
Het weeshuis is in 1983 gestart met 
de opvang van straatkinderen, in haar 
huis in de stad, door Mama Mary. 
Een jaar later verhuisde zij met man, 
4 eigen kinderen en de wezen naar 
een huis in Bulbul. Het huis in de 
stad hield zij aan, verhuurde daarin 15 
kamers en werd de bron van inkom-
sten voor St. Pauls. Na het overlijden 
van Mama Mary runt Jayne, één van 
de 4 kinderen, het weeshuis maar 
ontvangt slechts een kwart van de 
huurinkomsten van het oude huis.

Mail
Esther was even van haar kampeer-
adres in Nederland naar Maartensdijk 
gekomen, omdat zij - werkzaam als 
stewardess - zich wilde voorbereiden 
op een komende vlucht. Ze vertelt: 
‘Ik vernam via de mail het verschrik-
kelijke nieuws, dat er vorige week 
in het weeshuis St. Pauls een grote 
brand heeft gewoed. De helft van 
de slaapzalen, de eetzaal, keuken, 
voorraadkamer en Jayne's badkamer 
zijn in de as gelegd. Er is afgelopen 
zondag in het weeshuis een meeting 
geweest met verschillende mensen, 
die Jayne willen helpen aldaar. Per-
soonlijke ongelukken hebben zich 
gelukkig niet voor gedaan’.

Net verbouwd
‘Het is erg bitter dat dit is gebeurd, 
zeker nu al de verbouwingen net 
waren afgerond. Charles, de aan-

nemer heeft inmiddels tekeningen 
gemaakt voor eventuele nieuwbouw. 
Er zijn nog geen beslissingen geno-
men en er zullen nog vele bouw-
technische inspecties moeten volgen. 
Zodra alles is geïnventariseerd zal 
er een tweede meeting volgen. Op 
het moment van de brand waren 2 
Nederlandse vrijwilligsters aanwezig: 
Astrid en Esther. Zij verzorgen nu de 
communicatie naar de diverse stich-
tingen in Nederland. De 14de gaan ze 
weer terug naar Nederland.
Volgende week, de 15de, sta ik op 

een vlucht naar Nairobi en zal ik er 
de gehele dag naar toe gaan. Ik zal 
iedereen daarna op de hoogte houden 
van hetgeen ik daar aantref. Het is 
duidelijk dat er nu veel geld nodig 
is om St. Pauls hier weer bovenop 
te helpen. Hoe wij dit vanuit Maar-
tensdijk zullen kunnen en gaan doen 
kan ik nog niet zeggen. Mochten er 
privé initiatieven zijn dan is het aan 
te raden het geld via de Stichting 
Weeskinderen Kenia over te maken 
aan Jayne. Nogmaals: Ik houd jullie 
allemaal op de hoogte’.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Annelieke Blokhuis was op 08-08-2008 niet de enige, die in het huwelijk 
trad. Zij was wel de enige, die dat deed met Edward van Brouwershaven. 
Nadat zij om 11.00 uur in de trouwzaal van het Zeister Gemeentehuis aan 
’t Rond elkaar het jawoord hadden gegeven, volgde om 13.30 uur de ker-
kelijke inzegening in de prachtige kerkzaal van de Evangelische Broeder-
gemeente aan het Zusterplein in Zeist. Annelieke is wekelijks met anderen 
betrokken bij de opmaak van De Vierklank in Groenekan. 
De (overige) medewerkers en de lezers van De Vierklank feliciteren hen 
van harte en wensen haar en Edward een lang, gelukkig en voorspoedig 
huwelijksleven toe [HvdB]. 

Vrijdagmiddag jl. rond de klok van 15.00 uur verliet een tractor met aan-
hanger een weiland aan de Maartensdijkseweg, tussen de prof. Bronkhorst-
laan en Eikensteeg. Terwijl de bestuurder de weg op wilde draaien, stopte 
de tractormotor, waardoor de weg volkomen afgesloten werd voor gemoto-
riseerd verkeer uit beide richtingen. Terwijl de bestuurder ijverig poogde 
het probleem op te lossen manoeuvreerden tal van personenauto’s zich 
achter de bomenrij langs om toch nog tijdig op de plaats van bestemming 
te komen. Na een oponthoud van plm. 30 minuten assisteerde een inmiddels 
gearriveerde collega-tractor en werd het gestrande voertuig weggesleept en 
vond het verkeer weer een vrije doorgang [HvdB].

Brand in St.Paul's Children Care Centre
door Henk van de Bunt

Vorige week dinsdag vernam Esther Harshagen het verschrikkelijke nieuws dat er in de daaraan 
voorafgaande week een grote brand in het weeshuis  St. Paul’s Children Care Centre heeft gewoed. 

Dit weeshuis ligt in de wijk Bulbul in Nairobi  en huisvest ruim 80 kinderen in de leeftijd van 2 tot 21 
jaar. Esther Harshagen en Henrieke van ’t Land zijn voor het verspreidingsgebied van De Vierklank 

contactpersonen van het weeshuis.

Eén van de meegezonden foto’s, welke aan duidelijkheid niets te wensen over 
laat.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

17 augustus - 9.30 uur en
Kapel Hollandsche Rading

17 augustus - 11.00 uur 
Ds. D. van Leeuwen, Almere

St. Maartenskerk Maartensdijk
17 augustus - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
17 augustus - 10.30 uur
Ds. G. Mulder, Utrecht

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

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

17 augustus - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. B. Klootwijk, 

Alblasserdam

Ned. Ger. Kerk Westbroek
17 augustus - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
17 augustus - 10.00 uur

Kand. W.M. Dekker, Utrecht
17 augustus - 18.30 uur
Ds. M. van der Zwan

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

17 augustus - 10.00 uur
Ds. D.C. Floor, Ede

17 augustus - 18.30 uur
Ds. P. de Jager, Lexmond

Onderwegkerkje Blauwkapel
17 augustus – 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam
Oecumenische dienst
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Geboren
5 augustus 2008

Jasmijn
Dochter van Pieter en Wilma 

Veldhuizen-Vermeer
Nwe. Weteringseweg 51

Groenekan

‘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

B E G R A F E N i S V E R Z O R G i N G

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74

G e e n  c r e m a t i e

Nog drie keer Zomerbridge 
De wedstrijdleiding van het Zomerbridge in Hollandsche Rading koos er jl. 
donderdag voor om alle paren in één lijn te laten spelen. Door het gebruik 
van het computerrekenprogramma bij het verwerken van de scores is een 
dergelijke beslissing eenvoudiger te nemen. De eerste plaats was voor Trees 
van Doorn + Albert Makkinga (67,71 %), het zilver ging naar Gerard van 
der Laan + Henk Theebe (64,84 %) en de derde plaats werd veroverd door 
Marijke van Essenberg + Truus te Pas - Hartog met 62,50 %. 
in de individuele competitie (gerekend over alle tot nu toe gespeelde zeven 
avonden) zijn respectievelijk Albert Makkinga (60,76 %), Trees van Doorn 
(58,08), Tine van Ginkel - Assen ( 58,01 %), Anneke de Jong - Leenslag 
(56,23 %) en Toon Smits (56,18 %), kansrijk zijn voor de eindzege.
Zomerbridge is er nog tot en met de laatste donderdag van augustus in het 
tijdelijk dorpshuis in Hollandsche Rading. Aanvang 19.45 uur. Aanmelden 
en inschrijven per paar is mogelijk op de speeldag tot 19.30 uur en kan ook 
vooraf per e-mail: bridgehollrading@casema.nl. Niet-leden van de organi-
serende Bridgeclub Hollandsche Rading betalen 1 euro p.p. per avond.

Eerlijke handel zit in de lucht
Je merkt het in de media, in advertenties en ook in de eigen omgeving: fair-
trade-producten worden populairder. Zullen in de verre toekomst 'wereld-
winkels' overbodig worden? Zullen al die (h)eerlijke levensmiddelen 
gewoon in onze supermarkten verkrijgbaar zijn? De voortekenen bedriegen 
niet, maar het is nog lang geen werkelijkheid. En daarom is het vooralsnog 
belangrijk dat er Wereldwinkels zijn. Via een eigen inkooporganisatie zijn 
er open contacten met particuliere en coöperatieve boeren en leveranciers 
in tal van ontwikkelingslanden.
En zo komen die producten ook terecht op de verkooptafel van onze Maar-
tensdijkse 'wereldwinkel'. Alle food-artikelen gegarandeerd met het Max 
Havelaar keurmerk. Er zijn ook weer nieuwe artikelen: blikjes kokosmelk, 
pindakaas met nootjes uit o.a. Nicaragua, heerlijke noussine's (bonbons met 
hazelnootvulling). De collectie sieraden en cadeauartikelen helpt menigeen 
aan een uniek en origineel geschenkidee; voor jezelf of om een ander te 
verrassen. Het Wereldwinkelteam verwelkomt u graag a.s. zaterdag 16 
augustus tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate aan het Maer-
tensplein te Maartensdijk.

Boekenmarkt in de Woudkapel
Op vrijdag 15 augustus en zaterdag 16 augustus is er van 11.00 uur tot 16.00 
uur een boekenmarkt in de Woudkapel, (Beethovenlaan 21, Bilthoven). Het 
betreft een grote verscheidenheid aan boeken, waaronder platenboeken, 
oude kinderboeken en bijvoorbeeld boeken over kunst. De opbrengst is 
bestemd voor goede doelen in Roemenie.
inlichtingen: tel. 030 2284148.

Computerlessen voor gevorderden
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de computercursus voor gevorderden. 
Tijdens de lessen is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook wan-
neer men vragen heeft die wellicht niet in de stof behandeld worden kan 
daar op worden ingegaan. De lessen worden zowel overdag als ’s avonds 
gegeven. De cursus start op maandagmiddag 1 september 2008 van 13.00 
uur tot 15.00 uur. Een andere mogelijk is op dinsdagavond 2 september 
van 19.30 uur tot 21.30 uur. De kosten bedragen 79,50 euro voor 8 lessen 
inclusief het lesboek en certificaat. Voor meer informatie of aanmelden: tel. 
030 2201702, e-mail: info@buurtwerkdebilt.nl of bij hrt buurthuis aan de 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 XK te De Bilt.

Sport voor vrouwen
iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur is er sport voor vrouwen 
in Buurthuis ’t Hoekie. Onder leiding van een ervaren docente wordt op 
het ritme van muziek aandacht besteed aan conditie en spierversteviging. 
Alleen voor vrouwen, geen strakke aerobicpakjes, niet te fanatiek, maar wel 
erg stimulerend. De kosten bedragen 35 euro voor 10 keer. Een proefles 
kost 3,50 euro. Voor meer info en aanmelden: info@buurtwerkdebilt of 
tel. 030 2201702. Natuurlijk kunt u ook even langs komen aan de Prof. Dr. 
Asserweg 2 te De Bilt.

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

ZomerJeugd-
2Daagse

Ben je tussen de 12 en 15 jaar, dan is het ’s avonds raak. Het Baken (naast 
de Dorpskerk aan de Burg. de Withstraat in De Bilt) staat open! Twee open 
jeugdavonden met een Bijbelse boodschap! Woensdag 27 augustus van 
18.00 uur tot 21.00 uur is het thema: ‘Praaf effe anders’ en kun je meekoken 
en - eten in het chat-cafe! Donderdag 28 augustus van 20.30 uur tot 23.30 
uur is het thema: ‘Denk effe anders’ en is er een gijzelingsdrama in het 
bos…….. Neem hiervoor je fiets mee. En beide avonden is alles voor niets! 
Wil je nog meer weten bel even naar Arnold 06 30963054.

Op wormenjacht en niet volgens de normen
gaat een das soms tuinen bestormen
misschien is een computer
wel wat voor die wroeter
want daarin vind je ook wel eens wormen

Guus Geebel Limerick

VakantieBijbelFeest
Op woensdag 27 en donderdag 28 augustus a.s. 
organiseert de Evangelisatiecommissie van de Her-
vormde Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt weer het 
VakantieBijbelFeest in het gebouw De Voorhof, gelegen naast de Kerk aan 
de Dorpsstraat en Burg. De Withstraat te De Bilt. Beide dagen duren van 
10.00 tot 15.00 uur.
’s Ochtends is er een sketch, we zingen, we luisteren naar een Bijbelverhaal 
en nog meer.... ’s Middags gaan we iets leuks doen net als vorige jaren! Wat 
dit is blijft nog even een verrassing. Voor iets lekkers te eten tussen de mid-
dag wordt gezorgd. En alles is nog gratis ook!
Het thema is ‘Effe Anders’ en hoe anders, kun je zelf mee maken! We 
hopen jullie te zien op 27 augustus rond 9.45 uur om in te schrijven! En 
ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, iedereen tussen de 4 en 
12 jaar is welkom! info vooraf: Adri van der Weide: tel. 030 6586261 of  
Gea de Rooij: tel. 030 2201705.

Geboren Geboren
9 augustus 2008

Lex
Zoon van Daniël & Maike de 

Graaff
Dorpsweg 238
Maartensdijk

11 augustus 2008

Ellen
Dochter van fam. Van Ettekoven

Kon. Wilhelminaweg 5
Maartensdijk



De ochtend na hun terugkeer brengt 
het grootste gedeelte van de groep 
verslag uit aan De Vierklank. Ze 
kwamen pas tegen tien uur de vorige 
avonds terug in Westbroek na een 
vermoeiende reis van twee dagen. De 
groep bestond uit tien deelnemers in 
de leeftijd van 17 tot 27 jaar. Reislei-
ders waren Jan Wouter Hennipman en 
Christina Herweijer. Er werd gereisd 
met twee bussen, beschikbaar gesteld 
door Veldhuizen B-E Rent en door 
Piet Hennipman. Om geld voor de 
actie in te zamelen hielden de jonge-
lui in februari een auto wasactie. Dat 
leverde 4200 euro op. De deelnemers 
hebben zelf voor hun reis- en verblijf-
kosten gezorgd, daarbij gesteund door 
vele sponsors in en om Westbroek. 
De bussen hadden genoeg ruimte om 
ook hulpgoederen mee te nemen. Er 
waren genoeg chauffeurs in de groep 
om goed door te kunnen rijden.

Ondernemende dominee
De bedoeling was om twee weken 
aan het werk te gaan in een kinderte-
huis in het Roemeense dorp Zsobok, 
niet ver van de plaats Huedin. Het 
project was afkomstig van de Stich-
ting Hulp aan Oost-Europa. Deze 
stichting organiseert werkvakanties 

in dit gedeelte van Europa. Kort voor 
vertrek werd echter al duidelijk dat 
het anders zou gaan lopen. Het bleek 
namelijk dat er in het kindertehuis 
al een groep Roemeens/Hongaarse 
kunstenaars was neergestreken. Ze 
hielden zich bezig met het beoefenen 
van hun kunst en betrokken daar zo 
nu en dan de kinderen bij. Het kin-
dertehuis bestaat al enige tijd en loopt 
nu redelijk goed. Het is een project 
van de lokale dominee János Molnar 
en zijn vrouw. Twee enorm actieve 
mensen die heel veel doen voor hun 
dorp. Naast het kindertehuis hebben 
ze ook de hand gehad in de oprich-
ting van een bakkerij, een atelier, een 
boerderij en andere ondernemingen. 
Allemaal met het doel om de lokale 
gemeenschap en economie te redden. 
Steeds meer mensen, maar vooral de 
jeugd, verlieten de afgelopen jaren 
het dorp en gingen naar de stad omdat 
er in Zsobok geen toekomst voor ze 
was. Het ondernemende dominees-
echtpaar probeert op deze manier hun 
dorp in stand te houden en daarnaast 
ook voorzieningen voor kinderen en 
ouderen op te zetten. Dat ze de zaken 
groots aanpakken blijkt ook uit het 
feit dat ze er in slaagden om een 
betere ontsluiting van het dorp op de 

hoofdweg tot stand te brengen en er 
ook voor te zorgen dat er een halte-
plaats aan de plaatselijke spoorweg 
werd geopend. 

Bejaardenhuis
De Westbroekse groep werd uiteinde-
lijk gevraagd om niet naar het kinder-
tehuis te gaan maar om het grootste 
gedeelte van hun tijd te besteden aan 
een nieuw opgericht bejaardenhuis 
in een ander dorp in de buurt, in 
Farnas. Dat bejaardentehuis is daar 
in 2007 van start gegaan met steun 
uit West-Europa. onder de bezielende 
leiding van ds. Molnar, zijn dochter 
en schoonzoon. Deze verandering in 
het programma was wel iets heel 
anders dan de groep verwacht had. 
Dat is echter wel vaker het geval in 
dat soort situaties ontdekten ze en 
je moet gewoon een beetje flexi-
bel zijn. Dus trok de groep verder 
naar het dorp Farnas. Een dorp wat 
er nogal vervallen uit zag, vonden 
ze. Het bejaardentehuis is opgezet 
voor 40 bewoners. Nu zitten er pas 
acht in, maar dat zal in de toekomst 
groeien. Het tehuis ontvangt geen 
subsidie van de overheid, dat gaat 
niet zo gemakkelijk in Roemenië. 
Het is vooral bedoeld voor armlastige 
inwoners zonder kinderen. Het is in 
Roemenië nog steeds gebruik dat 
ouderen thuis blijven wonen en zorg 
krijgen van hun kinderen. Als je geen 
kinderen hebt, is er dus een probleem. 
Daarom is een voorziening als een 
bejaardenhuis heel nuttig. De West-
broekers hebben op allerlei manieren 
geholpen. De dames hebben een paar 
dagen geholpen met het wecken van 
de groenten voor de wintervoorraad. 
In Roemenië doen ze dat nog. Alle-
maal hebben ze geschilderd, een paar 
mannen hebben de binnenkant van 
de kelder afgebikt, er is gewerkt op 
het land en er zijn allerlei reparaties 
uitgevoerd in en om het huis. 

Soep en brood
De hulp werd enorm gewaardeerd 

door de leider van het huis. Als tolk 
en gids was er ook nog een jonge-
man uit het kindertehuis meegegaan, 
Lórànt, roepnaam Lorie. Hij sprak 
Engels wat erg nuttig was want de 
taal bleek best een grote barrière. De 
(Hongaarse) Roemenen spraken geen 
woord buiten de grens. Met Lorie 
konden ze ook praten over zijn land, 
de ontwikkelingen en de politiek in 
Roemenië. De Nederlanders kregen 
voedsel en onderdak in het tehuis. Er 
werd goed voor ze gezorgd, vonden 
ze. Het eten was prima maar natuur-
lijk wel heel anders dan thuis. Er 
werd vooral veel soep en brood gege-
ten. Na de dagelijkse activiteiten was 
er ’s avonds tijd voor Bijbelstudie en 
spelletjes. Er werd een stukje door 
het dorp gelopen, gevoetbald met 
de plaatselijke jeugd en vooral veel 
gepraat met elkaar. Je leert elkaar als 
groep onder dit soort omstandigheden 
heel goed kennen, merkten ze. Het 
is toch heel anders dan in het dage-
lijkse leven thuis. Op zondag werd de 
plaatselijke kerkdienst bijgewoond. 
De diensten worden niet intensief 
bezocht door de dorpelingen. Door 
de Nederlandse bezoekers steeg het 
aantal kerkgangers op deze zondagen 
met meer dan 50 % en dat werd als 
heel bijzonder ervaren door de plaat-
selijke gemeente. Het volgen van de 
kerkdienst was natuurlijk wel een 
probleem, sommige liederen waren 
daarentegen qua melodie wel weer 
heel bekend en konden min of meer 
worden meegezongen.
 
Vol vertrouwen
Het geld van de inzameling is besteed 
aan de aankoop van twee gastanks 
voor de verwarming van het complex 

in de winter. Die tanks werden eerst 
gehuurd maar dat leverde problemen 
op. Doordat ze nu eigendom zijn van 
het tehuis, is de warmtevoorziening 
in ieder geval gegarandeerd. Van het 
geld zijn ook alle verf en onderhouds-
materialen ter plaatse aangeschaft. 
Wat er over is zal binnenkort worden 
overgemaakt. De groep is er van 
overtuigd dat dit geld goed terecht 
komt. Ze heeft het volste vertrouwen 
in de mensen die in Roemenië de 
zaak leiden.

Naast hun werk voor de bejaarden 
zijn de Westbroekse jongelui toch 
nog twee dagen actief geweest in het 
kindertehuis in Zsobok. Ze hebben 
daar met de kinderen leuke dingen 
gedaan maar ook van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om het ingezamelde 
speelgoed en kleding uit te delen. Het 
was zeer welkom, net als de grote 
hoeveelheid douchecrème die door 
een sponsor beschikbaar was gesteld. 
Kinderen èn ouderen kunnen in ieder 
geval voorlopig iedere avond schoon 
naar bed.

Herhaling?
De groep heeft een hele leuke tijd 
gehad. De jongeren hebben het gevoel 
daar goed bezig te zijn geweest. Hun 
hulp was zeer welkom. De mensen 
die er werken doen dat 70 uur in de 
week en krijgen maar voor 40 uur 
uitbetaald. Ze waardeerden de West-
broekse steun enorm. Het werd ook 
ervaren als bemoediging. Veel deel-
nemers aan deze werkvakantie willen 
in de toekomst best nog een keer naar 
deze twee dorpen gaan om zich daar 
nuttig te maken èn om met elkaar 
daar weer een leuke tijd te hebben. 
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Jeugd van Westbroek helpt Roemenië
Door Martijn Nekkers

Iedere zomer gaat een groep jongelui van de NH Kerk van Westbroek (PKN) in hun vakantie aan de slag. Ze 
besteden twee weken van hun vrije tijd aan praktische hulp voor een goed doel. Het ene jaar in eigen land, 
het volgende jaar kiezen ze een project in het buitenland. Dit jaar waren ze twee weken actief in Roemenië. 

De jongeren hebben daar goed gewerkt, van alles gezien en beleefd en daarnaast veel plezier met elkaar 
gehad. De onderlinge sfeer was in ieder geval prima, vertellen ze.

De deelnemers: v.l.n.r. Christina Herweijer, Cora Lam, Aart van der Linden, 
Pieter Hennipman, Cor Lam, Jan Wouter Hennipman, Mariska van der Lin-
den, Aart Otten, Adriaan Lam, Dirk van der Linden.

Blij met het speelgoed.

Klankbord
Scheerchinezen

In een uiterst lezenswaardig artikel 
over de activiteiten van SWO De Zes 
Kernen De Bilt in de recreatieruimte 
van Toutenburg in Maartensdijk in De 
Vierklank van vorige week schrijft 
Kees Pijpers, dat bridgers in het alge-
meen vaste partners hebben, die vaak 
jaren (soms tientallen jaren) samen-
spelen. Ik heb dat voorrecht ook 
gekend. Ik mocht gedurende plm. 13 
jaar mijn bridgeleven delen met zo’n 

vaste zekerheid. Hij was bijna altijd 
aanwezig en als dat zo was, was hij 
meestal ook behoorlijk ‘aanwezig’. 
Hij had een aantal vaste kernachtige 
woorden in zijn vocabulaire opgeno-
men; woorden waarvan ik de beteke-
nis zeker kende en hetzelfde dacht 
over de herkomst ervan. Voorbeelden, 
die onuitwisbaar in mijn geheugen 
staan gegrift zijn ‘de nek’, ‘cowboy-
bridge’ en scheerchinezen.

Ik ben geabonneerd op de Van Dale 
E-mailbrief. Zo rond de Olympische 
Spelen vond de redactie daarvan het 
goed om eens stil te staan bij de Chi-
nees in de Nederlandse taal: 
Zo gaan we sinds ongeveer 1960 
en masse naar de chinees. Daarvoor 
hoeven we niet ver te reizen, want 
met een kleine letter is chinees de 
aanduiding voor een restaurant, wat 
trouwens in de praktijk vaak een 

Chinees-Indisch restaurant blijkt te 
zijn. We begeven ons naar ‘Tong Ah’ 
of ‘De Lange Muur’ en eten daar 
tjaptjoi, foeyonghai en golauyoek, 
woorden die allemaal Van Dale heb-
ben gehaald. Of we nemen ons bakje 
mee naar huis, en spreken dan opeens 
van een afhaalchinees. Of van een 
meeneemchinees, als we in Vlaande-
ren wonen.
Maar chinezen doen we bijna alle-
maal. Ook als we onverhoopt eens 
geen trek hebben, want chinezen kan 
ook betekenen ‘heroïne of cocaïne-
base op aluminium verhitten om de 
damp door een pijpje te inhaleren’. 
Blijkbaar worden drugs nog steeds 
geassocieerd met het Hemelse Rijk, 
waar in de 19e eeuw door de Britten 
al twee Opiumoorlogen werden uitge-
vochten. Overigens ter bescherming 
van hun eigen opiumhandel.
Al ver voor de restauranthouders 

kwamen er trouwens Chinezen naar 
ons land. Die waren vaak straatarm en 
verkochten warm water of pindalek-
kernijen. Zo ontstond de nu vrijwel 
vergeten uitdrukking ‘een rare water-
chinees’. En ook het niet zo aardige 
rijmpje ‘inda-pinda-poepchinees’. 
Volgens Van Dale is poepchinees een 
‘goedmoedig scheldwoord’. Er zijn er 
die om minder in toorn ontsteken.

Scheerchinezen
Toen ik dat alles las, was mijn nieuws-
gierigheid extra geprikkeld. Het 
‘scheerchinezen’ van mijn bridgepart-
ner van voorheen en waarmee hij het 
‘heen- en weer afspelen bij bridge’ 
bedoelde, zou voor eeuwig en altijd 
een onderbouwing, een uitleg moeten 
krijgen. Dus ik ‘googlede’, bezocht 
Ilse, Wikipedia en van Dale him- of 
herselfs, maar nergens, nee nergens 
bleek er ooit iemand - behalve mijn 

bridgepartner en ik - het woord in 
zijn of haar mond te hebben gehad. 
Wij hebben ons dus jaren ‘vermaakt’ 
met een niet bestaand woord. In ieder 
geval kan het wel worden toege-
voegd op die website van andere 
‘niet bestaande woorden’, zoals daar 
zijn achteraandacht, (pas als laat-
ste aandacht krijgen), baardbeden-
ker, (iemand die baarden bedenkt bij 
een gezicht), bedremsel, (residu van 
het bedremmelproces), driftklikker, 
(websurfer, die niet het geduld heeft 
te wachten op de volgende pagina), 
facettenbandje, (bandje met verschil-
lende delen), Geenitalië (Frankrijk) 
of woorden, die niet bestaan, maar 
die je desondanks meteen begrijpt 
zoals:Tandenteugel, Klapcomputer-
tje, Pijlsmijtbord, Verstrakoperatie 
voor je gezicht of scheerchinezen. 

Henk van de Bunt 



Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

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

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

Vanaf donderdag
14 augustus

20% extra
kassa - korting

van de HALVE prijs!!!
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Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

* m.u.v. basisartikelen 

OP DE ZOMERCOLLECTIE*
VAN DAMES-, HEREN-,

KINDER- EN BABYKLEDING.

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

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

wij gaan verbouwen
 we zijn zaterdag tot
12.30 uur geopend

op het Maertensplein

Heropening
op vrijdag 22 aug. 

Onze winkel op de Dorpsweg
is gewoon open

van ma t/m do 8.00-18.00 uur

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De Star Bronzer
producten van 

Lancôme
nu met

25% korting

STOMPETOREN 
JONGE KAAS

1 kilo 9.-

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 14 augustus 
t/m woensdag 20 augustus

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWAREN-TRIO

UIT EIGEN KEUKEN

3x100
gram 3.98

Fricandeau
Rosbief
Boerenham

Bami/Nasi

Babi Pangang

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

Malse Riblappen

Gemarineerde 
Runderschnitsels

Filetlapjes naturel 
of gemarineerd

1 Kg. 8.98

500
gram 6.98

100
gram 0.65

100
gram 0.90

500
gram 4.49

Runder verse worst
Varkens verse worst
Varkenschipolata's
Runderchipolata's

6 halen / 5 betalen

Nieuw !

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

307 SW 2.0 16V, GOUD MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, ESP,
TREKH, LMV, CRUISE C, RAD/CD, AIRBAGS, 124000KM .......................................................................  `04 €.10.950,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ....................................  `06 €.12.950,-
206 1.4 XT 3DRS, BLAUW MET, PANORAMADAK, LMV, ER, CV, SB, 146.000KM....................................  `99 €.5.500,-
306 1.8 16V BREAK, 174000KM, D ROOD MET, ER, CV, SB, TREKH, AIRBAGS, 174.000KM ..................  `98 €.3.450,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ......................................................................................  `03 €.8.750,-
307 CC 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ER,
CV, SB, LMV, MLV, ABS, AIRBAGS, 55.500KM .........................................................................................  `04 €.17.250,-
307 SW 2.0 HDI, ZWART MET., CLIMATE C., ER, CV, SB. ABS, ESP,
307 1.4 5DRS, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD/NAVI, ESP, 67000KM .....................................  `02 €.9.950,-
308 XS PREMIERE 1.6 VTI 16V 5 DRS., BLAUW MET., CLIMATE C., ER, CV,
ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE C., LMV, 10.600KM ........................................  `07 €.20.950,-
406 2.0 16V BREAK, FAMILIALE 7 PERS, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, ABS, .........................................  `98 €.3.950,-
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,-
407 SW 2.0 HDI, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
CRUISE C, ABS, LMV, AIRBAGS, MLV, 109000KM ...................................................................................  `05 €.14.500,-
EXPERT 2.0 HDI, ER, CV, SB, BLAUW MET, TREKHAAK, 160.000KM ....................................................  `00 €.5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C2 1.4 VTR, ZWART, ER, CV, LMV, MLV, RAD/CD, SB, ABS, 33.000KM ...................................  `05 €.9.950,-
CITROEN C3 1.4 AUT, ZWART, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, 54.000KM .........................................  `03 €.10.950,-
CITROEN XSARA 1.6 BERL. 5DRS, ROOD.MET, TREKH, ER, CV, SB, 154.000KM .................................  `99 €.3.750,-
CITROEN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, ZILV GRIJS MET, AIRCO,
RAD/CD/NAVIGATIE, ABS, CRUISE C, TREKH, 66.500KM ......................................................................  `05 €.14.500,-
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,-
RENAULT GRAND SCENIC 1.6 16V, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV,
CRUISE C, RAD/CD, SB, ABS, LMV, MLV, 7 PERS, 140.000KM ...............................................................  `04 €.11.750,-
RENAULT MEGANE COUPE, D BL MET, ER, CV, SB, LMV, LEDER, 84.000KM.......................................  `99 €.5.950,-
RENAULT SCENIC, 1.6 16V, GRIJS MET, AUT, ABS, CRUISE C, MLV, ARMSTEUN, 41.000KM ................  `06 €.18.950,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84.000KM .........................................  `04 €.8.750,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86.000KM ............................................................................................................  `02 €.7.950,-
FIAT DUCATO 2.8 JTD, WIT, ER, CV, SB, TREKH, IMP, RAD/CD, BTW, 76.000KM ...................................  `02 €.8.950,-
FIAT DOBLO 1.9 JTD, WIT, ER, SB, CV, RAD/CD. EX BTW, 140.000KM ...................................................  `01 €.3.450,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET, ABS,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180.000KM ....................................  `98 €.5.250,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV,
SB,CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM...................................................................  `07 €.23.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER,
CV, SB, TREKH, RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164.000KM ............................................................................  `04 €.21.500,-

BUDGET CARS
CITROEN XANTIA 2.0 16V VSX, D.GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ............................................  `96 €.2.500,-
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK, ..................................................................  `96 €.2.250,-
OPEL KADETT 2.0 CABRIO GSI, APK JUNI ’09, 101.800KM ....................................................................  `88 €.1.700,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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Vanaf 1982 tot 1992 was ds. Smelt 
zendingspredikant in Peru (Zuid-
Amerika) en ook na zijn terugkeer 
en tijdens zijn werk als (wijk-)pre-
dikant daarna in achtereenvolgens 
Wezep, Ede en De Bilt is zijn liefde 
voor en betrokkenheid met dit Zuid 
Amerikaanse land als een rode draad 
door zijn predikantenbestaan geble-
ven. O.a. door zijn werk voor de 
stichting Eprafas is hij er nog steeds 
bij betrokken. Eprafas ondersteunt 
sinds 1985 Nederlandse gevangenen 
in het buitenland. 32 ervaren geeste-
lijke verzorgers reizen over de hele 
wereld om gevangenen geestelijk te 
ondersteunen. Zij voelen zich gedre-
ven door woorden van Jezus Christus, 
om met een hart vol ontferming en 
een luisterend oor beschikbaar te zijn 
voor wie een beroep op hen doet.

Nog even in De Bilt
Ds. Smelt en zijn vrouw Jannet keer-
den 1 augustus jl. voor ongeveer nog 
zes weken in het Biltse terug van 
alweer een bezoek aan hun tweede 
vaderland. Dit keer betrof het een 
combinatie van vakantie, gevangen-
bezoekwerk en activiteitenondersteu-
ning van het vrijwilligerswerk. Over 
dat vrijwilligerswerk vertelt de pre-
dikant enthousiast, wanneer wij hem 
opzoeken: ‘Wij reisden met een nacht-
bus vanuit Lima naar de hoofdplaats 
van de prachtige provincie Ancash. 
Dat is nog niet eens acht uur. Voor 
Peruaanse begrippen dichtbij. Huaraz 
ligt op ongeveer 3000 meter hoogte 
in de vallei en tegen de berghellingen 
op van de Callejon de Huaylas. Daar 
stroomt de Rio Santa doorheen en één 
hoofdweg met nogal wat gaten. 
Nu wordt er tijdens de busrit om 
veiligheidsredenen niet meer gestopt. 
Af en toe indutten kan zo wat gemak-
kelijker lukken. Dat maakt een groot 
verschil met de jaren tachtig. Toen 
werden er regelmatig mensen langs 
de route opgepikt. Zo verdiende de 
chauffeur wat bij. Deze reizigers wer-
den niet geregistreerd en hoefden dus 
ook niet het volle pond te betalen. 
Met het gevolg dat gaandeweg zelfs 

het gangpad vol kwam te zitten met in 
ponchos gehulde Peruanen. Inclusief 
natuurluchtjes en levende kippen’. 
 
Kindertehuis
‘In afwachting van het gereed maken 
van onze kamer ontbijten we en gaan 
we wandelen. Ik stel Jannet en onze 
gids voor om het klooster Los Pinos 
op te gaan zoeken. Op de berg. In 
het gastenverblijf van dat klooster 
kuurde ik toen ik tijdens onze eer-
ste werkperiode van drie jaar typhus 
kreeg. De plek is nu ommuurd. Nee, 
Benedictijnen zijn er niet meer. Wel 
een Seminarie met nieuwe leslokalen 
en twaalf studenten. Een van hen 
zoekt de rector, padre Lucho, voor 
ons op. Een aardige man, die zich 
laat beschermen door twee grote Sint 
Bernard honden. Hij laat ons de kapel 
zien. 
Het gastenhuis staat er nog. En een 
voetbalveld. Een ideale locatie voor 
groepsreizen droom ik begerig. Er 
is ook een kindertehuis voor meisjes 
bijgebouwd, vertelt hij. Mede moge-
lijk gemaakt door vrienden uit Hol-
land! Ik durf daarom des te meer te 
vragen of het gastenhuis nog gehuurd 
kan worden. Ja dat kan! Je mag zelf 
de grootte van de ofrenda de amor , 
een vrijwillige gift, bepalen. 
We zoeken het kindertehuis op. En tot 
onze wederzijdse verrassing is daar 
een Hollands gepensioneerd echtpaar. 
Vrijwilligerswerk gingen ze daar 
doen, zo hadden ze me per telefoon 
in Holland reeds verteld. Zo gaat 
dat via, via, via komen vrijwilligers 
o.a. in Peru terecht. Maximaal vier 
maanden mogen ze komen, na eerst 
een maand taalstudie. Meer weten? 
Zie: www.stichtingweeskind.nl . Wie 
trouwens geen aardappels wil leren 
schillen of uien wil snijden kan beter 
thuisblijven’.

Meer vrijwilligerswerk
Via internet zijn nog wel meer plekken 
voor vrijwilligers te vinden. In Cuzco 
kent het predikantenechtpaar bijvoor-
beeld hogareslibertad@hotmail.com 
. Er zijn ook de kortere werkvakan-

ties voor jongeren, georganiseerd via 
World Servants of Livingstone. Zelf 
reisde de predikant en zijn vrouw 
vorig jaar met een groep van 25 jon-
geren uit De Bilt c.s. naar één van de 
wijken waar de Presbyteriaanse Kerk 
van Peru werkt. Nu reist een dito 
groep uit Loenen aan de Vecht naar 
een nabijgelegen wijk.
Ds. Smelt: ‘Vrijwilligerswerk doen in 
een land als Peru of meedoen aan een 
werkvakantie heeft een meerwaarde 
boven alleen maar op vakantie gaan. 
Waarom? Omdat je enkele Peruanen 
écht ontmoet. Vaak moet je met han-
den en voeten praten, want weinigen 
spreken Engels. Maar vooral het geza-
menlijk meemaken van kerkdiensten, 
het samen bouwen of schilderen, het 
samen op reis gaan en het doen van 
spelletjes verbroedert. Verder omdat 
je de arme leefomstandigheden uit 
eigen ervaring leert kennen. Meer 
dan ooit waardeer je daarna de warme 
douche en je goede bed in Nederland. 
Meer dan de helft van onze groep 
toentertijd zei bij de evaluatie door de 
werkvakantie echt veranderd of ver-
diept te zijn wat betreft zijn geloofs-
beleving of zijn of haar manier van in 
het leven staan’. 

Kritisch
‘Nu kun je dit soort christelijk toeris-
me de grond inboren door kritisch te 
vragen: wie helpt nu eigenlijk wie? Is 
er vaak geen sprake van éénrichtings-
verkeer en éénzijdig profijt? Wordt 
de kloof tussen de arme en rijke 
wereld écht overbrugd? Verlekkeren 
we hen niet met onze levensstijl? 
Bevorderen we niet dat de Peruanen 
alleen maar jaloers worden op de 
Nederlandse jongeren die een zoveel 
beter toekomstperspectief hebben? 
Zijn de ontmoetingen niet veel te 
kort om echt blijvend positief effect 
te hebben? Bevorderen we intercultu-
rele vriendschapsrelaties, die meestal 
op den duur geen standhouden? Het 
kan na de reis thuis in ieder geval 
conflicten opleveren over o.a. uit de 
pan gerezen telefoonkosten! En is 
de geringe kennis van het Spaans 

niet een te groot obstakel? Begin-
nen de (wees)kinderen zich net aan 
je te hechten en dan moet je al weer 
weg…’.

Leerzaam
‘Toch: Ontmoeting met levende 
armen, vivir su situación, in hun 
schoenen leren staan, is leerzaam. 
Er is voorlopig geen beter middel 
om vertegenwoordigers van het rijke 
Westen de kans te geven enig zicht 
te krijgen op de grote vragen die de 
globalisering oproept. Op het ver-
band tussen je eigen microwereldje 
en de grote macrostructurele proble-
matiek. Hoe komt het dat ondanks 
de groei van de Peruaanse economie 
de armoede blijft of zelfs toeneemt? 
Je krijgt in ieder geval de kans om te 
leren anderen te laten delen in je rijk-
dom. Daar blijf je niet zomaar vrijwil-

lig voor open staan. Zeker als je zelf 
geen geld over houdt, omdat je het 
allemaal voor je zelf opmaakt…
De meest wezenlijke verandering is 
daarom of rijken en armen samen 
naar het kritische Evangelie leren 
luisteren en daar praktische conse-
quenties uit leren trekken. Wordt 
door de ontmoeting je hart, je wil, je 
levensstijl, veranderd? Welke invloed 
gaat ervan uit op je participatie in de 
christelijke gemeente (onderdeel van 
de wereldwijde kerk van Christus!), 
je geldbesteding, je kijk op politieke 
en economische vragen? 

Vrijwilligers die daarover vrijwillig 
willen doordenken moeten door de 
Heilige Geest gewillig gemaakt wor-
den. En daar heeft die Geest een hele 
klus aan’.

Vrijwilligerswerk in Peru
door Henk van de Bunt

Ds. Leo W. Smelt is (nog) hervormd predikant van de Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt en daarnaast ook 
nog parttime verbonden aan de Hervormde Sion-gemeente in Bussum. De wijkpredikant heeft onlangs 
een beroep aangenomen naar Wijkgemeente 1 in Bodegraven. Zondag 14 september neemt hij afscheid 

van zijn Biltse, Groenekanse en Maartensdijkse parochianen en werkzaamheden en 14 dagen daarna zal 
de bevestiging en intrede zijn in zijn nieuwe gemeente, die in het midden ligt tussen de vier grote steden 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De afstand bedraagt circa 30 kilometer.

In de richting naar Cashapampa begint de vallei, die uitloopt op een hoge 
besneeuwde berg met een smalle pas (Punta la Unión), die toegang geeft tot 
de volgende vallei. Een pracht gelegenheid voor het echtpaar Smelt even uit 
te rusten en te genieten van de prachtige omgeving.

Caramelo is het eerste woord wat een 
schoolkind tegen je roept. Het is daar-
om niet vreemd dat menige toerist die 
geen Spaans kent, denkt dat caramelo 
zoiets als goede morgen betekent. 
Maar caramelo betekent snoepje.

In 2007 reisden de predikant en zijn vrouw vorig jaar met een groep van 25 
jongeren uit De Bilt c.s. naar één van de wijken waar de Presbyteriaanse Kerk 
van Peru werkt.

Marie Brozova werkt en 
exposeert in Lage Vuursche

De Tsjechische kunstenares Marie 
Brozova werkt en exposeert van 19 
augustus tot en met 26 augustus bij 
het Dorpshuis te Lage Vuursche. In 
2004 startte ze in Tsjechië haar pro-
ject ‘Een pleidooi voor het kleurpot-
lood’ www.mariemab.com. Ze wil 
hiermee bij een breed publiek tonen, 
dat het mogelijk is om met eenvou-
dige kleurpotloden - waarmee ook 
kinderen werken - grootse werkstuk-
ken te maken zijn. Groot in de zin 
van schoonheid en artisticiteit en 
ook groot qua formaat. Marie werkt 
namelijk op A0-formaat (ca. 118 x 84 cm) en soms zelfs nog groter. Maar 
ook de prachtige reproducties op een wat handzamer formaat zijn zeker de 
moeite waard.

Marie Brozova is op uitnodiging 
van de tekenaar Jan Vosman voor 
de derde keer in Nederland. Voor 
het Dorpshuis aan de Slotlaan te 
Lage Vuursche werkt ze dagelijks 
van 11.00 uur ’s ochtends tot 18.00 
uur aan haar nieuwe kunstwerk. De 
uitgebreide presentatie rondom haar 
werkplek geeft een boeiend inzicht 
in haar fantasiewereld, die zowel 
kinderen als volwassenen zal boeien. 
Haar man Martin geeft in uitstekend 
Engels enthousiast tekst en uitleg bij 
de kleurrijke werkstukken van zijn 
partner Marie. Een bezoekje aan 
deze twee bijzondere mensen is dan 
ook zeker de moeite waard.

De Tsjechische kunstenares Marie 
Brozova werkt en exposeert van 19 
augustus tot en met 26 augustus bij 
het Dorpshuis te Lage Vuursche.

Marie Brozova maakt met eenvoudige 
kleurpotloden grootse werkstukken.
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Week 33 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 augustus t/m zaterdag 16 augustus 2008.

Ovenbest 
brasseriebrood
kaas-ui of olijf
vers uit eigen oven 
per stuk

Pas op: 
duikelingwekkend
lage prijzen!

Lipton ice tea
lemon of peach
2 sets à 3 pakjes à 200 ml

Appelpartjes
bakje 300 gram

Bibaboerderij 
koekjes of mini 
ontbijtkoekjes
zak

Red Band truly juicy 
fruity friends
uitdeelzak met 10 zakjes

Mini krentenbollen
zak 10 stuks

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

Wij introduceren u… C1000 Duikelweken! 
Duikelingwekkend veel voordeel waarvan u móet pro� teren. Tijdens de duikelweken zijn name-lijk diverse producten extra scherp geprijsd. 

Deze week duikelt allerlei lekkers voor een picknick of een dagje uit in prijs waardoor u heerlijk kan genieten tegen lage prijzen.
Kom dus naar C1000 en pro� teer!
Johan de Zeeuw
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Nieuwe en bestaande cursussen: 
Volksuniversiteit Hilversum

In september begint de Volksuniversiteit Hilversum met haar nieuwe programma en verzorgt  ze een breed 
aanbod van cursussen, zowel vertrouwde cursussen, waaronder veel taalcursussen op elk niveau, als nieuwe 
en bestaande cursussen over cultuur, ontwikkeling, culinair, computer, lezingen, vrije tijd en bridge.  

Een volksuniversiteit is wat het woord al zegt, een universiteit van het volk. De eerste Nederlandse Volksuni-
versiteit werd in 1913 in Amsterdam opgericht. Dit als bijverschijnsel van de industrialisatie, de groeiende 
vrije tijd en het nuttig gebruik ervan. Nu is er een bijna landelijk netwerk voor onderwijs aan volwassenen. 
De organisatie en administratie van de Volksuniversiteit Hilversum  is in handen van velen vrijwilligers.

Groeiend aantal deelnemers gemeente De Bilt
Het aantal deelnemers uit de gemeente De Bilt aan 
de verschillende cursussen van de Volksuniversiteit 
Hilversum is groeiende. Dit jaar wordt er door de 
Volksuniversiteit meer aandacht besteed aan korte 
cursussen in de vorm van workshops. De gedachte 
is dat de cursisten er iets van opsteken en er iets aan 
hebben in het dagelijks leven of het is het begin van 
een nieuwe hobby. De cursisten zijn in elk geval zelf 
intensief bezig. 

Enige voorbeelden van  workshops:Italiaans koken; 
het maken van bonbons en het maken van taarten. 
Maar ook Basic musical, trainen vanuit drie musical 
disciplines: theater, dans en zang. Kleine klussen in 
en om het huis, een ideale doe-het-zelf workshop 
voor vrouwen en mannen. Veilig elektra installeren, 
voor vrouwen en mannen die er plezier aan beleven 
deze karweitjes zelf  te doen, maar waar de durf ont-
breekt en het ontwerpen, beplanten en stylen van uw 
tuin. Er worden lezingen gegeven over Vaarvakanties 
in Frankrijk, De burgerlijke stand en het naamrecht en 
regisseur Ingmar Bergman. Er worden complete cur-
sussen Bridge gegeven, zowel voor starters als voor 
gevorderde spelers. 

Info en aanmelden 035 6892051 (kantoor) Ook via 
de website www.volksuniversiteithilversum.nl kan het 
programma geraadpleegd worden en kan men zich 
aanmelden. Het programmaboekje 2008 - 2009 is gratis 
verkrijgbaar in de bibliotheek van Maartensdijk. 

Ca 600x240x240 cm. Info 
0346-281220
SAXOFOON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium 
ervaring, t: 0655891237

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 

Rode KINDERJEEP op 6 V 
accu (niet meegeleverd). Ziet er 
goed uit. Vraagprijs €85,-. Tel. 
0346-214308 

Kleine KERAMIEK-OVEN. 
€75,-. Heugafelt-tegels (mint-
groen). €0.50 per tegel. Tel. 
0346-212616 

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

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Nootjes Personeel aangeboden

Diversen

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

Terug van vakantie? kom naar 
BETTY'S CORNER!
Iedere vrijdag en zaterdag bij 
"kapper Hans".
Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

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

MASSAGE van hoofd, nek, 
schouders, rug, armen en han-
den. Voor iedereen, m/v, jong/
oud, soepel/stram, workaho-
lic of huismus. Bel: Heleen 
Kaldenbach: 0346-213683 

LAGE VUURSCHE, mooie 
kamer te huur voorlopig voor 4 
maanden. Tel. 035-5337833

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

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

Tijdelijk OPSLAG ruimte 
nodig? Verbouwing, verhuizing, 
nieuwe vloer? Huur een 
opslagbox bij u voor de deur! 

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

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

Gebruikte ZONWERING! Reparatie en nieuw rolluiken, mar-
kiezen, Luxaflex en zonneschermen. Uw bestaande zonwering 
elektrisch gemaakt. €289,-. Nieuw Swela zonweringsdoek. €25,- 
m2. www. swela.com. Tel. Hans 06-26604779 Groenekanseweg 

Verzamelaar van Keulen gaat wegens leeftijd stoppen met 
sparen van oude ansichten en divers. Als sluitstuk, albums 
met prachtige Ned. oude kaarten. €400,- t/m €500,- per album. 
Losse kaarten ook nog gevraagd. W. van Keulen, Graspieper 2 te 
Maartensdijk. Tel. 0346-211209

Zondag 17 aug. grote PARANORMAAL & welnessbeurs 
van der Valk hotel ‘De Witte Bergen’ Eemnes, Rijksweg 1. 
Bezoek welkom 11-17 uur. Toegang €5,-. K.o.b. tot 12 jr gratis. 
Bel 06-43792863. 

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.

prijzen v.a € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342 

STOELMASSAGE bij u 
thuis. Schouder/nek/rug. €25,-
. Vergoeding door verzekeraar 
mogelijk. Tel. 06-20137957, 
Jeanine van Rhenen 

Vermist rode Gazelle 
HERENFIETS van 
Maertensplein. Wie? Tel. 
212289

Word vierklankbezorger! 
Bel 0346 - 21 19 92

Affiche met aankondiging door 
de Volksuniversiteit te Hil-
versum van een opvoering in 
Grand Théatre Gooiland van 
het stuk ‘Lucifer’ ter gelegen-
heid van de Vondelherdenking 
op 19 november 1937.

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

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpas-
sen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,
DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Koelbox 8 ltr Euro 12,95

Afwasdruiprek Euro 3,50
 

Veger en blik Euro 1,25
 

Hangend wasrek met knijpers Euro 5,30

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)



Precies een maand na de explosie bij de bunker op het 
terrein Larenstein is op donderdag 7 augustus gepro-
beerd de achtergebleven springstoffen tot ontploffing 
te brengen. Vanwege onweer moest de gemeente de 
werkzaamheden kort stilleggen. De vertraging die daar-
door ontstond leidde ertoe dat het niet lukte alle werk-
zaamheden voor 19.00 uur af te ronden. Omdat ook de 
volgende dag onweer werd verwacht, gaf de gemeente 
toestemming om de laatste springstoffen tussen 19.00 
uur en 19.30 uur tot ontploffing te brengen. Na controle 
van de springmeester bleek dat er nog zeven springstof-
fen zijn achtergebleven. Deze worden in ieder geval 
niet door ontploffingen verwijderd. De achtergebleven 
springstoffen leveren volgens de gemeente geen gevaar 
op voor de veiligheid.
Alle zichtbare ontstekers werden op 24 juli met de hand 
verwijderd. Voor het verwijderen van de onzichtbare of 
onbereikbare ontstekers en springstoffen was ontploffen 

de enige manier is om deze veilig te verwijderen. Dit 
was de conclusie van het Explosieven Opruimingscom-
mando Koninklijke Landmacht (EOCKL), TNO en een 
onafhankelijke springmeester. De gemeente kon niet 
anders dan dit advies opvolgen. 
Het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanage-
ment bezocht in verband met het technisch onderzoek 
op vrijdag 8 augustus het terrein om de huidige stand 
van zaken te bekijken. Het COT voert een onderzoek uit 
naar de oorzaak van het incident met de bunker op 7 juli. 
De conclusies van dit onderzoek verwacht het instituut 
half september te presenteren.
Op het bunkerterrein is voorlopig bewaking aanwezig. 
Die blijft tot de gemeente definitieve maatregelen heeft 
getroffen voor het veilig afdekken van de bunker. De 
sloop van de bunker wordt niet voortgezet. Daarmee 
wordt gewacht tot het onderzoek van het COT is afge-
rond.

 De Vierklank 8 13 augustus 2008

 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Julianalaan 53, 

plaatsen dakopbouw
Lichte bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Emmalaan 2, veran-

deren berging
•  Maartensdijk, Marijkelaan 55, uit-

breiden woning en garage
Sloopaanvraag 
•  Groenekan, Kon.Wilhelminaweg 

517, asbest verwijderen
•  Maartensdijk, Prins Clauslaan 

1t/m 37, asbest verwijderen bij-
gebouw

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
•  Hollandsche Rading, Vuurse 

Dreef 6, veranderen dakoverstek 
(04-08-08)

•  Maartensdijk, Achter Weteringse-
weg 70, dichtzetten hooiberg (04-
08-08)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 24a, 
oprichten carport (07-08-08)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 6, ver-
groten schuur (04-08-08)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 

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

Wilt u bouwinformatie of ter 
inzage liggende stukken inzien? 
Maak dan een afspraak met de 
afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur via telefoonnummer 
(030) 228 94 11 
Voor ter inzage liggende stuk-
ken en overige informatie (geen 
bestemmingsplan) kunt u zonder 
afspraak op bovengenoemde ope-
ningstijden bij ons langskomen. 

Openbare kennisgeving kapver-
gunning
Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 (t/m 2e wijziging) 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:
Groenekan
1  atlasceder, Groenekanseweg 108 

(6-8-2008)
2  st. esdoorn, Groenekanseweg 218 

(6-8-2008)
1  moerascypres (noodkap), Vijver-

laan 1 (6-8-2008)

1 els, kastanjelaan 13 (7-8-2008)
Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Algemene wet bestuursrecht: 
Beschikkingen
Burgemeester en wethouders heb-
ben de volgende besluit genomen:
Dorpsweg 134 te Maartensdijk. 
De aanvraag is ingediend door 
Autobedrijf Van Woudenberg B.V. 
en betreft een ambtshalve wijziging 
van een vergunning voor een auto-
bedrijf voor verkoop en reparatie 
en LPG tankstation. De vergunning 
wordt onder voorschriften verleend. 
De beschikking is ten opzichte van 
de ontwerpbeschikking gewijzigd.

De beschikking met de daarop 
betrekking hebbende stukken lig-
gen gedurende zes weken ter inza-
ge, vanaf 14 augustus 2008  tot en 
met 24 september 2008. Tevens 
kunnen de stukken gedurende die 
periode op verzoek tenminste gedu-
rende drie aaneengesloten uren per 
week buiten de werkuren worden 
ingezien.
Gedurende zes weken na de dag dat 
de beschikking ter inzage is gelegd 

staat bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State beroep 
open voor belanghebbenden.
Het beroepschrift moet voor 25 sep-
tember 2008 worden gezonden aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s Gravenhage.
Tegelijkertijd met of na het instel-
len van het beroep kan worden 
verzocht om een voorlopige voor-
ziening te treffen op grond van 
artikel 36 en 37 Wet op de Raad van 
State juncto artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht. Daartoe moet 
een verzoek worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 
Het griffierecht bedraagt € 143,- 
voor individuele  personen en € 
285,- voor rechtspersonen. 

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

Laan van Vollenhove 3211 in Zeist 
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur);

•  de gemeente De Bilt, Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur)

•  de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.
Voor informatie: Milieudienst Zuid-
oost-Utrecht, telefoon 
(030) 69 99 500/528/536.

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende melding 8.40

(Algemene maatregel van Bestuur) 
is binnen gekomen:
Aanvrager: dhr. Griffioen
Inrichting: kleinschalige veehou-
derij 
Adres: Graaf Floris V-weg 46,  
Hollandsche Rading
Omschrijving: het uitbreiden/wij-
zigen/veranderen van de inrichting 
door de ombouw van een kuilplaat 
tot schapenstal en de aanbouw van 
een jongveestal.
Betreft: het Besluit landbouw 
milieubeheer. 
Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.
U kunt de melding inzien van 18 
augustus tot 1 september 2008 in 
het gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

Algemene Plaatselijke Verorde-
ning en Drank & Horecawet
Aanvraag exploitatievergunning
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat:
De heer T.S. Cheng een aanvraag 
exploitatievergunning heeft inge-
diend voor het Chinees afhaalcen-
trum, Happy Gate, Dorpsweg 154, 
3738 CK Maartensdijk.
Dit betreft een overnames van een 
bestaand bedrijven.
Stichting Hockey Accommodaties 
Groenekan een aanvraag drank-en 
horecavergunning heeft ingediend 
voor een tijdelijk clubhuis aan de 
Lindenlaan 66 te Groenekan
Bovengenoemde aanvragen liggen 
gedurende vier weken  ter inzage 
in de kamer van de unit Bijzondere 
wetten op het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. 

Gedurende deze termijn kan ieder-
een een zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

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).

Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer

Werk in uitvoering
Deze week geen werk in uitvoering...

Vergunningen en Toezicht 

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

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, telefoon: (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, telefoon: (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2
3731 KX De Bilt 
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Zie ook: www.mensdebilt.nl

Niet alle springstoffen in bunker verwijderd

Vervolg op pagina 9



 De Vierklank 9 30 juli 2008

Op vrijdag 15 augustus om 13.30 
uur vindt  bij het monument voor het 
gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven 
een korte herdenking plaats van de 
Capitulatie van Japan en derhalve 
het werkelijke einde van de Tweede 
Wereldoorlog. De burgemeester, de 
heer Gerritsen, zal bij de herdenking 
zijn en de aanwezigen toespreken.
Hierbij zullen de vele duizenden 
Nederlanders en Nederlandse onder-
danen worden herdacht die ten gevol-
ge van de Japanse bezetting in Azië 
het leven lieten, dan wel anderszins 
hierdoor werden getroffen.

De Koninklijke Landmacht zal de 
muzikale omlijsting verzorgen. Na 
de herdenking is er gelegenheid voor 
iedereen om zelf bloemen neer te leg-
gen bij het monument. Na afloop is 
er traditiegetrouw koffie of thee met 
spekkoek.

Herdenken
Sinds 1999 wordt op 15 augustus 
officieel gevlagd. Wij verzoeken u 
woensdag 15 augustus a.s. de vlag te 
hijsen als erkenning en nagedachtenis 
aan allen die de oorlog niet hebben 
overleefd. Bij het monument zal de 

vlag tijdens de herdenking half stok 
hangen. Omdat het de enige herden-
king in deze regio is, wordt de her-
denking steeds drukker bezocht. Ook 
komen er steeds meer jongeren hun 
respect en erkenning tonen, terwijl 
zij de oorlog daar niet hebben meege-
maakt. Tijdens de herdenking wordt 
in drie vazen voor elk jaar één rode 
roos geplaatst. Daarna plaatst iemand 
van de vierde generatie één witte 
roos - voor de toekomst - tussen de 
rozen. U wordt verzocht vrijdag 15 
augustus a.s. om 13.15 uur aanwezig 
te zijn zodat de herdenking precies 
om 13.30 uur kan beginnen. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Hildering, 
telefoon (030) 220 25 05.

Nachtafsluiting afrit 31 
(Ring Utrecht) A27

Rijkswaterstaat voert van maandag 11 augustus 2008 tot en met zaterdag 
16 augustus 2008 doordeweeks tussen 21.00 uur en 05.00 uur werkzaam-
heden uit aan de afrit 31 (Ring Utrecht) van de A27. Hiervoor moet de afrit 
worden afgesloten. 
Omleidingsroute voor verkeer met bestemming A27 (Ring Utrecht)
Verkeer komend vanuit Breda/Utrecht richting Maartensdijk wordt omge-
leid voorbij de afgesloten afrit 31 (Ring Utrecht) en kan vervolgens keren 
bij afrit 32 (Bilthoven). Het verkeer kan ook de A27 verlaten bij afrit 30 
(Veemarkt) en binnendoor de bestemming bereiken.
De omleidingsroute is met gele borden aangegeven met de letter "U". 

Jong De Bilt , Speerpunten in jeugd-
beleid 2008 – 2010
De gemeente De Bilt heeft de con-
cept nota ‘Jong De Bilt, Speerpunten 
in het jeugdbeleid 2008 - 2010’ vast-
gesteld. In deze concept nota staat 
de koers verwoord die de gemeente 
de komende jaren wil varen als het 
gaat om het jeugdbeleid. 

De concept nota Jong De Bilt, 
Speerpunten in het jeugdbeleid 2008 
– 2010 ligt tot en met 30 september 
2008 ter inzage op het gemeente-
huis, servicepunt Maartensdijk en 
de bibliotheken. 
De concept nota treft u 
ook aan op onze website   
www.debilt.nl welzijn, zorg en 

gezondheid / jeugd en jongeren. 
U kunt uw reactie uiterlijk 30 sep-
tember 2008 via e-mail info@debilt.
nl of per post (burgemeester en wet-
houders van De Bilt, t.a.v. mevrouw 
B. Kuipers, postbus 300, 3720 AH  
Bilthoven) indienen. Uw reacties 
nemen wij mee in onze verdere 
afwegingen rond het jeugdbeleid. 

Gemeente De Bilt stelt 
concept nota jeugdbeleid vast 
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In De Vierklank van 8 augustus 2007 
berichtten we, dat De Stoffenschuur 
in Groenekan ging sluiten. Nu een 
jaartje verder praten we opnieuw met 
voormalig eigenaar Anka Jansen. Zij 
is nog steeds open, gezellig en spon-
taan. 
In haar huis in Bilthoven vertelt ze 
ontspannen over haar werk en de 
mensen die al die jaren op woensdag 
bij haar kwamen. Over het plezier 

dat ze samen hadden.‘Weet je’, zegt 
ze, ‘veel mensen kwamen niet alleen 
om wat te kopen maar ook gewoon 
voor de gezelligheid. Er werd veel 
gelachen, er werden mooie verhalen 
verteld en er was altijd koffie. Ik heb, 
door te luisteren naar hun verhalen, 
ook wel mensen kunnen helpen. Ik 
kom nog wel eens stoffenschuurklan-
ten uit Groenekan tegen en die zeg-
gen: ‘O, wat jammer dat het er niet 

meer is’. Maar toen mijn vriendin 
Tiny, die altijd hielp, er mee moest 
ophouden, was voor mij al voor een 
deel de lol er af.’ 

Spannend
‘De laatste tijd vorig jaar was het 
nog heel spannend en zwaar. Ik ben 
die weken iedere dag open geweest. 
Toen is er heel veel verkocht. Maar 
ik ben nu toch wel blij dat het niet 
meer hoeft. Mijn gezondheid is niet 
optimaal. 
Ik help mijn ouders die hoogbejaard 
zijn en verleen hand- en spandiensten 
aan mijn man die culinair journalist en 
uitgever is en zelf veel boeken heeft 
geschreven. Ik huur nog wel een deel 
van de schuur. Er liggen nog spullen 
van mij opgeslagen en natuurlijk ook 
de boeken van mijn man. Je kunt er 
niet meer zo binnenlopen. Ik ben er 
alleen nog maar tijdens afspraken. 
Soms bellen klanten voor een bestel-
ling, zoals bijvoorbeeld de Universi-
teit Utrecht en evenementenorganisa-
ties. Dan maken we een afspraak en 
regel ik dat er voldoende stoffen en 
spullen zijn.’ 

Geen spijt
‘Een ander deel van de schuur is 
verhuurd aan Petra van der Steeg, 
een vriendinnetje van mij. Je kunt 
bij haar feestkleding huren maar ook 
kopen. Ridderkleding, politiekleding, 
dierenkleding, prinsessenkleren en 
ook een massa bijbehorende spullen 
en snuisterijen. 
Je kunt geen onderwerp bedenken 

of ze heeft het. Er moet alleen nog 
bekend gemaakt worden wanneer de 
schuur open is. Zij heeft veel contac-
ten in de professionele artiestenwe-
reld en doet bijvoorbeeld regelmatig 
producties voor Herman van Veen. 
Zij zit ook in het onderwijs en heeft 

daarnaast nog een dansschool in Bilt-
hoven. Maar wat mij betreft: ik heb 
geen spijt dat ik ben gestopt. Het is 
goed geweest. Die achttien jaar in 
de enkelwandige boerenschuur was 
naast het werk, voor mij toch ook 
mijn dagje uit.’

Een jaartje verder
door Kees Pijpers

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

zijn vergaan……

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

Koeien in de wei langs de A27 met onkruid, genomen vanaf het Vuursche Pad.

Anka Jansen: ‘Het is goed geweest’.
Tot oktober 2007 was de Stoffenschuur aan de Groenekanseweg 15 te Groe-
nekan iedere woensdag geopend.

Het Kerkepad in Hollandsche Rading (paadje tussen Schaapsdrift en Tolak-
kerweg) met bloeiende Acacia’s.

Herdenking Japanse 
Capitulatie



Veel slachtoffers van de Japanse ter-
reurdaden in Nederlands-Indië kwa-
men na 1945 naar Nederland. In het 
naoorlogse Nederland vonden de 
repatrianten weinig begrip voor het 
leed dat zij hadden moeten doorstaan. 
Nederland was nog volop bezig met 
de verwerking van de Duitse bezet-
ting. Die was pas erg geweest met 
kou en hongersnood, was de alge-
mene opvatting. Het kwam er op neer 
dat de mensen uit Indië hun verdriet 
alleen in eigen kring kwijt konden. 
Hun kinderen, die de oorlog niet had-
den meegemaakt en hier opgroeiden, 
werden er wel steeds mee geconfron-
teerd en ervoeren steeds de pijn van 
hun ouders en familieleden. 

Niet zeuren
Rómulo Döderlein de Win uit Maar-
tensdijk behoort tot die tweede gene-
ratie. Een deel van zijn familie heeft 
de oorlogstijd in Nederland meege-
maakt. ‘Van hen hoorde ik de ver-
halen over de hongerwinter en hoe 
ze hun eigen trappenhuis moesten 
afbreken en opstoken. Het Indische 
gedeelte van de familie kwam eigen-
lijk nooit aan bod. Er was altijd een 
soort wrijving. Bij hen bestond ook 
altijd veel gêne, van daar praat je niet 
over. Het waren mensen uit de gene-
ratie niet zeuren, gewoon opnieuw 
opbouwen. In het oude Indië hadden 
ze een zeer weelderig bestaan geleid 
en in Nederland kwamen ze zonder 
bezittingen in afschuwelijke pensi-
ons terecht. En dan was er nog het 
oorlogsleed dat verwerkt moest wor-
den.’ Döderlein de Win stamt uit een 
familie die heel lang in Indië heeft 
gewoond. Zijn voorouders kwamen 
er al in het begin van de achttiende 
eeuw. Eén van zijn voorouders is 
twee termijnen opperhoofd van Desji-
ma geweest. Dit eilandje, zo groot als 
de Dam in Amsterdam, was van 1641 
tot 1859 een Nederlandse handelspost 
in Japan. 

Opvoeding
‘Mijn moeder hertrouwde toen ik drie 
was met een Indische Nederlander, 
die als krijgsgevangene in het Jappen-
kamp gezeten had’, vertelt Rómulo 

Döderlein de Win. ‘Toen begon het 
voor mij eigenlijk. Ik werd van kinds 
af aan getrakteerd op de gruwelver-
halen. Die begonnen meestal onder 
etenstijd als ik mijn bord weer eens 
niet leeg wilde eten. Tot in detail 
kreeg ik dan te horen wat ze mee-
gemaakt hadden. En dat altijd onder 
het eten. Mijn moeder ergerde zich 
daar wel aan, maar kon er blijkbaar 
niet veel aan doen. Hij was ook niet 
te stuiten. Hoe ouder hij werd hoe 
meer last hij van zijn verleden kreeg. 
Dat uitte zich in nachtmerries en 
geschreeuw midden in de nacht als 
hij dromen had. Het was een heel 
lieve man maar af en toe kon hij ook 
ongelooflijk onredelijk worden. We 
werden heel streng opgevoed, heel 
anders dan mijn Nederlandse vriend-
jes en vriendinnetjes. We moesten 
heel perfect zijn. Bijna op een over-
dreven manier met twee woorden 
spreken en omgangsvormen werden 
er letterlijk ingebeukt.’

Herdenken
‘Op school leerde ik dat het bombar-
dement op Hiroshima heel verschrik-
kelijk was en thuis kreeg ik een ander 
verhaal. Als de bom niet was geval-
len, waren wij er allemaal niet meer 
geweest, hoorde ik thuis. Die bom 
kwam voor mijn familie net op tijd.’ 
Voor Rómulo Döderlein de Win is 15 
augustus duidelijk een dag om bij stil 
te staan. ‘Dat vind ik ook van 4 mei, 
maar daarbij heb ik altijd het gevoel 
dat het niet helemaal voor mij is.’ Hij 
gaat dus zeker en heel bewust naar 
de herdenking in Bilthoven. ‘Ik ben 
altijd heel ontroerd als ik daar ben. 
Ik denk dan aan mijn grootouders die 
ik nooit gekend heb en die tijdens de 
Japanse bezetting en daarna het leven 
hebben gelaten. Je komt er mensen 
tegen die mijn ouders gekend heb-
ben en dat is heel plezierig, want je 
deelt iets met elkaar.’ In 2001 ging hij 
voor het eerst naar de herdenking. ‘Ik 
wist dat de herdenkingen er waren, 
maar op een of andere manier ging 
ik maar niet. Ik was ook druk met 
het verzorgen van mijn stiefvader die 
langzaam dementeerde. Met hem had 
ik mijn eigen 15 augustus elke dag al. 

Iedereen die op bezoek kwam werd 
getrakteerd op zijn kampervaringen, 
of je dat nu leuk vond of niet. De 
details werden gruwelijker en gruwe-
lijker en als ik de herdenking op 15 
augustus aangekondigd zag dacht ik, 
dat hoeft er nu even niet bij. Ik vlagde 
wel, maar had niet het gevoel erheen 
te moeten gaan. Ik ga nu wel ieder 
jaar.’ Rómulo Döderlein de Win heeft 
enorm veel waardering voor.Jeanne 
Hildering. ‘Ze organiseert de herden-
king op een fantastische wijze. Het is 
onvoorstelbaar veel werk en ze hoort 
er eigenlijk nooit wat op terug.’

Japanners
In 1971 komt de Japanse keizer Hiro-
hito, in wiens naam alle gruwelijk-
heden plaatsvonden, op staatsbezoek 
naar Nederland. Dat was heel pijnlijk 
voor de slachtoffers. ‘Mijn moeder 
heeft tot het eind van haar leven 
een heel hartelijk contact gehad met 
prins Bernhard. Dat komt nog uit de 
tijd van haar eerste huwelijk. Mijn 
vader was bevriend met de prins. 
Mijn ouders kregen daarom een uit-
nodiging voor de receptie op het 
paleis toen de keizer kwam. Mijn 
ouders hebben heel erg getwijfeld of 
ze zouden gaan, want als je gaat, ben 
je dan geen verraad aan het plegen 
tegenover je vrienden die zo onder de 
Japanse bezetting hebben geleden. Ze 
zijn uiteindelijk toch gegaan, maar in 
rouwkleding. Dat was ook meteen de 
laatste uitnodiging aan het hof’, zegt 
Rómulo Döderlein de Win met een 
glimlach. Het doet hem pijn dat bij de 
grote herdenking in Den Haag nooit 
iemand van het koninklijk huis aan-
wezig is. De Indische gemeenschap is 
altijd zeer koningsgezind geweest en 
is dat nog steeds.
Rómulo had door de verhalen die hij 
steeds gehoord had een vooroordeel 
tegenover Japanners. ‘Toen ik ging 
studeren woonde ik in een serviceflat 
in Amsterdam Osdorp. Daartegen-
over stond een flat die bijna geheel 
aan Japanners die in Nederland werk-
ten verhuurd was. In het begin twij-
felde ik of ik wel of niet moest groe-
ten. Mijn moeder zei altijd, groeten 
kost geen geld, dus besloot ik ze te 
groeten. Ze hebben me steeds heel 
vriendelijk teruggegroet. Daarmee 
was voor mij weer een drempel over-
wonnen. Ik heb nu geen last meer 
van dat vooroordeel. Voor de jongere 
generatie is het steeds verder weg 
komen te liggen. Die zijn met heel 
andere dingen bezig.’

Indonesië
Rómulo is nog nooit in Indonesië 
geweest. Hij twijfelt ook of hij daar 
wel naar toe wil. ‘Wat ik hoop te 
vinden weet ik alleen uit verhalen 
en waarschijnlijk is dat er voor het 
grootste deel niet meer. Aan de andere 
kant liggen mijn grootouders en over-
grootouders daar begraven. Ik weet 
van familie die er wel geweest is, dat 
de huizen er nog zijn en dat de naam 

van de familie daar nog een klank 
heeft. Als ik daaraan denk voel ik een 
soort heimwee die ik niet kan plaat-
sen. Dat echoot een beetje door in 
mijn wezen. Ik kan het niet echt een 
plek geven.’ Rómulo compenseert dit 
door zich helemaal te verdiepen in 
de Indische keuken en veel te koken. 
‘En ik lees alles wat los en vast zit 
over Indië, niet over Indonesië. De 
vrijheidsstrijd in Indonesië was voor 
mijn familieleden een groot drama. 
Hun geboorteland werd plotseling 
een republiek en ze werden vijanden. 
Ze hadden alles tegen wat je tegen 
kon hebben. Aristocratische afkomst, 
land en bezit dat van het ene op het 
andere moment werd onteigend. Ze 
hadden niets meer en wie was je dan 
eigenlijk nog. In die zogenaamde 
Bersiap tijd werd de familie in een 
huis waar mijn grootouders op de 
kleinkinderen pasten samengedreven. 
De Indonesiërs hebben het huis over-
vallen en voor de ogen van de groot-
ouders de vier kinderen onthoofd. 
Daarna werden mijn grootouders zelf 
ook onthoofd. Een paar jaar geleden 
ontmoette ik op een feest iemand die 
de lijken had gezien. Dat zijn offers in 
een familie waar je eigenlijk niet over 
praat. Wat kun je erover vertellen, wie 
kan het invoelen, wie kan het begrij-
pen. Dat is ook 15 augustus. Het is 
niet alleen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Zuidoost Azië. Het 
is het verhaal van een oud geslacht 
dat in het verre Nederland helemaal 
opnieuw moest beginnen.

Helden en heldinnen
‘De oudere generatie is zo langza-
merhand aan het uitsterven. Wat er 
nog is heeft als kind in de kampen 
gezeten en die zijn inmiddels ook 
gepensioneerd en ouder. Die heb-
ben kindervaringen. De generatie van 
mijn vader en stiefvader is er niet 
meer.’ De oorlogsperiode heeft voor 
de tweede generatie heel veel bete-
kend. ‘Ik zou het willen noemen, 
het onvrijwillig mee ervaren van het 
geleden verdriet van de ouders en 
ooms en tantes. Die wisten het heel 
goed verdoezelen, maar er waren er 
ook momenten op verjaardagen of zo 
dat het toch ter sprake kwam. Vaak 
horen we pas bij crematies het echte 
verhaal. Kinderen gaan dan over de 
levensloop van hun vader of moeder 
vertellen en dan sta je met je oren te 
klapperen. Dan hoor je pas wat voor 
helden of heldinnen ze geweest zijn 
in die tijd. Wat ze allemaal deden om 
hun kinderen in leven te houden in 
de kampen. Je hoort dan hoe mensen 

zich er doorheen gevochten hebben. 
Moeders die als leeuwen voor hun 
kinderen gevochten hebben en dan 
toch gescheiden werden. Dat hoor je 
dan vaak en dat heb ik nooit geweten. 
Dan denk ik, waarom heb je dat niet 
verteld toen je nog leefde, waarom 
wist ik dat niet. Bij de herdenking in 
Bilthoven kom ik docenten van mijn 
middelbare school tegen die me zeg-
gen, wist je dat dan niet, ik ben een 
kampkind. Ik was een van de weinige 
Indische jongetjes op school en er 
was niemand die mij vertelde dat 
die meester of die juf ook uit Indië 
kwam. Maar zelf zeiden ze ook niets. 
Mensen maken wel eens opmerkin-
gen over het vlaggen op 15 augustus. 
Jij hebt het toch niet meegemaakt 
zeggen ze dan, maar ze vergeten 
dat opgegroeid ben zonder opa’s en 
oma’s. Ieder kind dat ik kende had 
oma’s en opa’s, behalve ik.’ 
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Kinderen van slachtoffers Japanse bezetting 
ervaren geleden verdriet onvrijwillig mee

door Guus Geebel

Vrijdag 15 augustus om 13.30 uur worden bij het oorlogsmonument in de tuin van gemeentehuis Jagtlust in 
Bilthoven de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. De capitulatie van Japan op 15 augustus 

1945 betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De landelijke 
herdenking hiervan vindt jaarlijks op 15 augustus plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. De 

herdenking in Bilthoven wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden.

Bij Rómulo Döderlein de Win uit Maartensdijk gaat op 15 augustus de vlag 
uit.

Drie Indische tantes Döderlein de Win in Nederlands Indië aan de thee.

Op 15 augustus om 13.30 uur vindt  
bij het monument voor het gemeen-
tehuis Jagtlust in Bilthoven een her-
denking plaats van de Capitulatie 
van Japan en derhalve het werkelijke 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
O.a. burgemeester Arjen Gerritsen 
zal bij de herdenking zijn en de aan-
wezigen toespreken.
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Wanneer men het gewoonlijk heeft 
over ‘natuurlijk evenwicht’ denken 
we dus meestal niet aan een goede 
balans tussen spanning en ontspan-
ning. Volgens Jane Hendrikse van 
Country Line Dancers Born Country 
in Maartensdijk vul je goede ontspan-
ning in met verantwoorde inspan-
ning: ‘Nederland komt in beweging, 
waarom zou men dan passief blijven. 
Iedereen is nu ook doordrongen van 

het belang om regelmatig te bewegen. 
Bewegen is gezond, het is geen loze 
kreet’. 

Zwieren en zappen
Volgens Jane wordt onder lichaamsbe-
weging inspanning verstaan, waarbij 
het lichaam niet wordt uitgeput, maar 
op een verantwoorde manier wordt 
belast. Dit is bijvoorbeeld mogelijk 
door dansen, wandelen en fietsen. 
Uit een grootschalig Brits onderzoek 
blijkt dat dansen, behalve dat het leuk 
en ontspannend is, ook positieve effec-
ten op de gezondheid heeft. Wanneer 
je dan ook nog eens ritmisch op leuke 
muziek beweegt, heeft het nog meer 
voordelen. Bepaalde bewegingen op 
de maat van de muziek stimuleren de 
coördinatie van de spieren en de her-
senfuncties. Volgens de Country Line 
Dance Instructrice en Choreografe 
bevordert dit de geheugenfunctie en 
vermindert het de kans op gewrichts-
problemen. ‘Met een uurtje dansen 
verbruik je evenveel calorieën als een 
uurtje hardlopen. Dus: Ga zwieren in 
plaats van zappen’.

In de groep
Vanaf dinsdag 2 september start er 
bij de Country Line Dancers Born 
Country in Maartensdijk een nieuwe 
groep: ‘Slow and Easy’. Deze groep 
is bedoeld om de grondbeginselen 
van het Country Line Dansen onder 
de knie te krijgen. 
Op een rustige en professionele 
manier wordt de cursisten de passen 
aangeleerd. Deze cursus is bedoeld 
voor mensen die nog nooit gedanst 
hebben maar eindelijk en dolgraag 
hier eens mee willen beginnen. Jane: 
‘Bij Country Line Dancing heb je 
geen partner nodig. ’t Is wel gezellig 
om met z’n tweeën te gaan, maar je 
danst toch in een groep’. Vanaf 19.00 
uur is men welkom in De Vierstee aan 
de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 
Belangstellenden wordt gevraagd 
zich vooraf aan te willen melden via 
e-mail: Born.country@casema.nl, of 
telefonisch 0346 212817.

Groepen
Alle groepen in de regio komen weer 
vanaf maandag 1 september in bewe-

ging: bij WVT en de Koperwiek in 
Bilthoven, bij Klarinet te Soest en 
Lorech te Houten. Ook alle groepen 
van Born Country in Maartensdijk 
zetten dan weer de eerste passen van 
een nieuw seizoen. Ook de Couple 
dance lessen startten weer evenals 
de Vrije Dansavonden, waarvan de 
eerste van dit seizoen is op zaterdag 
6 sept. 

Nieuws
Trots vertelt Jane nog, dat er vanaf 
donderdag 25 september een maan-
delijkse Country Line Dance instuif 
in Buurthuis Portes de Musketon in 
Lunetten te Utrecht start van 14.00 tot 
16.00 uur en ze komt woorden tekort, 

wanneer ze alle optredens van haar 
dansers opnoemt: 
- Zaterdag 16 augustus is de groep 
alweer voor de achtste keer te gast op 
het Houthakkersfeest te Lage Vuur-
sche.
- Van woensdag 17 tot en met zondag 
21 september verzorgt men dage-
lijks twee dansdemonstraties op de 
50+-beurs in de Jaarbeurshallen te 
Utrecht.
- Woensdag 1 oktober verzorgen de 
Maartensdijkse dansers de slotactivi-
teit tijdens de dag van de ouderen in 
de Efteling.
- Donderdag 23 oktober treedt de 
groep tweemaal op in Ahoy te Rot-
terdam tijdens de ouderenbeurs.

Born Country start nieuwe groep
door Henk van de Bunt

Alles in de natuur heeft z’n doel. Alles wat in de natuur gebeurt heeft gevolgen voor ons en alles wat met ons 
gebeurt heeft gevolgen voor de natuur. Zo kunnen we samen zorgen voor een natuurlijk evenwicht.

Optredens van de Maartensdijkse dansers trekken altijd veel belangstelling.

Jane Hendriksen: ‘Ga zwieren in 
plaats van zappen’.

De organisatie is al volop bezig met 
de voorbereidingen van het 23e Hout-
hakkersfeest.
Zaterdag 16 augustus a.s. (altijd 3e 
zaterdag van augustus) zal Lage 
Vuursche (gemeente Baarn) weer 
omgetoverd worden als hét Houthak-
kersdorp van Nederland. Vanuit heel 
Nederland zullen de bezoekers weer 
kennis kunnen nemen van wat er 
dagelijks leeft en werkt in bos, natuur, 
en landschap. Dit alles in een gezel-
lige en ongedwongen sfeer, genietend 
van alles wat dit evenement te bieden 
heeft. Voor jong en oud een leerzaam 
en gezellig dagje uit. Nieuw dit jaar is 
de demonstratie met Belgische trek-
paarden voor een ‘Malle Jan’. Een 
Malle Jan is een oud bosbouwwerk-
tuig waarmee vroeger hout uit het bos 
werd versleept. 

Tijdens de verschillende ‘wedstrijden’ 
zal er weer gestreden om de velbe-
geerde titels. Ook dit jaar zijn er maar 
liefst 2 officiële Nederlandse titels te 
behalen. Zal het dit jaar iemand luk-
ken om Arjan Essenstam tijdens het 
NK Bosarbeid (georganiseerd door 
stichting SNB) te verslaan, of mag 
Arjan zich nog een jaar Nederlands 
beste bosarbeider noemen? En lukt 
het Rolf Doderlein de Win het om 
voor het 2e achtereenvolgende jaar 
Nederlands kampioen sculptuurza-
gen te worden? De concurrentie zal 
erg groot zijn. De eerste deelnemers, 
waaronder Rolf, hebben zich reeds 
aangemeld.

Bunschoten
Bij de Timbersportswedstrijden was 
het in 2007 John van Kampen, die 
de 1ste prijs mee naar huis mocht 
nemen. Hoe zal dit in 2008 zijn? 
En bij de traditionele Houthakkers-
wedstrijd was voor de 3e keer op rij 
oud dorpsgenoot Willem Kuus uit 

Bunschoten zijn concurrenten te snel 
af, door de spannende finale uitein-
delijk te winnen en mag dus, nét als 
in 2005 en 2006, zich ook voor 2007 
‘houthakker van het jaar’ noemen. 
Gaat hij voor de 4e keer met de fel-
begeerde titel naar Bunschoten, of 
................. ?

Houthakkersmarkt
Op deze gezellige hobby- en kunst-
markt staan meer dan 100 kramen met 
de meest uiteenlopende producten en 
activiteiten voor jong en oud. Oude 
ambachten zullen herleven, moderne 
technieken zullen kenbaar gemaakt 
worden. Tevens zullen er verschil-
lende stands aanwezig zijn waar de 
bezoeker informatie kan krijgen over 
bv wildbeheer, natuurbescherming, 
bosexploitatie, boomverzorging, bos- 
en tuinbouwmachines, ’eindproduc-
ten’ uit bos en natuur, roofvogels 
enz.

Voor de kinderen
De hele dag zijn er verschillende 
optredens van folklore- en muziek-
gezelschappen. ‘De jachthoornblaas-
groep Eemland’ zal traditioneel de 
opening verzorgen. Ook de Country 

Line dansers van ‘Born Country’ uit 
Maartensdijk zullen niet ontbreken, 
evenals de ‘Eemzangers’ uit Baarn. 
Voor de kinderen zijn er tal van acti-
viteiten en attracties. Met het kopen 
van een spellenkaart kunnen zij deel-
nemen aan de verschillende activitei-
ten en attracties.

Boomverzorgingsdemonstraties
Achter de grote horecatent, in de beuk 
langs het asfaltweggetje, zullen de 
gehele dag verschillende boomverzor-
gers demonstraties geven. Hier kunt 
u zien hoe professionele ‘klimmers’ 
d.m.v. de juiste technieken in bomen 
klimmen zonder deze te beschadigen. 
Altijd ‘bijzonder’ en spectaculair om 
te zien. Uw dag is niet kompleet 
zonder deze demonstratie gezien te 
hebben.

Het Houthakkersfeest begint om 
09.30 uur. De wedstrijden en demon-
straties zijn tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis en de locatie van het evene-
ment is het recreatiegebied ‘Kuil van 
Drakensteijn’ van Staatsbosbeheer, 
vlakbij het dorpje de Lage Vuursche 
(Gemeente Baarn). Parkeren kost 
4,50 euro [HvdB].

Houthakkersfeest 2008

Nieuw dit jaar is de demonstratie met Belgische trekpaarden voor een ‘Malle 
Jan’. Een Malle Jan is een oud bosbouwwerktuig waarmee vroeger hout uit 
het bos werd versleept.

Menigeen (vooral fietsers) komend uit noordelijke richting van de Eiken-
steeg richting Maartensdijkse weg, vroeg zich af, wat de bij de verbouwing 
vrijgekomen schildering op de noordgevel van de Mauritshoeve ‘voorstel-
de’. Navraag leerde het volgende: Toen Henk van Rijnsoever het restaurant 
pachtte, heeft op zijn verzoek een vriend de toen nog vrije muur en andere 
plaatsen in het restaurant met dergelijke schilderwerken ‘verfraaid’. Zijn 
opvolgers vonden sommige kunstwerken minder geslaagd en verborgen bij 
een volgende aanpassing e.e.a. achter een nieuw aan te brengen wandbe-
kleding. Bij een aanpalende vernieuwing ‘balkte’ men vanaf de andere zijde 
‘rustig’ door het inmiddels verborgen kunstwerk. 
Wanneer de huidige herbouw van het noordelijke gelegen ‘achterhuis’ zal 
zijn voltooid, zal dit noeste handvaardigheidsproduct volledig zijn wegge-
werkt [HvdB]. 

Hoogste Zonnebloem?

De zonnebloem (Helianthus annuus) 
is een vaak wel 3 m. hoge, eenja-
rige plant uit de composietenfamilie 
(Asteraceae). De zonnebloempitten 
kunnen voor meerdere doeleinden 
worden gebruikt. Het bloemhoofd 
kan wel een diameter hebben tot 30 
cm. De bloem wordt gemakkelijk 
gekweekt uit een pit die in de tuin 
geplant kan worden. 
De Vierklank werd getipt, dat Jas-
per Reyersen (6 jaar) en zijn zusje 
Elise aan de Nieuwe Weteringse-
weg 34 in Groenekan een Zonne-
bloem hebben staan van 3,50 meter. 
Door veel water te geven vanwege 
de zon is deze zo groot geworden, 
dat wij ons afvragen, of dit mis-
schien wel de grootste Zonnebloem 
van Groenekan of van heel De Bilt 
is. Eventuele reacties a.u.b. naar  
info@Vierklank.nl [HvdB].



Het werk aan het SVM voetbalveld 
in Maartensdijk gaat gestaag door. 
Intussen is er vorige week op het met 
zand opgehoogde terrein een laag uit-
gegaste steenkool aangebracht. Deze 
uiterst fijn gemalen substantie is als 
een zwarte berg op het plein van 
het sportpark aangeleverd, werd van-
daar door trekkers vervoerd, op het 
zand gelost, waarna de vlakte werd 
geëgaliseerd, besproeid en gewalst. 
Eind vorige week zijn de ingepakte 
kunstgrasrollen langs het veld gelegd. 
Deze week worden ze uitgerold en 
als lange lappen tegen elkaar gelijmd. 
De officiële opening zal dan nog 
deze maand plaatsvinden, want op 6 
september beginnen de competities 
weer.
                              
Problemen
Het derde veld, dat SVM er bij 
gekregen heeft door de ruil met het 
Groenhorst College ligt er, achter de 
velden van Korfbalvereniging Twee-
maal Zes, nog gegolfd bij. Het lijkt 

op een aspergeveld. De grond moet 
nog bewerkt, uitgevlakt en ingezaaid 
worden. Waarschijnlijk kan er pas in 
september 2009 op worden gespeeld. 
De bebossing langs het laantje dat 
richting snelweg leidt gaat weg, 
waardoor het toekomstige derde veld 
vanaf de SVM kantine goed zichtbaar 
wordt. Dit voetbalveld wordt echter 
heel dicht achter het kunststof wed-
strijdveld van 2x6 aangelegd. Als 
beide verenigingen tegelijk een korf-
bal- en een voetbalwedstrijd spelen, 
kan dat problemen geven. Als er tij-
dens de wedstrijden een voetbal ver-
keerd wordt getrapt en met een boog 
op het korfbalveld stuitert kan dat 
vreemde gevolgen hebben. Terwijl 
een wat krachtig geworpen korfbal 
ook nog op het voetbalveld terecht 
kan komen. 

Hoog hek
Op het korfbalterrein is op een mooie 
ochtend een dozijn liefhebbers bezig 
met jeu de boules. De kreten van suc-
ces of teleurstelling klinken op terwijl 
de ballen klikken. Paul Meerstadt van 
het Tweemaal Zes bestuur loopt even 
mee om te kijken naar het in aanbouw 
liggende voetbalveld en vertelt: ‘Wij 
zijn in gesprek met de gemeente en de 
Biltse Sport Federatie over een twee-
de kunststofveld. Wij zijn uit ons jasje 
gegroeid. Voor de meer dan twintig 
teams die wij hebben is trainen op 
ons ene trainingsveld en ook het 
trainen in De Vierstee een probleem. 
Daarnaast willen wij ook graag een 
hoog hek tussen ons veld en het in 
aanleg zijnde veld van SVM dat pal 

tegen ons aan ligt. Dat kan proble-
men voorkomen.’ Frans v.d. Tol van 
SVM denkt te weten dat er geen hek 
tussen beide velden zal komen omdat 
het zelden voorkomt dat voetbal en 
korfbal tegelijk wedstrijden spelen. 
Toch is het denkbaar dat dit op de 
speeldagen vaak zal gebeuren. Het 
was wegens vakantie niet mogelijk 
informatie te krijgen bij de Biltse 
SportFederatie en de gemeente over 
de kansen van een hoog hek. [KP]
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Deze maand:
Pittige mosterdsoep

*
Brochette met stroganoffsaus

*
Verfrissend citroen dessert

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

Eerste gouden medaille in Maartensdijk
 
Terwijl de Nederlanders in Peking de eerste gouden en bronzen medaille hebben veroverd en miljoenen over 
de hele wereld kijken naar mooie sportprestaties en spannende medaillejacht, was het in Maartensdijk een 

week eerder al raak. Op woensdag 6 augustus, twee dagen voor de officiële opening in China, lieten de gasten 
van de Zonnebloem zich van hun beste kant zien. 

Ze moesten dertig vragen over China, 
de Spelen en Nederlandse atleten 
beantwoorden. Paula Cramer uit 
Hollandsche Rading won de gouden 
medaille met wisselbeker, mevrouw 
Landman veroverde zilver en meneer 
De Wilde mocht het brons mee naar 
Dijckstate nemen. Bij de huldiging 
van de medaillewinnaars werden de 
Olympische hymne en het volkslied 
gespeeld. 
Zo gingen de Spelen van Peking 
dus twee dagen eerder al van start 
in Maartensdijk. Ria Miltenburg had 
dertig pittige vragen bedacht voor de 

gasten van de Zonnebloem. Dat zijn 
ouderen, die door fysieke beperkin-
gen en andere oorzaken steeds meer 
op zichzelf zijn aangewezen of gasten 
die op jongere leeftijd het al moeten 
doen met hulp van anderen. Er waren 
in totaal zo'n vijftig ouderen en gas-
ten. Om half elf zaten ze klaar met 
pen en papier om antwoord te geven 
op de vragen van Ria Miltenburg. 
‘Hoeveel tekens kent het schrift van 
China, hoe lezen Chinezen de krant, 
hoe lang is de Chinese Muur, hoeveel 
Chinezen wonen er in Nederland, wat 
voor soort luiers gebruiken Chinese 
moeders, wat gebeurt er met de ach-
ternaam van een vrouw als die gaat 
trouwen’? Zulke vragen kregen de 
gasten van de Zonnebloem voor hun 
kiezen. Maar er waren ook typische 
sportvragen door Leo Fijen op papier 
gezet. 

Beduusd
Uiteindelijk bleek Paula Cramer uit 
Hollandsche Rading de winnaar. Ze 
was er helemaal beduusd van: het 
volkslied, de gouden medaille en de 
wisselbeker. Haar begeleider van de 
Zonnebloem, Joop Vesters, was apen-
trots. Mevrouw Landman kreeg het 
zilver omgehangen, zij had 22 vragen 

goed beantwoord. Ze was er ook heel 
blij mee. ‘Dit is de eerste keer in 
mijn leven dat ik een medaille krijg 
omgehangen', verklapte ze. Meneer 
De Wilde had twintig antwoorden 
goed en bleef maar naar zijn bronzen 
medaille kijken. 
Tenslotte was er ook nog een troost-
prijs. Mevrouw Boshuis kreeg een 
klein bekertje mee naar huis. De Zon-
nebloem wilde hiermee uitdrukken 
dat meedoen nog belangrijker is dan 
winnen.

Wim Sonneveld
De vijftig ouderen en gasten gingen 
vol van en met Chinese indrukken 
naar huis. 'Ik ben er toch heel wat 
wijzer van geworden. Ik heb echt 
wat over China geleerd. Als ik straks 
naar de Spelen op tv ga kijken, weet 
ik welke wereld daar achter schuil-
gaat', vertelde één van de ouderen na 
afloop. 
De volgende activiteit van de Zon-
nebloem is op 13 september a.s. Dan 
komt de getalenteerde Bastiaan Ver-
horst (hij speelde eerder Juliana) naar 
parochiecentrum De Mantel aan de 
Nachtegaallaan om een voorstelling 
over Wim Sonneveld te verzorgen. 
[HvdB]

De vragen werden vol overgave 
beantwoord en toen er op de door een 
deskundige jury te bepalen uitslag 
moest worden gewacht kregen de plm. 
50 gasten koffie of thee.

V.l.n.r. mevrouw Landman, Paula Cramer en de heer Wilde gingen voor en 
behaalden ook resp. zilver, goud en brons.

Op ’t bankje
Het is stil op straat en ik geniet van het uitbundige groen dat zo fraai com-
bineert met de mooie zomerse lucht. Het lijkt wel of iedereen op vakantie 
is, maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon thuis in de tuin zitten. Na enige 
tijd komt een vrouw met een aangelijnde grote zwarte hond bij met zitten. 
In haar hand heeft ze een leeg grijs plastic zakje. Het doet me denken aan 
Engeland, waar je iedereen die een hond uitlaat met zo’n zakje ziet lopen. 
Als daar een hond buiten zijn behoefte doet wordt de hondenpoep meteen 
in het zakje gedaan. Ook als dat op het gras gebeurt. Je ziet dan ook nergens 
hondenpoep. De vrouw ziet me naar het zakje kijken. ‘Ik heb kennissen 
uit Engeland op bezoek. Ze hebben Molly meegenomen en als ik met haar 
wil gaan wandelen krijg ik altijd zo’n zakje mee om de poep op te rapen.’ 
De hond kijkt met trouwe ogen naar de vrouw, maar omdat die maar blijft 
kletsen gaat ze er toch maar bij liggen. Ik vertel haar dat ik ook pas in 
Engeland was en daar mensen inderdaad steeds met een zakje zag lopen 
als ze de hond uitlieten. De vrouw blijkt helemaal idolaat van Engeland 
te zijn. ‘De landschappen zijn er prachtig en de dorpen passen daar heel 
mooi in. Ik vind het soms net een groot openlucht museum. Overal proef je 
de historie.’ Ik kan het wel met haar eens zijn. Vooral de kleinere plaatsen 
hebben heel veel te bieden. ‘Alleen het weer is er vaak nog beroerder dan 
hier, maar dan zijn er toch nog veel mogelijkheden, of je duikt een pub in’, 
gaat ze verder. ‘Als je in Engeland bent valt ook de gedisciplineerdheid 
op. Iedereen gaat rustig in een rij staan en wacht zonder te dringen zijn 
beurt af. Als je in een postkantoor komt hoef je geen nummertje te trekken. 
Je sluit gewoon aan tot je vooraan staat en dan zegt een stem in prachtig 
Engels naar welk loket je kunt gaan. Number four please. Fantastisch vind 
ik dat.’ Ze streelt de hond over de kop. Molly denkt dat ze weer verder gaan 
en wil overeind komen, maar gaat weer liggen als ze ziet dat het gelegen-
heidsbaasje nog geen aanstalten maakt om te vertrekken. Even is het stil 
en lijkt ook de vrouw te genieten van de rust. Dan wil ze toch weer verder 
praten. ‘Het gekke is dat onze Engelse kennissen juist zo genieten van wat 
ze hier ervaren. Die vinden het informele hier weer zo fijn. Ach ja, het zal 
overal wel wat zijn. Maar hoe ze omgaan met hondenpoep, daar kunnen we 
wel wat van leren.’ Ik vertel de vrouw dat de gemeente hondenpoepzakjes 
beschikbaar stelt en dat er plekken zijn gekomen om ze te deponeren. De 
vrouw lacht wat schamper. ‘Het zal mij benieuwen of dat een succes wordt. 
Laat iemand die netjes de poep van zijn hond opruimt minder hondenbelas-
ting betalen. Op die manier kun je het probleem misschien oplossen. Maar 
dan niet alleen op straat, maar ook in de grasveldjes, zodat kinderen er ook 
kunnen spelen.’ Molly vindt het nu wel genoeg. Ze komt overeind en geeft 
duidelijk aan verder te willen. Iets verderop in een grasberm blijkt waarom. 
Ze gaat door de achterpoten en doet een flinke behoefte. Als ze klaar is 
doet de vrouw het resultaat zorgvuldig in het zakje, knoopt het dicht en gaat 
verder. Zou het hondenpoepprobleem dan toch op te lossen zijn?

Maerten

Nieuw voetbalveld SVM probleem voor Korfbal
Het nieuwe kunstgras voetbalveld van SVM zal nog deze maand officieel worden geopend maar het in aanleg 

zijnde nieuwe derde voetbalveld ligt zo dicht tegen de velden van Korfbalvereniging Tweemaal Zes dat er 
problemen kunnen ontstaan.

Op het met zand opgehoogde terrein 
is een laag uitgegaste steenkool aan-
gebracht. Eind vorige week zijn de 
ingepakte kunstgrasrollen langs het 
veld gelegd. 

Het derde veld, dat SVM er bij gekre-
gen heeft ligt er, achter de velden van 
Tweemaal Zes, nog gegolfd bij. 

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
14-8

Wo.
20-8

Do.
21-8

Geconfijte eend met brie
en flensje

Woe.
13-8 9,75

9,50

9,95

9,50

Lamsschenkel met
warme knofloofsaus

Biefstuk pepersaus

Gebakken zalmfilet met 
citroensalsa
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