
Anderhalf jaar geleden hield Timon 
Blok, regisseur en inwoner van Groe-
nekan, een Shakespeare-avond, een 
inleiding over deze beroemde schrij-
ver. De avond werd georganiseerd 
door Muze in ‘t Groen en door de 
enthousiaste reacties op de Shake-
speare-avond begon het te broeien bij 
de dames van de Muze. Na veel ver-
gaderen ontstond het project Theater 
in ‘t Groen en in juli 2007 werd groen 
licht gegeven voor de productie. Vanaf 
dat moment is de bal gaan rollen. 
Gekozen werd voor Een Midzomer-
nachtsdroom, een lichtvoetig stuk, en 
fort Ruigenhoek was de ideale locatie 
om te spelen: het verhaal speelt zich 
af in een landelijke omgeving. De 

spelers meldden zich aan, veel uit 
Groenekan, maar ook talent van bui-
ten het dorp werd gecast. Vanaf sep-
tember was er iedere week repetitie in 
‘t Nijepoortje onder de bezielende lei-
ding van Timon Blok. De Groenekan-
ners werden langzaam opgewarmd 
voor de finale week begin juli: in 
januari vond het Shakespeare Run-
ning Dinner plaats, in april de Sha-
kespeare Fair en in dorpsbistro Naast 
de Buren werd een middeleeuwse, 
Engelse maaltijd geserveerd in de 
week van de opvoering. De kaartjes  
waren snel uitverkocht en dus werd er 
een grotere tribune besteld, waardoor 
steeds tweehonderd belangstellenden 
de voorstelling konden zien.

Nordic walkers
De entree bij Fort Ruigenhoek was in 
stijl: een houten toegangspoort op de 
brug. De bezoekers konden voordat 
de voorstelling begon, in het thea-
tercafé terecht. Met drankjes en hap-
jes kon het publiek plaatsnemen aan 
tafeltjes op het terras. De muzikanten 
lokten de bezoekers richting tribune. 
De exotische instrumenten, met nave-

nante namen als cittern, cornemuze 
en draailier, zorgden voor vrolijkheid 
en lichtvoetigheid. De opkomst van 
de vele figuranten, onder wie een 
groot aantal kinderen, die van alle 
kanten uit het bos en over de heuvels 
aankwamen huppelen bevestigde het 
speelse karakter van het toneelstuk. 
Een Midzomernachtsdroom is opge-
bouwd uit drie verhalen, die in elkaar 
overlopen. De verhalen spelen zich 
af in één nacht en het centrale thema 
is de verwarring en ambivalentie die 
liefde met zich meebrengt. De spelers 
leken over een onuitputtelijke condi-
tie te beschikken: ze renden heuvels 
op en af en zonder hijgen werden de 
teksten geproduceerd. De bosgeest, 

Puck, gespeeld door Frøydis Ihle, 
spande daarbij de kroon. Gekleed 
in het groen en met een indrukwek-
kend rood kapsel, voldeed ze aan 
de opdrachten van de elfenkoning 
Oberon: ze achtervolgde in razend 
tempo ongelukkigen in wiens ogen 
ze een tovermiddel moest strooien en 
klom vliegensvlug in een touw waar 
ze al slingerend het publiek toesprak. 

Ook de geestige vertolking van Muur, 
gespeeld door Brigitte Kant, zorgde 
voor veel hilariteit: tussen haar benen 
ontmoetten de geliefden Pyramus en 
Thisbe elkaar. Eigentijdse taferelen 
speelden zich terloops af: twee nor-
dic walkers liepen op de achtergrond 
over de heuvels. Iedereen viel stil en 
barstte vervolgens in gelach uit om 
dit totaal absurde fragment in een 
middeleeuws stuk. 

Droom van Groenekanners
De voorstelling begon op de avonden 
om negen uur: langzaam werd het 

donker en de verlichting, met later 
fascinerend groen licht, zorgde voor 
een sprookjesachtig decor. Na ruim 
anderhalf uur konden de bezoekers 
nog nagenieten op het terras en de 
spelers bijkomen van hun inspannin-
gen. De reacties uit het publiek, een 
mengeling van jong en oud, waren 
onverdeeld enthousiast. Een Midzo-
mernachtsdroom verwezenlijken in 
een dorp als Groenekan was de droom 
van ruim honderdveertig medewer-
kers (voornamelijk uit Groenekan) 
en de afgelopen week is deze droom 
uitgekomen.
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Uniek schouwspel op fort Ruigenhoek
door Sylvia van der Laan

Afgelopen week hebben meer dan duizend mensen uit Groenekan en omgeving genoten 
van een uniek schouwspel op Fort Ruigenhoek. De romantische komedie Een Midzomernachtsdroom 

van William Shakespeare werd vijf keer opgevoerd op een unieke locatie in Groenekan. 

Elfenkoning Oberon (bovenaan) wacht met figuranten om de heuvel af te 
rennen.

Puck overlegt met elfen.

De ontmoeting tussen geliefden door de muur.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

13 juli - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

13 juli - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
13 juli - 10.00 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
13 juli - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
13 juli - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

13 juli - 10.30 en 18.00 uur
Leesdienst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
13 juli - 10.00 uur

Ds. W.D. Onta, Bunschoten
13 juli - 18.30 uur

Ds. R.W. van de Wal, Houten

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
13 juli - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
13 juli - 18.30 uur

Ds. W. Westland, Ridderkerk

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

13 juli - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
13 juli - 18.30 uur

Kand. A.A. van den Berg, Gouda

Onderwegkerkje Blauwkapel
13 juli – 9.30 en 10.30 uur
Kapitein B. Sprokkereef

Oecumenische dienst
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B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar
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G e e n  c r e m a t i e

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Uitvoeringen Biltse Muziekschool
De maand juni is een drukke maand voor leerlingen en docenten van de 
Biltse Muziekschool. Er wordt nog een groot aantal leerlingenpresentaties 
en uitvoeringen gegeven, ruim een derde van het totale aantal dit cursusjaar. 
Binnenkort zijn nog te verwachten:
•  Kinderkoor (o.l.v. Marie-Cécile Kocken) op woensdag 19 juni (19.30 uur) 
•  Viool en kleuterviool (leerlingen van Ineke van Enk) op donderdag 20 

juni (17.00 uur).
•  Op donderdag 20 juni (19.30 uur) treden Solisten en Ensembles voor het 

voetlicht; onder andere het Schoolorkest o.l.v. Rob Goorhuis, de Bigband 
o.l.v. Martin de Boer en de Popgroep o.l.v. Dick Kaan laten horen waar zij de 
afgelopen periode op gerepeteerd hebben. Daarnaast bijdragen van leerlingen 
van Marjoke van Die (blokfluit), Carin Hartman (fluit), Ankie de Niet en Lior 
Kuperberg (saxofoon), Emile Simonis en Petra van Dijk (piano).

•  De zangleerlingen van Louise Jansen en Wynanda Zeevaarder voeren 
vrijdag 21 juni (20.15 uur) de Sound of Music uit. Alle uitvoeringen en 
presentaties zijn gratis toegankelijk in de Julius Röntgenzaal van de Biltse 
Muziekschool, De Kwinkelier 47, Bilthoven. Tel. info 030 2283026. Zie 
ook www.biltsemuzischool.nl.

Groenekan
Op zaterdag 12 juli haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht het 
papier vóór 9.00 uur gebundeld of in 
dozen aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 12 juli 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.

Sponsoracties voor Roemenie 
 Al jaren organiseert de Commissie Oost Europa van de Hersteld Hervormde 
Kerk (Dorpsweg) te Maartensdijk kledingacties voor goede doelen in Roe-
menie. Nu de diesel- en benzineprijzen met name de laatste tijd zo sterk 
verhoogd zijn, zijn de transportkosten om de ingezamelde kleding naar Roe-
menië te brengen navenant gestegen. Om die gestegen transportkosten te kun-
nen financieren heeft de jeugd een sponsoractie georganiseerd op zaterdag 5 
juli jl. Op 10 en 11 juli zal weer de jaarlijkse autowasactie worden gehouden; 
beide dagen van 19.00 tot 21.00 uur bij het Hervormd Centrum Dorpsweg 40 
(achter de hervormde kerk). voor 5 euro wordt de auto gewassen en ‘gestof-
zuigerd’. in de tijd, dat de auto onderhanden wordt genomen kan men een kop 
koffie of frisdrank drinken en een D.v.D. bekijken, welke de noodzaak tot 
hulp in dat deel van de wereld nog weer eens zal laten zien.
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Polderavond excursie
De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o. organiseert 
vrijdag11 juli a.s. een Polderavond excursie in Groenekan. Op 11 juli wordt 
er om 19.00 uur verzameld op de voordorpsedijk 35 (familie Westeneng) in 
Groenekan. Tijdens deze excursie onder leiding van Wim Westeneng kan 
men de natuurontwikkelingen op zijn bedrijf zien. Deze ontwikkelingen 
betreffen vooral de inkleding van de spoorweg, waterberging en natuur-
vriendelijke oevers, hooilandbeheer, natuurontwikkeling in nieuw gegraven 
poelen en onderhoud en instandhouding van houtwallen.  Deze excursie 
duurt ongeveer 2,5 uur en als schoeisel wordt laarzen geadviseerd. Aan 
deze excursie zijn geen kosten verbonden. voor meer informatie of aanmel-
ding kan zowel telefonisch als per e-mail contact opgenomen worden met 
Henk van Zijtveld (tel. 0346 281266 of v.zijtveld@hetnet.nl)

Bent u nog niet bekend met het internet? in de zomer verzorgt de Openbare 
Bibliotheek Bilthoven een beginnerscursus internet. Deze cursus is bestemd 
voor iedereen, die nog nooit met internet en/of een computer gewerkt 
heeft. 
Tijdens de cursusochtend leert u wat u met internet kunt doen, hoe internet 
werkt, hoe u de muis moet gebruiken en wat de verschillende ‘knoppen’ op 
het beeldscherm betekenen. Tevens leert u de belangrijkste begrippen ken-
nen om te kunnen internetten. Ook kunt u interessante ‘adressen’ op internet 
bezoeken. Tijdens deze cursus wordt geen aandacht besteed aan email. De 
beginnerscursus duurt één ochtend en vindt plaats op zowel donderdag 17 
juli als dinsdag 26 augustus, van 9.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek in 
Bilthoven. U kunt dus kiezen uit deze twee data. De totale kosten bedragen 
20 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden van de Openbare Bibliothe-
ken gemeente De Bilt. U kunt u schriftelijk aanmelden. Bij inschrijving 
betaalt u 2,50 euro aan de balie en op de cursusochtend betaalt u het res-
terende bedrag. Na afloop van de cursus ontvangt u een informatiepakket 
over internet en een tegoedbon voor 1,5 uur internetten in de bibliotheek. 
inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de bibliotheken in Bilthoven, De Bilt 
en Maartensdijk. Op www.bibliotheekdebilt.nl kunt u het inschrijfformulier 
downloaden en ingevuld inleveren aan de balie van één van onze bibliotheken. 
inschrijfformulieren verstuurd via email worden niet in behandeling genomen. 
Er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Beginnerscursus internet 
voor volwassenen

Oud papierGeboren
4 juli 2008

Guido
Zoon van

Rudie & Mathanja van Oostrum
Kerkdijk 57
Westbroek

‘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

Workshop met klei in 
hospice Demeter

Woensdag 16 juli verzorgt Barbara Pompe van 13.30 tot 15.30 uur een crea-
tieve workshop met klei met als thema: ‘je binnenste (b)uiten’. De workshop 
is bedoeld voor mensen die verkeren in de (bijna) laatste fase van hun leven. 
De workshop biedt gelegenheid om samen met lotgenoten op een creatieve 
manier aan de slag te gaan met het eigen verwerkingsproces. 
Naast de deelnemers aan de dagzorg kunnen ook andere belangstellenden kos-
teloos meedoen. Wel graag vooraf aanmelden bij Mirjam Koppenol via email 
mkoppenol@hospicedemeter.nl of tel. 06 17511795. De workshop vindt 
plaats in het atelier van hospice Demeter, Weltevreden 3 te De Bilt.
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Het bedrijf ligt op de Hollandse water-
linie naast Fort Voordorp en een aan-
tal vestingwerken. Ze kijken stralend 
naar het weidse groen met poelen, 
hooiland en houtwallen, waar koeien 
grazen. ‘Dat zie je bij ons in Utrecht 
niet.’ Zelfs de ouders knikken goed-
keurend. Ze maken kennis met Boer 
Wim Westeneng, die zal gaan vertel-
len over dieren in de natuur, over de 
verzorging ervan en waar ons voedsel 
vandaan komt. Twee uur durende 
leerzame lessen voor stadskinderen 
om het boerenbedrijf te beleven. De 
lessen zijn in samenwerking met de 
stichting Natuur- en Milieu Educatie 
( NME) Utrecht, ‘Boerderij in de 
kijker’ en ‘Met de klas de boer op’ 
inhoudelijk afgestemd op het onder-
wijs.

Mooi man
Ze volgen de boer naar de stal. Ze 
luisteren zittend op balen stro, terwijl 
hij vertelt over de koe. Over de vijf-

tien verschillende rassen. Wat ze eten 
en hoeveel, over haar vier magen, 
over wat ze drinkt en natuurlijk over 
het herkauwen. Het gaat ook over 
de mest en de melk en hij stelt leuke 
vragen zoals: ‘hoeveel uiers heeft 
een koe?’ Daar hebben ze wel eens 
van gehoord maar trappen toch in 
de strikvraag, want ze roepen vol-
mondig: vier! Ze lopen met de boer 
mee naar kalveren, geiten, schapen, 
konijnen en kippen en overal wordt 
uitleg gegeven. Spannend is dat, want 
ze mogen de dieren aaien en hier lig-
gen warempel ook eieren. Niet in de 
winkel maar onder de kip. Als je goed 
luistert hoor je het kuiken in het ei 
tikken dat hij er uit wil. In het leson-
derdeel ‘opdrachten’ doen ze dingen 
die ze nooit eerder deden. Melken van 
de kunstkoe, voeren van de dieren en 
de stallen aanvegen. Het geven van 
educatielessen aan schoolkinderen is 
begin dit jaar gestart met als gevolg 
dat al aan twintig schoolklassen les 

is gegeven. Als je een jochie vraagt 
hoe hij dit allemaal vindt, zegt hij: 
‘Mooi man.’  

Trots
Op de boerderij, een melkveehou-
derij met 35 koeien, is een varkens-
stal omgebouwd tot een mooie ont-

vangstruimte voor vergaderingen, 
familie- en andere bijeenkomsten 
zoals workshops en jubilea, al of 
niet met catering en spelactivitei-
ten. Wim Westeneng en zijn meewer-
kende vrouw vertellen er over. ‘Het 
heeft wel even geduurd voordat het 
zover was. Al vanaf 2003 zochten we 
naar een vorm van bedrijfsverbreding 
waarin de boerderij een spilfunctie 
kon vervullen tussen stad en platte-
land. Na het met hulp uitwerken van 
de plannen heeft het lang geduurd 
om een vergunning te krijgen. Begin 
2007 zijn we gestart met de verbouw 
van de varkensstal tot bijeenkom-
struimte. In oktober ontvingen we 
de eerste gasten waarna er intussen 
velen zijn gevolgd.’ Als je ze beiden 
zo bezig ziet mogen ze daar best trots 
op zijn.

Natuur en boerderijeducatie 
op boerderij Fortzicht

door Kees Pijpers

Opgewonden stappen ze op de ruime parkeerplaats uit de auto’s en staan op het erf van de educatieve 
boerderij Fortzicht van de familie Westeneng aan de Voordorpsedijk. Dertig kinderen van groep 3 

van de openbare basisschool Johan de Witt uit Oog in Al in Utrecht. Ze zijn er samen 
met een leerkracht en zeven ouders. Het kreetjes- en gilletjesgehalte is hoog. 

Het melken van de kunstkoe.

Hoeveel uiers heeft een koe?

De varkensstal is verbouwd tot bijeenkomstruimte.

Trots op 
lokale cultuuruitingen
Samen met vertegenwoordigers van het Biltse culturele leven 

ontwikkelt de gemeente De Bilt een cultuurvisie. Onder 
voorzitterschap van gemeenteraadslid Anneke van Heertum kwamen 
in januari 2008 de deelnemers voor het eerst bijeen om te discussiëren 

over de aanpak ervan. Adviesbureau De Culturele Zaak uit 
Amerongen begeleidt het project ‘Een Ouverture voor Cultuur’. 

Maandag 30 juni kwamen de deelnemers opnieuw bij elkaar 
voor een vervolgbijeenkomst.

Zo’n veertig deelnemers wisselden onder leiding van Mirjam Blott en Stef 
van Breugel van De Culturele Zaak van gedachten over de uitkomsten 
van de eerste bijeenkomst. De in januari gehouden inventarisatie van het 
cultuuraanbod in de gemeente was nu verder uitgewerkt. De deelnemers 
konden ook kennis nemen van de eerste conclusies die naar aanleiding 
van de inventarisatie te trekken zijn. Zo blijkt dat het totale lokale cultuur-
aanbod heel breed is, maar niet goed op elkaar afgestemd. De cultuuracti-
viteiten vinden voornamelijk plaats op het gebied van media en letteren, 
amateurkunst, en cultuureducatie. Voor podiumkunsten bestaan binnen de 
gemeente beperkte mogelijkheden. Verder is het beeldende kunstaanbod 
versnipperd. 

Een veelgehoorde opmerking van de deelnemers was dat de gemeente best 
trots mag zijn op al die lokale cultuuruitingen. Om het cultuurbeleid in de 
gemeente te versterken werd een aantal naar voren gebrachte mogelijkhe-
den besproken. Gepleit werd voor het versterken van het lokale cultuurnet-
werk, om cultuureducatie een vaste plaats op de agenda te geven, voor meer 
accommodaties voor podiumkunsten en exposities en voor het toegankelij-
ker maken van de lokale geschiedenis en de gemeentelijke kunstcollectie.
De avond werd afgesloten met een fantastisch optreden van De Biltstars. 
[GG]

In haar openingswoord stelt Anneke van Heertum dat cultuur niet kan 
gedijen zonder financiële steun van de overheid.

Adverteren in de Vierklank!       Iets voor u?       Bel dan 0346 21 19 92

Met verbazing heb ik de bijdrage van 
de heer Pijpers in De Vierklank van 
1 juli jl. gelezen over de rol van de 
plaatselijke politiek in de strijd tegen 
het vandalisme in deze gemeente. 
Ieder, die de lokale politiek volgt, 
weet dat met name de VVD al vele 
maanden vandalisme, ook in Maar-
tensdijk, aan de kaak stelt.  Het was 
onze fractie, die een nota indiende 
hierover; het was diezelfde VVD die 
voorop ging bij het op de agenda zet-
ten en houden van het onderwerp. Wij 
deden ook voorstellen om vandalisme 
te bestrijden, door nog onlangs een 
aantal suggesties voor de strijd tegen 
vandalisme van het ministerie ter 
bespreking in de raad aan te bieden. 
De burgemeester erkende deze rol 
van de VVD. 

Ook bij de behandeling van de voor-
jaarsnota spraken we over vanda-

lisme. Ik geef het standpunt van de 
VVD, zoals verwoord op 23 en 26 
juni 2008 bij de behandeling van de 
voorjaarsnota in de raad kort weer: 
‘College … vandalisme ... slaagt u 
erin dat te doen veranderen, met hulp 
van een stevig beleid? Zichtbaar en 
tastbaar voor de inwoners. We hopen 
het van ganser harte De aanstelling 
van een derde BOA (handhavings-

ambtenaar (is een goede zaak) ….’ 
Als men wil weten wat de lokale poli-
tiek vindt en aan de orde stelt, zoals 
bij de bespreking van de voorjaars-
nota, dan moet men óók de raadsver-
gaderingen bezoeken en horen wat 
daar gezegd wordt!

Anne Doedens, fractievoorzitter VVD

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …

Reactie:
De bijgevoegde nota (bijlage) in De Vierklank van 25 juni jl. was DE kans 
voor alle politieke partijen om - huis aan huis - het standpunt over vanda-
lisme te geven. Ook en vooral aan inwoners, die nooit de raadsverslagen 
lezen of de vergaderingen bijwonen. 
Ik vond het een gemiste kans, dat slechts 3 van de 8 partijen in de bijge-
voegde nota een mening gaven. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel, 
weten we, want nu wordt - huis aan huis – bekend, dat het er 4 van de 8 
zijn. Misschien volgen er nog meer. 

Kees Pijpers.



REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK – DE BILT
Programma voor de maand juli:

12 juli:  Informatie-betaalochtend in Dijckstate 
vanaf 10.00 uur

16 juli:  Dagtocht WEST FRIESLAND

24 juli:  Extra dagtocht  
ZUTPHEN – BRONKHORST

Inlichtingen:
t. 0346-212288
m. 06-53853557

STOMPETOREN 
JONGE KAAS

HEERLIJKE
ROOMBRIE

100
GRAM 0.90500

GRAM 4.50

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 juli 
t/m woensdag 16 juli

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWARENDUO:

SALADE-TRIO

2x100
gram

3x100
gram

2.98

2.98

Rauwe ham
Boerenham

Grillworstsalade
Eiersalade
Sellerysalade

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

Schouderkarbonade

Hamlappen
Shoarma
Gyros

1 Kg. 5.98

1 Kg. 6.98

1 Kg. 5.98

1 Kg. 5.98

Slavinken
Rundervinken
Gehaktballen
Gehaktschnitsels

5 halen / 4 betalen

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
hoge temperaturen = lage prijzen

Hollandse Bospeen ............. Nú 0,99

Spinazie ....................2x300 gr 0,99

Courgette ..................... 2 voor 0,99

Sperziebonen ................500 gr 0,99

Bananen ................... hele kilo 0,99

Kersen ......................  500 gr 2,49

Galia meloen ................. 2 voor 1,49

o.a. Wilde Perziken, Bramen
Frambozen, Rode Bessen enz. enz!!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Mooie

Vers gewassen

Hollandse

Hollandse

100 gram 0,99

Kantonese- Kip-
schotel  met rijst 

100 gram 0,99

Teriyaki- Zalm 

met rijst en peultjes
100 gram 0,79

Kapucijner-
schotel

Hollandse 

volop ZOMERFRUIT

 

 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.

Platycodon vast  3 voor 3,95
(ballonplant)

Septemberkruid (vast)    1,95
Lavendel geurend  3 voor  3,95
(vast) 

Trosanjers  bos  3,95
Zonnebloemen bos 5 stuks 4,50
Bemeste tuinaarde 5 zakken 6,50

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 2.2 16V PACK, BLAUW MET., XENON, LEDEREN INT., ABS, CRUISE C., 
CLIMATE C., RAD/CD/NAVI., LMV, ER, CV, SB, 76.000KM .................................................... `04 €.19.500,-

PEUGEOT
206 1.4 XT 3DRS, L. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146.000KM ............. `99 €. 5.950,-
206 1.4 HDI, ZWART, AIRCO, CV, SB, RAD/CD, JEANS BEKL., 140.000KM........................... `04 €. 7.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET., ELEK. KAP, ER, CV, 
SB, RAD/CD, LEDEREN INT., (EVT. WINTERKAP EXTRA) 145.000KM ................................. `00 €. 8.600,-
307 SW 2.0 16V, GOUD MET, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, ESP, TREKH.,
LMV, CRUISE C., RAD/CD, AIRBAGS, 124.000KM ................................................................. `04 €.10.950,-
307 CC 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ER, CV, 
SB, LMV, MLV, ABS, AIRBAGS, 55.500KM..............................................................................  €.17.250,- 
407 SW XR 2.0 HDIF 16 PACK, D. BLAUW MET., LEDER INT., CRUISE C. ,
CLIMATE C., PARKEERS, RAD/CD/NAVI, ABS, ER, CV, SB, 147000KM ................................ `05 €.16.250,-
PARTNER 170C 1.9 D, WIT, ER, CV, SB, AIRBAG, WIS/WAS ACHTER,.................................. `99 €.3.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C1, ZILVER GRIJS MET., RAD/CD, AIRBAGS, 125.000KM .................................... `05 €.6.750,-
CITROEN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM.............. `04 €.9.950,-
CITROEN C2 1.4 VTR, ZWART, ER, CV, LMV, MLV, RAD/CD, SB, ABS, 33.000KM .................  €.9.950,-
CITROEN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI., ZWART MET., NAVI. KLEUR,ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C., ABS, REGENS, 98.000KM ..................................................... `04 €.13.500,-
CITROEN C5 2.0 16V BREAK, ICELAND BLUE, ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 
CLIMATE C., LMV, REGENS, TREKH., 140.000KM ................................................................ `02 €.7.950,-
CITROEN C5 BREAK 1.8 16V, ZILV. GRIJS MET., CRUISE C, ER, CV, SB, CLIMATE C., 
RAD/CD/NAVI KLEUR, AFN. TREKH., REGENS, ABS, 70.000KM .......................................... `04 €.14.000,-
RENAULT VEL SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D. GRIJS MET., ABS, ER, RAD/CD WISS/NAVI,  
CRUISE C., CLIMATE C., LMV, MLV, LEDER INT., REGENS., 190.000KM ............................. `02 €.12.500,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., 4ER, CV, SB, ABS, LMV, MLV, TREKH., 
RAD/CD, CLIMATE C., HALF LEDER, 106.000KM .................................................................. `02 €.9.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V, ZWART MET., ER, CV, SB, LMV, MLV, ABS, 52.000KM .................... `03 €.7.250,-
RENAULT ESPACE 2.0 THE RACE 7 PERS., ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., ER, CV, 
SB, LMV, RAD/CD,ABS, 138.000KM ....................................................................................... `01 €.11.750,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, 
SB, LMV, MLV, 86.000KM ....................................................................................................... `02 €.7.950,- 

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

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



De sloop van de bunker blijkt min-
der ongevaarlijk dan omwonenden 
en gemeenteraadsleden tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst op 4 juni jl. 
werd voorgesteld. Daar werd gezegd: 
‘Bij de sloop worden gaten in de 
bunker geboord die met springstof 

gevuld worden. Dat zorgt ervoor dat 
bij de explosie geen soort paddestoel 
ontstaat, maar dat de bunker van bin-
nenuit wordt verbrijzeld.’ Tijdens de 
bijeenkomst werd ook gezegd dat 
bewoners gedurende het proces regel-
matig over de sloop geïnformeerd 
zouden worden door middel van brie-
ven, de gemeentepagina in de lokale 
media en de gemeentelijke website. 
De gemeente laat nu onderzoeken 

hoe het mogelijk is dat het voorval 
heeft kunnen plaatsvinden. Bewoners 
kunnen met vragen bij de gemeente 
terecht op telefoonnummer (030) 228 
94 11. Ook kunnen zij de door de 
explosie veroorzaakte schade opge-
ven.
Via de website en huis-aan-huis te 
bezorgen brieven zal de gemeente 
de komende dagen zoveel mogelijk 
vragen beantwoorden. [GG]

Dinsdagochtend werden alle mogelijke ingangen van het terrein door een 
bedrijf beveiligd. [HvdB]
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Vooral de kruidenier leverde een 
groot assortiment van verschillende 
boodschappen en ging regelmatig 
bij zijn klanten ‘horen’ of ze iets 
nodig hadden. Iedere klant had een 
eigen boekje waarin de bestellingen 
werden ‘opgenomen’. Meestal wer-
den de boodschappen de volgende 
dag keurig thuisbezorgd. Wekelijks 
werd het boekje afgerekend: dat wil 
zeggen, dat de geleverde waar werd 
betaald. Wanneer het niet uitkwam, 
kon je ook wel eens op de pof kopen. 
Ook de slager kwam regelmatig 
horen. De bakker, melkboer en de 
groenteboer leverden grotendeels 
verse producten en kwamen iedere 
dag langs. Mede door de komst van 
de ‘kijkgrijp winkels’ en later de supermarkten, werden de klanten steeds 

meer gedwongen zelf hun bood-
schappen te doen. Soms komt er nog 
een rijdende winkelwagen door de 
straat, maar die belt niet meer aan 
om ‘te horen’.

Wie voor wie?
Tussen de vele foto’s die kapper 
Hans Stevens indertijd van mensen 
uit het dorp kreeg, zitten er vier van 
winkeliers of bezorgers, waarvan 
niet duidelijk is wie ze zijn of voor 
welke winkelier ze reden. Lezers die 
één of meerdere personen herkennen 
wordt gevraagd dit s.v.p. door te wil-
len geven aan Koos Kolenbrander, 
tel. 0346 211675. Hun ‘weergave’ 
ervan volgt in een volgende afle-
vering.

De Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk (SSGM) 
grijpt de plannen van Rijkswaterstaat tot verbreding 
van de A27 tot 2x3 rijstroken aan om opnieuw te plei-
ten voor betere geluidswerende maatregelen. SSGM is 
niet tegen maatregelen voor verbetering van de door-
stroming van het verkeer, maar is wel van mening dat 
dit gepaard moet gaan met zoveel mogelijk beperking 
van de overlast voor de omwonenden. En die overlast 
zal door verhoging van de capaciteit van de weg zeker 
toenemen.

Onlangs heeft Rijkswaterstaat een Startnotitie over de 
voorgenomen verbreding van de A27 tussen Utrecht 
Noord en Eemnes en van de A1 tussen Eemnes en 
Hoevelaken uitgebracht. Hieruit blijkt dat de eerdere 
plannen voor een spitstrook op de A27, in 1995 nog met 
succes tegengehouden, van de baan is. 

Op deze Startnotitie kan gereageerd worden via een 
inspraakprocedure. SSGM heeft een brief opgesteld aan 
het inspraakpunt van Rijkswaterstaat, waarin voor meer 
en betere geluidwerende maatregelen wordt gepleit en 
waarin ook suggesties worden gedaan voor verbetering 
van de luchtkwaliteit en de beperking van de lichtover-
last die de snelweg geeft. 

De brief is in te zien op www.ssgm.nl via de pagina 
‘Verbreding A27’ en van daar ook te downloaden. 
SSGM nodigt alle inwoners van de regio uit deze brief 
van haar of zijn eigen naam te voorzien, uit te printen 
en op te sturen aan het aangegeven adres. Insturen per 
E-mail kan ook; meer informatie op de website. De 
sluitingsdatum van de inspraaktermijn is 10 juli a.s. De 
startnotitie van Rijkswaterstaat kan worden bekeken op 
www.inspraakpunt.nl  

Pleidooi voor betere geluidwering bij 
verbreding van de A27

De Vergeten Kiek
Winkelen aan de deur

Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen de meeste 
winkeliers met een vaste regelmaat aan de deur. De bakker, 

groenteboer, kruidenier, melkboer en slager trokken iedere dag in 
colonne op bak- of transportfiets langs hun vaste klanten.

Witte Bart van Ek.

Chris ter Louw.

Teus van der Heide.

Geen enkele vermelding.

De 
gelukkige 
winnaar

Auke Alkema was afgelopen zater-
dag de gelukkige winnaar van het 
tafelvoetbalspel. Aan de actievoor-
waarden van Smith en C1000 was 
door zijn ouders voldaan en Auke 
had de chips gewoon opgegeten. 
C1000chef Rob kon daarna gewoon 
met vader en zoon Alkema even 
meespelen [MD].

Sloop toch niet zo veilig als voorgesteld
Tijdens de sloop van de bunker op het toekomstige bedrijventerrein Larenstein vond maandagavond 7 juli 

een explosie plaats. Er waren gelukkig geen slachtoffers. Het omhooggeschoten puin veroorzaakte veel schade 
aan huizen en auto's. Burgemeester Gerritsen informeerde kort na de explosie in het H.F. Witte-centrum in 

De Bilt omwonenden over wat er is gebeurd. Nog dezelfde avond en nacht is puin opgeruimd
en zijn vernielde ruiten vervangen.

Medewerkers van woonstichting 
SSW vonden dinsdagochtend aan de 
achterzijde van flat ‘Zuidpool’  aan 
de Kometenlaan brokstukken van de 
bunker: ‘Op het dak van deze flat lig-
gen nog grotere’. [HvdB]



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

2 x citronella kaars Euro 1,50
(in glazen potje)

Klapbox Euro 3,95

Bagagewagen Euro 11,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Wij zoeKen voor in De avonDuren
voor een projeCT in BiLThoven

enthousiaste
schoonmaakmedewerk(st)ers

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag
 tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devriesflevoland.nl

• In Hollandsche Rading bieden wij aan het einde van een 
doodlopende straat deze sfeervolle helft van een dubbele villa aan.

• De woning beschikt over een vrijstaande stenen garage en een 
diepe fraai aangelegde achtertuin met vijverpartij.

• Royale living met moderne open keuken.
• Drie in grootte variërende slaapkamers op de 1e verdieping 

en een royale ouderslaapkamer op de 2e verdieping.
• Woonoppervlakte ca. 140 m2 en perceeloppervlak 556 m2.

� 468.000,- k.k.

Spoorlaan 92, Hollandsche Rading

Oud-Loosdrechtsedijk 227 • 1231 LX Loosdrecht • tel. 035-582 53 33

www.veermanmakelaars.nl

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

Curl-Sys knippen
Exclusieve krul-kniptechniek uit Engeland, 

alleen verkrijgbaar bij Hairdesque.

• Mooie losse bundels krullen
• 2x zoveel volume

• Minder pluizige krullen

Curl-Sys knippen uitsluitend op afspraak
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Sander en Mathilde Balabrega vor-
men de directie van het bedrijf. Het 
echtpaar woont met hun dochters 
van vijf en zeven jaar in Hollandsche 
Rading. Het is voor het eerst dat San-
der als zelfstandig ondernemer bezig 
is. Hij is wel afkomstig uit de auto-
branche en heeft vele jaren bij Saab in 
Utrecht gewerkt. Voor Mathilde is het 
vakgebied nieuw. Ze heeft voorheen 
wel een commerciële functie gehad, 
maar niet met auto’s. 

Nieuwe dealer
‘We hebben geen overname gedaan, 
maar zijn een nieuwe dealer en dan 
komt er heel wat kijken’, vertelt San-
der Balabrega. ‘Er moet ook admi-
nistratief dan nog heel veel geregeld 
worden, maar daar mag de klant geen 
hinder van ondervinden. We heb-
ben alleen het klantenbestand en de 
autohistorie van de vorige dealer Van 

Kooy overgenomen. Om het voor de 
klant vloeiend te laten verlopen zijn 
we daarom op 6 mei direct gestart. Nu 
zijn we zover dat we met Open Dagen 
onze klanten kunnen ontvangen en 
ze laten zien wat er veranderd is. We 
gaan ze een leuke attentie meegeven. 
Ook bieden we Saab-rijders tijdens 
de Open Dagen een gratis Holiday 
check aan.’ 

Kleinschalig
Sander heeft altijd al wat met het 
merk Saab gehad. Hij noemt het een 
virus waarmee je besmet raakt. ‘Het 
is gewoon een merk dat anders is 
dan andere merken.’ Hij is ook al een 
aantal keren naar de Saab fabriek in 
Zweden geweest. ‘Sander is altijd erg 
gedreven in zijn werk geweest’, zegt 
Mathilde. ‘Dat was voor hem ook de 
beweegreden om zelfstandig te gaan. 
Als je al een tijd voor een baas werkt 

en je heel erg inzet, dan krijg je op 
een gegeven moment het gevoel dat 
je het voor jezelf wilt gaan doen.’ Er 
werken zeven mensen bij Saab cen-
ter Eemland. ‘Vanaf het begin is het 
druk geweest, zodanig dat we alweer 
aan uitbreiding van personeel moeten 
gaan denken. We zijn gedreven, wer-
ken hard en proberen een eigen stijl 
te ontwikkelen. Dat merkt de klant 
ook en ik denk dat een kleinschalig 
bedrijf als prettig wordt ervaren’, 
aldus Mathilde.

Nieuwe modellen
Mathilde woont sinds haar zesde jaar 
in Hollandsche Rading. Ze ervaart 
het samen met haar man in het bedrijf 
werken als prettig. ‘We zijn meer 
samen dan we gewend waren, maar 
ik ben ook niet altijd in het bedrijf 
aanwezig. Het streven is om ook een 
aantal dagen voor de kinderen thuis 

te zijn. Sander heeft meer kennis en 
ervaring waardoor zijn aanwezigheid 
hier essentiëler is. Een monteursop-
leiding zie ik niet zitten. Ik specia-
liseer me liever op het commerci-
ele gedeelte.’ Dat we in Hollandsche 
Rading wonen heeft voor klanten uit 
de buurt het voordeel dat wij zo een 
auto voor een onderhoudsbeurt kun-
nen komen ophalen.’
General Motors, waar Saab een 
onderdeel van is, besloot in 2005 

meer geld te investeren in nieuwe 
Saab-modellen. Volgend jaar komen 
er drie nieuwe modellen uit. 

De Open Dagen van Saab center 
Eemland zijn op vrijdag 11 juli van 
10.00 tot 18.00 uur en zaterdag 12 
juli van 9.00 tot 17.00 uur. Saab 
center Eemland is gevestigd aan de 
Nijverheidsweg-Noord 54 in Amers-
foort. Informatie op www.saabcente-
reemland.nl.

Open Dagen bij Saab center Eemland
door Guus Geebel

Vrijdag 11 en zaterdag 12 juli staan bij Saab center Eemland aan de Nijverheidsweg-Noord 54 in Amersfoort 
de deuren open. Sander en Mathilde Balabrega ontvangen dan in een feestelijke ambiance klanten 

en belangstellenden om te vieren dat zij sinds 1 mei de officiële Saab-dealer voor de regio Amersfoort zijn. 

Sander en Mathilde Balabrega vormen de directie van Saab center Eemland.

Op 27 februari 1650 werd door 
de Staten van Utrecht toestemming 
geven voor de bouw van een kerk 
in De Bilt. Op 27 april 1652 werd 
de kerk in gebruik genomen. Enkele 
weken later werd de schoolmeester 
tot koster benoemd en later dat jaar 
werd Dominee Lambertus Sande-
rus als eerste predikant aangesteld. 
Vanaf 1798 waren volgens de staats-
regeling alle kerktorens van de bur-
gerlijke gemeente. De burgerlijke 
gemeente besloot in 1839 het toren-
tje af te breken en tegen de westge-
vel van de kerk een nieuwe toren 
te bouwen. De ingang van de toren 
werd toen ook de hoofdingang van 
de kerk. In 1868 werd het eerste uur-
werk in de toren geplaatst. Voordat 
men op de torenklok kon kijken hoe 

laat het was, maakte men gebruik 
van de zonnewijzer aan de zuidzijde 
van de kerk. De zonnewijzer is nog 
steeds aanwezig. De zonnewijzer 
moet al voor 1742 zijn aangebracht, 
hiervan getuigt een rekening van 
schilderwerkzaamheden aan de zon-
newijzer. 

Op 13 september a.s. wordt van 
10.00 tot 16.00 uur bezoekers de 
mogelijkheid geboden de toren te 
beklimmen. Daarvoor worden bege-
leiders gezocht. Geïnteresseerden 
dienen ouder dan 18 jaar en geen 
last van hoogtevrees te hebben. 
Door Douwe Tijsma (Medewerker 
monumenten gemeente De Bilt) en 
Joost Paauw Sr. (koster Hervormde 
Dorpskerk) zal men opgeleid en 

geïnstrueerd worden. Ook bestaat 
nog de mogelijkheid om opgeleid te 
worden tot kerkgids Dorpskerk en 
kerkhof De Bilt.

Aanmeldingen dienen voor 1 sep-
tember 2008 gedaan te worden bij 
Douwe Tijsma (Medewerker monu-
menten gemeente De Bilt), tel. 030 
2289594, e-mail tijsmad@debilt.nl. 
[HvdB]

Voordat men op de torenklok kon 
kijken hoe laat het was, maakte 
men gebruik van de zonnewijzer 
aan de zuidzijde van de kerk. Op 
dit moment hangt de zonnewijzer er 
mogelijk niet meer. Hij is net geres-
taureerd en opnieuw geschilderd.

Torengidsen gezocht 
Op 13 september a.s. zullen in het kader van Open Monumentendag 2008 de Dorpskerk te De Bilt 

en het daarbij gelegen kerkhof opengesteld worden voor het publiek. Het zal daarbij o.a. mogelijk zijn de 
toren van deze Dorpskerk te bezichtigen en te beklimmen. De organisatie van Open monumentendag zoekt 

hiervoor nog enkele belangstellenden, die aan deze dag hun medewerking willen verlenen.

Het bonte gezelschap rukte even na 
18.00 uur met de fiets in colonne uit 
naar de boerderij van Kees en Wilma 
v.d. Broek aan de Korsesteeg 2, die 

op dat moment hun 25 jarig huwe-
lijksfeest vierden. Onderweg voegden 
zich op de dr. Welfferweg al snel nos-
talgisch geklede andere genodigden 

op tractoren, met paard en wagen, in 
een veewagen en zelfs in een heus 
automobiel bij het heterogeen samen-
gestelde spuitgastengilde. 

Kees v.d. Broek, al van jongs af aan 
bij de brandweer, is thans ondercom-
mandant bij de Westbroekse pompie-
ren, zoals Vlaanderen deze helpers 
in de nood noemt. Hij is bekend om 
zijn rustige en doordacht optreden en 
droge humor. Een collega vertelt van 
hem: ‘Hij woont het verst weg maar 
bij calamiteiten is hij meestal de eer-
ste bij de kazerne’. Wilma v.d. Broek- 
van der Heiden is een enthousiast lid 
van het Westbroekse koor ‘Sparks of 

Joy’ en werkt voor 20 uur per week 
als bode bij het gemeentehuis in de 
Bilt. Later op de avond verzorgde 
het koor op de bruiloft nog een zeer 
gewaardeerd gastoptreden. Op 1 juli 
1999 zijn ze - in het kader van het 

herinrichtingsproject Noorderpark -  
‘verplaatst’ naar hun nieuwe boerderij 
aan de Korsesteeg, beter bekend als 
de ‘Insteekweg’,  waar ze nu een 
bedrijf met o.a. ongeveer 50 melk-
koeien runnen.

Terug in de tijd
door Koos Kolenbrander

Zaterdag 5 juli jl. verzamelden leden en oud-leden van de vrijwillige Westbroekse brandweer met 
echtgenotes, verkleed in oude boerenkledij, zich bij de kazerne aan de dr. Welfferweg 36 in deze kern

van de gemeente. 

Familie in kledij van voorheen samen op een ‘kiekje’.

Leden en oud-leden van de vrijwillige Westbroekse brandweer in oude boe-
renkledij voor de kazerne, klaar om uit te rukken.
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Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 juli t/m zaterdag 12 juli 2008.

Onze huiswijnen

Bij het eten Voor speciale momenten

Bij de borrel

Spaanse wijn
Ribera del Guadiana
wit, rosé of rood
fles 1 liter

Andes Peaks 
Chileense wijn
alle varianten
fles 750 ml

Crémant de 
Bourgogne
wit of rosé
Franse mousserende wijn
fles 750 ml

Jean Balmont 
Franse wijn
alle varianten
fles 750 ml

Welke wijn zoekt u?

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet.

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

We hebben onze wijnen 
opnieuw ingedeeld.
Zoekt u een lekkere wijn voor bij de 
borrel of bij het eten? Of gewoon een 
lekkere huiswijn? Heeft u iets te vie-
ren? Door de nieuwe indeling van ons 
wijnassortiment vindt u snel de juiste 
wijn voor elk moment en voor iedere 
smaak. Ze staan overzichtelijk bij 
elkaar in verschillende groepen. 
De gekleurde borden wijzen u de 
weg. En als u wat extra hulp nodig  
heeft dan kunt u het ons in de 
winkel altijd vragen. Ter kennisma-
king hebben wij uit elke groep een 
lekkere wijn in de aanbieding gedaan. 
Proost!

491_ADV_CL3_WK28.indd   2 01-07-2008   16:05:36



Gelijk wanneer je haar huidige woning 
in Baarn binnenkomt proef je de sfeer 
van creativiteit. Overal staan, liggen 
of hangen producten van kunstzin-
nige uitingen. Zelfs de prachtige tuin 
- ‘ik zit hier iedere dag wel even’ - 
kan alleen maar de tuin zijn van een 
rijk met talenten gezegende kunste-
nares. Map heeft bij bepaalde dingen 
(bijvoorbeeld het oog druppelen) zorg 

nodig. Eén van haar zorgverstrekkers 
is verzorgende Mariëlle Dekker. Ook 
zij was direct enthousiast over de door 
Map gemaakte schilderijen. Mariëlle 
leidt een interessant leven en kwam 
gaandeweg daarover in gesprek met 
Map. Mariëlle vertelde dat zij werkt 
om haar ideaal te verwezenlijken. Ze 
heeft een jaar en drie maanden in Roe-
menië, in het grensstadje Siret in het 

noordoosten van het land, gewoond 
en gewerkt. Doordat zij de taal nu 
vrij goed beheerst, kwam zij tijdens 
één van haar bezoeken erachter, dat er 
grote behoefte bestaat aan een school-
tje voor speciaal onderwijs. 

Waarom?
Door het jarenlange communistische 
regime in dat land zijn o.a. kinderen 
met een beperking ernstig verwaar-
loosd en/of mishandeld. Zij hebben in 
de beruchte communistische staatste-
huizen gezeten. De nasleep daarvan 
is nog dagelijks waar te nemen. Er 
zijn bijna geen voorzieningen, die 
het leven voor deze groep kinderen 
dragelijk kunnen maken. De overheid 
bekommert zich ook nu nog veel te 
weinig om het lot van deze kinderen. 
Veelal zitten ze thuis waar ze door 
gebrek aan begeleiding, hulpmidde-
len en pedagogisch inzicht veel te 
weinig leren.

Het gaat hier om weesjongeren met 
een beperking. Mariëlle kwam in 
2004 in contact met ‘Jacobs Well’, 
een project vanuit een christelijke 
levensovertuiging. Deze stichting 
heeft zich het lot van deze jongeren 

aangetrokken en op zich genomen om 
hen basisvaardigheden zoals koken, 
wassen, hygiëne en dergelijke bij 
te brengen. Dit is voor Roemeense 
begrippen uniek te noemen. Afge-
lopen zomer bood de gemeente van 
Siret een stuk land aan voor de bouw 
van een school. Vorige week is de 
eerste paal de grond in gegaan. De 
aanloopkosten bedragen ten minste 
150000 euro.

Bouw gestart
Nu de bouw is gestart is Mariëlle 
weer in Nederland om te werken en 
geld te verdienen voor dit project in 
Roemenië. Zij heeft Map enthousiast 
gemaakt. Mariellë vertelde dat zij zo 
graag voor de opening volgend jaar 
een olieverfschilderij in de hal wil 
hebben met erop geschilderd kinde-
ren, een Hollandse molen en tulpen. 
Alsof het een fluisterzin betrof vertel-
de Map dit weer door aan Jos Greu-
ter, die daar ook direct door geraakt 
werd. Thuis in haar boswoning op 
het drielandenpunt van Maartensdijk, 
Lage Vuursche en Hilversum, maakte 
Jos twee potloodschetsen, welke later 
werden samengevoegd. Het ging hier 
om de grote lijnen. Details zullen 
later nog worden aangepast. In juli en 
augustus gaan Map en Jos samen aan 
de slag om het tafereel op doek (2.0 x 
1.5 m.) te schilderen. 

Uniek
Buiten het feit, dat dit project voor de 

kinderen in Roemenië wordt gedaan 
is het ook uniek dat een bijna blinde 
vrouw, die dacht nooit meer een pen-
seel te kunnen aanraken, toch aan 
zo’n omvangrijk project begint. Hier 
wordt aangetoond, dat oudere men-
sen, wanneer ze geholpen worden, 
hun creatieve krachten weer tot leven 
kunnen brengen. Bij Map is het zo, 
dat ze door samen met anderen weer 
te gaan schilderen, nieuwe energie op 
doet en het leven weer van de zonnige 
kant blijft zien. 

Belangstelling
Lezers, die deze kinderen een warm 
hart toe dragen, worden uitgenodigd 
mee te doen. Gemeenteraadslid Alex 
Stolk uit Baarn, wil de financiële 
administratie ter hand nemen en erop 
toe te zien dat 100% aan dit doel 
wordt besteed. Buiten de aankoop 
van materialen voor het schilderij 
hebben Map en Jos de intentie om 
in de school een creatief lokaal in te 
richten. ‘Immers bezig zijn met kleur, 
vorm, klank of beweging maakt dat 
gevoelens naar boven komen; dan 
pas kan er een verwerking tot stand 
komen’, aldus Jos. ‘Ik hoop zo dat het 
gaat lukken’. 

Wilt u meer weten over dit project of 
er (financieel) aan bijdragen, dan kan 
contact worden opgenomen met Jos 
Greuter via tel. 035 6852626, e-mail 
info@josgreuter.nl of website www.
josgreuter.nl
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advertentie

Zon in een uitzichtloos bestaan?
door Henk van de Bunt

Jos Greuter uit Lage Vuursche is creatief beeldend therapeute. Al enige tijd begeleidt zij Map Wouda, die in 
een prachtig oud huis, samen met anderen en toch apart, in Baarn woont. Map is voor bepaalde generaties 
Maartensdijkers geen onbekende. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw dreef zij samen met haar man 

Jelle een antiekzaak in de voormalige bakkerszaak van Henk van Tongeren aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk, zo ongeveer tegenover het huidige restaurant Zilt en Zoet. Map lijdt aan de oogziekte macula 

degeneratie, waardoor zij steeds slechter gaat zien. Map heeft in haar leven altijd geschilderd, geboetseerd en 
samen met haar man Jelle verkocht ze antiek. Jelle is helaas overleden en Map heeft veel hulp nodig. 

Map Wouda, verzorgende Mariëlle Dekker en creatief therapeute Jos Greuter 
zetten zich gezamenlijk in voor een schooltje in Siret (Roemenië).

In juli en augustus gaan Map en Jos samen aan de slag om dit tafereel op 
doek (2.0 x 1.5 m.) te schilderen.

Kinderopvang De Bilt heeft zeven 
vestigingen voor buitenschoolse 
opvang, waaronder BSO De Padde-
stoel. Het gebouw van BSO De Pad-
destoel staat op het schoolplein van 
de De Kievit en de Martin Luther 
Kingschool. Kinderen van deze 
scholen worden lopend opgehaald. 
De kinderen die gebruik maken van 
deze voorziening uit Hollandsche 
Rading en Groenekan worden met 
een taxi opgehaald. De Paddestoel 
heeft ruimte voor drie groepen van 
ieder tien kinderen. Op de maan-
dag, dinsdag en donderdag zitten 
de groepen momenteel vol. Voor 
de woensdag en vrijdag zijn er nog 
enige plekken beschikbaar.

Feest in Hollandsche Rading
De kinderen en hun ouders waren 
verzameld op het grasveld naast de 
Bosbergschool. De kinderen hadden 
allemaal een petje op en een bal-
lon in hun hand en om de sfeer er 
gelijk goed in te krijgen werd een 
leuk lied ingestudeerd. Daarna ver-
trok de groep naar het schoolplein 
waar de directeur van de Stichting 
Kinderopvang De Bilt Tineke Ples-
sen de officiële opening van de 
feestmiddag verrichtte door samen 
met Jip, Noortje en Bart het verza-
melpunt te onthullen. Het kunstwerk 
is gemaakt door de Utrechtse kun-

stenaar Remy Blom. ‘De opdracht 
die ik kreeg was om een totempaal 
te maken van natuurlijke materialen 
en met iets specifieks van BSO De 
Paddestoel. Als totempaal heb ik 
een boomstam gebruikt, deze is met 
acrylverf en lak bewerkt. De ogen 
die op de paal staan zijn de ogen 
van het speelbeestje, dat in het logo 

van de BSO is verwerkt. De kleuren 
komen overeen met de huiskleuren 
van de buitenschoolse opvang’. Na 
de onthulling en het oplaten van de 
ballonnen vertrok de groep weer 
naar het grasveld naast de school 
waar spelletjes, workshops, eten en 
drinken de feestelijke middag com-
pleet maakten.

Verzamelpunt onthuld
door Marijke Drieenhuizen

Na het feest van twee weken geleden in Maartensdijk vanwege het 15 jarige bestaan van Buitenschoolse 
Opvang De Paddestoel kinderen op het plein van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk waren nu 

de kinderen in Hollandsche Rading aan de beurt. 

Directeur Tineke Plessen van de Stichting Kinderopvang De Bilt heeft 
samen met Jip, Noortje en Bart de totempaal en tevens het verzamelpunt 
onthuld. Kunstenaar Remy Blom kijkt toe.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

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

•	Bilthoven:	herinrichten		Van	Dijckschool,	tot	eind	juli	2008;

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk.

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet)

Reguliere bouwaanvraag
•		Westbroek,	 Dr.	 Welfferweg	 23,	
gedeeltelijk	 vergroten	 melkvee-
stal.

Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 118,	
gedeeltelijk	 vergroten	 brood	 en	
banketbakkerij.

Lichte	bouwaanvraag
•		Groenekan,	Kon.	Wilhelminaweg	
347,	vernieuwen	tuinhuisje;

•		Groenekan,	Ruigenhoeksedijk	42,	
oprichten	werktuigenberging;

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 226,	
intern	veranderen	woning;

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 24A,	
vernieuwen	dakkapel	en	oprichten	
carport.

Aanvraag aanlegvergunning
•		Hollandsche	Rading,	Graaf	 	 Flo-

ris	 V.	 weg,	 aanleggen	 dassen	 en	
wezenbosje;

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg/Bant-
hamlaan,	aanleggen	natuurstrook;

•		Westbroek,	 Kooijdijk,	 aanleggen	
fiets	en	ruiterpad.

Aanvraag	monumentenvergunning
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 226,	
intern	veranderen	woning.

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

Verleende	bouwvergunningen
•		Groenekan,	 Veldlaan	 28,	 plaat-
sen	 dakkapel	 voor	 en	 achterzijde	
(1-7-2008);

•		Hollandsche	Rading,	Graaf		Floris	
V	 weg	 35,	 plaatsen	 opslagloods/
berging	(1-7-2008).

Verleende	 monumenten	 vergun-
ning
•		Maartensdijk,	Achter	Weteringse-
weg	70,	veranderen	hooiberg	met	
onderbouwing	(04-06-2008).

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

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

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

Bilthoven, 9 juli 2008

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

Vergunningen en Toezicht 
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BoodschappenPlusBus:	Rijdt	voor	de	hele	gemeente	De	Bilt
Begeleid	boodschappen	doen	(ook	rolstoel)	
Donderdag	10	juli:	ochtend	Kwinkelier
Elke	maandag	13.00	tot	14.00	uur:	zwemmen	in	Blauwkapel
Dinsdag	15	juli:	ochtend	Maertensplein;	middag	Hessenweg
Informatie	via	de	helpdesks.
 
Wijkservicecentrum	MENS	
Maartensdijk,	tel.	(0346)	21	10	55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	(030)	220	34	90	of	06	48	64	19	90	
e-mail:	h.evers@mensdebilt.nl	
 
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	Maartensdijk,	tel.	(0346)	21	10	55
Openingstijden	juli	en	augustus:	
maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	van	09.00	tot	12.30	uur.	
 
Activiteiten
Open	inloop:	maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	
tot	16.30	uur.
 
Internetcafé:	maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	
tot	16.30	uur	
Voor	 gratis	 hulp	 bij	 het	 gebruik	 van	 internet:	 bel	 de	Helpdesk	 voor	 een	
afspraak.
 
Restaurant	Cordaan	Dijckstate	
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s
maandag	t/m	zondag	12.00	tot	13.30	uur
maandag	t/m	vrijdag	17.00	tot	18.30	uur

Wijkservicecentrum	MENS	
De	Bilt	West,	tel.	(030)	221	75	50
Locatie:	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	Asserweg	2	-	3731	KX	De	Bilt.
wijkprojectleider	Patty	van	Ziel,	telefoon	(030)	220	17	02	of	06	29	45	82	43
e-mail:	p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	De	Bilt	West,	tel.	(030)	221	75	50
Openingstijden	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	12.30	uur.
Met	ingang	van	14	juli	is	de	helpdesk,	in	verband	met	de	zomervakantie,	
alleen	geopend	op	maandag-	en	donderdagochtend.	De	overige	ochtenden	
zijn	we	gesloten.	Vanaf	25	augustus	zijn	we	weer	iedere	ochtend	geopend.

Spreekuren
•	 	Donderdag	10	juli	van	14.00	tot	16.00	uur;	Annemieke	Vos,	wijkcontact-
ambtenaar

•	 	Vrijdag	 11	 juli	 van	 16.00	 tot	 17.00	 uur;	 Roy	 Delicaat,	 eerste	 hulp	 bij	
mobiele	telefonie

•	 	Wijkwinkel	op	maandag-	 en	woensdagmiddag	open	 inloop	en	op	dins-
dag-	 en	 vrijdagmiddag	 volgens	 afspraak.	Met	 ingang	 van	 14	 juli	 is	 de	
wijkwinkel	vier	weken	dicht.

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

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

Gezondheidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht, 
SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Agenda 
Wijkservicecentra

10 juli - 16 juli 2008

Nachtafsluiting	toerit	31	(Ring	Utrecht)	A27
Rijkswaterstaat	voert	tot	en	met	zaterdag	19	juli	doordeweeks	tussen	

21.00	uur	en	05.00	uur	werkzaamheden	uit	aan	de	toerit	31	(Ring	Utrecht)	van	de	A27.	
Hiervoor	moet	de	toerit	worden	afgesloten.	

Omleidingsroutes
Verkeer	met	bestemming	A27	richting	Breda.
➔		Verkeer	komend	vanaf	de	Albert	Schweitserdreef	wordt	omgeleid	via	de	Darwindreef	en	Eykmanlaan.	Bij	het	
Eykmanplein	linksaf.	Vervolgens	over	de	Kardinaal	de	Jongweg	en	de	Biltse	Rading.	Bij	toerit	30	(Veemarkt)	
kan	de	A27	weer	bereikt	worden.	De	omleidingsroute	is	met	gele	borden	aangegeven	met	de	letter	"O".	

Verkeer	met	bestemming	A27	richting	Hilversum.	
➔		Verkeer	komend	vanaf	de	Albert	Schweitzerdreef	wordt	omgeleid	via	de	Eindhovendreef-Zuid	en	de	Koningin	
Wilhelminaweg	(N417)	richting	Maartensdijk.	Bij	de	N234	kan	via	toerit	32	(Bilthoven)	de	A27	weer	bereikt	
worden.	De	omleidingsroute	is	met	gele	borden	aangegeven	met	de	letter	"H".	

Publiekszaken
Van	maandag	21	juli	 tot	en	met	vrijdag	29	augustus	is	
de	 afdeling	 Publiekszaken	 (Burgerzaken,	 Belastingen,	
Vergunningen	 en	Toezicht	 en	 het	 Zorgloket),	 geopend	
op	werkdagen	van	08.30	–	12.30	uur.

Dus: In deze periode géén middag- en avondopenstel-
ling op dinsdag!

Servicepunt
Van	 maandag	 21	 juli	 tot	 en	 met	 vrijdag	 29	 augustus	
is	 het	 servicepunt,	 Tolakkerweg	 219	 in	 Maartensdijk,	
alléén	geopend	op	maandag	van	14.00	–	17.00	uur.

Dus: In deze periode géén avondopenstelling op maan-
dag en géén openstelling op donderdag!

Beperkte	openstelling	publiekszaken	
en	Servicepunt	in	de	schoolvakantie

Net	zoals	voorgaande	jaren	zijn	de	openingstijden	van	de	afdeling	Publiekszaken	en	van	het	Servicepunt
van	de	gemeente	De	Bilt	in	Maartensdijk	in	de	zomervakantie	gewijzigd.

RSD	en	Cwi
op	10	juli	eerder	dicht

Op	 donderdag	 10	 juli	 zijn	 de	 kantoren	 van	 de	 Regionale	 Sociale	Dienst	
Kromme	 Rijn	 Heuvelrug	 en	 het	 CWI,	 Het	 Rond	 6,	 Zeist	 tot	 16.00	 uur	
geopend.	Dit	tijdstip	geldt	ook	voor	de	telefonische	bereikbaarheid.	
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Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen 

voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij 

in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige 

vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven 

staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de gemeente De Bilt  

www.debilt.nl.

Waar kunt u op letten?
•	 	Zorg	 ervoor	 dat	 uw	 woning	 een	
bewoonde	indruk	maakt;	zorg	dat	
de	post	uit	de	brievenbus	gehaald	
wordt	 (of	 laat	uw	post	door	TNT	
post	bewaren)	laat	het	gras	maaien	
door	de	buren	en	laat	het	licht	aan	
en	uit	gaan	door	gebruik	te	maken	
van	een	tijdschakelaar.	

•	 	Vertel	 uw	 buren	 wanneer	 u	 weg	
gaat	 en	 terugkomt.	Laat	 ze	 even-
tueel	 hun	 (tweede)	 auto	 parkeren	
op	uw	oprit.

•	 	Zet	 geen	 waardevolle	 spullen	 in	
het	 zicht.	 Tegenwoordig	 werken	
woninginbrekers	 veel	 meer	 buit-
gericht.	LCD	-en	plasmaschermen	
zijn	gewilde	objecten,	evenals	lap-
tops	die	voor	het	grijpen	liggen

•	 	Zorg	voor	goede	sloten.	Kijk	voor	
een	 goed	 beveiligde	 woning	 op	
www.politiekeurmerk.nl.	

•	 	Berg	 sleutels	 van	 raam-	 en	 deur-
sloten	goed	op.	Berg	 reservesleu-
tels	op	of	leg	ze	in	een	kluis	en	doe	
er	geen	label	aan.

•	 	Deuren,	ook	achterdeuren,	kunt	u	

verlichten	door	 plaatsing	van	 een	
buitenlamp	die	reageert	op	bewe-
ging	 of	 door	 een	 lamp	 met	 een	
schemerschakelaar.

•	 	Laat	nooit	sleutels	aan	de	binnen-
zijde	van	het	slot	zitten.

•	 	Berg	 ladder,	 tuinmeubilair	en	kli-
ko’s	 altijd	 op	 en	 laat	 geen	 (tuin)
gereedschap	 rondom	 uw	 woning	
liggen.	

•	 	Registreer	 uw	 waardevolle	 spul-
len:	 graveer	 waardevolle	 spullen	
met	 postcode/huisnummer,	 maak	
foto’s	 van	 sieraden	 en	 noteer	
serienummers	 van	 elektronica	
waardoor	 de	 politie	 ze	 sneller	 bij	
u	terug	kan	brengen.

•	 	Spreek	niet	in	op	het	antwoordap-
paraat	dat	u	weg	bent.	

•	 	Als	 buurtbewoners	 kunt	 u	 voor	
elkaar	 een	 oogje	 in	 het	 zeil	 hou-
den	 bij	 afwezigheid.	 Ziet	 u	 iets	
verdachts,	bel	de	politie	via	112!

•	 	Tevens	willen	wij	u	nog	wel	mee-
geven	dat	 inbrekers	ook	hun	 slag	
kunnen	slaan	op	uw	vakantieadres.	
Dus	wees	altijd	alert	en	tref	ook	de	

nodige	 voorzorgmaatregelen	 op	
uw	vakantieadres.

Op	 www.politiekeurmerk.nl	 vindt	
u	 meer	 informatie	 over	 inbraak-
preventie	 en	 adressen	 van	 Politie	
Keurmerk-erkende	 bedrijven	 in	 uw	
regio.	Deze	bedrijven	geven	advie-
zen,	dan	wel	helpen	u	met	het	beter	
beveiligen	van	uw	woning.	

Bij verdachte situatie 112 bellen
Als	 u	 getuige	 bent	 van	 een	 ver-
dachte	 situatie	 of	 een	 woningin-
braak,	 neem	 dan	 direct	 contact	 op	
via	 het	 alarmnummer	 112	 met	 de	
politie.	Let	op	het	 signalement	van	
de	 verdachte	 personen	 en	 op	 ken-
merken	van	eventuele	vervoersmid-
delen,	 zoals	 merk,	 type,	 kleur	 en	
het	 kenteken.	 Uw	 informatie	 kan	
cruciaal	 zijn	 voor	 de	 opsporing	 en	
aanhouding	 van	 de	 verdachte(n).	
Niet	 spoedeisende	 informatie	 kunt	
u	doorgeven	via	het	algemene	num-
mer	 0900-8844	 of	 Meld	 Misdaad	
anoniem	0800-7000.

Van	Woonstichting	 SSW	 hebben	we	
kortgeleden	 een	 alternatief	 steden-
bouwkundig	 plan	 voor	 het	 gebied	
ontvangen.	De	reden	is	dat	een	eerder	
door	de	 raad	goedgekeurd	plan	voor	
de	 SSW	 niet	 haalbaar	 bleek.	 Om	
tot	 een	 goed	 besluit	 te	 komen	 over	
het	 SSW	 plan,	 zet	 de	 gemeente	 de	
komende	 maanden	 een	 aantal	 stap-
pen.	
•	 	We	 bereiden	 een	 integraal	 advies	

voor;

•	 	We	 communiceren	 over	 het	 plan	
met	 gebruikers	 van	 het	 gebied,	
bewoners-	 en	 belangenorganisa-
ties.	 De	 gemeenteraad	 wordt	 in	
september	geïnformeerd;	

•	 	Daarnaast	 voeren	 we	 vervolg-
gesprekken	 met	 de	 SSW	 over	
samenwerkingsvoorwaarden	bij	de	
gebiedsontwikkeling.	

Nadat	deze	stappen	zijn	gezet,	ontvan-
gen	de	bewoners	rondom	de	Melkweg	
een	uitnodiging	voor	een	informatie-

bijeenkomst.	We	horen	dan	graag	uw	
reactie	op	het	plan.	Voor	meer	infor-
matie	over	het	project	kunt	u	 terecht	
op	www.debilt.nl.	 Kijk	 bovenaan	 de	
startpagina	bij	Bedrijven/Instellingen	
onder	 Projecten	 .	 Kies	 vervolgens	
voor	Melkweg.	Voor	 verdere	 vragen	
kunt	 u	 een	 e-mailbericht	 sturen	 naar	
melkweg@debilt.nl	 of	 contact	 opne-
men	met	 assistent-projectleider	 Erna	
Stoop	van	de	afdeling	Beleid	&	Stra-
tegie,	tel.	(030)	228	95	19.

Project Melkweg:
een alternatief plan van de SSW

Bij het project Melkweg worden een Brede School en een Cultuurhuis ontwikkeld en samengebracht in 
het Cultureel en Educatief Centrum. Dit gebeurt in samenwerking met toekomstige deelnemers. Daarnaast 

bestaat het project uit woningbouw en de herinrichting van het openbare gebied. Het projectgebied ligt 
ten noorden en ten zuiden van de Melkweg in Bilthoven.

Onlangs	 was	 de	 gemeenteraad	 van	
Coesfeld	de	gast	van	onze	gemeente	
in	 het	 kader	 van	 de	 tweejaarlijkse	
ontmoeting	 tussen	 gemeenteraden.	
Het	 gezelschap	 werd	 verwelkomd	
op	 Jagtlust	 waar	 het	 college	 en	 een	
grote	 schare	 Biltse	 raadsleden,	 als-
ook	 managementleden,	 hen	 verwel-
komde.	 Het	 gevarieerde	 programma	
werd	 door	 de	 gasten	 zeer	 op	 prijs	
gesteld.	 Na	 een	 interessante	 lezing	
over	de	geschiedenis	van	De	Bilt	door	

raadslid	 Doedens,	 werd	 een	 bezoek	
gebracht	aan	de	Zorgboerderij	Nieuw	
Bureveld,	de	NH	Kerk	 te	Westbroek	
en	 het	 Landgoed	 Eijckenstein.	 Een	
diner	 op	 het	 terras	 van	 de	 Maurits-
hoeve	was	het	laatste	agendapunt	van	
deze	ontmoeting.	

Over	 en	 weer	 worden	 allerlei	 acti-
viteiten	 georganiseerd.	 De	 eerstvol-
gende	 ontmoeting	 met	 Coesfeld	 is	
op	23	 augustus	 a.s.;	 dan	 staat	 er	 n.l.	

een	 fietstocht	 in	 Coesfeld	 gepland.	
De	 tocht	 leidt	u	 langs	mooie	plekjes	
in	Coesfeld	 en	wordt	 afgesloten	met	
een	bescheiden	barbeque.	Er	zijn	nog	
5	 plaatsen	 beschikbaar.	 Fietshuur	 is	
mogelijk.

Voor	 meer	 informatie	 en	 aanmel-
ding	kunt	u	bellen	met	mevrouw	J.E.	
Nederhof,	 tel.	 (	 030)	 228	 95	 69	 of	
nederhofj@debilt.nl

Jumelage met Coesfeld

Met een gerust hart op vakantie

Verminder uw kans op woninginbraak
Voor de meeste mensen staat de zomervakantie weer voor de deur. Heeft u al maatregelen genomen om 

woninginbraak te voorkomen als u een paar dagen of weken weg bent? Wij willen u een aantal tips geven 
om te voorkomen dat u bij thuiskomst een onaangename

verrassing te wachten staat.

Thuiszorg handen tekort 
in vakantieperiode

Door de vakantieperiode hebben thuiszorgorganisaties moeite met het 
leveren van Hulp bij het Huishouden (HH) aan onze inwoners. 

Diverse inwoners geven aan geen of minder zorg krijgen. 
De gemeente gaat in gesprek met de thuiszorgorganisaties.

Een	aantal	thuiszorgorganisaties	stelt	wachtlijsten	in	waardoor	mensen	die	
een	nieuwe	aanvraag	doen	langer	moeten	wachten	op	hulp.	

De	verwachting	is	dat	in	de	zomerperiode	de	organisaties	nog	minder	hulp	
bij	het	huishouden	kunnen	bieden.	Een	aantal	inwoners	is	hierover	al	geïn-
formeerd	door	hun	thuiszorgorganisatie.

De	verantwoordelijkheid	voor	het	leveren	van	de	hulp	bij	het	huishouden	
ligt	bij	de	thuiszorgorganisaties.	Daarover	zijn	afspraken	gemaakt	tussen	de	
gemeente	en	thuiszorgorganisaties.

De	gemeente	hecht	er	aan	dat	de	zorgorganisaties	de	benodigde	hulp	ook	
daadwerkelijk	 leveren.	De	 gemeente	 gaat	 daarvoor	 in	 kaart	 brengen	 hoe	
groot	de	omvang	van	het	tekort	is.

Melden
Daarvoor	heeft	de	gemeente	uw	medewerking	nodig.	Als	u	(nog)	geen	zorg	
ontvangt	of	minder	zorg	krijgt	dan	u	heeft	afgesproken	met	uw	 thuiszor-
ginstelling	dan	horen	wij	dit	graag.	U	kunt	dit	melden	bij	het	gemeentelijk	
Zorgloket.	Wij	zullen	dan	kijken	wat	wij	voor	u	kunnen	doen.	

Zorgloket
Het	 gemeentelijk	 Zorgloket	 is	 open	 van	maandag	 t/m	 vrijdag	 van	 08.30	
uur	tot	12.30	uur.	Telefonisch	zijn	wij	bereikbaar	van	08.30	uur	tot	17.00	
uur	(vrijdag	 tot	16.00	uur)	op	 telefoonnummer	(030)	228	94	11.	Houdt	u	
gegevens	bij	 de	hand	als	u	belt.	Dan	kunnen	de	medewerkers	u	 zo	goed	
mogelijk	van	dienst	 zijn.	Het	 is	met	name	belangrijk	dat	u	vermeldt	wat	
voor	indicatie	u	heeft	en	voor	hoeveel	uur.	U	vindt	deze	informatie	 in	de	
beschikking	die	u	van	de	gemeente	heeft	ontvangen.

Agenda
 
Workshop rust in de drukte
In	deze	workshop	krijgt	u	concrete	handvatten	aangereikt	om	in	het	dage-
lijks	leven	de	rust	te	bewaren.	De	visie	van	de	twee	trainsters	(moeder	en	
dochter)	is	dat	de	uitweg	uit	de	drukte	ligt	in	innerlijke	rust.	Zij	gebruiken	
hun	kennis	uit	coaching,	Touch	for	health	en	hartcoherentie.	De	workshop	
vindt	plaats	in	de	Biltse	vestiging	op	donderdag	10	juli	van	13.30	tot	17.00	
uur.	De	kosten	bedragen	12,50	euro.	Voor	 informatie	en	 inschrijven:	 Jas-
mijnstraat	6	De	Bilt,	tel.	030	2203490.

Tekenen Buitendagen
Buiten	tekenen	is	een	activiteit	waarbij	het	verblijf	in	de	natuur	een	extra	
dimensie	geeft	aan	het	tekenen	en	schilderen	zelf.	Op	9,	10	en	11	juli	wordt	
dit	 georganiseerd	 vanuit	 de	 SWO.	Op	woensdag	 en	 donderdag	wordt	 er	
getekend	bij	zorgboerderij	Nieuw	Bureveld	en	op	vrijdag	in	een	park	in	de	
buurt.	De	 kosten	 bedragen	 10	 voor	 2	 bijeenkomsten.	Voor	 informatie	 en	
inschrijven:	Jasmijnstraat	6	De	Bilt,	tel.	030	2203490.

Poëzie
In	 juli	 organiseert	 de	 SWO	 een	 cursus	 poëzie.	 We	 behandelen	 o.a.	 de	
dichters	 Gerrit	 Kouwenaar,	 Judith	 Herzberg	 en	 Hugo	 Claus.	 Er	 zijn	 zes	
ochtenden,	 die	 apart	 te	 volgen	 zijn.	De	 kosten	 bedragen	 5	 euro	 per	 keer	
(passé-partout:	25	euro).	Voor	informatie	en	inschrijven:	Jasmijnstraat	6	De	
Bilt,	tel.	030	2203490.

Country Line Dance
Op	dinsdagmiddag	15	en	22	 juli	kunt	u	 countryline	dansen	bij	de	SWO.	
De	kosten	bedragen	8	euro	voor	2	lessen.	Voor	informatie	en	inschrijven:	
Jasmijnstraat	6	De	Bilt,	tel.	030	2203490.

Kookcursus salades
Op	vrijdagochtend	18	juli	begint	een	vierdelige	kookcursus	‘salades	maken’	
bij	de	SWO.	De	kosten	bedragen	45	euro	voor	4	lessen.	



Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

Werken als hulp bij het huishouden? 
Gemeente de Bilt e.o.

Wil jij graag mensen hulp bieden bij het huishouden, werken onder schooltijd 
en ben je minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? 

Dan is Vitras/CMD op zoek naar jou!
Je komt niet in loondienst, maar je werkt wel voor de klanten van Vitras/CMD.

Het uurloon bij bemiddeling is € 12,82 (voor 23 jaar en ouder).

Wil je meer uren (15 uur of meer) werken? 
Vitras/CMD heeft ook mensen nodig die bij ons in loondienst 

komen om hulp te bieden bij het huishouden.

Iets voor jou?
Bel voor meer informatie: 0900 - 82 123 82 (lokaal tarief) of kijk op www.vitras.nl.

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

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

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

Chocolade schnitte
€6,95

Waldkornpuntjes
4+1 gratis

LET OP!! LET OP!!
Boekhandel van den Berg
Pr. Julianalaan 48/ ingang Pr. Irenelaan

In de weken 29 en 30 (12 t/m 26 juli)

Gewijzigde openingstijden: 
van ma t/m za van 09.00 tot 12.00 uur

kom kijken naar de zomer aanbieding

Boekhandel van den Berg

koninging Julianalaan 48

3738 Vd  Maartensdijk

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

Geopend maandaG t/m vrijdaG 8.30-17.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

Workshop Mandala 
bij ’t Hoekie!

Op zondag 13 juli geven twee enthousiaste vrijwil-
ligsters deze workshop, welke bedoeld is voor vol-
wassenen die er kennis mee willen maken. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur; de workshop is van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.
Het tekenen van de mandala’s is voor iedereen toe-
gankelijk. Tekenervaring is niet nodig. Van tevoren 
aanmelden wel! Het doel van een mandala te tekenen 
is om je te ontspannen en je eigen creativiteit te ont-
plooien. De kosten bedragen 3,50 euro inclusief kof-
fie/thee. Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asser-
weg 2, tel. 030 2201702,  info@buurtwerkdebilt.nl 

NU 30% kortiNg*
*hoogzomerartikeleN eN baDkleDiNg 20%

koopjes rekkeN
DAMES-, hErEn-, kinDEr- En bAbyklEDing

NU Voor ½ prijs
let op groeNe sticker

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

30% ZOMEr VOOrDEEl 30%
DAMES-, hErEn-, kinDEr- En bAbyklEDing

Gezellige drukte

Gezellige drukte, mooi weer en er werd weer heel wat bijgepraat. Er was op de jaarmarkt op het Maertens-
plein een groot aanbod van verschillende artikelen: van tassen en riemen, sieraden en hoeslakens tot een 
prachtige stand met boeken [MD]. 

Huisartsenpraktijk 
“MolenWeg” 

is WeGens VAKAnTie 
GesloTen VAn 

21 juli T/m 10 augusTus!!

Gezin met 2 gezellige jongens 
zoekt eenvoudige huurwoning! 

liefst met 3 slaapkamers tot €900,-
Tel. 06-13239331
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De Agrarische Natuurvereniging 
'Landschap Noorderpark e.o.' is een 
nog jonge vereniging (waarvan ieder-
een lid kan worden) die met name het 
particuliere natuurbeheer probeert te 
stimuleren. Zo kunnen bijvoorbeeld 
boeren een vergoeding krijgen voor 
het beheren van slootkanten. Onder 
beheren wordt dan verstaan het sti-
muleren van zoveel mogelijk plan-
tensoorten in de slootkant. Ook kan 
iemand met subsidie een landschaps-
elementje laten aanleggen.

Uitleg
Na een welkom door Henk van Zijt-
veld van de organisatie luisterden 
de deelnemers om 19.00 uur eerst 
naar Bert van der Tol. Bert is o.a. 
voorzitter van de IVN-club Vecht 
en Plassengebied en wist veel over 
de te bezoeken natuur, gelegen ach-
ter de vele boerderijen en huizen 

aan de Kerkdijk, te vertellen. Bert 
vertelde, dat de Westbroekse Zod-
den worden gekenmerkt door een 
afwisseling van land en water met 
ruime vergezichten over Hollandse 
polderlandschappen. Vroeger was het 
een ontoegankelijk veengebied, een 
echte, uitgestrekte wildernis tussen 
Utrecht en Hilversum. Het huidige 
landschap is de resultante van ingre-
pen door de mens. 

Door vervening, het wegbaggeren van 
veen, ontstonden sloten, petgaten en 
vaarten, die grenzen aan langgerekte 
legakkers. Deze legakkers fungeren 
voornamelijk als veeweide. De pet-
gaten zelf zijn onderworpen aan een 
langdurig verlandingsproces, waarbij 
open water via trilveen langzaam 
overgaat in moerasbos. Door maaien 
van trilveen en kappen van elzen- en 
wilgenbroek kan het ultieme verlan-

dingsproces een tijd opgerekt wor-
den. Uiteindelijk kan dit gehele pro-
ces weer teruggezet worden door het 
uitbaggeren van het verlande petgat. 
Deze petgaten zijn kraakhelder met 
veel ondergedoken waterplanten. 

Voordorpsedijk
Na het maken van de groepsfoto ging 
de groep, o.l.v. Henk van Zijtveld 
daadwerkelijk op pad. Henk vertelde 
o.a. over de verschillen tussen agra-
risch land en natuurland. Rond 22.00 
uur keerde de groep (enigszins) moe, 
voldaan en ‘bijgespijkerd’ voor wat 
betreft de natuuraspecten huiswaarts. 
Vrijdag 11 juli wordt er om 19.00 
uur verzameld op de Voordorpsedijk 
35 (familie Westening) te Groene-
kan. Tijdens deze excursie onder lei-
ding van Wim Westening kan men de 
natuurontwikkelingen op zijn bedrijf 
zien.

Natuurvereniging trekt natuur in
door Henk van de Bunt

De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark organiseerde vrijdag 4 juli jl. 
een Polderavondexcursie door de weilanden en het zoddengebied van Westbroek. Zo’n 25 geïnteresseerden 

meldden zich bij het vertrekpunt bij Kerkdijk 36 aan de start van een uitermate boeiende avond.

Eerst werd er een groepsfoto gemaakt. Uiterst links achter Bert van der Tol, 
voor de jongste deelnemers Arthur en Roeland Harshagen en rechts voor 
Henk van Zijtveld.

Een meisje van een jaar of twaalf 
komt zonder wat te zeggen bij me 
op het bankje zitten. Ze heeft blonde 
haren met vlechtjes en kijkt heel 
serieus voor zich uit. Haar enige 
interesse lijkt op dit moment het 
boek te zijn dat ze inkijkt. Ik probeer 
de titel te lezen, maar daarvoor geeft 
ze me niet de gelegenheid. Ik doe 
maar net of ik haar niet opmerk en 
kijk naar voorbijgangers die zicht-
baar genieten van het fijne weer. 
Er komen weer veel jonge vrouwen 
met kinderwagens voorbij vandaag. 
Af en toe ook een oudere met een 
rollator. Ik geniet eigenlijk wel van 
het helemaal niets doen. Wat is de 
natuur in deze tijd van het jaar toch 
mooi. Ik schrik op door de beltoon 
van het mobieltje van het meisje. 
Ze heeft een sms’je dat ze snel 
leest en ook meteen beantwoordt. 
Omdat ze het apparaat uit haar tas 
moest halen en het boek naast zich 
op de bank heeft gelegd kan ik de 
titel zien. ‘Het grote poezenboek’. 
Voor mij is het een aanknopingspunt 
voor een gesprekje. ‘Heb je zelf een 
kat’, vraag ik. Haar ogen beginnen 
te glinsteren. ‘Ja, een hele leuke, 
Floortje heet ze.’ Ik merk dat het 
meisje probeert uit te vinden of ik 
wel een poezenliefhebber ben, 
want anders heeft voor haar 
een gesprek duidelijk geen zin. 
‘Heeft u ook een poes’, vraagt 
ze. Ik schud mijn hoofd. ‘Maar 
ik vind het wel leuke dieren.’ 
Helemaal tevreden lijkt ze met 
het antwoord niet te zijn, maar 
het schijnt haar wel gerust te stellen 
en daarom wil ze wel verder praten. 
‘Ik heb dit boek van mijn tante 
gekregen. Die had een kat, maar 
die heeft ze moeten laten inslapen. 
Zielig hoor. Tante Sylvia was hele-
maal van streek. Ze had hem al 
14 jaar. Hij was ouder dan ik.’ Ze 
staart even stil voor zich uit. ‘En 
hoe oud is jouw Floortje’, vraag 
ik de stilte doorbrekend. ‘Nu het 
over haar kat gaat fleurt ze weer 

helemaal op. ‘Ze is drie en ik heb 
haar van toen ze tien weken was. 
Ze is helemaal gek op mij en gaat 
altijd op mijn bed liggen.’ Ik vraag 
of haar vader en moeder ook zo gek 
op Floortje zijn. ‘Mijn moeder wel, 
mijn vader stuurt haar altijd weg al 
ze bij hem op schoot wil gaan zitten, 
maar dat gebeurt niet zo vaak, want 
ze is ook niet gek op hem. Het is 
wel jammer dat Floortje altijd bin-
nen moet zitten. Dat komt omdat 
ze bij de buren een keer de tuin 
helemaal overhoop gehaald heeft. 
Ik heb moeten beloven dat 
ze binnen blijft, anders zou 
ze weg moeten. Maar ik 
denk dat ze er nu wel aan 
gewend is. Maar ik vind 
het niet eerlijk want 
de buren hebben 
een hond die 
ook wel 

eens bij ons in de tuin komt.’ Ze 
pakt het boek weer op. ‘Ik heb 
zelf ook een boekje gemaakt van 
Floortje met wel vijftig foto’s.’ Voor 
mij is duidelijk dat de kat een heel 
belangrijke rol in het leven van 
het meisje speelt. ‘Floortje is alles 
voor mij en ik wil ook dierenarts 
worden’, zegt ze. Ik wil haar toch 
even testen. ‘Hoe moet het als je 
een vriendje krijgt die niet van kat-
ten houdt’, probeer ik daarom. ‘Dan 
maak ik het meteen uit’, zegt ze heel 
resoluut. Ik realiseer me dat een jon-
gen die verliefd op haar wordt er aan 
moet wennen dat hij zijn leven met 
een kat moet delen. ‘Ook als Floor-
tje een jongen niet moet maak ik 
het uit, want zij heeft ook inspraak’, 
zegt ze lachend. Het is duidelijk dat 
Klaartje, want zo heet ze, geen katje 
is om zonder handschoenen aan te 
pakken. 

Maerten

Op ‘t bankje

Bridgecursus 
voor beginners

Bij de SWO-vestiging Maartensdijk start in september a.s. een cursus 
Bridge voor beginners. In circa 12 avonden wordt de theorie behandeld en 
wordt men begeleid bij spelvoorbeelden en oefenspellen. De startdatum is 
woensdag 3 september en vervolgens tweewekelijks op respectievelijk 17 
september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december 2008 
en 7 en 21 januari en 4 en 18 februari 2009 van 19.30 tot 22.30 uur in de 
recreatiezaal van Toutenburg aan de Kievitlaan in Maartensdijk. De kosten 
zijn 35 euro voor totaal 12 lessen.
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en 
kunnen worden gedaan bij locatiemanager Addy Warmerdam, e-mail 
a.warmerdam@swodebilt.nl. Telefonische aanmelding kan ook op nr. 0346 
214161.

Leden van verdienste
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van korfbalclub DOS 
uit Westbroek zijn John van der Lee (onder) en Wilco de Rooij (boven) 

benoemd tot lid van verdienste. John (al bijna 30 jaar lid) en Wilco 
(al bijna 35 jaar lid) hebben allebei legio taken en functies binnen de 
vereniging vervuld. Uit handen van voorzitter Cornel ontvingen de 

beide heren de bijbehorende oorkondes. 

Wilco

John



TE KOOP GEVRAAGD

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

PERSONEEL GEVRAAGD

MEDEWERKSTER bediening 
gevraagd voor een gezellige 
bistro in Hollandsche Rading. 
Meer info op www.bistro-
deegelshoek.nl Interesse stuur 
een e-mail naar info@egels-
hoek.nl

PERSONEEL AANGEBOD

Bianca voor uw NAGELS. Tel. 
06-14433481

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

Oppas nodig? 's Avonds in 
Groenekan, maar in de vakan-
tieperiode overdag ook in de 
overige kernen. Bel na 17.00 
uur 0346-213204

DIVERSEN
 
Te huur gevraagd 
WOONRUIMTE eventueel 
ook stacaravan op camping, 
eventueel kleine woonruimte 
mogelijk. Info: 06-27500115

Karin van der willigen 
MAKELAARDIJ o.z. voor ver-
koop, aankoop en verhuur van 
uw woning. Tel. 0346-2814444 
www.kvdwmakelaardij.nl

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342
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2 KANO’S, 1  wildw. poly-
ethyl. Wit 1 zeekano pol. groen 
+ peddels, spatz. afdekz. P/st. 
€250,-. Tel. 0346-212492

Fietsendrager voor trekhaak 
z.g.a.n. Crankdevest. €25,-. 
Kinderbadje z.g.a.n. op onder-
stel lime groen. €12,-. Tel. 
0346-282685

Eénpersoonsbed met lattenbo-
dem. Voor 1 bos bloemen. Tel. 
06-44420668.

Houten tafeltje Ø 53 cm. 35 
cm. hoog + 2 tableaus 3 d. 
bruine pootjes. €10,-. Houten 
tafeltje + 2 tableaus 63x33x40. 
€10,-.Tel. 0346-212492

Bruin houten kinderstoel met 
voetenplankje. €25,-. Slaapzak 
d. blauwe ruit. 190x70 
cm. Lichtgew. €15,-. Tel. 
0346-212492.

Kamerplant sansevieria laag. 
€2,50. 2 stuurtass. + bevest. 
weinig gebr. Agu zwart + 
kr. zeesmp. €10,- p.s. Tel. 
0346-212492.

Rieten kind. zitfiets 
mand+tuigje. €10,-. Tel. 
0346-213469

Etalage figuren op voet vanaf. 
€17,50. Duo vox van KPN nw. 
€35,-. Tel. 0346-213469

2-persoons pubtentje groen. 
€15,-. Originele dakdra-
gers Peugeot 405. €25,-. Tel. 
06-10877122

V e r h u i s o p r u i m i n g : 
Stroomstrijkijzer Moulinex. 
€7,50. Minireisstrijkijzer 
120v/24ov. Tel. 0346-211718

V e r h u i s o p r u i m i n g : 
Handdoeken per 4 stuks. €3,75. 
Keukenhanddoeken per 7 st. 
€3,50. Tel. 0346-211718.

FIETSEN/BROMMERS

Bobo kinderfiets. Geel/blauw/
rood. V.a. 4 jaar. Vraagprijs 25,-. 
Tel. 0346-213204 (na 17.00 uur)

Jongensfiets 9-15 jaar. 18 
speed versnelling. €15,-. Tel. 
06-44420668

16 Inch kinderfietsje met zij-
wieltjes. €25,-. Autofietsje gratis 
af te halen. Tel. 06-48551918

Te koop aangeboden

Nootjes

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

❑ Te koop aangeboden
 (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 
 tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)

❑ Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)  

❑ Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer 
 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❑ Fietsen/brommers  (is de vraagprijs € 50,00  of meer
 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❑ Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❑ Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❑ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in aanmerking 
 komen voor een gratis plaatsing - zie 1. Voor overige zaken geldt 2.)

Groenekan 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

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Fietsen / Brommers

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

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geïnteresseerd? Bel dan 0346-211992. Ook vakantiebe-
zorgers welkom!!!

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

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

Uw vetgehalte is veel belangrijker dan uw gewicht! Kom gratis 
vet meten! Wiena  Vink, Westbroek. Tel. 0346-571377 - e.mail: 
vink-herbalife@filternet.nl - website: www.herbalifevink.nl

T. van Asselt Klussenbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

Te koop gevraagd

Adverteren
in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Het Marietje Kesselsproject is een zowel 
mentaal als fysiek weerbaarheidproject 
waarbij gericht gewerkt wordt aan het ver-
groten van de weerbaarheid om zo te voor-
komen dat de kinderen slachtoffer worden 
van machtsmisbruik door leeftijdsgenoten 
of volwassenen. Daarnaast wil het voorko-
men dat kinderen zich zelf schuldig gaan 
maken aan machtsmisbruik of ander grens-
overschrijdend gedrag. 

Weerbaarheid
Weerbaar betekent: ‘in staat zijn tegenstand 
te bieden’ en ‘zich kunnen weren’. In deze 
cursus worden beiden behandeld. Er wordt 
geoefend in weerbaarheid, vooral in situa-
ties waarbij beide partijen niet gelijkwaardig 
zijn en waar macht misbruikt wordt. Het kan 
dan gaan om intimidatie, pesten en onveilig-
heid. De volgende basisvaardigheden staan 
centraal en worden op verschillende manie-
ren geoefend:
-  eigen gevoelens kunnen herkennen en 

benoemen
-  negatieve gevoelens op een juiste manier 

kunnen uiten
-  conflicten kunnen oplossen
-  hulp vragen en bieden
-  inleven in een ander

De cursus
De deelnemers leren om zich groot te maken 
en merken dan dat houding en uitstraling 

belangrijke hulpmiddelen zijn. Ze leren 
hoe ze uit een ongewenste situatie kunnen 
vluchten en hoe ze hulp aan anderen kunnen 
vragen. 

Daarnaast wordt ook fysiek wat van de 
deelnemers gevraagd, want in sommige 
gevallen is het noodzakelijk om de aanval-
ler fysiek uit te schakelen. Deze techniek is 
niet moeilijk aan te leren en de deelnemers 
ervaren zo dat, ook al zijn ze nog jong en 

nog niet zo sterk, ze met die techniek toch 
heel wat kunnen bereiken. De aangeleerde 
technieken geven de deelnemers daardoor 
meer zelfvertrouwen: ze voelen zich ster-
ker, komen zelfverzekerder over en zijn 
ook daadwerkelijk minder bang. Daarnaast 
kunnen ze ook beter de grenzen bij anderen 
waarnemen. Jongens en meisjes hebben 
aparte uren waarin ze les krijgen, daardoor 
is er vaak minder schaamte, meer gevoel 
van veiligheid en een snellere herkenning 
van situaties. Ook maakt deze scheiding het 
gemakkelijker voor de jongens en meisjes 
om te praten over moeilijke en kwetsbare 
onderwerpen.. 

Aanmelden
Deze cursus bestaat uit acht lessen van 
anderhalf uur en is bedoeld voor kinderen 
van 10 tot 12 jaar. De cursus wordt gegeven 
in Sojos. De eerste les is op woensdag 17 
september 2008 voor jongens van 16.15 
tot 17.45 uur en voor meisjes van 18.15 
tot 19.45 uur. De kosten bedragen 40 euro 
en met een U-pas is het 20 euro. Aanmel-
den kan telefonisch bij Sojos op tel. 0346 
210337 (eventueel inspreken op het ant-
woordapparaat) of per email: sojos_sjjm@
hotmail.com Graag met vermelding van 
naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en 
e-mailadres. Omdat er slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar is wordt geke-
ken naar de datum van inschrijven. 

Cursus Weerbaarheidvoor kinderen van 10 tot 12 jaar
door Marijke Drieenhuizen

Sojos start, in samenwerking met Sport Mee De Bilt, woensdag 17 september 2008 met een nieuwe cursus Weerbaarheid
voor kinderen van 10 tot 12 jaar volgens de sinds 1990 beproefde methodiek ‘Het Marietje Kesselsproject’.
De cursus wordt gegeven door daartoe opgeleide instructeurs en jongens en meisjes krijgen gescheiden les.

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

Laatste Kids Only
Volgende week vrijdag 18 juli is er weer een Kids 
Only Disco avond in Sojos. Het is de laatste keer voor 
de zomervakantie! Kom dus allemaal nog een laatste 
keert lekker dansen voor je op het strand neerploft.
De disco is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en 
de entree bedraagt 1 euro. Uiteraard zullen de meeste 
vaste onderdelen weer aan bod komen, zoals stoe-
lendans, danswedstrijd, limbodansen, Idols, loting en 
natuurlijk weer een sneeuwbaldans. De avond duurt 
van 19.00 tot 21.30 uur en de entree is 1,- euro. De 
volgende Kids Only is dan weer op 12 september.

De cursus Weerbaarheid is niet nieuw voor 
Sojos. Deze groep jongens en meisjes heeft 
in 2006 meegedaan en gaven aan meer 
zelfvertrouwen te hebben gekregen, minder 
bang te zijn en beter te weten wat ze kunnen 
doen in nare of bedreigende situaties.

Reisclub reist extra 
Vanwege grote belangstelling organiseert Reisclub 
55+++ op donderdag 24 juli een extra dagtocht naar 
Zutphen. Onderweg is er in De Harskamp een kof-
fiestop. Na een lunch in Zutphen wordt er gekoerst 
richting Bronkhorst. Dit is een stadje gelegen aan de 
IJssel in de gemeente Bronckhorst in Gelderland.

De gemeente is vernoemd naar dit stadje. Hoewel het 
maar een gering aantal huizen en niet meer dan 150 
inwoners telt, heeft het in 1482 stadsrechten verkre-
gen. Het profileert zich toeristisch als de kleinste stad 
van Nederland, hoewel Staverden (gem. Ermelo, plm. 
50 inwoners) en Sint Anna ter Muiden (voormalige 
Hanzestad, nu gemeente Sluis, plm. 100 inwoners) 
minder inwoners tellen. Rond 16.00 uur wordt de 
terugreis aanvaard.

De dag kan gezamenlijk met een diner in Dijck-
state worden afgesloten. De kosten bedragen 26 
euro p.p. Aanmelden kan via tel. 0346 212288 of 06 
53853557.



 De Vierklank 15 9 juli 2008

Al vanaf 3500 jaar voor Christus 
wordt er gezwommen. De Egypte-
naren waren waarschijnlijk de eerste 
grote groep mensen die een soort 
borstcrawl aanleerden om zich in 
het water te kunnen bewegen. Het 
eerste zwembad in Nederland stond 
in Amsterdam en werd in 1846 
geopend. Inmiddels zijn er een kleine 
700 openbare zwembaden en vele 
duizenden particuliere therapiebaden. 
Alice de Kroon heeft er veel van bin-
nen gezien.

Inventief, actief, humor
Al 60 jaar zorgt Alice de Kroon 
ervoor dat anderen op een prettige 
manier bewegen: in het zwembad, 
een sporthal of een recreatiepark. 
Altijd in voor iets nieuws heeft ze, 
samen met Anja van Raam, aan de 
wieg gestaan van het baby-, peuter- 
en kleuterzwemmen. Eerst in zwem-
bad Den Hommel in Utrecht, later 
met het concept door heel Nederland 

en ook daarbuiten getrokken. Daar-
naast heeft ze zich actief ingezet 
voor het zwemles geven aan vrouwen 
van buitenlandse afkomst. Omdat de 
vrouwen niet door anderen mochten 
worden gezien in badkleding heeft ze 
gedurende een lange periode weke-
lijks een vele meters lange glazen 
wand van het zwembad afgeplakt 
met zwart zeil. Ook heeft ze vrouwen 
fietsles gegeven. Om beter te kunnen 
bewegen schafte ze voor hen jog-
gingbroeken aan. Maar de zwemwe-
reld is nog haar grootste liefhebberij. 

Naast lesgeven, haar eigen vereniging 
L’Eau de Terre, houdt ze zich ook 
graag bezig met de organisatorische 
kant en begeleidt ze jonge studenten. 
‘Het liefst help ik kinderen of volwas-
senen die anderen al bij een eerste 
aanblik afschrijven. Het is mijn sport 
om die mensen te krijgen waar ze wil-
len komen en gelukkig lukt dat vaak. 
Nooit in al die zestig jaar ben ik een 
dag sacherijnig geweest. Het plezier 
is altijd gebleven en een lach doet 
meer dan woorden alleen’. 

Doorgaan of stoppen
Gelet op haar leeftijd zou stoppen 
met werken wellicht een goed plan 
zijn. Alleen zegt leeftijd niet alles: 
Alice de Kroon voelt zich nog vol-
ledig in staat om nieuwe dingen te 
ondernemen en straalt dat ook uit. 
‘Natuurlijk heb ik ook wel wat ouder-
domsverschijnselen. Ik kan niet meer 
zo gemakkelijk namen onthouden en 
geef de kinderen gewoon een andere 
naam bijvoorbeeld walvis of goudvis, 
het valt niemand op’. 

Zwembad Blauwkapel is zeker niet 
haar enige werkplek. ‘Behalve in 
zwembad Blauwkapel werk ik ook 
nog op vele andere plekken. Hier 

stop ik. Ik ga mij deze zomer bezin-
nen, maar als ik me blijf voelen zoals 
nu dan ga ik gewoon door met mijn 
andere activiteiten’. De dames van 
de vrijdagmiddaggroep zijn inmid-
dels klaar met het zwemmen van de 
baantjes en worden door Alice de 
Kroon geactiveerd om de oefeningen 
te doen. Ze deelt mandarijntjes uit 
en die moeten de deelnemers op een 
zwemplankje leggen en dan zo snel 
mogelijk naar de overkant, vooruit, 
achteruit en zijwaarts. Er wordt gela-

chen én bewogen. ‘De mandarijntjes 
blijven drijven dus als ze eraf vallen 
hoeven de deelnemers ze niet op te 
duiken. Alice verdwijnt even en komt 
met een ander T-shirt aan terug. Op 
de voorkant staat de tekst Bedankt! 
en op de achterkant Het ga u goed! 
‘Een grapje’, fluistert ze me toe, ‘nu 
hoef ik tenminste geen handjes te 
schudden’. De uitnodiging om bij 
haar langs te komen om echt afscheid 
te nemen hebben de dames al eerder 
ontvangen. 

Juf Alice stopt in Zwembad Blauwkapel
door Marijke Drieenhuizen

Net op tijd komt Alice de Kroon (78 jaar) binnenhollen in zwembad Blauwcapel in Groenekan om voor de 
laatste keer een groep volwassenen te begeleiden op hun wekelijkse zwem(half) uurtje. Omdat de groep, die 
voornamelijk bestaat uit dames, eerst even wat baantjes zwemt heeft Alice de tijd om spullen klaar te zetten, 

een dolletje te maken met haar collega’s en nog even snel een slok koffie te drinken.

‘Bedankt’ en ‘Het ga u goed!’  

Alice de Kroon 

Tennistoernooi in Groenekan
Van 18 t/m 23 juli a.s. wordt op de banen van Tenniscentrum Groenekan 
het Bubbles & Blessings-jeugdtoernooi voor alle tennisverenigingen uit de 
gemeente De Bilt georganiseerd. De organisatie is in handen van José Silva 
en Kees Overvest.
Junioren van TV Het Kraaienveld, TV Hollandsche Rading, TV Meijenha-
gen, TV FAK, TC Bilthoven, tv WVT, TV Helios-Centrum, TC Voordaan , 
Tenniscentrum Groenekan en TV Tautenburg kunnen inschrijven voor het 
enkel- en dubbelspel. Inschrijfkaarten liggen in de diverse clubhuizen ; op 
verzoek worden kaarten ook opgestuurd. Bel hiervoor met 0346-212398. 
De inschrijving sluit 16 juli a.s.

Eindshow Gymma
Afgelopen zaterdag hebben ongeveer 120 danseressen in de leeftijd van  
4 tot 21 jaar aan een zaal - vol papa’s, mama’s en andere aanverwanten - 
laten zien welke dansen er het afgelopen jaar geleerd zijn bij Gymma. De 
show werd in De Bilt gehouden. De uitvoering liep gesmeerd; de dansen 
zaten er prima in en ook de allerjongsten hadden de pasjes prima onthou-
den. Dat de volgorde ervan niet bij iedereen hetzelfde was, ontroerde meer 
dan dat men dit storend vond. Een luid applaus volgde, waarvan sommigen 
zo genoten dat ze nog wat extra tijd namen. 
Ook de groep twirlsters, overgekomen van Kunst en Genoegen, deed hier-
aan met zeven meisjes mee. De show verbeeldde een reis door verschil-
lende landen, met elke keer weer een bijpassende outfit. Licht, geluid en 
decor waren ook dit jaar weer prima geregeld [MD]. 

De uitvoering liep gesmeerd; de allerjongsten ontroerden de volgestroomde zaal.

Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 12 juli 
de middagtocht ‘Rondom Naarden’. 
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf 
NS-station Naarden-Bussum (dus niet 
Bussum-Zuid). Voor overige tochten 
zie www.fietsgilde.nl.

Literaire fietstocht
door Zeist, Soest en De Bilt

Liefhebbers van fietsen en literatuur kunnen deze zomer (maar 
natuurlijk ook daarna) aan hun trekken komen met een uitgave van 
Bibliotheek Zeist. Het is een Literaire fietstocht door de gemeenten 

Zeist, Soest en De Bilt. In een handig boekje zijn 34 literaire plekken 
beschreven; plekken die interessant zijn óf omdat er een dichter/
romanschrijver woont of heeft gewoond, óf omdat een dichter of 

romanschrijver over die plek een tekst heeft geschreven. 

Zo is het geboortehuis van Hendrik Marsman in Zeist een literaire plek 
maar ook het KNMI in De Bilt omdat Gerrit Achterberg er een gedicht over 
heeft geschreven. De tocht voert de fietser door oude stadswijken, rustige 
buurten met villa’s, langs lustwarandes, buitenplaatsen, parken, duinen, een 
echte zandverstuiving maar ook over een eeuwenoud kerkpad of dwars over 
een oude stuwwal uit de ijstijd. Kortom, het is een buitengewoon gevari-
eerde fietstocht door een prachtige natuur en met culturele hoogtepunten. 

61 km
De hele tocht beslaat 61 km: een flinke afstand. Daarom is de tocht in een 
aantal varianten opgedeeld. Met de duidelijke kaart is het ook goed mogelijk 
zelf een route te bepalen. Het boekje 
bevat naast een routebeschrijving, 
teksten van dichters of schrijvers, 
toegelicht met achtergrondinforma-
tie en bijzonderheden. 

Het project ‘Literaire fietstocht’ 
kwam tot stand dankzij subsidie van 
de provincie Utrecht in het kader 
van het Actieprogramma Cultuurbe-
reik 2006. Het boekje en de route is 
geschreven door Pieter Quelle van 
de Stichting Literaire Activiteiten 
Zeist onder de verantwoordelijkheid 
van Bibliotheek Zeist in samenwer-
king met de bibliotheken in De Bilt 
en Soest. 

Het boekje, inclusief kaart, is voor 
9,50 euro verkrijgbaar bij alle bibli-
otheekvestigingen van De Bilt, Zeist 
en Soest.

Zomer-
bridge

De tweede avond van het Zomer-
bridge in Hollandsche Rading kende 
een dubbele opkomst vergeleken met 
vorige week. Marijke van Essenberg 
+ Truus te Pas-Hartog zegevierden 
met 63,89 %. Het zilver was voor 
Menno en Nanne de Vries (61,94 %), 
nipt gevolgd door Tine van Ginkel-
Assen + Nans Lelie (61,57 %).
Zomerbridge is een individuele com-
petitie; men kan met verschillende 
partners deelnemen en alleen de eigen 
resultaten worden in de ranglijst opge-
nomen. Op dit moment zijn Eline 
Panday (64,38 %), Toon Smits (64,38 
%) en Menno de Vries en Nanne de 
Vries (beiden 61,94 %) goed in de 
race voor de eindzege.
Zomerbridge is tot en met de laat-
ste donderdag van augustus nog in 
het tijdelijk dorpshuis in Hollandsche 
Rading. Aanvang 19.45 uur. Inschrij-
ven is mogelijk tot 19.35 uur. Niet-
leden van de organiserende Bridge-
club Hollandsche Rading betalen 1 
euro p.p. per avond.

Yoga in de
vakantieperiode
Shamballa biedt tijdens de zomer-
maanden op woensdagavonden van 
19.30 uur tot 21.00 uur gewoon 
lessen Yoga aan. Deze staan los van 
een lopende opleiding of cursus. 
Iedereen is welkom. Ook oud-leden 
of mensen die geen lid zijn maar 
gedurende de zomer wel lekker met 
yoga bezig willen zijn welkom. 
Aanmelding is mogelijk via e-mail 
of per telefoon. Shamballa Neder-
land, Groenekanseweg 32, 3737 
GA, Groenekan. Tel. 06 14401655, 
E-mail: info@shamballa.nl, Web-
site: www.shamballa.nl



Waar, op de grens van de provincies 
Noord Holland en Utrecht de Weg op 
de Egelshoek, de Kanaaldijk en de 

Graaf Floris V weg samenkomen, ligt 
de boerderij van Cor en Willie Grif-
fioen. Cor is hier zelfs geboren. Hun 
80 melkkoeien en 40 stuks jong vee 
staan binnen, want door de droogte 
is er buiten nu te weinig gras. Maar 
onlangs is er iets unieks gebeurd. 

Maandag 23 juni werd daar in de 
wei een kalfje geboren. Iets te vroeg, 
maar goed gezond. ‘Tinie 36’ werd 
haar naam. Op zichzelf was dat niet 
bijzonder, maar pas vijf dagen later 
op zaterdag 28 juni werd als grote ver-
rassing Tinie 37 ter wereld gebracht. 
Ook in de wei. ‘Daar reken je niet 
meer op’, zegt Cor Griffioen, ‘We 
hadden niets gemerkt. Volgens mij is 
een tweede geboorte pas na vijf dagen 
ook nooit eerder gebeurd. We hebben 
de Faculteit Diergeneeskunde Uni-
versiteit Utrecht ingeschakeld en die 
zijn gaan zoeken in de boeken of dat 
ergens ooit is voorgekomen. Tot nu 
toe hebben zij ook niets gevonden.’ 

Ver
Dus gaan we naar buiten. Naar wei-
land zo ver als je kijken kunt. De 
zusjes Tinie 36 en 37 poseren gewil-
lig maar wat wankel voor de foto. 
Moeder Tinie 35 kijkt alsof ze zeggen 
wil: ‘Heb ik jullie even een mooie 
poets gebakken? Geef maar door aan 
Guinness Book of Records.’ [KP]

 De Vierklank 16 9 juli 2008

Deze maand:
Huisgemaakte pasteitje

*
Jägerschnitzel

*
Coupe Egelshoek

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

‘Verrassend sterk acteerwerk en 
een uitstekende regie die het niveau 
van improvisaties met jongeren ver 
overstijgt’, vermeldt het juryrapport. 
‘Humor en ontroering ontstaan uit het 
oprechte en kwetsbare spel dat ner-
gens effectbejag nastreeft. De acteurs 
maken voelbaar hoe het is om tiener 
te zijn, alle onhandigheid, verlangens, 
hysterie en moed om het nieuwe 
contact met de andere sekse aan te 
gaan.’ De lof bleef niet bij de voor-
stelling alleen. De jury vond Nicolien 
Lamme de beste actrice voor de beste 
humorvolle voorstelling en Danny 
Stockschen de beste acteur voor het 
meest humorvolle moment.

Onderwerp
Salomé Nobel werkt nu drie jaar bij 
Masquerade en is de regisseuse van 
EveryBody. Ze heeft de acteursoplei-
ding aan de HKU in Utrecht gedaan 
en daarna een kopstudie docent 
drama. Salomé vertelt hoe de produc-
tie tot stand gekomen is. ‘We zijn niet 
van een vaststaand script uitgegaan, 
maar van een thema waarbij je de 
ideeën zelf bedenkt. Op basis van 
improvisatie wordt op die manier een 

voorstelling gemaakt. Salomé heeft 
het onderwerp zelf bedacht. ‘Ik las 
ergens hoe het zou zijn als je elke 
dag een ander lichaam aan zou kun-
nen trekken en of iemand je dan zou 
kiezen. Dat vond ik heel goed pas-
sen bij waar meiden mee bezig zijn.’ 
Documentaires als Beperkt houdbaar 
en Borsten voor je verjaardag werden 
er als inspiratiebron bij betrokken. 
Ik wilde twee speelstijlen gebruiken. 
Aan de ene kant heel grotesk, humo-
ristisch en overdreven, aan de andere 
kant indringende monologen die heel 
dicht bij de spelers zelf staan. Zo 
ontstaat een raamwerk dat al spelende 
wordt ingevuld.’ 

Dubbel
De veranderende tijdgeest speelde 
bij de improvisatie voor Salomé een 
belangrijke rol. ‘Wat ikzelf niet meer 
kan bedenken omdat ik niet in de 
leeftijd zit, maakt het soms heel dub-
bel.’ Zij geeft als voorbeeld een dis-
cussie waarbij de meiden zeiden dat 
uiterlijk niet zo belangrijk is in de 
liefde. ‘Ze beweerden dat jongens er 
helemaal niet van houden als je veel 
make-up opdoet. Maar toen ze daarna 
naar foto’s in een tienerblad keken 
maakten ze opmerkingen over som-
mige vrouwen waarvan ze vonden 
dat ze wel eens wat meer make-up 
hadden mogen gebruiken. Dat dub-
bele dus van aan de ene kant heel 
volwassen denken en ze moeten me 
maar nemen zoals ik ben, maar aan 
de andere kant heel erg bezig zijn met 
je uiterlijk. Vinden ze me wel leuk 
en hoor ik er wel bij.’ Salomé Nobel 
heeft het allemaal in EveryBody ver-
werkt en noemt dat ook de kracht van 
het stuk. 

Ander publiek
De repetities voor EveryBody begon-
nen in september 2007. In april heeft 

de groep de voorstelling twee keer 
in een theaterzaal in Zeist gespeeld. 
Voor het festival moest het program-
ma met een half uur worden bekort. 
‘De leerlingen vonden het geweldig 
dat ze op een festival mochten spelen. 
Er was opeens een heel ander publiek 
dan familie en bekenden die alles wel 
prachtig vinden. Festivalpubliek moet 
je echt veroveren. Omdat de groep 
het jongerenprogramma won mocht 
ook aan het hoofdprogramma worden 
deelgenomen. Voor de groep was dat 
natuurlijk heel indrukwekkend, maar 
ik vind dat ze het onwijs goed gedaan 
hebben’, zegt Salomé Nobel. 

Landelijke doorbraak
Het winnen van het festival leverde 
EveryBody een beker, een geldprijs 
van 500 euro en twee flessen cham-
pagne op. De beker was van de scha-
duwjury en de geldprijs van de vak-
jury. De overwinning zorgt ook voor 
een landelijke doorbraak. EveryBody 
is tijdens de landelijke Theater4daag-
se, begin oktober in Amsterdam, één 
van de zes voorstellingen die daar 
gebracht worden. ‘Er waren 18 voor-
stellingen voorgedragen en als je dan 
met vijf anderen wordt uitgekozen 
geeft dat een enorme kick’, zegt Irene 
Jongbloets. De groep treedt ook op 
tijdens het Uitfeest in Utrecht op 
14 september en waarschijnlijk in 
november in Theater slot Zeist. Irene 
en Salomé noemen het winnen van 
het festival een echte teamprestatie. 
‘Bij Masquerade helpt iedereen ieder-
een. Het is echt een warm bad.’ 

Activiteiten
De Stichting Jeugdtheaterschool 
Masquerade bestaat sinds 2001, maar 
artistiek leider Irene Jongbloets is al 
in 1997 begonnen. Zakelijk leider is 
Marco Oude Moleman. Er werken 
tien docenten. Voor kinderen van zes 

tot twintig jaar zijn er basisklassen, 
opleidingsklassen, musicalklassen en 
productieklassen. Masquerade orga-
niseert samen met Kunst Centraal 
ook schoolprojecten voor het basis-
onderwijs en doet verschillende pro-
jecten in het voortgezet onderwijs. 
‘We hebben ook projecten op de Berg 
en Boschschool’, vertelt Irene Jong-
bloets. De redenen waarom kinderen 
zich aanmelden bij Masquerade zijn 
heel divers. Irene hoopt dat door het 

winnen van het festival kinderen met 
artistieke ambities echt verder willen. 
Geld blijft een probleem. ‘We hebben 
nu een structurele subsidie van de 
gemeente. Het is een bescheiden bij-
drage die te weinig is om alles te kun-
nen doen wat we willen. Daarom zou 
ik er nog wel wat sponsors bij willen 
hebben.’ Op www.jtsmasquerade.nl 
staat informatie over Masquerade en 
kunnen belangstellenden zich aan-
melden. 

Masquerade schittert op theaterfestival
door Guus Geebel

Voor het eerst deelnemen aan een festival en meteen de hoofdprijs winnen. Het overkwam 
een groep leerlingen van Jeugdtheaterschool Masquerade begin juni. Met de voorstelling EveryBody won 
de groep het Amateur Theater Festival Utrecht. De spelers in de leeftijd van 13 tot 18 jaar waren zowel bij 
het jongerenprogramma als het hoofdprogramma van het festival de besten. De voorstelling kreeg zeven 

nominaties van de vakjury en de schaduwjury. 

De festivalwinnaars met regisseuse Salomé Nobel die trots de verdiende beker 
laat zien.

Irene Jongbloets is artistiek leider van de Stichting Jeugdtheaterschool Mas-
querade.

Regisseuse Salomé Nobel.

Hangen en  kunst combineren
Groenekan kan ermee imponeren 
want daar staat een JOP
die is werkelijk top
heel het land kan daarvan wat leren

Guus Geebel Limerick

Moeder en zusjes poseren voor de foto.

Unieke gebeurtenis in Hollandsche Rading

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
10-7

Do.
17-7

9,75

9,50

Varkenshaasje met brie

Gebakken forel met 
amandelen

Woe.
9-7

Woe.
16-7

12,50

9,75

Gebakken sliptongetjes

Kalfslever met ui en spek
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