjes van Dijckstate. Ze denken 

ook na over problemen rond geluids-
hinder, cultuur en natuurbehoud, 
overleggen de mogelijkheden voor 
een ijsbaan en de verfraaiing van de 
Maartensdijkse rotonde.

Genoten
In het uit te geven boekje wordt 
beschreven wat er naast de wekelijk-
se bijeenkomsten op dinsdagavond 
allemaal voor de leden werd geor-
ganiseerd. Er waren excursies naar 
het postcentrum in Nieuwegein, bij 
wijnimporteur LFE en het motor-
museum in Maartensdijk, bij auto-
importeur Pon in Amersfoort, bij fort 
Ruigenhoek en de Molenpolder. Er 
waren lezingen over uiteen lopende 
onderwerpen. 

Er waren eetfestijnen en een Running 
Diner. Er werden spelletjes gedaan, 
inclusief bowlen en laser quest. Ze 
hebben genoten van de muzikale 
optredens van cabaretgroep Sojater 
en het smartlappenkoor Sterk Spul. 

Dan wordt er ook nog twee maal per 
jaar een partneravond gehouden. 

Leuke contacten
De drie bestuursleden leggen uit dat 
de herensociëteit ‘de 4-spraak’ de 
naam dankt aan de vier kernen van 
voormalig Maartensdijk. Nadat er bij 
de start wat meer leden waren is het 
ledental van veertig heren de laatste 
jaren constant gebleven. Indien er 
onder de lezers mannen zijn die den-
ken: ‘zo’n sociëteit is nou net iets dat 
ik zoek’, dan zijn ze van harte wel-
kom. Je krijgt er leuke contacten in je 
directe woonomgeving door. 
Voorwaarden voor het lidmaatschap 
zijn dat je woont in de kernen Maar-
tensdijk, Hollandsche Rading, West-
broek of Groenekan. Eigenlijk moet 
je 35 jaar of ouder zijn, maar wat de 
leeftijdgrens betreft wordt er wel eens 
een oogje toegeknepen. Alle informa-
tie is te krijgen bij de secretaris Hein 
Banken, tel. 0346-213730 of
hein.banken@planet.nl 

Het verhaal van Salomon Bouman 
over de staat Israël is doorspekt met 
jaartallen. Er is in de zestig jaar dat 
het land bestaat dan ook heel veel 
gebeurd. ‘De verhouding Nederland-
Israël was sedert 1948 als een lief-
desaffaire’, zegt Bouman. ‘Daar is nu 
wel enige verandering in gekomen.’ 
Hij noemt als voorbeeld dat vice-
premier Rouvoet bij het overbren-
gen van felicitaties op de Israëlische 
ambassade ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan van Israël ook de 
Palestijnen noemde. ’Dat zou hij tien 
jaar geleden niet gedaan hebben.’

Zesdaagse oorlog 
Bouman vertelt dat Nederland na de 
zesdaagse oorlog van 1967 euforisch 
was. Israël had daarbij ook de Golan-
hoogte veroverd. Hoewel het voor 
Nederlandse politici een verboden 
gebied was, vernam Bouman dat de 
toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken Luns erheen ging. ‘En ik dus 
natuurlijk ook. Toen hij mij daar zag 
schrok hij ontzettend. Nederlandse 
autoriteiten zeiden dat hij niet wist dat 
hij daarheen gebracht was. Het Alge-
meen Dagblad verscheen toen met de 
kop: Luns ontvoerd.’ In 1967 was de 

Arbeiderspartij aan de macht in Isra-
el. ‘Die partij wilde niet koloniseren, 
maar wilde wel enkele strategische 
nederzettingen op het bezette gebied. 
Ben Goerion, de eerste premier van 
Israël, wilde niet koloniseren. De 
latere premier Golda Meir ontken-
de het bestaan van het Palestijnse 
volk.’ Bouman wil ermee aangeven 
hoe ingewikkeld de situatie was. Hij 
noemt 1977 een cruciaal moment in 
het bestaan van Israël. Toen kwam 
Likoed met premier Begin aan de 
regering. ‘Die regering gaf de neder-
zettingenbeweging actieve steun, om 
een Palestijnse staat onmogelijk te 
maken.’  

Akkoorden
De ondertekening in 1979 van de 
Camp David-akkoorden noemt Bou-
man een belangrijk moment in de 
geschiedenis van Israël. Begin en 
Sadat kwamen daarbij onder leiding 
van Jimmy Carter overeen dat de 
Sinaï aan Egypte werd teruggegeven 
en alle Israëlische nederzettingen daar 
ontruimd en vernietigd zouden wor-
den. In 1987 kwamen de Palestijnen 
in opstand tegen de Israëlische bezet-
ting en begon de eerste intifada. De 
tweede intifada begon in 2000 na het 
bezoek van Sharon aan de Tempel-

berg. ‘Die tweede intifada is nog niet 
afgelopen’, zegt Bouman. Hij vertelt 
ook over de Oslo-akkoorden, die het 
resultaat waren van een serie geheime 
besprekingen in Noorwegen. Voor het 
eerst was er contact met de PLO. ‘Dat 

dit overleg tot stand kwam was moge-
lijk omdat de joodse gemeenschap 
in de Verenigde Staten er niet van 
wist. Anders was het nooit gelukt.’ 
Abbas voor de PLO en Peres voor de 
regering van Israël ondertekenden de 
akkoorden op 13 september 1993 in 
Washington. Daarbij waren president 
Clinton, minister-president Rabin en 
PLO-voorzitter Arafat aanwezig.

Moord op Rabin
De moord op 4 november 1995 op 
Rabin noemt Bouman een keerpunt. 
‘Daarna is het slecht gegaan. Rabin’s 
opvolger Netanyahu heeft het vredes-
proces getorpedeerd.’ Bouman noemt 
de toekomst van de staat onzeker. ‘Er 

hangen donkere wolken boven Israël.’ 
Bij het beantwoorden van vragen gaat 
Salomon Bouman in op de complex-
heid van de religieuze problematiek 
in Israël. 

‘Er is geen scheiding van synagoge 
en staat. Ook de grote verschillen 
in cultuur en afkomst van immi-
granten uit de gehele wereld leidt 
tot spanningen. Er kwamen hoog-
opgeleiden, maar ook joden zonder 
opleiding naar Israël. Tussen joden 
afkomstig uit Arabische landen en uit 
Europa bestaat een wereld van ver-
schil.’ Ondanks alles mist Bouman de 
spanning die er in Israël altijd is. Ook 
mist hij het culturele leven.
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Veel bezoekers bij voordracht
Salomon Bouman

door Guus Geebel

Donderdag 15 mei, precies zestig jaar na de oprichting van de staat Israël, hield Salomon Bouman voor ruim 
honderd aanwezigen een voordracht bij Boekhandel Jongerius in Bilthoven. Aanleiding was het verschijnen 

van zijn boek ‘Israël achter de schermen’. De 71-jarige Bouman was van 1966 tot 2003 correspondent in 
Israël voor NRC Handelsblad.

Salomon Bouman signeert zijn boek ‘Israël achter de schermen’.

Eerste lustrum Maartensdijkse 
Herensociëteit

door Kees Pijpers

De Maartensdijkse herensociëteit ‘De 4-spraak’ bestaat vijf jaar en 
viert op zaterdag 24 mei het eerste lustrum met een boottocht voor haar 

leden door de Utrechtse grachten en een diner in een werfkelder. 

V.l.n.r. penningmeester, voorzitter en secretaris van ‘De 4-spraak’.

P(r)aad(s)huis leidt tot vragen
in de raad

Opmerkingen van inwoners van Maartensdijk tijdens het P(r)aad(s)huis op 
19 maart jl. in Dijckstate zijn voor de GroenLinks&PvdA-fractie aanleiding 
het college van B & W vragen te stellen over handhaving. Bewoners zeggen 
zich te ergeren aan hondenpoep, fout geparkeerde auto’s en overlast van 
jongeren. De fractie denkt dat betere zichtbaarheid van de BOA’s (BOA 
staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar) kan bijdragen de erger-
nissen in Maartensdijk te beperken. De fractie vraagt het college daarom 
de BOA’s uit te rusten met duidelijk herkenbare scooters. Die zijn effi-
ciënter in te zetten dan auto’s, omdat ze ook op fietspaden kunnen rijden. 
GroenLink&PvdA vraagt het college twee scooters aan te schaffen zodat 
BOA’s sneller en zichtbaarder hun werk kunnen doen. [GG]
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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.

Kerkdijk 47b - 3615 BB  Westbroek
Tel. 0346 - 28 25 40 - Fax 0346 - 28 25 42

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, BEIGE MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, CRUISE C, RAD/CD, LMV, PARKEERS, ESP, REGENS, AIRBAGS, 35500KM ........... `05 €. 15.950,-

PEUGEOT
206 1.4 XT 3DRS, L BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM ................ `99 €. 5.950,-
206 SW XS 1.4, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, RAD/CD/NAV, 118000KM ........................ `03 €. 8.450,-
307 XT 1.6 16V AUT 5DRS, L GROEN MET, CLIMATE C, ABS, ER, CV,
PARKEERS, RAD/CASS/CD WISS, TREKH, AIRBAGS, 73000KM .......................................... `03 €. 9.450,-
307 XS 2.0 16V SW PACK AUT4, PAARS MET, CLIMATE,LMV, RAD/CD WISS,
LEDER ALCANTARA, ABS, CRUISE C, AFN TREKH, CV, ER, 54000KM ................................ `06 €. 22.750,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, HALF LEDER,
CRUISE C,RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM ............................ `04 €. 18.950,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,- 
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM .......................................... `01 €. 9.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C3 1.1I, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 89000KM ............................... `03 €. 8.100,-
CITROËN EVASION 2.0 7PERS, BLAUW MET, CLIMATE C, ABS,
ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, MLV, ALLES DRAGERS, 110000KM .................................... `00 €. 8,500,-
CITROËN C5 2.0 16V BREAK LPG G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, DAKRAIL, RAD/CD, REGENS, (EVT EXTRA LMV) 188000KM ........................... `02 €. 8,500,-
RENAULT SCENIC 2.0 AUT, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, CRUISE C, RAD/CD,.................... `99 €. 6,950,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV 86000KM............................................................................................ `02 € .7.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,TREKH, 
ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ..................................................... `04 € .22.500,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK ................................................. `96 €. 2,250,-
PEUGEOT 106 1.11 5 DRS, GROEN MET, ZONNNEDAK, RAD/CD, 138000KM ...................... `94 €. 1.950,-

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

Country Fair:
Oliebollen
10 voor € 6

Aardbeienvlaai
Nu € 7,95

Waldkornpunt
4+1 Gratis

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Hoge Temperaturen = Lage Prijzen

Hollandse Komkommers .........nu 0,39

IJsbergsla ..................... krop 0,99

Trostomaten ............... 500 gram 0,79

Mandarijnen ............... héél kilo 1,49

Meloenmix .................. volle bak 0,99

Watermeloen ................per stuk 0,99

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Alle Stamppotten ........................................................

Alle Rauwkostsalades .................................................

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Grote

Hollandse

100 gram 0,79
Zomer Spaghetti 

per stuk 7,95
Onze bekende vispotjes 

lekker bourgondisch
100 gram 0,99

Aziatische Aspergeschotel
met kip en rijst

Hollandse

De lekkerste

Vers gesneden

Gesneden

Let op!! a.s. zaterdag staan wij buiten
met o.a. Hollandse Asperges en Aardbeien tegen KNALPRIJZEN!!

Op veler verzoek
Salade Niçoise

Salade met eendeborst en

asperges!!



Wethouder Kamminga is bijzon-
der blij dat de film helemaal door 
‘eigen’ mensen is gemaakt. Er zijn 
3.000 DVD’s vervaardigd. Nieuwe 
inwoners ontvangen de film bij het 
welkomstpakket van de gemeente. 
Videoclub Filmgroep Centrum heeft 
20 actieve leden en 20 donateurs 
uit de gehele gemeente. Voorzitter 
Frits Stuurman vertelt dat de makers 
met heel veel plezier de film hebben 
opgenomen. ‘Ze stonden versteld van 
de medewerking die ze bij de opna-
men steeds van bewoners kregen.’ 

Goed overzicht
De film geeft in twaalf minuten een 
mooi beeld van alle zes kernen van de 
gemeente. Het KNMI in De Bilt, de 
molen in Westbroek, het gemeente-
huis Maartensdijk, de fraaie landhui-
zen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en de prachtige lanen. Het is allemaal 

buitengewoon mooi verfilmd. De film 
laat in Groenekan boomkwekerijen 
zien, waaronder die van de wereldbe-
roemde landschapsarchitect Copijn. 
Vanaf de kerktoren in Westbroek is 
het uitzicht op de typerende langwer-
pige weilanden heel mooi in beeld 
gebracht. In de film is Gijs Franken 
nog met zijn SRV-wagen te zien. 
Hij zorgde ervoor dat de filmgroep 
in Westbroek overal terecht kon. De 
Westbroekse zodden ontbreken even-
min in de film, evenals de uit 1467 
daterende hervormde kerk van West-
broek. De middeleeuwse muurschil-
deringen staan ook op de film. 

Wegen en spoorlijnen
Hollandsche Rading ontstond pas aan 
het begin van de vorige eeuw met 
de bouw van een aantal villa’s. Het 
dorp is al heel lang een aantrekkelijke 
toeristenbestemming. De gemeente 

De Bilt ligt op een kruispunt van 
spoorlijnen en snelwegen. Die zijn in 
de film verrassend in beeld gebracht. 
De commentaarstem geeft veel infor-
matie over het getoonde, bijvoorbeeld 
dat de hoefijzervormige bogen van 
de spoorlijn Utrecht-Hilversum op de 
monumentenlijst geplaatst zijn. De 
monumentale gebouwen in Maartens-
dijk, die in de loop der eeuwen ‘als 
parels lijken te zijn rondgestrooid’ 
hebben ook een plek in de film. De 
spoorwegovergang bij station Bilt-
hoven is duidelijk te zien als stop-
plaats. Landelijk bekende bedrijven 
en instellingen als KNMI, Gront-
mij en RIVM ontbreken natuurlijk 
niet. Hoewel de film bedoeld is voor 
nieuwe inwoners, kunnen belangstel-
lenden de DVD ook afhalen bij de 
informatiebalie van het gemeentehuis 
of het servicepunt in Maartensdijk.

 De Vierklank 5 21 mei 2008

Feest op het fort
door Sylvia van der Laan

Zondag 11 mei was het Pinksteren en Moederdag. Naast ontbijtjes op bed en zelfgeknutselde vazen,
bakjes en boekenleggers, werden veel moeders verrast met een bezoek aan het kunstfestival op fort 

Ruigenhoek in Groenekan. Of de moeders verrasten de rest van het gezin met een middag kunst buiten voor 
kinderen en volwassenen. In ieder geval waren er op die warme pinksterdag ruim zeshonderd bezoekers 

afgekomen op het evenement.

KAAP werd op zondag 11 mei om 
15.00 uur officieel geopend door 
de burgemeester van Utrecht  Aleid 
Wolfsen. Op Fort Ruigenhoek zijn 
van 11 mei tot en met 22 juni tien 
nieuwe kunstwerken van kunstenaars 
uit binnen- en buitenland te zien, 
waarbij de kunstenaars zich voor-
al richten op de jongste bezoekers. 
KAAP was voorheen de kleine biën-
nale, een tweejaarlijks tentoonstel-
ling, die zo succesvol was dat de 
naam veranderd moest worden. 

Biënnale verwijst naar het tweejaar-
lijks gebeuren en vanaf dit jaar vindt 
deze manier van kunst tentoonstel-
len ieder jaar plaats. De keuze voor 
Fort Ruigenhoek is niet toevallig. 
De vorige tentoonstellingen vonden 
eveneens plaats op forten (Fort bij 
Vechten en Fort ’t Hemeltje). Voor 
kinderen spreken forten natuurlijk 
tot de verbeelding, met veel heuvels 
waar je op kunt klimmen of vanaf 
kunt rollen, donkere, vochtige kel-
ders, bomvrije ruimtes, schuilplaatsen 
en kruidmagazijnen. Fort Ruigenhoek 

wordt aan het gezicht onttrokken door 
monumentale bomen en dicht struik-
gewas en omringd door een gracht. 
Tijdens de komende zondagen mag 
iedereen de ophaalbrug opgaan en 
het forteiland gaan verkennen. En de 
kunstwerken in de kelders of op de 
gebouwen of heuvels onderzoeken en 
ondergaan. Soms letterlijk ondergaan, 
zoals bij de bewegende circustent, 
die van buitenaf heen en weer schudt 
en waar kinderen met verhitte hoof-
den uit komen rollen. Of te midden 

van witte bollen, tl.-lampenbakken 
en witte elektriciteitsdraden zitten 
mediteren, luisterend naar het geluid 
van druppelend water. Een interessant 
experiment wordt gedaan in het labo-
ratorium onder de grond. Er is een 
schilderijtje te zien met verschillende 
soorten bloemen en planten. Achter 
dit schilderij staat een kooktoestel en 
reageerbuizen. De planten en bloe-
men uit het schilderij worden door 
de apparaten verwerkt en kunnen 
geproefd worden. De bezoekers laten 
aarzelend wat groen water uit een 

buisje op een hand druppelen en proe-
ven er voorzichtig van. Over smaak 
valt te twisten: de één vindt het zuur, 
de ander proeft sla en een derde heeft 
associaties met natte grond. De kunst-
werken van Herman Sliep zijn heel 
herkenbaar, althans het materiaal. Hij 
heeft de bekende gekleurde keuken-
doekjes en dweilen gebruikt om er 
schilderijen van te maken. Schilde-
rijen, opgehangen aan knijpers, waar 
je tussendoor kunt lopen. De Italiaan 
Italo Zuffi liet zich inspireren door 
de gevels in Nederland: vooral kauw-
gom heeft indruk op hem gemaakt, 
als je zijn kunstwerken ziet.

Trompetten op het dak
Moe geworden van de vele indruk-
ken en van de lome warmte, kie-
zen de bezoekers een plaatsje op het 
grasveld in de schaduw. In het café 
worden koude en warme drankjes 
gehaald en de stukken zelfgemaakte 
cake en sandwiches vinden gretig 
aftrek. De volwassenen genieten van 
de koelte onder de bomen en de kin-
deren storten zich op de spelletjes 
die uitgestald staan op het terras. 
Een groep kinderen viert een feestje 
en krijgt instructies om een schat te 
gaan zoeken. En onophoudelijk klinkt 
over het fort het monotone geluid van 
grote, witte trompetten die bovenop 
het centrale gebouw staan.

KAAP is iedere zondag tot en met 22 
juni geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.kaapweb.nl.

Kunstwerken, gemaakt van keukendoeken.

Even bijkomen van alle kunst.

MLP en NL Kompas
Bibliotheek Bilthoven

De Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt opent op woensdag 
28 mei om 14.00 uur een MLP plein en een afdeling NL Kompas in de bibli-
otheek in Bilthoven. Op deze feestelijke middag is er een informatiemarkt 
met stands van bedrijven en organisaties op het gebied van inburgering en 
(kinderen met) leesproblemen. De informatiemarkt duurt tot 17.00 uur. 

NL Kompas is dé plek waar nieuw- en oudkomers in de gemeente hun 
kennis van en over Nederland en de Nederlandse taal kunnen uitbreiden. 
Hier vindt men boeken en audiovisuele media waarmee men door (zelf-)
studie de kennis kan verrijken. Er is materiaal op alle niveaus. Ook voor 
volwassenen die een taalachterstand hebben kunnen de materialen van het 
NL kompas een hulpmiddel zijn om deze achterstand in te halen. Tevens 
kunnen docenten en begeleiders hier informatie vinden. Het is mogelijk 
om als individu of als groep uitleg te krijgen van en over de materialen. 
Deelnemers van inburgeringcursussen of Nederlandse taallessen kunnen 
gratis gebruikmaken van de faciliteiten van NL Kompas. NL Kompas is tot 
stand gekomen dankzij een extra subsidie van de gemeente in het kader van 
bijzondere educatieve activiteiten. 

Makkelijk Lezen Plein
Het Makkelijk Lezen Plein is speciaal ingericht voor dyslectische kinderen, 
kinderen met concentratieproblemen, allochtone kinderen en kinderen met 
een auditieve, visuele of verstandelijke handicap. De materialen staan hier 
frontaal gepresenteerd waardoor kinderen makkelijker toegang krijgen tot 
de materialen van de bibliotheek. Op het Makkelijk Lezen Plein vindt u 
niet alleen een collectie dvd’s, cd-roms en luisterboeken, maar ook een 
verzameling aantrekkelijke boeken die op een lager technisch leesniveau 
geschreven zijn. Tevens is er voor ook ouders en docenten informatie over 
hulpmiddelen voor dyslectische kinderen.

Filmgroep vervaardigt promotiefilm 
over gemeente

door Guus Geebel

Dinsdag 13 mei werd in de oude raadzaal van gemeentehuis Jagtlust voor het eerst de promotiefilm 
‘Impressies gemeente De Bilt’ vertoond. Wethouder Bert Kamminga reikte de eerste DVD’s uit aan de 

makers van de film, leden van de Videoclub Filmgroep Centrum. De filmgroep vervaardigde de film van 
april tot september 2006 in opdracht van de gemeente De Bilt. Regisseur Henk van Leest monteerde het 

beeldmateriaal tot een boeiend geheel.

De makers van de film. V.l.n.r. Marga van der Veer, Clemens Kok, Lyckle 
Sterringa, Henk van Leest, voorzitter Frits Stuurman, Max van Middelkoop 
en Henk Bremmer.
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Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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

Peuterspeelzaal “de Groentjes”
is het fi jne plekje in Groenekan 
waar peuters kunnen spelen 
en zich ontwikkelen. 

Ook voor uw Peuter? 

Bel 0346-211498

Of kijk op onze website 

www.peuterspeelzaal-deGroentjes.nl

Ruime sortering accessoires, 
onderdelen en hebbedingetjes voor 

nog meer kampeerplezier!

Drinkwatersysteemreiniger  € 19,95

Kogeldrukmeter   €  8,95 

Jerrycan met kraan 10 ltr €  5,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

(compleet: reiniging + bacteriedodend)

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Geboortekaartjes
www.jvand.nl

 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.

Pioenrozen

om te zoenen  bos (5)  4,95
Alstroemeria bos 4,95
Geurige violieren bos (5)  2,95

Buitenbakken opplanten 
* in de winkel *

om te zoenen  bos (5)om te zoenen  bos (5)om te zoenen  bos (5)om te zoenen  bos (5)om te zoenen  bos (5)om te zoenen  bos (5)

Bel voor een afpraak:

 ‘T KNIPPERIJTJE
0346-212908

 
tot snel  

Corine & Bianca ‘t
 K

N
IP

P
E
R

IJ
T
JE

Leuk voor  
de zomer!

 
Tot en  

met juni:
 

  High lights 
voor maar  

15,-

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij aankoop van 
een Excellence 

haarkleuring van 
L’oreal gratis 
haardroger

Wij zoeken per direct hulp 
voor in de bediening. 

Ervaring een pre, geen must. 
Restaurant de Rading, hilversum. 

035-5771210



De Golf Country Club De Biltse 
Duinen wil graag uitbreiden en zoekt 
een geschikte locatie. Vermoed wordt 
dat er bij de Golfclub een voorkeur 
bestaat voor het gebied ten westen of 
ten oosten van de Prinsenlaan. Ver-
ontruste Maartensdijkers hebben zich 
verenigd in de Stichting Behoud Prin-
senlaan. Zij stellen zich o.a. ten doel: 
‘handhaving en bescherming van de 
natuur en het unieke landschappe-
lijke karakter van de Prinsenlaan en 
ommelanden’. De stichting heeft een 
informatieve website geopend: www.
prinsenlaantje.nl. Een goed moment 
om de historie van de Prinsenlaan nog 
eens te bekijken.

Sinds mensenheugenis is de Prinsen-
laan een onverhard landweggetje van 
Maartensdijk naar de Nieuwe Wete-

ring. Soms worden de karrensporen 
van boerenwagens wat geëgaliseerd 
en de elzenhagen gesnoeid. Planten, 
dieren en mensen vinden er rust en 
ruimte. De Prinsenlaan is nog een 
van de weinige onverharde paden 
door het weiland die herinneren aan 
het ontstaan van onze streek. Een al 
vaker verteld verhaal over de ontgin-
ning van de veenpolders tussen de 
stad Utrecht en het Gooi leert dat 
vanaf 1085 ten noorden van de stad 
is begonnen met het uitbaggeren van 
het veen. Geleidelijk ontstond er een 

stelsel van hoofdvaarten en dwarswe-
teringen. De veenarbeiders vestigden 
zich aan de weteringen en kozen voor 
het boeren bestaan. Zo ontstonden er 
geleidelijk de dorpskernen Voordorp, 
Blauwkapel, Groenekan, de Nieuwe 
Wetering, Maartensdijk en als laatste 
Hollandsche Rading. Voor zover op 
oude kaarten van het gebied is na 
te gaan, dateert het ontstaan van de 
Prinsenlaan uit de periode van de 
ontginning van het veengebied dat 
ten noorden van de Nieuwe Wetering 
lag.

Burgemeesters
De vanuit het zuiden ontstane grote, 
aaneengesloten kavels land wisselden 
meerdere malen van eigenaar. David 
Johan Martens (1751-1811) huurde 
vanaf 1790 het landgoed Beukenburg 

dat zich vanaf de Groenekanseweg 
via de Nieuwe Wetering tot aan de 
Dorpsweg in Maartensdijk uitstrekte. 
Door dit landgoed liep vanaf de Groe-
nekan de Beukenburgerlaan tot aan 
de Nieuwe Wetering, gevolgd door de 
Prinsenlaan tot aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk. In de Nieuwe wetering 
vestigde hij zich in een grote boer-
derij. Zijn oudste zoon, Carel Con-
tantijn (1793-1861) liet zich in 1829 
tegen betaling van 3000 gulden in de 
adelstand verheffen en heette vanaf 
toen jhr. Carel Constantijn Martens 

van Sevenhoven. Carel kocht in 1834 
het landgoed Beukenburg en liet de 
boerderij aan de Nieuwe Wetering 
tot een groot buitenhuis verbouwen. 
Na zijn overlijden is het landgoed 
Beukenburg in 1861 verkocht aan de 
Rotterdamse koopman Willem Twiss, 
die van 1866 tot 1877 burgemeester 
van Maartensdijk was. Een doch-
ter van Willem Twiss trouwde met 
jhr Eduard Quarless van Ufford, van 
1895 tot 1924 eveneens burgemeester 
van Maartensdijk. In 1925 was het 40 
kamers tellende huis Beukenburg aan 
de Nieuwe Wetering dusdanig in ver-
val geraakt dat het werd afgebroken. 
Met het puin ervan werd de Prinsen-
laan verhard.

Ridderhofstad
Verspreid op het landgoed Beuken-
burg lagen enkele boerderijen, die alle 
met de voorgevel naar het grote huis 
in de Nieuwe Wetering waren gericht. 
Vooral Carel Constantijn Martens van 
Sevenhoven interesseerde zich voor 
de moderne ideeen op het gebied van 
land- en tuinbouw en toonde belang-
stelling voor de werkwijze van zijn 
pachters. Halverwege de Prinsenlaan 
stond de boerderij Ridderhofstad die 
tot 1953 als pachtboerderij tot het 
landgoed Beukenburg behoorde. Op 
3 januari 1978 is het achterste deel 
van de boerderij door een windhoos 
getroffen en twee jaar daarna is de 
gehele boerderij afgebroken. In de 
loop der tijd is de boerderij een aantal 
malen van naam veranderd. In 1795 
heette hij ’t Ridder Bos, in 1872 Rid-
derhorst en tenslotte Ridderhofstad 
welke naam op het oudste gedeelte 
van de achtergevel van de deel stond. 
Het voorhuis is in 1896 vernieuwd. 
De kleur van de luiken van de boerde-
rij waren in overeenstemming met het 
huis Beukenburg geschilderd in de 
kleur donkergroen met gele panelen. 
Sinds 1800 is de boerderij achtereen-
volgens gepacht door de families Van 
’t Princenhof, Spelt en Van Voorst. 
Ook de weg langs de boerderij heeft 
verschillende namen gehad: Weg van 
Utrecht, Twisslaan, Quarless van 
Uffordlaan. De huidige naam, Prin-

senlaan, herinnert nog aan een van de 
vorige pachters de familie Van ’t Prin-
cenhof. Begin vorige eeuw was het 
gebruikelijk dat de pachter dagelijks 
met een juk met twee emmers melk 
de Prinsenlaan afliep naar het grote 
huis Beukenburg. In 1953 verwierf 
de familie Van Voorst de boerderij in 
eigendom.

Solitair
De boerderij Ridderhofstad deelde 
de Prinsenlaan in tweeën. Achter de 
boerderij, richting Dorpsweg stonden 
Beukenbomen langs de laan en aan 
de voorzijde, richting Nieuwe Wete-
ring eikenbomen. Bij de boerderij 
behoorde dertig ha. land waarvan het 
achterste gedeelte als bouwland werd 
gebruikt. Aan het eind van de Prinsen-
laan liet burgemeester Quarless van 
Ufford omstreeks 1895 het huis ‘Ons 
Hoekje’ aan de Dorpsweg 158 voor 
zijn koetsier en latere gemeentebode 
Hendrik van Kooten bouwen. Thans 
zijn in dit huis makelaarskantoor Nel-
leke Albers en slijterij Op de Terp 
gevestigd. Op land achter de boer-
derij Ridderhofstad is vanaf 1960 de 
nieuwe Maartensdijkse Oranjebuurt 
gebouwd. De beukenbomen moes-
ten op één na voor de nieuwbouw 
wijken. De gespaarde beukenboom 
heeft het echter niet overleefd, omdat 
een beukenboom moeilijk solitair kan 
bestaan.
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Voor 1960 vanaf de molen De Hoop gemaakte foto met aan de horizon de Prinsenlaan.
(gemaakt door Frans Schaafsma)

Dassenwissel (foto Frans van Reenen).

Detail uit een tekening van eind 1600 
waarop de Prinsenlaan met de boer-
derij ’t Ridder Bos is ingetekend.

De in 1980 afgebroken boerderij Ridderhofstad aan de Prinsenlaan.

Het Prinsenlaantje
Een toenemend aantal Maartensdijkers maakt zich zorgen over de suggestie, zoals verwoord in de 

gemeentelijke conceptnota Economisch Beleid 2020, om in of buiten de kern mogelijkheden te creëren voor 
de aanleg van een 18-holes golfbaan. 

Website Prinsenlaantje in de lucht
Een groep burgers van de gemeente De Bilt de Stichting tot Behoud van 
het Prinsenlaantje en Ommelanden opgericht. Het Prinsenlaantje, een eeu-
wenoud bospad dat de Dorpsweg in Maartensdijk verbindt met de Nieuwe 
Wetering in Groenekan, wordt bedreigd door plannen van de gemeente 
en projectontwikkelaars. Het boslaantje en de omringende vochtige wei-
landen, lopen veel gevaar als deze plannen worden uitgevoerd. De dassen 
en ringslangen, vleermuizen en grote libellen, wilde orchideeën en andere 
bedreigde planten en dieren moeten worden beschermd. Ook wordt er 
onderzoek verricht naar het inrichten van een enorm golfterrein van 50(!) 
hectare. 
De Stichting wil de groene ruimte rondom het dorp Maartensdijk behou-
den en het prachtige landschap met heel haar rijkdom aan planten en 
dieren beschermen. In de Stichting is veel deskundigheid verzameld over 
ecologie, flora en fauna en cultuurhistorische waarden. Er worden goede 
contacten onderhouden met de boeren die er hun bedrijf hebben en willen 
blijven houden. Onlangs hebben ook de Gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders van De Bilt kennisgemaakt met de Stichting. 
De politieke partijen reageren verheugd of afwachtend. De Stichting is als 
rechtspersoon met een duidelijk ‘groen’ doel de aangewezen instantie om 
in de toekomst tegenwicht te bieden aan de aantastingen van onze prachtige 
groene omgeving. 
Om de kennis van het landschap rondom het Prinsenlaantje en de bedrei-
gingen zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, wordt nu een website bijge-
houden: www.prinsenlaantje.nl.

Lees verder op pagina 8



Geboortelaantje
Het nog bestaande voorste gedeelte van de Prinsenlaan 
richting Nieuwe Wetering wordt door sommigen nog 
herinnerd als ‘het Geboortelaantje’. Tijdens een op 
handen zijnde bevalling kwam de huisarts uit Maar-
tensdijk met zijn tentwagentje over de Prinsenlaan 
aangesneld. Ook kerkgangers liepen zondags vanaf 
de Nieuwe Wetering over de Prinsenlaan naar de kerk 
in Maartensdijk. Aan het zuidelijk gedeelte van de 
Prinsenlaan stond halverwege een oude schaapskooi 
waarin iemand zich ooit van het leven had beroofd. 
Deze plek was rijk aan spookverhalen.

De Das
De weilanden aan beide zijden van het nog bestaande 
gedeelte van de Prinsenlaan hebben vanaf de ont-
ginning van het oorspronkelijke veengebied een 
agrarische functie. In 1980 hebben studenten in het 
kader van de tweede graadsopleiding biologie aan 
de Stichting Opleiding Leraren te Utrecht er een 
veldonderzoek verricht. Van dit onderzoek is een ver-
slag gemaakt, getiteld ‘Maartensdijkse Houtsingels’ 
waarin een inventarisatie is opgenomen van de aan-
getroffen broedvogels en flora in de lijnvormige hout-

singels, zoals de Prinsenlaan, die vanuit het noorden 
naar het zuiden door dit gebied lopen. Zonder te veel 
op de details van het onderzoek in te gaan, kan gecon-
cludeerd worden dat de weilanden en houtsingels aan 
beide zijden van de Prinsenlaan gekenmerkt worden 
door een bijzondere flora en fauna. Het onderzoek 
vermeldt 36 verschillende aangetroffen vogelsoor-
ten en 64 beschreven plantengemeenschappen. Ook 
grotere diersoorten zoals, ringslang, hazelworm en 
de das vinden in dit gebied hun leefruimte. De Euro-
pese das (Meles meles) behoort tot de familie van de 
Marterachtigen en leeft in familiegroepen in onder-
grondse burchten met een netwerk van gangen en 
kamers. Dassen zijn overwegend nachtdieren. Tegen 
de avond komen ze uit hun burchten en eten grote 
hoeveelheden regenwormen, kleine dieren, bollen en 
vruchten. De dassen die ‘s nachts de weilanden aan de 
Prinsenlaan bezoeken, wonen in burchten in de omge-
ving van de Bantamlaan e.o. De weilanden langs de 
Prinsenlaan zijn drassig en daardoor voedselrijk voor 
de das. De Stichting Behoud Prinsenlaan streeft er 
naar de bijzondere flora en fauna rond Prinsenlaan 
en ommelanden te behouden en als natuurmonument 
binnen het Noorderpark op te laten nemen.
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Spreekuren over 
alcohol, drugs en 

mantelzorg
Donderdag 22 mei houdt Ellen Zegers, preventie-
werker van Centrum Maliebaan van 14.00 tot 16.00 
uur een spreekuur in Wijkservicecentrum Mens De 
Bilt West.  Centrum Maliebaan is de instelling voor 
verslavingspsychiatrie in de stad en provincie Utrecht. 
Zij bieden hulp en geven informatie aan iedereen die 
in de problemen komt met alcohol, drugs, medicijnen 
en gokken. Daarbij richten ze zich niet alleen op de 
gebruikers zelf, maar bieden ook hulp en geven infor-
matie aan mensen uit hun omgeving zoals ouders, 
partners, kinderen en werkgevers. 

Ook mantelzorgconsulent Willemien Hak houdt op 
22 mei weer spreekuur. Willemien is van 13.00 tot 
14.00 uur aanwezig in het wijkservicecentrum. Bij 
haar kunt u terecht met allerlei vragen die betrek-
king hebben op uw mantelzorgsituatie. Dit kunnen 
informatieve of praktische vragen zijn, maar ook een 
goed gesprek waarbij gevoelskwesties aandacht krij-
gen. Ook organiseert het steunpunt mantelzorg con-
tactgroepen (lotgenotengroepen) voor mantelzorgers, 
informatiebijeenkomsten en cursussen.

Wijkservicecentrum Mens is gevestigd in Buurthuis ’t 
Hoekie aan de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt. 
Het wijkservicecentrum is bereikbaar via de helpdesk 
voor meer informatie. Dat kan via email: helpdesk-
db@mensdebilt.nl. U kunt ook van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur persoonlijk of per telefoon 
terecht. Het telefoonnummer is 030-2217550.

De eerste huizen aan de Julianalaan (gemaakt door Frans Schaafsma).

De huidige Prinsenlaan (foto Frans van Reenen).
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tot 20.00 uur
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‘Het goede voorbeeld dat Douwe Tijs-
ma steeds geeft, inspireert anderen en 
die mensen zijn dag in, dag uit brood-
nodig’, zei burgemeester Gerritsen en 
hij somde een reeks van vrijwillige 
werkzaamheden op. ‘Bij de fusie tus-
sen de afdelingen Maartensdijk en De 
Bilt van het Rode Kruis kwam onder 
zijn leiding een geweldige organisatie 
tot stand met een eigen onderkomen. 
Hij organiseert collectes, verzorgt en 
begeleidt vakantiereizen voor gehan-
dicapten, entameert papierinzame-
lingsacties, is als EHBO-er bij vele 
evenementen aanwezig voor hulp bij 
ongelukken. Leidt jongeren op voor 
EHBO-examens en is examinator.

Vrijwilliger
Naast zijn voorzitterschap werkt hij 
ook als vrijwilliger voor Het Rode 
Kruis maar doet nog veel meer. Hij is 
organisator van de rommelmarkt van 
de Gereformeerde Kerk in Nunspeet. 
Is een deskundig en zeer actief lid van 
de werkgroep Open Monumentendag 
De Bilt. Hij doet dat als autoriteit op 
het gebied van oude bouwkunst en 
bouwkundige geschiedenis. Hij zet 
zich in voor de Fortenmaand en is 
rondleider op Fort Ruigenhoek, op 
Vollenhoven en ook nog voor Staats-
bosbeheer. Daarnaast leidt hij nieuwe 
rondleiders op. Is in staat om doven 
in doventaal te begeleiden bij rond-

leidingen. Maar dat is nog niet alles, 
want hij is gids in de Lutherse Kerk 
in Utrecht en werkt voor de Samen op 
Weg Kerk in Maartensdijk. Is jaarlijks 
werkzaam voor de organisatie van de 
Sylvester Cross in Soest, de groot-
ste Nederlandse loopcross met zo’n 
2500 deelnemers. En bij Sinterklaas 
in Maartensdijk kwam ik hem tegen 
als zwarte Piet 41. Ja, overal waar ik 
kom, daar kom je Douwe tegen.’

Gratis
Het Rode Kruisgebouw De Bilt is 
onderdeel van het multifunctionele 
zorgcentrum Rinnebeek aan de St. 
Laurensweg in De Bilt. Er is een trai-
ningsruimte, een bestuurskamer, een 
magazijn en een garage voor trans-
portmiddelen. Daar vertelt Douwe 
Tijsma, die zelf precies deze maand 
al twintig jaar geleden zijn EHBO 
diploma haalde, bij de koffie zijn 
verhaal. Hij relativeert de geweldige 
complimenten. ‘Ik doe wel veel, maar 
al die taken vragen maar een deel van 
mijn tijd’, zegt hij opgewekt. ‘Ik ben 
daar niet continu mee bezig. Som-
migen activiteiten duren maar één of 
enkele dagen per maand of per jaar. 
Als voorzitter van Het Rode Kruis 
blijf ik ook gewoon vrijwilligerswerk 
doen. Kijk, ik verdien geld met mijn 

werk maar het vrijwilligerswerk doe 
je gratis.’ Als je naar Douwe’s ver-
haal luistert zou je bijna vergeten dat 
hij ook nog werkt. Ook daar kan hij 
boeiend over vertellen.

Monumentenman
‘Ik heb al in heel wat plaatsen 
gewoond’, vertelt hij opgewekt, ‘Mijn 
vader werkte bij de marechaussee, dus 
verhuisden wij vaak. Naar Seedorf in 
Duitsland, naar Apeldoorn, Breukelen 
en Nunspeet waar mijn ouders nu nog 
wonen. Na mijn eigen militaire dienst-
tijd werkte ik drie dagen in de week 
bij de gemeente Harderwijk. Totdat 
ik reageerde op een sollicitatie van 
Maartensdijk waar ik fulltime werd 
aangenomen. Ook hier bij bouw en 
woningtoezicht afdeling monumen-
tenzorg. Dat was in 1989 waarna ik 
drie jaar later in Maartensdijk kwam 
wonen. Hier kon ik adviseren en zo 
goed mogelijk proberen problemen 
op te lossen. Ik was de laatste jaren 
ook voorzitter ondernemingsraad van 
de gemeente De Bilt. Toch ben ik nu, 
in overleg met mijn werkgever, bezig 
iets anders te gaan doen. Ik ben niet 
uitgekeken op monumenten. Dat blijf 
ik privé toch wel doen, maar er zijn in 
De Bilt te weinig mogelijkheden om 
nieuwe dingen te ondernemen. Ik wil 
niet in de hoogte met mijn carrière. 
Ik hou niet zo van leiding geven. Ik 

wil samenwerken met andere gemo-
tiveerde mensen, combineren, ver-
banden leggen, netwerken koppelen, 
ervaring delen.

Nieuw gebouw
Als je Douwe vraagt of hij nog wel 
aan sport toekomt vertelt hij: ‘Ik heb 
redelijke aanleg voor hardlopen. Ik zit 
bij de atletiekvereniging Pijnenburg 
in Soest. Daar liep ik ’s avonds zestig 
of zeventig kilometer per week. Ik 
train nu nog maar één keer per week 
een kilometer of zes om in beweging 
te blijven.’ En dan komt er nog meer 
nieuws over de toekomst. ‘Het Rode 
Kruisgebouw gebouw achter het 
voormalige gemeentehuis in Maar-
tensdijk is in slechte staat. We werken 
onder andere met heel veel kinderen 
van De School met de Bijbel. Het 
gebouw is onlangs gekraakt. Na vier 
dagen waren de krakers weer weg. 
We willen nu op dezelfde plaats een 
nieuwe locatie maar dat geeft daar 
weer problemen door te toekomstige 
nieuwbouw. Toch hebben we echt 
dringend een beter gebouw nodig, al 
of niet samen met andere verenigin-
gen, anders raak je de jeugd kwijt en 
dat mag niet. We kunnen zelfs nog 
veel meer jongeren gebruiken.’ Het 
is wel zeker dat we Douwe nog vaker 
zullen tegenkomen.

 De Vierklank 9 21 mei 2008
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Lavendula angustifolia
‘Hidcote’ is heerlijk

geurend en uitstekend
geschikt om lage

haagjes mee te maken.
Potmaat 12 cm.

Lavendel
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Douwe Tijsma Lid in de Orde
van Oranje Nassau

‘Je komt hem overal tegen’

door Kees Pijpers

Hij was vrijdag 25 april met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Het was officieel en 
daar kun je dan niet onder uit. Maar het bleek weer een complot, zoals gebruikelijk. Dan is de verrassing 

groter. De Koninklijke Onderscheiding is de waardering voor zijn inzet voor de medemens in de ruimste zin 
van het woord.

Douwe Tijsma in de garage van het Rode Kruisgebouw.

In het Rode Kruisgebouw De Bilt (onderdeel van het multifunctionele zorg-
centrum Rinnebeek aan de St. Laurensweg) vertelt Douwe Tijsma verhaal: 
‘Wij hebben echt dringend een beter gebouw in Maartensdijk nodig. Anders 
raak je de jeugd kwijt en dat mag niet’.

Een campagne die loopt dezer dagen
heeft als doel om burgers te vragen
pak wat vaker de fiets
want je vervuilt daarmee niets
dus ga boodschappen doen zonder wagen

Guus Geebel Limerick
Voortaan moeten bezoekers van het 
Combibad Brandenburg en de naast-
gelegen sportschool dus een andere 
weg kiezen. Het zwembad en de 
sportinstelling zijn voor automobi-
listen alleen nog via die nieuwe weg 
bereikbaar. Zwemlustigen dienen op 
de Leijenseweg voor Inventum niet 
meer linksaf te slaan, maar door te rij-
den tot even voor de bocht vlak voor 
de spoorwegovergang en ter hoogte 
van de aan de rechterkant gelegen 

Brandweerkazerne linksaf de Anne 
Franklaan in te slaan. Vervolgens 
dient men alweer heel snel rechtsaf 
te slaan. De dan te volgen weg loopt 
langs het spoor en eindigt vlak voor 
de sportschool met aan beide zij-
den een ruim aantal parkeerplaatsen. 
Zwembadbezoekers moeten daarna 
nog een fiks aantal laatste meters te 
voet af leggen. De parkeermogelijk-
heden aan de Oude Brandenburger-
weg zijn verwijderd en het terrein 

voor de ingang van het zwembad is 
opnieuw ingericht. 

Woonwijk
Op de vroegere voetbalvelden tus-
sen het zwembad, de spoorlijn en de 
Anne Franklaan komt een nieuwe 
woonwijk met o.a. zeventig wonin-
gen. Met de nieuwe toegangsweg 
denkt de gemeente de verzoeken van 
de omwonenden om de verkeersover-
last in de buurt aan te pakken te heb-
ben ingewilligd. Het zal zeker in het 
begin nog wel even wennen zijn en 
mogelijk zullen veel mensen toch nog 
via de oude route naar het zwembad 
gaan. Dat wordt natuurlijk ook in de 
hand gewerkt, omdat daar nog steeds 
de ingang is. De parkeermogelijkhe-
den aan de Talinglaan bij WVT liggen 
niet extreem ver weg en de nieuwe 
route is bepaald niet uitnodigend en 
helder aangegeven. 

De toekomstige bewoners van de 
nieuwe woonwijk kunnen straks 
via de Oude Brandenburgerweg de 
nieuwbouwwijk bereiken. Eind 2009 
is de wijk klaar. 

Zwembad moeilijk bereikbaar
door Henk van de Bunt

Met het doorknippen van een lint opende wethouder Arie-Jan Ditewig woensdag 14 mei jl. het laatste deel 
van de nieuwe toegangsroute naar het zwembad Brandenburg aan de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. 
Bezoekers van het zwembad en de daarnaast gelegen sportschool kunnen nu weer op een normale manier de 
ingang bereiken en er is een einde gekomen aan een periode van overlast. Die normale manier is overigens 

wel gelijk ook een totaal andere manier.

Onder cameratoezicht maakt wethouder Ditewig het met een rode loper 
aangegeven laatste gedeelte van de nieuwe toegangsweg naar het zwembad 
toegankelijk.



Werkzaamheden Boslaan - Sperwerlaan
In aansluiting op de huidige werkzaamheden in de Boslaan aan het bergbezinkbassin, wordt in de weken vanaf 
26 mei t/m 12 juni het wegdek in de Boslaan en het eerste deel van de Sperwerlaan (tot de Merellaan) opgeknapt, 
hierdoor zal op de volgende momenten de Boslaan van 20:00 tot 6:00 afgesloten worden: Maandag 2 juni, Dinsdag 
3 juni, Dinsdag 10 juni en Woensdag 11 juni. Het verkeer zal worden omgeleid.

BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
Vrijdag 23 mei: Muziekuitvoering Dijckstate
Dinsdag 27 mei: Dierentuin Amersfoort  
Informatie via tel. (030) 220 34 90 of (0346) 21 41 61.
 
Wijkservicecentrum MENS
Maartensdijk, Tel: (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: (030) 220 34 90 of 
06 48 64 19 90. 
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 
uur. Tel. Helpdesk: (0346) 21 10 55.

Spreekuren dinsdag 27 mei:
•	Van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	Van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
 
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 
14.00 tot 16.30 uur 
Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de Helpdesk voor een afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu’s.
Maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur.
Maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur.

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
wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of 
06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg De Bilt West, tel. (030) 221 75 50.
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Spreekuren
•	 	Donderdag	 22	 mei	 van	 13.00	 tot	 14.00	 uur	 Willemien	 Hak,	  

mantelzorgconsulent.
•	 	Donderdag	22	mei	van	14.00	tot	16.00	uur	Anke	Vergeer,	
 Trefpunt / kwintes.
•	 	Donderdag	22	mei	van	14.00	tot	16.00	uur	Ellen	Zegers,	centrum	Malie-

baan (alcohol / drugs).
•	 	Wijkwinkel	op	maandag-	 en	woensdagmiddag	open	 inloop	en	op	dins-

dag- en vrijdagmiddag volgens afspraak.

Internetcafe 
Maandag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur (geen begeleiding). 
Voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Restaurant
Op zondag 25 mei wordt om 18 uur in het intercultureel eetcafé een 
heerlijke Surinaamse maaltijd geserveerd. Zaal is om 17.30 open. Kosten 
bedragen 5,20 per persoon. Graag vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(030) 220 17 02.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, 

Provincie Utrecht, SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting 
SSW.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering

De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:

•	Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	juni	2008;

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	21	april	tot	9	juni	2008.

Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•	 	Maartensdijk,	 Prinses	 Irenelaan	

2, plaatsen dakopbouw;
•	 	Maartensdijk,	 Prinses	 Irenelaan	

8 plaatsen dakopbouw;
•	 	Westbroek,	Kooijdijk	5,	vernieu-

wen schuur. 
L ichte bouwaanvraag
•	 	Westbroek,	 Van	 Alphenstraat	 2,	

vergroten woning.
Sloopaanvraag
•	 	Groenekan,	 Groenekanseweg	

121,slopen bijgebouw.

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’. 

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de publicatie. Gedu-
rende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen zijn zienswijze 
tegen het voornemen om vrijstel-
ling te verlenen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Verleende monumentenvergun-
ning
•		Groenekan,	 Kastanjelaan	 5,	 uit-

breiden woning (8-5-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 

de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Wilt u bouw- of bestemmings-
planinformatie, maak dan een 
afspraak met de afdeling Vergun-
ningen en Toezicht op werkdagen 
van	08.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	
dinsdagen	ook	van	15.00	–	19.00	
uur via telefoonnummer (030) 
228	94	11.	Voor	ter	inzage	liggen-
de stukken en overige informa-
tie (geen bestemmingsplan) kunt 
u zonder afspraak op bovenge-
noemde openingstijden bij ons 
langskomen.

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

Agenda 

Wijkservicecentra
22 – 28 mei 2008
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Email: secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
Telefoon: 0346-212300
Adres: Berkenlaan 30, 3737 RN  Groenekan

Agenda:
1.     Mededelingen en ingekomen stukken
2.     Inventarisatie punten van toehoorders
3.     Vaststellen verslag vergadering 21 April 2008*
4.     Behandeling punten n.a.v. verslag 21 

April 2008 en aktiepuntenlijst o.m.  
- Stand van zaken Zorgcomplex Beukenburg

 - Stand van zaken A27
 - Speeltoestellen Versteeglaan
 - Ontwikkelingen m.b.t. Visie op Groenekan 

5.    Statuut Dorpsraad Groenekan
6.    Ruiterpaden
7.    Wandelpaden (de ‘Ommetjes’)
8.    Behandeling ingebrachte punten toehoorders
9.    Rondvraag
10.  Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

* Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op 
de website van de gemeente De Bilt: ‘www.debilt.nl, 
Dorpsgericht werken, naar de wijken, 4 (=Groenekan), 
agenda’s en  verslagen’, en op de website van de Dorps-
raad: www.dorpsraadgroenekan.nl. Op die laatste web-
site kunt u ook de vergaderstukken en dossiers vinden.

Dorpsraad i.o. Groenekan
De	Dorpsraad	Groenekan	komt	maandagavond	26	mei	2008	bijeen	in	dorpshuis	de	Groene	Daan	om	20.00	
uur. De vergadering is openbaar en toehoorders zijn welkom. Wanneer u een agendapunt wilt inbrengen, 
meldt u dat dan bij de secretaris van de dorpsraad, Frank Klok , per email, telefoon of schriftelijk of e.v. 

mondeling voor aanvang van de vergadering:



 De Vierklank 11 21 mei 2008

Vervolg van pagina 10

Agenda
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden
3. Vaststelling notulen 24 maart 2008
4. Lijst ingekomen stukken
5. Spreekrecht burgers 

Voorstellen
6.  Vaststellen geactualiseerde Bouwverordening De Bilt 2008 
7.  Vaststellen Verordening naamgeving en huisnummering
8.  Vaststellen bestemmingsplan Westbroek 2007
9.  Kredietvoorstel voor sloop bunker voormalig MOB-complex  

Larenstein 
10.  Kredietvoorstel voor herinrichting Sportpark Van Eck te Maartensdijk 
11.  Standpunt inzake aanpassing vliegveld Hilversum
12.  Rondvraag
13.  Investeringen Brandweer
14.  Herbouw kantoor Brandweer te Bilthoven
15.  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda:
Agendapunten 1 tot en met 11 zijn bespreekpunten, en agendapunten 13 
t/m 15 zijn de zogenoemde hamerstukken: daarover vindt in principe geen 
nadere bespreking plaats. 

Mbt agendapunt 5 “spreekrecht burgers”: op grond van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking 
tot de onder 6 t/m 11 en de onder 13 en 14 geagendeerde onderwerpen. 
Deze onderwerpen zijn besproken in de commissievergaderingen Openbare 
Ruimte en Burger & Bestuur van 15 mei 2008. Agendapunten 13 tot en met 
15 zijn bovendien onderwerpen die als hamerstukken zijn geagendeerd.

De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 
ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis (informatiebalie), de biblio-
theek in het winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van 
de bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het 
servicepunt te Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate 
te Maartensdijk, VVSO WVT aan de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t 
Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt en Stichting Welzijn 
Ouderen aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen 
liggen alleen ter inzage in het fractiehuis.

Raad vergadert op 
donderdag 29 mei

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 29 mei 
2008 in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Deze ver-

gadering is openbaar en begint om 20.00 uur.

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.

Geen GFT emmers meer 
voor bewoners hoogbouw

In de raadsvergadering van 24 april jl. zijn vragen gesteld over het ophalen 
van GFT afval afkomstig van hoogbouw, dat nog door enkele bewoners in 
speciale emmers wordt aangeboden. Deze emmers worden al zo’n  twaalf 
jaar niet meer vervangen. Het GFT-afval afkomstig hiervan blijkt vaak ver-
vuild en levert daardoor geen goed compostproduct op. Het aantal emmers 
dat nu nog wordt gebruikt, is zeer gering. Daarom stopt de gemeente De Bilt 
met het leegmaken ervan.  
 
De bewoners van hoogbouw die nog over een emmer beschikken kunnen 
voortaan het GFT afval  tezamen met het huisvuil aanbieden, waarna het 
bij de AVR in Rijnmond wordt verwerkt. In de verbrandingsovens levert 
het afval alsnog een bijdrage aan de energiebehoefte van ons land, en wordt 
het  nuttig toegepast. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt op telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

Straks is hij overal te 
zien: het nieuwe BOA-
insigne. Aan dit insigne 
is duidelijk te zien of je 
met een Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar (BOA) te 
maken hebt. Dit kan een parkeercon-
troleur zijn, een milieu-inspecteur, 
treinconducteur of jachtopziener. 
Ook gemeente De Bilt heeft BOA’s 
in dienst. Wout Renes en Henny van 
den Bosch zijn de oren en ogen van 
de gemeente. Wanneer zij surveil-
leren letten zij op onder andere de 
volgende zaken:
•	 	Zijn	honden	aangelijnd?
•	 	Staan	caravans	ver	na	de	vakantie	

nog	voor	woningen	geparkeerd?

•	 	Wordt	 vuilnis	 correct	 en	 op	 de	
goede	datum	aangeleverd?

•	 	Staan	 reclameborden	 en	 uitstal-
lingen van winkels op de juiste 
plaats?

•	 	Staan	auto’s	juist	geparkeerd?

Het BOA-insigne wordt in het leven 
geroepen omdat het voor de burgers 
lang niet altijd duidelijk is of ze met 
een BOA te maken hebben. Voort-
aan zijn BOA’s dus wel duidelijk te 
herkennen. Dit is belangrijk want 
een BOA heeft bepaalde bevoegdhe-
den. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
het vragen naar een identiteitsbewijs, 
boetes uitdelen, proces verbaal opma-
ken en het aanhouden van mensen die 

verdacht worden van een strafbaar 
feit. Een BOA mag dus meer dan een 
particuliere beveiliger maar minder 
dan een politieagent. Het verschil 
tussen de laatste twee is dat een poli-
tieagent overal tegen op mag treden, 
en een BOA alleen op zijn eigen 
werkterrein. De 25.000 BOA’s die 
sinds 1994 in Nederland actief zijn, 
werken vaak bij een gemeente. Maar 
ook inspectiediensten, andere (semi-)
overheidsinstellingen en zelfs parti-
culiere instellingen kunnen BOA’s 
in dienst hebben. Het nieuwe BOA-
insigne is eind april ingevoerd. Dat 
maakt de buitengewone opsporings-
ambtenaar buitengewoon herken-
baar!

Het BOA Insigne: Duidelijk herkenbaar!

Op zaterdag 21 juni a.s. zal weer 
een door de Stichting Jumelage De 
Bilt/Coesfeld georganiseerde bustocht 
naar Coesfeld plaatsvinden. Er wordt 
onder meer een bezoek gebracht aan 

Burg Hülshoff te Havixbeck. Na het 
diner vertrekt de  bus weer naar De 
Bilt waar u omstreeks 21.30 uur wordt 
verwacht.De kosten bedragen € 35,00 
inclusief diner. U kunt zich opgeven 

tot uiterlijk 10 juni bij de secretaris 
van de Jumelage De Bilt/Coesfeld, 
tel. (030) 228 95 71 of per e-mail aan 
verwoertm@debilt.nl U krijgt dan een 
bevestigingsbrief thuis gestuurd.

Bustocht naar Coesfeld

In zijn ingezonden brief in De Vier-
klank van 14 mei jl. stelt de heer Rost 
van Tonningen als zou wethouder 
Kamminga tijdens een vergadering 
van Wijk- en Dorpsgericht Werken 
Hollandsche Rading hebben verklaard 
dat de financiering van het Dorpshuis 
Hollandsche Rading niet haalbaar zou 
zijn. Vervolgens trekt de heer Rost 
van Tonningen zwaar van leer tegen 
het college van B&W.
Als voorzitter van deze bijeenkomst 
van het dorpsoverleg Hollandsche 
Rading moet ik concluderen dat de 
heer Rost van Tonningen zaken vol-
strekt uit z’n verband haalt. 
Het lijkt mij goed om de precieze 
gang van zaken hier weer te geven, 
zeker voor de heer Rost van Tonnin-
gen die niet bij deze avond aanwezig 
was.	 Zelfs	 heeft	 hij	 niet	 de	 moeite	
genomen om bij mij de precieze gang 
van zaken na te vragen of bij de 
secretaris het verslag van de avond op 
te	vragen.	Wat	is	dan	wel	het	geval?

Wethouder Kamminga heeft tijdens 
het dorpsoverleg in een zeer open 
sfeer verteld dat de oorspronkelijke 
opzet namelijk, om te komen tot 
een budgettair neutraal dorpshuis, in 
Hollandsche Rading niet haalbaar is 
gebleken. Met het e.e.a. blijkt veel 
geld te zijn gemoeid. Hij zei dat hij 
dit nieuwe feit zo spoedig moge-
lijk met de gemeenteraad wil gaan 
bespreken, teneinde hun mening te 
horen hoe met dit nieuwe gegeven 
moet worden omgegaan. Wil bijvoor-
beeld de gemeenteraad afstappen van 
haar eerder geformuleerde budget-
tair neutrale randvoorwaarden voor 
dit dorpshuis, wil de raad hiervoor 
een belangrijke som geld beschik-
baar stellen, hoe gaan we om met de 
diverse	ontwerpen	?	etc	etc.
De heer Rost van Tonningen doet het 
in zijn schrijven voorkomen als zou 
het dorpshuis al definitief van de baan 
zijn. Daarover is niet gesproken en er 
is ook geen enkele suggestie in die 

richting gedaan. De stand van zaken 
is dus dat er thans sprake is van een 
nieuw financieel gegeven en het thans 
aan de raad is om hierover het college 
van B&W te adviseren. Wat wil de 
gemeenteraad?	Een	normale	gang	van	
zaken in een gemeente.
We begrijpen best dat de verkiezin-
gen zo langzamerhand weer wat in 
het zicht komen en dat raadsleden 
de neiging hebben zich wat te gaan 
manifesteren. Maar het zou me een 
lief ding waard zijn als bij dit profi-
leren de waarheid geen geweld wordt 
aangedaan. Je mag in ieder geval toch 
zeker wel van een raadslid verwach-
ten dat hij in zijn berichtgeving enige 
objectiviteit en betrouwbaarheid toont 
en zich niet laat leiden door toevallig 
opgevangen geruchten. Namens de 
voorzittersgroep Wijk- en Dorpsge-
richt Werken Hollandsche Rading,

Alice Stofberg

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Dorpshuis Hollandsche Rading: foutieve voorstelling van zaken.

Het gehandicaptenplatform gemeente De Bilt nodigt u 
van harte uit voor de informatieavond over de WMO 
op woensdag 28 mei 2008. De avond vindt plaats in het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 De Bilt.

Wilt u zo vriendelijk zijn voor maandag 26 mei aan te 
melden bij het secretariaat: info@gehandicaptenplat-
formdebilt.nl of via tel. (030) 890 02 08. Graag met 
vermelding van het aantal personen, en of u gebruik 
maakt	van	een	rolstoel,	of	scootmobiel.	Zo	zijn	wij	in	
de gelegenheid een goede zaalindeling te creëren.

Programma
19.00 uur  Inloop met koffie.
19.30 uur  Start programma, Veranderingen in het gehan-

dicaptenplatform.
19.40 uur  De beleving van de chauffeurs van “Hoek 

Vervoer” m.b.t. het vervoeren van mensen 
met een beperking.

19.55 uur  De huishoudelijke hulp.
20.15 uur  Pauze.
20.40 uur  Project MENS en de boodschappenplusbus.
21.30 uur  Einde.

Informatieavond WMO
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We hebben er zin in.

Voordeel
nieuws

Week 21 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 24 mei 2008.

Mora snacks in saus
kipsaté, varkenssaté
of gehaktballetjes
4 pakjes à 160 gram
naar keuze

Nasi, bami of 
mihoen goreng
uit het koelvak
bak 900 gram

Profiteroles, tiramisù
of dolce limone
bak 450/500 gram

Al Capone’s pizza
quattro stagioni, buono sano
of pepperoni 
uit het koelvak
per stuk

Boboli focaccia 
kruidenboter & 
mozzarella
per stuk

3.49
4.49

kilo 3.88
2.49

3.49
kilo 4.98/5.53

5.79
6.99 1.19

1.49

Mmm, van makkelijk!

3.723.60

2.99
4 PAKJES 

kilo 4.67

nieuw

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

tip
Kom proeven...Elke zaterdag hebben wij demonstraties bij ons in de winkel, waar u kunt proeven van speciaal voor u ge-selecteerde producten. 

358_ADV_CL3_WK21.indd   2 14-05-2008   11:49:01
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Frank was (en is nog steeds) de kok 
van het etablissement, maar hij kookt 
inmiddels al 30 jaar. Hij leerde het 
vak in loondienst in een andere zaak. 
Het eerste eigen restaurant van hem 
en Wilma, die toen, net als nu, de 
gastvrouw was, stond in Zaltbommel. 
Frank leerde toen dat er een groot 
verschil is tussen alleen maar koken 

in de keuken en eigen baas zijn. Je 
hebt dan meteen veel meer aan je 
hoofd. Er komt echt heel veel kijken 
bij het runnen van een restaurant.
10 jaar geleden kwamen zij op het 
spoor van hun huidige zaak. Daar was 
toen een pannenkoeken- annex steen-
grillrestaurant gevestigd met de fraaie 
naam ‘Het Uilennest’. De twee wil-
den dit restaurant voortzetten op een 
andere manier. Daarbij hoort ook een 
ook een andere naam. Ze vonden ‘Het 
Uilennest’ nogal oubollig. Een week 
voor de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel kwam die nieuwe naam 
pas bovendrijven: ‘Floyds’, genoemd 
naar de figuur Floyd Pepper uit de 
toen heel populaire Muppetshow. 
Deze Floyd is nog steeds aanwezig in 
de vorm van een poppetje. 

Roer om
De zaken liepen al die jaren goed 
maar vorig jaar besloten de Van 
Ingens toch om het roer om te gooi-
en. Ze maakten toen werkweken van 
vaak meer dan 100 uur. Zo ging het 
niet langer, vonden ze. Net als vele 

andere horecaondernemers liepen zij 
aan tegen het probleem van een tekort 
aan goed personeel. De oplossing? 
Specialiseren en overschakelen van à 
la carte restaurant op een zaak waar 
men op afspraak terecht kan voor 
recepties, familiefeesten, verjaarda-
gen, zakelijke feestjes en dergelijke. 
Er kunnen van 15 tot maximaal 50 
mensen worden ontvangen. Het moet 
ook weer niet te groot worden, vinden 
ze. Daarnaast is Floyds voor iedereen 
open tijdens feestdagen als Kerst-
mis, Pasen, Pinksteren, Moeder- en 
Vaderdag en dergelijke. Bovendien is 
Floyds ook nog open op iedere eerste 
woensdag van de maand. Dat is spe-
ciaal voor ‘De vrienden van Floyds’, 
maar dat is een ruim begrip: iedereen 
is dan welkom haasten de twee daar 
aan toe te voegen. Het restaurant is 
Frans georiënteerd. Er is echter heel 
veel mogelijk, de wensen van de 
gasten staan voorop. Een uitgebreid 
buffet is zo’n mogelijkheid.

Trouw publiek
Floyds heeft nog steeds een trouw 
publiek. Dat is meestal wat ouder. 
Jongelui willen toch het liefst in de 
stad eten, weet Frank. Hier in de 
prachtige omgeving, met veel bomen 
en heide, vindt men een ambiance 

met rust die de wat meer gesettelde 
gast aantrekt. In deze buurt kun je 
daarnaast heel goed fietsen en wan-
delen. Het vliegveld is vlakbij en daar 
is ook van alles te zien. Het restaurant 
zelf is klassiek en sfeervol maar er 
is ook moderne kunst te bewonde-
ren. Het huidige concept bevalt de 
familie van Ingen heel goed, ze heb-
ben genoeg gasten die de weg naar 
hun zaak weten te vinden. Daarnaast 
blijft er genoeg tijd over om zelf aan 
onderhoud te doen, zowel binnen in 
het restaurant als in de tuin met het 
gezellige terras.

Rookverbod
Is het eigenlijk nog wel leuk om in 
deze tijd een horecazaak te hebben? 

Er komen steeds meer regels en voor-
schriften die het er voor de horecaon-
dernemer niet makkelijker op maken. 
Toch zeggen beiden volmondig ja! 
Ze vertellen ook dat je wel stevig in 
je schoenen moet staan. Maar heb je 
het eenmaal op de rit dan valt het best 
mee. Waar Frank zich wel zorgen 
over maakt is het rookverbod dat 
er per 1 juli a.s. aan staat te komen. 
Hij verwacht dat dit toch omzet gaat 
schelen. Maar voorlopig gaan Frank 
en Wilma door met het ontvangen 
van hun gasten om ze een paar gezel-
lige en smakelijke uren te bezorgen. 
Ze vieren het 10 jarig bestaan bin-
nenkort met de vaste gasten, vrien-
den en relaties. Meer over Floyd op  
www.restaurantfloyds.nl.

Floyds restaurant:  10 jaar 
gastvrijheid onder de bomen

door Martijn Nekkers

Het is in mei 10 jaar geleden dat Frank en Wilma van Ingen begonnen met hun restaurant Floyds aan 
de Noodweg in Hilversum. Daar, gelegen onder de prachtige bomen, hebben ze in deze periode een zaak 

neergezet met een trouwe klantenkring. Beide ondernemers zijn met hart en ziel horecamensen. Ze zouden 
niet anders willen. Het ontvangen van gasten en het de mensen naar de zin maken is een prachtig vak, vinden 
ze, hoewel het natuurlijk ook hard werken is. Maar dat is geen bezwaar voor de twee enthousiaste eigenaren.

Frank en Wilma van Ingen in hun gezellige zaak

Mister Floyd Pepper himself.

De eerste denkfout die de heer Ban-
ken maakt is dat de vliegtuigjes die 
hij hoort de enigen zijn die gebruik 
maken van dit vliegveld. Voor elk 
vliegtuigje dat de heer Banken hoort 
zijn er nog eens 2 à 3 in de lucht die 
hij niet hoort: zweeftoestellen. Een 
fantastische hobby die de heer Ban-
ken nul overlast bezorgt. Daarnaast is 
het zo dat er nu en dan één vliegtuigje 
door de heer Banken gehoord wordt 
waar ongeveer 6 personen in zitten 
voor hun hobby: parachutespringen. 
Uiteraard verloopt die sprong redelijk 
geruisloos. Je kunt rustig stellen dat 
op een mooie dag op enig moment er 
net zoveel mensen zijn die hun hobby 
uitoefenen vanaf vliegveld Hilversum 
als er op dat moment rondfietsen door 
het Noorderpark. Het is niet aan de 
heer Banken om te bepalen welke 
hobby wel of niet uitgeoefend zou 
mogen worden. Is de heer Banken 
overigens ook op de hoogte van het 
feit dat zeer veel lieden als hobby bij 
mooi weer op een motorfiets rijden 
en daarbij ook het nodige aan geluid 
produceren? Moet dat dan ook maar 
verboden worden?

Verder ben ik zeer verbolgen over het 
feit dat de heer Banken het zomaar 
een goed idee vindt dat er gebouwd 
kan worden bij Ter Sype. Hij gaat vol-

ledig voorbij aan de belangen van zijn 
dorpsgenoten in de kern Hollandsche 
Rading. De bewoners aan de Tolak-
kerweg worden dan geconfronteerd 
met een verdubbeling van het verkeer 
in de spitsuren. Dat verkeer is nu al 
zodanig dat er bij regelmaat file (!) 
staat in de ochtendspits. Met name op 
donderdag als het vuilnis wordt opge-
haald. De 800 à 900 woningen zullen 
zo’n 1000 tot 1200 extra forensen cre-
eren en die gaan met hun automobiel 
allemaal in diezelfde rij aansluiten. 
Ik moet toevallig de andere kant op 
maar kan soms mijn eigen (!) straat 
niet oprijden. En ’s avonds zal het 
voor de mensen uit Maartensdijk las-
tig worden om hun dorp uit te rijden: 
de forensen onderweg naar Ter Sype 
hebben op de rotonde voorrang.

Laten we elkaar ieders eigen hobby 
gunnen en de zaken in een juist per-
spectief zien. Op dit moment zijn 
er 49.000 vliegbewegingen per jaar 
op vliegveld Hilversum. Dus stellen 
dat vliegen de hobby van ‘een enke-
ling’ is kan gewoonweg niet klop-
pen. Daarnaast moeten we, zolang 
de infrastructuur niet is aangepast op 
zo’n grote toename van de drukte, 
Ter Sype vooral tegen houden. We 
kunnen het kalf behoeden voor een 
duikeling en vervolgens verdrinking 

in de put door de put gewoonweg niet 
te laten slaan! Eerst een extra toe- en 
afrit naar de A27 vanaf de Noodweg, 
dan pas over bouwen gaan nadenken. 
En des te mooier als het bestaan van 
vliegveld Hilversum die dolle bouw-
plannen kan vertragen.

Jeroen van den Berg, Tolakkerweg, 
Hollandsche Rading

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Langs deze weg wil ik reageren op de bijdrage van de heer Hein Banken in De Vierklank van 14 mei. Meneer 
Banken trekt naar mijn bescheiden mening een heel verkeerde conclusie: slechts enkelen zouden gebaat zijn 

bij het open blijven van vliegveld Hilversum. 

Themawandelingen 
In de serie themawandelingen van de SP staan opa zondag 25 mei a.s. de 
landgoederen Voordaan en Beukenburg op het programma. De samenhang 
tussen natuur, landschap en cultuur(-historie) staat ook nu weer centraal. 
Er wordt om 12.00 uur ten huize van Wim van Schaik, Kastanjelaan 2 in 
Groenekan verzameld, waar de gastheer eerst iets gaat vertellen over de 
geschiedenis en vooral de waarde van het gehele gebied en de verschillende 
landgoederen in het bijzonder.
 
Een weekje later op zondag 1 juni wordt het Noorderpark bezocht. Er wordt 
om 12.00 uur onder het viaduct onder de snelweg aan de Groenekanseweg 
in Groenekan verzameld. Hierbij is een bezoek aan fort Ruigenhoek, waar 
tevens een kunsttentoonstelling (KAAP) wordt gehouden ook mogelijk.

advertentie

Opendag Tuinderij 
Eyckenstein

Op zaterdag 24 mei is weer de 
eerste Open Dag van Tuinderij Eyc-
kenstein in Maartensdijk. Tuinderij 
Eyckenstein is gelegen op de fraaie 
voormalige moestuin van Landgoed 
Eyckenstein. Op de Tuinderij wor-
den biologische groenten geteeld, 
waaronder ook een aantal vergeten 
en bijzondere groenten als kardoen, 
warmoes, pastinaak en verse kapu-
cijners. Ook is er een bloemen- en 
kruidentuin.

Tijdens de Open Dag op 24 mei 
wordt de eerste oogst gevierd. Er 
zijn weer radijsjes, raapstelen, 
rabarber, sla, jonge uitjes en heel 
lekkere jonge knoflook. Ook is er 
rabarbertaart en rabarberjam, koffie 
en thee. 
Raakt u ter plekke geïnspireerd en 
wilt u ook in uw eigen tuin aan de 
slag, dan valt er door Luuk opge-
kweekt plantgoed kopen. Er zijn 
tomaten-, courgette-, pompoen-, 

komkommerplanten en kruiden-
plantjes te koop. Natuurlijk kan u 
ook gewoon maar rondlopen op 
de tuin en aan Luuk Schouten, de 
tuinder vragen wat u altijd al heeft 
willen weten over een biologische 
tuinderij en de teelt van groenten, 
bloemen en kruiden.

Historische kassen
Maar ook kan men de historische 
kassen bekijken en de nieuwe 
leifruitbomen bewonderen. Vorig 
jaar is de Noordmuur van de oude 
moestuin prachtig gerestaureerd. 
En tegen zo’n muur horen natuur-
lijk leibomen te staan. Dit voorjaar 
is een lattenwerk aangebracht en 
zijn de eerste perzik- en perenbo-
men geplant die tegen de muur 
geleid zullen worden.
Voor meer info over de Open Dagen 
en/of Tuinderij Eyckenstein: Luuk 
Schouten, tel: 06 44545537 of kijk 
op www.landgoedgroenten.nl.



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

Te huur gevraagd: pand,hal 
of BEDRIJFSRUIMTE, circa 
75m², Europa auto export. 
Tel. 06-27500115

Te huur: 4-pers. STACARAVAN 
op chr. camping De Heigraaf 
naast Henschotermeer met 
boeiend vakantieprogramma! 
Inl. 0346-211386

Kom naar BETTY'S CORNER! 
Elke vrijdag en zaterdag bij 
"kapper Hans".
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

SAXOFOON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 0655891237

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

Outlet vloerbedekking , prijzen 
v.a € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342
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Folder over ’t Prinsenlaantje. 
Gratis af te halen op het tafeltje. 
Prinsenlaan 37, Groenekan.

Skeelers maat 34. €10,-. 
Skeelers maat 37. €15,-. 
Fietszitje voorop. €15,-. 
Tel. 06-12718763.

Autostoel. €15,-. Autozitje met 
rugleuning. Merk Volvo. €35,-. 
Tel. 06-12718763.

Staande schemerlamp met 
gedraaide eiken poot. €7.50. 
Tel. 0346-211738.

Fietsendrager hawk voor trek-
haak z.g.a.n. €45,-. Babybadje 
op standaard met verkleiner. 
€20,-. Tel. 06-13612934.

RVS aanrechtblad + spoelbak 
2.70 m. €15,-. Canadese kano 
moet opgeknapt. €40,-. 
Tel. 0346-212249 

Z.g.a.n. compostvat, slechts 1 
maand gebruikt. €15,-. Wollen 
vloerkleed. 170x240 cm. €45,-. 
Tel. 030-2205540

Loop/sloop en schade AUTO’S, 
busjes, vrachtwagens, bedrijfs-
wagen en pick-up’s, tractoren, 
heftrucks en aanhangers. 
Tel. 06-27500115

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. 
Tel. 0346-281558

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

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 Drukkerij Jansen & van Driel, 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
Is aanwezig Ma. t/m Vr. 16.00-20.00 Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geinteresseerd? Bel dan 0346-211992

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

Diversen

Personeel aangeboden

Sportbus 
Aanstaande donderdag 22 mei zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tus-
sen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat aller-
lei spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan 
allerlei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of 
eenwieler. Bij slecht weer zijn de kinderen welkom 
in Sojos waar het sportbus team een alternatief pro-
gramma zal aanbieden..

Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdagen 21 en 28 mei zijn alle basis-
schoolkinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de 
tweewekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van 
Sojos. Er wordt uiteraard weer een superleuk pro-
gramma aangeboden door Guner, de tijdelijke ver-
vanger van Hassan. Uiteraard zijn ook de vaste 
vrijwilligers weer van de partij. Deelname aan de 
middag is gratis. De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Vanaf woensdag 17 september 2008 start in Sojos 
(i.s.m. Sport Mee De Bilt) weer een cursus weer-
baarheid voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
In de cursus ‘Weerbaarheid’ leren we je veel over 
onderwerpen zoals pesten en nee leren zeggen en 
hulp vragen. Maar we doen ook allerlei oefeningen 
waarvan je sterker wordt. Op het eind sla je zelfs 
een plankje door! Heb je zin om mee te doen? Deel-
name kosten bedragen 40,- euro voor 8 lessen van 

anderhalf uur (met U-pas 20,- euro).
Inschrijven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 
0346-210337 (evt. inspreken op het antwoord appa-
raat) of per email naar; sojos_sjjm@hotmail.com, 
beide onder vermelding van naam, adres, leeftijd, 
telefoonnummer en emailadres. Zorg dat je er 
snel bij bent, want er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsten beschikbaar. Jongens en meisjes krijgen 
gescheiden les en wel op de volgende tijden: jon-
gens op woensdagmiddag van 16.15 tot 17.45 uur 
en meisjes op woensdagmiddag van 18.15 tot 19.45 
uur. 

Kom naar de Kids Only Disco
Volgende week vrijdag 30 mei is er weer een Kids 
Only Disco avond in Sojos. De disco is bedoeld 
voor kinderen van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 
1 euro. 
Uiteraard zullen de meeste vaste onderdelen weer 
aan bod komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, 
limbodansen, Idols, loting en natuurlijk weer een 
sneeuwbal dans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 
uur en de entree is 1,- euro. De volgende Kids Only 
is dan weer op 13 juni. Er zal dan naar de EK voet-
balwedstrijd Nederland-Frankrijk gekeken worden 
op groot scherm (11 t/m13 jaar).

Grote Jeugd Disco Party Sojos
Op vrijdag 6 juni zal er in Sojos een grote discopar-
ty georganiseerd worden. Ditmaal zal er een breed 
aanbod aan muziekstijlen worden aangeboden door 
o.a. Martijn, Alexander en Wim. De avond begint 
om 21.00 uur en duurt tot 03.00 uur. Houd de kran-
ten goed in de gaten voor verdere info!

Sojos Agenda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bijvoorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos 

website bezoeken. De website van Sojos is te vinden op www.freewebs.com/sojos1

Familiedrukwerk
www.jvand.nl

TV opnamen op 
gemeentehuis

Afgelopen vrijdag 16 mei zijn in en rond het Biltse 
gemeentehuis delen van de TV-film ‘De reiskoffer 
2’ met de Cliniclowns opgenomen. De dertienjarige 
Frederik uit Groenekan (leerling van de Werkplaats 
uit Bilthoven) speelt hierin een mysterieuze rol 
door op de stoel van de burgemeester de gehele tijd 
bevelen te geven. Aan het eind van de dag maakte 
hij weer plaats voor de burgemeester, waardoor de 
gemeentelijke orde weer was hersteld. De 10-delige 
serie is te zien bij de AVRO in het komend najaar.

Leerlingenpresentaties Biltse Muziekschool

Poppentheater bij de Muze in ’t groen
Voor kinderen van 2 t/m 10 jaar speelt Poppentheater Pierlala op 

zondagmiddag 8 juni om 15.00 uur de voorstelling van de Toverkist op het 
grasveld van Voordaan. Jullie kennen allemaal wel een poppenkast en weten 

natuurlijk dat er vast en zeker weer een spannend avontuur valt te beleven. Er 
is muziek, limonade en iets lekkers.

Kosten € 4,- ouders mogen gratis meekomen! Voor hen een leuke gelegenheid
elkaar te ontmoeten in de tuin van huize Voordaan. (bij slecht weer verhuizen

we naar de Groene Daan). Graag aanmelden via www.muzeinhetgroen.nl , dan 
ben je zeker van een plaatsje. Iedereen komt toch?

Ingezonden mededeling

De Biltse Muziekschool houdt geregeld 
leerlingenpresentaties met een thema. 
Leerlingen van de muziekschool treden 
dan voor het voetlicht met een speciaal 
programma. ‘De eerstvolgende thema-
avond heeft de blokfluit als onderwerp.
Op vrijdag 23 mei geven blokfluit-
leerlingen van de Biltse Muziekschool 
o.l.v. Marjoke van Die een leerlingen-
presentatie van ‘The wind in the wil-
lows’, naar het gelijknamige boek van 
Kenneth Grahame. Dit beroemde boek 
inspireerde Philip Stott tot het compo-
neren van originele blokfluitmuziek bij 
dit verhaal. Het is het verhaal van vier 
vriendjes: Mol, Rat, Das en Pad. Zo zijn 
er tien stukjes voor blokfluit geschre-
ven, variërend van solo’s, duetten en 
trio’s tot kwartetten, bestaande uit o.a. 
‘jigs’, een ‘galop’, een ‘hornpipe’ en 
een ‘ground’. Alle verschillende blok-
fluiten worden bespeeld: de sopranino, 
de sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit, 
met als extra ondersteuning voor de bas-

partij: de 
v i o l o n -
c e l l o . 
Een aan-
tal van 
d e z e 
m e l o -
dieën is 
geschre-
ven in 
de oude 
z g n . 
k e r k -
t o o n -
soorten, die in de 17de eeuw gebruike-
lijk waren in de kerkmuziek, maar die 
ook gebruikt werden in oude Engelse 
Folkmuziek. Dit maakt dat de muziek 
zo goed past bij dit verhaal.
De klassieke illustraties bij het verhaal 
zijn van Ernest H. Shepard en geven het 
geheel een extra dimensie. De avond 
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 
drie kwartier. De toegang is gratis.

Het is het verhaal van vier 
vriendjes: Mol, Rat, Das en 
Pad.
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Het Rode Kruis is opgericht door de 
Zwitser Henry Dunant. Hij was in 
1859 toevallig getuige van een veld-
slag tussen het leger van Napoleon en 
het Oostenrijkse leger. Na de veldslag 
bleven er 40000 slachtoffers op het 
slagveld achter waar niemand zich 

om bekommerde. Hij riep de hulp in 
van Italiaanse vrouwen en richtte met 
hen hulpposten in voor slachtoffers 
van beide partijen. Over dit voorval 
schreef hij een boek en in 1863 werd 
het Rode Kruis opgericht. Nu heeft 
het Rode Kruis 97 miljoen leden en 

vrijwilligers in 183 landen en is het 
daarmee de grootste hulpverlenende 
organisatie ter wereld.

Het Nederlandse Rode Kruis
Sinds 1867 bestaat de Nederlandse 
afdeling van het Rode Kruis. Het 
Landelijke bureau in Den Haag regelt 
de taken van de 400 beroepskrachten 
van het Rode Kruis voor de hulp-
verlening in het buitenland en de 
coördinatie bij rampen in binnen- en 
buitenland. Jaarlijks worden onge-
veer 150 specialisten uitgestuurd naar 
het buitenland. Momenteel bestaat 
het Nederlandse Rode Kruis uit 334 
plaatselijke afdelingen met ongeveer 
33000 vrijwilligers. Naast sociale 
hulp bieden deze vrijwilligers ook 
noodhulp nationaal zoals hulp bij 
door anderen georganiseerde evene-
menten.

Wielerronde
Voor de Maartensdijkse Wielerronde 
heeft de afdeling De Bilt van het 
Rode Kruis 22 mensen ingezet voor 
mogelijke hulpverlening. Al deze 
mensen zijn professioneel geschoold 
in de basis-EHBO, reanimatie en kun-
nen overweg met een automatische 
externe defibrillator in het geval dat 

zich een hartstilstand zou voor doen. 
De afdeling De Bilt voor noodhulp 
(taakveld 3) bestaat zelf uit 27 vrij-
willigers en omdat er ook afgelopen 
zaterdag een markt gepland was op 
de Hessenweg waar zes Rode Kruis 
medewerkers aanwezig moesten zijn 
is er voor de Wielerronde ook hulp 
van andere afdelingen gevraagd. Zo 
kon de organisatie beschikken over 
een communicatieauto uit Noord Bra-
bant. Van hieruit leidde Freek van Ee 
de hulpverlening. Er was onderling 
contact via portofoons met de mensen 
van de zeven hulpposten. Regelmatig 
werd ons gesprek onderbroken door 
mededelingen of vragen van de vrij-
willigers bij de hulpposten. ‘Er zijn in 

totaal 10 mensen behandeld door ons. 
Allen waren het rijders uit de eerste 
groep omdat het toen nog wat regende 
en de weg daarom zeer glad was. Het 
bleef gelukkig bij het behandelen van 
schaafwonden’, vertelt Freek van Ee. 
Al bijna veertig jaar is hij vrijwilliger 
bij het Rode Kruis. Hij ziet het werk 
bij het Rode Kruis als zijn hobby. ‘Ik 
wil namelijk graag iets betekenen 
voor mijn medemens en dat kan met 
het Rode Kruis. Ik voel me er prima 
bij thuis’. De mensen van de afdeling 
De Bilt van het Rode Kruis vragen 
geen standaardbedrag voor hun inzet 
maar verzoeken wel om een vrijwil-
lige bijdrage. Daarvan worden onder 
andere de verbruikte verbandmidde-
len weer aangevuld. Mede dankzij 
de inzet van deze Rode Kruis vrij-
willigers blijft het organiseren van 
evenementen mogelijk. 

Evenementen door vrijwilligers 
van het Rode Kruis

door Marijke Drieenhuizen

Voor evenementen wordt een vergunning afgegeven door de plaatselijke overheid en daarin staat altijd 
vermeld dat er zorg gedragen moet worden voor een goede hulpverlening. Veel organisatoren komen dan 
terecht bij het Rode Kruis. Deze organisatie werkt met professioneel geschoolde vrijwilligers. Ook bij de 
Wielerronde in Maartensdijk jl. zaterdag werd de hulpverlening geregeld door een groep mensen van de 

plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. 

Freek van Ee leidde de inzet van de Rode Kruis medewerkers vanuit een 
geleende communicatiebus.

Aan tien mensen is hulp verleend.

Tweemaal Zes startte de wedstrijd met Maik van Kouterik op de plek van 
Tim Meijers. Unitas begon de wedstrijd gedreven en opende de score. Ook 
de tweede aanval aan Unitas-zijde was direct raak (2-0). Tweemaal Zes zat 
niet lekker in de wedstrijd en uitte dit geregeld op verkeerde wijze. Unitas 
speelde als collectief en kon zodoende hiervan profiteren. Naarmate de eer-
ste helft vorderde liep Unitas langzaam weg bij Tweemaal Zes. Via een 8-4 
tussenstand werd er met een stand 10-5 in het voordeel van de thuisploeg 
gerust. Opvallend, want de gemiddelde productie van Unitas ligt normaal 
gesproken niet ver boven dit aantal in een hele wedstrijd.

In de tweede helft leek zich aanvankelijk het zelfde spelbeeld te ontwik-
kelen. De eerste tien minuten had Tweemaal Zes weinig in te brengen en 
zelfs na twintig minuten spelen maakte Unitas nog de dienst uit. Inmiddels 
was duidelijk geworden dat Tweemaal Zes beter in haar spel kwam, hoewel 
dit zich dit nog niet helemaal uitte in het scoreverloop. Unitas scoorde in 
die fase uit een strafworp zelfs nog 16-12. Vervolgens werd Unitas-speler 
Jelmer van der Beek gewisseld, wat voor Unitas echter niet geheel goed 
uitpakte. Langzaam kroop Tweemaal Zes dichterbij en het geloof kwam 
terug. Unitas begon echter steeds onrustiger te spelen en sprong minder 
zorgvuldig om met de kansen. Waar in de eerste helft Unitas meer rebounds 
wist te winnen, lukte dit naar mate de wedstrijd vorderde steeds minder. De 
aanvallen van Unitas waren daardoor structureel korter, terwijl Tweemaal 
Zes de aanvallen juist langer wist te maken en meer schoten wist af te 
dwingen. Twee minuten voor tijd bracht Frank Timmer de 16-16 stand op 
het scorebord. Unitas verspeelde in de laatste minuut de bal en na enkele 
gemiste kansen, schoot Carlijn Vos schuin achter de korf koelbloedig de 
winnende treffer erin: 16-17. Unitas kon het spel niet meer hervatten, omdat 
arbiter Arthur van der Griend direct floot voor het eindsignaal.

Voor Tweemaal Zes is deze overwinning een morele opsteker. Komend 
weekend komt het Friese DFD op bezoek in Maartensdijk. Ook deze ploeg 
strijd voor lijfsbehoud. De eerste ontmoeting wist Tweemaal Zes te winnen. 
Aanvang: 15.30 uur.

Tweemaal Zes in 
slotseconden langs Unitas

Na twee nederlagen reisden de korfballers van Tweemaal Zes af 
naar Unitas uit Harderwijk. Unitas strijdt voor lijfsbehoud en voor 

Tweemaal Zes was het zaak weer eens te winnen en daarmee de 
koppositie in de overgangsklasse te behouden.

Winnaars klaverjascompetitie
Vrijdag 16 mei jl. was de laatste avond van het seizoen 2007-2008 van de 
Klaverjascompetitie van SportVereniging Maartensdijk. De eindprijzen 
werden uitgereikt aan v.l.n.r. Gerrit van Leeuwen (1ste), Lenie van der 
Stroom (3de) en Jan van der 
Heide (2de). 
Mede door sponsoring van de 
Boeketterie en versspecialist 
Landwaart was de opbrengst 
van het gehele seizoen ruim 
800 euro. Organisator Karel 
Schouten meldt dat het bedrag 
besteed zal worden aan jeugdac-
tiviteiten van deze omnivereni-
ging [HvdB].

DOS wint 
van Asonia
In het koude Noord-Hollandse 
Andijk heeft de Westbroekse korf-
balvereniging DOS een 5-13 winst 
geboekt op Asonia. De wedstrijd 
werd gespeeld onder herfstachtige 
omstandigheden met veel regen en 
wind, waardoor het lastig was om 
goed korfbal te spelen. De wed-
strijd kwam moeizaam op gang en 
pas na 6 minuten wisten de West-
broekers voor het eerst de score 
te openen, hierna liep DOS al snel 
uit en werd de ruststand op 3-9 
bepaald.

Na de rust was het door de steeds 
veranderende omstandigheden 
nog moeilijker om in het ritme te 
komen waardoor er bij beide ploe-
gen veel kleine foutjes ontstonden. 
DOS, beter combinerend dan het 
onderaanstaande Asonia, zag een 
handvol kansen gemist worden. 
Ondanks het ongunstige weer lukte 
het toch nog een aantal doelpunten 
van afstand te scoren. De eindstand 
werd uiteindelijk op 5-13 bepaald.
Komende zaterdag speelt DOS om 
15.30 uur thuis tegen DKV uit Vel-
sen. De inzet van deze wedstrijd is 
de vierde plaats.

Winnaars Maartensdijkse Acht

Uiteindelijk viel het wat betreft de weersomstandigheden en dientengevolge 
de publieke belangstelling nog best mee bij de afgelopen zaterdag gehouden 
38ste editie van de Maartensdijkse Acht. Bij de Amateurs A was er eeuwige 
roem en een plaats op het erepodium voor v.l.n.r. Gerben van der Reep (2), 
Peter van Leeuwen (1) en Sjoerd Timmerman (3). Bij de B-Amateurs werd 
Xander Moerman winnaar, gevolgd door Herman Janssen (2) en Peter Haaks-
man (3) [HvdB].
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Smartlappenconcert door 350 zangers
door Marijke Drieenhuizen

Het Utrechtse smartlappenkoor Grachtensmart geeft op zaterdag 31 mei 2008 een groot concert, waar naast 
de eigen leden ook nog 350 liefhebbers van smartlappen aan deel nemen. Het koor zelf bestaat uit 70 leden en 
is een geliefd koor. Al jaren is er een wachtlijst voor nieuwe leden. Elke week oefenen ze het Nederlandse lied. 

Dirigent Menno Wolthers maakt van de meest eenvoudige smartlap een mooi vijfstemmig arrangement en 
haalt met zijn enthousiasme het beste in de zangers naar boven.

Naast smartlappen - de liederen over 
een veelal zielig verhaal met een 
begin en een vaak tragisch eind - wor-
den ook levenliederen ingestudeerd. 
Op het repertoire staan nummers van 
Johnny Hoes tot André Hazes en alles 
wat daar nog tussen zit. Van Achter 
tralies tot Zij gelooft in mij en van 
De lichtjes op het Leidseplein en Ach 
Vader en Moedertje lief. 

Al mijn tranen wil ik geven
Elise Vollebregt uit Hollandsche 
Rading is al 14 jaar één van de koor-
leden. ‘Zingen is heerlijk: het is mij 
van huis uit meegegeven. We waren 

thuis met 14 kinderen en er werd veel 
gezongen. In ieder geval altijd tijdens 
de afwas. Het smartlappenkoor is een 
heel groot sociaal gebeuren. Het zijn 
allemaal enthousiaste mensen. Het 
heeft wat van ons grote gezin; heel 
vaak erg leuk’. 
Elise Vollebregt vertelt ook nog dat 
het zingen van een smartlap ook veel 
oefening vraagt. ‘Menno Wolthers 
maakt er mooie maar ook muzikaal 
moeilijke stukken van, waar best wel 
even op gestudeerd moet worden. 
Daarnaast proberen we ons ook in 
te leven in het verhaal en spelen we 
daarop in met onze mimiek. Neem 

bijvoorbeeld het lied Al mijn tranen 
wil ik geven, dat kun je ook zo mooi 
uitbeelden’. 
Dit jaar wordt voor de tweede keer een 
meezingconcert gegeven. ‘De eerste 
keer heeft laten zien dat ook een koor 
dat uit zoveel mensen bestaat toch 
nog goed verstaanbaar is. We genie-
ten met z’n allen en dat stralen we 
uit’. Het concert wordt gegeven op 
zaterdag 31 mei aanstaande in het 
Nieuwe Vredenburg Leidsche Rijn, 
aan het J.C. Verthorenpad in Utrecht. 
Kaarten kosten 11 euro per stuk en 
zijn te bestellen via internet www.
grachtensmart.nl

Door de minder goede weersomstandigheden van zaterdag jl. hebben de 
organisatoren de Country Fair op het Maertensplein verschoven naar zater-
dag 24 mei. Naast de Country Fair zullen er ook schapen van van Wouden-
berg geschoren worden [MD].

Wateroverlast
De plaatselijke stortbui van afgelopen donderdagavond deed menigeen naar 
de camera grijpen om de bijzondere taferelen vast te leggen. In Maartensdijk 
en Hollandsche Rading kwam het met bakken uit de lucht zetten terwijl er 
in Groenekan slechts een paar drupjes regen vielen. De enorme hoeveelheid 
water leverde grappig beeldmateriaal op, maar bezorgde menigeen ook over-
last. Winkeliers op het Maertensplein met balkons boven de zaak kregen last 
van inpandige overstromingen. Bij de Primera vielen de natte plafondplaten 
naar beneden en liepen diverse producten waterschade op. Bij de C1000 stond 
er in sommige computers 10 cm water en ook in de zaak zelf was waterscha-
de. De winkel werd vroegtijdig gesloten.

De Maartensdijkse beginnend fotograaf Wouter ter Wee (hij kwalificeert zichzelf zo) legde dit waterplezier vast. Een 
blik op zijn website leert dat Wouter al tot meer fraais in staat is geweest.(www.wterwee.nl)

Al jaren staat bij het minste drupje water de hoek Prins Willem Alexander-
plantsoen / Prins Bernhardlaan blank. Terwijl verderop in de Bernhardlaan 
de brandweer assisteert bij het leeg - c.q. wegpompen van het overtallig 
vocht, ligt een nieuw werkterrein alweer braak voor deze onmisbare vrijwil-
ligers [HvdB].

Conny van Woudenberg constateerde, 
dat zij die hun auto op de weg gepar-
keerd hadden ongeveer 3 uur deze 
niet konden bereiken zonder natte 
voeten te krijgen en vraagt zich af of 
de nieuw geplaatste verkeersdrem-
pel aan het einde van de Dr. J.J.F. 
Steijlingweg daar iets mee te maken 
heeft.

Marjan Bekkering zag alles in het water vallen.

Monique Pauw legde het vaarplezier vast.

Deze maand:
Soep naar keuze

*
Saté, kroepoek, friet & sla

*
Sorbet
€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
22-5

Do.
29-5

12,50 
p.p.

9,50 

Woe.
21-5

Woe.
28-5

Tapas avond
(diverse spaanse hapjes)

"Kliekjesdagen"
diverse vis, vlees en 

vegetarische gerechten
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