
De Helpdesk is een voorziening die 
voortkomt uit het project MENS. Dit 
is een project dat opgestart is door de 
gemeente De Bilt als uitvloeisel van 
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning. In dit project werkt de gemeente 
samen met onder andere het Buurt-
werk De Bilt, de Provincie Utrecht, 
SWO De Zes Kernen, Vitras en de 
Woonstichting SSW op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg. In maart 
2008 is de Helpdesk, die gevestigd is 
in de hal van Dijckstate, gestart. Vele, 
vooral de wat oudere inwoners van 
Maartensdijk, kennen de Helpdesk 
al en komen met regelmaat langs. 
De overige Maartensdijkers zijn vaak 
nog niet op de hoogte van de service 
die geboden wordt.

Lauk, Tine en Gerda
Sinds 1 augustus 2008 is mevrouw 
Lauk Spelberg aangetrokken als coör-
dinator van de Helpdesk in Maartens-
dijk. Zij heeft de afgelopen 34 jaar 
ervaring opgedaan in de zorg en heeft 
6 jaar in Maartensdijk gewoond. Haar 
taak is onder andere het werven en 
coachen van Helpdeskvrijwilligers. 
Voorlopig zal zij zelf ook meedraaien 
in de bezetting van de Helpdesk. Zij 
zal in ieder geval de eerste periode 
elke dinsdagavond aanwezig zijn. 
Tine van Ginkel en Gerda Vloedgra-
ven zijn de eerste Helpdeskvrijwil-
ligers. Tine van Ginkel woont al 42 

jaar in Maartensdijk en heeft al bin-
nen veel Maartensdijkse organisaties 
meegedraaid als vrijwilliger. ‘Ik ken 
veel organisaties en denk mensen te 
kunnen helpen in hun zoektocht naar 
antwoorden op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Natuurlijk kan ik niet 
alle vragen zelf beantwoorden, maar 
ik kan ze dan wel doorverwijzen naar 
anderen. We hebben een dikke map 
gekregen met heel veel informatie 
als naslagwerk en ook de computer 
zal altijd aanstaan. Wat we niet weten 
zoeken we op. Er komt altijd een ant-
woord, misschien niet dezelfde dag 
maar het komt wel’. Gerda Vloedgra-
ven woont al 25 jaar in Maartensdijk 
en heeft, naast veel vrijwilligerswerk, 
tot vorig jaar gewerkt bij het Cen-
trum Indicatiestelling Zorg. ‘Om dit 
vrijwilligerswerk te mogen doen heb 
ik een intakegesprek moeten voeren. 
Het is wel vrijwilligerswerk maar het 
is niet vrijblijvend. Er wordt wel iets 
van ons verlangd. Gelukkig worden 
we goed ingewerkt en zullen er met 
regelmaat trainingen worden gegeven. 
We hopen op meer vrijwilligers zodat 
we per dagdeel met twee personen 
aanwezig kunnen zijn. We kunnen 
ons dan ook nog even terugtrekken 
met een bezoeker van de Helpdesk en 
echt de tijd nemen om te luisteren’. 
Naast deze vrijwilligers zullen ook 
SWO medewerkers op tijden dat de 
Helpdesk niet geopend is bezoekers 
te woord staan. 

Voor alle inwoners
De Helpdesk geeft antwoord op vra-
gen over alle voorkomende dien-
sten in Maartensdijk. Dat loopt van 
informatie over sport en recreatie tot 

informatie over thuiszorg en hulpver-
lening. Bijvoorbeeld vragen als: Hoe 
kom ik aan een maaltijd als ik niet 
meer zelf kan koken? Welke sporten 
kan ik in Maartensdijk beoefenen? 
Zijn er vakantiekinderactiviteiten? 
Hoe regel ik huishoudelijke hulp of 
iemand voor mijn persoonlijke ver-
zorging? Mijn kind drinkt te veel 
alcohol, hoe kan ik hem helpen? Via 
de Helpdesk is het ook mogelijk om 
afspraken te maken met de Advi-
seur wonen, welzijn en zorg Cynthia 
Vrijsen, met wijkcontactambtenaar 
Annemieke Vos of bijvoorbeeld een 
speciale arts voor het verkrijgen van 
een invalidenparkeerkaart. 

Nieuwe vrijwilligers
Lauk Spelberg is op zoek naar liefst 
acht vrijwilligers, zodat elke keer 
als de Helpdesk geopend is er twee 
personen aanwezig kunnen zijn. Op 
dinsdag 9 september is er van 19.30 
tot 21.00 uur in Dijckstate een infor-
matiebijeenkomst voor geïnteresseer-
de aspirant Helpdeskvrijwilligers. 

De vrijwilligers moeten beschikken 
over goede sociale en communicatie-
ve vaardigheden, een ruime algemene 
ontwikkeling, een goede beheersing 
van de Nederlandse taal en uiteraard 
dienen zij te beschikken over flexi-
biliteit. De vrijwilligers krijgen, bij 
gebleken geschiktheid, een overeen-
komst aangeboden voor een periode 
van een half jaar, met de mogelijk-
heid tot verlenging bij wederzijdse 
tevredenheid. Voor meer informatie 
kan men terecht bij Lauk Spelberg. 
Zij is te bereiken op telefoonnummer 
0346 214161 of 030 2203490. 

Openingstijden
De Helpdesk is geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.00 tot 12.30 uur en op dinsdag-

avond van 18.00 tot 20.00 uur. De 
Helpdesk is telefonisch te bereiken op 
nummer 0346 211055 en via e-mail-
adres helpdeskmd@mensdebilt.nl.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maartensdijkse Helpdesk 
wonen, welzijn en zorg 

door Marijke Drieenhuizen

De Helpdesk voor wonen, welzijn en zorg breidt met ingang van 1 september haar service uit door ook 
op dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur geopend te zijn voor het beantwoorden van vragen of het 

doorverwijzen naar de juiste personen of instellingen. Omdat er naar wordt gestreefd het aantal vrijwillige 
medewerkers hiervoor uit te breiden naar 10 personen is er ook een informatiebijeenkomst 

voor nieuwe vrijwilligers gepland.

Gerda Vloedgraven (links), Lauk Spelberg (midden) en Tine van Ginkel 
(rechts) zullen vooralsnog de Helpdesk wonen, welzijn en zorg in Maartens-
dijk ‘bemensen’.

Bomen Prins Bernhardlaan

Bewoners van de prins Bernhardlaan zijn blij met het behoud van een aan-
tal bomen. Lees meer hierover op pagina 5.
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P.K .N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

7 september - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

7 september - 11.00 uur 
Dhr. B. van Empel, Vleuten

St. Maartenskerk Maartensdijk
6 september - 19.00 uur en

7 september - 10.00 uur
Woord- en Communieviering

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
7 september - 10.30 uur

Drs. J. Bouma, Bilthoven

P.K .N. - Herv. K erk Groenekan
7 september  - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde K erk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

7 september - 10.30  en 18.00 uur
Ds. J.D. Heikamp, Staphorst

Ned. Ger. K erk Westbroek
7 september - 10.00 uur

Ds. J.F . Ezinga
7 september - 18.30 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten

P.K .N. - Herv. K erk Westbroek
7 september - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
7 september - 18.30 uur

Ds. J.A.W. Verhoeven, Oudewater

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

7 september - 10.00 uur
Ds. W. van den Hul, Amersfoort

7 september - 18.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel
7 september - 9.30 en 10.30 uur
Drs. P.D.D. Steegman, Bilthoven

Oecumenische dienst
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Internationale 
samenwerking tijdens 
Open Monumentendag 

Op zaterdag 13 september vindt de Open Monumentendag 2008 plaats, 
dat dit jaar in het teken staat van ‘Sporen’. In de gemeente De Bilt loopt 
een route van Oostbroek naar Westbroek en vanaf 10.00 zijn er een tiental 
monumenten opengesteld. Bijzonder aan deze Open Monumentendag is 
dat ook de partnergemeentes van gemeente De Bilt mee doen aan het pro-
gramma. 

Vanwege het landelijke thema ‘Sporen’ schenkt de gemeente De Bilt dit 
jaar aandacht aan ‘Sporen in het landschap’;  gebouwde sporen als landhui-
zen van de stichtse lustwarande, het gebouwde viaduct onder de A28 dat nu 
in gebruik is als wildviaduct en landschappelijke sporen als de tuinen van 
Copijn in Groenekan en de bijzondere stinzentuin van familie Baas in West-
broek dat te zien zal zijn vanaf de monumentale kerktoren in Westbroek. 

De stichting RAZEM, het samenwerkingsverband tussen de Poolse zus-
tergemeente Miecisko en de gemeente De Bilt organiseert samen met 
de Michaelparochie tijdens Open Monumentendag op 13 september een 
bijzonder programma. Vanaf 10.00 is iedereen welkom om naar een Pools 
koor te luisteren en te kijken naar de speciale tentoonstelling ‘Oogstfeest’ 
( strokransen en Mariabeelden uit Miecisko)  en ‘St. Michaelfeest’ ( kruizen 
in het bezit van de Michaelkerk) .

Aansluitend op de Open Monumentendag vindt op 14 september de 
gezamenlijke viering van De Heilige Kruisverheffing door de oosterse en 
westerse kerken plaats in de Michaelkerk. De Heilige Kruisverheffing is 
een feest in de liturgie van de katholieke kerk dat op 14 september wordt 
gevierd. Diezelfde dag wordt het ook gevierd in de oosterse orthodoxie. De 
oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van 
de basiliek van het heilige graf in Jeruzalem, dat samenviel met de vondst 
van het Heilige Kruis door Sint-Helena. Het is é é n van de weinige feesten 
die in de oosterse en westerse kerken op dezelfde dag wordt gevierd. De 
tentoonstellingen in de Michaelkerk zijn zondag 14 september a.s. nog tot 
16.00 te bezoeken. 

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
A ls het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/ Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart 
geheel naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

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

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

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

Voor zorg in de laatste levensfase

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

Collecte Prinses Beatrix F onds
Ziekten die de spieren aantasten, zoals Parkinson, MS en Huntington. Ziekten 
die nog steeds niet te genezen zijn. Daar gaat het om bij het Prinses Beatrix 
F onds. De hoop blijft middelen te vinden, die de spierziekten kunnen rem-
men, genezen en/ of voorkomen. Daarom zal er van 8 - 13 september 2008 
weer gecollecteerd worden;  mede om dit doel te realiseren. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Ineke Truitman, tel.nr. 06 30250180.

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 5 september a.s. wordt er in de recreatieruimte van Dijckstate 
weer een ontmoetingsdienst gehouden. Ds. R. Veenstra is de voorganger in 
deze dienst, waarin pianiste mevr. H. Verweij voor muzikale begeleiding 
zorgt. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De 
dienst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van de recrea-
tiezaal open en bent u van harte welkom.

Voor vervoersvragen:Jan Grootendorst, tel. 0346 212904.

Volksmuzikanten 
gezocht

Virgenie Hoogendoorn en Getine van der Toom willen een volksmuziek-
groepje starten In Westbroek. Hiervoor zoeken zij enthousiaste mensen, die 
het leuk vinden samen muziek te maken. Met volksmuziek bedoelen de beide 
dames muziek uit bijvoorbeeld Ierland, Zweden, Hongarije enz. Elk instru-
ment is welkom. 
Voor informatie kan men contact opnemen met Virgenie Hoogendoorn ( tel. 06 
15446664)  of met Getine van der Toom ( tel. 0346 281000) . 

Beheerscommissie 
Groene Daan

De beheerscommissie Groene Daan komt op woensdag 10 september a.s. 
om 20.00 uur in Openbare Vergadering bijeen in het Dorpshuis ( ingang 
Grothelaan) . Agenda en inlichtingen vooraf bij secr. Diny Verschuur - 
Bunte, Kastanjelaan 9, 3737 RA Groenekan. Tel. 0346 211435.

K enia
Esther Harshagen ( links)  en Henrike 
van ’t Land ( rechts) , met in hun 
midden Jayne van het weeshuis St. 
Paul' s in Nairobi staan zaterdag 6 
september a.s. tussen 10.00 en 12.00 
uur op het Maertensplein te Maar-
tensdijk om de laatste Afrikaanse 
spullen voor het weeshuis te verko-
pen en informatie te verstrekken. 

U kunt ook ter plekke een dona-
tie doen. Info vooraf 0346 214626 
( Esther)  of 0346 211833 ( Henrike) .

A NBO op de fiets
Deze week is er weer een ANBO fietstocht langs onbekende paden. Mooie 
herfstkleuren dienen zich aan. De tocht is op donderdag 4 september. 
Start: 9.30 uur bij de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, 
Jasmijnstraat 6. Einde om ongeveer 12.30 uur. Lengte 25 km. Onderweg is 
er een koffiestop. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. Informatie tel. 030 
2201295 of 030 2285493.



Volgens een brief van 11 oktober 
1899 in het bouwarchief van de oude 
gemeente Maartensdijk verleende 
burgemeester E. Q uarles van Ufford 
toestemming aan G. van Ekris voor 
het bouwen van een boerderij aan 
de zuidzijde van de Kerkweg ( de 
huidige Dorpsweg)  in de gemeen-
te Maartensdijk. De boerderij was 
bestemd voor Jan Teunis van Ekris, 
getrouwd met Aartje van Zijtveld. Hij 
werd in 1886 in de tegenover gelegen 
boerderij Vredelust aan de ( huidige 
Dorpsweg 71)  geboren als zoon van 
Teunis van Ekris en Jannigje Looijen. 
De bewaard gebleven bouwtekening 
toont het ontwerp voor een langhuis-
boerderij inclusief kleideel van 20 
meter lang en 10 meter breed. Met 
aan de voorzijde een woonkamer, 
drie bedsteden en een ouderslaapka-
mer met daarachter een zomervertrek 
inclusief keuken. De ontlastingsboog-
jes boven de vijf ramen in de symme-
trische voorgevel zijn voorzien van 
gele steentjes met in de boogvel-
den boven de benedenramen blauwe 
tegeltjes. Dezelfde gele steentjes zijn 
ook toegepast boven de ramen van de 
in 1895 gebouwde schuur bij de boer-
derij Vredelust. De voorgevel heeft 
een fraaie topgeveldecoratie.

Nieuwbouw
Jan en Aartje kregen drie kinderen: 
Teus, in 1918 geboren en twee doch-
ters Jo en Janny, respectievelijk in 
1919 en 1928 geboren. Teus was 
lichamelijk niet sterk genoeg om boer 
te worden en kiest voor administra-
tieve werkzaamheden en de politiek. 
Later werd hij ook wethouder van 
de gemeente Maartensdijk. Jo trouwt 
met Teus van Vulpen en vertrekt naar 
Houten. Janny trouwt met Reijer van 
Reenen en blijft op de boerderij bij 
haar ouders wonen. Haar vader Jan 
is in 1955 overleden en haar moeder 
Aartje in 1973.

De boerderij is vanaf het begin altijd 
dubbel bewoond geweest, dit ver-
klaart de twee huisnummers. Door 

de vanaf de jaren zestig opkomende 
nieuwbouw aan de zuidzijde van de 
Dorpsweg komt de agrarische func-

tie van Vredestein te vervallen. Op 
het land achter de boerderij van de 
familie Van Ekris worden de huizen 

aan de Merellaan gebouwd met aan-
sluitend het eerste winkelcentrum van 
Maartensdijk: ‘De Marijkehof’. De 
familie Van Ekris behoudt, via hun 
overgebleven stukje land direct achter 
de boerderij, recht van uitweg op de 
Merellaan. De gemeente heeft geen 
interesse om dit overgebleven terrein 
achter Vredestein van de familie Van 
Ekris te kopen. Wel is de gemeente 
bereid een sloot aan de zuid west 
zijde hiervan, die wateroverlast voor 
de oude kwekerij van Rijksen en de 
nieuwbouw kan veroorzaken, van een 
duiker te voorzien en te dempen.

A ntiek
Nadat de agrarische functie van Vre-
destein is vervallen, vinden er in de 
boerderij en het daarachter liggen-
de stukje land nog vele activiteiten 
plaats. Vanaf 1967 tot 1972 huurt Bert 
Bolle, een antiq uair uit ’s - Graven-
land, die later Rustenhoven aan de 
Dorpsweg bewoonde, de deel van de 
boerderij voor opslag voor zijn boe-
renantiek. Als huurder mag hij echter 
niet veel aan de ruimte veranderen. 
De standplaatsen voor de koeien met 
daarachter de groep, moesten intact 
blijven. Af en toe ontving hij zijn 
klanten ook op de boerderij.

Spreekuur
In de tuin voor en aan de west-
zijde van de boerderij stonden 
in de jaren vijftig kunstig in de 
vorm van kippen en kalkoenen 
gesnoeide ligusterstruiken. Jaren-
lang heeft de vroegere politicus 
en wethouder Gerrit Buitenhuis 
de moestuin naast de boerderij 
gebruikt. Een bekend beeld in het 
dorp was dat Buitenhuis bij het 
hek van zijn moestuin aan de 
Dorpsweg, meestal op een hark of 
spade leunend, met voorbijgangers 
stond te praten en hen van advies 

diende. Op het land achter de boer-
derij liepen vaak een paar schaapjes 
van de familie Doornenbal. Ook de 
Groenekanse dierenarts Copijn hield 
jarenlang in een aparte behuizing 
achter op het terrein van Vredestein 
zijn wekelijks spreekuur. 

Sociale belangstelling
Janny van Reenen - van Ekris is in 
2003 op 74 jarige leeftijd overleden. 
Zij was actief bij het Rode Kruis in 
het dorp en werkte lange tijd in het 
verzorgingshuis De Windehof aan de 
Rembrandtlaan in Bilthoven. Janny 
was begaan met de bewoners en nam 
ze soms mee naar de boerderij. Reijer 
en Janny waren gastvrij en hadden 
thuis op de boerderij graag mensen 
om zich heen. Met de realisatie van 
het Thomashuis in de voormalige 
boerderij Vredestein blijft de sociale 
functie gehandhaafd.
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Vredestein 
In De Vierklank van vorige week stond een artikel over het in de lente van 2009 te openen Thomashuis 
in de voormalige boerderij Vredestein aan de Dorpsweg 102-104 te Maartensdijk. De eerste bewoners 

zullen begin volgend jaar zich daar willen gaan vestigen. Het betreft veelal mensen die door een aangeboren 
beperking een veilige woonomgeving met permanente zorg en aandacht behoeven. Het Thomashuis 

wordt gerealiseerd in de voormalige boerderij Vredestein van de familie Van E kris die er ruim 
honderd jaar heeft gewoond en gewerkt.

Dennis en N athalie van Middelkoop zijn de toekomstige zorgverleners in 
het - in de thans verbouwde boerderij te vestigen -Thomashuis. Z ij bieden 
de ‘buurt’ en andere geï nteresseerden graag de gelegenheid om persoon-
lijk kennis te komen maken en nodigen belangstellenden uit op woensdag  
10 september a.s. bij een presentatie van het Thomashuis aanwezig te 
zijn. Z e geven op deze avond een beeld van wat een Thomashuis is, wie er 
samen met hen in het huis komen wonen en waar de overkoepelende orga-
nisatie Thomashuizen N ederland voor staat. De presentatie vindt plaats 
in het restaurant van Dijckstate, begint om 19.30 uur en zal ongeveer om  
22.00 uur zijn af gelopen. De avond zal alleen gaan over het Thomashuis 
Maartensdijk.

Luchtf oto van de boerderij Vredestein, waarschijnlijk begin jaren zestig 
gemaakt. Let op de f raaie voorgevel met de topgeveldecoratie. 

E en ontlastingsboogje met de gele steentjes en blauwe tegeltjes in  
het boogveld.

Boerderij begin dit jaar t.b.v. ver-
bouw ontmanteld. E rachter en eraan 
vast wordt een uitbreiding geplaatst 
t.b.v. het Thomashuis.

De deel volgebouwd met boeren-
antiek van Bert Bolle. Van deze thans 
in A ustralië  gevestigde ex -eigenaar 
van het voormalig Barometermuseum 
is deze f oto.

K lankbord
Over mensen en dingen 

die voorbij gaan
Onlangs was ik in Lage Vuursche en parkeerde op 
het grote plein achter het hotel. Vóór  mij lag een 
flink stuk grasveld. Drie jonge paarden graasden 
er. Twee licht grijze en een bruine. Tussen de 
bomen aan de overkant was een wit huisje zichtbaar. Geen mens te zien. De 
dag was bewolkt en somber. Hier speelde lang geleden de voetbalclub van 
Lage Vuursche. Het krakende houten schuurtje zonder douche of andere 
voorzieningen, bedoeld als kleedhok, is al lang verdwenen.
Begin jaren zestig van de vorige eeuw ben ik er op een zaterdagmiddag eens 
gaan kijken. Toen ik die gasten daar zo gezond over het veld vol bergen 
en dalen zag hollen en struikelen kreeg ik er ook zin in. Ik besloot daar te 
gaan voetballen omdat ik zag dat er geen publiek was. Dan kan je ook niet 
uitgelachen worden. Een jaar of tien of twaalf heb ik er over het golvend 
landschap gerend met de opdracht om doelpunten te maken. Met al die 
spelers die veel jonger waren, heb ik veel plezier gehad.
Voor de motor van de club, Joop Aalderink, had ik bewondering. Hij was 
naast speler ook nog aanvoerder, trainer en bestuurslid en besprak op zijn 
manier de tactiek die wij moesten volgen om eens een keer te winnen. Joop 
was altijd bereid om anderen te helpen. Als er iets moest worden opgericht 
nam hij het voortouw. Als er iets te organiseren, te beheren en te regelen 
viel dan deed hij dat, zoals bij het dorpshuis De F urs. Toen het veld in Lage 
Vuursche een andere bestemming kreeg, waarna de club op een Baarns veld 
moest spelen, was het snel afgelopen. Een aantal spelers kwam daarna bij 
SVM in Maartensdijk terecht, waar Joop even gedreven en opgeruimd mee 
ging organiseren. Op de dag dat ik naar dat stuk grasland keek werd Joop 
gecremeerd. Het was 19 augustus 2008. ( Kees Pijpers)

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Wij le veren uitsluitend kwaliteits merkschoenen, in kleine en 
grote maten, van SMAL tot EX TRA BREED. 
Of u nu  in een woon-/  zorg centrum, of in een service flat woont, 
wij hebben voor u de perfecte leest.

Wij verkopen de volgende kwaliteitsmerken:

Voor Dames o.a. Voor Heren o.a.
Ara, Ortho, Picardi, Rohde, Romika, Schneider, Waldlä ufer, Gallus, v. Lier,
 v. Wezel, Pulman verbandpantoffels - schoenen Rohde, Romika

Donderdagochtend 11 september 
Verkoop van 10.00 tot 12.00 uur. Uw kennissen zijn ook welkom

in Wooncentrum “Dijckstate” te Maartensdijk.

H. van der WILT & Zn.
Egelantierstraat 90, 1171 JR Badhoevedorp, Telefoon/ Telefax: ( 020)  659 81 66
Ingeschreven Kamer van Koophandel Haarlem Nr. 86569.

Wij bezoeken* u op 
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nt 
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k
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”

Schoen- en pantoffelverkoop
voor dames en heren



Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 SW 2.0 16V HDI XT, GRIS FER, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV ,SB,
ABS, ESP, AIRBAGS, RAD/CD, PARKEERHULP, REGENS, 109.000KM ...................................................  `05 €.14.500,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ....................................  `06 €.12.950,-
206 CC 1.6 16V ,ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, 44.000KM ..........................................................................................................  `02 €.11.950,-
306 1.8 16V CABRIO, GRIS ICELAND, BRUIN LEDER INT, AIRCO,
ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, WINTERKAP, 67.000KM ..............................................................................  `02 €.11.500,-
306 1.8 16V BREAK, ROOD MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, ESP, TREKH,174.000KM, ................................  `97 €.3.450,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ..........................................................................................  `03 €.8.750,-
307 CC 1.6 16V, ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, ER,
CV, SB, LMV, MLV, ABS, AIRBAGS, 55500KM ..........................................................................................  `04 €.17.250,-
308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS, BLAUW MET, CLIMATE,
ER, CV, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE, LMV, 10.600KM ...............................  `07 €.20.950,-
406 2.0 16V FAMILIALE, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, ABS, .......................................  `98 €.3.950,-
PARTNER 1.4I COMBISPACE, L BLAUW MET, ER, CV, SB, AIRCO, 22.000KM........................................  `03 €.10.250,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C3 1.4, BLAUW, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, 40.000KM .......................................................  `03 €.9.950,-
CITROËN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, CRUISE C, 73.000KM .................................................................................  `05 €.14.950,-
CITROËN SAXO 1.0 I 538 3DRS, ROOD, AIRB, ACHTERW, TREKH, 130.000KM .....................................  `98 €.2.950,-
CITROËN XANTIA 1.8 16V, ER, CV, SB, CLIMATE C, RAD/CD WISS, 148.000KM ...................................  `98 €.2.950,-
CITROËN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, ZILV GRIJS MET, AIRCO,
ABS, CRUISE C, TREKH, 66.500KM ........................................................................................................  `05 €.14.500,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, GRIJS MET, ER, CV, SB, CRUISE C,
CLIMATE C, MLV, PARKEERS, RAD/CD, 32.000KM .................................................................................  `05 €.17.700,-
CITROËN 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 SCENIC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, 4ER, CV, SB, ABS, LMV,
MLV, TREKH, RAD/CD, CLIMATE C, HALF LEDER, 106.000KM ...............................................................  `02 €.9.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, ZWART MET, CLIMATE C, ER, CV,
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, TREKH, CRUISE C, MLV, LMV, 105.000KM......................................................  `03 €.11.950,-
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,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER,
CV, SB, TREKH, RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164.000KM ............................................................................  `04 €.21.500,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV,
SB, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM .................................................................  `07 €.23.950,-

BUDGET CARS
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

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit

Andijvie .................. zak 400 gr 0,69

Sperziebonen ............... héél kilo 0,79

Champignons ............doos 250 gr 0,49

Pluksla .................. zak 150 gr 0,99

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

Ananas of Meloenmix ..... volle bak 0,99

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

Perssinaasappels ............. 2 kilo 1,99

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Vers gesneden

Vers gesneden

100 gram 0,99
Kipschotel
in mosterdsaus

100 gram 0,79
Kapucijnersschotel

De beste

Heerlijke zoete

100 gram 0,99

Pasta
met zalm

Hollandse Vers gesneden

handappels

 



Er is intensief gesproken over de 
geschilpunten, net zo lang tot er een 
formule is gevonden die voor alle 
deelnemers aanvaardbaar is. Met 
deze consensus kan iedereen leven 
en dat is in dit geval, wanneer men 
het verslag van het overleg leest, ook 
duidelijk van toepassing.

A anleiding
De bewonersgroep diende bij de 
gemeente een bezwaarschrift in tegen 
het verlenen van een kapvergun-
ning ten behoeve van de realisa-
tie van het nieuwbouwplan ‘Opge-
togen’. Het College beschouwde 
het bezwaar ongegrond waarna de 
bewonersgroep in beroep ging bij de 
rechtbank Utrecht. Aan de voorzie-
ningenrechter werd tevens verzocht 
om een voorlopige voorziening te 
treffen. Door de rechtbank was als 
datum van de behandeling van de 
zaak vrijdag 29 augustus jl. vastge-

steld. Dinsdag 26 augustus nodigde 
de gemeente de groep uit voor een 
gesprek om te bekijken of tot een 
oplossing kon worden gekomen in dit 
conflict. Woensdagavond 27 augustus 
2008 vond het gesprek plaats, waar-
bij de groep, hun advocaat en hun 
bomendeskundige aanwezig waren. 
Tevens waren de projectontwikkelaar 
BEMOG en vertegenwoordigers van 
de gemeente aanwezig.

R esultaten gesprek 
In de groenstrook tegenover de 
woningen van de groep worden bijna 
alle bomen in de periferie van het 
bouwplan en gelegen aan beide zij-
den van het in de groenstrook aan-
wezige pad gespaard. Van een vijftal 
was dit al bekend, maar bij nadere 
overweging zijn er nog acht extra 
aangewezen. Een ander aantal van 
elf bomen, dichter op het plan zelf 
gelegen, zal wel worden opgeofferd. 

In de opgemaakte schriftelijke over-
eenkomst staat expliciet vermeld, 
dat vastgesteld is, dat de te kappen 
bomen in goede staat verkeren. Ech-
ter staan deze bomen te dicht op de te 
bouwen appartementen. Vervolgens 
wordt uitvoerig onderbouwd, waarom 
handhaving niet mogelijk is. 
Voorts is afgesproken dat de gemeente 
een nadere motivering zou verstrek-
ken met betrekking tot de overige, in 
het plan voorkomende en te kappen, 
bomen. Dat is ook gebeurd en tevens 
is aangegeven, door welke ( nieuwe)  
bomen deze op een andere plaats 
zullen worden vervangen. Redenen 
kunnen zijn geprojecteerde in- en uit-
ritten of omdat ze staan op een gepro-
jecteerde weg. De gemeente geeft toe 
het economisch belang van de pro-
jectontwikkelaar, om gebruik te kun-
nen maken van de bouwvergunning 
voor het realiseren van het bouwplan 
‘Opgetogen’ en het volkshuisves-

tingsbelang van de woningcorporatie 
SSW en de gemeente, dus zwaarder 
te hebben laten wegen dan het belang 
van handhaving van de bomen. In de 
kapvergunning is wel de voorwaarde 
opgenomen dat na realisatie van het 
plan deze bomen worden gecompen-
seerd door kwalitatief goede bomen. 
Deze bomen zullen in de toekomst 
het nieuwe bouwplan een hoogwaar-
dig groen aanzien geven. 

Tevreden
De bewonersgroep is meer dan tevre-
den met de bereikte overeenstemming. 
Woordvoerders Rene van Eymeren en 

Dick van Kuijk: ‘Wij hebben ons nooit 
tegen het uitbreidingsplan verzet. Wij 
hebben alleen maar bezwaar gemaakt 
tegen de willekeur bij het aanwijzen 
van te kappen bomen. Goede gezonde 
exemplaren werden met é é n pennen-
streek van de kaart geveegd’. Met 
het resultaat van het gesprek is men 
extra tevreden, omdat het volgens 
de woordvoerders aantoont, dat goed 
overleg en ruime inspraak, waarbij 
beide partijen de intentie hebben naar 
elkaar te willen luisteren, altijd tot 
resultaat leidt. En dat is de echte 
winst, die hierbij is gehaald.

De SWO benadrukt in het voorwoord 
van het activiteitenprogramma dat 
een dergelijk ambitieus programma 
niet uitvoerbaar is zonder de grote en 
vaak belangenloze inzet van velen. 
De enorme inzet van alle docenten en 
leiding van activiteiten, rijders, huis-
bezoekers, gastvrouwen en -heren, 
concië rges en vrijwilligers die admi-
nistratief werk doen maakt het de 
SWO mogelijk, zoveel activiteiten 
uit te voeren. Vanaf 11 augustus 2008 
bestaat de mogelijkheid om aan te 
melden c.q. in te schrijven voor een 
cursus of activiteit.

Wegwijs op de computer
De afgelopen jaren hebben de ont-
wikkelingen op technologisch gebied 
elkaar in een rap tempo opgevolgd. 
De computer en al haar mogelijk-
heden zijn hier een goed voorbeeld 
van. Daarom organiseert SWO De 
Zes Kernen De Bilt cursussen die u 
wegwijs zullen maken in de wondere 
wereld van de PC. Voor de cursussen 
wordt gebruik gemaakt van Windows 
X P en Office 2000. Er zijn cursus-
sen om ‘Kennis te maken met de 

computer’ in Dijckstate en er zijn 
meerdere Basiscursussen P( ersonal)  
C( omputer) , waarvoor diverse docen-
ten zich aanmeldden. Mevrouw 
Nowee leert u desgewenst Tekstver-
werken in Word en de heer Krone-
meijer leert u de eerste beginselen 
van Excel. Er zijn ook weer meerdere 
docenten bereid u alles over Internet 
en E-mail bij te brengen.

F ietsen
De F ietsclub is een club van mensen 
die het leuk vinden om met regelmaat 
een gehele dag te fietsen in de omge-
ving van Maartensdijk. Zij starten met 
een kop koffie en gaan daarna bepakt 
met een lunchpakket op pad. Onder-
weg picknicken ze op een bankje of 
een omgewaaide boom. De ene keer 
wordt er gefietst langs plassen en 
weiden, de andere keer door bos en 
heide. Bent u graag buiten en vindt u 
met elkaar fietsen ook zo leuk, kom 
dan bij deze fietsclub!  Afhankelijk 
van het weer kan de route gewijzigd 
worden. Gemiddeld gezien wordt er 
40 km per keer gefietst. Er staan 
voor de komende periode een aantal 

tochten op het programma waaronder 
een Lange duinenroute, een Vuursche 
route en een Grafheuvelentocht. De 
leiding is in handen van de heer en 
mevrouw Römers en Korevaar. Aan-
melden voor deze fietstochten kan 
bij de SWO Maartensdijk ( tel. 0346 
214161) .

Inloopochtend computercursussen
De digitale ( foto-) camera en de ver-
werking van de daarmee gemaakte 
foto’s krijgen de warme aandacht van 
de heer Huitenga en opnieuw de heer 
Kronemeijer. Zij willen u ook graag 
wegwijs maken in de wereld van de 
websites. Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar de computercursussen maar 
weet u nog niet precies welke cursus 
bij u past? Op maandag 15 september 
van 10.00 tot 12.30 uur is er een open 
inloopochtend voor de computercur-
sussen in SWO-centrum Dijckstate in 
Maartensdijk.
 
Gym nastiek
Bewegen staat centraal, maar wel 
met veel enthousiasme en plezier. Er 
wordt gestart met een warming-up 
op muziek, zittend, staand of lopend, 

ieder op zijn eigen niveau. Vervol-
gens komen soepel makende, ver-
sterkende en balansoefeningen aan-
bod. Er wordt gebruik gemaakt van 
materiaal als ballen, stokken en hoe-
pels. De les wordt afgesloten met een 
spel. Ballonvolley is op dit moment 
favoriet. Het is voor deelname aan 
deze trainingen en oefeningen geen 
enkel bezwaar wanneer u beperkin-
gen ervaart met bewegen, hiermee 
wordt in het lesprogramma rekening 
gehouden. Plezier in bewegen staat 
voorop. De oefeningen worden vaak 
ondersteund door muziek. F ysiothe-
rapeute Jenny F reriks verzorgt elke 
woensdag de lessen in Dijckstate. In 
Groenekan verzorgt mevrouw T. Kost 
de gymnastieklessen op dinsdag in 
het Dorpshuis Groenekan. Indien u 
mee wilt doen met é é n van deze gym-
nastieklessen kunt u zich aanmelden 
via de SWO Maartensdijk ( tel. 0346 
214161) .

A ctief bewegen
Mensen in de leeftijd van 65 tot 75 
jaar die in staat zijn om intensiever 
bezig te zijn kunnen ook op woens-
dag terecht in Dijckstate. F ysiothe-
rapeute Jenny F reriks zal hen elke 
woensdagmorgen trainen volgens de 
regels die door het Nederlands Insti-
tuut voor Sport & Bewegen zijn vast-
gesteld. Zij gaan er van uit dat ieder-
een die gezond wil blijven minimaal 
30 minuten per dag echt actief moet 
bewegen. Aanmelden kan bij de SWO 
Maartensdijk ( tel. 0346 214161) .

K ralen en kaarten
In Westbroek wordt op donderdag-
ochtend in het SWO Informatiepunt 
in de Rabobank in Westbroek gewerkt 
met kralen. Met eenvoudige of moei-
lijker technieken worden de mooiste 
resultaten bereikt en leert u om uw 
eigen model te maken. Wilt u liever 
mooie kaarten leren maken, dan is er 
ook op deze donderdagochtenden de 
mogelijkheid om verschillende tech-
nieken aan te leren. Mevrouw G. van 
Straaten - van ’t Land helpt u op weg. 

Aanmelden kan bij de SWO Maar-
tensdijk ( tel. 0346 214161) .

F ilosofie?
F ilosofie of wijsbegeerte is de moeder 
der wetenschappen en ook de oudste. 
Kennis ervan  in onze tijd is ( nog 
steeds)  om bij allerlei zaken kritisch stil 
te kunnen staan. Botsing van culturen, 
criminaliteit, technologie, verloedering, 
vereenzaming, individualisering, enz., 
enz. De cursus biedt een leerzame eer-
ste kennismaking met dit boeiende en 
belangrijke vak. De heer J. de Graaf 
deelt graag met u op vrijdagochtenden 
in Toutenburg zijn kennis over filosofie 
met u. 
Vanaf februari is er ook op de vrij-
dag in Toutenburg een cursus over de 
grote filosofen o.a. Socrates, Marx, 
Nietzsche, Sartre en wetenschappers als 
Darwin en Einstein) . Ook is er aandacht 
voor Plato en Aristoteles, Locke, Kant, 
Schopenhauer, Wittgenstein, Popper en 
vele anderen. De bedoeling van deze 
cursus is dubbel: enerzijds om u ken-
nis te laten maken met het denken en 
doen van diverse beroemde geesten 
en anderzijds om ze ‘te betrekken op 
de huidige tijd’: kunnen wij nog iets 
van ze leren? Aanmelden kan bij de 
Maartensdijkse vestiging van SWO, tel. 
0346 214161.

 De Vierklank 5 3 september 2008

Veel activiteiten bij ambitieus 
SWO De Zes K ernen De Bilt 

door Marijke Drieenhuizen

In de Vierklank van 20 augustus besteedden we aandacht aan een aantal activiteiten uit het 
activiteitenprogramma 2008-2009 van SWO De Zes K ernen De Bilt. Deze keer belichten we een

ander deel van het aanbod.

Mevrouw G. van Straaten- van ’t Land (links) helpt u op weg als u meedoet 
doet met het werken met kralen en het kaarten maken in W estbroek.

Bij J enny  F reriks staat bewegen cen-
traal, maar wel met veel enthousi-
asme en plezier.

Mevrouw Sturkop leidt met veel ple-
zier op woensdagavond de O uderen-
societeit in Toutenburg.

E en aantal bomen is gered
door Henk van de Bunt

Bewoners van de prins Bernhardlaan te Maartensdijk bereikten vorige week overeenstemming met 
de gemeente De Bilt over het wel/ niet kappen van een deel van de bomen rondom het uitbreidingsplan 

‘ Opgetogen’  op de voormalige tennisbanen. De gemeente De Bilt bevestigde dit bij monde van de 
Communicatieadviseur en informeerde verder over de inhoud van het bereikte resultaat.

O pnieuw de groep voor een ‘overlevend’ ex emplaar. De stam van de boom is 
door veel blad en vruchten, nauwelijks zichtbaar.

Meer activiteiten op pagina 7



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

U hoeft niet 
verder dan 
Groenekan 

voor

kopieerpapier
pinrollen

kassarollen
drumkits

tonercartridges
inktpatronen 

GEOPEND 

MAANDAG T/M 

VRIJDAG 

8.30-17.00 UUR

Kon. Wilhelminaweg 461 
Groenekan 

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen 
aanpassen of 

nieuw

complete 

imagebuilding

brochures - tekst 

schrijven,
DTP, opmaak en 

vormgeving

advertentie 

- ontwerp 

en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & 

onderhoud 

websites

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires, 
onderdelen en hebbedingetjes voor 

nog meer kampeerplezier!

Vochtvreter compleet  Euro 16,95

1-2-3 Voortentreiniging Euro 7,50
 

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

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

Openingstijden: 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

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

professionele begeleiders geven uitleg
over fi tness en fysiofi tness.

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

its sportits sport
zaterdag 6 september

open dag

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

NIEUWE COLLECTIE
NAJAAR 2008
MODE VOOR HET HELE GEZIN

VOOR DE KINDEREN ZIJN 
ER NU AL VOLOP 

COMBINATIE-MOGELIJKHEDEN. 
REDEN GENOEG OM AL EVEN 

BINNEN TE LOPEN!!!

Restanten kindersokken 
NU 3 PAAR VOOR €2,00

DE NIEUWE 

NAJAARSCOLLECTIE 

BEGINT NU BINNEN 

TE KOMEN.



Jos Greuter komt oorspronkelijk uit 
Amsterdam, waar zij samen met haar 
echtgenoot een aannemersbedrijf 
runde. ‘ We hebben dat bedrijf twintig 
jaar gehad. Alles bij elkaar zuigt zo’n 
bedrijf best wel je accu leeg. Om die 
weer op te laden ging ik in de avond-
uren studeren’, aldus Jos. Zo deed ze 
in Tilburg in deeltijd een opleiding 

journalistiek, als extra bagage voor 
haar algemene ontwikkeling. Daarna 
deed ze binnenhuisarchitectuur. ‘Met 
dit diploma kon ik binnen het aanne-
mersbedrijf een woon- en inrichtings-
bedrijfje beginnen. Het leuke hiervan 
was dat ik na een verbouwing vaak 
de inrichting mocht verzorgen voor 
bekende Nederlanders.´

Hoge School Leiden
´ Na de verkoop van het aannemers-
bedrijf was ik aan het zoeken hoe 
ik mijn leven verder wilde invullen. 
Voor mij was duidelijk dat ik dat 
wilde doen door met mensen te wer-
ken en daar mijn creatieve capacitei-
ten bij te betrekken. Iemand raadde 
mij aan contact op te nemen met De 
Wervel in Zeist, omdat dat wel iets 
voor mij zou zijn. Met Don van Zant-
wijk, de directeur van De Wervel, had 
ik een intakegesprek. Deze man is zo 
bevlogen, ik werd daar helemaal blij 
van. Met heel veel plezier heb ik vier 

jaar de opleiding gevolgd. Het is een 
prachtige opleiding, niet alleen voor 
je eigen ontwikkeling, maar zeker ook 
om het aan anderen als therapeut door 
te geven. Helaas bestaat De Wervel 
nu niet meer. De Hoge School Leiden 
heeft deze opleiding overgenomen. 
Degenen die in Zeist gestudeerd heb-
ben krijgen de gelegenheid een HBO-
diploma in Leiden te halen. Ik heb 
hier niet mee gewacht en ben meteen 
aan de slag gegaan’, aldus Jos. 

E venwicht en balans
De kunstzinnige therapie richt zich 
op de gehele mens als individu. Ieder 
mens is uniek. Daar kunstzinnige 
therapie in eerste instantie een non-
verbale therapie is, wordt geprobeerd 
met schilderen, boetseren en tekenen 
het verloren evenwicht te herstellen. 
Door met vorm en kleur te werken 
kunnen diep weggestopte gevoelens, 
maar ook diep weggestopte kwalitei-
ten, die in ieder mens zitten, harmo-
niserend en activerend gaan werken. 
Daardoor komt een genezingsproces 
tot stand. Het leven krijgt weer zin. 
‘Mijn clië nten behandel ik door het 
fysieke, psychische en het individuele 
proces op elkaar af te stemmen. Elk 
ziekteproces verloopt anders en dus 
ook het genezingsproces.’

Niet zweverig
In Nederland moet er volgens Jos 
nog veel gebeuren. Het vak kunstzin-
nige therapie is nog zo onbekend. 
‘Vaak hoor ik zeggen: Oh, dat is zo 
zweverig, maar niets is minder waar. 
Wanneer je dit vak goed uitoefent 
moet je met je beide benen stevig op 
de grond staan.´  Kunstzinnige thera-
pie neemt in ons land gelukkig een 
steeds grotere plaats in binnen de 
hulpverlening. Ook huisartsen zijn 
er steeds meer van overtuigd dat 
patië nten baat hebben bij deze thera-
pie. Vooral mensen met onbegrepen 

klachten kloppen bij Jos aan de deur. 
‘In deze steeds complexer wordende 
maatschappij worden gevoelens vaak 
opgekropt en ingeslikt. Zij blijven 
ondergesneeuwd, wachtend op een 
explosie. Ik merk dat het voor een 
heleboel mensen moeilijk is onder 
woorden te brengen, wat er nu precies 
met ze aan de hand is. Artsen weten 
het vaak ook niet. Het gevolg is dat 
ze van kastjes naar de muur worden 
gestuurd. Dit lijdt ertoe dat mensen 
radeloos worden. Deze therapie is 
vooral zo waardevol voor juist deze 
mensen´  aldus Jos. 
Jos heeft in haar praktijk eigenlijk 
alleen maar goede resultaten geboekt. 
‘Bij de een duurt het langer dan bij 
de andere, maar je merkt dat er iedere 
keer een opgaande lijn is. Je ziet dat 
iemand die helemaal vast zat, langza-
merhand weer gaat opklimmen. Hij 
gaat weer prettig naar zijn werk en 
gaat ook de omgeving en het gezin 
anders benaderen. Als je dan ziet 
dat zo iemand weer allerlei dingen 
gaat oppakken, met vakantie gaat en 
weer lacht, dan maakt dat mij blij en 
enthousiast.’

Workshops
Naast kunstzinnige therapie voor 
individuele clië nten geeft Jos Greuter 
ook workshops aan groepen. ‘Ik doe 
verschillende workshops. De work-
shop kunst en cultuur loopt fantas-
tisch. Daarbij ga ik van de prehistorie 
naar de moderne tijd. Iedere sessie 
behandel ik een deel. De laatste drie 
kwartier gaan de cursisten, met de 
cultuurperiode die behandeld is als 
thema, schilderen, tekenen of boetse-
ren. Daarna bespreken we het resul-
taat met elkaar. Wat we erin zien, wat 
voor bewustwording erin zit en hoe 
we dat op onszelf kunnen betrekken. 
Het gebeurt ook heel veel dat cursisten 
tot de ontdekking komen dat ze talent 
hebben.’ Bij de workshop Sprookjes 

vertelt Jos Greuter een sprookje en 
probeert ze de oerkrachten die daar 
vroeger inzaten weer naar boven te 
halen. ‘Wat voor bewustwording zit 
er in dat sprookje. Er zijn gigantisch 
veel sprookjes. Het is heel interessant 
om te zien hoe mensen het ervaren en 
voelen wanneer zij een schilderwerk 
of aq uarel maken.’ Jos wil begin 
volgend jaar met een jaarworkshop 
beginnen. ‘Daarin gaan we heel veel 
tekenen, schilderen en boetseren. Nog 
meer de technieken behandelen, maar 
ook de filosofie erachter. Museum 
bezoek wordt hierbij niet vergeten. 
Alle workshops bieden verschillende 
ingangen om via creatieve opdrach-
ten op een speelse en onderzoekende 
manier met je eigen ontwikkeling 
bezig te zijn. Het zijn absoluut geen 
duffe workshops. Op de eerste plaats 
staat genieten centraal. Ik werk met 
kleine groepjes. De kosten bedragen 
20 euro per ochtend.
Informatie over de Praktijk voor 
Kunst en Therapie van Jos Greuter 
is te vinden op www.josgreuter.nl. 
Telefoon 035-6852626.
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De laatste avond van het Zomer-
bridge 2008 van bridgevereniging 
Hollandsche Rading was er é é n in 
stijl. Asfalteringswerkzaamheden van 
het Vuurse Pad, waaraan het tijdelijk 
Dorpshuis is gelegen bemoeilijkten 
het bezoeken van de bridgedrive. 
Toch was het een topavond met nog 
niet zoveel deelnemers als een van de 
voorgaande avonden. De deelnemers 
moesten, om teer aan hun schoeisel 
te ontlopen als ware bermtoeristen 

de accommodatie bereiken. 
De wedstrijdleiding had een avond 
georganiseerd met 7 speelronden van 
4 spellen per ronde. Rob Broekhof 
+  Jan van der Heide werden win-
naar met 67,86 % , met op de tweede 
plaats Tine van Ginkel - Assen +  
Nans Lelie ( 63,99 % )  en Menno de 
Vries +  Nanne de Vries als derde 
( 57,29 % ) . Bert Smits +  Koosje van 
de Vlugt ( 56,40 % )  en Anneke de 
Jong - Leenslag +  Toon Smits ( 55, 

21 % )  vielen niet buiten goud, zilver 
en brons.

Totaal waren er 10 avonden zomer-
bridge. Om in de eindrangschikking 
vermeld te kunnen worden diende 
men aan 6 avonden te hebben deel-
genomen. Bij een groter aantal avon-
den aanwezigheid telden de beste 6 
resultaten. De einduitslag Zomer-
bridge 2008 toont een opmerkelijke 
overeenkomst met die van 2007. Ook 
toen was Trees van Doorn winnares 
met een percentueel gemiddelde van 
60,23. Ditmaal bleef de teller steken 
op 60, 21 % . Rob Broekhof en Jan 
van der Heijden behaalden evenals 
in 2007 ook in 2008 ex aequo het 
zilver en het brons met 59,30 %  ( in 
2007 58,97 % ) . Zij eindigden nipt 
voor Tine van Ginkel - Assen en 
Nans Lelie, die de vierde en vijfde 
plek delen met 59,14 % .

Op herhaling
In totaal namen in deze serie van 
tien avonden 97 personen deel aan 
é é n of meer daarvan. 41 bridgelief-
hebbers waren zes of meer avonden 
aanwezig en kwamen derhalve in de 
eindrangschikking voor. Deze cijfers 
zijn voldoende voor bridgeclub Hol-
landsche Rading om ook in 2009 
weer zomerbridge te organiseren.

Trees van Doorn (l.), hier spelend met A nneke de J ong - Leenslag tegen Bep 
van Ballegooijen en A llie van Gellecom won zowel in 2007 als 2008 het 
zomerbridge.

K unstzinnige therapie geeft licht bij
onbegrepen klachten

door Guus Geebel

Midden in de bossen van Lage Vuursche oefent Jos  Greuter het beroep 
van kunstzinnig therapeut uit. Jos  is een veelzijdige vrouw die, voor 

zij bijna vijf jaar geleden met haar praktijk begon, tal van opleidingen 
volgde. Behalve individuele kunstzinnige therapie, geeft zij ook 

workshops aan groepen.

K unstzinnig therapeut J os Greuter 
ziet eigenlijk alleen goede resultaten.

De f raaie praktijk in de bossen van 
Lage Vuursche.

Trees van Doorn wint opnieuw Zomerbridge
Hadwerken
Iedere vrijdagmiddag is er in de recre-
atieruimte van Toutenburg een crea-
tieve handwerkmiddag. Mevrouw M. 
Kuipers komt met leuke ideeë n, maar 
u bent ook vrij met uw eigen hand-
werk te komen. U hoeft zich niet aan 
te melden, maar u kunt zo vrij binnen-
lopen. Aanmelden kan bij de SWO 
Maartensdijk ( tel.0346 214161) .

K laverjassen
Elke woensdagmiddag is gereser-
veerd voor het klaverjassen. Speelt u 
dit spel graag? Kom dan naar Dijck-
state of Toutenburg in Maartensdijk 
en speel dit populaire troefspel mee!  
De heer en mevrouw Korsman bege-
leiden de middag in Toutenburg en 
de heren de Heer en van Tricht zijn 
aanwezig in Dijckstate. Aanmelden 
kan bij de SWO Maartensdijk ( tel. 
0346 214161) .

K oersbal
Koersbal kan individueel of in team-
verband worden gespeeld op een mat 
van 8 meter lang en 2 meter breed. 
De bedoeling is een bal vanuit een 
speelvlak zo dicht mogelijk bij een 
klein wit balletje ( de ‘jack’)  te rollen, 

dat vooraf op de mat is geplaatst. De 
moeilijkheid is dat het zwaartepunt 
van de speelbal uit het midden ligt 
waardoor de bal bij het rollen altijd 
een kromme baan beschrijft. Dat 
maakt het iedere keer weer spannend 
of de speelbal bij het witte balletje 
komt of niet. De deelnemers worden 
onderverdeeld in paren. Steeds spelen 
twee paren tegen elkaar. De hoogste 
score krijgt het paar dat de meeste 
ballen het dichtst bij de jack heeft 
weten te rollen. Behalve de bewe-
ging staat de onderlinge gezelligheid, 
zowel tijdens het spel als in de koffie-
pauzes, hoog in het vaandel. Het spel 
is bijzonder geschikt voor ouderen, 
omdat het in alle rust kan worden 
gespeeld. Het is zelfs mogelijk het 
vanuit een ( rol) stoel te beoefenen. Op 
vrijdagmorgen wordt er in Dijckstate 
gespeeld, op donderdagmorgen in het 
dorpshuis in Hollandsche Rading, op 
woensdagmorgen in het dorpshuis in 
Groenekan en ook op woensdagmor-
gen in het dorpshuis in Westbroek. 
Aanmelden kan bij de SWO Maar-
tensdijk ( tel. 0346 214161) .

Ouderensocië teiten
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u 
gezellig een drankje nuttigen en met 
elkaar praten!  Ook worden er acti-
viteiten georganiseerd zoals bingo, 
spelletjes of een diavoorstelling. De 
Soos 60+  in Maartensdijk wordt 
gehouden op woensdagmiddag in de 
Ontmoetingskerk aan de Koningin 
Julianalaan in Maartensdijk en start 
altijd het eerste half uur met gymnas-
tiek, onder leiding van de heer R. 
Karstens. Vervoer kan geregeld wor-
den. In Toutenburg is er op woens-
dagavond een soos onder leiding 
van mevrouw Sturkop. In Westbroek 
regelt mevrouw T. Jansen elke derde 
dinsdagmorgen van de maand een 
soos in de Rabobank in Westbroek. 
Aanmelden kan bij de SWO Maar-
tensdijk ( tel. 0346 214161) .

Meneer en mevrouw K orsman orga-
niseren op woensdagmiddag in Tou-
tenburg het klaverjassen. ‘E r is nog 
plek om mee te doen en je hoef t echt 
niet heel oud te zijn of  in Toutenburg 
te wonen om mee te doen’, legt de 
heer K orsman uit.

Vervolg van pagina 5
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Kies bewust!
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Paprika mix
zak 3 stuks

Week 36 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 september t/m zaterdag 6 september 2008.

Pas op: 
duikelingwekkend
lage prijzen!

2.192.2 191922
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1.49
liter 0.33
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3 FLESSEN

VERSVOORDEEL

Cola, sinas of lemon light
3 flessen à 1,5 liter

CêlaVíta 
aardappeltjes
Amerikaanse ribbel-
schijfjes, country 
aardappelpartjes 
of wokjes
zak 900 gram

Olijfolie 
traditioneel
fles 500 ml

Hellema 
smoeltjes fruit
uitdeelpak met 8 uitdeelpakjes

Soep in zak
tomaat met mascarpone
zak 570 ml

Achterham
pakje 150 gram

Olijfolie 
mild
fles 500 ml

Olijfolie 
extra vierge
fles 500 ml

Calvé 
pindakaas light
pot 350 gram

Rijst meergranen
pak 275 gram

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

627_ADV_CL3_WK36.indd   2 29-08-2008   13:24:30
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advertentie

Ook nu weer zullen de bezoekers 
overal rond kunnen kijken. Vooral 
de ruimtes vol met glanzende trai-
nings- en fitnessmachines zullen de 
aandacht trekken. Men mag ze uiter-
aard uitproberen. De medewerkers 
zullen uitgebreid voorlichting geven 
over de vele mogelijkheden. Kijken, 
proberen, vragen, kennismaken, dat 
zijn is het kort de opzet van deze 
dag waarbij ook nog een hapje en 
een drankje hoort, vertellen de orga-
nisatoren, medische fitness trainer 
Jonathan van Westering en zijn col-
lega Erik Bergman. De laatste houdt 
zich vooral bezig met groepslessen en 
daarnaast ook met voedingsadviezen. 

Vooral de groepslessen, die in sep-
tember weer van start gaan, zullen 
onder de aandacht worden gebracht. 
Die lessen zullen bestaan uit ver-
schillende elementen. ‘Spinning’ is 

daarvan een belangrijk onderdeel. 
Het gebeurt op speciale ‘home train’ 
fietsen met een vliegwiel. Dat kan 
nauwkeurig worden afgestemd op een 
bepaalde weerstand om op die manier 
de individuele ‘fietser’ te trainen naar 
zijn persoonlijke mogelijkheden. 
Spinning vindt plaats op muziek. 

Groepslessen
Het is de bedoeling met verschillende 
groepen, ingedeeld naar leeftijd maar 
ook voor de jeugd, in september van 
start te gaan. Y oga is een ander ele-
ment van die groepslessen. Het is ech-
ter geen ‘spirituele yoga’ benadruk-
ken de beide instructeurs, er is niks 
zweverigs aan. Het gaat er alleen om 
dat de deelnemers zich bewust wor-
den van hun lichaam, en leren om te 
gaan met hun ademhaling. Daarnaast 
komen er nog andere oefeningen, ook 
weer op muziek. Het uiteindelijke 

doel van deze lessen: verbetering van 
de conditie, spierversterking, vergro-
ting van de mobiliteit en verbetering 
van de coördinatie. 

Ook in groepsverband worden de 
Total Body, Kick and F un, voor jong 
en oud Pilates en de Outdoorles-
sen Power Walken aangeboden. Voor 
deze lessen is inmiddels een speciale 
ruimte op het complex ingericht. De 
beide trainers hebben er zin in om 
hiermee van start te gaan. Tijdens de 
open dag komt er een aantrekkelijke 
aanbieding voor deze lessen.

Hardloopwedstrijd
Dan is er vanaf 15.00 uur de F ysio 
F itness run. Een hardloopwedstrijd 
door de aantrekkelijke omgeving van 
Groenekan. Er zijn twee categorieë n: 
17 t/ m 50 jaar en 51 jaar en ouder. 

De afstanden zijn 5 of 10 km. Na 
15.00 uur kunnen deelnemers hun 
startbewijs ophalen. Om 15.50 uur 
is er een gezamenlijke warming-up 
en om 16.00 uur valt het startschot. 
De kosten zijn 12.50 euro. Daarvoor 
mag je deelnemen aan de run, krijg 
je een welkomstdrankje en een bidon 
met sportdrank. Maar ook kun je dan 
na afloop deelnemen aan de gezellige 
barbecue die om 18.30 uur begint. 
Die barbecue wordt verzorgd door 
ambachtelijke slagerij Hans de Jong. 

Ook mensen die niet mee kunnen of 
willen rennen, maar wel willen bar-
becuen, kunnen zich inschrijven. Dat 
kan bij F ysio F itmess Visscher aan 
de Ruigenhoeksedijk 21 of op www.
ffvisscher.nl. Er zijn die dag leuke 
prijzen te winnen. Zo is er een etentje 
bij ‘Naast de buren’, een knipbeurt 
bij Kapsalon van den Berg ( de buren 
van F ysio F itness)  en F ysio F itness 
Visscher zelf zal enkele abonnemen-
ten voor het komende seizoen ter 
beschikking stellen. 

Open dag en F ys io F itness R un 
bij Visscher

door Martijn N ekkers

Op 14 september is het zover:  Open dag bij F ys io F itness Visscher aan de R uigenhoeksedijk 21 in 
Groenekan. Vanaf 9.00 uur is iedereen welkom. E en leuke gelegenheid om kennis te maken met het bedrijf 

dat zovele mogelijkheden biedt aan iedereen die wil ‘ leven en bewegen’ . A l twee keer eerder heeft 
F ys io F itness Visscher een open dag gehouden. De belangstelling was toen groot.

E ric bergman (l.) en J onathan van W estering voor de ingang van  
F y sio F itness Visscher aan de R uigenhoekse Dijk 21 Groenekan.

Dat vertellen haar de eigenaren die 
hun woning via een andere makelaar 
in de verkoop hebben maar hetzelfde 
geldt voor de woningen die ze zelf in 
Westbroek te koop aanbiedt. Er zijn 
heel weinig geïnteresseerden die aan-
bellen bij zo’n huis om eens geheel 
vrijblijvend een kijkje te nemen. 

Karin weet dat het kopen of verkopen 
van een huis natuurlijk een grote stap 
is en dat het ook niet slim is om direct 
een beslissing te nemen. Maar toch, 
waarom is er zo weinig belangstel-
ling, wordt er zo weinig gereageerd? 
Dat is wat zij zich afvraagt. 
Heeft het wellicht te maken met de 
onbekendheid van Westbroek? Het 
blijkt dat nog steeds een boel mensen 
het dorp niet kennen. Iedere huizen-
zoeker begint in principe met het 
zoeken op de site ‘F unda’. Wanneer 

ze dan de naam Westbroek tegen 
komen zegt ze dat niets. Ze clic-
ken gauw verder naar het volgende 
huis en komen dan terecht in andere 
plaatsen als Maartensdijk, Maarssen 
en Groenekan. Zijn dat plaatsen die 
wellicht een wat bekendere klank 
hebben? Erg jammer want we weten 
allemaal dat Westbroek een geweldig 
fraai, groen en gezellig dorp is. Er is 
een lagere school en het moet fijn zijn 
voor gezinnen met kinderen om hier 
te wonen. 

Drempel
Volgens Karin Van der Willigen zijn 
er ook wel woningzoekenden in 
Westbroek zelf, maar voelen die mis-
schien toch een drempel om hun wen-
sen kenbaar te maken. Een makelaar 
heeft als taak om een overeenkomst 
tussen twee partijen te realiseren, 

waarbij beiden een goed gevoel heb-
ben. Dat is natuurlijk een heel leuk 
vak, is haar ervaring, maar als reac-
ties uitblijven is het toch de vraag: 
waarom is dat zo? Ze zou die vraag 
graag beantwoord zien. Daarom stelt 
zij gedurende de maanden september 
en oktober voor iedereen die op haar 
vraag durft te reageren een gratis nati-
onale schildersbon beschikbaar. Deze 
bon heeft een waarde van 150 euro. 
Dat bedrag kan men terugkrijgen van 
een schilder wanneer die in opdracht 
schilderwerk verricht. De voorwaar-
den en de uitleg kan men vinden op 
www.schildersbon.nl. De bon is gel-
dig tot 1 februari 2010.

Reacties kan men kwijt bij makelaar 
Karin van der Willigen. Tel. 0346 
281444 of 06 36142989 of op info@
kvdwmakelaardij.nl. 

Laten huizenkopers Westbroek links liggen?
door Martijn N ekkers

De Westbroekse makelaar K arin van der Willigen loopt op dit moment rond met een grote vraag. 
In Westbroek staan momenteel verschillende huizen te koop, maar als ze de verhalen uit het dorp 

mag geloven zijn er maar weinig bezichtigingen.

K arin van der W illigen is razend benieuwd naar de reacties.

Als nachtvlinders na een avondje stappen
nog her en der herrie gaan trappen
is ‘t op fort Ruigenhoek
heel andere koek
met nachtvlinders die hun schoonheid verklappen

Guus Geebel Limerick

24 augustus jl. organiseerde Ruitersportvereniging Hol-
landsche Rading weer een springwedstrijd op het 
prachtige terrein van Stal Prinsenburg, dit keer gespon-
sord door Rabobank Hilversum Vecht en Plassen. Win-
naar in het 80 cm hoge oefenparcours was Phiel Plijnaar 
met paard Royaal, in de klasse B van 1 meter was Tim 
Jellema met Tristan de trotse prijswinnaar. De klasse 
L werd ook gewonnen door Tim Jellema, dit keer met 
paard Whiske. De zware Z klasse is gewonnen door 
Isabelle Boon met haar paard Top Gear.

14 september is er een dressuurwedstrijd bij Stal Prin-
senburg, wederom gesponsord door Rabobank Hilver-
sum Vecht en Plassen.

W innaar in de klasse M was R ichard van Z aanen met 
zijn paard Vermeer.

Zonnige springwedstrijd
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning
( artikel 41 Woningwet)  voor:
R eguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 117, ver-

nieuwen brug.
R eguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

29, vergroten woning en berging.
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’. 

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

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

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
•  Groenekan, Voordorpsedijk 29, 

het oprichten van een paardenaf-
richtingsstal.

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

Verleende bouwvergunning 1e fase
•  Groenekan, Kastanjelaan 5, ver-

nieuwen vergroten woning (26-
08-08).

Verleende monumentenvergunning
•  Maartensdijk, Dorpsweg 226, intern 

wijzigen woning (26-08-08).

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 voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

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

Beleid voor uitwegen
Als u een nieuwe uitrit wenst of een 
bestaande wilt veranderen, dan mag 
dat alleen met toestemming van de 
gemeente. Immers, een uitrit kan 
gevaar opleveren voor het verkeer, 
de parkeermogelijkheid op de weg 
beperken en het groen aantasten. 
Deze publicatie gaat over de regels 
die de gemeente daarbij gebruikt. 

Wettelijke regels over uitritten 
(“uitwegen”)
Uitwegen zijn verbindingen tus-
sen een particulier perceel (woning, 
bedrijf) naar de openbare weg. 
Uitwegen mogen aangelegd wor-
den onder bepaalde voorwaarden. 
Dat mag als er:
•  geen gevaar ontstaat voor de ver-

keersveiligheid;
•  geen bestaande parkeerplaats 

wordt opgeheven;
•  geen groenvoorzieningen (bomen, 

plantsoenen, bermen) worden 
aangetast. 

(art. 2.1.5.3 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening).

Als de uitweg ernstige nadelen 
heeft, dan kan de uitweg geweigerd 
worden. Als de nadelen niet al te 
groot zijn kunnen er voorschrif-
ten aan verbonden worden, om de 
nadelen te beperken. Die kunnen 
o.a. gaan over de breedte van de 
uitweg of de exacte ligging. Tegen 
een weigering van een uitweg of 
tegen de voorschriften kan bezwaar 
en beroep ingesteld worden.

Beleidsregels: aanvulling op wet-
telijke regels
De regels in de Algemene Plaat-
selijke Verordening zijn niet voor 
alle situaties duidelijk genoeg. Om  
meer duidelijkheid te krijgen heb-
ben burgemeester en wethouders 
een aantal extra regels opgesteld, 
die de wettelijke regels nader toe-
lichten.

Samengevat zijn de regels als 
volgt:
•  in principe wordt niet meer dan 

één uitweg per perceel toegestaan. 
Dit geldt m.n. voor percelen met 
één woning;

•  meerdere uitwegen kunnen soms 
wel toegestaan worden, b.v. voor 
wooncomplexen en bedrijven die 
relatief veel verkeer aantrekken 
(minimaal tientallen per dag);

•  een uitweg mag maximaal 3 m 
breed zijn. Hierop zijn uitzonde-
ringen mogelijk;

•  de aanlegkosten zijn voor reke-
ning van de aanvrager/melder.

Meldingsformulier
Als u een uitweg wil aanleggen 
moet u bij de gemeente een mel-
ding doen. Een meldingsformulier 
kan bij de gemeente aangevraagd 
worden. Daarop vindt u de nodige 
informatie over welke gegevens u 
moet aanleveren. 

Let op!  Deze publicatie is niet 
volledig. Als u de volledige regels 
wilt weten kunt u die (na afspraak) 
inzien op het gemeentehuis op 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilt-
hoven. 

Als u vragen heeft over dit onder-
werp kunt u zich richten tot de heer 
T. van den Hurk, tel. (030) 228 96 
08 of e-mail hurkt@debilt.nl

Bilthoven, 3 september 2008

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

Beheer Openbare Ruimte

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•  Bilthoven: herinrichten Van Dijcklaan rondom de Van Dijckschool: 

tot 15  september 2008;
•  De Bilt: aanleggen 2 duikers Voordorpsedijk: afsluiting voor gemotoriseerd 

verkeer in de nachten van 8 op 9 en 9 op 10 september 2008;
•  De Bilt: herinrichten Waterweg, gedeelte Groenekanseweg-Zephyrusweg: 

tot eind september 2008.

Vergunningen en Toezicht 

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Wilt u 10 buurtgenoten 
interviewen?

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

Wie zoeken wij?
Wij zoeken personen die:
•  woonachtig zijn in Maartensdijk;
•  zich actief in willen zetten voor hun wijk en die het leuk vinden mee te 

denken over hoe hun wijk verbeterd kan worden;
•  het leuk vinden om op vrijwillige basis wijkgenoten te interviewen. Het 

gaat daarbij om het afnemen van 10 interviews per interviewer;
•  in de periode van september tot december 2008 (gemiddeld één dagdeel 

per week) beschikbaar zijn.

Wat bieden wij?
•  Een introductiedag met training en toelichting voor alle interviewers;
•  Tussentijdse begeleiding en een bijeenkomst;
•  Een slotbijeenkomst waarin we gezamenlijk conclusies en aanbevelingen 

formuleren;
•  Vrijwillige respondenten: wij vragen de te interviewen personen om mee 

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

Wanneer vindt het plaats en hoeveel tijd kost het?
•  De introductiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 september van 

19.00 - 22.00 uur in het wijkservicecentrum in Dijckstate, Maertensplein 
96, 3738 GR Maartensdijk. U neemt daarna 2 proefinterviews af in de 
periode van 17 september tot 30 september. (Het afnemen van één inter-
view zal ongeveer één uur duren).

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

•  De slotbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 januari 2009 van 19.30 – 
22.00 uur in het wijkservicecentrum in Dijckstate.

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

Vervolg op pagina 1 1

M ededel ing:  H et  gemeent enieu w s is vol l edig in dez e ru briek opge nomen. A l l een 
voor de beke ndmaki ngen en vergu nningen is een sel ec t ie opge nomen, w aarbij in 
ieder geval  al l e inf ormat ie over de dorps ke rnen w ordt  vermel d. V ol l edige vermel -
ding van de beke ndmaki ngen voor de k ernen D e B il t  en B il t h oven st aan w eke l ijks  
in de B il t B u is/ B C  en op de w ebsit e van de gemeent e D e B il t  w w w .de bil t .n l .
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Heeft u nog een bromfietscerticaat?
Een bromfietscertificaat is geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. Voor deze 
datum moet dit certificaat op het gemeentehuis ( Burgerzaken)  zijn omge-
wisseld voor een bromfietsrijbewijs ( categorie AM) . Na deze datum is het 
certificaat niet meer geldig en dus niet meer omwisselbaar. Wie een brom-
fietscertificaat gaat omruilen tegen een rijbewijs AM moet hiervoor betalen 
en een pasfoto meenemen. 
Met een rijbewijs categorie A of B mag u in Nederland wel een bromfiets, 
snorfiets of brommobiel besturen. Op rijbewijzen die zijn afgegeven na 1 
oktober 2006 wordt de categorie AM automatisch op het document bijge-
schreven.

Eé n van de hoofddoelstellingen van 
de Regionale Sociale Dienst Kromme 
Rijn Heuvelrug is om rechtmatige 
verstrekking van bijstandsuitkerin-
gen te bevorderen en fraude met bij-
standsuitkeringen te voorkomen en te 
bestrijden. Daartoe is het noodzakelijk 
dat wordt gecontroleerd of de regels 
van de WWB worden nageleefd. Bij 
de Regionale Sociale Dienst voeren 
de inkomensconsulenten het reguliere 
controle-onderzoek uit naar de recht-
matige verstrekking van uitkeringen. 
Daarnaast zijn/ worden fraudepreven-
tiemedewerkers aangesteld die frau-
designalen inzake WWB-, IOAW- en 
IOAZ-uitkeringen onderzoeken. Dit 
betreft in de regel signalen waarbij 
het te verwachten nadeel niet groter is 
dan € 6.000. Zowel werkconsulenten/
inkomensconsulenten, als fraudepre-
ventiemedewerkers werken op basis 
van de inlichtingenverplichtingen 
zoals opgenomen in de WWB ( art. 
17, 53a, 54 en 63, 64) . 

Met de Verzamelwet SZW-wetgeving 
2008 krijgt het College van burge-
meester en wethouders de bevoegd-
heid toezichthouders voor de WWB, 
WWIK, IOAW, IOAZ en WSW aan 
te stellen. 

Een toezichthouder ( als bedoeld in 
afd. 5:2 Awb)  mag op grond van de 
aanstelling plaatsen betreden, inlich-
tingen vorderen, personen vorderen 
inzage te geven in hun identiteits-
bewijs en heeft recht op inzage in 
zakelijke gegevens en bescheiden en 
het nemen van afschriften daarvan. 
Een toezichthouder heeft dus meer 
mogelijkheden om zijn onderzoek te 
doen dan een controleur. 

De RSD kan, op grond van de 
Gemeenschappelijke Regeling, over-
gaan tot aanwijzing van toezicht-
houders, belast met onderzoek naar 
rechtmatigheid op deze wetten. De 
functies die daarvoor in aanmerking 
komen zijn:
•  inkomensconsulenten;
•  fraudepreventiemedewerkers;
•  sociaal-rechercheurs. 

De verruiming van de mogelijkhe-
den van de toezichthouder doet zich 
veelal voor bij de werkzaamheden 
van de fraudepreventiemedewerkers 
en sociaal-rechercheurs.
Met de aanwijzing van toezichthou-
ders wordt beoogd dat: 
•  de Regionale Sociale Dienst ruimere 

bevoegdheden heeft in de controle-

sfeer waardoor fraudesignalen via 
het bestuursrechtelijke traject kun-
nen worden afgehandeld. Hierdoor 
ontstaan meer mogelijkheden om 
fraude effectief en sneller te onder-
zoeken. Dit is ook van belang met 
het oog op ophoging van de aangif-
tegrens waardoor, naar verwachting, 
in de toekomst meer onderzoek via 
het bestuursrecht dient te worden 
afgehandeld.

•  een duidelijke wettelijke basis ont-
staat voor het uitvoeren van ( inter-
disciplinaire)  werkplekcontroles 
van medewerkers van de Regionale 
Sociale Dienst.

Het artikel 3: 42 van de Awb is op 
het besluit tot aanwijzing van toe-
zichthouders van toepassing. Dit arti-
kel regelt de bekendmaking van het 
besluit. Bekendmaking van dit besluit 
dient op de gebruikelijke wijze plaats 
te vinden. 

Voorts zijn toezichthouders op basis 
van art. 5: 12 Awb verplicht bij de 
uitoefening van hun taak een legiti-
matiebewijs bij zich te dragen. Het 
model van het legitimatiebewijs 
wordt vastgesteld door de Minister 
van Justitie.

A anwijzing toezichthouders 
R egionale Sociale Dienst

Ontwerp Welzijnsprogramma 2009 ter inzage
Burgemeester en wethouders hebben op 26 augustus jl. het Ontwerp Wel-
zijnsprogramma 2009 vastgesteld. In het welzijnsprogramma staan de 
instellingen aan wie in 2009 wel en niet een subsidie wordt verleend op 
grond van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003.
Het Ontwerp Welzijnsprogramma 2009 ligt tot 22 september a.s. voor 
iedereen ter inzage op de volgende locaties:
•  in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum;
•  in het servicepunt van de gemeente, Tolakkerweg 219 in Maartensdijk;
•  in de Openbare Bibliotheek, Kwinkelier 20 in Bilthoven;
•  in de uitleenpost van de Openbare Bibliotheek, Alfred Nobellaan 437 in 

De Bilt;
•  bij de Stichting Welzijn Ouderen, Jasmijnstraat 6 in De Bilt;
•  bij de Stichting Welzijn Ouderen, Maartensplein 96 in Maartensdijk;
•  in gebouw De Vierstee, Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk;
•  bij de V.V.S.O.-wvt, Talinglaan 10 in Bilthoven; 
•  bij Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt.
Gedurende de aangegeven periode kan iedereen schriftelijk zienswijzen op 
het ontwerp Welzijnsprogramma indienen bij Burgemeester en wethouders. 
Er is geen inspraakbijeenkomst. Wilt u toch mondeling reageren, dan kunt 
u zich wenden tot mevrouw S.L. van den Berge of de heer R.J. Engelbregt 
van Afdeling Samenlevingszaken.
Informatie over het welzijnsprogramma kan worden ingewonnen bij de 
afdeling Samenlevingszaken van de gemeente, telefoon ( 030)  228 95 41 of 
op www.debilt.nl 

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger en Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 11 
september 2008 om 20.00 uur in de oude raadzaal van het gemeentehuis 
‘Jagtlust’ te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt 
vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

A genda
Voorzitter: De heer P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgeno-
digd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Jaarverslag Gemeentelijke Ombudsman
20.45 uur 3.  Vaststellen beleidskader Wet Maatschappelijke Onder-

steuning
21.30 uur 4.  Beschikbaarstelling krediet t.b.v. onderhoud en vervan-

ging inrichting gymlokalen
21.40 uur 5.  Notitie evaluatie Wijk- en dorpsgericht werken
22.20 uur 6.  Vaststellen Nota Kostentoerekening aan producten en 

dienstverlening
22.50 uur 7.  Vaststelling kort verslag d.d. 12 juni 2008 
22.55 uur 8. Mededelingen
 8.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/ m juni 2008 
 8.2.  Overige mededelingen
 8.3.  Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
23.05 uur 9.  Rondvraag
23.10 uur  10.  Sluiting

Commissie van advies Openbare R uimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 11 
september om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te 
Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.

A genda
Voorzitter: mevrouw C.M. van Brenk, MsC
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. M.A.C. van Esterik

Voor deze vergadering is/ zijn de betreffende portefeuillehouder( s)  uitge-
nodigd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Afdoening bezwaarschrift tegen besluit tot vestiging 

voorkeursrecht op perceel Versteeglaan te Groenekan
20.45 uur 3.  Voorbereidingsbesluit gebied Vgelzang te Bilthoven
21.25 uur 4.  Beschikbaarstelling krediet t.b.v. herinrichting Dorp-

straat/ Burgemeester De Withstraat
21.55 uur 5.  Beschikbarstelling krediet t.b.v. meetnet riooloverstor-

ten
22.05 uu 6.  Vaststelling kort verslag d.d. 12 juni 2008
22.10 uur 7.  Mededelingen
 7.1.  Bespreking van de lijst met toezegingen en afspraken t/ m 

juni 2008 
 7.2.  Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering( en)
 7.3.  Terugkoppeling overige regionale organen
22.20 uur 8.  Rondvraag
22.30 uur 9.  Sluiting

Z ie ook nog pagina 1 4  over J ong De Bilt

H et  servic epu nt  in M aart ensdijk is geope nd op maandag van 
14.00 – 19.00 u u r en op donderdag van 08.30 t ot  12.30 u u r.

Precario
Wilt u ( als bewoner, bouwbedrijf 
of instelling)  gemeentegrond in 
gebruik nemen, dan heeft u hiervoor 
een vergunning nodig. Gemeente-
grond kan worden gebruikt door 
bijvoorbeeld bewoners die hun 
woning gaan verbouwen en die 
niet de gelegenheid hebben om 
de materialen op eigen terrein te 
plaatsen ( zoals een container of 
losse materialen) . Om ervoor te 
zorgen dat na de verbouwing de 
gemeentegrond weer in goede staat 
is, moet de gemeente hiervoor kos-
ten in rekening brengen. De kosten 
zijn afhankelijk van de tijdsduur, 
het aantal m2 of de hoeveelheid 
containers die nodig zijn tijdens 
de verbouwing. Voor het verkrij-
gen van een vergunning heeft u 
het formulier " Aanvraag gebruik 
gemeentegrond"  nodig. Als u een 
bouwaanvraag indient bij de afde-
ling VT, zit dit formulier al bij de 
benodigde papieren. Als u geen 
bouwaanvraag nodig heeft, kunt u 
het formulier ophalen bij de recep-
tie van het gemeentehuis. U dient 
dit formulier dan ingevuld, binnen 
7 dagen, te retourneren ter attentie 
van de afdeling BOR/Precario, Ant-
woordnummer 43, 3720 VB Biltho-
ven. U kunt het formulier ook via 
e-mail aanvragen: info@debilt.nl

Waarom ben ik zo onzeker? 

Waarom word ik zo snel kwaad?

Waarom kan ik me niet uiten? 

Waarom…?

Als je het gevoel hebt er niet meer 

alleen uit te komen is beeldend 

kunstzinnige therapie wellicht

een oplossing.

Het werkt inzichtgevend, 

concentratieverhogend en 

onspannend! 

Ook workshops voor 1 dag of
wekelijkse thema workshops.

Bel voor info tel. 035-6852626 of
mail naar info@josgreuter.nl 

Kijk op de website www.josgreuter.nl



Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
F ax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info
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Sf eervolle barbecue

E en van de spannende partijen

Sjoelers betrapt op stimulerende middelen
P l einw eek met  rec ord aant al  deel nemers

' K ijk eens Jan , ik vind dat dit niet kan. Zelfs hier gebruiken ze E PO! '
Greinzend houdt Vincent een fles meubelolie omhoog die de sjoelers hebben gebruikt 

om de sjoelbak voor de finale in topconditie te krijgen. ' E chte sjooligans'  roept hij me nog na…

Het tekent de sfeer tijdens de plein-
week, die vorige week gehouden 
werd op het plein tussen de huizen 
aan de Patrijslaan en de Valklaan in 
Maartensdijk. De week stond in het 
teken van badminton-, sjoel en dart-
wedstrijden tussen de bewoners. 

Maar liefst 48 ' pleiners'  hadden zich 
opgegeven. ' s Middags speelde de 
jeugd van 7 tot en met 17 hun par-
tijen en ' s avonds de rest. Dat het 
alweer snel donker wordt was geen 
probleem: handige buren knutselden 
bouwlampen aan lange planken en 
zorgden zo voor feë riek licht. Dat was 
nodig want tot ' s avonds laat werd er 
gespeeld.

Saamhorigheid
De bewoners zijn trots op hun plein.
Beter gezegd: ze waarderen de saam-
horigheid die tijdens deze pleinweek 
nog eens extra gestalte krijgt enorm. 

' Ik vind dit zo leuk! '  , zegt buurvrouw 
Wilma Bösher, ' We wonen hier nog 
niet zo lang en hadden dit nog nooit 
meegemaakt' . Ook man en zoon Bös-
her doen mee. 

Nieuw dit jaar is het darten, waarvoor 
ook zeventien deelnemers zich aange-
meld hebben. De familie Cloo stelde 
de schutting beschikbaar " Schroef 
hem d' r maar aan hoor! '  en het spel 
kon beginnen. Op een schoolbord, dat 
wellicht nog uit de kinderjaren van 
vader Jan stamt, werden door geoe-
fende rekenaars de punten genoteerd. 
De verblindende bouwlamp van Ruud 
zorgde voor  ruim voldoende illumi-
natie.

Toch werden de wedstrijden regelma-
tig onderbroken om even een hapje 
mee te pakken van de schaal die door 
een vriendelijke buurvrouw  werd 
voorgehouden. Zaterdag was het bij-

zonder fraai weer en iedereen ver-
heugde zich dan ook op de finales en 
de afsluitende pleinbarbecue.

Dennis en Pauline Top vezorgden de 
entourage en de etenswaren tot in de 
puntjes en er waren genoeg vrijwil-
ligers die achter de roosters wilden 
staan. Ook oudere bewoners meldden 
zich. Toen een ieder zijn of haar buik 
rond had, werden de tuinstoelen langs 
het speelveld geparkeerd en genoten 
ze van zinderende finales, waarbij 
vooral de mannenfinale tussen Jaimie 
Schuller en tennisleraar Paul de han-
den op elkaar bracht. 

Bij tienen werden de bekers en 
medailles uitgereikt en waren er toe-
spraken. De familie die de pleinweek 
organiseerde gaat verhuizen, maar de 
bewoners zijn ervan overtuigd dat ze 
dit volgend jaar zeker weer samen 
gaan organiseren!

‘Aanstaande maandagavond 8 sep-
tember is er in de kleine sportzaal 
van De Vierstee in Maartensdijk een 
vrije inloopavond’, vertellen Lida en 
F rans. ‘Daar is iedereen welkom. 
Jeugdleden kunnen ouders meebren-
gen. Senioren kunnen hun kinderen 
meebrengen. Al is het de hele familie;  
iedereen die eens aan badminton wil 
snuffelen is van harte welkom en dan 
zul je het merken, want badminton 
doet wat met je lijf. 

De jeugd begint om 19.00 uur en 
senioren starten om 20.00 uur, zoals 
we dat op alle maandagavonden 
doen. Competitiespelers zullen ook 
een demonstratie geven. Maar naast 
deze inloopavond kan iedereen altijd 
op maandagavond bij ons binnenlo-
pen. Wij zijn laagdrempelig. Iedereen 
die binnenkomt en zin heeft om mee 
te doen, kan zo beginnen. Dat gebeurt 
ook. Wij helpen met het instappen. Zo 
zijn wij zelf ook allemaal begonnen. 
We nemen de nieuwelingen apart en 
trainen de basistechnieken.’ 

R edelijk niveau
F rans de Wit zit vanaf 1992 bij Reflex, 
sinds 1993 in het bestuur en vanaf 

1995 heeft hij de jeugd begeleid bij 
de training. ‘We hebben een gezel-
lige, leuke open vereniging’, zegt hij. 
‘We draaien dit jaar met é é n team in 
de competitie. Er zijn zo’n 25 senio-
ren en 10 jeugdleden. Voor de jeugd 
hebben we met Donna Hulscher een 
prima trainingsbegeleider. Zij is een 
ex jeugdlid van ons die in de lande-
lijke competitie meedraait. Zij speelt 
nu bij een grotere vereniging, waar 
ze zich beter kan ontwikkelen.’ Voor-
zitter Lida v.d. Bunt die al zo’n 13 

jaar meedraait, vertelt dat er geen 
maximum leeftijd is voor badminton. 
‘De jongste spelers zijn 8 jaar en de 
oudsten liggen in de range van 60 tot 
70 jaar. Er zijn iets meer dames dan 
heren en we spelen op een redelijk 
niveau. Wij hebben recreanten, die 
ook in de competitie meedraaien. 
En weet je, we bestaan al zo’n 35 
jaar. Het 25-jarig bestaan hebben we 
groot gevierd, maar of we dit jaar wat 
doen, weten we nog niet. Eerst aan 
de slag.’

 Vrije inloopavond 
bij Badmintonclub R eflex 

door K ees P ijpers

A ls je kort voor het begin van het nieuwe seizoen luistert naar de enthousiaste verhalen over hun sport krijg 
je zin om zelf mee te gaan doen. R eflexvoor zitter Lida van de Bunt en algemeen bestuurslid F rans de Wit 

hopen op 8 september weer veel belangstellenden te mogen begroeten. 

E rwin Drent van BC  R ef lex  in actie.

F ietsexc ursie over nieuwe paden 
Op zondag 7 september a.s. organiseert het IVN, afdeling Vecht en Plassen-
gebied, een fietstocht langs de Maarsseveense plassen en het Noorderpark. 
Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Herenweg, bij 
de ingang van het zwembad de Maarsseveense plassen. De fietstocht staat 
onder begeleiding van deskundige gidsen. De duur is ongeveer 1,5 tot 2 
uur, deelname is gratis.

Onderweg laat het IVN u zien wat er door de eeuwen heen, maar vooral ook 
de laatste tijd, aan het landschap is veranderd. De tocht voert over oude, 
maar ook nieuw aangelegde paden, en door oud, maar ook nieuw aange-
legd landschap. F ietsend langs de Maarsseveense plas worden de sporen 
van de veenderij ontginning uit vroeger tijden bekeken. Daarna fietst u via 
de Westbroekse Binnenweg en Kooidijk naar fort Ruigenhoek. Onderweg 
krijgt u informatie over het ontstaan van het landschap en over het drama 
van 2e kerstdag 1481, toen veel Utrechters het leven lieten. De tocht gaat 
verder via de ‘nieuwe’ inrichting rondom de Maarsseveense plassen naar 
het recent aangelegde Gagelbos. Al met al een prachtige tocht door een heel 
mooi stukje Nederland, waar volop te genieten valt van het landschap, het 
water en de natuur. Voor meer informatie over deze fietsexcursie kunt u 
bellen met Bert van der Tol, telefoon 06-55908395.

N aast opmerkelijke f lora en f auna zal ook de waterkwaliteit aan de orde 
komen, evenals de invloed van de Hollandse waterlinie die in het gebied 
zijn sporen heef t achtergelaten.



Goed geknipt bij BETTY ' S 
CORNER!  Elke vrijdag en 
zaterdag in Maartensdijk bij 
" kapper Hans" 0. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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

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

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

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

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

Gevonden: DVD-Lost Afl. 13 
t/ m 16. Tel. 0346-212249

PERSONEEL GEVRAAGD

HUISHOUDELIJK hulp 
gevraagd, 3 uur per week. 
Hollandsche Rading 
( Tolakkerweg) , tel. 035 
5771569.

HULP in de huishouding 
gevraagd voor 1 dagdeel 
per week. Voor info bel 
06-11849867

Lieve GASTOUDER heeft 
dinsdag en donderdag plaats 
voor kinderen tot 4 jaar. Voor 
meer info: 06-38092086, 
Groenekan

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van bijna 14 komt graag 
( in Groenekan)  oppassen. Bel 
na 17.00 uur 0346-213204
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Super half ABESSIJNSE kit-
tens gesocialiseerd +  ontw. +  
ingeë nt. Vr.pr. € 150,-. Tel. 035-
5771392

Potten bakken? Draai-
schopschijf te koop. Tel. 0346-
212558

Witte boekenkast +  7 planken 
195x55x34. € 12,50. 2 Grenen 
boekenplanken. € 5,- p.s. € 7,50 
p/ 2. 85x20. Tel. 0346-211360

Mamoet skelter ziet er netjes 
uit. Het is een groot model 
skelter met plastic stoeltje en 
dichtte kettingkast. € 50,-. Tel. 
0346-214084

Damesfietsen vanaf € 50,-. 
Jongens Gazelle fiets 22 inch. 
€ 25,-. Rollators vanaf € 30,- 
Po-stoel. € 50,-. Douchestoelen. 
€ 50,-. Toiletverhogers vanaf. 
€1 5,-. Tel. 0346-211930

Opklapbare muur toiletbeugels 
vanaf € 15,- p.s. Handgrepen 
voor in toilet, douche etc. vanaf 
€ 5,-. Stoelverhoger. € 15,-. 
Dekenboog. € 15,-. Tel. 0346-
211930

TE KOOP GEVRAAGD

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

KOF F IEMOLEN handmatig of 
elektrisch. Tel. 0346-211491

DIVERSEN

Lekker ( met de pot mee-)  eten, 
AF VALLEN é n op gewicht blij-
ven met de EGA. Gewijzigde 
locatie!  Info 0346-281082. 
Nwe cursisten sept-dec leuke 
attentie.

In kleine groepjes de F RANSE 
taal leren spreken en verstaan. 
Tel. 0346-211667

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan
Personeel aangeboden

Personeel gevraagd

Diversen 

F IE TS SE R VICE  CE NTR U M MA A R TE N V. DIJ K
GR U TTOLA A N 18 Tel.0346-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. Tel. 
06-5 4967 985

Wil jij ook De Vierklank bezorgen. Geef je dan nu alvast op. 
Bel 0346-211992.

Te koop gevraagd

Vervolg van pagina 1 1

J ong De Bilt Speerpunten 
in jeugdbeleid 2008 –  2010
G emeent e D e B il t  st el t  c onc ep t  not a jeu gdbel eid vast

De gemeente De Bilt heeft de concept nota ‘ J ong de Bilt, Speerpunten in 
het jeugdbeleid 2008 - 2010’  vastgesteld. In deze concept nota staat de koers 
verwoord die de gemeente de komende jaren wil varen als het gaat om het 

jeugdbeleid. 

De gemeente wil een bijdrage leveren aan een goede uitgangspositie voor de 
jeugd en een positief uitzicht op de toekomst. Jeugdbeleid is beleid dat zich richt 
op alle jongeren in de leeftijd van 0 –  23 jaar en waarbij er specifieke aandacht 
is voor kwetsbare jongeren. De gemeente ziet ouders c.q . opvoeders als primair 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij zorgt voor voldoende 
ondersteuning van de ouders/ opvoeders bij het uitvoeren van hun opvoedingstaken. 
Ook staat de gemeente voor een vraaggerichte benadering en een integrale aanpak. 
De komende jaren wil de gemeente De Bilt verder werken aan het vergroten van 
de samenhang in het lokaal jeugdbeleid, waarbij Jeugd en Ouders Centraal en het 
toekomstige Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke spil is. Zij gaat zoveel 
mogelijk uit van een wijkgerichte benadering en wil jonge inwoners meer betrekken 
bij het gemeentelijk beleid. 
De concept nota ‘Jong De Bilt Speerpunten in het jeugdbeleid 2008 –  2010’ ligt tot 
en met 30 september 2008 ter inzage op het gemeentehuis, servicepunt Maartens-
dijk en de bibliotheken. Daarnaast zijn de WMO Adviesraad, het Gehandicapten 
Platform en de Jongerenraad gevraagd om advies. Ook belangrijke uitvoeringsor-
ganisaties op het terrein van jeugd en jongeren zijn gevraagd om een reactie. De 
definitieve versie van de nota wordt naar verwachting in december aan de gemeen-
teraad voorgelegd. 
De concept nota treft u daarnaast aan op onze website www.debilt.nl /  welzijn, zorg 
en gezondheid /  jeugd en jongeren. U kunt uw reactie uiterlijk 30 september 2008 
via e-mail ( info@debilt.nl)  of per post ( burgemeester en wethouders 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. 

A genda Sojos
Inloop
Donderdag 4 september a.s. is er vanaf 15.00 uur weer 
inloop in het Sojosgebouw voor de schoolgaande 
jeugd vanaf 12 jaar. ’s Avonds is het Sojos alleen 
geopend voor de eerstejaars leerlingen van het Groen-
horstcollege die dan hun jaarlijkse openingsdisco 
organiseren.
Tijdens de inloop kun je spelletjes doen ( bijv. poolen, 
tafeltennissen, darten e.d.) , maar ook gewoon even 
lekker chillen met een muziekje erbij, een filmpje 
kijken, of werken aan een activiteit  Het Sojos zoekt 
voor het komende seizoen overigens nog nieuwe 
jonge vrijwilligers die het leuk vinden om dingen te 
organiseren in het Sojos. Heb je een idee of wil je 
inlichtingen, kom dan tijdens openingstijden even 
langs in Sojos.
De inloop tijden van Sojos zijn in principe op donder-
dag, vrijdag en zaterdag tussen 15.00 en 22.00 uur, 
tenzij er op die tijd andere activiteiten gepland staan. 
Dit kun je altijd even checken op de website.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 4 september zal de sportbus 
van ' Sport Mee de Bilt'  weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 
15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alternatief programma zal 
aanbieden.

Spelletjesmiddag 
Op de woensdag 10 september zijn alle basisschool-
kinderen – vanaf 6 jaar ! ! !  -weer welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Het is de eerste keer dat de spelletjesmiddag dit sei-
zoen georganiseerd zal worden, dus zorg dat je erbij 
bent ! ! !
Er wordt uiteraard een superleuk programma aange-
boden door Hassan die weer terug is na een halfjaartje 
optredens doen in het theater. Natuurlijk zijn ook de 
vaste vrijwilligers weer van de partij.  Deelname aan 
de middag is gratis. De middag begint om 14.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur.  

K ids Only Disco
Op vrijdag 12 september is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. Het is de eerste keer na de 
zomervakantie!  Kom dus allemaal lekker dansen 
om het nieuwe schooljaar in te luiden !  De disco is 
bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en de entree 
bedraagt 1 euro. 
Uiteraard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan 
bod komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, limbo-
dansen, Idols, loting en natuurlijk weer een sneeuwbal 
dans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en de 
entree is 1,- euro. De volgende Kids Only is dan weer 
op 26 september.

z ie ook:  w w w .f reew ebs.c om/ sojos1

Vrouwen van Nu over Heyb oer
De Afdeling Groenekan van de Nederlandsche Bond van 
Plattelandsvrouwen ‘Vrouwen van Nu’ hervat dinsdag 9 
september a.s. haar activiteiten. Er is weer een gevarieerd 
seizoensprogramma samengesteld.  Op deze eerste leden-
avond wordt een lezing gegeven over het leven en werken 
van Anton Heyboer. De dames van Kleef uit Zeist zijn 
pure verzamelaars van vooral het latere werk. Zij kunnen 
daar enthousiast en boeiend over vertellen. De avond begint 
om 20.00 uur met een uitgebreide koffie vooraf. Naast 
leden zijn ook andere belangstellenden van harte welkom in 
Dorpshuis De Groene Daan ( ingang Grothelaan) . Inlichtin-
gen tel. 0346 211435. 



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

el. 035 - 5 2 0 1
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Eind deze week is het rapport van het 
huis-aan-huis onderzoek klaar. 
Wie het wil hebben, digitaal 
(het gemakkelijkst en snelst) of op papier, 
stuur mail naar debilt@sp.nl of bel 
030-2210 5  o  06-50 44 6 ( irk van Kekem). 

En op 29 september komt SP-milieuspecialist 
Hugo Polderman in Dijckstaete praten over de 
golfbaan, en waarom die er niet moet komen. 
Noteer dit vast!

 draagvlakonderzoek golfbaan:
Maartensdijk en Groenekan

massaal 

tegen!
Wie het wil hebben, digitaal 
(het gemakkelijkst en snelst) of op papier, 
stuur mail naar debilt@sp.nl of bel 
030-2210 5  o  06-50 44 6 ( irk van Kekem). 

En op 29 september komt SP-milieuspecialist 
Hugo Polderman in Dijckstaete praten over de 
golfbaan, en waarom die er niet moet komen. 
Noteer dit vast!

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

Brenntag is een toonaangevende 

distributeur van grondstoffen en 

chemische producten. Brenntag heeft 

in 2007 een omzet van 6,7 miljard euro 

gerealiseerd door inzet van 11.000 

medewerkers in meer dan 55 landen 

wereldwijd.

Brenntag Specialties in Loosdrecht met 

ruim 30 medewerkers, vertegenwoordigt 

gerenommeerde internationale 

producenten. Het uitgebreide pakket 

kwaliteitsproducten en de gedegen 

marktkennis maken Brenntag tot een 

unieke partner bij productontwikkeling 

en procesverbetering.

Voor meer informatie:

www.brenntag.nl

Brenntag Nederland B.V., divisie Specialties, is op zoek naar een enthousiaste

Medewerker Verkoop Binnendienst m/v

Binnen deze full-time functie is er alle ruimte voor een commercieel talent om binnen ons

klantenbestand actief telefonische verkoop te plegen.

De functie

In nauwe samenwerking met de uitendienst ver org je doelgeri ht a uisitie. aarnaast ehoort een 

secure en adequate afhandeling van de opdrachten tot je takenpakket.

Het pro� el

On e geda hten gaan uit naar een ollega met ir a 4 jaar werkervaring die es hikt over 

handelsgeest, kansen en mogelijkheden ziet en verkopen op het lijf geschreven is. Gezien de 

internationale contacten dien je naast correct Nederlands in woord en geschrift ook de Engelse taal

te beheersen.

Wij bieden

• Een stimulerende werkomgeving

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor vragen kun je contact opnemen met:

renntag ederland . ., anja Koomen, 035 - 5  2 52

Je sollicitatie kun je richten aan:

renntag ederland . ., t.a.v. Mw. . Koomen, Post us 103, 1230 AC Loosdre ht,

E-mail: tkoomen@brenntag.nl

Kom nou Jan! Geef me wat geld, 

want tot 1 oktober krijg ik 

€10,- korting als ik bij Bianca 

mijn nagels laat doen. 

Bel 06-14433481

A dvert eren in de V ierkl ank!

I et s voor u ?

B el  dan 0346 21 19 92

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Kalebassen  van 5 voor 2,50

Trosanjers  bos  3,95

Zonnebloemen  bos 3,95

Violen winterhard 5 voor 2,50

Minicyclamen  1,95

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

Bij aankoop van

2 producten

10% korting
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advertentie

Vorige week dinsdag begon in West-
broek voor de tiende maal de Vakan-
tie Bijbel Week die tot en met vrijdag 
duurde. In de grote tent op de Hols-
blokkenweg krioelde het elke middag 
van de kinderen. De vele begeleid-
sters en begeleiders zorgden ervoor 
dat alles probleemloos verliep. Van 
10.00 tot 15.00 uur werden de basis-
schoolkinderen en de eerste groep van 
het voortgezet onderwijs met plezier 

en veel geluid bezig gehouden. Ze 
zongen met elkaar, voerden sketches 
op, maakten tekeningen, knutselden 
en deden spelletjes en sport. En elke 
dag werd er een Bijbelverhaal verteld 
in het kader van het landelijk thema 
‘ff Anders’. 

Vrolijk
Dinsdag was er voor de jeugd vanaf 
twaalf jaar een volleybaltoernooi 

en woensdagavond een spannend 
‘ff Anders’-spel voor teams. Op de 
‘F amily evening’ was donderdag-
avond een groot deel van de bevol-
king afgekomen. Wat er die week 
door de kinderen was gemaakt werd 
er ten toon gesteld en daar waren heel 
mooie stukken bij. Een reeks van acti-
viteiten en spelletjes hield jong en oud 
met veel plezier bezig. Alle gezichten 
stonden op vrolijk. Voorzitter van De 
Vakantie Bijbel Week Jeannet Hen-
nipman en al die helpende handen, 
mogen dan ook tevreden zijn.

De bus
Ook was De Crosspointbus weer 
terug. De grote bus met toilet en 
keukentje was ingeschakeld voor het 
knutselen. Het was een raadsel waar 
die gebleven was, want een drietal 
jaren achtereen stond de bus eens 
per drie weken op een middag in 
Westbroek bij de Holsblokkenweg. 
Voor de basisschoolkinderen werden 
in de bus Bijbelverhalen verteld en 
er werden spelletjes gedaan. Maar de 
belangstelling liep terug en er werd 
toen mee gestopt. De bijeenkomsten, 
die in de bus plaatsvonden worden nu 
eens per drie weken gehouden in een 
zaaltje naast de Ned. Herv. Kerk. En de 
bus gaat weer terug naar een veilig erf.

Vakantie Bijbel Week Westbroek
door K ees P ijpers

Vakantie Bijbel F eest 
door Henk van de Bunt

In De Bilt organiseert de evangelisatiecommissie van de Hervormde Wijk-
gemeente Dorpskerk ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie 
twee dagen het Vakantie Bijbel F eest. Aan deze hervormde wijkgemeente 
van de PKN  zijn ook een flink aantal m.n. Groenekanners en Maartens-
dijkers verbonden. Het was overigens niet alleen ten gevolge daarvan, dat 
er tal van Groenekanse en Maartensdijkse kinderen present waren. Deze 
dagen worden door veel kinderen van buiten de eigen kring bezocht, maar 
dat is per definitie natuurlijk inherent aan evangelisatiewerk.

De 29 begeleidsters en begeleiders zorgden ervoor dat alles probleemloos 
voor de kinderen verliep. Van 10.00 tot 15.00 uur werden beide dagen de 
kinderen met plezier en veel geluid bezig gehouden. Twee leden van de 
kerkelijk gemeente vermaakten zich uitstekend in hun rol van ‘oppas’-oma, 
waardoor er ook voor de allerkleinsten aandacht was. De 95 deelnemer-
tjes zongen in het bij de kerk behorende gebouw De Voorhof met elkaar, 
voerden sketches op, maakten tekeningen, knutselden en deden spelletjes 
en sport. Beide dagen werd er een Bijbelverhaal verteld in het kader van 
het landelijk thema ‘ff Anders’. In de middag van de tweede dag was er 
een heuse sport- en speltocht in het op loopafstand er naast gelegen van 
Boetzelaerspark. 

‘f f  anders’. 

In het Utrechtse Louis Hartlooper 
Complex ging op maandag 25 augus-
tus de film ‘Rex’ in premiè re. De 
film is grotendeels opgenomen in 
Groenekan. Dit en het feit dat de 
hoofdrolspeelster Ilja Raspe en pro-
ducent Gislind Stuut-Rothkegel ook 
uit Groenekan komen leidde er toe 
dat er veel belangstelling voor deze 
film was uit dit dorp. 
‘Rex’ is een prachtige en indrukwek-
kende film geworden. Het is heel 
knap hoe de jonge regisseur Berry 

van der Vorst er in is geslaagd om 
zo overtuigend in een bestek van 
nog geen 25 minuten het dramatische 
verhaal van deze film uit te beelden. 
Op heel veel punten is deze film vak-
werk te noemen. Er zijn de prachtige 
ingetogen, dan weer heftige beelden, 
vloeiend gefilmd in sonore kleuren, 
die geheel passen in de sfeer van het 
verhaal. Extra vermelding verdient de 
prachtige muziek van Jesse de Blois 
en het camerawerk van de regisseur 

zelf. De film maakte diepe indruk op 
de toeschouwers. Het bleef dan ook 
even stil toen het licht na afloop weer 
aanging. Daarna kwam het applaus. 
Na afloop van de premiè re werd er 
door de aanwezigen nog wat nage-
praat in het restaurant van de bios-
coop, waarbij alle medewerkers door 
de producent, wier eerste werkstuk 
dit was, in het zonnetje werden gezet. 
[ MN]  K arlijn K ant en I lja R aspe, in de f ilm 

‘R ex ’ de jonge en de oude I lse.

P roducent Gislind Stuut-R othkegel en regisseur Berry  van der Vorst.

Deze maand:
Rundervenkelsoep

*
Gegrilde tonijnmoot

*
Poffertjes met vanille ijs en grandmanier

€ 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

‘ R ex ’ :  film van grote schoonheid

Binnenkort zullen in Dorpshuis de 
Groene Daan in Groenekan weer 
nieuwe cursussen Muziektheater 
voor kinderen van start gaan. Afge-
lopen jaren werd deze cursus met 
succes gegeven en afgesloten met 
twee spetterende voorstellingen van 
musicals. 
Ook dit seizoen wordt gewerkt aan 
stemvorming en doen de kinderen 
spelopdrachten en improvisaties. In 
het 2de deel wordt weer aan een 
voorstelling gewerkt. 
Afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen worden 2 groepen gevormd 
van acht tot vijftien kinderen, die 

worden ingedeeld naar leeftijd. De 
lessen worden gegeven door Carlijn 
Stolten. Ze worden gegeven op de 
woensdagmiddag;  er is geen les in 
de schoolvakanties.
Kinderen van 7 tot 10/ 11 jaar krij-
gen 75 minuten les op de woensdag 
van 14.30 tot 15.45 uur. Kinderen 
van 11/ 12 tot 15 jaar krijgen 90 
minuten les van 15.45 tot 17.15 uur. 
De start is vandaag woensdag 3 sep-
tember 2008 in Dorpshuis De Groe-
ne Daan ( ingang via Grothelaan)  
te Groenekan. Informatie: Carlijn 
Stolten, tel. 030 2422806 of Carlijn. 
stolten@tiscali.nl.

Snuf de hond in oorlogstijd
Snuf de hond in oorlogstijd is een avontuurlijke film van Steven de Jong 
naar de boeken van Piet Prins over de jongen Tom die tijdens de oorlog 
vriendschap sluit met de herdershond Snuf
F riesland 1945: Tom woont bij zijn oom en tante aan de rand van het dorp 
op de boerderij ‘Vredehoeve’. Hij kan maar moeilijk aarden op het plat-
teland. Ook zit hij vol woede omdat zijn ouders bij de Duitse bombarde-
menten van Rotterdam zijn omgekomen. Hij wil maar een ding;  vechten en 
wraak nemen. Om een maatje te hebben heeft Tom een hond gekregen. Een 
prachtige lieve herdershond die hij Snuf noemt. Mirjam, zijn Joodse vrien-
dinnetje die op de ‘Vredehoeve’ ondergedoken zit, probeert Tom langzaam 
te ontdooien. Samen met Snuf beleven ze de spannendste avonturen en 
helpen ze de Canadezen om hun dorp te bevrijden van de Duitsers.
De film is woensdag 10 september om 14.00 uur te zien in De Vierstee, 
Nachtegaallaan te Maartensdijk. De entree is 4,50 euro. Kaartjes zijn voor 
aanvang van de voorstelling te koop.

Muziektheaterlessen 
voor kinderen 

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

20 jaar

Schnitzel actie
Wienerschnitzel met keuze 

uit frietjes of gebakken 
aardappels geserveerd met sla en 

gebakken champignons-uien of 
champignonsaus of

pepersaus voor €6,50
(opeten of meenemen)

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
04-9

Woe.
10-9

Zo.
14-9

Hele gebakken dorade 

Woe.
03-9 9,75

9,50

5,00

Varkenshaas met appel en 
blauwschimmelkaas

t/m

5 jaar 
Naast de buren

5 dagen stamtafel




