
Het rijden van deze fietsroutes is niet 
alleen het benutten van een uiterst zin-
volle vakantiebesteding; men krijgt 
daardoor ook een goed beeld van de 
drie taken van het waterschap: vei-
lige dijken, droge voeten en schoon 
(oppervlakte-)water. Het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden is 
niet de enige organisatie die zich met 
water in Utrecht bezighoudt. Ook de 
gemeenten, Rijkswaterstaat, drinkwa-
terbedrijf Vitens en buurwaterschap 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht beheren sluizen, gemalen, 
rioolsystemen en pompstations. Het 
ministerie van Defensie bezat forten, 
sluizen, inlaatwerken en inundatie-
kanalen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

Toestemming
Vooraf melden wij ons bij de afdeling 
Voorlichting van het Hoogheemraad-
schap. Betty van Beelen houdt nog 
even ruggespraak, maar belt later 
enthousiast terug, dat het Hoogheem-
raadschap graag instemt met het nog 
meer bekend maken van de fietsroute 
en de brievenbus van de redactie 
wordt de dag erna al extra gevuld met 
aanvullend en ondersteunend mate-
riaal.
Wij kiezen voor een deel van een 
route die midden in de stad Utrecht 
bij de Weerdsluis start maar stappen 
letterlijk en figuurlijk pas op de fiets 
bij de Schuif in de Groenevaart, daar 

waar men de Koningin Wilhelmina-
weg verlaat om naar de Gageldijk te 
komen. We missen daardoor ook Het 
Zwarte Water in de stad Utrecht, dat 
al bestaat sinds de 12e eeuw en zijn 
naam ontleent aan het zwarte, venige 
water. Ook ‘omzeilen’ wij daardoor 
het Rioolgemaal Professor Fuchslaan, 
dat het afvalwater en regenwater uit 
het rioolstelsel van Tuindorp naar 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan 
het Zandpad in Utrecht pompt. In 
gedachten reserveren wij dit gedeelte 
voor een komende stadse wandeling, 
wat in vakantietijd ook geen verkeer-
de gedachte is.
De schuif in de Groenevaart staat 
tegenwoordig altijd open om in droge 
tijden maar liefst 40 m3/min. water, 
afkomstig uit de Kromme Rijn, door 
te laten richting Maartensdijk. In het 
verleden is de schuif gebruikt om 
kwelwater van de Utrechtse Heuvel-
rug vast te houden. Dit is niet meer 
nodig in verband met verdroging. Bij 
de schuif staande ziet men het zojuist 
geopende recreatiepark Ruigenhoek 
goed liggen.

Via de Koningin Wilhelminaweg 
komen wij op de Ruigenhoeksedijk 
bij het pompstation van drinkwa-
terbedrijf Vitens. Hier pompt het 

drinkwaterbedrijf grondwater op 
dat gebruikt wordt voor drinkwater 
voor de inwoners van Utrecht-Noord, 
Groenekan en Maartensdijk. Er zijn 
twee effectief werkende tappunten 
waar de dorst ook daadwerkelijk kan 
worden gelest. Een heuse picknick-
bank maakt de uitnodiging alleen nog 
maar verleidelijker. 

Een volgend punt is een brede water-
gang die de Ruigenhoeksedijk kruist 
en uitkomt bij gemaal Overvecht-
Zuid. Dit gemaal pompt overtollig 
water uit de polder Ruigenhoek naar 
Overvecht en uiteindelijk naar de 
Vecht. In de routefolder is een foto 
opgenomen van deze watergang met 
uitvoerig een informatiebord daarbij 
in beeld. Het bord vermeldt infor-
matie over de gedeeltelijk herstelde 
tankversperring, welke kort voor 
1940 werd gebouwd. Terecht vraagt 
het Hoogheemraadschap op deze 
wijze aandacht voor die tankversper-
ring. Het was het modernste ver-
dedigingmiddel van de Waterlinie. 
Dankzij al die sloten,weteringen etc. 

waar het Hoogheemraadschap het 
beheer van heeft kon het land onder 
water gezet worden; Hoogheemraad-
schap en Defensie waren dan ook 
dikke vriendjes. Contact met voorzit-
ter Wim van Schaik van Brigida, die 
dit herstel voor haar rekening nam, 
bevestigt deze gedachte.

Het Fort op den Ruigenhoekse Dijk 
(1869-1870), in eigendom van Staats-
bosbeheer. Het sloot de dijkwegen, 
tevens inundatiekaden af. Rondom 
het fort worden dikwijls broedvo-
gels als de bosuil, de grote bonte 
specht, de blauwe reiger en de ijsvo-
gel aangetroffen. Doordat er zand op 
de gebouwen ligt, afkomstig uit de 
fortgracht, is het een ‘eilandje’ van 
zandgrond in het veengebied, wat 
een aantal bijzondere plantensoor-

ten oplevert, zoals koningskaars en 
zwarte toorts.
Daar waar de Ruigenhoeksedijk 
tegen Het Fort op den Ruigenhoekse 
Dijk naar links moet buigen staat 
het Watermeetpunt Fort Ruigenhoek 
Het waterschap houdt het water in 
de fortgracht goed in de gaten. In de 
groene palen zit meetapparatuur voor 
de waterkwantiteit; daarnaast worden 
elke twee weken monsters genomen 
om de waterkwaliteit te bepalen; als 
het warm is zelfs vaker omdat het 
water van de fortgracht ook officieel 
zwemwater is van Zwembad De Kik-
ker.

Vervolgens is het even goed zoeken 
naar de Grondwaterpeilbuis. Bereid-
willige medewerkers van zwembad 
De Kikker helpen ijverig mee, omdat 
ook hen dit meetpunt nooit eerder 
is opgevallen. Uiteindelijk wordt de 
buis buiten het zwembadterrein links 
in de tweede bocht van het Kik-
kerpad, dat naar de Kooidijk loopt, 
getraceerd. De Grondwaterpeilbuis is 
één van de 380 punten waar tweemaal 
per maand het verloop van de grond-
waterstanden in de provincie Utrecht 
wordt afgelezen.
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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

 Restaurant

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

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

ontwerpstudio

Het Kikkerpad en de peilbuis
door Henk van de Bunt

Al sinds de 12e eeuw probeert de mens het water in stad en provincie Utrecht naar zijn hand te zetten. Eerst 
door het aanleggen van dijken, het graven van sloten en kanalen en later door het bouwen van sluizen, 

stuwen, molens en gemalen. En dit gebeurt tot op de dag van vandaag. Het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden heeft in deze regio diverse fietsroutes uitgezet, waarvan er ook een langs Groenekan 

en Westbroek voert. De routes voeren langs oude en nieuwe waterschaps’kunstwerken’ en
vertellen het verhaal erbij. 

De Schuif in de Groenevaart staat tegenwoordig altijd open. Op de achter-
grond ligt recreatiepark Ruigenhoek.

Fris slokje water aan de Ruigenhoek-
sedijk

De brede watergang die met de Ruigenhoeksedijk kruist en uitkomt bij gemaal 
Overvecht-Zuid. 

Een van de twee groene palen die 
meetapparatuur bevat om waterkwan-
titeit te bepalen.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

2 augustus - 9.30 uur en

Kapel Hollandsche Rading
2 augustus - 11.00 uur 

Ds. W.J. Lamfers, Weesp

St. Maartenskerk Maartensdijk
2 augustus - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

2 augustus - 10.30 uur

Ds. G. Mulder, Utrecht

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
2 augustus - 10.00 uur

Kand. G.H. Vlijm, Barneveld

2 augustus - 18.30 uur

Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 21

2 augustus - 10.30 en 18.00 uur

Eerwaarde hr. A. v.d. Galien,

Dokkum

Ned. Ger. Kerk Westbroek
2 augustus - 10.00 uur

Ds. G.D. Hanemaayer, IJsselstein

2 augustus - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

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

Dhr. R. van Renswoude,

Maartensdijk

2 augustus - 18.30 uur

Ds. W. Poldervaart, Huizen

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

2 augustus - 10.00 uur

Ds. G.J. van den Top, Vorchten

2 augustus - 18.30 uur

Ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen

Onderwegkerkje Blauwkapel
2 augustus - 9.30 en 10.30 uur

Ds. E. de Boom

Oecumenische dienst
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Geboren
21 juli 2009

Jacco
Zoon van 

Arie en Anneke Griffioen-Netjes
Graaf Floris V weg 3c
Hollandsche Rading

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

geboortekaartjes

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Oud papier 
Westbroek

Op donderdag 30 juli zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Respect

Zelden las ik een bericht over vandalisme met zoveel instemming.
Woensdag 22 juli stond in De Vierklank een artikel over vandalisme in de 
tuin van de familie van Schaik in Groenekan. Ik heb grote waardering voor 
de groep jongeren die, tegen de vaak heersende moraal in, zelf aangifte 
deden van het gebeurde. 
Enige weken geleden was ik aanwezig bij een thema-avond over het 
schoolplein in Maartensdijk. Daar bleek dat bij pastor de Wit enkele tuin-
stoelen vernield waren. Jongeren boden hem die avond 2 nieuwe stoelen 
aan. Stoelen die ze uit eigen zak betaald hebben. 

Er wordt vaak negatief bericht over het gedrag van jeugdigen. Dit zijn voor 
mij voorbeelden van moedig en respectvol gedrag. Respect voor de omge-
ving en voor de waarden die anderen aan bepaalde zaken hechten. Maar 
vooral respect voor de moed om fouten toe te geven.

Chapeau, jongens. 

Frans Poot, lid van het Platform Respectvol Samenleven

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 5 
augustus a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven in de Coesfeldzaal. Op de agenda staan o.a. ontwikkelingen met 
betrekking tot het project MENS en de problemen rond de thuiszorg voor 
zover daar iets over bekend is. 
Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van harte welkom. 
Voor verder informatie: mevr. H.G. van Schaik-Colijn, Kastanjelaan 2, 3737 
RB Groenekan, tel. 0346 211946 en e-mail Hella.vanschaik@casema.nl 

Bezoek van Zendeling
In de Evangelische Gemeenschap te Bilthoven spreekt op zondag 2 augustus 
a.s. zendeling Aart Deelen uit Spanje. Aart heeft in Engeland zijn studie voor 
zendeling bij de WEK gedaan. In Texas (USA) leerde hij Spaans, waarna hij 
in Colombia ging werken. Daar leerde hij zijn (Engelse) vrouw Ronie kennen, 
die er als verpleegster werkte. 
Na vele jaren kwamen zij voor een aantal jaren met hun drie kinderen naar 
Nederland terug om hier te werken. Nu werken zij al weer vele jaren in Spanje 
onder de jeugd in een zelfgemaakte ‘Tabernakel’. Zij zijn inmiddels helemaal 
‘verspaansd’. 
Graag ontmoeten zij Nederlanders, als zij, zoals nu, met verlof in ons land 
zijn. U wordt dan ook hartelijk uitgenodigd naar Aart te komen luisteren en 
met hen kennis te maken. Dat kan in de Poolsterschool, Poolsterlaan 2 in 
Bilthoven. Bus 77 stopt voor de deur aan de Melkweg. Voor inlichtingen kunt 
u bellen met Ina (030 6035463) of Peter (030 2283034). 

Zomersluiting bibliotheken 
In de zomervakantie (van 11 juli t/m 23 augustus 2009) hanteren de biblio-
theken in de gemeente De Bilt beperkte openingstijden. De vestigingen zijn 
geopend op de volgende tijden:

Bilthoven (De Kwinkelier 20, Bilthoven. Tel. 030 2299003) 
Maandag:  13.30 - 17.30 uur 
Woensdag:  10.00 - 17.30 uur 
Vrijdag:  10.00 - 20.00 uur 
Zaterdag:  10.00 - 13.30 uur

De Bilt
Door brand is de bibliotheek De Bilt in ieder geval tot en met de zomer-
vakantie gesloten. Cliënten worden op de hoogte gehouden omtrent de 
ontwikkelingen.

Maartensdijk (Nachtegaallaan 30, Maartensdijk. Tel. 0346 213883)
Maandag: 14.30 - 16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag: 19.00 - 21.00 uur 
Vrijdag: 14.30 - 16.30 uur

Lekker lang lenen
Om het u iets gemakkelijker te maken, zijn alle materialen (met uitzonde-
ring van sprinters) voor 6 weken te leen gedurende de vakantieperiode. Dat 
is wel zo handig. 
Mocht u iets willen verlengen, dan kunt u dit doen via de website www.
bibliotheekdebilt.nl of u kunt gebruik maken van de verlengtelefoon:
035- 609 58 11. 

Wij brengen onze jaren door als een gedachte.
Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar; 

of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar; 
en het uitnemendste van die is moeite en verdriet;

 want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.

Psalm 90 vers 9b en 10 (onbr.)

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven 
wij u kennis, dat de Heere op Zijn tijd tot Zich heeft genomen mijn man, 
onze pa en opa

Hendrik Boom

op de leeftijd van 69 jaar.

 A.W. Boom-Boshuis

 Marijanne Boom

 Cornelis Boom
 Helen Boom-Boshuis
  Nicky
  Martijn
  Jaimie
  Ruby

 Gerritje Mijnhout-Boom
 Patrick Mijnhout
  Robin
  Thijs

 Gijs Boom
 Angelique Reuselaars

25 juli 2009 
Pr. Bernhardlaan 7
3738 DL  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op woensdag 29 juli
op de Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk.



Jeanne Hildering nam veertien jaar 
geleden het initiatief om naast de 
landelijke herdenking ook in de regio 
een herdenking te houden. Waren er 
de eerste jaren zo’n 100 deelnemers, 
vorig jaar waren dat er 300. ‘Er 
komen elk jaar meer mensen, ook 
jongeren en mensen die de oorlog 
daar niet hebben meegemaakt. Het is 
bemoedigend te zien dat respect en 
erkenning zo zijn toegenomen.’ 
De plechtigheid wordt elk jaar anders 
ingevuld. Dit jaar houden burgemees-
ter Gerritsen en mevrouw Brugman 
uit Driebergen een toespraak. Een 
koperensemble van het Korps Nati-
onale Reserve van de Koninklijke 

Landmacht omlijst de plechtigheid 
muzikaal. 

Voorbereiding
Het voorbereiden van de herdenking 
vergt veel energie. Jeanne Hildering 
kreeg de afgelopen jaren hulp van Paul 
Doucet, maar die heeft om gezond-
heidsredenen af moeten haken. ‘Dat 
zou ook mij kunnen overkomen’, zegt 
Jeanne Hildering. Zij ging daarom 
op zoek naar ondersteuning. Met een 
grote bos bloemen toog Hildering 
naar de Maartensdijkers Rómulo 
Döderlein de Win en Erik Reijders. 
‘Ze accepteerden de bloemen, dus 
vond ik dat ze geen nee meer kon-

den zeggen’, zegt Jeanne lachend. 
‘Bovendien vond ik dat de jongere 
generatie aan bod moest komen, want 
dan heb je continuïteit. Nu doet Erik 
de technische zaken en Rómulo helpt 
me met alles wat eromheen gebeurt.’

Indische grond
De wens om iets speciaals voor de 
slachtoffers uit Azië bij het monu-
ment op Jagtlust te hebben, gaat vol-
gend jaar waarschijnlijk in vervulling. 
De Zusters van de Choorstraat uit ’s 
Hertogenbosch hebben via zusters 
op Java gezorgd voor grond van het 
ereveld op Java. Bij het monument op 
Jagtlust ligt een steen waar die grond 

door er een gat in te boren ingaat. 
‘Het is de bedoeling dat dit volgend 
jaar gebeurt, zodat er ook Indische 
grond bij het monument is’, vertelt 
Rómulo Döderlein de Win. De tekst 
op de steen wordt dan aangepast.

Rozen
Tijdens de herdenking op 15 augus-
tus worden 64 rode rozen in vazen 
geplaatst. Voor elk jaar sinds 1945 
één. Daarna zet iemand van de vierde 
generatie er een witte roos tussen. Die 

witte roos symboliseert de toekomst. 
Na het blazen van de Last Post en de 
officiële kranslegging kunnen deelne-
mers zelf bloemen bij het monument 
neerleggen. Na afloop is er koffie of 
thee met spekkoek en kwee lapis. De 
plechtigheid bij het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg 173 te Bilthoven, 
begint om 13.30 uur precies. Deelne-
mers worden verzocht om 13.15 uur 
aanwezig te zijn. Verdere informatie 
is te verkrijgen bij Jeanne Hildering, 
telefoon 030-2202505.

Veel ouderen willen langer in hun 
eigen huis blijven wonen. Als het 
huishouden dan toch te zwaar wordt of 
als er verzorging en verpleging nodig 
is kan Thuiszorg geregeld worden. Er 
zijn in Maartensdijk 12 verschillende 
Thuiszorgorganisaties actief. Thuis-
zorg wordt betaald vanuit de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten 
en om ervoor in aanmerking te komen 
is een indicatie nodig. De Huishou-
delijke Thuiszorg valt sinds 1 januari 
2007 onder de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning waarvoor gemeenten 
verantwoordelijk zijn. 

Sop vakantiekracht
Lydia van Barneveld, vaste mede-
werker bij Cordaan, vertelt dat sop-
pers het verschil maken. ‘Wij helpen 
mensen, daar waar ze echt hulp nodig 
hebben’, vertelt ze, ’wij vinden ook 
het ondergoed in de groentela. Wij 

komen ’s ochtends binnen en zeggen 
goedemorgen. Als ze zichzelf kunnen 
douchen prima, maar als ze daarna 
moe zijn, helpen we ze met afdrogen 
en aankleden, doen de gordijnen open 
en helpen met het ontbijt’. Michelle 
Bosman (19 jaar, woont in Maartens-
dijk) werkt al voor het vierde jaar 
mee als sopper. Michelle studeert aan 
de Pabo en wil later graag als juf in 
de bovenbouw gaan werken. ‘Begin-
nende pubers vind ik leuk en ook de 
lessen interessant om te geven’. Vanaf 
het eerste jaar was ze enthousiast over 
het werken met ouderen. ‘Ik ben lek-
ker zelfstandig bezig en heb tijd voor 
een praatje. Het is dankbaar werk, 
mensen zijn echt blij als je komt en 
vertellen hele verhalen aan je. Daar-
naast zien we veel, afwijkende dingen 
geven we door zodat mensen beter 
geholpen kunnen worden. Door de 
contacten die je legt met de mensen 
wordt het schoonmaken ook leuk. 
Wel doe ik op een dag viermaal een 
keuken, een badkamer, stofzuig ik de 
appartementen en dat maakt het werk 
soms wel pittig. Maar je bouwt toch 
in korte tijd een band met ze op, voert 
soms echt diepgaande gesprekken en 
je merkt vaak dat je met een beetje 
aandacht mensen kunt opvrolijken. 
Het is fijn als ze een glimlach op hun 
gezicht hebben als je weer weggaat’. 
Naast haar werk in deze vakantiepe-
riode is Michelle ook flexmedewerk-
ster. ‘Ik moet minimaal vier uur per 
maand werken, maar als ik meer tijd 
heb kan ik dat doorgeven en wordt ik 
zoveel mogelijk ingeroosterd’.

Zorg vakantiekracht
Vakantiewerk in de zorg vraagt enige 
specifieke kennis. Vanaf 18 jaar 
kunnen studenten, die bijvoorbeeld 
geneeskunde of HBO-V (Verpleeg-

kunde) studeren, met enige ervaring 
in de ADL (Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen) werken in 
de zorg. Wendy Griffioen (19 jaar, 
woont in Hollandsche Rading), stu-
deert HBO-V en wil later graag in een 
ziekenhuis werken. Ze werkt voor het 
tweede jaar als vakantiekracht in de 
zorg bij Cordaan. ‘Verpleegkunde is 
echt mijn ding. Ik vind het leuk om 
mensen te helpen bij dingen die ze 
niet meer zelf kunnen. Mensen heb-
ben bijvoorbeeld hulp nodig bij het 
opstaan en douchen en omdat we 
enige medische kennis hebben kun-
nen we ook gelijk controleren of er 
wellicht ook andere problemen zijn. 
Ik draai hier zowel dag- als avond-
dienst en krijg dan een lijst met namen 
en werkzaamheden voor die dienst. 
Daarna ga ik zelfstandig aan de gang 
en heb ook vaak nog even tijd voor 
een praatje. De mensen zijn dankbaar 
en vinden het leuk dat je er even voor 
hen speciaal bent’. Mevrouw Van Eck 
staat vandaag bovenaan haar werk-
lijst. Wendy helpt haar bij het aan-
trekken van de steunkousen, maakt 
even een praatje, vraagt of ze wel op 
de foto wil en gaat vervolgens naar de 
volgende cliënt. 

Dagverzorging vakantiekracht
In Dijckstate is ook een mogelijkheid 
om deel te nemen aan dagverzorging. 
Ouderen die nog zelfstandig wonen 
kunnen, indien zij hiervoor een 
indicatie hebben, deelnemen aan de 
verschillende activiteiten en krijgen 
daarbij ook begeleiding van profes-
sionele medewerkers. Eline Karstens 
(20 jaar woont in Utrecht) studeert 
aan de Dansacademie in Amsterdam 
en wil later graag dansles geven en 
deelnemen aan zoveel mogelijk ver-
schillende projecten. Ze werkt al voor 

de vierde zomer bij de dagverzorging 
in Maartensdijk. ‘Via mijn moeder, 
die ook bij Cordaan gewerkt heeft, 
ben ik hierin gerold. Veel vrienden 
en vriendinnen snappen niet dat dit 
werk mijn voorkeur heeft, maar het is 
voor mij bijzonder werk. Je hebt echt 
contact met deze mensen, ze heb-
ben veel meegemaakt en sommigen 
kunnen daar mooi over vertellen. Ze 
zijn tenslotte wel in een heel andere 
tijd opgegroeid, ik vind het leuk om 
hun verhalen aan te horen. Een aan-
tal mensen herkende mij deze keer 
ook. Heftige gevallen, mensen die 
snel achteruit gaan, vind ik nog wel 
moeilijk om mee om te gaan. Maar 
de meeste ouderen kunnen we hier 
samen toch een stukje gezelligheid 
bieden. Wat ik het aller-leukst vind 
is wanneer ik iemand eens op een 
speciale manier aandacht kan geven, 
bijvoorbeeld tijdens een wandeling 
buiten of als ik ze hier vanuit Dijck 

-state weer terug breng naar hun 
huis. We doen hier veel verschillende 
activiteiten en als mensen iets niet 
leuk vinden of naar huis willen dan 
proberen we het nog een keer maar 
als ze echt niet willen mogen zij de 
keus maken om te stoppen. Zij heb-
ben zelf altijd het laatste woord en zo 
hoort het ook’. 

Keuze genoeg
Ellen Snijders, consulent werving 
bij Cordaan, is altijd op zoek naar 
nieuwe medewerkers. ‘Er zijn veel 
verschillende soorten werk in de zorg 
en minstens zoveel manieren om een 
contract aan te gaan. Maar bovenal 
bieden wij mensen een waardevol-
le baan aan in de zorg, waarin je 
waardevol kunt zijn voor anderen’. 
Ellen Snijders is voor meer infor-
matie bereikbaar op telefoonnummer 
020-886 55 56 of via de e-mail:
esnijders@cordaan.nl
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Vakantiewerk in de ‘Cordaan’ Thuiszorg
door Marijke Drieenhuizen

In de zomervakantie gaan veel vaste werknemers op vakantie en dat biedt jongeren de kans om wat extra 
geld te verdienen. Dit jaar doen 75% van alle jongeren vakantiewerk. Winkels en horeca trekken de meeste 

jongeren, in de zorg werkt 10% van deze jongeren. Cordaan biedt in Maartensdijk Thuiszorg aan voor 
bewoners van Dijckstate, Toutenburg en thuiswonende ouderen en ook zij maakt in de zomer

gebruik van vakantiekrachten.

Michelle Bosman vindt het fijn als de 
ouderen een glimlach op hun gezicht 
hebben als ze klaar is met haar werk.

Wendy Griffioen vindt het leuk om mensen te helpen bij dingen die ze niet 
meer zelf kunnen.

Eline Karstens vindt het extra leuk als zij iemand een bijzondere manier aan-
dacht kan geven.

Herdenking Japanse bezetting weer 
met militaire kapel

door Guus Geebel

Nederland herdenkt zaterdag 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Vierenzestig jaar geleden capituleerde Japan op die datum. Daarmee kwam er na Europa ook 
in voormalig Nederlands Indië een einde aan de oorlog. Bij het herdenkingsmonument naast gemeentehuis 

Jagtlust wordt 15 augustus om 13.30 uur voor mensen uit de regio een herdenking gehouden. De herdenking 
vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de nationale herdenking in Den Haag.

Rómulo Döderlein de Win,  Jeanne Hildering en Erik Reijders (rechts) orga-
niseren de herdenking op 15 augustus.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Meloenmix ....... 2e bak gratis!!!

Rode Bessen ......... bak 500 gram 1,49

Trostomaten .............. héél kilo 1,25

Broccoli
0,99

héél kilo

Heerlijke sappige
Hollandse

Donderdag = Piekendag

Hollandse

héél kilo
1,49

Landwaart Groente en Fruit

Nectarines

Kip roerbak met rijst ........................... 100 gram 0,99

Lasagne div. soorten ............................ 100 gram 0,89

Snijbonenschotel ................................. 100 gram 0,79

Vers van de Traiteur

héél kilo

Hollandse

Verse gesneden

500 gram500 gram
0,69 Bananen

Nieuw

Roerbak - groente van het huis
400 gram 1,39

Aardbeien .........................................2 dozen 2,50

Alle Stamppotten en Rauwkostsalades .. 200 gram 1,00

Hollandse

Nieuw



‘Zomerbridge is voor niet-bridge-
clubleden een prima gelegenheid om 
kennis te maken met het in clubver-
band spelen met anderen’, vertelt 
wedstrijdleider Henk van de Bunt. 
‘Ook voor bridgers die wel al bij een 
vereniging spelen is het een mooie 
buitenkans om de soms drie maan-
den durende bridgeloze periode van 
de eigen vereniging te overbruggen. 
Er is een groeiende en wissellende 
belangstelling. Begon men de eerste 
avond met 14 paren, nu zitten we op 
het dubbele aantal. Er zijn in het tij-
delijke Dorpshuis weliswaar beperkte 
mogelijkheden maar we hebben leren 
improviseren. Er is voor maximaal 32 
paren plaats. Afgelopen donderdag 
waren er van de 56 deelnemers 35 
eigen leden. De overige 21 kwamen 
uit Amersfoort, Bilthoven, De Bilt, 

Hilversum, Loosdrecht, Nederhorst 
den Berg, Soest, Utrecht en West-
broek.‘

Belangstelling
Volgens wedstrijdcommissielid 
Menno de Vries komt deze belangstel-
ling doordat maar weinig bridgeclubs 
in de regio gedurende de zomermaan-
den dergelijke drives organiseren.
‘Nou, ze kunnen bij ons terecht’, 
zegt hij. ‘Er wordt hier een individu-
ele ranglijst bijgehouden. Men moet 
aan tenminste vijf avonden van de 
totaal negen avonden deelnemen om 
tot zomerkampioen gekroond te kun-
nen worden. De eerstvolgende vrij 
toegankelijke avond is aanstaande 
donderdag 30 juli en de reeks eindigt 
op donderdag 27 augustus. Voor niet 
leden van Bridgeclub Hollandsche 

Rading zijn de kosten van deelname 1 
euro per persoon per avond. Doordat 
de wedstrijdleiding graag tijdig een 
indeling maakt, is het zeer wenselijk 
dat men zich vooraf en tenminste op 
de speeldag tot 17.00 uur aanmeldt. 
Om te voorkomen dat er op de avond 
zelf geen plaats meer is kan men de 
aanmelding beter per e-mail doen.’ 

Aanmelden
Vooraf aanmelden per paar kan per 
e-mail bridgehollrading@casema.
nl op de betreffende donderdag tot 
17.00 uur. Inschrijven kan ook daarna 
nog wel tot 19.15 uur, mits het maxi-
mum aantal deel te nemen paren dan 
nog niet is bereikt. Van de tijdige 
aanmelding per email wordt al opti-
maal gebruikgemaakt. Jongstleden 
donderdag was de indeling voor die 

avond om 16.00 uur rond. Blijkbaar 
durfde niemand zich daarna nog in 
het Dorpshuis te melden. Er werd in 
twee lijnen gespeeld. In de A-lijn was 
de eerste plaats voor Ad Visser en Jan 
Wickel en in de B-lijn was er eeuwige 

roem voor Els en Job Klomp. Zomer-
bridge is een individuele competitie; 
dus er kan ook met een andere gast-
partner worden gespeeld. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en het spelen 
begint om 19.30 uur precies. 

Ibu Vini spreekt voortreffelijk Neder-
lands zonder accent. Ze leerde de taal 
in het Indonesisch Nederlands Cul-
tureel Centrum (Karta Pustaka) waar 
zij nu zelf sinds 1997 lesgeeft. Ze 
begon met Nederlands in 1991. Ibu 
Vini studeerde toen rechten en kreeg 
tijdens die studie wel een semes-
ter lang Nederlands, maar vond dat 
onvoldoende. Daarbij speelden ook 
praktische overwegingen een rol, 
want veel wetten in Indonesië stam-
men uit de koloniale tijd en zijn in het 
Nederlands gesteld. Ibu Vini volgde 
de Nederlandse lessen in het Cultu-
reel Centrum tot 1996. Een jaar later 
werd zij gevraagd om er zelf les te 
komen geven.

Inburgering
Inmiddels geeft Ibu Vini op alle 
niveaus Nederlandse les. Op dit 
moment telt het Centrum acht klassen 
met gemiddeld acht studenten. Behal-

ve vanwege studie is ook de liefde 
vaak een reden om de taal te gaan 
leren. Indonesiërs die naar Nederland 
willen komen en de inburgerings-
cursus moeten volgen, kunnen voor 
wat betreft het taalgedeelte bij het 
Centrum terecht. Het inburgerings-
gedeelte wordt veelal elders privé 
gedaan. ‘De laatste tijd krijgen we 
ook veel cursisten die als Nederlands-
talige gids aan de slag willen’, vertelt 
Ibu Vini. Nederlanders vormen nog 
altijd een belangrijk deel van het aan-
tal toeristen dat Indonesië bezoekt. 
Naast lesgeven doet Ibu Vini ook 
veel vertaalwerk. Ze vertelt dat oud-
leerlingen als ze naar Nederland zijn 
vertrokken nog dikwijls contact met 

het Centrum blijven houden. Karta 
Pustaka krijgt ook regelmatig cur-
sisten van het Erasmus Taalcentrum 
in Jakarta. Het Erasmus Taalcentrum 
is een instituut van de Nederland-

se Taalunie (NTU), de Nederlands-
Vlaamse-Surinaamse organisatie die 
de kennis van het Nederlands in de 
gehele wereld wil bevorderen.

Eerste les
‘De studenten zijn meestal erg gemo-
tiveerd als ze aan de cursus begin-
nen. Het is echter niet gemakkelijk’, 
vertelt Ibu Vini. Zij geeft elke dag 
les. Het lesmateriaal is samengesteld 
door het James Boswell Instituut van 
de Universiteit Utrecht. ‘Het is een 
goede methode maar er zijn betere’, 
aldus Ibu Vini. Cursiste Tantri gaat 
geschiedenis studeren en krijgt tijdens 
die studie het eerste semester Neder-
lands. In de Indonesische geschiede-
nis speelt het koloniale verleden van 
Nederland een grote rol, dus is kennis 
van het Nederlands erg belangrijk. 
Puldi wil in Nederland gaan studeren 
en heeft daarom Nederlands nodig. 
Ria heeft de taal nodig bij een project 
waar zij bij betrokken is en Ajun stu-
deert rechten. Bij Anto draait het om 
de liefde. Zijn geliefde woont in Nij-
megen, waar hij overigens nog nooit 
geweest is. Dan is het tijd om met de 
eerste les te beginnen. ‘Aangenaam 
kennis met u te maken’, schrijft Ibu 
Vini op het bord. De eerste les gaat 
over korte en lange klinkers. De tak, 
de taak, de pot en de poten. Ibu Vini 
spreekt de woorden uit en de klas 
herhaalt die net zo lang tot zij vindt 
dat het goed is. Tijdens de les komen 
nog enkele studenten te laat binnen, 
maar daar wordt nauwelijks aandacht 
aan geschonken. ‘Jam karet’, het elas-

tische uur, hoort bij de Javaanse cul-
tuur.

Cultureel erfgoed
Het Indonesisch Nederlands Cultu-
reel Centrum in Yogyakarta is opge-
richt op 11 maart 1967. Het bezit een 
uitgebreide bibliotheek met voorna-
melijk Nederlandstalige boeken. De 
huidige directeur is mevrouw Anggi 
Minarni. Behalve het geven van taal-
lessen doet het Centrum veel om 
de Indonesische kunst en cultuur in 
relatie met Nederland te bevorde-
ren. Mevrouw Anggi Minarni pro-
duceerde nog onlangs de opera Mata 
Hari in het Indonesisch. Het gebruik 
van gamelanmuziek gaf aan de opera 

een mysterieus oosterse sfeer. Het 
Cultureel Centrum wordt gesteund 
door de Nederlandse ambassade in 
Jakarta. Het Centrum is gehuisvest in 
een in Javaanskoloniale stijl gebouwd 
huis. Een belangrijk doel van Karta 
Pustaka is het cultureel erfgoed van 
Yogyakarta uit de koloniale tijd te 
bewaken. Mevrouw Anggi Minarni 
vertelt dat de docenten Nederlands 
alle drie een eigen stijl van lesgeven 
hebben, zodat leerlingen meestal wel 
terecht komen bij een docent die past 
bij hun wensen. ‘Voor sommige leer-
lingen is het voldoende dat zij zich bij 
Albert Heijn kunnen redden, anderen 
willen veel meer.’ 
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Collega Guus Geebel verblijft op dit moment op één van de 13677 eilanden die samen de Indonesische Archipel 
vormen en verspreid liggen in de tropische wateren van de Indische Oceaan. Vanuit Yogyakarta stuurde hij ons dit 
weekeinde de volgende bijdrage.

‘Hoe gaat het....  alles goed?’
door Guus Geebel

In het Indonesisch Nederlands Cultureel Centrum in Yogyakarta op het eiland Java geven drie docenten 
Nederlandse lessen. Ibu Vini is een van hen. Zij is zojuist van start gegaan met acht beginners, die om 

verschillende redenen Nederlands willen leren. Hoewel het Indonesisch veel Nederlandse leenwoorden kent, 
is het voor Indonesiërs een moeilijke taal met vreemde klanken, Op de vraag aan de leerlingen of ze al wat in 

het Nederlands kunnen zeggen komt niet meer dan: ‘Hoe gaat het....  alles goed?’

Docente Ibu Vini verwelkomt de nieuwe cursisten in het Nederlands.

In kleine klasjes wordt eindeloos geoefend.

Ibu Vini vindt de aandacht voor haar persoon maar niets.

Zomerbridge voorziet in een behoefte
door Kees Pijpers

Tot en met donderdag 27 augustus a.s. kan men elke donderdagavond zomerbridgen bij Bridgeclub 
Hollandsche Rading. De open bridgeavonden worden gehouden in het tijdelijke Dorpshuis aan het einde van 

de Dennenlaan in deze noordelijkste kern van de gemeente. Er is flinke belangstelling,
zo constateerde ook De Vierklank.

Ook jl. donderdag was er weer goede belangstelling voor het zomerbridge in 
Hollandsche Rading.



NAGEL RUIMT OP!!!

50% KORTING
OP DE ZOMERCOLLECTIE*

Let op!!! vrijdag 31 juli
GEEN koopavond

*M.U.V. BASIS- EN AFGEPRIJSDE ARTIKELEN EN BADKLEDING

Stomerij Maertensplein

in de periode van

3 augustus t/m 22 augustus
de maandagen 3 en 10 en 17 gesloten

door de week van 9.00 – 14.00 uur open
de zaterdagen van 9.00 – 16.00 uur open

vanaf 24 augustus zijn we weer op de gewone tijden open.

Maertensplein 35 telefoon: 0346 - 214112

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
i.v.m. vakantie

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

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

nieuw
1/2 maanschelp
met aardbeien

€ 4,50

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C4 1.6 16V COUPE, ROOD MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, CRUISE C, LMV, REGENS, 85.000KM ..................................................................  '06 €. 10.950,-

PEUGEOT
206 1.4 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, MLV, 31.000 KM................  '04 €. 7.950,-
206 SW 1.6 16V XS, ROOD MET., AIRCO, ER, SB, CV, LMV, RAD/CD, 52.000 KM ..............  '03 €. 7.950,-
306 1.6 BREAK AUT, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, AIRCO, ABS, 101.000 KM ...................  '01 €. 5.950,-
306 1.6 CABRIO, D BLAUW MET, LMV, ER, CV, SB, APK T/M `06 2010, 105.000KM ............  '99 €. 4.750,-
307 1.6 16V 5DRS, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, AIRB, 78.000KM ................  '01 €. 6.950,-
307 2.0 HDI BREAK, D BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS,
AIRBAGS, RAD/CD, REGENS, ER, CV, SB, 146.000KM .......................................................  '04 €. 5.950,-
605 SV 3.0 AUT, ABS, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
LMV, MLV, REGENS, ESP, AIRBAGS, 203.000KM ................................................................  '96 € 2.500,-
607 2.2 16V PACK, ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, ESP,
PARKEERS, RAD/CD WISS/NAV, ABS, AIRBAGS, LEDER INT, 138.000KM .........................  '05 €. 16.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ...............................................................................  '06 €. 14.750,-
CITROËN SAXO 1.4 SX AUT, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 79.000KM .................  '00 €. 3.950,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
LMV, CRUISE C, ABS, REGENS, RAD/CD, PARKEERS, AIRBAGS, 43.000KM.....................  '05 €. 13.950,-
CITROËN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000KM ..................  '08 €. 8.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D. GROEN MET., LEDER INT., ER, CV, SB, ABS, 
CLIMATE C., MLV, ESP, LMV, STOEL VERW., RAD/CD WISS., 128.000 KM .........................  '00 €. 7.750,-
RENAULT KANGOO 1.6 16V AUT., ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR, 
AIRBAGS, MLV, ABS, GEEL KENT., 73.000 KM....................................................................  '04 €. 8.500,-
FORD STREET KA 1.6 CABRIO, BLAUW MET, LEDER INT, AIRCO,
RAD/CD, LMV, ER, CV, ALARM, MLV,SB, 54.000KM ............................................................  '03 €. 8.950,-
TOYOTA RAV4 5DRS 2.0 16V SOL 4WD, GRIJS MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, CRUISE C., 
NAVI, RAD/CD, 49.000 KM ...................................................................................................  '06 €. 23.250,-
VOLVO V40 2.0 EUROPA, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV,
CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, MLV, 125.000KM ..............................................................  '02 €. 7.950,-

BUDGET CARS
CITROËN XSARA BREAK, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 119.000KM ..................  '98 €. 2.750,-
CITROËN BERLINGO 1.9 D, WIT, SB, APK JAN 2010, BTW AUTO, 220.000KM ...................  '98 €. 2.000,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

DTP, opmaak en vormgeving

brochures - tekst schrijven

print- en drukwerk

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

 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.

Zonnebloemen (kanjers)
  2 bossen 6,95
Gladiolen bos 2,95
Gloriosa (klimlelie) bosje 3,95
Rozen bos dubbeldik (20)  5,75
Speciale reistas voor boeket  1,95

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Actie krant
is uit!

Met o.a. gratis nivea
happy time bodylotion
400 ml t.w.v. € 6.99

bij aankoop van
2 nivea producten



Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van bijna 15 wil graag 
(in Groenekan) oppassen. Bel 
na 17.00 uur 0346-213204

Vrouw 25 jaar zoekt WERK 
per 1 nov. voor 3dg p.week. 
Heb erv. met zorg voor mens 
en dier, binnen-, buitenwerk, 
boerderij, tuin, schoonmaken 
enz. 0615342319

Op maandagmorgen mesten wij 
uit bij stal RUIGENHOEK, wij 
zoeken mannelijke versterking. 
Wie komt ons helpen?  Tel. 
06-20415198

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

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

AndersBeter afslankmassage. 
Minder cm’s binnen 3 wk. kijk 
op andersbeter.nl of bel met 
Jeanine 0620137957
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Zwart stoffen fauteuiltje op 
wieltjes i.z.g.st. vraagpr. € 25,- 
tel. 214065 - 06 29506849

Mooie lederen Chesterfield 2 
zits, kleur bruin incl.2 nekrol-
len € 50,- tel. 06 51068813

Dakkoffer 95 breed, 130 lang € 
45,- Broodbakmachine nieuw 
€20,-. na 16.00 u 06 33605548

Overgehouden van de verbou-
wing pak Rockwool spouw-
plaat 100 x 80 x 9 cm, 4 platen 
€ 10,- tel 06 16094842

Tk twee goed uitziende eet-
hoekstoelen. Donker eiken met 
biezen zitting prijs € 25,-tel. 
0346 214084

Tk goed uitziende ski-overall 
mt 152. De overall is weinig 
gebruikt prijs € 15,- tel 0346 
214084

ONDERSCHUIFBEDDEN 90 
x 200 cm. tel. 0346 212491

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan De Vierklank, 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

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

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

Weerstand goed? Zo niet, neem iedere dag een Herbalifeontbijt, 
vol met vitaminen en mineralen. Gratis advies en begeleiding. 
Tel. 0346-571377. website: www.vinkvoorvoeding.nlDiversen 

Personeel aangeboden

Te koop gevraagd

Geslaagde
paardenmarathon

De tweede editie van Endurance Soest op zaterdag 25 
juli was een succes. Tijdens deze hippische marathon 
legden 120 ruiters en paarden een route af door de 
bossen van Amersfoort, Soest en Lage Vuursche. De 
paarden moesten afstanden van 30 of 63 km afleg-
gen. 

‘We hadden mazzel met het weer en de wedstrijd ver-
liep soepel. Eindelijk een droge dag na alle regen van 
de laatste dagen. De paden waren zwaar en modderig 
geworden maar de meeste paarden hadden daar geen 
moeite mee. We kijken als organisatie terug op een 
hele mooie, sportieve wedstrijd’ , aldus organisator 
Karien Brinkman.

Tolboom
Op de langste afstand kwamen 31 ruiters aan de start, 
een ware uithoudingsproef voor ruiter en paard. Een 
enkeling moest afhaken maar 26 ruiters kwamen goed 
over de finish. De ruiters van deze langste afstand 
legden maar liefst 63 km af en hadden een tussenstop 
bij Zuivelboerderij De Tolboom aan de Eikensteeg in 
Maartensdijk. Op de korte afstand van 30 km kwamen 
uiteindelijk 65 ruiters aan de start. Hiervan wisten 
45 ruiters goed te finishen. Een groep van 13 ruiters 
haalde de minimale snelheid van 9km per uur niet en 
kwamen niet in het klassement. 

Kennismakingsklasse
Er verschenen tevens 12 ruiters aan de start van de 
Kennismakingsklasse. Dit zijn ruiters die allemaal 
nog nooit eerder mee hebben gedaan aan een enduran-
cewedstrijd. Zij kunnen met hun paard een keer ken-
nismaken met deze sport. Van de 12 ruiters kwamen 
maar liefst 11 ruiters goed aan de finish, een mooie 
prestatie van deze onervaren ruiters en paarden. Weer 
allemaal nieuwe enthousiastelingen voor deze tak van 
paardensport, die de afgelopen jaren een flinke groei 
meemaakt.

Op de langste afstand (63 km) kwamen 31 ruiters aan 
de start, een ware uithoudingsproef voor ruiter en 
paard. Een enkeling moest afhaken maar 26 ruiters 
kwamen goed over de finish.

Klankbord
Een echt boek!

Iedereen die wel eens wat schrijft, al 
is het maar voor een huis-aan-huis 
blad, heeft de stille wens ook eens 
een ‘echt boek’ te schrijven. Nou is 
het schrijven van een boek wel wat 
anders dan het schrijven van een 
‘stukkie’ voor een krant. Daarbij komt 
dat de animo om de mensheid te ver-
rijken met een literair meesterwerk 
erg groot is. Uitgevers ontvangen 
wekelijks stapels manuscripten van 
aspirant-schrijvers die hun eerste stap 
willen zetten op het literaire pad. In 
verreweg de meeste gevallen komen 
die weer terug bij de inzenders met 
de opmerking van de uitgever dat hij 
er geen brood in ziet. Een troost mag 
zijn dat veel succesvolle auteurs bij 
de inlevering van hun eersteling ook 
door de uitgevers zijn afgewezen. 

Is het nou moeilijk om een boek 
te schrijven? Geen idee. Belangrijk 

lijkt me dat de eerste zin een beetje 
pakkend is. Zo’n eerste zin zou kun-
nen zijn: ‘Die bewuste avond was 
Vader in de tuin’. De lezer is meteen 
geboeid. Hij stelt zich vragen als: wat 
gebeurde er dan op die avond? Wat 
deed Vader eigenlijk in de tuin? En 
waar was moeder dan op dat moment? 
In het ergste geval kan de lezer zich 
zelfs afvragen: overleeft Vader deze 
avond wel? Kortom, de lezer is gegre-
pen, wordt nieuwsgierig, blijft lezen 
en dat is natuurlijk het belangrijkste. 
Het is wat dat betreft hetzelfde bij 
een een huis-aan-huis blad als bij 
een echt boek. De lezer moet blijven 
lezen. Gooit hij na de eerste zin het 
boek of artikel terzijde dan wordt het 
nooit iets.

De laatste zin van een boek is daar-
entegen van veel minder belang. De 
lezer is er toch mee klaar en klapt het 
boek dicht, al dan niet met een tevre-
den gevoel. Voor de volledigheid toch 
ook maar zo’n laatste zin bedacht: 
‘Vader keek tevreden om zich heen en 
voelde zich immens gelukkig’. Dan 
was het een positief en wellicht ook 
vrolijk boek. Het kan ook anders: ‘Ze 
stonden om de kist van Vader heen en 
wisten dat ze hem nooit zouden ver-
geten’. Dan is het een dramatisch en 
wellicht ook spannend boek gewor-
den. Het gaat er dus om tussen de 
eerste en laatste zin nog een verhaal 
te breien. Eigenlijk lijkt mij het schrij-
ven van een boek niet zo moeilijk. 
Misschien toch eens proberen.

Martijn Nekkers

Wij zijn op zoek naar een bezorger die wekelijks de krant huis-aan-huis 
bezorgt in een gedeelte van Bilthoven noord. De bezorging is op 
woensdag. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel 0346-211992

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
0346-211992

Kom ons team 

versterken!

50+ ook welkom.

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT 

“LAST MINUTE” aanbieding
voor de 5 daagse excursie reis naar 
DE HARZ met vertrek op 3 augustus 
is er nog plaats voor twee personen
(1 kamer) voordelig geprijsd.

EXTRA MOOIE DAGTOCHT
op Dinsdag 18 aug. prachtige 
“TUINEN” reisdag, voor jong en oud 
u kunt al mee voor €. 25,- p.p.
Inlichtingen: tel. 0346-212288
www.reisclub55plus.nl
e mail broekhu2@xs4all.nl
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Wij vervolgen onze route een kleine 
twee kilometer over Kikkerpad (cul-
tuurpad) en (aan het einde linksaf) 
Kooidijk. Voordat de Kooidijk aan 
het westelijke einde naar links gaat 
afwijken, worden we geattendeerd op 
de eerste van twee stuw- of valschut-
ten. Deze stuwen zijn waarschijnlijk 
ooit gebouwd voor de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en dus al meer dan 
een eeuw oud. Normaal gesproken 
staan ze open. 

Aan het einde van de Kooidijk voert 
de route naar links. Ter hoogte van 
de T-splitsing van de Burgermeester 
Huydecoperweg en de Westbroek-
se Binnenweg valt ons oog op de 
aan de oostzijde gelegen Stuw met 
vispassage. Deze stuw zorgt ervoor 
dat overtollig water vanuit de polder 
Achttienhoven naar de polder Maars-
seveen (aan de overzijde van de weg) 
kan overlopen. Voor vissen is een 
stuw niet te overbruggen; daarom 
is een vispassage aangelegd. Deze 

bevindt zich in de langwerpige bak 
met het rooster.

De in de volksmond bekende BeHa-
weg (Burgemeester Huydecoperweg) 
vervolgt zich richting Gageldijk en 
Zuilense Ring. Zover hoeven we niet 
te gaan. Op een derde van de te over-
bruggen afstand worden we uitgeno-
digd over een brug linksaf het natuur-
reservaat Polder de Gagel in te gaan. 
Op het bijgehorende kaartje staat in 
een verwijzingsteken uitdrukkelijk 
vermeld: ‘Doorgang niet voor fiets-
karren’. Dit blijkt niet overbodig; zelfs 
met een gewone fiets moet je al aanleg 
voor slangenmens hebben, wil je de 
brug met sluis veilig doorkomen.

Halverwege de jaren zijn in het kader 
van de Landinrichting Noorderpark 
plannen gemaakt voor verbetering 
van recreatieve mogelijkheden in het 
Noorderpark. In de plannen van de 
Landinrichtingsdienst werd de nieu-
we functie van de Gagelpolder in 
hoge mate die van een recreatiepolder 
zoals dat ook voor de buurman, de 
Ruigenhoeksepolder, het geval was. 
Met het realiseren van die recreatie-
plannen is men nog steeds bezig. Dit 
bos biedt vele mogelijkheden voor 

(natuurgerichte) recreatie, zoals fiet-
sen, wandelen, kanovaren en skaten. 
Daarnaast draagt het bos ook bij aan 
de aantrekkelijkheid van het land-
schap en daarmee aan een leefbare 
omgeving voor de Utrechtse bevol-
king. 

Het is (nu al) een voorrecht door dit 
bos te mogen fietsen; ook op deze 
vrijdagmiddag, wanneer zonnestralen 
en regenbuien zich in een onvoor-
spelbaar patroon afwisselen. Ik moest 
denken aan die woorden, die ik ooit 
ergens las:
De natuur zegt ons zoveel, 
de wind vertelt ons zijn verhaal, 
De mensen horen geen wind, regen 
of zon. 
De natuur vertelt ons zijn ver-
haal…… 

De fietsroute is verkrijgbaar bij 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ 
Houten. E-mail: post@hdsr.nl

Na goed zoeken ontdekten we de grondwaterpeilbuis.

Bij het verlaten van het Gagelbos aan 
de kant van de Utrechtse Gageldijk, 
treft men links van de brug opnieuw 
een stuw of valschut.

De bijna anderhalve eeuw oude stuw- 
of valschutten aan de Kooidijk.

De Stuw ter hoogte van de splitsing BeHa en WeBe .

Nieuw(s) bij Reisclub
Hoewel augustus officieel bekend staat als oogstmaand zien velen deze 
maand ook als tuinmaand; de meeste tuinen zijn dan op hun mooist met een 
geweldige kleurenpracht. 
Dagtochtenservice Maartensdijk verzorgt op dinsdag 18 augustus a.s. een 
dagtocht naar twee van de mooiste particuliere tuinen in ons land, n.l. De 
Fantasietuin, Vierschotenweg 5, t' Loo (Gemeente Oldebroek), tel: 0525 
630871 en naar de speciale Oostenrijkse Bergtuin Ampie’s berg, Verlengde 
Vaarbekerweg 3, ’t Harde (Gemeente Elburg), tel. 0525 661736. De kosten 
bedragen 25 euro p.p. inclusief busvervoer, entreekosten, koffie en een 
lunchpakket. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf het Maertensplein te Maar-
tensdijk en de verwachte terugkeer is rond 17.30 uur. Deelnemers, die dan 
nog willen aanschuiven aan een driegangendiner in Dijckstate dienen dit 
vooraf kenbaar te maken. 

De agenda van Reisclub 55+ vermeldt verder op  3 augustus het vertrek 
voor een tweede uitvoering van een vijfdaagse hotelreis naar De Harz. 
Hiervoor is er nog een plaatsje vrij. Na de tuinentocht op 18 augustus 
wordt deze maand op 25 augustus a.s. afgesloten met een dagtocht naar de 
Kagerplassen en Noordwijk. Door annuleringen is er nog een beperkt aan-
tal plaatsen vrijgekomen. Inlichtingen of aanmelden kan telefonisch: 0346 
212288 of 06 53853557. 

Informatie over en van Reisclub 55+ is tegenwoordig ook te vinden op 
www.reisclub55plus.nl en te verkrijgen via broekhu2@xs4all.nl [HvdB]. 

Oranjeoproer rond
oranje kater

In de omgeving van de Oranjelaan en de Copijnlaan in Groenekan schar-
relde al enige tijd een grote rode kater rond waarvan het onduidelijk was of 
deze een baasje had.
Omdat deze kater voor nogal wat overlast zorgde is hij gevangen en naar 
het dierenasiel bij Amelisweerd in Utrecht gebracht.
Mocht er toch een eigenaar van deze kater zijn, dan kan deze contact opne-
men met het dierenasiel in Utrecht.

Fietsgilde 't Gooi rijdt woensdag 5 
augustus de middagtocht ‘Rondom 
Naarden,. Het gezelschap vertrekt 
om 13.30 uur van station ‘ Naar-
den-Bussum’.
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nlVan 1 t/m 9 augustus a.s. wordt voor de zeventiende keer het Tautenburg 

Open tennistoernooi gespeeld. Opnieuw hebben zich ruim driehonderd 
deelnemers aangemeld.
Er zullen zo’n 260 partijen worden gespeeld op de kunstgrasbanen aan de 
Dierenriem in Maartensdijk. In het voor-weekend (1 en 2 augustus a.s.) 
wordt gestart om 9.00 uur; op de weekavonden wordt om 17.00 uur begon-
nen. De finales op zondag 9 augustus worden vanaf 10.00 uur gespeeld. 
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Tautenburg Open

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
6-8

Woe.
5-8

Vrij.
7-8

9,95

Do.
30-7

Woe.
29-7

Vrij.
31-7

9,95

Geconfijte eendenbout 
met kaasflensje

of

Visrolletje met Italiaanse ham

Provençaalse lamsschenkel
of

Zalmfilet met kruiden krieltjes
en zachte roomsaus

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

Zomerfeest
Gratis petit four
bij de koffie.

frites shoarma of
frites gyros
met saus.

22 jaar
€ 3,95

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar voor een gratis boodschappenpakket

4,99
500 gram 6,24 

Rosbief
a la minute


	VK-M_29-07-09_01fc
	VK-M_29-07-09_02fc
	VK-M_29-07-09_03fc
	VK-M_29-07-09_04fc
	VK-M_29-07-09_05fc
	VK-M_29-07-09_06fc
	VK-M_29-07-09_07fc
	VK-M_29-07-09_08fc



