
Een Thomashuis is een plek waar 
mensen warmte vinden, veiligheid 
voelen en zichzelf in een beschermde 
omgeving verder kunnen ontplooien 
zonder dat zij gehinderd worden door 
bureaucratie, de kilte van de sector en 
de machteloosheid van goedwillende 
medewerkers.
Het grote succes van de Thomas-
huizen is, dat mensen met een ver-
standelijke beperking een warme en 
veilige woonomgeving krijgen. Per 
huis krijgen acht cliënten /bewoners 
begeleiding van inwonende zorgon-
dernemers, die 24 uur per dag en 7 
dagen in de week beschikbaar zijn.

De initiatiefnemer van de Thomas-
huizen, Hans van Putten ervoer veel 
problemen rondom de handicap van 
zijn zoon Thomas. Omdat Hans de 
opvang van zijn zoon anders wilde 
aanpakken, ontwikkelde hij het idee 
van de Thomashuizen. De Thomas-
huizen krijgen gestalte door er de 
begrippen franchiseformule, dienst-
woning en zelfstandig ondernemer-
schap aan te koppelen. Dit legt de 
basis voor een franchiseformule met 
zorgondernemers. Met het opzetten 
van een Thomashuis gaan zij voor 
zichzelf beginnen en bewonen zelf 
ook een gedeelte van het pand.

Uniek
Uniek is dat voor het eerst in Neder-
land binnen de constructie van een 
franchiseformule ervaren mensen uit 
de zorg voor zichzelf gaan beginnen. 
Als zelfstandig ondernemer zetten zij 
een eigen Thomashuis op en zijn zij 
verantwoordelijk voor de bedrijfs-
voering. Zij bepalen hoe zij hun werk 
indelen, beslissen wie zij in dienst 
nemen en nemen ook zelf beslissin-
gen over de inkoop, de samenwerking 
en het aannemen van personeel. Het 
grote voordeel hierbij is dat door 
de lage overheadkosten veel geld 
besteed kan worden aan de dage-
lijkse zorg en begeleiding. Omdat de 
ondernemers zelf ook in het Thomas-
huis wonen en deel uitmaken van de 
gemeenschap, is het gemakkelijker 
voor de buurtbewoners en belangstel-
lenden in het dorp om even binnen te 
stappen en betrokken te zijn bij het 
Thomashuis. 

In de buurt
Door de grote vraag van ouders in 
deze regio om ook hier een Tho-
mashuis te starten is het pand aan de 
Dorpsweg aangekocht. De verbou-
wing vind momenteel plaats. Dennis 

en Nathalie van Middelkoop (thans 
nog woonachtig in Nieuwkoop) heb-
ben ruim 12 jaar mensen met een 
verstandelijke beperking verzorgd 
en begeleid. Zij deden dat in loon-
dienst bij een grote instelling. Door 
de steeds groter wordende bureau-
cratie en de bezuinigingen voelden 
zij zich hier niet meer zo in thuis. Zij 
zijn dan ook zeer blij met de kans nu 
zelf een eigen Thomashuis te starten. 
In die opzet willen zij hun acht vaste 
bewoners een warm thuis bieden, met 
veel persoonlijke aandacht, in een 
comfortabel huis en in een gewone 
buurt; meestal de eigen buurt.
 
Plannen
We ontmoeten Dennis en Nathalie 
bij hun toekomstig woonadres, dat 
dus momenteel verbouwd wordt. Zij 
hebben wat overleg met de aannemer, 
die hen verzekerd, dat in de eerste 
maanden van 2009 het woongedeelte 
klaar zal zijn. Dennis van Middel-
koop: ‘Wanneer dat zover is gaan 
wij samen met acht mensen met een 
verstandelijke beperking in het huis 
wonen. Zo vormen wij als het ware 
één groot gezin, waarbij wij samen 
met een paar medewerkers onze vaste 
bewoners verzorgen en begeleiden. 
Aan de buitenkant zal hier niets van 
te merken zijn; binnen komen er 
acht mooie kamers met daarnaast een 
grote woon- en leefkamer en keu-
ken. Voor onszelf komt er een eigen 
dienstwoning. Dit betekent dat wij 
ook, met onze drie kinderen in het 
Thomashuis zullen wonen en voor de 
omgeving altijd bereikbaar zijn voor 
vragen’. 

In het dorp
Nathalie vervolgt enthousiast: ‘De 
buurtbewoner krijgt dus eigenlijk 
alleen maar nieuwe buren. Dat is 
eigenlijk het enige verschil. Voor wat 
betreft bijvoorbeeld verkeersdrukte 
kunnen wij de omgeving geruststel-
len. Er komt geen extra druk op het 
verkeer. Onze auto’s zullen wij op de 
parkeerplaats zetten naast het Tho-
mashuis. De boodschappen gaan we 
gewoon in het dorp halen, meestal 
lopend met een van onze bewoners 
en verder zullen wij zo veel mogelijk 
gebruik maken van de infrastructuur, 
die in het dorp beschikbaar is’.
Dennis en Nathalie van Middelkoop 
bieden de ‘buurt’ en andere geïnteres-
seerden graag de gelegenheid om per-
soonlijk kennis te komen maken. ‘Als 
je verhuist doe je dat wel vaker, maar 
meestal organiseer je zo’n happe-
ning pas, wanneer de verhuiswagens 
alweer zijn weggereden. Wij willen 
in dit geval het eerder doen’, zeggen 
de zelfstandige zorgverleners in spe. 
Daarom nodigen zij belangstellenden 
uit op woensdag 10 september a.s. 

bij een presentatie van het Thomas-
huis aanwezig te zijn. Men krijgt op 
deze avond een beeld van wat een 
Thomashuis is, wie er samen met hen 
in het huis komen wonen en waar de 
overkoepelende organisatie Thomas-

huizen Nederland voor staat. De pre-
sentatie vindt plaats in het restaurant 
van Dijckstate, begint om 19.30 uur 
en zal ongeveer om 22.00 uur zijn 
afgelopen. De avond zal alleen gaan 
over het Thomashuis Maartensdijk.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Ook in Maartensdijk een Thomashuis
door Henk van de Bunt

In de lente van het nieuwe jaar zal er ook in Maartensdijk een Thomashuis worden geopend. In de 
voormalige boerderij Vredestein aan de Dorpsweg 102 - 104 zullen naar verwachting medio april 2009 de 

deuren van één van de inmiddels 55 vestigingen opengaan.

Maquette van het Thomashuis Maartensdijk.

Nathalie van Middelkoop: ‘De aan-
nemer denkt aan oplevering in de 
eerste twee maanden van 2009. Dan 
moet er nog wel heel wat gebeuren’.

Dennis van Middelkoop: ‘Wanneer 
het klaar is, gaan wij samen met acht 
mensen met een verstandelijke beper-
king in het huis wonen. Wij gaan met 
onze drie kinderen in het voorste 
gedeelte van het Thomashuis wonen.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk Maar-
tensdijk 

31 augustus - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

31 augustus - 11.00 uur 
Ds. P.J. Rebel, Utrecht

St. Maartenskerk Maartensdijk
31 augustus - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente De Boska-
pel Groenekan
Grothelaan 1a

31 augustus - 10.30 uur
Ds. H. Bonestroo, Zeist

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
31 augustus - 10.00 en 18.30 uur
Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

31 augustus - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. W. van Baren, Vriezenveen

Ned. Ger. Kerk Westbroek
31 augustus - 10.00 uur

Hr. A. van Hilten, Uithoorn
31 augustus - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
31 augustus - 10.00 uur
Ds. J. Westland, Houten
31 augustus - 18.30 uur
Ds. M. van der Zwan

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

31 augustus - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

31 augustus - 18.30 uur
Ds. L. Kruijmer, Veenendaal

Onderwegkerkje Blauwkapel
31 augustus – 9.30 en 10.30 uur

Pastor B. van Empel
Oecumenische dienst
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 
 begrafenissen in Maartensdijk, Hollandsche Rading, 

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

‘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

Dat moet ik ‘effe’ kwijt…
Afgelopen donderdag is er een mevrouw achter de kaaskraam gevallen, die 
daarna niet meer overeind kon komen. Prompt zijn de kaasboer en de jongen 
van de fruitkraam naar haar toe gegaan om haar bijstand te verlenen, voor 
zover dat mogelijk was. Waarvoor niets dan lof. Maar kennelijk denken som-
mige van onze medemensen hier anders over: die ‘ruiken hun kans’ en grijpen 
die: ik heb gezien hoe sommige personen gauw wat fruit in hun tas gooiden 
en vervolgens wegliepen alsof er niets aan de hand was. Ik vind, dat het niet 
nodig is, dat iemand, die hulpverlening boven zakelijk belang stelt, daar voor 
hoeft te worden gestraft. Daarom zou ik de betreffende personen vriendelijk 
willen verzoeken, alsnog het door hun niet gekochte, maar wel meegenomen 
fruit af te rekenen! U kunt dit anoniem doen. Of er ook mensen bij de kaas-
boer gejat hebben, weet ik niet, maar als dat zo is, zou ik hen hetzelfde willen 
vragen.
Naam en e-mailadres bij de redactie bekend

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 3 
september 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis Soestdijkseweg Zuid 172 
Bilthoven (Gakpezaal). Op de agenda staan o.m. de planning 2008/2009 en 
lopende zaken. Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van 
harte welkom. Uw suggesties voor onderwerpen betreffende het gemeente-
lijke beleid die voor advisering in aanmerking kunnen komen zijn van harte 
welkom! Voor verdere informatie: Secretariaat: W. Wanrooy, Kon. Juliana-
laan 33 te Maartensdijk, tel. 0346 211299 en e-mail: wanmast@casema.nl. SWO gesloten

De SWO-vestigingen in zowel Maartensdijk als De Bilt zijn op maandag 1 
september a.s. de gehele dag gesloten. De medewerkers hebben die dag een 
studiemiddag Ook de MENS-Helpdesk in Dijckstate is die maandag gesloten. 
Wijkcontactambtenaar Annemieke Vos houdt die dag wel spreekuur in Dijck-
state, van 14.00 tot 16.00 uur.

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 augustus wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Oud papier Westbroek
Op donderdag 28 augustus zamelen leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 18.30 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.

Het is toch wel eventjes balen
als vandalen palen weghalen
door het bericht in de krant
vallen ze misschien door de mand
en laat ze dan maar de schade betalen

Guus Geebel Limerick

Lezing bij Groei en Bloei
Mevrouw Florentine van Eeghen, bekend tuin- en landschapsarchitecte ver-
zorgt een dialezing met als thema: betrouwbare planten, ofwel het door een 
tuinier zo gewenste pakket langlevende bomen, struiken en vaste planten, die 
van nature sterk zijn, zich niet te veel uitzaaien en ook niet teveel woekeren. 
Met ‘mooi en makkelijk’ in het achterhoofd, zullen alle facetten van de tuin 
behandeld worden. Zo komen vormsnoei, bodembedekkers, goed- bloeiende 
bolletjes die zich uitbreiden (mits je ze met rust laat) aan bod. De avond wordt 
op woensdag 3 september a.s. om 20.00 uur gehouden in De Koperzaal van de 
Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven. Aan niet leden wordt een bijdrage 
van 2,50 euro gevraagd.

Fotoclub Bilthoven
Op 8 september komen de leden van de fotoclub Bilthoven e.o. voor de eer-
ste keer in het nieuwe seizoen bijeen om eigen werk en de resultaten van de 
fotosafari naar Deventer te presenteren in kleur en zwart wit. De bijeenkomst 
zal worden gehouden in het H.F.Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 te Bilt-
hoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de fotoclub: tel. 0346 
213363 of 030 2280609.

Knoppencursus
In september wordt gestart met 
een knoppencursus waarin u leert 
omgaan met NS-automaat, magne-
trons, mobiele telefoon, dvd-speler 
enz. Deze cursus wordt gegeven 
door het wijkservicecentrum van 
het project MENS op donderdag 
van 13.00 tot 15.00 uur. Tien lessen 
kosten 40,00 euro. Voor meer infor-
matie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. 
Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt, 
tel. 030 2201702 of e-mail 
info@buurtwerkdebilt.nl 

Teken- en schilderlessen
In september gaat er een extra groep tekenen en schilderen voor gevorder-
den van start. Deze zal op de vrijdagmiddag gaan plaatsvinden van 13.00 
uur tot 15.00 uur. Aansluitend is er een open atelier tot 16.00 uur. De cursus 
wordt gegeven door onze kunstenaar Qassim Alsaedy. De serie bestaat uit 
10 lessen en deelname kost 69,50 euro. De serie start bij voldoende aan-
meldingen. Inschrijven bij Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 
2, tel. 030 2201702, info@buurtwerkdebilt.nl. 

Donderdag laatste keer 
Zomerbridge 

Ook het (Zomer-)bridge in Hollandsche Rading rondt de zomer van 2008 
af. Op donderdag 28 augustus a.s. zal de afsluitende 10de avond bestaan 
uit 7 ronden van 4 spellen. Jl. donderdag was in de A-lijn de eerste plaats 
voor Sonja van Eck + Thea Koetze (60,83 %) weggelegd. Erris van Ginkel 
+ Anton Otten bestegen de tweede plaats van het erepodium met 58,75 % 
en het brons was voor Henk van de Bunt + Ria Otten - van Braak met 56,25 
%. Winnaars in de B-lijn waren ex aequo Anneke de Jong - Leenslag + 
Toon Smits en Gerard van der Laan + Henk Theebe (beiden 60,42 %). Hier 
finishten Trees van Doorn + Marga Robbers als derde met 57,08 %. 
In de individuele competitie (gerekend over alle tot nu toe gespeelde negen 
avonden) zijn er goede vooruitzichten op de eindoverwinning voor Trees 
van Doorn (60,17%), Toon Smits (58,21 %), Anneke de Jong - Leenslag 
(57,86 %), Henk van de Bunt (57,60 %) en Tine van Ginkel - Assen (56,73 
%). Deelname aan Zomerbridge is dit seizoen dus alleen a.s. donderdag nog 
mogelijk in het tijdelijk dorpshuis in Hollandsche Rading. Aanvang 19.45 
uur. Aanmelden en inschrijven per paar kan op de speeldag tot 19.30 uur 
en kan ook vooraf per e-mail tot 17.30 uur (bridgehollrading@casema.nl). 
Niet-leden van de organiserende Bridgeclub Hollandsche Rading betalen 1 
euro p.p.

De zomerbridgeavonden boden tevens gelegenheid voor het leggen en 
onderhouden van contacten.



De spirituele en mystieke kant van het 
leven is voor veel mensen nog steeds 
een onontgonnen gebied, vertellen de 
drie bestuursleden van de stichting. 
Loes Lerou is voorzitter, Eddy Lerou 
is secretaris en zijn vrouw Gerda 
Lerou algemeen bestuurslid. Kring 
Isis biedt iedereen de kans om door 
het bijwonen van lezingen kennis te 
maken met allerlei facetten op spiri-
tueel gebied. Gastsprekers delen hun 
kennis en spirituele inzichten met 
bezoekers. Er vinden ook bijeenkom-
sten plaats met helderziende waarne-
mingen. Sommige van deze fenome-
nen zijn omstreden. Het bestuur van 
Isis kan zich voorstellen dat mensen 
die zogenoemde mediums op tv heb-
ben gezien twijfels hebben omtrent 
het waarheidsgehalte daarvan. De 
beste manier om zelf een mening 
te vormen is om de bijeenkomsten 
met helderziende waarnemingen bij 
Kring Isis te bezoeken met een open 
blik en een nieuwsgierige invalshoek 
om te zien wat er precies gebeurt. 
Kritische vragen en opmerkingen zijn 
daarbij altijd welkom vertellen de 
bestuursleden. Tegenwerking uit wat 
voor richting dan ook hebben zij bij 
hun activiteiten in De Bilt trouwens 
nooit ondervonden. De bezoekers zijn 
afkomstig uit een wijde kring rond 
De Bilt.

Nieuwe locaties
Dit seizoen zijn er enkele wijzigingen 
in het programma van Isis. De avon-
den zullen komend najaarseizoen op 
maandagavond plaats vinden, dat was 
eerst donderdagavond. Meestal is er 
één keer per twee weken een lezing 
of bijeenkomst. Het najaarseizoen 
start op 15 september. De lezingen 
worden gehouden op twee nieuwe 
locaties. In een zaal van SWO aan 

de Jasmijnstraat 6 en in het Wijk-
gebouw ‘De Schakel’ aan de Soest-
dijkse Straatweg Zuid 49b in De 
Bilt. Het programma-aanbod is als 
steeds zeer afwisselend. Het varieert 
van ‘Helderziende waarnemingen’ tot 
aan ‘Boeddha van Mededogen’. Twee 
heel bijzondere avonden beloven de 
lezingen te worden over ‘De bood-
schap van de graancirkels’ van Janet 
Ossebaard op 22 september in ‘De 
Schakel’ en de ’De Nag Hammadi-
geschriften en de Gnosis’ van Jacob 
Slavenburg op 6 oktober, ook in De 
Schakel. Voor deze twee lezingen 
is het nodig te reserveren. Het hele 
programma kan men overigens vin-
den op de webside www.hier.is/isis. 
Daar kan men ook alles lezen over het 
programma, de locaties en het reser-
veren. Tevens vindt men hier meer 
informatie over de stichting Spirituele 
Kring Isis zelf. Degenen die niet over 
Internet beschikken kunnen het gratis 
programmaboekje aanvragen op tel. 
nr. 030 2290317 of 033 4553494.
Op 3 november is er ook nog een spi-
rituele avondbeurs in ‘De Schakel’. 
Het vergt heel wat inspanning om de 
organisatie van deze avonden rond te 
krijgen. De toegangsprijs is 6 euro 
voor de avonden in SWO en 7 euro 
voor de lezingen in ‘De Schakel’. De 
eventuele positieve resultaten van de 
activiteiten komen ten goede aan pro-
jecten in ontwikkelingslanden. 

Groeiende belangstellling
Het bestuur van Isis ziet een groei-
ende belangstelling voor spirituele 
en mystieke zaken. Die gaat in tegen 
de voortschrijdende ontkerkelijking 
van de samenleving. Isis is overigens 
van mening dat het hebben van een 
geloof en het deelnemen aan religi-
euze bijeenkomsten niet op gespan-

nen voet staan met de zaken die aan 
de orde komen op haar bijeenkom-
sten. Het kan heel goed samengaan 
is haar overtuiging. Gelovigen staan 
tegenwoordig steeds meer open voor 
de facetten en fenomenen waarmee 
de Spirituele Kring Isis de mensen 
in aanraking willen brengen. Het is 
belangrijk dat mensen in de gelegen-
heid worden gesteld om kennis te 
nemen van deze dingen. Ze kunnen 
dan hun eigen mening vormen en 
overwegen of het iets is wat voor 
henzelf van waarde is.

Hoger niveau
Het bestuur wil overigens de activitei-
ten van Kring Isis in de toekomst naar 
een hoger niveau tillen. De stichting 
is bezig met het ontwikkelen van een 
beleidsplan en wil ook de organisatie 
zelf uitbouwen. Men wil graag uit-
breiding met mensen die inzicht in en 
kennis hebben op esoterisch gebied. 
De activiteiten van Isis als geheel 
moeten op een hoger peil komen is de 
grote wens. Dat wil men ondermeer 
bereiken door in de toekomst meer 
sprekers met landelijke bekendheid 
uit te nodigen. Het bestuur is dus op 
zoek naar versterking en nodigt ieder-
een uit die denkt hieraan mee te kun-
nen werken om zich aan te melden. 
Daarnaast zijn ook tips welkom over 
interessante gastsprekers en boeiende 
en verrijkende thema’s die als onder-
werp zouden kunnen dienen voor een 
bijeenkomst. Reacties zijn dus wel-
kom, ook per e-mail: ejl@wxs.nl.

Innerlijke vrede
Hoe staan de bestuurleden als mens 
zelf in deze maatschappij die, zoals 
vaak wordt beweerd, steeds harder en 
zakelijker wordt? Waarom houden de 
bestuursleden van Isis zich bezig met 

spirituele zaken en het bieden van 
een platform daarvoor? Eddy Lerou 
verwoordt het als volgt: voor hem en 
zijn bestuur is het uitgangspunt vrede 
en liefde. Een mens doet er goed aan 
zich te ontplooien op spiritueel gebied 
en zich verbonden te voelen met de 

medemens en de wereld. Er is meer 
dan materialisme alleen. Zo krijgt 
hij persoonlijk inzicht en innerlijke 
vrede. Vanuit dit perspectief hoopt de 
Spirituele Kring Isis in de toekomst 
velen de weg te kunnen wijzen.
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Workshop
‘Levensverhalen schrijven’ 

Op donderdag 11 september 2008 van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de 
Openbare Bibliotheek in Bilthoven een workshop ‘Levensverhalen schrij-
ven’ onder leiding van Maartensdijkse José Hoppenbrouwer. Deelname aan 
deze workshop is gratis en geheel vrijblijvend.

Elk leven bevat veel verhalen. Herinneringen ophalen, belevenissen uit het 
eigen leven verwoorden en opschrijven blijkt voor velen een leuke ervaring. 
In deze workshop krijgt men handreikingen en leert men de eerste beginse-
len om een levensverhaal te schrijven. Door het contact met medeschrijvers 
kan men tevens leren van elkaars ervaringen.

Cursus
De workshop wordt gegeven door José Hoppenbrouwer. Zij geeft deze 
cursus al jarenlang. Deelnemers die enthousiast zijn kunnen zich naderhand 
aanmelden voor de aansluitende cursus (hieraan zijn wel kosten verbon-
den), welke worden gegeven in de eigen ruimte van José Hoppenbrouwer 
in Maartensdijk. Een folder met meer informatie is te verkrijgen in de bibli-
otheken gemeente De Bilt.

Aanmelden
Aanmelden (is gewenst, gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen) of 
meer info via bilthoven@bibliotheekdebilt.nl (o.v.v. naam, adres en tel. nr.) 
of telefonisch bij Ans Weerdenburg, Bibliotheek Bilthoven, tel. 
030 2285803. Zie ook www.bibliotheekdebilt.nl.

Kring ‘Isis’ wil platform zijn op
spiritueel gebied

door Martijn Nekkers

De stichting ‘Utrechtse Spirituele Kring Isis’ is sinds 1993 actief in De Bilt. De kring wil zo veel mogelijk 
facetten op esoterisch gebied openbaar maken. Spiritualiteit in de ruimste zin van het woord is daarbij het 
uitgangspunt. Het ontwikkelen van de innerlijke kennis van de mens is een ander facet. Kring Isis wil met 

haar activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen. Men hoeft geen lid te zijn om deel te kunnen nemen aan de 
activiteiten die door de stichting worden georganiseerd.

Het bestuur van de Spirituele kring Isis. v.l.n.r. Gerda, Eddy en Loes Lerou.

Een jaartje verder...

Onrust over Drakensteyn
door Kees Pijpers

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

haar of het zijn vergaan...

In De Vierklank van vorig jaar 15 
augustus vertelde jvr. Diana Bosch 
van Drakestein over het komende 
grote zwarte hek met beveiligings-
mogelijkheden, dat in Lage Vuur-
sche rondom het terrein van kasteel 
Drakensteyn zou komen. En dat 
vrijwel tegen de rijweg aan. Ze vond 
het ontsierend en niet passend in 
zo’n mooie bosachtige omgeving. 
Er zijn toen weliswaar bezwaren 
ingediend en alles is volgens de 
regels netjes verlopen, maar toch 
kun je het dan nog wel erg vinden, 
vertelde de jonkvrouw, die er is 
geboren en er een deel van haar 
leven heeft doorgebracht. 

Er waren toen ook plannen om op 
het terrein van Drakensteyn een 
kazerne voor de marechaussee te 
bouwen. De dorpsbewoners vonden 
de maatregelen ook ongewenst maar 
waren van mening dat daar toch 
niets tegen te doen viel. Intussen 
is rond het eigendom van Konin-
gin Beatrix het grote zwarte hek 
geplaatst met camera’s en verlich-
ting. Dus wilden we eens weten hoe 
het met die kazerne is afgelopen. 
‘Ja’, vertellen omwonenden, ‘daar-
mee is men wel begonnen. Een 
groot stuk bos is weggehaald en er 
zijn palen geplaatst. Eerst van hout. 
Die zijn weer weggehaald en daarna 

kwamen er balken van ijzer. Ga zelf 
maar kijken. Het is geen gezicht.’ 
Een blik door het gaas toont een 
eenzaam stalen skelet. Intussen is 
er verzet gerezen tegen de kazerne 
en tegen een geplande parkeerplaats 
voor vijftig auto’s. Het bouwen is 
stopgezet en het wachten is nu op 
de rechter. Die moet beslissen en 
dat kan wel weer een tijd duren. De 
dorpsbewoners reageren nu anders 
dan vorig jaar. Er wordt niet veel 
meer over gepraat. Een deel vindt 
het nog steeds ontsierend. Een ander 
deel lijkt het te accepteren en over 
anderen wordt gezegd dat ze altijd 
wel iets te zeuren hebben. De kazerne is nog een stalen skelet, achter alweer een ijzeren hek.   
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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

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.

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

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Alles weer lekker NORMAAL

Druiven .......................500 gr 0,69

Galia Meloen ....................nu 0,99

Watermeloen .................. kilo 0,79

Delbarestival ..................... 0,99

Bloemkool .......................nu 0,79

IJsbergsla ....................  krop 0,79

Radys .......................... bos 0,69

Cantharellen .................100 gr 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

Zoete

Nieuwe oogst

100 gram 0,99
Penne Pasta
met gevulde kip

100 gram 0,99

Italiaanse
gehakt schotel

Voor de liefhebber

Mooie

100 gram 0,79

Zomer
spaghetti

Deze prijzen zijn ABNORMAAL laag

handappels

 

 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.

Exacum mini  3 voor 3,95

Dalhia (tuin)    3,95

Violen winterhard  5 voor 2,50

Dahlia  bos 3,95

Lavendel (geurend) bos 3,95



Alice van Halsema is 49 jaar, 
getrouwd, moeder van twee dochters 
en woonachtig in Soest. Ze heeft in 
Wageningen gestudeerd en is momen-
teel werkzaam bij de gemeente Soest 
als beleidsmedewerker Landelijk 
gebied. Daarnaast heeft ze in 2006 
haar deeltijdstudie HBO Theologie in 
Utrecht afgerond en is ze vervolgens 
overgestapt naar de deeltijdstudie 
Theologie in Kampen. Over ongeveer 
drie jaar denkt ze deze universitaire 
studie af te kunnen ronden.  

Een gemeenschap vormen
Vanaf haar pubertijd is Alice van Hal-
sema geïnteresseerd in het geloof. ‘Ik 
ben begonnen met de HBO opleiding 
Theologie omdat ik graag meer wilde 
weten over het geloof en de kerk. 
Er waren te veel vragen waarop ik 
geen duidelijk antwoord kon vinden’. 
Voor haar HBOstudie in Utrecht heeft 
ze stage gelopen bij de kerkelijke 
gemeenten in Tienhoven en Baarn. 
‘Ik weet dus wel al een beetje wat 
het werk inhoudt en wil graag nu 

echt aan den lijve ondervinden hoe 
ik geestelijke verzorging kan geven. 
Het mooie van het pastoraat is dat je, 
als niet direct betrokkene,  mensen de 
mogelijkheid geeft om hun verhaal 
of problemen met jou te delen zon-
der dat je ook je eigen verhaal kwijt 
wilt. Je kunt dus puur luisteren’. Ze 
legt vervolgens uit dat er een band 
kan ontstaan, omdat je in een kerk 
een relatie aangaat met elkaar. ‘Dit is 
anders dan een band tussen een arts 
en zijn patiënt, een arts verhelpt het 
medische probleem en zal bij suc-
ces zijn patiënt dan niet meer zien. 
Als kerkelijke gemeente vorm je een 
gemeenschap en blijven je in contact 
met elkaar. Ik probeer Gods stem 
daarin te begrijpen en wil daardoor 
oog voor elkaar hebben’. 

Preken
Als HBOtheoloog is Alice van Hal-
sema niet bevoegd om te preken, 
maar omdat preken deel uitmaakt 
van de stageopdracht van haar studie 
in Kampen zal ze toch met regel-

maat een kerkdienst op zondag lei-
den. ‘Ook in de preken probeer ik de 
relatie te leggen tussen de Bijbel en 
het leven van nu. Ik hoop in staat te 
zijn mensen op hun levensweg wat 
bij te lichten en hen waar mogelijk 
te troosten. Ik zoek daarbij naar een 
gezond evenwicht tussen troost en 
aansporing’. Ze vindt het jammer dat 
het ledental binnen veel kerkelijke 
gemeenten nog steeds afneemt. Toch 
blijft ze geloven in het instituut kerk. 
‘Veel mensen zoeken nu binnen ande-
re groepen, zoals bijvoorbeeld sport-
verenigingen, naar gemeenschapszin. 
Maar als ze straks niet meer in staat 
zijn om daaraan deel te nemen vallen 
ze erbuiten. Bij de kerk is altijd plek 
voor iedereen. Je hoeft er niets te kun-
nen om aandacht te krijgen’. 

Basis
Alice van Halsema houdt vervolgens 
een vurig pleidooi over God te blij-
ven spreken als persoon. Ze vervolgt, 
‘Ook al besef je dat het woorden - van 
beneden - zijn over een werkelijkheid 

die mensen nauwelijks onder woor-
den kunnen brengen. ‘Alleen op die 
manier zijn voor mij de verhalen uit 
de Bijbel te begrijpen. Het persoon-
lijke dat daar dan uitspreekt zorgt 
voor echte betrokkenheid en warmte. 
De Bijbel is en blijft de basis van een 
christelijke gemeente. Zonder dat en 
de bijeenkomsten op zondag kunnen 

we denk ik niet. De Bijbel is een veel-
kleurig boek en veel christenen inter-
preteren het op verschillende manie-
ren. Maar ik denk dat we zolang we 
in de kerk in gesprek blijven met de 
Bijbel en met elkaar, we een goede 
basis hebben om samen gemeente te 
zijn’. 
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Kerkelijk werker voor Maartensdijkse 
PKN gemeenschap

door Marijke Drieenhuizen

Alice van Halsema gaat als parttime kerkelijk werker per 1 september, samen met dominee Rene Alkema de 
PKN gemeente in Maartensdijk vorm geven. Haar belangrijkste taak is het pastoraat of anders gezegd het 
geven van geestelijke verzorging aan de leden van deze kerkelijke gemeente. Binnen de Rooms Katholieke 

kerk hebben ze voor het pastoraat een nog meer passend woord: zielzorg.

Met ingang van september zal Alice van Halsema zich 12 uur per week wijden 
aan haar werk binnen de Maartensdijkse gemeenschap: ‘Ik heb er zin in’.

Een bijzondere honderdjarige
Op donderdag 21 augustus jl. werd Jan van Zwet uit Bilthoven honderd jaar. 
Familie uit binnen- en buitenland kwam hem thuis feliciteren. Natuurlijk 
kwam ook burgemeester Gerritsen de jarige gelukwensen. De heer van 
Zwet is nog goed gezond en woont zelfstandig. Hij heeft tot begin dit jaar 
nog auto gereden. ‘Hij reed nog korte afstanden in de buurt, zoals naar de 
kerk of naar Albert Heijn, maar hij heeft nu besloten zijn rijbewijs niet meer 
te verlengen’, vertelt zijn dochter Rudolphine. De ouders van Jan van Zwet 
kwamen uit Rotterdam, waar zijn vader dominee was. Ze verhuisden naar 
Almelo. Daar groeide Van Zwet op en doorliep hij de HBS. Hij ging stu-
deren in Delft en zette in die tijd de bloemetjes flink buiten. Na zijn studie 
kwam hij bij Werkspoor Utrecht terecht. Hij werd daar directeur en werkte 
er 32 jaar. Jan van Zwet is officier in de Orde van Oranje Nassau. [GG]

advertentie

De honderdjarige Jan van Zwet reed tot begin dit jaar nog auto.

Jan van Zwet in gesprek met burgemeester Arjen Gerritsen. Beiden zijn in 
Twente opgegroeid.



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

elektrotechnisch
installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Vochtvreter compleet  Euro 16,95

1-2-3 Voortentreiniging Euro 7,50
 

1-2-3 Shampoo + wax  Euro 19,25
 (met UV-bescherming)
 

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)

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van L'Oréal
Excell 10 crème

kleuring in
10 minuten!

van 14,99 voor

11,99
Het Wapen van Maartensdijk

www.hetwapenvanmaartensdijk.nl

Eetcafé
Het W

apen van Maartensdijk

Voor een lekkere lunch of diner

presenteert:

Zaterdag 6 september

Mexican Corona party!!
with Corona show girls

Free bottle of champagne
for the best mexican outfit!

Aanvang
v.a. 22.00 uur
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Een taxi bracht Maartensdijkse 
Esther en 3 collega’s stewardessen 
naar het dorpje. Onderweg konden 
de vliegjuffen bij een groentemark-
tje nog 50 kilo mango’s, papaja’s en 
sinaasappels voor de kinderen mee 
nemen. Bij het weeshuis gearriveerd 
viel direct de grote provisorisch in 
elkaar getimmerde eetzaal op. Op 
het eerste gezicht leek het verder 

niet eens zo erg veranderd maar 
dichterbij gekomen kon je dwars 
door de slaapzalen naar de open 
lucht kijken. Van de oude eetzaal 
stonden ook alleen nog de buiten-
muren. Jayne leidde de vier Neder-
landsen rond langs de restanten van 
door de brand verwoeste ruimtes. 
Aangrenzend aan de restanten van 
de eetzaal ligt de keuken, die net 
was gerenoveerd. Ook deze ruim-
te is volledig verbrand maar kan 
misschien nog opgeknapt worden. 
Jayne vertelde, dat in de achter de 
keuken liggende voorraadkamer de 
brand was ontstaan. Kortsluiting 
vlak onder het plafond: ‘Eerst werd 
ineens overal het licht zwak, toen 
heel fel en vervolgens gingen alle 
lichten uit. Toen begon de kok te 

schreeuwen en ik dacht dat er mis-
schien iets met een van de kleine 
kinderen was’, vertelde Jayne. 

Tergend langzaam
Alleen hooguit de zes allerkleinsten 
waren bij het uitbreken van de brand 
aanwezig. De rest was naar school. 
De brandweer werd direct gealar-
meerd. De brand begon zich toen al 

te verspreiden. Direct werd gepro-
beerd de inventaris zoveel mogelijk 
nog te redden. De hulp kwam tergend 
langzaam op gang, ondanks of juist 
doordat er nog niet veel vlammen 
direct zichtbaar waren. Allengs kwa-
men er steeds meer mensen binnen 
de poorten om te helpen om spul-
len weg te halen voordat de vlam-
men ze bereikten. Pas na anderhalf 
uur kwam de eerste brandweerauto 
echter zonder bluswater. Toen ook 
arriveerde de politie die eerst begon 
al die mensen weer weg te sturen 
en toen de tweede brandweerauto 
kwam kon pas daadwerkelijk met 
blussen worden begonnen.
Jayne vertelde geëmotioneerd, dat 
er nogal wat verloren is gegaan: 
‘Echter niet door de vlammen. Er is 

een tafel verbrand en veel keuken-
materiaal, de rest is gestolen door 
de dorpsbewoners. Stoelen, kleding, 
schoenen, voedsel. Zelfs de grote 
groentetuin van het weeshuis is voor 
de helft leeggehaald. Ik heb één man 
die wegliep met een vers gebakken 
brood bijna aangevlogen en huilend 
gezegd dat ik hier probeer 70 kinde-
ren te eten te geven’.

Nieuwbouw
De partijen, die na de brand bij 
elkaar zijn geweest zijn allemaal 
sympathisanten van het weeshuis. 
Zij hebben voorgesteld een ont-
werp te laten maken voor nieuw-
bouw op de plaats waar nu de afge-
brande slaapzalen staan. De muren 
die er nu nog staan zijn afgekeurd 
om opnieuw als dragende muren 
gebruikt te worden. Het zou een 
gebouw van 2 verdiepingen moe-
ten worden waar de meisjes boven 
en de jongens beneden slapen. Het 
ontwerp is gratis gemaakt door de 
aannemer die werkt voor de Stich-
ting Wings of Support van de KLM. 
Iemand anders is nu bezig met het 
kostenplaatje. Alles kan binnen 8 
maanden gerealiseerd zijn als er 
genoeg sponsors gevonden kunnen 
worden voor de wederopbouw van 
het weeshuis.

Rekening
Esther had een koffer vol nieuw 
ondergoed en sokken meegeno-
men. Alles was verloren gegaan na 
de diefstal. Van de fa. Nagel uit 
Maartensdijk had zij twee zakken 
vol ondergoed meegekregen! Ver-
der kreeg Esther spontaan 200 euro 
van meelevende dorpsgenoten mee, 
waarvan zij ondergoed en sokken 
heeft gekocht. Arthur en Roeland 
Harshagen zorgden voor een flinke 
hoeveelheid snoep. Alle kinderen 
kregen 3 nieuwe onderbroeken en 
3 paar sokken. Op de ochtend, dat 
Esther en haar collega’s daar waren 
kreeg Jayne bezoek van de brand-
weer, die de rekening van 10.000 
euro kwam brengen. Een onvoor-
stelbaar hoog bedrag voor een 
nogal matige dienstverlening. Na 
uren overleg heeft Jayne dit bedrag 
terug kunnen praten naar 3.500 euro 
met de mogelijk tot afbetaling in 6 
maandelijkse termijnen. De zoveel-
ste tegenvaller.
Er was gelukkig ook nog goed 
nieuws: De school is nu helemaal 
goedgekeurd en staat nu officieel als 
basisschool geregistreerd! Er zijn 
inmiddels al 80 externe kinderen 
aangenomen en de vooruitzichten 
zijn dat in ieder geval de school bin-
nen 2 jaar volledig selfsupporting 
kan zijn. 

Inkomstengenerend
Aan de twee studentes, die naar 
Nairobi gingen, had Esther vooraf 
een specifieke opdracht aangebo-
den: Zoek uit hoe het weeshuis 
op den duur zich zelf financieel 
kan redden! De dames hebben deze 
opdracht zeer serieus genomen en 
ondanks de sores rond de brand 

produceerden zij een prachtig rap-
port, met daarin voorstellen voor 
inkomstengenererende projecten. 
Er is een scala van mogelijkheden 
opgesomd: Een kind sponseren, een 
koe of bijenkasten doneren; er zijn 
vele mogelijkheden. Esther noemde 
een aantal, dat gefinancierd moeten 
worden. Als er voor deze projecten 
sponsoren worden gevonden bete-
kent dit dat het weeshuis hieruit 
aanzienlijke inkomsten kan krijgen. 
Voor specifiekere informatie kunnen 
evt. geïnteresseerden contact met 
haar opnemen.

Projecten
-  Kippenhok: indertijd hebben 

Henrike (van ‘t Land) en Esther 
bedacht dat kippen en eieren wel-
licht een goed project zou zijn en 
dit blijkt nu al zo succesvol te zijn 
dat zelfs hotels al kippen kopen uit 
het weeshuis. Het onderkomen is 
echter te klein en voldoet niet meer 
aan de eisen. Er moet een nieuw 
hok komen en een vaste werkman 
die alles runt. De kosten bedragen 
ongeveer 1300 euro.

-  Koe: aan het sponsoren van koeien 
zitten meerdere kanten. De kin-
deren hebben er baat bij omdat 
vooral de kleintjes dagelijks verse 
melk kunnen drinken, de mest 
wordt gebruikt voor het koken op 
biogas en de melk kan verkocht 
gaan worden aan dorpsgenoten. 
Er vanuit gaande dat er 30 liter 
melk dagelijks verkocht kan wor-
den levert dit per maand 200 euro 
op. De kosten bedragen 1100 euro 
per koe en 80 euro per maand voor 
haar voedsel e.d. 

-  Bijen: Achter de slaapzalen is een 
lege ruimte waar bijen gehouden 
worden. Binnen 5 tot 6 maanden 
kunnen de bijenkasten gevuld zijn 

en honing kan dan verkocht wor-
den. De kippenman wordt opgeleid 
om imker te worden. Er zijn echter 
nieuwe en extra bijenkasten nodig. 
Dit kan per 35 kilo ong. 140 euro 
per half jaar opleveren. De kosten 
zijn 80 euro per kast.

-  Eetzaal: Nu zijn er 70 externe 
leerlingen maar er kan nog door-
gegroeid worden naar 150. Om 
het aantrekkelijk te maken naar de 
school van het weeshuis te gaan 
wil Jayne de kinderen tussen de 
middag op school een maaltijd 
verstrekken. Zodoende hoeven de 
kinderen niet steeds de 15 minuten 
te lopen van en naar school en met 
een goede maaltijd gaan de pres-
taties ook omhoog. Er is ruimte 
voor een eetzaal, alleen het geld 
ontbreekt nog: kosten ongeveer 
2000 euro.

-  Kindsponsoring: Men kan een 
kind uit het weeshuis financieel 
ondersteunen. Met dit geld wor-
den scholing, voedsel en medische 
zorg betaald. Kosten: 35 euro per 
maand 

Diverse studentensponsoring: De 
kinderen zijn leerplichtig t/m groep 
8. Veel kinderen van het weeshuis 
doen het goed op school en halen hun 
examens voor het voortgezet onder-
wijs. Geld ontbreekt echter vaak om 
deze kinderen naar een middelbare 
school te laten gaan. Ook voor ver-
volgopleidingen komen kinderen in 
aanmerking maar kunnen dit niet 
doen zonder financiële hulp. De 
kosten zijn 37 euro per maand voor 
middelbare school, 240 euro per 
maand voor een collegestudent en 
560 euro per maand voor een uni-
versiteitstudent.
Contact hierover met Esther is moge-
lijk tel. 0346 214626 of per e-mail 
esther-louise@klmcabincrew.nl

Het weeshuis na de brand
door Henk van de Bunt

Op 16 augustus is Esther Harshagen de gehele dag op bezoek geweest in het weeshuis St. Pauls Children 
Care Centre in Nairobi, waar onlangs brand heeft gewoed. Esther is werkzaam bij onze nationale 

vliegtuigmaatschappij en had rond die dagen een vlucht naar Nairobi.

Esther met enkele jongens bij de tijdelijke eetzaal.Trots op zijn nieuwe onderbroeken.

Een ouder meisje ontfermt zich over een baby.

Jayne's kleindochtertje Claire vermaakt zich in de nieuwe zandbak.
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Word vierklankbezorger! 
Bel 0346 - 21 19 92

De Bilt - Maartensdijk

CMYK:  0,  60,  100,  0

Vanaf 13 augustus 2008 zijn de verkoopbrochures 
te verkrijgen bij De Jong & Greven makelaardij o/g 

of op woensdag 3 september 2008 tijdens de 
verkoopinformatieavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 

in De Vierstee te Maartensdijk.

14 twee onder één kap woningen 
(koopsomindicatie vrij op naam vanaf € 515.000,-)

Op de voormalige gemeentewerf van Maartensdijk 
worden 14 vrije sector twee-onder-één-kap 

woningen gerealiseerd in een frisse moderne stijl met 
een knipoog naar de Gooise, tuindorpse sfeer 

van de jaren 20-30. 

Dorpsweg 82
3738 CG  Maartensdijk
0346 - 21 18 13
info@dejong-greven.nl
www.dejong-greven.nl

www.niki.nlwww.opgetogen.nl

Bemog Projektontwikkeling Utrecht B.V.
Postbus 273
3990 GB  Houten
030 – 639 11 11
utrecht@bemog.nl
www.bemog.nl

REISCLUB 55+  
MAARTENSDIJK - DE BILT   

Hartelijk dank  voor alle reactie’s 
bij ons 10 jarig bestaan.

Als het ons gegeven wordt gaan we 
nog even door met reizen.

Voor de 4 daagse reis naar 
TEUTENBURGERWALD
vertrek op 9 september is er 
1x een 2 pers kamer vrij gekomen. 

bel even voor info. 
0346-212288

De natuur in ons hart
Fotografe Annemieke van Zanten toog voor De Vierklank op pad en legde geweldig mooie (natuur-)

momenten voor de lezers vast:

Schichtige specht. Het was ook nog wel eens droog de afgelopen tijd.

Dagelijks geopend 10.00 - 22.00 uur

laatste entree 20.30 uur.

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven,

030-2281154, 06-20963766

MIDGETGOLF BILTHOVEN

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT, D.GRIJS, CLIMA, CRUISE, RAD/CD, H.LEDER, 49.000KM  .................  `04 €.16.950,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ....................................  `06 €.12.950,-

206 CC 2.0 16V, LEDER, CLIMA, ABS, RAD/CD, LMV, MLV, ZILV.GRIJS, 45.000KM ................................  `03 €.11.950,-

PARTNER MPV, BLAUW MET, AIRCO, SCHUIFD, ER, CV, AIRBAGS, 23.000KM .....................................  `03 €.10.250,-

306 1.8 16V BREAK, D ROOD MET, ER, CV, SB, TREKH, AIRBAGS, 174.000KM ....................................  `98 €.3.450,-

306 CABRIO, RAD/CD, LEDER, ER, CV, SB, MEERPRIJS. WINTERKAP, 145.000KM..............................  `00 €.8.600,-

307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE, ER, CV, SB, ABS,

CLIMATE, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ..........................................................................................  `03 €.8.750,-

307 1.4 5DRS, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD/NAVI, ESP, 67.000KM .....................................  `02 €.9.950,-

308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS, BLAUW MET, CLIMATE,

ER, CV, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE, LMV, 10.600KM ...............................  `07 €.20.950,-

407 SW 2.0 HDIF, GRIJS MET, CLIMATE, ER, CV, SB, RAD/CD,

CRUISE C, ABS, LMV, AIRBAGS, MLV, 109.000KM ..................................................................................  `05 €.14.500,-

EXPERT 2.0 HDI, ER, CV, SB, BLAUW MET, TREKHAAK, 160.000KM ....................................................  `00 €.5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C3 1.4, BLAUW, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, 40.000KM .......................................................  `03 €.9.950,-

CITROËN BERLINGO MPV 1.6 16V, GRIJS MET, AIRCO, CRUISE, NAVI, 66.500KM   ............................  `05 €.14.500,-

CITROËN C5 1.6HDIF BR, GRIS ICELAND, CLIMA, CRUISE, ABS, ESP .................................................  `05 €.12.450,-

RENAULT MEGANE COUPE, D BL MET, ER, CV, SB, LMV, LEDER, 84.000KM.......................................  `99 €.5.950,-

RENAULT KANGOO 1.5 DCI MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84.000KM .........................................  `04 €.8.750,-

RENAULT CLIO 1.4I 3DRS, AIRB, ER, CV, SB, LMV, MLV, RAD/CD, ZWART MET., ..................................  `00 €.3.500,-

RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,

ER, CV, SB, LMV, MLV, 86.000KM ............................................................................................................  `02 €.7.950,-

FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET, ABS,

CLIMATE, CRUISE, LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180.000KM...........................................  `98 €.5.250,-

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV,

SB, CLIMATE, CRUISE, LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM ........................................................................  `07 €.23.950,-

BUDGET CARS
CITROEN XANTIA 2.0 16V VSX, D.GROEN MET, CLIMATE, ER, CV, SB, ................................................  `96 €.2.250,-

BEDFORD CAMPER IN PRIMA STAAT; BELASTINGVRIJ ........................................................................   €.3.950,-

FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK, ..................................................................  `96 €.2.250,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

NOG 3 DAGEN

De laatste restanten
 VAN DAMES-, HEREN-,

KINDER- EN BABYKLEDING.

ALLES MOET WEG.
WIJ GAAN RUIMTE MAKEN

VOOR DE NIEUWE COLLECTIES

OPRUIMINGS-FINALE!!!

DONDERDAG
28 AUGUSTUS

VRIJDAG
29 AUGUSTUS

ZATERDAG
30 AUGUSTUS

NU voor de HELFT
van de halve prijs!!!

*LET OP groene stickers!!!

NU of nooit...
Rek met restanten

KINDER- EN BABYKLEDING.
2 artikelen* voor € 5,-
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advertentie

‘Tafel van Twee’ over dementie
door Henk van de Bunt

Op de redactie van De Vierklank kwam het verzoek binnen tot plaatsing van een aankondiging over twee 
gratis theatervoorstellingen, door de Geertekerk in Utrecht samen met de Utrechtsewerkgroep dementie te 

organiseren in het kader van de Wereld Alzheimerdag op donderdag 25 september a.s. In principe
is de uitnodiging bedoeld voor familieleden/mantelzorgers van dementerenden,

maar daarnaast zijn belangstellenden van harte welkom. Het betreft de theatervoorstelling
‘Tafel van Twee ‘van Thomas Borggrefe. 

Succesvolle Zomermarkt
De 43ste Zomermarkt in Lage Vuursche werd jongstleden zaterdag weer 
massaal bezocht. In dorpshuis De Furs werd er van 10.00 tot 16.00 uur heel 
wat gesmuld. De stemming zat er goed in. Op de rommelmarkt werd veel 
te koop aangeboden en verkocht. Het Rad van Avontuur draaide volop. De 
stalletjes buiten deden ook goede zaken. 
Voor de kinderen was het kermis met een glijbaan, springkussen en spel-
letjes. In de kerk gaven kerkorganist Paul van Rooyen en predikant Gijsbert 
Kruijmer van 13.00 tot 16.00 uur een orgelconcert, waarvoor een kleine 
bijdrage werd gevraagd. 
De opbrengst is voor het onderhoudsfonds van de Ned. Herv. Kerk in het 
dorp. Organisator Jan Kuit schatte dat er dit jaar ca. 5900 euro voor het 
onderhoud was verdiend. [KP]

Een goede opkomst bij de kraampjes van de Zomermarkt in Lage Vuur-
sche.

Het verzoek werd gedaan, omdat men 
graag alle mantelzorgers / familie van 
dementerenden in de regio Utrecht 
hiervoor wil uitnodigen. Voor zover 
de adressen bekend zijn bij de werk-
groep dementie Utrecht krijgen alle 
betrokkenen daarvoor een persoon-
lijke uitnodiging, maar door dit ver-
zoek wil men graag ook het potentieel 
belangstellenden, waarvan men de 
adressen niet kent in deze regio op de 
gratis voorstellingen wijzen, 

Mantelzorg in De Bilt 
Bij de woorden ‘mantelzorg’ en 
‘dementie’ gaan in deze regio de 
gedachten in eerste instantie uit naar 
de SWO De Zes Kernen De Bilt. 
Wanneer we dan ook Willemien Hak, 
mantelzorgconsulente van de SWO 
naar de voorstelling vragen, is zij 
positief verrast: Willemien: ‘Ik ken de 
voorstelling niet, maar aangezien het 
uit de werkgroep dementie Utrecht 
komt, ga ik ervan uit, dat het oké is. 
Ik ondersteun het verzoek dan ook 
van harte. De voorstelling kan wel 
veel oproepen bij mensen en dan is 
het misschien ook prettig dat men 
weet dat er in gemeente De Bilt 
een steunpunt mantelzorg is, dat een 
uitgebreid aanbod heeft voor mantel-
zorgers van mensen met dementie. Ik 
denk hierbij aan een luisterend oor of 
een persoonlijk advies, maar ook aan 

de contactgroep, bezoekservice en 
informatiebijeenkomsten’. 

Over het stuk
'Tafel van Twee' (regie: Helmert Wou-
denberg) belicht het proces van een 
dementerende vrouw en haar echtge-
noot. De voorstelling laat niet alleen 
de binnenwereld van een dementeren-
de vrouw zien, maar ook de hierdoor 
veranderende relatie tussen man en 
vrouw. Beide vechten met de ziekte. 
Kan hij liefdevol met haar in verbin-
ding blijven, wat dringt nog tot haar 
door, wat is de grens van zijn zorgen 
voor haar? 
De theatervoorstelling is indringend. 
Hij is geschikt voor verschillende 
doelgroepen, bijvoorbeeld familiele-
den van dementerenden en iedereen, 
die meer over dementie te weten wil 
komen. Na afloop gaat de acteur des-
gewenst in gesprek met het publiek. 
Het betreft een middag - en een 
avondvoorstelling op donderdag 25 
september 2008 in de Geertekerk, 
Geertekerkhof 23 te Utrecht. De mid-
dagvoorstelling is van 14.00 tot 15.00 
uur met een evt. nagesprek tot 16.00 
uur en de avondvoorstelling is van 
19.30 tot 20.30 met nagesprek tot 
21.30 uur. 
Aanmelden is niet verplicht maar 
wordt wel erg op prijs gesteld en kan 
via het kerkelijk bureau van de Geer-

tekerk, Tel. 030 2340198 (dinsdag 
t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur) 
of E-mail rgu@geertekerk.nl

De organisatie is in handen van 
de Geertekerk (vrijzinnige Remon-
strantse Gemeente Utrecht) in samen-
werking met de werkgroep dementie 
Utrecht, waarin verschillende zorg- 
en welzijnsorganisaties samenwerken. 
De gemeente Utrecht geeft financiële 
steun.

Een pleidooi voor het kleurpotlood
Marie Brožova werkte in Lage Vuursche

door Kees Pijpers

Vanaf woensdag 20 augustus jl. werkte en exposeerde de Tsjechische kunstenares Marie Brožova voor 
Dorpshuis De Furs in Lage Vuursche. Zes dagen lang elke dag van 11.00 tot 18.00 uur. Als het weer te slecht 

was deed ze dat in de bibliotheek in het Dorpshuis.

Met haar project ‘Een pleidooi voor 
het kleurpotlood’ wil ze een breed 
publiek tonen dat het mogelijk is om 
met eenvoudige kleurpotloden, waar-
mee ook kinderen werken, grootse 
werkstukken te maken zijn. Groots in 
de zin van schoonheid en artisticiteit 
en groot in de zin van formaat. Marie 
werkt onder andere op AO-formaat 
(ca. 118 x 84 cm) en soms nog groter. 
Haar werk is sprookjesachtig door het 
werken met kleurpotlood dat een licht 
en zwevend effect geeft. Ze vertelt 
dat ze eerst het beeld in haar droom 
ziet en het daarna in een paar dagen 
op doek projecteert. Passanten vinden 
haar werk heel apart en prachtig.

Technieken
In 2004 startte Marie Brožova in 
Praag haar project en intussen reist ze 
met haar man het hele jaar door Tsje-
chië en de laatste jaren doet ze ook 
andere Europese landen aan. Marie is 
nu voor de derde keer in Nederland. 
Van al haar werkstukken zijn ansicht-
kaarten gemaakt die men kan kopen. 
Haar man Martin geeft in het Engels 
enthousiast uitleg terwijl Marie zelf 

al tekenend sommige technieken uit-
legt en de resultaten laat zien. ‘De 
eerste twee dagen viel het bezoek 
wat tegen’, vertellen ze. ‘We zijn het 
anders gewend. Vrijwel overal is de 
belangstelling veel groter dan hier, 
maar misschien komt dat door het 
slechte weer.’ Inderdaad waren er 
vanaf vrijdag veel meer bezoekers. 

Vooral tijdens De Zomermarkt op 
zaterdag was het druk en de verkoop 
goed. Gisterochtend zijn ze vertrok-
ken naar Tsjechië voor een toer door 
eigen land. Volgend jaar komen ze 
weer naar Nederland, waar andere 
plaatsen zijn besproken. (Voor meer 
informatie www.mariemab.com)

Marie maakt grootse werkstukken.

Vooral tijdens De Zomermarkt op zaterdag was het druk en de verkoop 
goed.
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We hebben er zin in.

Dubbel genieten!
Ook deze week kunt u bij onspro� teren van de duikelweken. Geniet van een heerlijk ontbijt of lunch met bijvoorbeeld vleesbeleg, verse Goudse kaas en vruchtennectar. 

Met smakelijk lage prijzen is dat pas echt genieten!

Johan de Zeeuw

1.79

1.29

9.90

5.90

1.79

1.19
kilo 11.90

1.17

0.99

1.59
kilo 5.60

1.79

Week 35 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 augustus t/m zaterdag 30 augustus 2008.

Pas op: 
duikelingwekkend
lage prijzen!

St. Dalfour jam
alle smaken
pot 284 gram

Granini 
vruchtennectar
sinaasappel, roze 
pompelmoes, perzik 
en lychee of mango
fles 1 liter

Goudse kaas 
30+ jong belegen
kilo 

Stegeman 
vleeswaren 
flinterfijn
kipfilet, achterham, 
rauwe ham of 
runderrookvlees
100 gram

Boeren of grof 
volkorenbrood
gesneden en verpakt
heel

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

622_ADV_CL3_WK35.indd   2 22-08-2008   09:10:36
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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:	Herinrichten	Van	Dijcklaan	rondom	de	Van	Dijckschool:	tot	30	
augustus	2008;

•	 	De	Bilt:	Voordorpsedijk	aanleggen	2	duikers:	afsluiting	voor	gemotoriseerd	ver-
keer	in	de	nachten	van	8	op	9	en	9	op	10	september	2008.

Aanvragen om vergunning (arti-
kel	41	Woningwet)	voor:
Reguliere bouwaanvraag
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 6,	 ver-
groten	schuur;

•		Westbroek,	 Dr.Welfferweg	 39,	
veranderen	woonboerderij.

Lichte	bouwaanvraag
•		Groenekan,	 Groenekanseweg	
tegenover	 103,	 plaatsen	 reclame-
bord;

•		Groenekan,	Kon.	Wilhelminaweg	
329,	plaatsen	dakkapel;

•		Maartensdijk,	Tuinlaan	 20,	 plaat-
sen	dakkapel.

Sloopaanvraag	
•		Westbroek,	 Kerkdijk	 17,	 sloop	
woning;

•		Westbroek,	 Dr.	 Welfferweg	 39,	
sloop	rietenkap	en	sporen.

Aanvraag monumentenvergun-
ning
•		Hollandsche	Rading,	Vuursedreef	
180,	vergroten	restaurant.

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

Verleende	bouwvergunningen
•		Groenekan,	 Lindenlaan	 66,	
plaatsen	 tijdelijke	 huisvesting	  
(max.	1	jaar)	(21-08-08);

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 71,	
oprichten	brug	(13-08-08);

•		Maartensdijk,	 Emmalaan	 2,	  
veranderen	berging	(11-08-08);

•		Maartensdijk,	Prinses	Marijkelaan	
89,	plaatsen	dakkapel	(15-08-08).

Verleende	monumentenvergunning
•		Westbroek,	 Dr.Welfferweg	 39,	
veranderen	deel	(24-07-08).

Verleende	sloopvergunning
•			Groenekan,	 Voordorpse-
dijk	 29a,	 sloop	 dakplaten	
schuur(07-08-08);

•		Maartensdijk,	 Prins	 Clauslaan	 1	
t/m	 37	 sloop	 asbest	 plafonds	 bij-
gebouw	(11-08-08).

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	 voorzie-
ning	griffierecht	betalen.	Voor	meer	
informatie	 over	 de	 hoogte	 daarvan	
kunt	u	contact	opnemen	met	de	grif-
fier	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.

Openbare	 kennisgeving	 kapver-
gunning

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 van	 gemeente	 De	 Bilt	
heeft	 op	 basis	 van	 artikel	 4.3.2.	
van	 de	Algemene	 plaatselijke	 ver-

ordening	 2007	 (t/m	 2e	 wijziging)	
gemeente	 De	 Bilt	 een	 kapvergun-
ning	verleend	voor:

Groenekan:
•	1	spar,	Veldlaan	29	(22-08-2008).

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

Beheer Openbare Ruimte

Verkeersbesluit

Bij	 de	 receptie	 van	 het	 gemeente-
huis	 ligt	 het	 volgende	 verkeersbe-
sluit	 en	 bijbehorende	 tekening	 en	
beleidsregel	ter	inzage:

Nieuw verkeersbesluit gesloten-
verklaring Westbroek

In	 de	 afgelopen	maanden	 heeft	 de	
gemeente	 De	 Bilt	 in	 overleg	 met	
bewoners	 en	 bedrijven	 de	 moge-
lijkheden	 voor	 het	 instellen	 van	
een	geslotenverklaring	op	de	Kors-
sesteeg	onderzocht.	De	bezwaarpro-
cedure	 is	 doorlopen	 en	 de	 advies-
commissie	 bezwaarschriften	 heeft	
een	advies	uitgebracht.
Het	 college	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 heeft	 hierop	 een	 nieuw	 ver-
keersbesluit	genomen.

De	 geslotenverklaring	 wordt	 inge-
steld	 op	 de	 Korssesteeg	 (tussen	
Achterweteringseweg	 en	Dr.	Welf-

ferweg)	 voor	 alle	 motorvoertuigen	
(behalve	 landbouw-	 en	 vrachtver-
keer)	 en	 geldt	 op	 maandag	 tot	 en	
met	vrijdag	van	6.00-9.00	uur	rich-
ting	Westbroek	en	van	16.00-18.00	
uur	 richting	Maartensdijk.	We	ver-
wachten	 eind	 september	 de	 bor-
den	 te	 kunnen	 plaatsen.	De	 exacte	
datum	wordt	nog	bekend	gemaakt.

De	locatie	en	de	tijden	van	de	geslo-
tenverklaring	 zijn	 dus	 hetzelfde	
gebleven.	Wel	wordt	nu	een	uitzon-
dering	gemaakt	voor	landbouw-	en	
vrachtverkeer.	Deze	mogen	dus	ook	
tijdens	 de	 geslotenverklaring	 over	
de	weg	rijden.
Bovendien	 wordt	 nu	 soepeler	
omgegaan	 met	 het	 verlenen	 van	
ontheffingen.	 Daarvoor	 heeft	 het	
college	 de	 volgende	 beleidsregel	
vastgesteld:

In onderstaand overzicht staat 
welke personen voor een ontheffing 
in aanmerking komen en hoe deze 
aangevraagd kan worden:
1.		inwoners	 van	 Westbroek,	 Oud	
Maarsseveen	 en	 een	 deel	 van	
Tienhoven	 (een	 kaartbijlage	 ligt	
bij	 het	 verkeersbesluit	 ter	 inza-
ge).	 Aanvraag	 met	 naam,	 adres	
en	woonplaats	van	de	aanvrager.

2.		inwoners	 van	 Groenekan,	 Hol-
landsche	 Rading,	 Maartensdijk,	
De	 Bilt	 of	 Bilthoven	 die	 zorg	
verlenen	aan	inwoners	van	West-
broek,	Oud	Maarsseveen	 en	 een	
deel	 van	 Tienhoven.	 Aanvraag	
met	 naam,	 adres	 en	 woonplaats	
van	de	aanvrager	en	van	de	inwo-
ner	die	zorg	behoeft.	Een	schrif-
telijke	bevestiging	van	de	 inwo-
ner	die	zorg	behoeft.

3.		werknemers	van	bedrijven	die	in	
Westbroek,	Oud	Maarsseveen	of	
een	 deel	 van	 Tienhoven	 geves-
tigd	zijn	(een	kaartbijlage	ligt	bij	
het	 verkeersbesluit	 ter	 inzage).	
Aanvraag	 met	 naam,	 adres	 en	
woonplaats	 van	 de	 aanvrager.	
Een	werkgeversverklaring.

Een	 ontheffing	 is	 vijf	 jaar	 geldig.	
De	aanvrager	kan	zonodig	een	ver-
zoek	 tot	 verlenging	 indienen.	 Uw	
aanvraag	of	een	verzoek	om	verlen-

ging	kunt	u	richten	aan	het	college	
van	 de	 gemeente	 De	 Bilt,	 Post-
bus	 300,	 3720	 AH	 Bilthoven,	 of	
per	 e-mail	 aan	 wiegantm@debilt.
nl.	 Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	
contact	opnemen	met	de	heer	M.J.	
Wiegant	(030	–	228	91	99).

Publiekezaken

Aangepast	 financieel	 besluit	
individuele voorzieningen maat-
schappelijke	 ondersteuning	 De	
Bilt	2008	vastgesteld

Het	 college	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 maakt	 het	 volgende	 bekend.	
Het	 college	 heeft	 in	 zijn	 vergade-
ring	van	22-07-2008	het	aangepaste	
financieel	besluit	individuele	voor-
zieningen	maatschappelijke	 onder-
steuning	De	Bilt	2008	vastgesteld.	

Het	 financieel	 besluit	 individuele	
voorzieningen	 maatschappelijke	
ondersteuning	De	Bilt	2008	De	ver-
ordening	 regelt	 de	 financiële	 tege-
moetkomingen	 van	 voorzieningen	
die	de	gemeente	verstrekt	op	grond	
van	 de	 nieuwe	 Wet	 maatschappe-
lijke	 ondersteuning.	Voorzieningen	
waarover	 het	 gaat	 zijn	 de	 hulp	
bij	 het	 huishouden,	 vervoersvoor-
zieningen,	 woningaanpassingen	 en	
rolstoelen.

Ter inzage
Het	 financieel	 besluit	 individuele	
voorzieningen	 maatschappelijke	
ondersteuning	De	Bilt	2008		ligt	tij-
dens	kantooruren	ter	inzage	bij	het	
informatiecentrum	van	het	gemeen-
tehuis,	Soestdijkseweg	zuid	173	in	
Bilthoven.	Tegen	 betaling	 van	 een	
legesbedrag	 kunt	 u	 een	 kopie	 ver-
krijgen.	Voor	antwoord	op	inhoude-
lijke	vragen	over	deze	regeling	kunt	
u	 contact	 opnemen	 met	 mevrouw	
Tolinda	de	Vries,	telefoon	(030)	228	
94	88.	U	kunt	het	financieel	besluit	
ook	 op	 de	 gemeentelijke	 website	
(www.debilt.nl)	raadplegen.

Bilthoven, 27 augustus 2008 

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 

De	raad	van	State	heeft	op	20	augus-
tus	 2008	 de	 beroepen	 tegen	 het	
bestemmingsplan	 Bedrijvenpark	
Larenstein	ongegrond	verklaard.	

Dit	 betekent	 dat	 de	 ontwikkeling	
van	 het	 noordelijk	 deel	 van	 het	
bedrijvenpark	kan	worden	voortge-
zet.	Voor	het	zuidelijke	gedeelte	van	

het	 plangebied	 (MOB-terrein)	 kan	
nu	 de	 gerechtelijke	 procedure	wor-
den	gestart	om	de	op	dat	gebied	rus-
tende	erfdienstbaarheid	op	te	heffen.	
Nadat	deze	procedure	is	doorlopen,	
is	 de	 verwachting	 dat	 de	 gemeen-
te	 begin	 2010	 kan	 starten	 met	 het	
bouwrijp	maken	 van	 het	 terrein	 en	
het	 uitgeven	 van	 kavels	 voor	 het	

zuidelijk	deel.	Op	het	bedrijvenpark	
Larenstein	 worden	 30	 kavels	 uit-
gegeven,	 waarover	 op	 dit	 moment	
onderhandelingsgesprekken	 plaats-
vinden.

Het	 bedrijvenpark	 Larenstein	
wordt	 met	 name	 ontwikkeld	 om	
de	 bebouwde	kom	 te	 ontlasten	 van	

milieuhinderlijke	 bedrijven.	 Deze	
bedrijven	 krijgen	 de	 gelegenheid	
zich	 op	 het	 te	 ontwikkelen	 bedrij-
venpark	 te	 vestigen.	 Ook	 onderne-
mingen	die	door	gebrek	aan	uitbrei-
dingsruimte	worden	beperkt	 in	hun	
bedrijfseconomische	 groei,	 kunnen	
naar	 Larenstein	 verhuizen,	mits	 zij	
passen	 in	 de	 geldende	 milieucate-
gorie.	

Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.debilt.nl	

Mededeling: Het gemeentenieuws 
is volledig in deze rubriek opgeno-
men. Alleen voor de bekendmakin-
gen en vergunningen is een selectie 
opgenomen, waarbij in ieder geval 
alle informatie over de dorpsker-
nen wordt vermeld. Volledige ver-
melding 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.

Bestemmingsplan	Larenstein	
goedgekeurd door Raad van State

Vervolg op pagina 12
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Informatieavond: Woensdag 3 september 2008 
Aanvang 20.00 uur. De Vierstee, Maartensdijk 

Belangstelling? 
Wilt u in aanmerking komen voor een 
Koop-Goedkoopwoning? Schrijft u zich 
dan in als woningzoekende. De woningen 
worden toegewezen aan huishoudens die 
minimaal uit twee personen bestaan. Het 
gezamenlijk belastbaar inkomen mag 
maximaal € 50.000,- per jaar bedragen. 
Bij de woningtoewijzing hanteren we de 
onderstaande volgorde: 
 
1. Woningzoekenden uit de kern  
 Maartensdijk. Doorstromers uit een 
 huurwoning hebben voorrang op  
 starters; 
2. Woningzoekenden uit de overige  
 kernen van gemeente De Bilt.  
 Doorstromers uit een huurwoning  
 hebben voorrang op starters; 
3. Overige woningzoekenden uit de regio. 

Plan Opgetogen 
Op de voormalige locatie van de gemeentewerf en de tennisbanen in het centrum van 
Maartensdijk wordt nieuwbouwplan ’Opgetogen’ gerealiseerd. Woonstichting SSW 
bouwt hier 12 vier-onder-één-kap koopwoningen met stijlkenmerken uit de jaren ‘20 en 
‘30. Binnenkort begint de verkoop van deze woningen. 

TE KOOP  
12 nieuwbouw  
eengezinswoningen 

Meer informatie 
Heeft u belangstelling voor één van de 12 woningen? Kom dan naar de informatieavond 
van 3 september 2008. Of haal de folder en een belangstellingsformulier bij Woonstich-
ting SSW. U kunt deze ook downloaden van de website van Woonstichting SSW. Lever 
het formulier vóór 5 september in bij Woonstichting SSW. De verkoop van de woningen 
wordt begeleid door Nijland Makelaars uit Bilthoven. 15 september start de verkoop. 

Woonstichting SSW 
Waterman 45, Bilthoven 
Postbus 265 
3730 AG  De Bilt 

T 030 220 58 33 
F 030 220 05 87 
E info@woonstichting-ssw.nl 
I www.woonstichtnig-ssw.nl 

De woningen worden vrij op naam vol-
gens het Koop-Goedkoop principe ver-
kocht. 
 
Koopprijs (opstal) vanaf: € 189.000,- 
Erfpacht na 10 jaar vanaf: € 3.645,- p/j 
 
Koop-Goedkoop 
Bij Koop-Goedkoop worden de woning en 
de grond gesplitst. U koopt alleen de wo-
ning. Alleen voor de aankoopprijs van de 
woning sluit u een hypotheek af. SSW 
blijft eigenaar van de grond. Voor het 
gebruik van de grond die bij de Koop-
Goedkoopwoning hoort, betaalt u erfpacht 
aan SSW. En op erfpacht krijgt u van ons 
korting. Te beginnen bij 100%. Deze kor-
ting wordt in 10 jaar tijd afgebouwd.  

 

Voor een behoefteonderzoek naar 
woon-, zorg-, en welzijnsdien-
sten in Maartensdijk zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om buurtgenoten te 
interviewen.
Het innovatieproject MENS 
wil graag meer zicht krijgen op 
behoeften die er bij bewoners 
in Maartensdijk leven. Deze 
informatie wordt gebruikt om de 
dienstverlening meer af te stem-
men op wat bewoners belangrijk 
vinden en om eventuele ontbre-
kende dienstverlening te ontwik-
kelen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken personen die:
-  woonachtig zijn in Maartens-

dijk;
-  zich actief in willen zetten voor 

hun wijk en die het leuk vinden 
mee te denken over hoe hun 
wijk verbeterd kan worden;

-  het leuk vinden om op vrijwil-
lige basis wijkgenoten te inter-
viewen. Het gaat daarbij om het 
afnemen van 10 interviews per 

interviewer;
-  in de periode van september tot 

december 2008 (gemiddeld één 
dagdeel per week) beschikbaar 
zijn.

Wat bieden wij?
-  Een introductiedag met training 

en toelichting voor alle inter-
viewers;

-  Tussentijdse begeleiding en een 
bijeenkomst;

-  Een slotbijeenkomst waarin we 
gezamenlijk conclusies en aan-
bevelingen formuleren;

-   Vrijwillige respondenten: wij 
vragen de te interviewen perso-
nen om mee te doen;

U gaat dus alleen naar personen 
die het leuk vinden om mee te 
werken.

Wanneer vindt het plaats en 
hoeveel tijd kost het?
-  De introductiebijeenkomst 

vindt plaats op dinsdag 16 
september van 19.00 - 22.00 
uur in het wijkservicecentrum 
in Dijckstate, Maertensplein 

96, 3738 GR Maartensdijk.  
U neemt daarna 2 proefinter-
views af in de periode van 17 
september tot 30 september. 
(Het afnemen van één interview 
zal ongeveer één uur duren).

-  De tussentijdse bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 30 sep-
tember van 19.00 – 22.00 uur 
in Dijckstate. U neemt daarna 
circa 8 interviews van ongeveer 
een uur af in de periode van 1 
oktober tot 15 december.

-  De slotbijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 13 januari 2009 van 
19.30 – 22.00 uur in het wijk-
servicecentrum in Dijckstate.

Interesse?
Voor aanmelding en/of meer 
informatie kunt u contact opne-
men met:
Hilde Evers, wijkprojectleider 
MENS in Maartensdijk
Telefoon: 030 220 34 90 / 0346 
21 41 61
Email: h.evers@mensdebilt.nl

www.mensdebilt.nl

Vakantierooster Formulierenbrigade 
Regionale Sociale Dienst

In verband met de vakantie is het rooster van de formulierenbrigadiers aange-
past. Mensen met een minimuminkomen, die hulp nodig hebben bij het invullen 
van formulieren, noodzakelijk voor belastingteruggave, bijzondere bijstand, 
zorg- en huurtoeslag en andere financiële regelingen, kunnen tot en met 1 sep-
tember 2008 op de volgende dagen en locaties terecht: 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bij de Regionale Sociale Dienst, 
Het Rond 6, Zeist.
Dinsdag en woensdag van 12.30 tot 16.30 uur bij de gemeente Zeist.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis Doorn.

Vervolg van pagina 11

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, 
Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, 
Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 
3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Wilt u 10 buurtgenoten interviewen?

 steps 13.00 - 14.00 uur
 bodyshape 14.00 - 15.00 uur
 kickfun 15.00 - 16.00 uur ( nieuw)
 kickboksen 16.00 - 17.00 uur

professionele begeleiders geven uitleg
over fitness en fysiofitness.

kom en doe gezellig mee met de workouts of kom 
gewoon even kijken onder het genot van een hapje 
en drankje. 
 
Nieuwe leden die zich aanmelden op de open dag 
betalen geen inschrijfgeld. 
 
all inn maand abonnement 29.50 euro
 
its sport
industrieweg 11 tel: 06 46 10 46 00
maartensdijk email: farida@itssport.nl

its sport
zaterdag 6 september

open dag

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

FamiliedrukwerkKon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 21 09
www.jvand.nl



Nachtelijke vliegers bij 
Fort Ruigenhoek

Op vrijdag 29 augustus organiseert het IVN (afdeling Vecht en Plassengebied) 
in samenwerking met Staatsbosbeheer een excursieavond bij fort Ruigen-
hoek. Onder leiding van ervaren gidsen gaat u op zoek naar nachtvlinders 
en vleermuizen. Deze avond wordt gehouden in het kader van de Nationale 
Nachtvlinder (en Vleermuizen)nacht.
De avondschemering in fort Ruigenhoek roept op zich al een heel aparte sfeer 
op. Daarnaast is de locatie heel geschikt om ook daadwerkelijk vleermuizen, 
nachtvlinders en andere insecten die ’s nachts willen vliegen, te vinden. We 
helpen de natuur daarbij een handje door de insecten te lokken met licht, vitra-
ge en een zoete lokstof. En dat nachtmotten en insecten altijd saai grijsbruin 
zijn, is een fabeltje. U zult versteld staan van de vele kleuren en vormenrijk-
dom van de vlinders en insecten die u te zien krijgt.
Rond het fort Ruigenhoek komen ook veel vleermuizen voor. Om vleermui-
zen te horen en te zien, maken we gebruik van een batdetector. Een batdetec-
tor zet de voor ons niet hoorbare geluiden van de vleermuizen om in hoorbare 
geluiden. Dat maakt het gemakkelijker om de vleermuizen te lokaliseren en 
te herkennen. Sommige vleermuizen hebben aparte namen, bijvoorbeeld de 
dwergvleermuis of laatvlieger. En zijn die oren van een grootoorvleermuis 
echt wel zo groot?
U hoort, ziet en krijgt uitleg over de nachtelijke vliegers op 29 augustus bij 
fort Ruigenhoek, Utrecht-noord. De excursie start om 21.00 uur nabij het toe-
gangshek naar fort. Wij raden u aan op de fiets te komen, maar parkeren kan 
ook op de Sint Anthoniedijk, een zijweg van de Gageldijk (volg de bordjes en 
aanwijzingen). Voor koffie en thee wordt gezorgd, aanmelding vooraf is niet 
nodig en er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. 
Voor meer informatie over deze excursie kunt u contact opnemen met Harrie 
Pelgrim, via de telefoon 06 25147998, of via de e-mail pelgrim.fam@planet.nl. 

 De Vierklank 13 27 augustus 2008

advertentie

De reden dat hij stopt, is dat ver-
der verzamelen voor hem helaas niet 
meer mogelijk is. Willem is inmiddels 
84 jaar oud en niet meer in staat om 
nog even op een achternamiddag met 
openbaar vervoer of gemobiliseerd 
naar Groningen of Limburg te gaan 
om bijvoorbeeld die ene nog ontbre-

kende ansichtkaart in zijn verzame-
ling te verwerven. Voor hem is de lol 
er hierdoor een beetje af, zegt hij. 

Handel
Het verzamelen van oude ansicht-
kaarten begon in 1982 toen hij, 58 
jaar oud, stopte als melkslijter. Als 

zoon van een huisslachter moest hij 
in 1936 meteen na de lagere school 
gaan werken. Hij werkte o.a. bij een 
groenteboer in Hilversum en een vis-
handel in Bilthoven. Op 8 december 
1948 trouwde hij met Neeltje van der 
Wilt uit Kockengen. Direct na hun 
trouwen namen ze de zuivelhandel 
van Verhoef (voorheen Doornenbal) 
aan de Dorpsweg 64 in Maartens-
dijk over. Willem reed iedere dag 
op de transportfiets zijn klanten af, 
terwijl Neeltje de winkel deed. De 
transportfiets werd achtereenvolgens 
vervangen door een bakfiets, motor-
bakfiets, een ijzeren hond, een over-
kapte melktruc, Ford Transit met aan-
hanger en als laatste reed hij tot 1982 
met een SRV-wagen. De winkel was 
inmiddels verplaatst naar Dorpsweg 
70. Nadat hij in 1982 als melkboer 
stopte, heeft hij nog 8 maanden bij de 

toenmalige koekfabriek van Evenhuis 
aan de Industrieweg gewerkt. Maar 
na 46 jaar actief in de handel gewerkt 
te hebben, bleef het spel van aan- en 
verkoop hem lokken.

Ansichtkaarten
Uit liefhebberij ging hij vanaf 1982 
handelen in tweedehands goederen 
zoals wasmachines, hometrainers, 
postzegels, munten en ‘prentbrief-
kaarten’. Overal in het land kocht 
en verkocht hij deze en vaak huurde 
hij een stand op beurzen. Alleen de 
ansichtkaarten van Maartensdijk en 
omgeving behield en bewaarde hij 
zelf. Ondanks het feit dat hij met 
het verzamelen ophoudt, kan hij het 
niet laten soms toch weer handel in 
te kopen. Daarom vraagt hij in de 
eerder genoemde advertentie, waarin 
hij vermeldt te gaan stoppen met spa-
ren, tegelijkertijd ook nog losse oude 
ansichtkaarten en albums te koop. 
Vooralsnog is hij niet van plan zijn 
verzameling over Maartensdijk van 
de hand te doen.

Stoppen met het verzamelen
door Koos Kolenbrander

Maartensdijker Willem van Keulen plaatste in De Vierklank van 6 en 13 augustus jl. een opvallende adver-
tentie, waarin hij vermeldt wegens zijn leeftijd te gaan stoppen met het sparen van oude ansichtkaarten. 
Kenners weten dat hij één van de mooiste collecties oude ansichtkaarten van Maartensdijk en omgeving 

bezit. De annonces waren aanleiding om eens bij hem te gaan buurten

Een melkslijter (melkboer) is een ouderwetse aanduiding voor iemand, die 
een winkel dreef in, of langs de deur ging met, voornamelijk melk en zuivel-
producten. Voor de uitvinding en grootschalige toepassingen van koelkasten 
kwam de melkboer in Nederland dagelijks langs de deuren. Tot eind 19e 
eeuw werd de melk meestal door boeren zelf rondgebracht. Later trokken veel 
werkloze boerenzonen naar de stad en begonnen een winkel waar ze melk, 
boter, kaas en eieren verkochten (en bier). Soms hadden ze nog een paard en 
een koe in de tuin. Er was veel concurrentie. Vaak verschenen op één trap 
meerdere melkboeren met grote kannen losse melk en een mand met eieren en 
'dubbel gestoomde' melk. Het was een zwaar bestaan, trap op/trap af, maar 
melkboeren hadden echte buurtzaken, veel meer dan bakkers en groenteboe-
ren. Alles ging op de pof en de melkboer had een sociale functie. 

Melkslijter ‘W. van Keulen’ ging later over op het vergaren van Maartens-
dijkse ansichtkaarten.

Uit ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveldt:
Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop …………….
……. Een kar die ratelt op de keien
Eén van de medewerkers en neef van 
Van Keulen, Freek van der Wilt, rijdt 
met een onbekende jongen op de ‘kar’ 
ter hoogte van Dorpsweg 96 in ons 
‘dorp’.

Rond het fort Ruigenhoek komen ook veel vleermuizen voor.



Op zondagmiddag 31 augustus houdt de Werkschuit de Bilt/Zeist weer een open 
dag. Van 12.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in De Bilt op de Beatrix-
laan 1 en in Zeist op de Egelinglaan 2b. 

Deze middag krijgt u de gelegenheid zich te laten informeren over het nieuwe 
cursusseizoen dat vanaf maandag 8 september van start zal gaan. Docenten en 
medewerkers zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en voor kinderen 
zijn er diverse open lessen. Zo kunnen ze in Zeist meedoen met een open les 
toneel, ballet, musical(dans) of capoeira en in de Bilt met streetdance, kleuter-
dans of klassiek ballet. 

De beeldende sector zal in beide vestigingen kinderactiviteiten organiseren 
onder het thema ‘Dobberen bij de Werkschuit’. Kinderen van 5 t/m 12 jaar 
kunnen in diverse beeldende workshops bootjes, vlotten, drijvers en passagiers 
maken van verschillende materialen. Deze zullen gedurende de dag tentoonge-
steld worden en te water gelaten worden in de binnentuinen van beide locaties. 
Daarnaast kan de jeugd vanaf 12 jaar in Zeist Chinese maskers van klei komen 
maken. 

Natuurlijk kunt u deze dag ook inschrijven voor het komende cursusseizoen. 
Tot nu toe hebben ruim 1200 deelnemers reeds ingeschreven, maar er is nog 
voldoende plek op meer dan 100 cursussen. Er zijn een aantal nieuwe cursus-
sen gepland. In Zeist is er een forse uitbreiding bij de digitale werkvormen met 
lessen Adobe Illustrator, Photoshop en Webdesign met Dreamweaver. De thea-
terafdeling komt met stemtechniek voor jongeren, een basiscursus toneel voor 
volwassenen en vanwege de enorme belangstelling 2 extra musicalklassen voor 
8-9 jarige. De dansafdeling komt met een cursus jazzdance voor volwassenen. 

In de Bilt start de afdeling dans een cursus streetdance voor kinderen van 9-12 
jaar en een cursus dansconditie voor volwassenen. De beeldende afdeling zal 
hier ook 3 nieuwe cursussen gaan verzorgen: een zapcursus beeldend, waarin 
verschillende beeldende disciplines de revue zullen passeren , een zaterdaga-
telier model/portret boetseren/beeldhouwen onder leiding van Jan Dikhof en 
voor de jeugd is er een kunstlab op de zaterdagochtend , waarin kennis gemaakt 
wordt met diverse materialen. 

Een uitgebreide beschrijving van het nieuwe cursusprogramma, alsmede het 
exacte rooster voor de open dag vindt u op onze website www.werkschuit.nl 

Diversen
 

Weer aan het werk? met een 
goed model meer succes!
Kom naar BETTY'S CORNER! 
bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

De FRANSE TAAL leren 
spreken en verstaan, in kleine 
groepjes. Tel. 0346-211667

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

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

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 heb-
ben 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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Te koop aangeboden

Mooi Blauw klein skeltertje, 
merk Mammoet, € 30,- euro. 
Tel. 0346 214084

Wedstrijdjudopak, mt. 176 met 
extra jas maat 164, € 15,- tel. 
035 5771915

Sjoelbak, ziet er netjes uit, 
compleet. € 30,- euro. Tel. 0346 
214084

Schommelwieg van hout € 25,-. 
Originele letterbak € 5,-. Tel. 
0346-211738

Te koop gevraagd

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

Fietsen / Brommers

Gazelle Rolfo in goede staat 
herenfiets blauw 21 versnellin-
gen, € 30,- tel. 035 5771915

Personeel aangeboden

Bianca voor uw NAGELS  
juist na uw vakantie. Bel 
06-14433481

65-Plusser biedt zich aan voor 
WERKZAAMHEDEN in en 
om huis, ook chauffeurswerk. 
Tel. 030-8900806

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
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90% dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

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

VOEDING en gezondheid: Onze voeding  toont grote tekorten, 
begin de dag  met  een goed  ontbijt vol vitaminen en mineralen. 
Vraag mij hoe? Wiena Vink-Blonk, tel. 0346-571377,  zie web-
site: www.herbalifevink.nl

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor De Vierklank. 
Ben je geïnteresseerd? Bel dan 0346-211992.

Huisstijlen
www.jvand.nl

Open dag Werkschuit de Bilt

De gemeente De Bilt heeft de concept nota ‘Jong de 
Bilt, Speerpunten in het jeugdbeleid 2008 - 2010’ 
vastgesteld. In deze concept nota staat de koers 
verwoord, die de gemeente de komende jaren wil 
varen als het gaat om het jeugdbeleid. 
De gemeente wil een bijdrage leveren aan een 
goede uitgangspositie voor de jeugd en een positief 
uitzicht op de toekomst. Jeugdbeleid is beleid dat 
zich richt op alle jongeren in de leeftijd van 0 – 
23 jaar en waarbij er specifieke aandacht is voor 
kwetsbare jongeren. De gemeente ziet ouders c.q. 
opvoeders als primair verantwoordelijk voor de 
opvoeding van hun kinderen. Zij zorgt voor vol-
doende ondersteuning van de ouders/opvoeders bij 
het uitvoeren van hun opvoedingstaken. Ook staat 
de gemeente voor een vraaggerichte benadering en 
een integrale aanpak. 

Ouders
De komende jaren wil de gemeente De Bilt verder 
werken aan het vergroten van de samenhang in 

het lokaal jeugdbeleid, waarbij Jeugd en Ouders 
Centraal en het toekomstige Centrum voor Jeugd 
en Gezin een belangrijke spil is. Zij gaat zoveel 
mogelijk uit van een wijkgerichte benadering en wil 
jonge inwoners meer betrekken bij het gemeentelijk 
beleid 

Advies
De concept nota Jong De Bilt Speerpunten in 
het jeugdbeleid 2008 - 2010 ligt tot en met 30 
september 2008 ter inzage op het gemeentehuis, 
servicepunt Maartensdijk en de bibliotheken. Daar-
naast zijn de WMO Adviesraad, het Gehandicapten 
Platform en de Jongerenraad gevraagd om advies. 
Ook belangrijke uitvoeringsorganisaties op het ter-
rein van jeugd en jongeren zijn gevraagd om een 
reactie. De definitieve versie van de nota wordt 
naar verwachting in december aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De concept nota treft men aan op de 
gemeentelijke website www.debilt.nl / welzijn, zorg 
en gezondheid / jeugd en jongeren. 

Jong De Bilt Speerpunten in 
jeugdbeleid 2008 – 2010

Gemeente De Bilt stelt 
concept nota jeugdbeleid vast

Cursus 
weerbaarheid!

In september wordt (bij voldoende aanmeldingen) 
op donderdag weer gestart met trainingen weer-
baarheid voor 9 tot 12 jarigen. Er is een groep voor 
meisjes en een groep voor jongens. De lessen voor 
de meisjes zijn van 16.30 uur tot 18.00 uur, voor de 
jongens van 18.00 uur tot 19.30 uur. Tijdens deze 
cursus leer je fysiek en mentaal je weerbaarheid 
op te bouwen. Het zijn 8 lessen voor 40 euro. Voor 
meer informatie kunt u kijken op www.hoekie.nu of 
www.weerbaarheid.nu of www.bwz.nu Aanmelden 
kan op tel. 030 2201702 (info@buurtwerkdebilt.nl 
Buurthuis ’t Hoekie Prof. Dr. Asserweg 2 De Bilt
De weerbaarheidtrainingen zijn een initiatief van de 
werkgroep buurtsport, een samenwerkingsverband 
tussen VVSO WVT, Stichting Buurtwerk De Bilt, 
Jeugd-punt en SOJOS Maartensdijk. De werkgroep 
is onderdeel van het project Sport Mee van de 
gemeente De Bilt.

Donderdag 28 augustus extra auditie dans bij Gymma
Is dansen je hobby. Ben je daar best goed in. Wil je graag 

optreden en aan wedstrijden meedoen? Kom dan 28 augustus 
2008 naar de extra auditie voor de selectiegroepen dans bij 

Gymma. 

Wat: Auditie selectiegroepen dans
Waar: Toneelzaal in De Vierstee te Maartensdijk
Wanneer: Donderdag 28 augustus om 17.45 uur
Voor: Meisjes van 10 t/ m 15 jaar 
Aanmelden:  0346-553392 (Wilma) of 0346-214382 (Lieneke)

Veel succes!

Gymma geeft dans-, peutergym-, kleutergym-, turn-, twirl-,
bodyshape- en aerobiclessen. Kijk voor meer informatie over 

Gymma op www.gymma.nl

Sojos weer open
Volgende week donderdag 4 september opent Sojos 
haar deuren weer. Er is dan vanaf 15.00 uur weer 
inloop in het Sojosgebouw voor de schoolgaande 
jeugd vanaf 12 jaar. De Sojos agenda wordt dan 
ook weer wekelijks in De Vierklank afgedrukt. Ben 
je nieuwsgierig en 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



Bridge is een kaartspel dat onder 
de noemer denksport geplaatst kan 
worden. Het spel vereist concentra-
tie, geheugen en logisch denken en 
goede samenwerking tussen partners 
(bridge is een teamsport: je speelt als 
paar tegen een ander paar). Bridgen 
bestaat uit de delen bieden en spelen. 
Een goed bridgepaar begrijpt en ver-
trouwt elkaar, zodat ze effectief tot 
een 'contract' komen. Na het bieden 
wordt gespeeld, waarbij ieder paar 
zo veel mogelijk slagen probeert te 
maken. 
In tegenstelling tot het echte wed-
strijdbridge wordt er op maandag bij 
SWO De Zes Kernen De Bilt, waar 
het bridge in Dijckstate bij hoort niet 
al te scherp op de tijd gelet en is er 
ruimschoots gelegenheid voor een 
drankje. Hoewel er niet in competi-
tieverband wordt gespeeld, worden 
de uitslagen aan het eind van de drive 
wel medegedeeld. Een rechtgeaarde 
bridger wil natuurlijk weten hoe hij 
gescoord heeft! 

Start
Jan Gaasenbeek (88) maakte, als een 
van de eerste bewoners van Dijck-
state een start met deze drives. Dit 
is al weer tien geleden en tot voor 
kort had hij - als wedstrijdleider - de 
gehele organisatie op zich. Het tien-
jarig jubileum wordt op 8 september 
a.s. met een feestelijke drive gevierd 
waarna het geheel met een gezamen-
lijke maaltijd wordt afgesloten. 
Geconfronteerd met de vraag hoe hij 

het al die tien jaar week in week uit 
heeft volgehouden, antwoordt deze 
oud Radingernees, dat dit best mee 
viel: ‘Kijk ik ben jarenlang wedstrijd-
leider en arbiter bij een grote club in 
Hilversum geweest. Dat was andere 
koek. In competitieverband en op de 
klok werken, alles handmatig uitreke-
nen, resultaten doorgeven, noem maar 
op! Hier gebeurt alles in een ontspan-
nen sfeer zonder noemenswaardige 
tijdsdruk. Alleen de zorg dat iedereen, 
die wil, ook kan spelen levert de 
nodige stress op. Iedere maandagoch-
tend is het spannend of er eventueel 
met behulp van invallers het juiste 
(even aantal) spelers aantreedt’. Op 
de vraag of hij dan alles alleen moest 
doen antwoordt Jan: ‘Gelukkig niet. 
Er zijn en waren mensen die helpen 
de spullen klaar te zetten en op te 
ruimen, meehelpen met uitrekenen 
enz. Bovendien is het mij nu gelukt 
om in de persoon van Henk van Gend 
een opvolger te vinden, die volledig 
ingewerkt is’ 

Met niets begonnen
Jan vertelt dat er in het begin eigenlijk 
met niets begonnen is. Er was wel een 
mooie ruimte maar er ontbrak nog 
wel het nodige materiaal. Gelukkig 
kon hij, als voormalig wedstrijdleider 
van de bridgeclub de Fazanten (‘ja 
wij speelden eertijds in de Fazanten-
hof in Hollandsche Rading’), over 
veel afgedankte, doch nog goede, 
spullen beschikken. Later heeft SWO 
De Zes Kernen De Bilt voor mooi 

nieuw materiaal gezorgd. Met zestien 
spelers werd er gestart en al gauw 
was het, in de loop van de jaren, 
gemiddelde van 24 spelers bereikt.

De Toekomst
Volgens het Beleidsplan 2009-2012 
van de Nederlandse Bridge Bond is 
er - door een toenemende verzilvering 
van de bevolking - een potentiële aan-
was van bridgers met 10%. In de visie 
van Jan behoudt het bridgen in Dijck-
state daardoor zijn bestaansrecht. ‘De 
laatste tijd is er nauwelijks aanwas 
geweest en door natuurlijk verloop 
raak je spelers kwijt. Maar het moet 
wel gek gaan als Dijckstate van de 
verwachte groei geen graantje mee-
pikt. De belangstelling voor bridge 
is de laatste decennia toegenomen. 
Maartensdijk kende 30 jaar geleden 
geen bridgeclub en hoewel er de laat-
ste tijd enig verloop is heeft een club 
als BridgeClub Maartensdijk met 90 
leden toch zeker alle bestaansrecht. 
En Bridgeclub Hollandsche Rading 
viert in oktober haar 25jarig bestaan. 
Met 70 leden is deze vereniging toch 
ook niet (meer) weg te denken. De 
bridgecursussen van de laatste jaren 
hebben heel wat potentiele kandida-
ten afgeleverd. En kijk eens naar de 
nieuwste bridgeactiviteiten van de 
SWO in Toutenburg? De telefoon 
staat wat betreft de aanmeldingen 
roodgloeiend. Men heeft al een stop 
moeten invoeren,omdat de limiet van 
50 belangstellenden ruimschoots zou 
worden overschreden. Uit die vijvers 

moeten wij onze leden vissen. Maar 
natuurlijk is ook de gewone huiska-
merbridger meer dan welkom. En ik 
weet, dat er met groepjes in heel wat 
huiskamers onderling wordt gespeeld. 
Voor de kosten hoef je het hier niet te 
laten en aan gezelligheid ontbreekt 
het hier ook niet. Ik ben overigens 
de enige speler, die in Dijckstate ook 
woont en daarnaast zijn Job en Miep 

Broers, Yvonne Ostendorf en Coosje 
van der Vlugt (uit Hilversum) met 
mij de enigste vier leden, die er al 
die tien jaren al bij zijn. Wij hebben 
nu 24 spelers die je tot de vaste kern 
kunt rekenen. Dit moeten er niet veel 
minder worden want er is ruimte voor 
32. Vanuit het verleden gezien is het 
een golfbeweging. Ik zie het vol ver-
trouwen tegemoet’.
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Yoga
Ieder maandag- en woensdagochtend is er yoga in buurthuis ’t Hoekie. Hier 
komt u tot rust en leert u ontspannen. Het praktische doel is u soepel en 
jong te houden! Er zijn nog enkelen plaatsen vrij! Voor 10 lessen betaalt u 
€ 50.00. Instappen is mogelijk. Voor meer informatie:
Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702,
info@hoekie.nu 

YOGA in het nieuwe seizoen
Terug van vakantie. Maar hoe laat je de rust en de ontspanning van de 
vakantietijd nog voortduren in het gewone werkzame leven van alledag met 
alles wat er op je pad komt? Yoga biedt je deze mogelijkheid.
De oefeningen en de daaraan verbonden ademtraining reiken je de moge-
lijkheid aan om ontspanning dieper in jezelf te beleven en verder ontwik-
kelen. In de yogalessen wordt er stap voor stap gewerkt aan het hanteerbaar 
maken van spanning en het je openen voor eigen rust, ruimte en innerlijke 
verbinding. Deze energetische werkwijze vergroot vitaliteit en brengt even-
wicht. Naast de lichaamshoudingen en ademtraining vormen visualisaties 
en klanken (mantra's ) een duidelijke ondersteuning in de les. In de meer 
gevorderde lessen wordt tevens met subtielere ‘licht’-oefeningen, de chakra 
’s of met een specifiek thema gewerkt .
Een nieuwe serie van 14 yogalessen tot kerst 2008 start op dinsdag 2 sep-
tember 2008. De lessen worden 's middags gegeven in Maartensdijk en 's 
avonds zijn er twee avondlessen in Groenekan. Belangstellenden voor de 
yoga cursussen kunnen zich bij Camee Michon aanmelden onder telnr. 
0575 494751.

Seizoenstart schaakvereniging
Schaakvereniging DBC, De Biltse Combinatie, start het nieuwe seizoen 
vrijdagavond 29 augustus om 19.30 uur met het salamitoernooi. Een 
uurtje hieraan voorafgaand speelt de jeugd het knakworstentoernooi. De 
schaakvereniging speelt in de grote zaal van De Voorhof, Burgemeester de 
Withstraat 29a in De Bilt. In de drie daaropvolgende weken wordt het open 
schaakkampioenschap van De Bilt en Bilthoven gespeeld. De naam ‘open’ 
zegt het al, iedere geïnteresseerde kenner van het schaakspel is van harte 
welkom.

Bridgecursus voor beginners
Bij de SWO-vestiging Maartensdijk start in september a.s. een cursus 
Bridge voor beginners. In circa 12 avonden wordt de theorie behandeld en 
wordt men begeleid bij spelvoorbeelden en oefenspellen. De startdatum is 
woensdag 3 september en vervolgens tweewekelijks op respectievelijk 17 
september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december 2008 
en 7 en 21 januari en 4 en 18 februari 2009 van 19.30 tot 22.30 uur in de 
recreatiezaal van Toutenburg aan de Kievitlaan in Maartensdijk. De kosten 
zijn 35 euro voor totaal 12 lessen.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en kunnen 
worden gedaan bij locatiemanager Addy Warmerdam , e-mail
a.warmerdam@swodebilt.nl. 
Telefonische aanmelding kan ook op nr. 0346 214161.

10 jaar bridge in Dijckstate
door Henk van de Bunt

Iedere maandagmiddag wordt er gebridged in het gezellige restaurant van het Zorgcentrum Dijckstate. Het 
is een inloopbridgedrive voor 55-plussers, waar op een relaxte manier en in een aangepast tempo dit edele 
spel wordt beoefend. Het is mede door de beschikbare tijd, dat er slechts 80 % van een heuse drive wordt 

gespeeld. Op een overeengekomen tijd moet de recreatiezaal van Dijckstate weer getransformeerd worden tot 
restaurantzaal en is er voor de bridgers geen plaats meer in die herberg. Deze beperking 
van de mogelijkheden maakt het allemaal minder gejaagd en komt overigens de sfeer en

de ontspanning alleen maar ten goede. 

V.l.n.r. Coosje van der Vlugt (voorgrond), Job Broers, Yvonne Ostendorf, Jan 
Gaasenbeek en Miep Broers zijn al die tien jaren SWO-bridge in Dijckstate 
van de partij geweest. Jl. donderdagavond namen zij ook deel aan de Zomer-
avondcompetitie in Hollandsche Rading.

Het mooiste moment van de afgelopen Olympische 
Spelen is niet moeilijk weer even op te roepen. 
Natuurlijk, het goud van Maarten van der Weijden 
spreekt enorm tot ieders verbeelding, dus ook tot de 
mijne. Wat een prestatie voor iemand, die een enorme 
fysieke en ook mentale strijd achter de rug heeft en 
uiteindelijk het gevecht tegen leukemie overwon. Wat 
een moment toen Maarten na tien kilometer borst-
crawl in open water als eerste aantikte.
Op dat moment moest ik ook even aan een andere 
sportman denken, een jonge voetballer uit mijn ken-
nissenkring. In 1993 schreef ik een column in het 
Utrechts Nieuwsblad over hem, ene Barry, destijds 
nog maar negen jaar oud. Hij was die middag eregast 
in Galgenwaard. Met name een gast van Hans van 
Breukelen, de toenmalige doelman van PSV. Het was 
een wonder dat het jochie die wedstrijd in het kille en 
regenachtige stadion anderhalf uur lang kon bijwonen. 
Broodmager, een kaal koppie vanwege de vele bestra-
lingen. FC Utrecht won die middag met 2-0 van PSV 
via treffers van Wlodi Smolarek en Pieter Bijl. Maar 
Barry uit Langbroek won die middag ook een beetje 
ondanks de nederlaag van zijn favoriete Eindhovense 
club. Hij mocht immers een poosje mee met Hans 
van Breukelen naar de kleedkamer en kreeg van de 
toenmalige doelman van het Nederlands elftal alle 
aandacht. Maar zijn toekomst was uiterst ongewis, we 
hoopten er maar het beste van, Barry en ik. En vooral 
zijn gezin in Langbroek.

Het is nu vijftien jaar later, ik was onlangs als toe-
schouwer op sportpark De Woerd in Driebergen. De 
beslissingswedstrijd tussen zijn club SVL en Vlug 
en Vaardig uit Amsterdam. Het laatste duel van het 
voetbalseizoen 2007-2008. Bij de 2-0 juichte ik als 
geen ander. Maker van die goal was immers ‘mijn’ 
Barry over wie zijn gezin en andere betrokkenen zich 
vijftien jaar geleden zoveel zorgen maakten. Hij had 
de strijd tegen leukemie toch kunnen winnen.
Wat een mooi moment, wat een heerlijk gevoel bij die 
treffer. Ik keek een paar meter verderop en zag zijn 
vader Tom die zoveel zorgelijke tijden achter de rug 
had, eveneens uitbundig juichen. Om het doelpunt van 
zijn jongste zoon die de zware strijd van destijds 
alsnog had gewonnen en nu weer een lekker partijtje 
kon voetballen.

Komende zaterdag is het bij de start van het nieuwe 
voetbalseizoen opnieuw FC Utrecht – PSV en Hans 
van Breukelen is er al vele jaren niet meer bij. Toch 
zal ik - mogelijk als enige in Stadion Galgenwaard - 
terugdenken aan die ontmoeting tussen ‘mijn’ Barry 
en Hans en de emoties die de confrontatie in 1993 bij 
beiden ongetwijfeld had opgeroepen. Genezen van 
leukemie, het is niet eenieder gegeven. Maar het doet 
je beseffen wat een waardevolle gift het is om (weer) 
gezond te mogen zijn....

Hans van Echtelt

Barry



Aan de hand van de vele reacties op 
de vier geplaatste foto’s van bezor-
gers in de editie van 9 juli jl. is van 
drie er van bekend wie het waren 
en voor welke winkelier ze werkten. 
Wie de man op de vierde foto is, is 
nog niet bekend. Even leek het er op 
een voorbije zaterdag op, dat iemand 
de gefotografeerde herkende. Toeval-
lig was ‘de verdachte’ die middag in 
Maartensdijk op familiebezoek. Jam-
mer genoeg bleek hij niet de gezochte 
te zijn en kon hij ook geen verdere 
informatie verstrekken. Eventuele 
informatie hierover wordt nog steeds 
op prijs gesteld.

Chris van der Louw
De foto van Chris van der Louw werd 
door velen herkend. Mevr. de Waal - 
v.d. Tol uit Maartensdijk vertelde dat 
Chris aan de Westbroekse Binnenweg 
is geboren en aan het begin van zijn 
loopbaan als slagerknecht bij Nijs 
van der Vaart aan de Doctor Welf-
ferweg 17 in Achttienhoven werkte. 
Mevr. Schuurman uit Westbroek her-
innert zich nog dat Chris soms ook 
als huisslachter bij de boeren hielp. 
Volgens beide dames is hij in of na de 
oorlog getrouwd met Ger Westbroek. 
Het jonge paar vestigde zich spoe-
dig na hun trouwen in Maartensdijk 
en woonde achtereenvolgens aan de 
Industrieweg, Dorpsweg, Steyling-
weg en Kievitlaan. Mevrouw Mas-
tenbroek - van Hunnik uit Groenekan 

vertelde dat Chris van der Louw ook 
in dienst geweest is bij haar vader, 
slager Matthijs van Hunnik aan de 
Dorpsweg 106 in Maartensdijk. Dit 
moet waarschijnlijk voor het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog 

zijn geweest. Want in 1944 werd 
de slagerij gevorderd en diende als 
fouragedepot van de bezetter. In 1946 
is slager Sukkel in de winkel geko-
men. Bij welke slager Chris van der 
Louw nog meer heeft gewerkt, is niet 
bekend. Een tijdje voor zijn pensione-
ring heeft hij nog bij de vleesafdeling 
van de Centra of de Kopak aan de 
Dorpsweg gewerkt.

Hoek
Bertus van Eck en Teus van der Heide 
werden door meerdere lezers herkend. 
Sandra Broekhuizen uit Maartensdijk 
vertelde dat Teus van der Heide in zijn 
jeugdjaren als bezorger bij kruidenier 

Hoek aan de Dorpsweg werkte. Hij 
woonde aan de Tuinlaan. Bertus van 
Eck woonde aan de Molenweg en 
werkte eveneens bij Hoek. Een doch-
ter van kruidenier Hoek, mevrouw 
Erris van de Bovenkamp - Hoek uit 
Harmelen, kan zich herinneren dat 
de beide jongens omstreeks 1946 bij 
haar vader werkten. De winkeliers 
in het dorp hadden graag jonge jon-
gens in dienst, want oudere bezorgers 
waren te duur. In en direct na de 
bezetting was het meeste voedsel op 
de bon en moesten de bezorgers bij 
het afleveren van de boodschappen 
bonnen bij de klanten knippen. Bertus 
van Eck is later metselaar geworden 
en ging later als munitiebeheerder bij 
Defensie aan de Nieuwe Weteringse-
weg werken. 

Vink
In 1997 besteedden we al eens aan-
dacht aan de kruidenierswinkel van 
Derk en Hilletje Vink – Veenendaal,  
die tot 1988 aan de Dorpsweg 226 
was gevestigd. Dit was een van de 
laatste winkels in het dorp waar veel 
boodschappen zoals suiker, erwten 
en bonen, maar ook groene zeep en 
stroop nog los in puntzakken ver-
krijgbaar waren. Derk somde tijdens 
het horen bij de klanten steeds alle 
producten op, die hij kon leveren 
om er zeker van te zijn dat een klant 
niets vergat. Er werd bij Vink nooit 
nee verkocht. Wanneer een boer naar 
een nieuw oliefilter voor zijn tractor 

vroeg, kreeg hij een emmer vol pan-
nensponsjes mee. Derk en Hilletje 
hadden moeite met rekenen. Wan-
neer er meerdere bedragen moesten 
worden opgeteld, lieten ze een klant 
in de winkel wachten en trokken zich 
in de achterkamer terug om met een 
telmachine alles rustig uit te reke-
nen. Veel Maartensdijkers hebben bij 
Derk en Hilletje als bezorger gewerkt 
zoals Bart Wouters, Wilhelm Hop, 
Jan Esterik en een paar jonge jongens 
van meerdere families van de Bunt. 

Veldhuizen
Roel Veldhuizen uit Maartensdijk 
vertelde dat zijn grootouders jaren-
lang een kruidenierswinkel aan de 
Molenweg 30 hebben gehad in het 

pand waar thans Nagel Mode en Tex-
tiel is gevestigd. Een van zijn voorou-
ders, Hendrik Veldhuizen, geboren in 
1864, was boerenknecht en woonde 
met zijn gezin in Ridderdorp aan de 
Maartensdijkseweg in De Bilt. Zijn 
beide zoons Aart en Roelof begonnen 
met het venten van kruidenierswaren 
onder de naam van Verkade. Toen 
Hendrik niet meer als boerenknecht 
kon werken, is hij zijn zoons met 
venten gaan helpen. Ze liepen met 
een handkar met boodschappen in 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en 
de Nieuwe Wetering. Later is Aart 
een kruidenierswinkel onder de naam 
van Verkade aan de Julianalaan 6 te 
Bilthoven begonnen en Roelof aan de 
Molenweg in Maartensdijk.

 De Vierklank 16 27 augustus 2008

Deze maand:
Pittige mosterdsoep

*
Brochette met stroganoffsaus

*
Verfrissend citroen dessert

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
28-8

Wo.
03-9

Do.
04-9

Gehaktbrood met crudité

Woe.
27-8 9,50

9,50

9,75

9,50

Pasta met knoflook garnalen

Varkenshaas met appel en 
blauwschimmelkaas

Hele gebakken dorade 

Kiek nou toch ’s an…
De boodschappen werden 

keurig thuis bezorgd

Derk en Hilletje Vink.

Henk W. van de Bunt, 15 jaar jong, op de transportfiets van Vink.

Hendrik Veldhuizen met een handkar 
van Verkade.

Winkeltje van Vink aan de Dorpsweg 226.

Joop Gaasenbeek werkte voor krui-
denier Hoek met naast hem huisschil-
der Evert Boshuis.

Broodbezorger Co Maat met de familie Van Tongeren.

advertentie
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