
Het project is er op gericht om met 
behulp van vrijwilligers een oplos-
sing te vinden voor het probleem 
zodat de buren, hoewel ze hierna 
niet meteen bij elkaar op de koffie 
hoeven te gaan, toch in vrede naast 
elkaar verder kunnen leven. Frieda 
Boekel (52) is coö rdinator van het 
project. Zij is in dienst van de stich-
ting MeanderOmnium in Zeist, waar 
ze haar thuisbasis heeft. Zij heeft de 
nodige ervaring opgedaan als medi-
ator en manager van projecten op het 
gebied van onderwijs en kinderop-
vang. Zelf heeft ze als vrijwilligster 
meegedraaid in het Buurtbemidde-
lingsproject in de gemeente Zeist. De 
vrijwilligers zijn heel belangrijk want 
zij gaan het project straks dragen, 
daarbij ondersteund en gefasciliteerd 
door de coör dinator.

N eutraal terrein
Buren kunnen elkaar in de haren vlie-
gen om tal van redenen. Frieda Boe-
kel somt een heel rijtje op. Het kan 
gaan van parkeeroverlast tot luidruch-
tige kinderen en van rommel rond 
het huis tot de stank van de barbecue 
in de tuin. Vaak zijn het betrekkelijk 
kleine irritaties die echter wel kunnen 
uitlopen tot een conflict waarbij de 
sfeer behoorlijk verziekt wordt. Het 
komt in alle wijken en in alle lagen 
van de bevolking voor, is haar erva-
ring;  in gewone en in dure wijken, bij 
huurwoningen en bij koophuizen. Via 
het meldpunt kan een beroep worden 
gedaan op bemiddeling. De coör dina-
tor maakt bij de melding een eerste 

inventarisatie en doet een inschatting 
van het conflict. Soms is een advies in 
dat stadium al voldoende. Is dat niet 
het geval dan gaat een team van twee 
vrijwilligers, bij voorkeur een man 
en vrouw, aan het werk. Zij bezoeken 
eerst de melder van het conflict en 
leggen daarna contact met de ‘andere 
partij’. 
Vervolgens gaan de bemiddelaars, bij 
voorkeur op neutraal terrein, met de 
beide buren aan tafel. Als die weer 
met elkaar willen praten is er al veel 
gewonnen. Bij deze contacten hebben 
de bemiddelaars drie uitgangspunten. 
Eerst moet duidelijk worden waar 
precies het conflict over gaat. Dan 
volgt de vraag aan iedere partij: wat 
zie jij als oplossing en wat zou je zelf 
daaraan kunnen en willen bijdragen. 
Hierna wordt gewerkt aan een uitweg 
waarbij de twee buren zullen moeten 
geven en nemen. Zij moeten uit-
eindelijk zelf voor de eindoplossing 
zorgen. Het is een andere benadering 
dan die van de populaire ‘Rijdende 
Rechter’ op de televisie. Daar is het 
vaak zo dat één van de partijen ‘wint’ 
en de andere verliest. ‘Hier’, zegt 
Frieda Boekel, ‘is het de bedoeling 
dat er een win-win situatie gaat ont-
staan. We wijzen partijen er op dat ze 
waarschijnlijk nog jaren naast elkaar 
moeten wonen. Ze hebben dus altijd 
belang bij een oplossing van het pro-
bleem.’ 

Goede ervaringen
De ervaringen met buurtbemiddeling 
zijn tot nu toe heel positief in het 
land, weet Boekel. ‘De vrijwilligers 

worden vrijwel altijd binnengelaten. 
Ze zijn neutraal, willen helpen en 
komen ook nog eens in hun vrije 
tijd. Dat maakt indruk. Het werkt 
anders dan de bemiddeling van een 
buurtagent, want die heeft een andere 
positie’. Vaak is na één gesprek de 
kou uit de lucht en is er een oplos-
sing gevonden. Toch wordt er na 
zes weken nogmaals contact met de 
buren opgenomen om te informeren 
hoe het verder is gegaan. Zijn er dan 
toch nog problemen, dan kan er even-
tueel nog een gesprek plaatsvinden. 
Frieda streeft er naar om in juni het 
Project Buurtbemiddeling in De Bilt 
van de grond te hebben. Dan kunnen 
buren die bemiddeling willen haar 
bellen. Het project zal gaan draaien 
in alle kernen van de gemeente. Per 1 
april is ze van start gegaan. 

Vrijwilligers
Het belangrijkste is nu om de vrij-
willigers te werven. Die krijgen 
een gedegen training van twee hele 
dagen. Ze moeten goed kunnen luis-
teren en om kunnen gaan met de 
emoties die vaak bij de buren leven. 
Is het leuk om dit te doen? Frieda 
zegt volmondig ‘ ja! ’ op deze vraag. 
Ze heeft uiteindelijk zelf ook ervaring 
als vrijwilligster. ‘Het geeft heel veel 
voldoening om hiermee bezig te zijn. 
Je voegt bovendien ook iets toe aan 
de leefbaarheid van de buurt.’ Ieder-
een die denkt dat hij/zij geschikt is en 
het leuk vindt om als vrijwillig buurt-
bemiddelaar mee te draaien in het 
Project Buurtbemiddeling is van harte 
welkom. Ze kunnen bellen met Frieda 

Boekel: 030 2677788 op maandag en 
donderdag. Schrijven kan ook: via 
Stichting MeanderOmnium, Laan van 
Vollenhoven 2193 3706 GW Zeist of 
per e-mail: buurtbemiddeling.debilt@
meanderomnium.nl. Frieda Boekel 

rekent op 12 vrijwilligers zodat de 
oplossing bij burenruzies snel in zicht 
komt en het project vanaf juni op 
volle sterkte kan gaan draaien. Zelf 
heeft ze er in ieder geval heel veel 
zin in!  
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 Restaurant

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

Meijers en Z n BV
Installatiebedrijf
Gas-W ater-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
L oodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Oplossing in zicht bij burenruzies
door Martijn Nekkers

W anneer buren om wat voor reden dan ook ruzie met elkaar krijgen kan dit na enige tijd gemakkelijk uit de 
hand lopen. Het kan het woonplezier behoorlijk verminderen en bij verdere escalatie ook nog eens de sfeer in 

de buurt. Om dit soort situaties in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken is de gemeente De Bilt 
op 1 april gestart met het project Buurtbemiddeling, dat al draait in meer dan 100 gemeenten in N ederland. 

F rieda Boekel:  ‘ Het belangrijkste is nu om de vrijwilligers te werven. Die 
krijgen een gedegen training van twee hele dagen. Z e moeten goed kunnen 
luisteren en om kunnen gaan met de emoties die vaak bij de buren leven. Het 
is heel leuk om dit te doen’ .

K oninginnedag Maartensdijk

Na het welkomstwoord van burgemeester Gerritsen gingen donderdagoch-
tend alle, op het allerlaatste moment nog geregelde, oranje, witte en blauwe 
ballonnen de strakblauwe lucht in. Heel lang leek het er op dat er op K onin-
ginnedag 2009 geen ballonnen zouden worden opgelaten. O p maandag 
27 april verkreeg men gelukkig nog net op tijd de f inancië le en materië le 
mogelijkheden naast de f ormele toestemming voor deze onlosmakelijk aan 
f eest verbonden kinderactiviteit [ MD] . Meer f oto' s op pagina 12 en 13.

DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Bikeshop-Loosdrecht
ood eg  •  CP  oo dre ht

Tel. 035 - 582 70 18
i e ho loo dre ht nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
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P.K .N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

10 mei - 9.30 uur en 
K apel Hollandsche R ading

10 mei - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
9 mei  - 19.00 uur
10 mei - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
10 mei - 10.30 uur

Kandidaat M. Boevé, Houten

P.K .N . - Herv. K erk Groenekan
10 mei - 10.00 uur

Ds. H.J. Stoutjesdijk, Dordrecht
10 mei - 18.30 uur

Ds. B.J. van Vreeswijk, Veenendaal

Hersteld Hervormde K erk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

10 mei - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. C. Klok,

Katwijk aan Zee

N ed. Ger. K erk W estbroek
3 mei - 10.00 uur
10 mei - 10.00 uur

Jeugddienst
10 mei - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga,

P.K .N . - Herv. K erk W estbroek
10 mei - 10.00 uur

Ds. M. Verduin, Zeist
10 mei - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K .N . - Herv. K erk 
L age Vuursche 

10 mei - 10.00 uur
Ds. W. van den Hul, Amersfoort

10 mei - 18.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel
10 mei - 9.30 en 10.30 uur

Pastor G. Weersink
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 71 1
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

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

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

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

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

Voor zorg in de laatste levensfase

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 9 mei oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan om 9.00 uur rijden. U wordt 
verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 9 mei haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier vóór  9.00 uur 
gebundeld of in dozen aan de weg 
te zetten.

Oud papier

Spirituele K ring Isis
Spirituele Kring Isis organiseert op maandag 11 mei a.s. de lezing ‘Leven in 
Geluk en Harmonie’. Gastspreker is José Gosschalk. Als helderziend medi-
um heeft zij vele consulten gegeven en gesprekken gevoerd met mensen 
over hun zoektocht naar antwoorden op levensvragen en de hang naar geluk 
en harmonie in het leven. Vanuit die kennis (en in contact met de geestelijke 
wereld) zal zij spreken over: ‘Wat kunnen we doen om een betere grip op 
ons leven te krijgen en in harmonie en balans te leven’? De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en de lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in centrum De Scha-
kel, Soestdijkseweg Zuid 49b in De Bilt. De entree is 7 euro (incl. koffie 
c.q. thee). Meer informatie zie www.hier.is/isis of tel. 030 2290317.

Over dys lexi e
Woensdag 12 mei a.s. organiseert oudervereniging Balans een thema-avond 
over ‘Vergoeding diagnose en behandeling van dyslexi e’. Er zal worden 
ingegaan op de stand van zaken in Maartensdijk. Deze avond vindt plaats in 
het Groenhorstcollege, Dierenriem 2 te Maartensdijk. Er zullen inleidingen 
worden verzorgd door Lidy Lohman en Marijke Slaghekke van de in Maar-
tensdijk gevestigde schoolbegeleidingsdienst Eduniek. 
Ouders, betrokken instanties, belangstellenden en professionals zijn van harte 
welkom op deze avond. De aanvang is om 19.30 uur. De entreekosten bedra-
gen € 7,50, voor leden van Balans € 5,00.

L ezing en wandeling
De ANBO afdeling De Bilt-Maartensdijk sluit het winterprogramma 
2008/2009 op 11 mei a.s. af met een lezing over de Jugendstil (kunststro-
ming), verzorgd door Ben Ravelli. Hij zal zijn inleiding in Zalencentrum 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b te De Bilt ondersteunen met dia’s. De 
aanvang is om 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
Na afloop van de lezing bestaat de mogelijkheid zich aan te melden voor 
een stadswandeling op donderdagochtend 14 mei 2009 in Utrecht. Beide 
activiteiten zijn opengesteld voor zowel leden als niet leden. Meer informa-
tie is te verkrijgen op telefoonnummer 030 2253588. 

F otoclub
Maandag 11 mei presenteren de leden 
van de werkgroep Mens en Wereld 
van Fotoclub Bilthoven e.o. hun werk 
van het afgelopen jaar. Het wordt een 
avond waarin ieder lid zijn werk indi-
vidueel presenteert in kleur en zwart/
wit. In deze werkgroep zit een foto-
graaf die nog analoog fotografeert 
met bij voorkeur oude en eenvoudige 
camera' s. Bijzonder is dan ook de 
kwaliteit. De bijeenkomst zal worden 
gehouden in het H.F.Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 te Bilthoven. De 
aanvang is om 20.00 uur. Inlichtingen 
over de fotoclub: tel. 0346 213363 

Bloemetjes- en kindervrijmarkt 
Het is al een traditie: de bloemetjes- en kindervrijmarkt in Tienhoven. 
Dit jaar wordt deze op vrijdag 8 mei door de zendingscommissie van de 
Protestantse Gemeente in Tienhoven georganiseerd. Er worden allerlei 
zomerplantjes (vlijtig liesje, lobelia, geranium, petunia etc.) en plantenbak-
jes verkocht. Ook kan men een kop koffie drinken en broodjes of wafels 
kopen verkrijgen. Kinderen kunnen een plekje rond de kerk zoeken en hun 
eigen spulletjes verkopen!  De opbrengst van de markt gaat dit jaar naar de 
Kahuhoschool in Kenia. De markt is dit jaar bij de voormalige Gerefor-
meerde Kerk van 15.00 uur tot 18.30 uur.

Amnesty International 
op Maertensplein

Zaterdag 9 mei a.s. staat er van 10.00 tot 16.00 uur een stand van Amne-
sty International op het Maertensplein in Maartensdijk. Zaterdag vraagt de 
lokale afdeling van deze mensenrechtenorganisatie speciale aandacht voor de 
bescherming van mensenrechtenactivisten in Congo, Dit gebeurt d.m.v. peti-
tielijsten, die daar ter plekke getekend kunnen worden. De getekende lijsten 
worden dan later aangeboden aan een vertegenwoordiger van de Congolese 
regering. Er zal ook gelegenheid zijn actiemateriaal van Amnesty Internatio-
nal, zoals kaarten, kaarsen, shirts etc. te kopen.

weduwe sinds 19 mei 1975 van Marinus Quint

Gij zijt mijn Hulp geweest; 
Begeef mij niet en verlaat mij niet,

O God mijns heils!
Psalm 27 vers 9b onber.

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons heeft gegeven, 
delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan 

onze lieve moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder

W illemina Antonia Q uint-van Beem

op de leeftijd van 95 jaar.

 Willy en Wim

 Riny en Tonny

 Frits en Hennie

 klein- en achterkleinkinderen

4 mei 2009
Maertensplein 100 te Maartensdijk
Correspondentie-adres:
Willem de Zwijgerlaan 8
3738 DV  Maartensdijk

Onze moeder en oma is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren op donderdag 7 mei van 19.30 tot 20.30 uur 
in de grote zaal van Dijckstate, Maertensplein 98 te Maartensdijk.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. zaterdag 9 mei om 11.30 
uur in het “ Hervormd Centrum” , Dorpsweg 42b te Maartensdijk
(achter de Hervormde Kerk).

Aansluitend zal de teraardebestelling omstreeks 12.30 uur plaatsvinden 
op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Graag willen wij alle verzorgende van Woon- en Zorgcentrum Dijckstate 
hartelijk dank-zeggen voor de liefdevolle verzorging van onze moeder 
en oma.

Geen bloemen
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advertentie

Bert Hoomoedt, lid van de 4 mei-
werkgroep, geeft in het openings-
woord zijn visie op het waarom van 
het blijven herdenken. ‘Er is in de 
wereld van vandaag nog steeds veel 
onvrijheid en onverdraagzaamheid: 
niet alleen ver weg, maar soms ook 
in eigen land en eigen kring. Je moet 
werken in eigen land, eigen dorp en 
eigen kring aan die vrijheid, aan ver-
draagzaamheid, respect voor elkaar 

en vriendschap met elkaar. Vrijheid 
is niet gewoon;  herdenken is werken 
aan je eigen vrijheid van vandaag en 
morgen en dankbaarheid en respect 
tonen voor de offers, die toen zijn 
gebracht’.

R espect voor vrijheid
Locoburgemeester Herman Mitten-
dorff verhaalt in zijn bijdrage over 
het, vlak na de Tweede Wereldoorlog, 

opstellen van de Universele Verkla-
ring voor de Rechten van de Mens 
met als doel het voorkomen van zin-
loze vernietiging van mensenlevens 
en wreedheden. 

‘Helaas is dat streven niet uitgeko-
men. Zo zijn er sinds de Tweede 
Wereldoorlog al weer meer dan 200 
oorlogen op onze aardbol uitgevoch-
ten. En ruim 80.000 Nederlandse sol-
daten hebben zich in de loop der jaren 
ingezet voor meer dan 50 vredesmis-
sies elders in de wereld. Maar wel 
vormen de mensenrechten wereldwijd 
een ijkpunt, zoals bij de Olympische 
Spelen in China. Die functie geldt 
ook voor de Tweede Wereldoorlog 
zelf. Zo mag ‘Nooit meer Auschwitz’ 
nimmer een loos begrip worden. De 
voortdurende inzet en waakzaamheid 
die nodig is voor het respecteren van 
mensenrechten, vraagt om toleran-
tie voor de identiteit van de ander. 
Want waar individuen of groepen hun 
identiteit superieur achten en die met 

verbaal of fysiek geweld aan anderen 
willen opleggen, daar wordt de vrij-
heid van die ander geschonden. Juist 
dan komt het erop aan solidair te zijn 
met uw naaste, ook al heeft hij een 
andere culturele, religieuze of wat 
voor achtergrond dan ook. Want res-
pect voor de identiteit van de ander is 
de voorwaarde voor onze vrijheid’. 

K inderbijdragen
Kinderen van de basisschoolgroepen 
7 en 8 in Maartensdijk, Hollandsche 
Rading en Groenekan hebben in teke-
ningen weergegeven wat oorlog bij 
hen oproept. De tekeningen worden 
via een groot scherm getoond en 
worden tot 11 mei tentoongesteld in 
de binnentuin van Dijckstate. Sanne 
Broekhuizen speelt een muziekstuk 
op haar gitaar. Kelvin van den Bunt 
vertelt dat er zeker niet gestopt moet 

worden met herdenken. Kinderen 
zingen een passend lied en Vivian 
Hemmelder draagt een gedicht voor 
van Toon Tellegen over verdriet. In 
zijn slotwoord geeft pastor de Wit de 
bezoekers van de bijeenkomst onder 
andere de woorden van Mahatma 
Ghandi mee: ‘Laat ons zelf de ver-
andering zijn, die we in de wereld 
willen zien. 

Stilte
De leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring hebben gedurende 
de bijeenkomst passende muziek 
gespeeld. Na afloop verlaten zij als 
eerste de kerk. In een lange rij gaat 
het gezelschap stil, onder trommelbe-
geleiding richting het Maertensplein 
waar rondom de vlag de toch altijd 
weer indrukwekkende twee minuten 
stilte worden gehouden. 

Maartensdijk herdenkt 4 mei 
door Marijke Drieenhuizen

De scouts van Agger Martini vormden maandagavond een haag, waarlangs de bezoekers 
van de 4 meiherdenking de Sint Maartenskerk konden binnengaan. De kerk was goed gevuld met 

vooral de toch wat oudere inwoners van Maartensdijk en omgeving. N aast locoburgemeester Mittendorff 
waren ook aanwezig wethouder Ditewig en plaatsvervangend wijkchef Politie De Bilt de heer Deira. 

Opvallend was dit jaar het grote aantal jongeren, dat meewerkte aan deze herdenking. 

De slotwoorden van locoburgemeester Mittendorf f :  ‘ W ant respect voor de 
identiteit van de ander is de voorwaarde voor onze vrijheid’ . 

R ondom de vlag volgt de, toch altijd weer indrukwekkende, twee minuten 
stilte.

Burgemeester en mevrouw Gerritsen 
legden daarna namens het gemeen-
tebestuur een krans bij het oorlogs-
monument. Mevrouw M. Balk en de 
heer H.J. Goedhart deden dat namens 
het voormalig verzet. Na de toespraak 
van de burgemeester legden scouts 
een krans en defileerde een lange rij 
bezoekers langs het monument. 

Burgemeester Gerritsen herdacht in 
zijn toespraak alle Nederlanders die 
sinds 1940 door oorlog of vredes-
operaties om het leven zijn gekomen. 
‘Maar het zijn niet alleen de doden 
die wij herdenken. Nog steeds zijn er 
mensen onder ons die de verschrik-
kingen van de oorlog en de bezetting 
in hun hart nog elke dag en elke nacht 
opnieuw doorleven.’ Gerritsen gaat in 

op de aanwezigheid van Nederland-
se troepen Afghanistan. ‘Een groot 
contingent Nederlandse militairen is 

ingezet tegen een bende die meer 
dan alleen dat land wil onderwerpen. 
Die meisjes en vrouwen onderdrukt, 
van geen geloofsvrijheid wil weten, 
het vrije woord snoert en aan onze 
vrijheid de oorlog heeft verklaard.’ 
De burgemeester zegt dat op ons de 
plicht ligt niet alleen onze vrijheid, 
maar ook die van anderen waar dan 
ook te beschermen. ‘Herdenken geeft 
inspiratie om het goede te doen. Als 
we met elkaar herdenken willen zien 
als een instrument om herhaling te 
voorkomen, dan moet de herinnering 
aan dat peilloze leed van de bezetting 
van ons land ons strijdbaar maken 
tegen maar de geringste opbloei van 
geweld en onderdrukking.’ Burge-
meester Gerritsen hoopt dat de her-
denkingen ons aan elkaar zullen ver-
binden. ‘Omdat we niet alleen de 
geschiedenis, maar veel meer nog de 
toekomst met elkaar delen.’

W aardige herdenking in Bilthoven
door Guus Geebel

De Dodenherdenking op maandag 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven 
trok veel belangstellenden. De K oninklijke Biltse Z angvereniging ' Z ang Veredelt'  bracht onder leiding van 

Jean Pierre Gendrault liederen ten gehore. Peter van der Horst blies voor de twee minuten stilte 
het taptoesignaal en speelde erna het W ilhelmus. 

Burgemeester A rjen Gerritsen tijdens zijn toespraak.

Het oorlogsmonument bij gemeentehuis Jagtlust.



Adverteren in

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92
Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen 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 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Komkommers .............. 2 voor 0,99

Pluksla ................... 150 gram 0,99

Witte druiven ....... bak 500 gram 0,99

Snijboontjes 1,99
2 kilo

Vers gesneden
Sap... sap... sap...

De allerbeste

Alleen donderdag

Pitloze

1,49
Vers gesneden

Het allerbeste voor Moederdag!!!

Perssinaasappels

Moeder geef je toch het beste en dat is nog makkelijk ook!!!

Verse Aspergesoep .........................................................................................literbak 3,95

Complete maaltijd Asperges-Beenham of Asperges-Zalm ..................................nu 5,95

Varkenshaas in champignon roomsaus met gebakken aardappels........ 100 gram 0,99
Aspergesalade met heerlijke dressing
    Diverse sla-soorten, beenham, tomaat, etc. ....................................... 100 gram 1,49

Vers van de Traiteur

400 gram

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

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

 ........................................

 ................................................

200 gram

1,00

Verse

Volop Hollandse
asperges en aardbeien

tegen scherpe dagprijzen!!!

Grote Hollandse

Dagelijks
vers

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,

ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ...............................................................................  '06 € 14.750,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 5DRS, ZWART MET, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 23.000KM .....................  '08 € 8.950,-

206 2.0 HDI QUICK SILVER, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,

MLV, RAD/CD, LMV, ARMSTEUN, AIRBAGS, 115.000KM .....................................................  '04 € 6.950,-

307 SW 2.0 16V NAVTECH, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,

ER, CV, SB, RAD/CD WISS, NAVI, ABS, LMV, 79.000KM .....................................................  '05 € 12.500,-

406 2.0 16V BREAK, D BLAUW MET, ER, CV, SB, CLIMATE C, LMV, 169.000KM ...............  '99 € 3.250,-

407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,

RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-

407 SW 2.7 V6 HDI AUT, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS,

CLIMATE C, CRUISE C, HALF LEDER, RAD/CD/TEL, LMV, MLV, 42.000KM........................  '07 € 31.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN  C5 BREAK 2.0 HDI 110PK, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV,

CLIMATE C, ABS, AIRB, ESP, RAD/CD, TREKH, 265.000KM ...............................................  '02 € 4.500,-

CITROËN PICASSO 1.8 16V, D BLAUW MET, D BLAUW MET, ER, CV,

LMV, CLIMATE C, ABS, RAD/CD, 154.000KM .......................................................................  '02 € 5.950,- 

CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 € 8.450,-

RENAULT SCENIC 1.6 16V AUT, D GROEN MET, CLIMATE C, RAD/CD,

LMV, ABS, AIRB, ER, CV, SB, SCHUIFD, 67.000KM .............................................................  '02 € 8.950,-

TOYOTA RAV4 5DRS 2.0 16V SOL 4WD, GRIJS MET, CLIMATE C,

ER, CV, SB, CRUISE C, NAVI, RAD/CD, 49.000KM ..............................................................  '06 € 23.750,- 

BUDGET CARS
FIAT SEICENTO, ZWART, APK T/M SEPT `09, RAD/CD, 127.000KM ....................................  '00 € 2.250,-

PEUGEOT 306 1.6 3DRS SELECT, GOUD MET, ER, CV, SB, MLV,

AIRBAGS, RAD/CD, 159.000KM ...........................................................................................  '97 € 1.950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



‘Twee keer per seizoen is er zo’n 
markt’, vertelt Loes Lerou, voorzit-
ter van de Spirituele kring Isis. Het 
bestuur van deze kring is wel kritisch 
op wie ze uitnodigen om deel te 
nemen aan deze avonden. Het moeten 
betrouwbare en integere mensen zijn. 
Voorkomen moet worden dat er dubi-
euze lieden verschijnen die minder 
edele bedoelingen hebben. Het zijn 
vaak dezelfde ‘standhouders’ die op 
de avonden van Isis te vinden zijn. 
Ze komen meestal uit de provincie 
Utrecht of daar niet ver vandaan. 
Op deze avond zijn 15 tafeltjes bezet. 
Op ieder tafeltje kan men lezen welke 
mogelijkheden daar worden geboden. 
Vaak brandt er een kaarsje om de 
sfeer te verhogen. Een consult van 20 
minuten kost vijf euro. Alleen of met 
z’n tweeën zie je mensen in gesprek 
met de consulent. Anderen wachten 
geduldig op hun beurt. Verschillende 
mensen zijn ‘vaste klant’ op deze 
avonden, vertelt Loes Lerou, omdat 
zij baat vinden bij de raad en de aan-
wijzingen die ze krijgen. De sfeer is 
rustig te noemen. Het is een aparte 
wereld met eigen taalgebruik en een 
speciale manier van benaderen van 
het leven.

Geestenwereld
Ieder medium (zoals ze zichzelf 
meestal noemen) op deze avond heeft 

z’n eigen specialiteit hoewel er ook 
verschillende mediums zijn die meer-
dere mogelijkheden bieden. ‘Aurarea-
ding’ is er één van. Het is het vermo-
gen om af te stemmen op iemands uit-
straling (aura). Het medium kan aan 
de hand daarvan bepaalde conclusies 
trekken en raad geven. Andere bezoe-
kers hebben behoefte om iets te horen 
van of over een overleden familielid. 
Aan de hand van een foto of sieraden 
van de overledene is het medium in 
staat om contact te maken met wat 
men hier noemt de ‘geestenwereld’ 
of ‘andere wereld’. Op die manier 
kunnen bepaalde boodschappen van 
de overledene worden overgebracht. 
Deze helderziende waarnemingen 
worden als troostend en onroerend 
ervaren. Het geeft de ontvanger vaak 
de kracht om het gemis van de over-
ledene te dragen en soms zelfs te 
aanvaarden De opvatting bestaat bij 
de mediums dat ieder mens daar-
naast spirituele helpers heeft, ook 
wel engelbewaarders genoemd. Het 
zijn vaak familieleden die hun best 
doen om de persoon in kwestie op 
een positieve manier te ondersteunen 
in zijn of haar leven. Via een medium 
is het ook hier mogelijk om contact te 
krijgen en vragen te stellen. Het zijn 
opmerkelijke ambachten die op deze 
avond serieus en met grote stelligheid 
worden beoefend. 

Terughoudend
Is er geen gevaar dat men op die 
manier zaken aan de orde stelt die, 
alle goede bedoelingen ten spijt, 
negatief kunnen uitwerken? Vooral 
als mensen vragen hebben rond hun 
gezondheid of over belangrijke en 
ingrijpende beslissingen die ze in hun 
leven moeten nemen. De mediums 
verklaren altijd heel terughoudend te 
zijn met hun adviezen en in de con-
clusies die ze trekken. ‘Ik ben geen 
dokter’, zegt één van hen ‘en dat 
benadruk ik ook.’ Ze vertellen ook 
beducht te zijn door bepaalde berich-
ten door te geven mensen in de war 
te brengen. Dat is niet de bedoeling, 
zo verklaren ze. Men wil de mensen 
benaderen op een manier die er op 
gericht is om ze te helpen. Dat is ook 
de bedoeling van de helpers van ‘de 
andere wereld’, menen ze. Vaak is 
het al een belangrijk winstpunt om 
tijdens het gesprek de problemen op 
een rij te zetten en inzicht daarin te 
krijgen. Alle mediums zeggen door-
drongen te zijn van de grote verant-
woordelijkheid die ze hebben in de 
contacten met hun cliënten. 

Tijd
Vele mogelijkheden biedt de spiritue-
le markt. Spirituele tekeningen, kaar-
senmagie, mineralen, een paragnost. 
We zien hoe iemand gemagnetiseerd 

wordt: door een bepaalde manier van 
bewegen met de handen rond het 
lichaam van de cliënt kan pijn door de 
hulpverlener worden verminderd of 
weggenomen. Niemand die hier van 
opkijkt op deze avonden. Een ander 
medium heeft zich gespecialiseerd in 
het lezen van de lijnen in de hand en 
daar conclusies aan te verbinden. Vele 
bezoekers hebben vragen over hun 
toekomst. Ook die kunnen worden 
gesteld, maar niet altijd kan er een 
duidelijk antwoord worden gegeven, 
zeggen de mediums. Vooral als men-
sen concreet antwoord willen hebben 
op de vraag binnen hoeveel tijd ze 
‘iets’ kunnen verwachten. Tijd is in 
de geestenwereld een begrip dat heel 
anders is dan in onze wereld. Helder-
ziende waarnemingen kunnen niet 
altijd de antwoorden brengen die de 
vraagsteller verwacht. 

Tarot
Verschillende mediums bieden de 
mogelijkheid om door middel van 
kaarten iets te weten te komen over 
verleden heden en toekomst. Van die 
kaarten is Tarot de meest bekende. 
Er zijn 78 verschillende Tarotkaar-
ten waarvan de cliënt er blind tien 
uittrekt. De Tarotkaartlezer kan aan 
de hand van de kaarten een ana-
lyse maken van de situatie van de 
vraagsteller. Hij wordt daarbij ook 
weer geïnspireerd vanuit de andere 
wereld. Het is dus veel meer dan een 
technisch verhaal, anders zou je het 
ook wel uit een boekje kunnen leren, 

vertelt Tarotkaartlezer Hans Stam. 
Belangrijk is ook dat de cliënt bij 
aanvang niets over zichzelf vertelt. 
De goede Tarotkaartlezer kan dan 
uit de kaarten in combinatie met 
zijn geestelijke inspiratie een analyse 
maken zonder beïnvloed te zijn door 
de woorden van degene die tegenover 
hem zit. Van hieruit kunnen dan de 
vragen worden beantwoord die de 
vraagsteller heeft, aldus Stam

Opmerkelijk
Het was een opmerkelijk gebeuren in 
zaal De Schakel. Veel mensen zullen 
dit als klinkklare apekool beschou-
wen. Maar het is duidelijk dat heel 
wat mensen hier grote waarde aan 
hechten en er kennelijk ook baat bij 
hebben. Zij geloven hier volledig in. 
Zoals ook een oudere bezoekster die 
de verslaggever van De Vierklank 
openhartig toevertrouwde dat ze last 
had gekregen van vlekjes op de ogen. 
De opticien die er naar had gekeken 
adviseerde om naar de oogarts te 
gaan. ‘Ik ben niet zo op de dokters’, 
verklaarde de bezoekster. ‘Ik kom 
dan toch eerst liever hier om eens te 
horen wat zij me adviseren.’
Kring Isis sluit dit seizoen af met een 
lezing op 11 mei van José Gosschalk. 
Haar thema is ‘Leven in geluk en 
harmonie’. Verdere inlichtingen op 
www.hier.is/isis.
Met dank aan de mediums Agnes 
Verbon uit Maarssen, Martine uit 
Apeldoorn en Francien van Putten 
uit Zeist.
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Spirituele markt: opmerkelijk fenomeen
door Martijn Nekkers

Veel mensen lopen in hun menselijk bestaan aan tegen problemen in hun leven. Problemen met zichzelf, hun 
gezondheid, familie, partner, werk of omgeving. Het kan dan goed zijn om hulp te zoeken bij artsen, thera-

peuten of andere deskundigen. Een groeiend aantal mensen zoekt antwoord op hun vragen 
in het zogenaamde alternatieve circuit. Er is daar tegenwoordig een flink aanbod van hulpverleners 

en consulenten. Een aantal van hen was te vinden op de ‘spirituele markt’ die door kring ISIS 
op maandagavond 21 april werd gehouden in zaal De Schakel in De Bilt.

Het was een opmerkelijk gebeuren in zaal De Schakel aan de Soestdijkseweg 
in De Bilt, maar ook is het duidelijk, dat heel wat mensen hier grote waarde 
aan hechten en er kennelijk ook baat bij hebben.

In het COSBO werken de plaatse-
lijke ouderenbonden ANBO, KBO 
en PCOB samen. COSBO staat voor 
Centraal Orgaan Samenwerkende 
Bonden van Ouderen. Jeanne Slok 
benadrukt dat dit overkoepelend 
orgaan zich alleen bezighoudt met 
gemeenschappelijke onderwerpen. 
‘We gaan de bestaande ouderenbon-
den dus geen vliegen afvangen.’ Het 
COSBO wil zich niet mengen in 
de ouderenraad. ‘Die is bezig met 
beleid, wij richten ons hoofdzakelijk 
op praktische zaken.’ 

Arbeidsmarkt
Jeanne Slok is ook vicevoorzitter van 
de landelijke PCOB. Zij heeft veel 
contacten in Den Haag. Als voorzit-
ter van het COSBO wil Slok een 
speerpunt maken van het laten par-
ticiperen van oudere werknemers in 
het bedrijfsleven. ‘De discussie over 
de pensioengerechtigde leeftijd en 
het betaalbaar houden van de AOW 
betekent dat er voor ouderen in te 
toekomst toch werk moet zijn. Voor 
die mensen is er op dit moment abso-
luut geen plaats op de arbeidsmarkt.’ 
Jeanne Slok gaat namens de ouderen-
bonden met het bedrijfsleven en de 
gemeente praten over het benutten 

van de kennis van ouderen die gestopt 
zijn met werken.

Meedenken en meesturen
Wethouder Mittendorff is blij dat 
het COSBO weer nieuw leven wordt 
ingeblazen. ‘De ouderenbonden in 
de gemeente zijn heel actief in onze 
samenleving.’ Hij noemt het goed dat 
er een COSBO is dat overkoepelt, 
bundelt en de gezamenlijke belangen 
behartigt. ‘De gemeenteraad kan van 

alles bedenken, maar het is goed dat 
partijen om wie het gaat meeden-
ken en meesturen. De kwaliteit van 
besluitvorming neemt echt toe als je 
met elkaar van mening verschilt en 
zoekt naar wegen hoe het zou moe-
ten.’ Mittendorff zegt dat het COSBO 
met Jeanne Slok een voorzitter heeft 
gekozen die haar sporen in deze 
gemeenschap verdiend heeft. ‘Zij 
weet hoe de hazen lopen. U had geen 
betere voorzitter kunnen kiezen.’ 

Jeanne Slok nieuwe COSBO voorzitter
door Guus Geebel

In het bijzijn van wethouder Herman Mittendorff droeg Dik Meijer maandag 20 april in Jagtlust 
het voorzitterschap van het plaatselijke COSBO over aan voormalig wethouder Jeanne Slok. 

Meijer was drie jaar voorzitter. Hij blijft nog wel bestuurslid.

Dik Meijer draagt met genoegen het voorzitterschap over aan Jeanne Slok.

Bridge voor een goed doel
Soroptimistclub De Bilt organiseert op woensdag 13 mei a.s. alweer voor de 
twaalfde keer een bridgedrive, waarvan dit keer de opbrengsten ten goede 
komen aan het locale project, de Rover Crofts Groep en het internationale 
waterputtenproject in India. De drives worden gehouden in de tuinzaal van 
Huize het Oosten, welke belangeloos hiervoor beschikbaar is gesteld. 

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar wigraaf@worldonline.nl 
of efcatering@hotmail.com onder vermelding van de namen van de deel-
nemers en het gewenste dagdeel, ochtend of middag. Dit kan ook schrif-
telijk met de gewenste gegevens bij Marion de Graaf, Van Ostadeplein 9, 
3723 CA Bilthoven of Elleke Schalekamp, Hezer Enghweg 31, 3734 GM 
Den Dolder of telefonisch tel. 030 
2293369 of 030 2287416.

De inschrijfkosten bedragen 15 
euro per persoon (incl. koffie, thee, 
een glaasje wijn of frisdrank). Het 
inschrijfbedrag dient z.s.m. overge-
maakt te worden op rekeningnum-
mer 406444056 t.n.v. M.L. de Graaf 
- Jacquemot, onder vermelding van 
‘inschrijving bridgedrive’. 



Bestaan er nog wonderen?
Op zondag 10 mei a.s. is er in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kerk-
dijk 60 te Westbroek een jeugddienst georganiseerd door de Tienerclub Ichtus. 
Het thema van deze dienst is: ‘Bestaan er nog wonderen’? Door de leden van 
Ichtus zal een sketch worden opgevoerd;  ook is er veel zang en muziek o.l.v. 
Peter van Dijk uit Westbroek. De dienst begint om 10.00 uur en na de dienst is 
er een aansluitend moment van ontmoeting met koffie of thee.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Speciale
aanbieding
10 mei moederdag

20% korting
op cadeaubon

voor schoonheids-
behandeling. 

 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.

Actie Actie Actie
Gratis vaas bij een 
moederdag boeket v.a. 19,50

Kraslot cadeau bij een boeket
op = op

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft nog een paar percelen grasland tot haar 
beschikking welke voor gronduitgifte/verpachting in aanmerking kunnen 
komen. Het betreft een tweetal percelen nabij het pompstation Groenekan 
aan de Ruigenhoeksedijk. Deze percelen zijn ook ontsloten vanaf de Kooidijk. 
Op het gebruik van deze gronden zijn beperkingen van toepassing. Indien u 
als landbouwer hiervoor interesse heeft, kunt u uw naam en adresgegevens 
opgeven bij de rentmeester de heer J. Statema. 
Deze kunt u bereiken via e-mail
statema@tiscali.nl of per post Mozartlaan 38,  
3741 HV  BAARN. Over de uiteindelijke
verdeling wordt geen correspondentie gevoerd.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

DE NACHTMODE 
COLLECTIE IS
NU COMPLEET

MOEDERDAG 10 MEI

DAMES 
BOXERSHORT

MET PRINT
3 VOOR 10,-

BIG SHIRT
VANAF € 5,95

DUSTER
€ 59,95

ZOMER PYJAMA
KORTE MOUW 

3/4 BROEK
€ 22,95
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De Vereniging Groepswonen van 
Ouderen (VGO) telt in de gemeente 
De Bilt ongeveer honderd leden. De 
vereniging bevordert het tot stand 
komen van woongroepen in de 
gemeente De Bilt. In samenwerking 
met de woonstichting SSW werd in 
2001 met Lugtensteyn het eerste pro-
ject groepswonen van ouderen in de 
gemeente gerealiseerd. Nederland telt 
ongeveer 210 geregistreerde woon- en 
initiatiefgroepen, die met elkaar over 
5500 woningen beschikken. Het ini-
tiatief voor groepswonen is ontstaan 
als een alternatief van verzorgings-
tehuizen. Bij senioren ontstond de 
behoefte aan praktische woningbouw 
waar je op een prettige manier oud 
kunt worden zonder je individualiteit 
te verliezen.

K ennismaking
In Lugtensteyn wonen 37 mensen in 
28 appartementen. Er is een toren met 
veertien appartementen, een gedeelte 
van twee woonlagen met tien apparte-
menten en een blokje van twee woon-
lagen met vier appartementen. De 
entree bestaat uit een grote gemeen-
schappelijke ruimte waar allerlei acti-
viteiten mogelijk zijn. Ben Koster-
man (71) bewoont sinds april 2008 
met zijn echtgenote Mieke een fraai 
en ruim appartement in het gebouw 
aan de Orionlaan. 

Het echtpaar woonde voor het naar 
Lugtensteyn verhuisde dertig jaar in 
Maartensdijk. Mieke kwam in aanra-
king met de woongroep via kennissen 
die ze op een gegeven moment in 
Maartendijk trof. Die vertelden haar 
met veel enthousiasme over de woon-
groep waar ze wonen. ‘Mieke vond 
het erg interessant, maar ze veronder-
stelde dat dit niets voor mij zou zijn’, 
vertelt Ben Kosterman. ‘Maar ik rea-
geerde anders dan zij verwachtte en 
zei, we worden ouder en waarom zou 
het niet iets voor ons zijn. We zijn 

toen eens gaan kijken en vonden het 
er heel gezellig. Het zag er keurig uit 
en ik vond het wel wat hebben.’

Activiteiten
Kosterman bezocht daarna regel-
matig de teken- en schildermiddag 
die wekelijks in Lugtensteyn wordt 
gehouden. Hij leerde zo de bewoners 
kennen en had het gevoel er ook wel 
te willen wonen. Het echtpaar meldde 
zich aan als lid van de VGO, stelde 
zich kandidaat voor een woning en 
kwam op de wachtlijst. ‘Toen er vorig 
jaar een appartement vrij kwam zijn 
we hier ingetrokken. We hebben het 
reuze naar onze zin. Dat we hier al 
veel contacten hadden droeg daar 
natuurlijk toe bij’, vertelt Ben Koster-
man. ‘De saamhorigheid is erg groot. 
Als iemand ziek is bijvoorbeeld wor-
den boodschappen gehaald. Dagelijks 
bestaat ’s morgens in Het Trefpunt de 
mogelijkheid om met anderen koffie 
te drinken. Voor alleenwonenden is 
dat een heel goed contactpunt. Maar 
er worden tal van andere activitei-
ten georganiseerd.’ Kosterman noemt 
als voorbeeld de Amerikaanse paas-

brunch die met Pasen is gehouden. De 
laatste vrijdag van de maand is er een 
eindemaandsborrel.

Doelgroep
Tot nu toe is Lugtensteyn het enige 
gebouw voor groepswonen in de 
gemeente De Bilt. Een tweede woon-
groep wordt gerealiseerd in het pro-
ject Melkweg in Bilthoven. Lugten-
steyn wordt binnenkort een zelfstan-
dige vereniging. De doelgroep van de 
woongroep ligt tussen 50 en 70 jaar. 
Om op de wachtlijst te komen moet 
een kandidaatbewoner, of de partner, 
jonger dan 70 jaar zijn. Woongroepen 
bieden ook de mogelijkheid ouderen 
met een gemeenschappelijke cultuur 
bij elkaar te brengen. Zo ontstaan er 
in Utrecht steeds meer woongroe-
pen voor oudere migranten met een 
gemeenschappelijke achtergrond. 
Tijdens de open dag houden veel 
bewoners van Lugtensteyn hun deu-
ren open en zijn appartementen te 
bezichtigen. Tevens wordt er die dag 
informatie gegeven. Die is ook te vin-
den op http://home.kpn.nl/bouws066/
lugtensteyn.

W oongroep L ugtensteyn  
mag gezien worden

door Guus Geebel

De L andelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen ( L VGO)  heeft zaterdag 16 mei uitgeroepen tot 
Gemeenschappelijkwonendag. Z eventig woongroepen houden die dag Open Huis, waaronder de woongroep 
L ugtensteyn  aan de Orionlaan in Bilthoven. Deze tot nu toe enige woongroep in de gemeente opent dan van 

11.00 tot 16.00 uur de deuren en geeft informatie over deze vorm van wonen.

Het gebouw van woongroep L ugtentey n aan de O rionlaan in Bilthoven.

12 K oninklijke Onderscheidingen in De Bilt
door Henk van de Bunt

Burgemeester Arjen Gerritsen noemde zich woensdag 29 april 
een van de bevoorrechten, die - in deze gemeente - aandacht mocht 

schenken aan medeburgers, die er door datgene wat ze doen 
uitspringen. Aan mensen, die ogenschijnlijk zijn zoals anderen, 

maar die eigenlijk net iets anders zijn omdat ze met het talent dat ze 
hebben meer doen dan wat van hen mag worden verwacht. 

De eerste burger van De Bilt noemde hen mensen die er op allerlei verschil-
lende manieren voor zorgen, dat de samenleving in onze mooie dorpen, 
in onze provincie, in ons land, ja zelfs in de wereld er elke dag een stukje 
beter voor kan staan. Die dat doen met belangeloos vrijwilligerswerk voor 
anderen of doordat ze hun vak of beroep op een erg bijzondere manier 
vervullen of doordat ze een talent voor kunst of muziek op een dusdanige 
manier benutten dat vele anderen daar genoegen of zelfs voordeel bij heb-
ben. Volgens Gerritsen vormen deze mensen waarschijnlijk volstrekt onbe-
wust de levende schakels, de levende verbindingen van onze samenleving. 
Twaalf van die mensen zaten vorige week woensdag in de raadszaal van 
het gemeentehuis en werden met passende woorden vervolgens koninklijk 
onderscheiden.

Het betrof: 
•	 	De	 heer	A.J.	Arents	 te	 De	 Bilt	 (69)	 voor	 zijn	 bestuurlijke	 activiteiten	

(voorzitter) gedurende ruim 20 jaar bij duivensportvereniging De Snel-
vlieger en zijn activiteiten voor de Immanuelkerk.

•	 	De	heer	E.	Bron	te	Bilthoven	(56).	Als	brandweercommandant	heeft	hij	
zich zowel in zijn hoofdfunctie als daarbuiten op bijzondere wijze ingezet 
voor mensen met een verminderde zelfredzaamheid als gevolg van een 
handicap. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de brandweeropleidingen, 
de partnergemeente Miescisko in Polen en het KWF.

•	 	Mevrouw	S.C.	Faber	 -	Overbeek	 te	De	Bilt	 (71)	voor	haar	bestuurlijke	
activiteiten voor de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gakpé en haar 
(bestuurlijke) activiteiten voor de Wereldwinkel.

•	 	Mevrouw	J.M.	van	Gerwen	-	Resink	te	De	Bilt	(83)	voor	haar	niet	afla-
tende inzet gedurende ruim 46 jaar op het terrein van zorg, welzijn, belan-
genbehartiging en kerkelijk leven. 

•	 	Mevrouw	 J.	 van	Ginkel	 -	 van	den	Berg	 te	De	Bilt	 (78)	 voor	haar	 vrij-
willigersactiviteiten voor patiënten met een zenuwbeschadiging van de 
nek naar de arm;  zij ontwikkelde en vervaardigde hiervoor speelgoed en 
gebruiksvoorwerpen.

•	 	Mevrouw	I.L.	Hoogenraad	-	Mars	te	Hollandsche	Rading	(64)	voor	haar	
(bestuurlijke) activiteiten gedurende ruim dertig jaar op het gebied van 
met name de ouderenzorg, met als zwaartepunt haar inzet voor de gym-
nastiekclub.

•	 	Mevrouw	A.	Iseger	-	van	der	Meulen	te	Bilthoven	(56)	voor	haar	enorme	
inzet	voor	de	Biltsche	Courant	 alsmede	haar	maatschappelijke	verdien-
sten op het gebied van toneel, cultuur etc.

•	 	De	heer	H.	Jonge	Poerink	te	Bilthoven	(79)	voor	zijn	(bestuurlijke)	acti-
viteiten sinds 1980 op het gebied van sport waaronder zijn inspanningen 
voor de realisatie van een 18 holes golfbaan.

•	 	Mevrouw	A.L.	Kersten	-	van	Maurik	te	De	Bilt	(69)	voor	haar	(bestuur-
lijke) activiteiten vanaf 1970 op het gebied van sport en (ouderen)welzijn, 
waaronder SV Bilthoven, De Zonnebloem, Stichting Welzijn Ouderen en 
de KBO.

•	 	De	heer	P.A.R.	Rijnders	te	De	Bilt	(66).	Zijn	enorme	inzet	voor	de	Ronald	
MacDonald	 Kinderhuizen	 en	 het	 Ronald	MacDonald	 Kinderfonds,	 dat	
onder	zijn	leiding	is	uitgegroeid	tot	een	van	de	meest	succesvolle	Ronald	
MacDonaldorganisaties buiten de VS. Daarnaast heeft hij vrijwilligersac-
tiviteiten vervuld op diverse maatschappelijke terreinen.

•	 	Mevrouw	G.	Verkuil	-	van	der	Laak	te	De	Bilt	(78)	voor	haar	persoonlijke	
bijzondere verdiensten op het gebied van welzijn, zorg en kerkelijk leven, 
vanaf 1991 tot heden. Zij was o.m. actief voor Stichting Welzijn Oude-
ren.

•	 	De	heer	J.H.	Voogt	te	Maartensdijk	(59).	Zowel	vanuit	zijn	hoofdfunctie	
als daarnaast zet betrokkene zich op bijzondere wijze in voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Daarnaast zet hij zich vanaf 1975 in zowel 
bestuurlijk als anderszins op het terrein van de sport en het jeugd- en jon-
gerenwerk.

A chterste rij v.l.n.r. de heer H. Jonge P oerink, mevr. J. van Ginkel -  v.d. 
Berg, de heren J.H. V oogt, E . Bron en P .A .R . R ijnders, mevr. A . I seger en 
mevr. S.C . F aber. V oorste rij v.l.n.r. de dames A . L . K ersten v. Maurik, J.M. 
van Gerwen -  R esink, G. V erkuil van der L aak, I .L . Hoogenraad- Mars en de 
heer A .J. A rents. Geheel rechts burgemeester A rjen Gerritsen.

Onlangs las mijn vrouw berichten 
over vervuiling in ziekenhuizen en 
kwam bij haar de plezierige herin-
nering terug aan de keren dat zij, lang 
geleden, was opgenomen in Berg en 
Bosch, toen dat nog een ziekenhuis 
was. Eerst tweemaal achtereen voor 
een baby, waar de tweede al een jaar 
en een week na de eerste verscheen. 
De non op de kraamafdeling vroeg 
dan ook verbaasd: ‘Bent u hier nu 
alweer?’ 
Vijfentwintig jaar later werd mijn 
vrouw tweemaal in de zomer opge-
nomen voor een hernia. Ze heeft 
het heel plezierig gevonden om daar 
te zijn. De persoonlijke benadering 
van het personeel was al bekend, 
maar de verrassing van de konijntjes 
in de sneeuw tijdens de winter was 
apart. Ze zaten voor het raam van 
haar tweepersoons verblijf, terwijl 
een pronkende pauw op de tuintafel 
naar binnen keek. In de zomer was 
het nog mooier. Lekker de deur open 

en veel pret, want de kippen wan-
delden naar binnen tot onder haar 
bed. Mijn vrouw voederde de dieren 
niet expr es. Ze hielden haar gewoon 
gezelschap. Als er bezoek kwam tip-
pelden ze even naar buiten. 
Behalve die ene keer. Het bezoek zat 
gezellig naast haar bed en opeens 
ziet ze haar vriendin met afschuw 

kijken naar een plek onder het bed. 
Ze dacht nog: ‘O hemeltje, ze ziet 
een grote spin of zo’ Mijn vrouw mag 
dan een vriendin van dieren zijn;  bij 
spinnen houdt dat op. Maar het was 
gewoon een stevige bruine kip die 
zonder groet haastig tussen de poten 
van haar stoel naar buiten snelde. 
Toen later een nichtje, opgenomen 
voor een operatie, het tweede bed 
bemande, hebben ze de kippen even 
buiten de deur gehouden. Het nichtje 
vond het niet zo hygiënisch. Maar na 
haar vertrek zijn de dieren gelukkig 
terug gekomen. 
Nee, het is niet daarom dat Berg en 
Bosch als ziekenhuis naar elders is 
verhuisd. Dit avontuur kon ook alleen 
maar in die ene kamer. Het veebe-
zoek moet geholpen hebben bij de 
genezing en mijn vrouw heeft er niets 
aan over gehouden. Behalve dan de 
plezierige herinnering. 

K ees P ijpers

K lankbord

S pe el s  o m gaan 
m et hy gië ne



Ome Joop
Van de tweede wereldoorlog kan ik me vrijwel niets herinneren. Ik ben geboren 
in het voorjaar van 1943 en in ons dorp was het betrekkelijk rustig. Enkele 
maanden na mijn geboorte viel er een bom op enkele honderden meters van ons 
ouderlijk huis, maar er lagen volgens de verhalen van mijn ouders alleen maar 
enkele glasscherven in de kinderwagen waarin ik buiten lag te slapen. Ik bleef 
ongedeerd.
Toch vertelde mijn vader ook verhalen die op de ernst van de situatie duidden. 
Hij was destijds hoefsmid en moest ook paarden van Duitsers beslaan. Zelfs op 
zondagen werd hij met die klus belast, maar dat weigerde mijn vader aanvanke-
lijk omdat hij de zondagsrust wilde eerbiedigen. Toen er een pistool tegen zijn 
hoofd werd gezet, koos hij eieren voor zijn geld en ging alsnog aan de slag.

Er was ook een verzetsgroep in het dorp die probeerde via sabotageactiviteiten 
het de Duitsers ext ra moeilijk te maken. Pas ver na de oorlog heb ik de namen 
van de dappere mannen te horen gekregen. In ons dorp was namelijk een groot 
trauma ontstaan, omdat in de laatste aprildagen van 1945 drie jeugdige leden 
van de groep door de Duitsers werden opgepakt en doodgeschoten. Meer vro-
lijkheid was er altijd binnen ons gezin wanneer de verzetsdaad van Ome Joop 
ter sprake kwam. Hij was smid in een naburig dorp en in de oorlog al vader van 
een groot gezin. In 1944 werd zelfs een drieling geboren en dat leidde ondanks 
de oorlogsdreiging tot een vrolijk feest ten huize van de familie Van Echtelt in 
Werkhoven. 

Ook de burgemeester kwam zich melden om ome Joop en tante Greet met dit 
heugelijke feit te feliciteren. Zijn komst werd niet erg op prijs gesteld omdat de 
burgervader sympathiseerde met de Duitsers en vanwege zijn NSB-voorkeur 
niet populair was bij de dorpelingen. Ome Joop besloot toen tot zijn ultieme 
verzetsdaad. Om de drieling uit elkaar te houden, had hij een duidelijk herken-
baar rood, wit en blauw strikje aangebracht bij de borelingen. Op deze manier 
kon de drieling goed uit elkaar gehouden worden. Bovendien zou de ‘verkeerde’ 
burgemeester van Werkhoven niets kunnen inbrengen tegen deze vaderlandslie-
vende activiteit.

Op verjaardagen werd Ome Joop tot ver na de oorlog vaak herinnerd aan deze 
moedige daad. Hij heeft er nooit een lintje voor gekregen maar binnen onze 
familie kreeg hij alom waardering. De broer van mijn vader was tegelijk mijn 
peetoom zodat iets van zijn heldhaftigheid op mij afstraalde. Toen hij enkele 
jaren geleden overleed, werd de anekdote uit de oorlog door velen nog een keer 
gememoreerd. En ook afgelopen donderdag, toen in mijn dorp het Wilhelmus 
werd gespeeld (de rest van de muzikale aubade was afgelast vanwege het drama 
in Apeldoorn) moest ik toch weer even aan Ome Joop denken.

Hans van E chtelt

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Langs deze weg willen wij al degenen welke spontaan hebben geholpen om 
koninginnedag te doen slagen, hartelijk bedanken. Het was echt hartverwar-
mend om te zien dat er op het laatste moment nog zoveel mogelijk bleek - de 
ballonnen, springkussens, antieke tractorenshow, gratis oranje bitter - en dan 
ook nog de hele dag een stralende zon, welke alles zo vrolijk maakte.
 
Dan komt er een telefoontje vanuit het gemeentehuis met het verzoek om naar 
aanleiding van een vreselijk ongeval in Apeldoorn, het feest te versoberen en 
evt. af te gelasten. Nadat de Bingomiddag was beëindigd hebben wij gemeend 
aan dit verzoek gehoor te willen geven.

Maar alles overwegende kunnen wij in Maartensdijk toch terugzien op een 
prachtige feestdag. Inmiddels zijn er alweer gegadigden aangemeld om een 
doorstart te maken met de Oranjevereniging in Maartensdijk. Wilt u (volgend 
jaar) ook mee doen, meldt u dan even aan bij Kapper Hans Stevens.
 
Nogmaals hartelijk dank,
Hans Stevens en Henk Broekhuizen

4 mei herdenking

Dit jaar waren er veel kinderen bij de herdenking aanwezig.

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

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

Voor moederdag

Aardbeienslof
€ 7,65

Chocolade hart

€ 9,95

W aarvoor 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.

U iteraard kunt u ook voor Doe Het Z elf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L  Maartensdijk
  Tel/ F ax 0346 211579De eerste de beste

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

Moederdag
cadeau idee:

-  Krulborstel  (blaast warme lucht, in 3 
maten verkrijgbaar)

- Föhn
- Diffuser
- Carmenset
- Diverse kleurige sieraden en sjaals
- Cadeaubon

Kapper Hans gaat Obama het 
oranjegevoel bijbrengen. 

Daarom afwezig van
12 t/m 18 mei.   

Bel dus snel 212455
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Vorige week zondagavond 26 april 
liet een bewoner in de omgeving 
van het Maertensplein zijn hond uit. 
Sinds de inbraken op het plein houdt 
hij daar op de late avond tijdens een 
wandeling de buurt in de gaten. Je 
weet maar nooit. Tegen half twaalf 
zag hij dat er mannen aan de ach-
terkant van de voormalige Lidlwin-
kel naar buiten kwamen. Daar was 
een paar nachten eerder een inbraak 
gepleegd met veel schade. De buurt-
bewoner begreep dat er opnieuw 
bij het bedrijf werd ingebroken. Hij 
belde direct Willem Landwaart junior 
uit bed die op zijn beurt broer Eelco 
en zijn vader waarschuwde, waarna 
een familieklopjacht begon. Willem 
was de eerste en stoof met zijn auto 
naar het bedrijf, waarop een paar 
mannen op de vlucht sloegen. Twee 
verdwenen met een auto en de derde 
ging er hollend vandoor. 

Adrenaline
Terwijl Willem de vluchtauto met 
gedoofde lichten volgde, belde hij de 
politie en bleef zijn volgactie door-
geven. De vluchtauto stopte op de 
Dorpsweg. Niet vermoedend dat Wil-
lem Landwaart hen constant in de 
gaten hield, belden de inzittenden de 
derde man waar zij op hem stonden 
te wachten. De politie arriveerde snel 
en sloeg de twee inzittenden in de 
boeien. Even later werd de derde 
onverlaat herkend en ingerekend toen 
hij, niets vermoedend, naar de auto 
van zijn maten liep. ‘Ik ben nog nooit 
zo snel mijn bed uitgevlogen’, zegt 
Willem Landwaart en broer Eelco 
vult aan: ‘Ja, de adrenaline stroomt 
door je lijf op zo’n jacht.’ De man met 
de hond reageert laconiek. Hij heeft 
al twee maal eerder elders door oplet-
tendheid criminelen bij een misdrijf 

betrapt, die daarna werden aangehou-
den en zegt: ‘Ze moeten met de poten 
van andermans spullen afblijven. Als 

iedereen nu eens wat beter oplet kun-
nen we veel meer boeven vangen.’

Inbrekers L andwaart gearresteerd
O pl os s ing door  opl ettendh eid en s nel l e reacties  

door K ees P ijpers

Direct na de tweede inbraak bij L andwaart werden de inbrekers gepakt, dankzij de oplettendheid 
en snelle reactie van een buurtbewoner, de zoons en vader L andwaart en de politie.

I n zijn in 1948 geschreven roman ‘ 1984’  ( boek)  schetst O rwell een onmense-
lijke dictatoriale eenpartijstaat die in alle opzichten volledig beheerst wordt 
door de P artij. De alom aanwezige leider van de P artij en het land wordt 
Big Brother genoemd. I edere bewoner van het land wordt continu in de gaten 
gehouden via camera' s die zelf s in de huizen zijn geï nstalleerd. Dit gebeurt 
onder de slogan ‘ Big Brother is watching y ou’  ( ‘ Grote Broer houdt je in de 
gaten’ ) . Het boek 1 984 was een scherpe kritiek op het sovjetcommunisme en 
de Sovjet- R ussische leider Stalin, die model heef t gestaan voor Big Brother. 
Daarnaast is het boek een waarschuwing voor wat er, ook in een niet commu-
nistische regering, in het verschiet kan liggen wanneer mensen hun individua-
lisme kwijtraken. De roman kwam in het jaar 1984 behoorlijk in de publiciteit 
en had toen nog weinig aan actualiteit ingeboet, omdat de K oude O orlog nog 
volop aan de gang was. Sinds die tijd heef t de term ‘ Big Brother is watching 
y ou’  een aantal jaren een rol gespeeld in het privacy debat over de uitbreiding 
van controletaken van de overheid door het koppelen van databestanden en 
het plaatsen van observatiecamera' s op straat. E en variant is hier nu van 
toepassing:  ‘ Big dog is watching y ou’ . [ HvdB]

Advocaat: ‘Dader moord 
op Paul Schaap heeft bekend’

door K ees P ijpers
 

W oensdagavond 4 februari jl. werd in de Tuinlaan 35 in Maartensdijk 
het lichaam gevonden van de 52- jarige Maartensdijker Paul Schaap. 

Hij was bekend als een vreemde man waarmee voortdurend problemen 
waren. Hij maakte ruzie, gedroeg zich onaangepast, was bij de politie al 
jaren bekend en men waarschuwde elkaar om vooral kinderen bij hem 

vandaan te houden. 

Schaap is lid geweest van de Pedopartij PNVD en die letters staan voor 
‘Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit. Na problemen aldaar 
heeft Schaap in zijn eentje zijn eigen ‘Satanische Vrijheidspartij’ opgericht. 
Al snel rees het vermoeden dat een door Schaap vroeger misbruikte jongere 
alsnog een rekening wilde vereffenen. 

Half maart werd een verdachte, de 24 jarige Bart H. uit Veendam, in de 
ouderlijke woning aangehouden. Volgens de landelijke pers heeft zijn 
advocaat verklaard, dat de verdachte in het verleden niet is misbruikt door 
Schaap, maar wilde hij wel kinderen voor misbruik behoeden. Om die reden 
heeft hij via een pedofielensite contact gekregen met Schaap waarna een 
aantal afspraken volgden. De bedoeling van Bart H. zou zijn om via Schaap 
adressen te achterhalen van misbruikte kinderen, maar vooral van pedofie-
len om zo verder misbruik te voorkomen. Tijdens de laatste ontmoeting 
in de Tuinlaan is het gesprek enigszins uit de hand gelopen. Volgens zijn 
advocaat heeft Bart H. intussen bekend Paul Schaap om het leven te hebben 
gebracht door middel van verwurging en een messteek. Justitie in Utrecht 
kan, zolang het complexe  politieonderzoek nog altijd in volle gang is, niet 
inhoudelijk reageren op de nieuwe informatie in deze steeds schokkender 
wordende zaak. ‘We kunnen deze zaken daarom voorlopig niet bevestigen 
of ontkennen’, aldus een woordvoerster.

De nog steeds door de politie verzegelde woning aan de T uinlaan 35  
te Maartensdijk.

Toen ik een paar jaar geleden voor 
De Vierklank begon te schrijven 
had ik één vraag voor hoofdredac-
teur Saskia. ‘Stel dat ik ontdek dat 
de gemeente, onze grootste adver-
teerder, iets verkeerds uithaalt. Wat 
schrijf ik dan?’ Ze had aan één 
woord genoeg en zei: ‘De waar-
heid’.

Zondag 3 mei was het ‘de dag van 
de persvrijheid.’ Ik kan het niet 
helpen dat ik bij het lezen van zo’n 
mededeling weer terug denk aan 
tijden dat die vrijheid niet bestond. 
Dat de leugen echt regeerde. Ik 
bedoel niet alleen de censuur die 
jarenlang overal in Oost Europa 
werd toegepast maar vooral de 
eigen ervaring, veel eerder, tijdens 
de bezettingsjaren, toen ‘s avonds 
in het donker illegale blaadjes in de 
bus gleden om leugens te weerleg-
gen. En we naar illegale zenders 
luisterden om te horen hoe de vrij-
heid naderbij kwam. Wij wilden de 
waarheid weten. 

Juist vóór  het begin van de oorlog 
hadden mijn ouders een nieuwe 
radio gekocht en zo kreeg ik, boven 
op mijn kamer, dat kleine oude 

vierkante bakje. Lekker luisteren 
naar muziek voordat ik slapen ga. 
Doordat in 1943 de Duitsers weten 
dat veel mensen naar illegale zen-
ders als de Brandaris luisteren en 
dan vooral naar Radio Oranje van-
uit Engeland, moet iedereen het 
radiotoestel inleveren. We hebben 
dus mijn bakkie ingeleverd en de 
nieuwe verstopt. In de grote inge-
bouwde kleerkast, boven, op de 
overloop. Elke avond komt een 
buurman meeluisteren en liggen hij 
en mijn vader op de grond met de 
hoofden in de kast. Ik zit dan naast 

hen boven aan de trap om te kijken 
of er mensen aan de deur komen. 
Met mijn dertien jaar vind ik dat 
wel spannend want we weten dat de 
bezetters, geholpen door collabora-
teurs, onverwachte invallen doen.

Een andere buurman heeft de 
radio verstopt in het dressoir van 
de woonkamer, wat niet zo slim 
blijkt te zijn. Op de avond van 
zijn verjaardag zijn mijn ouders 
en ik, bij hem en zijn familie op 
bezoek en luisteren we naar Radio 
Oranje. Buurman heeft de radio uit 
het dressoir gehaald en midden in 
de kamer op tafel gezet zodat we 
het goed kunnen horen. Plotseling 
wordt er gebeld. We zitten stijf van 
schrik. Buurman stopt snel de radio 
terug, sluit het deurtje, neemt de 
sleutel mee, maar vergeet het toe-
stel uit te zetten. Daarna doet hij de 
voordeur open. De bezoeker blijkt 
een vriend te zijn die de jarige komt 
feliciteren. Intussen is nog steeds 
Radio Oranje vanuit het dressoir 
luid en duidelijk te horen. Als de 
beller een vijand was geweest had-
den we allemaal gehangen.  

K ees P ijpers

K lankbord
P ers v rij heid



Interesse voor Europa weg?
Het lijkt of Nederland zijn interes-
se voor Europa heeft verloren. Bij 
de komende verkiezingen voor het 
Europese Parlement wordt een laag-
terecord verwacht. En wat is de rol 
van dat parlement eigenlijk? Wil-
len we het wel weten? Ja, het stelt 
de begroting vast, behalve dan het 
landbouwbudget – ruwweg de helft 
van de begroting. Als het parlement 
in de toekomst niet meer te vertellen 
krijgt, wat zul je je er dan te sappel 
over maken?

De verworpen Europese Grondwet 
en het nieuwe verdrag van L is-
sabon
In de verworpen Grondwet werd 
de unanieme besluitvorming in de 
Ministerraden afgeschaft – dat von-
den de meeste Nederlanders blijkbaar 
teveel overdracht van bevoegdheden 
aan Brussel. In het verdrag van Lis-
sabon, dat voor de Grondwet in de 
plaats moest komen is het ongeveer 
op dezelfde manier geregeld, maar 
ja, als Ierland en/of Tsjechië dat niet 
goedkeurt, wat dan? Zowel Europese 
Grondwet als het verdrag van Lissa-
bon introduceerden het burgerinitia-
tief, en nationale parlementen kregen 
een rol bij het toetsen van de Euro-
pese wetgeving. Het was niet genoeg 
voor de Nederlandse kiezer. Je zou 
alvast wat democratische verbeterin-
gen door kunnen voeren zonder op 
het nieuwe verdrag te wachten. Je zou 

alvast een referendum kunnen invoe-
ren over de toetreding van nieuwe 
lidstaten.

U itzonderingsbepaling
In het nieuwe verdrag van Lissabon is 
op voorstel van Nederland een regel 
opgenomen, dat landen zelf mogen 
bepalen wat “ algemene diensten van 
publiek belang”  zijn, die dus niet 
onder de Europese regels (van met 
name vrije concurrentie). Dit kan een 
heleboel grieven van 5 jaar geleden 
bij het referendum over de Europese 
Grondwet wegnemen. Noch onze 
regering noch de meeste politieke 
partijen laten zich er over uit welke 
die publieke diensten zijn die onder 
de uitzonderingsbepaling moeten 
worden gebracht: openbaar vervoer, 
politie, brandweer, ziektekostenverze-
kering, ambulancevervoer, de gehele 
gezondheidszorg, woningcorporaties, 
drinkwater, energie?? Die discussie 
had toch wel op gang mogen komen.

Meer openbaarheid
Er kan in Brussel teveel worden 
beslist in beslotenheid – de Europese 
Commissie zou  beoogde wetgeving 
in openbare bijeenkomsten moeten 
bespreken.

Meer mens en milieu, niet alleen 
maar markt en munt
Moet Nederland met andere landen 
samen proberen een kopgroep te vor-
men om Europa duurzamer en socia-
ler te maken? Streven naar investerin-
gen in schone lucht, diervriendelijke 
landbouw, inspanningen leveren voor 
sociale rechten (bijvoorbeeld mini-
mumloon, stakingsrecht, bijstand en 

privacybescherming, om maar wat te 
noemen)?

Solidariteit met Oosteuropa en de 
Derde W ereld
Politieke partijen moeten zich ook 
uitspreken over hoe we de solidariteit 
met de Oosteuropese landen en de 
Derde Wereld vorm geven. Hoe ver-
delen we de welvaart eerlijk? Of gaan 
we alleen maar voor onszelf?

Europadebat
Op woensdagavond 20 mei kunt u 
deze vragen, en nog veel meer stel-
len, aan een aantal vertegenwoordi-
gers van politieke partijen. 

U  bent welkom vanaf 19.30 uur in 
de Mathildezaal van het gemeen-
tehuis te Bilthoven. De leiding van 
het debat is in handen van burge-
meester Arjen Gerritsen.

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan wor-
den ingestemd. Als dat zo is, dan 
wordt dat bekend gemaakt onder de 
rubriek ‘vrijstellingen’.

Vrijstellingen 
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a lid 4, van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen Toezicht 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage liggen de verzoeken om 
vrijstelling als bedoeld in:

artikel 19 lid 1 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
•		Maartensdijk,	 Eikensteeg	 34,	 het	

gedeeltelijk vergroten woning en 
herstelwerkzaamheden;

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

Verleende bouwvergunningen
•		Hollandsche	 Rading,	 Tolakker-
weg	 108,	 uitbreiden	 berging	
(24-4-2009)

•		Westbroek,	 Kooijdijk	 5,	 vernieu-
wen	schuur	(24-4-2009)

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•		Hollandsche	 Rading,	 Karne-

melksweg 1, oprichten restaurant 
(24-4-2009)

 

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

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing	op	grond	van	artikel	3.6,	eerste	
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	 13023,	 3507	 LA	 Utrecht.	
U	 moet	 voor	 een	 dergelijke	 voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank, 
tel.	030	–	2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. Voor informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Vergadering welstandscommissie 

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 

commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

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

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

Omdat het gemeentehuis op 4 mei 
2009	 gesloten	 was,	 is	 de	 eerst-
volgende vergadering van de wel-
standscommissie op donderdag-
middag 7 mei 2009.
De gegevens zoals vergaderloca-
tie en agenda zijn dan deze keer 
uiterlijk woensdag voorafgaand 
aan de vergadering te vinden op 
de gemeentelijke website www.
debilt.nl of u kunt hierover tele-
fonisch contact opnemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, telefoon 
030-2289180.	

APV - Evenementenvergunning 

De burgemeester van de gemeente 
De Bilt maakt bekend dat door de 
Stichting het Lab in samenwerking 
met	de	Vrede	van	Utrecht,	theater-	
en dansvoorstellingen gaat orga-
niseren	 	op	zaterdag	12	september	
en	zondag	13	september	2009,	een	
evenementenvergunning is aange-
vraagd op Fort Ruigenhoek, Rui-
genhoeksedijk te Groenekan.

Bovengenoemde aanvraag ligt 
vanaf de publicatiedatum vier 
weken ter inzage in de kamer 
van Openbare Veiligheid op het 
gemeentehuis aan de Soestdijkse-
weg	Zuid	173	in	Bilthoven.	U	kunt	
uw zienswijze schriftelijk indien-
den bij de burgemeester van de 
gemeente	 De	 Bilt,	 Postbus	 300,	
3720	AH	in	Bilthoven.
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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 

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

W ijkservicecentrum MEN S De Bilt W est, 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
 
W ijkservicecentrum MEN S Maartensdijk, Tel. ( 0346)  21 10 55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

W erk in uitvoering
•	 	Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting is 

aangepast, tot medio juli;
•	 	Bilthoven: Gemeentehuis te Bilthoven: Openbreken stoep voor entree gebouw 
van	11	tot	29	mei;

•	 	De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groenekan-
seweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel 
mogelijk, tot begin juni;

•	 	De Bilt:	Vanaf	27	april,	aanleg	nutsvoorzieningen	Noordelijk	deel	Bedrijven-
park Larenstein, naar verwachting tot medio juli;

•	 	De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 
en	rioolrenovatie	vanaf	27	april,	gedurende	4	maanden.

Openbare Veiligheid

Mededeling:  Het gemeentenieuws is 
volledig in deze rubriek opgenomen. 
A lleen voor de bekendmakingen 
en vergunningen is een selectie 
opgenomen, waarbij in ieder geval 
alle inf ormatie over de dorpskernen 
wordt vermeld. V olledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de 
kernen De Bilt en Bilthoven staan 
wekelijks in de BiltBuis/ BC  en op 
de website van de gemeente De Bilt 
www.debilt.nl.
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W erkgroep Europa - 
Jumelage De Bilt

Beter voor EU R OPA, beter voor ON S?



In 1929 bestond er in Westbroek een 
gereformeerde en een openbare lagere 
school. De openbare school had vier 
lokalen en stond langs de Vaartweg, 
de huidige Burg. Huydecoperweg, 
precies op de grens tussen de voor-
malige gemeenten Achttienhoven en 
Westbroek. De ingang van de school 
was echter aan de Achttienhovense 
Kerkdijk;  thans de Doctor Welffer-
weg. De gevangenis van het dorp was 
aan het vierde lokaal vast gebouwd. 
Westbroek had geen politiebureau. 
Wanneer er geen gevangenen in het 
dorp waren, werd het als fietsen-
schuurtje gebruikt. Enkele jaren gele-
den is de school verbouwd tot woon-
complex. 

Pokken
De inmiddels 88-jarige mevrouw 
Schuurman-van Vulpen te Westbroek 
ging in 1929 naar de openbare school. 
Door de foto kwamen veel herin-
neringen aan de schooltijd bij haar 
boven. Bij het zien op de foto van de 
jongens in korte manchester broeken 
met bretels raakte ze gecharmeerd. 
De meeste kinderen liepen toen nog 
op zware wilgenhouten klompen. 
Velen van hen woonden in huisjes 
aan de Gageldijk en de Oude Dijk. 
Ze hadden het niet breed thuis. Hun 
vaders werkten meestal als boeren-
knecht of waren broodvisser in de 
polders. Om op school toegelaten te 
worden, moest je een pokkenbriefje 
bezitten, een bewijs dat je tegen de 
pokken was ingeënt. Wanneer je om 
principiële redenen niet werd ingeënt, 
moest je bij een schooljuffrouw thuis 
lessen volgen. De kinderen gingen 

vijf dagen per week naar school. 
Iedere schooldag begon om 9 uur ‘s 
ochtends en eindigde ’s middags om 
15.30 uur. Tussen de middag was er 
1½ uur pauze. De kinderen die op 
school overbleven, hadden meestal 
een stukkenzak met brood bij zich.

Griffel en lei
In ieder lokaal zaten twee klassen 
bij elkaar. Het vierde lokaal werd 
gebruikt als gymnastieklokaal. De 
kinderen schreven nog met een griffel 
op een lei. Iedereen had een sponzen-
doos met twee vakken voor een droge 
en een natte spons. Rond 1929 gaven 
de onderwijzeressen Boekstal, Grond 
en Scherion les aan de leerlingen in 
laagste klassen en de heren Hofstede 
en Nijevelt aan de hogere klassen. 
Soms had een onderwijzeres wel eens 
problemen met de jongens die tijdens 
zangles niet mee wilden zingen. Ze 
weigerden mee te doen en de juf 
gelukte het op geen enkele wijze ze 
te laten meezingen. Mej. Boekstal gaf 
ook handwerkles en is later naar Har-
melen vertrokken. Ze is daarna met 
de Westbroekse huisschilder Kees 
Geurtsen getrouwd. Volgens de kin-
deren van toen vonden Mej. Grond en 
meester Hofstede elkaar op een gege-
ven moment ook meer dan leuk. In 
ieder lokaal stond ’s winters een met 
cokes gestookte hoge Salamanderka-
chel te snorren. Om de kachel stond 
een scherm. Tussen de kachel en het 
scherm hing in de winter ook wel 
eens was te drogen. Meester Nijevelt 
was het hoofd der school. Hij woonde 
rechts naast de brandweergarage aan 
de Doctor Welfferweg. Hij was ook 

voorlezer in de hervormde kerk. Later 
is hij naar Winterswijk vertrokken en 
door de heer Stoutjesdijk opgevolgd.

Stoomtrein
Op vrijdagmiddag hadden de kinde-
ren van de openbare school altijd een 
half uur Bijbellezen. Ieder jaar ver-
eerde Sint Nicolaas de kinderen met 
een bezoekje op school. Aan het eind 
van het schooljaar gingen de kinderen 
uit de hoger klassen een dagje uit. De 
herinneringen aan de schoolreisjes 
gaan over een ritje in een open tram 
van Utrecht naar de dierentuin in 
Rhenen of met paard en wagen naar 

Hollandsche Rading, van waaruit ze 
met de stoomtrein naar Amsterdam 
gingen. Soms gingen ze ook naar 
de sluizen van IJmuiden. Tijdens de 
zomervakantie hadden de kinderen 
een week vrij. De meeste kinderen 
gingen nadat ze de school hadden 
doorlopen thuis of elders aan de slag.

Ontbrekende namen
De namen van de kinderen op de foto, 
aangegeven met de nummers 33, 47, 
81, 82 en 95 ontbreken nog. Lezers 
die een of meer van die kinderen her-
kennen, de naam s.v.p. doorgeven aan 
mevr. Schuurman, tel. 0346 281204.
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De VrijeTijdMarkt 2009  
De VrijeTijdMarkt 2009 wordt gehouden op zaterdag 5 september om en nabij 
het winkelcentrum Planetenbaan te Bilthoven. Het thema is dit jaar " Coun-
try" . De VrijeTijdMarkt biedt organisaties uit de gemeente De Bilt een unieke 
gelegenheid om hun activiteiten te presenteren aan een breed lokaal publiek.

Op dit moment zijn er al meerdere aanmeldingen binnen maar er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar voor diverse activiteiten en het huren van een 
kraam. Voor informatie of voor een aanmeldformulier neemt u dan contact 
op met Joke van Kessel via telefoonnummer 030-2289618, e-mail: kesselj@
debilt.nl of kijk voor nadere informatie op 
www.vrijetijdmarktdebilt.nl. Tot ziens op de VrijeTijdMarkt 2009!
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Kiek nou toch
's effe an…

Door  K oos  K o l enbrande r

Honderd schoolkinderen 
Tijdens het ontrafelen van zijn familiegeschiedenis kwam Co de Groot uit L oenen een foto tegen met 
leerlingen van de openbare lagere school in W estbroek. De foto is in 1929 voor de uit de 14d e eeuw 

daterende Hervormde K erk in W estbroek gemaakt. Er staan honderd leerlingen, een onderwijzeres en twee 
onderwijzers op. N a informeren bij vele oudere W estbroekers zijn, op vijf na, de namen 

van alle kinderen bekend

1 Hennie de Graaf , 2 Joop Nijveld, 3 Henk de Graaf , 4 Joop V erdonk, 5 Jan v.d. Bosch, 6 C or Moen, 7 Gijs de Graaf , 
8 R ijk Snel, 9 P iet Seldenrijk C zn., 10 R inus F leming, 1 1 Bart de Groot A zn., 12 E vert Schuurman Gzn., 13 W out van 
O osterom P zn., 14 Huib van K eulen, 15 E lbert Hennipman, 16 K ees W ijnen, 17 Gert van R eenen, 18 Gert Schuurman 
Gzn., 19 Gerrit Nijveld, 20 E vert Schuurman E zn., 21 R uth de Graaf , 22 Henk van ’ t V eld, 23 A rie de L eeuw???, 24 
W im van K eulen, 25 Henk Moen, 26 T eus O ostveen, 27 Nijs Slagt, 28 Jan van Dijk, 29 A rie Harmsen, 30 Joop de 
Graaf , 31 ???, 32 A rie Harmsen, 33 ???, 34  Niek F lemming, 35 Henk V erhoef , 3 6 Gijs de Graaf , 37 Job Holland, 38 
W illem de Graaf , 39 Jan van V ulpen T zn., 40 R uth V erhoef , 41 T eus V erhoef  R zn., 42 Henk V erhoef  E zn., 43 Manus 
V erhoef  R zn., 44 C or de Graaf , 45 Meester Hof stee, 46 Bep de Groot Jdr., 47 Heintje Schuurman, 48 ???, 49 Sientje 
E wijk, 50 Bep van V ulpen C dr., 51 L ina Harmsen, 52 Jaantje V erdonk, 53 A altje W ijnen, 54 R ijertje van K eulen, 55 
P ietje V erhoef , 56 ???, 57 L ena Holland, 58 F rancien de Graaf , 59 Gonda Donker, 60 Meester Nijveld, 61 L iesbeth 
L am, 62 A nnie de Groot C dr., 63 A rrisje van L aar, 64 Dirkje W ijnen, 65 K uin F lemming, 66 A nnie de Groot A dr., 67 
Juf rouw Boekstal, 68  W illie van O osterom, 69 P ietje van Z ijtveld ( komt de f oto vandaan) , 70 Janna Slagt, 71 Huipje 
de L eeuw, 72 Jean Schuurman, 73 Jaantje de Bree, 74 Joop de Groot Jdr., 75 Jaan C ornelissen, 76 W illemijntje 
E wijk, 77 Bart Blaauwendraad, 78 A artje de Graaf , 79 W ijntje de Graaf , 80 ?? ?, 81 ???, 82 Gert de Groot C zn., 83 
Beb van V ulpen T dr., 84 T eus van E ik, 8 5 Sijtje V erhoef , 86 Hendrik Seldenrijk Gzn., 87 T eus de Graaf , 88 Bep van 
de Bosch, 89 Gerrie van ’ t V eld, 90 Jaantje Snel, 91 A b V laanderen, 92 R utger van Dijk, 93 C orrie Donker, 94 Marie 
de Groot Jdr., 95 ???, 96 ???, 97 Grietje O udhof , 98 C or Bouwman, 99 T eunie Blaauwendraad, 100 Gijs E ik, 101 
Jannie R eenen, 102 C orrie Blaauwendraad, 103 C ellie de Boer, 104 Mina V erhoef , 105 A nnie de P ijper, 106 Sander 
Sukkel, 107 C oba Moen, 108 A art van de L inden, 109 A risje Hennipman.

Theatershow L inq uenda

W oensdagavond 29 april zat de recreatiezaal van Dijkstate aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk als voorproef je op de nakende K oninginnedag zo 
goed als vol. V oor 55 plussers was T heatershow L inque nda gecontracteerd. 
P aul en F roukje vertelden en zongen over vroeger. C onstant Gielingh liet 
zien nog steeds goed met de castagnetten overweg te kunnen en oogstte 
daarmee groot applaus [ MD] . 
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Touwtrekken tijdens Oranjefeesten
door Henk van de Bunt

Al jaren is touwtrekken onderdeel van de over meerdere dagen uitgesmeerde Oranjefeesten in W estbroek. 
Dit jaar was het ook een onderdeel van het programma in Hollandsche R ading tijdens de hevige strijd tussen 

het noordelijke en zuidelijk deel van het dorp. 

Het  touw is gemarkeerd met 5 lint-
jes. In het midden een rood lint, dat 
de startpositie aangeeft. Op 4 meter 
aan beide zijden is er een lintje (geel 
in België en wit in Nederland) dat 
bepaalt hoever getrokken moet wor-
den en op 5 meter van de middenlijn 
is er een lintje waarachter de eerste 
man moet plaatsnemen. Het team dat 
het andere team zover trekt, dat het 4 
meter lintje over de middellijn heen 
komt, heeft gewonnen.

W estbroek
Onder grote belangstelling wordt de 
avond voor de nationale feestdag in 
Westbroek al touwgetrokken. De deel-
nemende ploegen met aansprekende 
namen als Grondmonsters, Woelrat-
ten, Buffels, Miss Holland, Houthak-
kers en Trekmeiden staan gespannen 
en super gemotiveerd op hun optre-
den, waarin zij door een heuse voice-
over ‘op hun plaatsen’ worden gezet, 
te wachten. In Hollandsche Rading 

wordt de strijd tussen de geografische 
delen van het dorp op de vroegere 
‘Prinsessedag’ zelf gestreden.
Bij de Westbroekse dames behaalde 
Miss Holland evenals in 2008 de eind-
overwinning en bij de Westbroekse 
mannen werden de Houthakkers voor 
de vierde maal in opeenvolging de 
sterkste. 

I n Hollandsche R ading werd er massaal door de geograf ische delen van het 
dorp touwgetrokken ( f oto A nnemieke van Z anten)

De Houthakkers waren voor de vierde maal in successie de sterkste.

Ringrijden is al jaren een vast 
onderdeel van de Oranjefeesten in 
Westbroek. Dit jaar verschenen er 
op vrijdagavond 24 april maar liefst 
43 brullende monsters aan de start 
in de Prinses Christinastraat. Daar 
waren hele grote en wat kleinere, 
super moderne maar ook prachtige 
oude exe mplaren bij. Na twee uur 
strijd bleken Jan Verhoef en Michel 
van Voorst de meest behendige 
deelnemers. Uw verslaggever had 

bijzondere belangstelling voor het 
optreden van Willemijn van Ginkel, 
in het dagelijkse leven werkzaam bij 
Variopers, uitgever van ‘De Vier-
klank’. Helaas stak Willemijn, dui-
delijk niet in topvorm, in de eerste 
ronde al naast de ring, waarmee 
haar deelname meteen afgelopen 
was. Freek Hennipman en Peter van 

Lijck kregen de prijs voor de origi-
neelste tractor. Hun thema was ‘Wij 
zijn gezekerd’. Zelf hadden we ons 
geld gezet op tractor nr. 8: ‘Turkish 
Airlines met de trekker want… .
met het vliegtuig ging het niet zo 
lekker’. Misschien niet zo heel erg 
fijngevoelig maar in ieder geval wel 
origineel. [ MN]

De winnaars in 2009 Jan V erhoef  en Michel van V oorst.

Gezelligheid in de P rinses C hristi-
nastraat tijdens het ringrijden 2 009.

Polderloop hoort bij
Oranjefeest W etbroek

Traditioneel (want voor de 33ste keer) was er weer de Polderloop West-
broek op zaterdagmiddag 25 april. Start en finish bij de grote feesttent. Een 
prachtig parcours via de Christinastraat, Huijdecoperweg, de Kooijdijk, het 
Groenendijksepad, Achterweteringseweg, Dr. Welfferweg en de Molenweg. 
Totaal 8.5 km. Prima loopweer ook, zeiden de expe rts. 
Er waren 56 deelnemers. Bij de senioren won Michael van Bemmel in 32 
min 10 sec. Hij was ook de snelste Westbroeker. Snelste dame was Monica 
van Damme in 38 min 22 sec. Snelste Westbroekse was hier Marcella van 
Dijk in 45 min. 1 sec. 

Eerder hadden de junioren een parcours afgelegd van 3 kilometer. Hier 
was Mick van Dronkelaar de snelste in 13 min. 16 sec. Bij de meisjes was 
Chantalle Timmer dat in 16 min. 27 sec. De minioren tot 7 jaar liepen een 
miniparcours. Mark Schouten was hier de snelste in 2 min. 15 sec. Het 
snelste meisje was Sanne Verkroost: 2 min. 52 sec. Wat een boel mensen 
zijn er in touw voor zo’n loopevenement maar de organisatie stond weer als 
een huis!  [ MN]

De jongste deelnemertjes gaan van start.

De veteranen aan de start.
W innaar P olderloop 2009:  Michael 
van Bemmel.

Dat willen wij ‘effe’ kwijt …
Graag spreken wij onze grote waardering uit voor de inspanning van Kap-
per Hans Stevens en Henk Broekhuizen om op 30 april jl. leuke activiteiten 
te organiseren op Koninginnedag in en voor Maartensdijk. Het begon als 
een prachtige dag en we hebben er zeker van genoten. We vinden het heel 
sneu voor de organisatoren dat de skelterrace door een aantal ongelukjes 
te gevaarlijk leek te worden en moest worden gestaakt. Ronduit afschuwe-
lijk is natuurlijk het drama in Apeldoorn en het is bijzonder spijtig dat het 
avondprogramma hierdoor als vanzelfsprekend geen doorgang kon vinden. 
Graag willen we Hans, Henk en hun team hartelijk danken voor alle moeite 
en hopen hen hiermee een hart onder de riem te hebben gestoken.

F am. Szabó, Maartensdijk.

Ook R ingrijden hoort bij W estbroek



Met een bevolking van 250 inwoners 
weet Lage Vuursche elk jaar een groot 
feest te vieren op Koninginnedag. Ze 
hebben geen Oranjevereniging maar 
de actieve ‘Stichting Welzijn Bewo-
ners Lage Vuursche’ zorgt het gehele 
jaar door voor evenementen. 
Een massa bezoekers bevolkten vori-
ge week donderdag de terrassen en 
zochten hun weg tussen de dertig 
kramen op de Dorpsstraat. Op de 

Slotlaan leek het een kermis. Het 
krioelde van de kinderen bij de draai-
molen, het springkussen, de Jungle 
run, het theater en nog veel meer. 
Even was het rustig toen door burge-
meester Jan de Groot van Baarn en 
Stichtingvoorzitter Hans Geurtsen de 
vlag werd gehesen en het Wilhelmus 
werd gezongen onder begeleiding van 
een trompet. Daarna ging iedereen er 
weer volop tegen aan. 

Voorafgegaan door een draaiorgel en 
14 glanzend mooie MG’s werd het 
Sint Elisabeth verpleeg- en gasthuis 
bezocht, waar op het voorplein de 
bewoners onder de blauwe hemel in 
een lange rij zaten te wachten. Door 
Burgemeester Jan de Groot van Baarn 
en  teammanager Nicole Landzaat 
van het tehuis werd ook hier de vlag 
gehesen, samen met mevrouw Kist 
van Rijn, die juist vandaag 90 jaar 
was geworden. Het Wilhelmus werd 
gezongen en alle bewoners kregen 
een oranje roos, aangereikt door de op 
een boerenkar meegekomen kinde-
ren. ‘Wat een prachtig feest was dit’, 
vertelden bewoners na afloop.

Overal
Muziek was er overal. De drie kin-
deren die tussen de kramen klas-
sieke muziek speelden, het draaior-
gel natuurlijk en elke attractie had 
weer een eigen repertoire. Terwijl de 
kleintjes genoten van de goochelende 
clown brachten even daarna in de 
middag de Eemzangers uit Baarn 
populaire muziek. Veertien prachtige 
stemmen waarvan het publiek op het 
volle terras genoot. En al die tijd was 
het buurthuis open waar de lekkernij-
en over de toonbank gingen. Wat later 
op de middag, na het bekend worden 
van de aanslag in Apeldoorn, werden 
de evenementen langzaam afgebouwd 
en de vlag halfstok gehangen.
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Oranjefeest L age Vuursche
door K ees P ijpers

De E emzangers uit Baarn. P opulaire muziek door veertien prachtige stem-
men.

Drie kinderen speelden tussen de kramen klassieke muziek.

O ndanks de geconcentreerde blik lukt het niet de stok door de ring te krij-
gen.

Silke werd met haar paard Juriana winnaar bij het ringsteken op paard.

K oninginnedag kon men af sluiten met een suikerspin en van het zoete gaan 
genieten [ A vZ ]

K oninginnedag
Hollandsche R ading

O f  ' t gelukt is… ? [ A vZ ]

K oninginnedag Bilthoven

De Brandweerharmonie Bilthoven verzorgde een optreden bij Huize het 
O osten.

K oninginnedag
Groenekan

De vrijmarkt op K oninginnedag in Maartensdijk werd zeer goed bezocht. V eel speelgoed verwisselde van eigenaar en 
Hilco K ramer was paraat met een kraam met eten en drinken. U it respect voor de slachtof f ers en hun f amilie van het 
A peldoornse incident werden de Biltse O ranjeverenigingen verzocht de activiteiten af  te bouwen of  te versoberen. De 
organisatoren reageerden hierop door de vlag half stok te hangen en het avondprogramma te schrappen. Hans Stevens 
gaat na 30 april door met het opnieuw bemensen van het bestuur van de O ranjevereniging P rins W illem- A lex ander 
[ MD] .

K oninginnedag Maartensdijk



In samenwerking met de firma Schoonenberg Hoorcomfort uit De Bilt orga-
niseert SWO De Zes Kernen De Bilt een periodieke schoonmaakactie van 
gehoorapparaten. Heeft u problemen met het zelf schoonmaken van uw gehoor-
apparaat dan is deze schoonmaakactie voor u een uitkomst. De eerste schoon-
maakochtend is op maandag 11 mei 2009. Voor deze schoonmaakactie (van ±  
10 minuten) kunt u zich aanmelden om een tijdstip af te spreken. De volgende 
schoonmaakdag is maandag 6 juli a.s.;  beide keren van 10.00 tot 11.00 uur in de 
cursusruimte van de Maartensdijkse vestiging aan het Maertensplein te Maar-
tensdijk. De kosten bedragen 6 euro.Voor informatie en aanmeldingen: SWO-
centrum Maartensdijk, tel. 0346 214161, Maertensplein 96 Maartensdijk.

Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je voorlopig nog 
de Sojos website bezoeken. De website van Sojos is 
te vinden op www.freewebs.com/sojos1

K ids Only Disco
Hij komt weer - de volgende Kids Only in Sojos - en 
wel op a.s. vrijdag 8 mei. Trek dus allemaal je dans-
schoenen weer aan en go!  De disco is bedoeld voor 
kinderen van 8 tot 13 jaar en duurt van 19.00 tot 21.30 
uur. De entree is € 1,-. 

Spelletjes- en knutselmiddag 
Op woensdag 13 mei is er weer een knutsel- en spel-
letjes middag in Sojos voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
tussen 14.00 en 16.00 uur. De kinderactiviteit wordt 
om de twee weken georganiseerd door het kinder-
werk van Stichting Animo. Deelname is zoals altijd 
gratis. We zijn overigens ook op zoek naar enthousi-
aste ouders / vrijwilligers die mee willen helpen om 
de spelletjesmiddag te begeleiden.

W orkshop “d ocumentaire maken” voor jongeren
‘Jongeren? Ach, die hangen toch allemaal rond en 
DOEN niks?’
Word jij er ook zo moe van dat er op deze manier over 
jou gedacht wordt? Baal je ervan dat jongeren over 
één kam worden geschoren in de media? Wil je graag 
aantonen hoe verkeerd die stelling is, maar weet je 
niet precies hoe?

Meld je dan aan voor een gratis workshop en voeg 
een ANDER geluid toe aan de media!  
‘Stichting Animo’ en de ‘Jongerenraad de Bilt’ stellen 
jongeren in De Bilt  in de gelegenheid om een video 
documentaire te maken over zaken die hun passie 
hebben.

Een team van zes tot acht jongeren werkt tijdens een 
aantal gratis workshops aan de totstandkoming van de 
documentaire. Dat gebeurt onder professionele bege-
leiding van oa Aldith Hunkar (ex- presentatrice en 
verslaggever van het Jeugdjournaal en het NOS Jour-
naal). De film komt nog voor de zomervakantie af en 
wordt op 19 september door de makers aangeboden 
aan de burgemeester, tijdens de premiere op de jonge-
renmanifestatie ‘Da BomB’ op fort Ruigenhoek.
Tijdens de workshops leer je o.a. te werken met een 
camera, het afnemen van interviews en het maken van 
een montage. 

Het monteren is een belangrijke ext ra tijdens de 
workshops. Per slot van rekening komt iedere film 
pas echt tot leven op de montagetafel. Wat wil je bij-
voorbeeld  vertellen met je film? Wat vind je dat poli-
tici en burgers moeten weten over de jeugd in de Bilt? 
Hoe maak je een keuze uit de talloze beelden die je 
hebt gedraaid? Welke shots vertellen je verhaal? Wat 
betekent ‘kill your darlings’? Wat komt er allemaal 
nog meer bij kijken voor je film uitzendklaar is?
Dit allemaal en nog veel meer leer je tijdens de work-
shops, die behoren tot de beste in hun soort. En dan 
ook nog eens gratis!

Wil jij gebruik maken van deze unieke kans om 
opgeleid te worden tot filmmaker door professionals? 
Meld je dan nu aan via het volgende email adres: 
e.grevink@stichting-animo.nl. Je kunt daar ook 
terecht voor meer informatie over de workshops. 
Helaas is er maar een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, dus zorg dat je snel een beslissing neemt. De 
groep cursisten wordt zo divers mogelijk samenge-
steld (jongens en meisjes, verschillende leeftijden 
en afkomst, van VMBO tot VWO, van sporter tot 
‘hangjongere’, uit alle zes kernen van de Bilt etc.). 
Als er heel veel aanmeldingen binnen komen zal er 
op deze gronden een selectie worden gemaakt. Wees 
er dus snel bij ! ! ! !

Petroleum toestel 4-pits zeer 
mooi. € 20,-. Klokje met vaas. 
€ 20,-.  Weightwaterbakje. 
€  25,-. Honingpotje model 
korf. €  15,-. Schilderij met 
schip en haven. €  35,-. Tel. 
06-44420668

Lentekriebels? Kom voor een 
goed model naar BETTY ” S 
CORNER!  Bel voor een 
afspraak:06-33722022.
Zorg voor uw haar!

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

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 14 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

G A R A G E V E R K O O P 
Groenekanseweg 4. Groenekan 
zaterdag 9 mei 10-16 uur boe-
ken, kleding, planten, kl. meu-
bilair &  brochante

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

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

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

Zo werkt de radio Rotterdam 
juni 1949. €  15,-. Tel. 
06-44420668
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Te koop aangeboden 
TUSSENWONING met bad en 
slaapkamer op beganegrond, in 
rustige straat te Maartensdijk. 
Tel. 0297-263744

ANWB FIETSDRAGER voor 
2 fietsen aluminium uitv. in 
nieuwe staat vraagpr. €  95-. Tel, 
035-5771465

Wegens verhuizing te koop: 
Eiken Secretaire 87x 42x 103. 
€ 50,-. Tel. 0346-213198

Wegens verhuizing te koop: 
Nachtkastje wit Whitewash 
50x 35x 52. €  30,-. Tel. 0346-
213198

Wegens verhuizing te koop: 
Ikea kast wit, voor opbergdo-
zen 46x 30x 179. €  20,-. Tel. 
0346-213198

Wegens verhuizing te koop: 
Ikea hang/legkast wit, met twee 
ex tra laden 50x 58x 235. €  45,-. 
Tel. 0346-213198

Wegens verhuizing te koop: 
Ikea kast wit, om op te hangen 
40x 38x 93. €  45,-. Tel. 0346-
213198

Wegens verhuizing te koop: 
Kantoor kast grijs metaal, als 
nieuw!  160x 45x 77. €  50,-. Tel. 
0346-213198

2 houten tafeltjes 1 63x 33x 40. 
1 Rond 53x 35 cm. Beide met 
2 tableaus. € 9,- p.s. Samen 
€1 6,-. Kom kijken! !  Tel. 0346-
212492

1 stel Lowriders, voor- fiets-
tasje bruin canvas p/stel. € 10,-. 
Tel. 0346-212492

Winter paardrijlaarzen mt 
39/40. €  10,-. Jack “ Happy 
Valley”  mt. M. €  5,- Tel. 0346-
213858

Prachtig boek leven en werken 
van Gretha en Adri Pieck. € 50,-
. Tel. 035-5771924

Te koop aangeboden

N ootjes

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

F IETS SER VICE CEN TR U M MAAR TEN  V. DIJK
GR U TTOL AAN  18  Tel.03 4 6 -21226 7
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 R ose - Maartensdijk. Tel. 
06 -5 4 9 6 7 9 8 5

Schutsmantel te Bilthoven vraagt Huishoudelijk medewerker 
voor 24  uur per week voor informatie kunt u bellen met Agatha 
Steenbergen,vestigingsmanager tel:030-2286911, Gregoriuslaan 
35 te Bilthoven. Uw sollicitatiebrief kunt u mailen naar vaca-
ture@warandeweb.nl of sturen naar Warande, afdeling PO& O, 
Postbus 185, 3700 AD  Zeist. 

Te koop: Tunnel, stalen bogen, met dikke folie +  2 hoge deu-
ren. Opgebouwd te bezien afm. 20 m. lang 12 m. breed ±  3 m. 
hoog. T.e.a.b. Tel. 06-54751296

Personeel Aangeboden 

Te koop gevraagd

Diversen 

Hondenhotel in
De Vierstee

Als Andi en Bruce in hun pleeggezin geen huisdie-
ren mogen houden, moeten ze een nieuw onderko-
men zoeken voor hun hond Friday. Ze vinden een 
oud hotel, waar ze Friday en een aantal zwerfhon-
den laten wonen.
Dit is de korte inhoud van de film ’Hondenhotel’, 
die op woensdag 13 mei a.s. om 13.30 uur in De 
Vierstee a.s. zal worden vertoond. Kaarten zijn een 
half uur voor aanvang aan de kassa van De Vierstee 
verkrijgbaar.

Agenda Sojos

F ietsgilde
Fietsgilde ' t Gooi rijdt zaterdag 9 mei de middag-
tocht ‘Dudok Hilversum’ en woensdag 13 mei de 
dagtocht ‘Soesterduinen’. Beide tochten vertrekken 
van Kerkbrink Hilversum (Museum), de middag-
tocht om 13.30 uur en de dagtocht om 10.00 uur.
Voor meer informatie over deze en de overige toch-
ten van Fietsgilde ’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Anjercollecte in W estbroek
De anjercollecte is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds 
stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. 
In Westbroek komen leden en ouders van jeugdleden van muziekvereniging 
‘Vriendenkring’ van maandag 11 mei tot en met zaterdag 16 mei langs de deur 
met een collectebus. Een derde deel van de opbrengst van de collecte is voor de 
vereniging zelf en wordt bestemd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.

Schoonmaakactie gehoorapparaten
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K laverjasseizoen beë indigd
door K ees P ijpers

Vrijdag 1 mei jl. was de laatste van de serie klaverjasavonden in het seizoen 2008 - 2009 in de kantine van 
sportvereniging SVM aan de Dierenriem. Alle scores over het lopende seizoen waren verzameld en diegenen, 

die voor goud, zilver of brons in aanmerking kwamen werden in het zonnetje gezet.

Klaverjassen is een kaartspel dat 
gespeeld wordt door vier personen in 
twee paren. De twee tegenover elkaar 
zittende personen vormen een team. 
Het gaat dus om twee tegen twee. 
In Frankrijk en Noord-Amerika zijn 
vergelijkbare spellen bekend onder 
respectievelijk de namen Belote en 
Tarbish. De Nederlandse naam is 

afgeleid van het oude begrip jas, dat 
staat voor de boer als hoogste troef. 
Hoewel klaverjassen doorgaans met 
vier spelers wordt gespeeld, bestaan 
er ook varianten die gespeeld worden 
door twee, drie of vijf personen. De 
naam klaverjassen is vroeger ook 
gebruikt voor een geheel ander kaart-
spel, het vijfhonderden.

Bij klaverjassen worden vaak compe-
tities opgezet waarbij niet zelden om 
forse prijzen wordt gespeeld. Hierbij 
kan het er fanatiek aan toe gaan. In 
dat geval wordt gesproken van spelen 
met het mes op tafel.

Spannend
Vorige week vrijdagavond waren ze 
in de kantine van SVM bijeen voor 
de laatste klaverjasavond van dit sei-
zoen. Voor de mannen en de vrouwen 
was het best nog wel spannend. Vanaf 
september kwamen ze om de andere 
week op vrijdagavond bijeen om ten 
slotte uit te maken wie de winnaar 
werd. Er wordt daar heel wat afge-
lachen. Clubcoryfee en organisator 
Karel Schouten vertelde wie de win-
naars waren. Ans Klarenbeek werd 
derde,  Henny Q uint tweede en Sjef 
Solman eindigde met 59258 punten 
als eerste. Voor hem was de wisselbe-
ker en dat wilde hij onder luid gejuich 
duidelijk laten zien. In september 
begint het nieuwe seizoen weer met 
een schone lei.

V .l.n.r. A ns K larenbeek, Sjef  Solman en Henny  Q uint vergaarden brons, goud 
en zilver.

W andeling in N onnenland
IVN De Bilt-Maartensdijk organiseert zondag 10 mei een wandeling naar 
het Nonnenland. In de middeleeuwen is dit gebied ontgonnen onder leiding 
van ' Onze nonnen' , de ' Biltse'  nonnen van Oostbroek. Het weidegebied heet 
het Nonnenland, vernoemd naar de zusters van Oostbroek in De Bilt die dit 
land vroeger bezaten. Het is een laagte met veel ruimte voor natte natuur. 

De naam Nonnenland verwijst dus naar het klooster van Oostbroek in de 
Bilt, waarvan de nonnen dit land in pacht hadden ten behoeve van de turf-
winning. Turfwinning was een economische activiteit;  de turf was hoog-
stens ten dele bestemd voor het klooster en werd voornamelijk verkocht.
Veel recenter, zo’n tien jaar geleden, is Staatsbosbeheer hier begonnen met 
een zogenaamd vernattingsproject. Het uitgraven van een oude beekloop en 
het plaatsen van sluizen was er op gericht het water in het gebied te houden 
en het waterpeil te verhogen opdat de “ natte natuur van vroeger”  weer zou 
terugkomen. Daarbij zou het Nonnenland als een belangrijke stapsteen 
fungeren en een natuurschakel zijn voor de natte natuur die het pluismeer 
via de weteringen, het veenweidegebied bij Maartensdijk tot aan de Eem 
verbindt. Tijdens de wandeling wordt uitgelegd en geïllustreerd wat Staats-
bosbeheer op het oog had en gaan we na hoe ver het staat met de beoogde 
natuurontwikkeling..

De wandeling start om 14.00 uur op dagrecreatieterrein Drakensteijn, Hoge 
Vuurscheweg in Lage Vuursche en zal ongeveer twee uur duren. Honden 
zijn in het gebied niet toegestaan. Houd met uw schoeisel rekening met 
drassige plekken die worden betreden. Voor meer informatie kunt u bellen 
met Jaap Milius (030-2288636) of Margriet Hartman (030-2257277).

Hart van Groen is ook regelmatig actief  in het Nonnenland. Staatsbosbe-
heer had besloten het zieke f ijnsparbos af  te zagen, de grond te schonen 
en er een heideveld van te maken. Dus boden zij hun diensten aan. Het 
gebied waar bijzondere dieren en planten leven was vroeger in bezit van het 
V rouwenklooster van O ostbroek in De Bilt. De nonnen haalden er hun turf  
vandaan voor eigen gebruik en voor de verkoop. I n dit mooie land met bos 
en hei en hier en daar een graf heuvel, voel je de verleden tijd. A ls je goed 
luistert, lijkt het of  je nonnenkreetjes hoort.

Van 25 tot en met 28 mei 2009 kun-
nen in Maartensdijk voor de 38e keer 
de wandelschoenen worden aange-
trokken om vier avonden te gaan 
wandelen. Elk jaar leveren ca. 600 
deelnemers van jong tot oud deze 
licht sportieve prestatie waarbij door 
bewegen en buiten zijn de dagelijkse 
spanning even opzij wordt gezet en 
genoten van de omgeving en het 
contact met elkaar. Voor vele jonge 
deelnemers zal dit de eerste keer zijn, 
doch er zijn ook deelnemers die alle 
jaren hebben meegelopen. 

Als minimum leeftijd voor deelname 
geldt dat men per 30 september 2008 
minstens 6 jaar is of tot groep 3 van 
de basisschool behoort. Deelnemers 
van groepen 3 en 4 kunnen slechts 
inschrijven indien onder begeleiding 
van een volwassene wordt gewan-
deld. De Vierstee is tevens het start- 
en eindpunt op de vier avonden. Het 
inschrijfgeld bedraagt op 4.50 euro 

per deelnemer. De inschrijfavonden 
zijn op 12 en 14 mei van 19.00 tot 
20.30 uur in De Vierstee.
Er bestaat een beperkte mogelijkheid 
tot na-inschrijving, in dat geval zal 
echter om administratieve en organi-
satorische redenen het inschrijfgeld 
tot 5 Euro per deelnemer worden 
verhoogd.

Afhankelijk van het aantal kilometers, 
5 of 10 kilometer wordt gestart tussen 
18.15 en 18.00 uur. Per avond wordt 
zoveel mogelijk een verschillende 
route gelopen waarbij in de omgeving 
van Hollandsche Rading, Groenekan 
en Lage Vuursche wordt gewandeld. 
De laatste avond rond Maartensdijk is 
voor belangstellenden gelegenheid tot 
het geven van bloemen op de Plane-
tenlaan. Daarna zal om ca. 20.00 uur 
de stoet vertrekken voor het restant 
van de route onder begeleiding van 
muziekvereniging Kunst en Genoe-
gen met aansluitend het uitreiken van 

de medailles in De Vierstee.
Inlichtingen worden verstrekt door 
Ad Nieuwenhuis, Gruttolaan 28, 3738 
EW Maartensdijk, tel. 06-55508733, 
e-mail adenanjo@online.nl

38e  Avondvierdaagse in Maartensdijk

Dat voor SVM het doek is gevallen

geldt natuurlijk niet voor alle elftallen

maar het eerste, dat is waar

moet nu volgend jaar

op een lager niveau gaan voetballen

Guus Geebel Limerick

De wedstrijd begon goed voor Twee-
maal Zes. Vanaf het begin was er 
een duidelijk veldoverwicht zicht-
baar, waarbij veel kansen werden 
gecreëerd. Dit in tegenstelling tot 
Vada, dat steeds na één doelkans de 
bal verloor. 

Tweemaal Zes kwam op een 0-2 
voorsprong. Via 1-3 werd het vervol-
gens, ondanks de vele missers van 
Tweemaal Zes, 2-4. Tot aan de rust 
veranderde er niets aan het wedstrijd-

beeld. Vlak voor de rust stond het 4-6 
en wist Vada nog de aansluitingstref-
fer te maken. Voor Tweemaal Zes 
was dit tot dan toe een teleurstellende 
tussenstand, aangezien het wedstrijd-
beeld een grotere krachtsverhouding 
liet zien.

De tweede helft werd eveneens goed 
gestart en daarbij werd uit een lange 
aanval direct gescoord door Twee-
maal Zes: 5-7. Deze voorsprong kon 
Tweemaal Zes tot een kwartier voor 

t  wam het kantelmoment in de wed-
strijd. Een discutabele vrije bal en 
een strafworp brachten Vada langs-
zij. De arbitrage had het, evenals de 
beide ploegen, erg lastig en verloor 
geregeld het overzicht op belangrijke 
momenten. 

Nadat Tweemaal Zes op 9-10 kwam 
kreeg Vada, opnieuw na een zeer 
twijfelachtig moment, een strafworp. 
Deze werd benut en het werd 10-10. 
De 10-11 en 11-11 volgden elkaar 

snel op, waarna een spannende slotfa-
se begon, waar in Vada sterk speelde 
en vlak voor tijd de winnende treffer 
kon scoren: 12-11. Een gelijkspel was 
minimaal verdiend geweest.
Op 9 mei a.s. speelt Tweemaal Zes 
thuis tegen DFD uit Friesland om 
15.30 uur.

De poule- indeling voor het komende 
zaalseizoen is bekend geworden en 
de Maartensdijkers kunnen daarbij 
‘ f link aan de bak’ . I n de Hoof d-
klasse B, bevinden zich de volgende 
ploegen:  DV O  1 ( Bennekom) , E x cel-
sior ( D)  1 ( Delf t) , K C C / V anSanten 1 
( C apelle aan de I Jssel) , K V S 1 ( Den 
Haag) , O A / Hotel W arnsborn 1 ( A rn-
hem) , SK F  1 ( V eenendaal) , T empo 1 
( A lphen aan de R ijn) , en T weemaal 
Z es 1 uit Maartensdijk. 

Tweemaal Z es verliest
In het laatste weekeinde van april stond er voor Tweemaal Z es belangrijk duel op het programma. In 

W ageningen ging de ploeg op bezoek bij medekoploper Vada. Samen met Mid F rys lan werd de koppositie 
gedeeld in de overgangsklasse C. Op een winderig veld had Tweemaal Z es lang het betere van het spel, maar 

Vada ging uiteindelijk met de twee punten er vandoor: 12-11.



Eindexam enhappening op 
Groenhorst College

door K ees P ijpers

Zoals elk jaar rond deze tijd was er vorige week woensdag een groot feest 
op het Groenhorst College. De vierde klassers, dat zijn er zo’n 120, doen 
binnenkort op verschillend niveau exa men en verlaten de school. Dat wordt 
gevierd en daar moeten de leerkrachten onder lijden. Die hebben zich vrij-
willig opgegeven. Jaarlijks wordt op de school waar zo’n 500 leerlingen in 
praktijkvakken worden opgeleid een feestgroep gevormd die ze exa men-
commissie noemen. Iris, Britt en Daniëlle vertegenwoordigen die commis-
sie en doen het woord. Ze komen uit Utrecht, De Bilt en Groenekan. Ze 
houden van dieren. Nee, ze komen niet van een boerderij. Iris en Britt gaan 
zich na het eindexa men specialiseren bij een paardenhouderij en Daniëlle 
gaat zich bekwamen in het werken met dieren in het algemeen. Alle leden 
van de commissie, en dat zijn er heel wat, lopen in het geel gekleed. Elk 
jaar bedenken ze iets anders. Vorig jaar deden ze een modeshow met de 
leraren. 

In de ruime aula is het geluid om 11.30 uur oorverdovend. Docent meneer 
van Veelen wordt op een stoel gezet en raakt publiekelijk een deel van zijn 
fraaie snor kwijt. Bij meneer Boersma wordt het nog een graadje erger. 
Sportief levert hij zich over aan de vrouwelijke kapper die onder luid 
gejoel zijn hoofdhaar scheert. ‘Je lijkt wel tien jaar jonger’, roept Iris aan 
de microfoon als hij wordt vrijgelaten. Dat vindt hij zelf ook. Of meneer 
de Vlieger, de derde leerkracht die zich vrijwillig had aangemeld, alsnog 
onder het mes gaat, is nog niet bekend. Hij was even gevlogen. Hij zou de 
kaalslag ondergaan als ze 1000 euro voor het tegelijk georganiseerde Kika-
fonds, de kinderkankercollecte, zouden ophalen. Maar tot nu toe hebben 
ze dat net nog niet gehaald. Als de ontharing is voltooid komen de andere 
leraren aan de beurt. Bij Het Rad van Avontuur doen ze de opdrachten 
manmoedig. Zingen, dansen, koekhappen. Een mooie herinnering voor hen 
die de grote wereld ingaan. 

 De Vierklank 16 6 mei 2009

Buddyp roject afgesloten
door Marijke Drieenhuizen

Voor de vierde maal hebben leerlingen van de derde klas van het VWO  van de W erkplaats 
K indergemeenschap het door hun school ontwikkelde en door de Stichting MeanderOmnium begeleide 
Buddyp roject in het kader van de Maatschappelijke Stages afgesloten. De senioren kregen dinsdag 21 
april een gezellige ochtend aangeboden van deze leerlingen. Aanwezig was ook N athalie Vesseur die als 

beleidsmedewerker werkzaam is op het Ministerie van VWS .

Met het Buddyproject maken leer-
lingen in tweetallen afspraken met 
een oudere om gedurende 10 weken 
minimaal 10 bezoekjes af te leggen. 
De invulling van deze bezoekjes is 
aan de leerlingen en de oudere zelf: 
het doel is de ontmoeting tussen jong 
en oud. 

L evenservaring 
De leerlingen hebben geassisteerd bij 
het ophalen van een aantal ouderen en 
het rondbrengen van de koffie en het 
lekkers. Daarna zingen ze samen een 
medley van allemaal al wat oudere 

Nederlandstalige liedjes die gezellig 
meegezongen werden. Nathalie Ves-
seur: ‘De Maatschappelijke Stages 
horen eigenlijk bij het Ministerie van 
Onderwijs maar ook wij van VWS 
zijn hierin geïnteresseerd. Ikzelf houd 
mij onder andere bezig met vrijwil-
ligerswerk en wellicht worden deze 
jongeren op deze manier gestimuleerd 
om later vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Het Buddyproject biedt deze 
jongeren om in contact te komen met 
een oudere met levenservaring’. Het 
Buddyproject staat ook in de belang-
stelling van de stad Rotterdam. Misja 

Oliemans begeleidt het project vanuit 
Woonzorgcentrum De Bremhorst. Zij 
is al in Rotterdam geweest om het 
project te promoten. ‘Het is een goede 
formule en behoeft weinig voorberei-
ding. Wel ga ik elke keer een aantal 
lessen geven op de Werkplaats om ze 
te vertellen hoe je met mensen met 
beginnende dementie omgaat en waar 
je op moet letten als je een oudere in 
een rolstoel duwt’.

Ervaring
Jan Willem Bruggeman uit Hol-
landsche Rading is samen met Kas-
per Otten al dertien keer op bezoek 
geweest bij mevrouw J. Enkelaar. ‘Het 
is steeds heel gezellig, we praten heel 
veel. Zij vertelt dingen maar wij zelf 
ook. Ook doen we wel boodschappen 
voor haar’. Mevrouw Enkelaar vult 
aan: ’Als ze komen kijken ze gewoon 
even in de koelkast of er nog vol-
doende aanwezig is. De sfeer in huis 
is goed als ze er zijn. Ik kijk erg naar 
de bezoekjes uit. Gelukkig hebben ze 
gezegd dat ze nog langs zullen blijven 
komen. Ik ben echt van ze gaan hou-
den’. Misja Oliemans vertelt nog dat 
er bij de Werkplaats nagedacht wordt 
of dit project niet driemaal per jaar 
uitgevoerd kan worden. ‘De ouderen 
zouden het in ieder geval waarderen’, 
is haar stellige overtuiging.

Jan W illen Bruggeman ( midden)  en K asper O tten hebben zelf  ook plezier 
beleef d aan de gesprekken met mevrouw E nkelaar.

De gehele groep zingt een medley  van allemaal al wat oudere Nederlands-
talige liedjes die gezellig meegezongen werden.

Sportief  levert de docent zich over aan de vrouwelijke kapper die onder luid 
gejoel zijn hoof dhaar scheert.

Dinsdagavond 14 april kwamen er 
Poolse gasten uit Miescisko in Maar-
tensdijk bij gastfamilies (Groenhorst-
leerlingen). De gasten bezochten de 
eerste dag een midgetgolfbaan in 
Doorwerth, in Driel een monument 
voor soldaten van de Poolse landings-
troepen uit de 2de Wereldoorlog, win-
kels en de kermis, een kartcentrum en 
een touwbaan in Nijmegen en sloten 
de dag af met bowlen in Zetten.
De volgende dag werd er gesport in 
De Vierstee, werd het militair lucht-
vaartmuseum in Soesterberg en het 
recreatiepark Rosarium te Doorn 
bezocht. Vrijdags werd de Efteling 
bezocht en werd het bezoek afgeslo-
ten met een disco in Sojos. Van 24 t/m 
28 mei a.s. bezoekt het Groenhorst 
College Miescisko met een groep 
tweedeklassers die er voor de eerste 
keer naar toegaan.

Poolse leerlingen op bezoek

Het bezoek werd af gesloten met een disco in Sojos.

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Boeuf Stroganoff + friet € 5,75
Hongaarse Goulash + friet € 5,75
Westbroekse rundvlees + friet € 5,75
Vlaamse stoofvlees + friet € 5,75
Babi Pangang + friet € 5,75
Kip Pilaf + friet € 5,75
Kip ragout + friet € 5,75

Vleesfeest 'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
14-5

Woe.
13-5

Vrij.
15-5

9,95

Do.
7-5

Woe.
6-5

Vrij.
8-5

12,50

Verse Hollandse asperges
met ham

of
Zalmfilet, ei, krieltjes en

boterjus

"Kliekjesdagen"
div. vlees, vis en

vegetarische gerechten

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor mumu cow mokken.

Op alle kratten bier

25% korting




