
Op Open Monumentendag staan 
duizenden monumenten een dag 
of weekend lang gratis open voor 
publiek. Het evenement wordt locaal 
georganiseerd door plaatselijke comi-
tés en landelijk ondersteund door de 
Stichting Open Monumentendag. Het 
Biltse comité heeft gekozen voor de 
uitwerking ‘Sporen in het landschap’ 
en vraagt daardoor aandacht voor 
gebouwde sporen: landhuizen van de 
Stichtse Lustwarande, het gebouwde 
viaduct onder de A 28 dat nu in 
gebruik is als wildviaduct en land-
schappelijke sporen, zoals de tuinen 
van Copijn in Groenekan en van de 
fam. Baas in Westbroek, evenals het 
‘slagenlandschap’ in Westbroek dat te 
zien zal zijn vanaf de monumentale 
kerktoren in Westbroek. 

Brochure
Alle te bezichtigen objecten staan 
in een prachtige brochure die een 

beschrijving bevat van het landschap 
in De Bilt van Oostbroek tot West-
broek en de sporen, die daar in de 
Ioop der tijden zichtbaar in achterge-
bleven zijn. Er is een fietsroute uitge-
zet langs alle opengestelde panden en 
tuinen. Een deel hiervan is ook met de 
auto af te leggen. 

De opening van de dag vindt plaats 
op zaterdag 13 september om 10.00 
uur op het landgoed Oostbroek van 
het Utrechts Landschap. Oostbroek 
is te bereiken via de afslag langs het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis in de 
Uithof, of per fiets via de Bunnikse-
weg. Wethouder Arie-Jan Ditewig zal 
als wethouder monumentenzorg het 
thema van de Biltse Open Monumen-
tendag kort toelichten, waarna burge-
meester Arjen Gerritsen de eigenlijke 
opening zal verrichten. 

Scholenproject
Op 10, 11 en 12 september a.s. vindt 
het scholenproject plaats. Dan zul-
len door opdrachten weer een groot 
aantal leerlingen van de hoogste 
groepen van het basisonderwijs uit 
de gemeente kennis maken met het 
thema ‘sporen in het landschap’. 

Dit zal plaats vinden in de oranjerie 
van het landgoed Vollenhoven, Fort 
Ruigenhoek en de tuinen van de fam. 
Baas in Westbroek. Vrijdag 12 sep-
tember rond 09.00 uur zal wethouder 
Herman Mittendorff bij de stinzen-

tuin van de heer en mevr. Baas acte 
de présence geven. 

Kerkdijk 12
Op de plaats waar nu de kerk te West-
broek staat was een kleine kapel, die 
onder het bestuur van de kerk van St. 
Jacob stond. Waarschijnlijk was deze 
kapel de slotkapel van de Heren van 
Westbroek die in het laatste kwart van 
de 13de eeuw het gebied in leen kre-
gen van de abdij van Oostbroek. In de 
15de eeuw besloot men op de plaats 
van de kapel een nieuwe kerk in laat-
gotische stijl te bouwen. In 1481 werd 
de bouw van de 42 meter hoge toren 
en het driebeukige schip voltooid. 

In vorige brochures van Open Monu-
mentendag is het interieur van de 
kerk en zijn de muurschilderingen 
uitvoerig aan de orde gesteld. Dit jaar 
beperkt men zich tot de toren en de 
klokken in de toren omdat na jaren 
de toren onder begeleiding weer mag 
worden beklommen. Onderzoek naar 
de bouwgeschiedenis van de toren 
bracht aan het licht dat de huidige 
traptoren naast de toren in een later 
stadium is opgetrokken. Er moet dus 
een andere trap zijn geweest om de 
toren te beklimmen voor het lui-
den van de klok. In de toren. van 
Westbroek hangen twee klokken. De 
grootste klok wordt nog zeer regel-
matig geluid, de kleine klok, ‘de Bel’, 
nooit meer. 
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Open Monumentendag 
in het teken van Sporen 

door Henk van de Bunt

Op Open Monumentendag 2008 op 13 en 14 september zal landelijk alles draaien om ‘Sporen’, 
een breed thema waarvan in elke gemeente in Nederland aanknopingspunten te vinden zijn en die in elke 

gemeente een eigen vorm zal krijgen. Sporen zijn buiten, in het landschap te vinden, 
maar ook in steden en dorpen, in stratenplannen en in monumenten zelf.

Door nog eens goed over bomen te bomen
konden gemeente en buurt tot een oplossing komen
geen juridisch gevecht
voor het Utrechts gerecht
want het bezwaar werd daarmee teruggenomen 

Guus Geebel Limerick

Boomkweker Copijn liet omstreeks 1881 villa Welgelegen bouwen.

Op Open Monumentendag op 
13 september a.s. zal er mogelijk twee 
keer ‘aan de Bel’ worden getrokken.

Bikeshop-Loosdrecht
Nootweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Dealer van Alpina, Batavus, Gazelle, Koga Miyata, Giant

10%

40%
20%

30%

Opruiming

modellen 2008
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P .K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

14 september - 9.30 uur en 
Kapel H ollandsche R ading

14 september - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
13 september - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
14 september - 10.00 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
14 september - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K.N. - H erv. Kerk Groenekan
14 september - 10.00 uur

Ds. P.J. T eeuw, Papendrecht
14 september - 18.30 uur
Dr. P.F. Bouter, Leerdam

H ersteld H ervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

14 september - 10.30  en 18.00 uur
Kand. A.T . van Andel, Urk

Ned. Ger. Kerk Westbroek
14 september - 10.00 uur

Ds. R. Akkerman, Sleeuwijk
14 september - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

P .K.N. - H erv. Kerk Westbroek
14 september - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Z wan

P .K.N. - H erv. Kerk 
Lage Vuursche 

14 september - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

14 september - 18.30 uur
Ds. T . Wegman, Ameide

Onderwegkerkje Blauwkapel
14 september - 9.30 en 10.30 uur

Prof. Dr. B. Smalhout
Oecumenische dienst
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B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 /  06 - 230 560 74

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

‘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:  T huis 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

- in memoriam -

10-9-2007 Jitske Huigen 10-9-2008

Ik mis jouw omhelzing

Ik mis jouw liefde

Ik mis jouw lach

Ik mis jou

Steeds meer iedere dag

Wessel
Michel
Eric
Henk

Zonder jou tikt de klok even snel,
Maar de tijden veranderen wel.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging T weemaal Z es haalt zaterdag 13 september oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 13 september haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
vóór  9.00 uur gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.

 Zo vraag ik u af meneer Sonneberg
T er gelegenheid van de Z onnebloemweek van 8 t/ m 14 september 2008 
organiseert de Z onnebloem, afdeling Maartensdijk, een optreden van Basti-
aan Verhorst. Hij was hier al eerder te zien in ‘Juliana’ en in ‘Annie M.G. 
Schmidt’. Nu treedt hij op als Wim Sonneveld in de voorstelling: ‘..zo vraag 
ik u af meneer Sonneberg’. U hoort alle Sonneveld toppers, het bijzondere 
levensverhaal, de conferences en de liedjes. Z e worden in deze prachtige 
voorstelling fraai met elkaar verweven. De voorstelling begint om 15.00 uur 
en duurt 90 minuten. Halverwege is er een pauze. De toegang is vrij voor 
iedereen die zich tot de doelgroep wil rekenen. Vooraf aanmelden is niet 
verplicht, maar men moet rekening houden met de beperkte ruimte van De 
Mantel. De voorstelling is zaterdag 13 september van 15.00 tot 17.00 ( zaal 
open om 14.30 uur)  in gebouw ‘de Mantel’, Nachtegaallaan 40, Maartens-
dijk naast de R.K. kerk.

Spirituele kring Isis
Spirituele kring Isis organiseert op maandagavond 15 september a.s. een 
bijeenkomst over helderziende waarnemingen. Er wordt geadviseerd een foto 
mee te nemen van een dierbaar overledene of een persoonlijk voorwerp. Wil-
lemien T ripplaar zal met behulp van het voorwerp in contact treden met de 
geestelijke wereld en de bezoeker daarover vertellen. Er kan ook een persoon-
lijk belangrijke vraag gesteld worden. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 
uur in de Biltse vestiging van SWO De Z es Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. 
De entree is 6 euro ( incl. koffie c.q. thee) . Voor meer info zie: www.hier.is/
isis of bel 06 10739881.

Samen muziek 
maken is leuk

Samuze huismuziekorkest De Bilt 
houdt een open speelavond op woens-
dag 17 september. Belangstellenden, 
die minimaal drie jaar een instrument 
bespelen zijn van harte welkom om 
vrijblijvend mee te spelen. De open 
speelavond is in de grote zaal van 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 
6 te De Bilt om 20.00 uur. Informatie: 
Loes T onneman, tel. ( 030)  2285250 
of kijk op www.Samuze.nl

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt…

Collecte
Deze week is de collecte van het 
Prinses Beatrix Fonds, waarvan o.a. 
de Parkinson Patië nten Vereniging 
subsidie ontvangt. De Parkinson 
Patië nten Vereniging houdt geen 
eigen inzamelingsactie. Kortgele-
den ontving ik een brief met accept-
giro van de Stichting Internationaal 
Parkinson Fonds. Dit fonds heeft 
niets te maken met de Parkinson 
Patië nten Vereniging en heeft ook 
geen keurmerk van het CBF. Let 
dus altijd goed op of een fonds 
dat keurmerk heeft voordat u geld 
overmaakt.

A nkie van D am, Maartensdijk

Geloven:  H oe werkt het ?
‘Geloven: hoe werkt het ? ’ is het thema van de bijzondere dienst, die op 14 
september a.s. om 10.30 uur wordt gehouden in de Boskapel aan de Gro-
thelaan in Groenekan. In het weekend van 14 september wordt op allerlei 
manieren aandacht gevraagd voor het religieus erfgoed dat ons land rijk is 
( Open monumentendag) . In de Boskapel bezint men zich op deze zondag op 
de achtergrond van al het religieus erfgoed, nl. ‘Geloven’. Aan de hand van 
het verhaal van Abraham - een basisverhaal voor van Joden, Christenen en 
Moslims - wordt met liederen, verhalen, videofragmenten e.a. stil gestaan 
bij de vraag hoe geloven werkt. Het gesprek over geloven en niet-geloven 
is aan de orde van de dag. Een gelovige dominee die zich atheist noemt 
haalt actualiteitenprogramma’s en ‘T V-programma’s met geloofsverhalen 
- er is meer tussen hemel en aarde - worden door velen bekeken. Je hoeft 
niet bij een kerk te horen om toch op zoek te zijn op de weg van geloven. 
De dienst van 14 september wil een handreiking zijn op deze zoektocht en 
eenieder, al of niet verbonden met een geloofsgemeenschap, is dan ook van 
harte welkom.

Collecte P rinses Beatrix F onds
Z iekten die de spieren aantasten, zoals Parkinson, MS en Huntington. Z iekten 
die nog steeds niet te genezen zijn. Daar gaat het om bij het Prinses Beatrix 
Fonds. De hoop blijft middelen te vinden,die de spierziekten kunnen remmen, 
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 T ruitman, tel.nr. 06 30250180.

R ommelmarkt
Op zaterdag 20 september organi-
seert de Protestantse Gemeente i.w. 
Maartensdijk/ Hollandsche Rading 
een rommelmarkt. Een gezellige 
markt met o.a. veel tweede hands-
spullen, boeken en een Rad van 
Avontuur. De markt vindt plaats op 
het terrein van de Ontmoetingskerk 
te Maartensdijk, van 9.30 uur tot 
15.30 uur. Op zaterdag 13 septem-
ber van 10.00 uur tot 13.00 uur en 
op donderdag 18 september van 
19.00 uur tot 21.00 uur kan men 
spullen voor deze markt inleve-
ren bij de Ontmoetingskerk aan de 
Kon. Julianalaan 26 te Maartens-
dijk. Er worden geen grote meu-
bels, grote elektrische apparaten en 
kleding in ontvangst genomen. De 
opbrengst van de markt is bestemd 
voor een weeshuis in Kenia, een 
weeshuis in Nepal en voor plaatse-
lijke kerkelijke activiteiten.
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De kleine klok is duidelijk de oudste 
van de twee. Behalve enkele sier-
randen heeft dit kleine klokje geen 
enkele decoratie;  er zijn geen versie-
ringen en opschriften. Dat betekent, 
dat het hier gaat om een zeer oud 
klokje. Misschien dateert het wel uit 
de bouwperiode van de kapel ( rond 
1400) . De kerk, een rijksmonument, 
wordt tijdens de Open monumenten-

dag voor het publiek opengesteld. 
De toren kan worden beklommen, 

onder begeleiding en in groepen van 
beperkte omvang.

Boschhoeve
In 1907 liet de boomkweker en tuin-
architect Hendrik Copijn een dub-
bellandhuis bouwen. Hij ging in het 
rechterdeel wonen, het linkerdeel was 
bestemd voor zijn dochter. De land-
schappelijke tuin met een gazon, een 
serpentinevijver en een slingerend 
pad werd door Hendrik Copijn zelf 
aangelegd. Na zijn dood werd het 
huis verbouwd tot een enkel huis. In 
1925 volgde een interne verbouwing. 
Aan de oostgevel werd een serre aan-
gebouwd in de vorm van een halve 
achthoek. Verschillende verbouwin-
gen vonden daarna plaats. 

Het grote landhuis is gebouwd in 
eclectische stijl met veel neo-renais-
sancistische details. Vooraan bij de 
weg staat een loofprieel, een zoge-
naamde beukenkoepel. Het huis, een 
rijksmonument, wordt tijdens Open 

Monumentendag 2008 voor het 
publiek opengesteld. 

Welgelegen
De grond waarop deze villa staat 
behoorde oorspronkelijk aan het St. 
Servaasklooster. De boomkweker 
P.G. Copijn liet hier omstreeks 1881 
een nieuwe vrijstaande villa bouwen. 
Aan de oostgevel werd een serre 
gebouwd voor Marretje van Oost-
veen, de tweede echtgenote van Jan 
Copijn die aan tuberculose leed. De 
serre kon met behulp van schuif-
deuren over vrijwel de gehele lengte 
worden geopend. Binnen werd de 
serre voorzien van cementrustiek, 
bestaande uit cementen boomstam-
men, cementen rustieke wanden en 
rustiek versteend riet, tegenwoordig 
zeer zeldzaam. 

De villa is gebouwd in eclectische 
stijl en heeft een onregelmatige plat-
tegrond. Het kantoor aan de rechter-
zijde stamt uit 1896. In 1912 werd de 
woning uitgebreid met een aanbouw 
van een mangelkamer en een portaal 
aan de westzijde. In 1928 werd aan en 
op de kantooruitbouw van 1896 een 
erker met balkon gebouwd. 
Omstreeks 1990 vond een groot-
scheepse renovatie plaats waarbij 
onder ander de topgevel decoratie in 
stijl is aangebracht. In het interieur 
zijn nog veel details uit 1910 aanwe-
zig, zoals de marmeren vloer in de 
hal, de trap en het glas-in-Iood ven-
sters. Bij de renovatie zijn originele 
details hergebruikt. Ook deze villa, 
een rijksmonument, wordt tijdens 
Open Monumentendag 2008 voor het 
publiek opengesteld. 

K oster J oost P aauw vertelt, dat er in de Mic hae lkerk ook een grote en een 
kleine klok hang en. ‘I k meen me te he rinneren, dat de kleine klok alleen 
maar werd geluid,  indien er sprake was van he t overlijden van een kind’. 
I n Vlaanderen luidde men voor een man de grote, voor een vrouw de 
kleine klok. D it klokluiden is in kleinere gemeenten nog een vrij algemeen 
gebruik. 
Voor he t ‘beluiden’ van mannen, vrouwen en kinderen bestonden blijkbaar 
dus versc hi llende regels. Men luidde ec ht er niet voor doodgeboren en kort 
na de geboorte gestorven kinderen. 

D e Bosc hhoe ve ( Groenekanseweg 119)  is een rijksmonument. Het hui s wordt 
tijdens Open Monumentendag 2008 voor he t publiek opengesteld. 

I n 1907 liet boomkweker en tuinarc hi tec t Hendrik Copijn dit dubbellandhui s 
bouwen. Op deze luc ht f oto uit 1930 zijn de landsc happe lijke tuin met gazon, 
een serpentinevijver en een slingerend pad goed te ondersc he iden.

De toegang is gratis, er wordt wel een 
vrijwillige collecte gehouden. Aan-
melding vooraf is niet nodig. Meer 
informatie over de kerk en het orgel 
is te vinden op www.blauwkapel-
groenekan.nl onder de knop ‘orgel’ 
en ‘concerten’. U mag komen, spelen 
en genieten. De Hervormde Kerk ligt 
aan de Groenkanseweg 68, 3737 AH 
Groenekan. Info vooraf G. Westerhof, 
tel. 06-53362199 of gertjan.wester-
hof@gmail.com

Zingen 
Z aterdag 27 september zal in de Her-
vormde Dorpskerk te Groenekan een 
zangavond gehouden worden rondom 
de Heidelberger Catechismus. Deze 
keer is het thema: ‘De enige Naam’. 
Er zullen psalmen en liederen uit de 
berijming van de Heidelberger Cate-
chismus van de hand van Dr. H. Van 
’t Veld worden gezongen. De plaat-
selijke predikant ds. Cor Hoogerwerf 
verzorgt een inleiding over dit onder-
werp. Organist Gert-Jan Westerhof 

speelt een orgelimprovisatie over het 
thema. T evens wordt van deze avond 
ook weer een cd-opname gemaakt die 
besteld kan worden.

De aanvang is 19.30 uur en de slui-
ting rond 21.00 uur. Het adres van de 
kerk is Groenekanseweg 68 3737 AH 

Groenekan. De toegang is gratis;  wel 
zal er een collecte worden gehouden 
ter bestrijding van de kosten.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website www.blauwkapel-groe-
nekan.nl onder de knop ' concerten'  
en/ of ' orgel' . Voor meer info : tel. 030 
6916411 of 073 6104446.

Orgeldagen H ervormde Kerk te Groenekan
Zaterdag 13 september tijdens Open Monumentendag wordt traditiegetrouw de ‘Open Orgeldag’ 

gehouden in de H ervormde kerk te Groenekan. H et publiek krijgt van 10.00 tot 16.00 uur de gelegenheid 
om in een ongedwongen sfeer het 21 stemmen tellende ‘van Dam’-orgel te bespelen of gewoon te komen 

luisteren. T evens heeft men de mogelijkheid het orgel van binnen te bekijken. E r wordt van 11.00 tot 
12.00 uur een orgelbespeling verzorgd door é é n van de organisten van de kerk Gert-Jan  Westerhof 

met o.a. werken van Bach, Guilmant en Dubois. 

Gert- J an Westerhof  bespeelt he t orgel in de Gervormde K erk in Groenekan.

Grote verkoopdag 
in Westbroek

Z aterdag 13 september van 10.00 tot 16.00 uur vindt de jaarlijkse ver-
koopdag van de Hervormde gemeente in Westbroek plaats in en om het 
gebouw Rehoboth achter de Hervormde kerk. Er is van alles te beleven. De 
dames hebben weer diverse handwerken gemaakt. Ook zijn er weer mooie 
poppenkleertjes en andere poppenaccessoires te koop. Er kan wellicht iets 
gevonden worden op de rommelmarkt of op de snuffeltafel. Er zijn diverse 
spellen, zoals de sjoeltafel, het knikkerbord en voor de kleintjes natuurlijk 
de grabbelton en dergelijke. 

Er is koffie, thee of fris met wat lekkers te verkrijgen. Verder zijn er brood-
jes beenham, wafels, oliebollen voor directe consumptie of mee te nemen 
naar huis. Er zijn planten en bloemen.
T evens is er vanwege Open Monumentendag de mogelijkheid om de Her-
vormde kerk van binnen te bezichtigen. De toren is onder begeleiding van 
een gids te beklimmen. 
De opbrengst van deze verkoopdag komt voor 50%  ten goede aan de zen-
ding en 50%  voor het onderhoud van de Hervormde kerk. 

Cursus over boeddhisme
Er wordt in Huize het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven vanaf 25 sep-
tember a.s. door de Stichting Bodhisattva weer een cursus Boeddha van 
Mededogen ( deel 1)  gegeven. Docente is mevrouw Dorien Q uik. De bijeen-
komsten duren van 20.00 tot 22.00 uur. De vervolgdata zijn 2, 16, 23 en 30 
oktober en 6 en 20 november a.s.
De cursus is opgebouwd uit 7 lessen en is bedoeld als een eerste kennisma-
king met de boeddhistische levensfilosofie. Ook zij, die al enige kennis van 
het boeddhisme bezitten en geï nteresseerd zijn in het concept Mededogen 
zoals dit in het boeddhisme wordt gebruikt, kunnen eveneens veel inspiratie 
opdoen. 

Mededogen is één van de vele prachtige kwaliteiten van de geest die door 
middel van bewustwording kan worden geactiveerd. Mededogen overstijgt 
ons menselijk denkraam. Het is het terugkeren naar onze natuurlijke intel-
ligentie, naar onze bron waardoor we weer in eenvoud kunnen leven. De 
boeddhistische levensfilosofie vormt een schitterende basis om dit pad van 
eenvoud en van Mededogen te bewandelen.
Geï nteresseerden kunnen contact opnemen via info@stichtingbodhisattva.
eu of via het secretariaat, telefonisch te bereiken met 06 28373039. Kijk evt. 
op www.stichtingbodhisattva.eu  

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
van SWO De Z es Kernen De Bilt 
organiseert maandelijks ontmoetings-
bijeenkomsten voor mantelzorgers. 
Dat zijn mensen die zorgen voor een 
zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende uit hun directe omgeving.

In deze ontmoetingsbijeenkomsten 
kunnen mantelzorgers in een ont-
spannen sfeer praten en ervaringen 
uitwisselen met mensen die in een 

vergelijkbare situatie zitten. Herken-
ning en erkenning van elkaars situatie 
kan zowel de een als de ander steun 
geven. De groepen worden begeleid 
door Willemien Hak. 

In De Bilt in de Biltse vestiging 
van de SWO, Jasmijnstraat 6, van 
10.00 tot 11.30 uur komt de contact-
groep mantelzorgers van mensen met 
dementie op woensdag 17 september 
bijeen en op donderdag 18 septem-

ber de contactgroep mantelzorgers 
chronische zieken/ gehandicapten. In 
Maartensdijk komt op dinsdag 16 
september a.s. in de SWO-vestiging 
aan het Maertensplein 96, van 10.00 
tot 11.30 uur de contactgroep mantel-
zorgers Maartensdijk bijeen. 
Voor informatie vooraf is m.b.t. alle 
drie de bijeenkomsten contact op te 
nemen met Willemien Hak tel. 030 
2203490. Aan de bijeenkomsten zijn 
geen kosten verbonden.

Contactgroepen voor mantelzorgers



Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE,`05,5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, CRUISE C, 73.000KM .................................................................................  `05 €.14.950,-

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 16V, GOUD MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, ESP,
TREKH, LMV, CRUISE C, RAD/CD, AIRBAGS, 124.000KM ......................................................................  `04 €.10.950,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ......................................................................................  `03 €.8.750,-
308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS, BLAUW MET, CLIMATE C,
ER, CV, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE C, LMV, 10.600KM............................  `07 €.20.950,-
406 2.0 16V BREAK, D GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 160.000KM ............................................  `01 €.7.950,-
406 2.0 16V FAMILIALE, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, ABS, .......................................  `98 €.3.950,-
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,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C3 1.4, BLAUW MET AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, 40.000KM ................................................  `04 €.9.950,-
CITROËN SAXO 1.0 I 538 3DRS, ROOD, AIRB, ACHTERW, TREKH, 130.000KM .....................................  `98 €.2.950,-
CITROEN XSARA 1.6 BERL. 5DRS, ROOD.MET, TREKH, ER, CV, SB, 154.000KM .................................  `99 €.3.750,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, GRIJS MET, ER, CV, SB, CRUISE C,
CLIMATE C, MLV, PARKEERS, RAD/CD, 32.000KM .................................................................................  `05 €.17.700,-
CITROEN C5 BREAK 1.6 16V HDIF, GRICE ICELAND, CLIMATE C,
CRUISE C, ABS, AIRBAG, RAD/CD, REGENS, 170.000KM ......................................................................  `05 €.12.750,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT, ZWART MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
ESP, CLIMATE C, RAD/CD, PARKEERS, LMV, MLV, 49.000KM ................................................................  `04 €.16.950,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86.000KM ............................................................................................................  `02 €.7.950,-
FORD WINDSTAR MPV 6 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,-
VOLVO V70 D5, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD,
ER, CV, SB, ABS, AIRBAG, LMV, MLV, REGENS, 50.000KM ....................................................................  `04 €.28.750,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV,
SB, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM .................................................................  `07 €.23.950,-
FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD, WIT, PRIJS ECL BTW, 26.000KM .............................................................  `06 €.8.500,-

BUDGET CARS
FORD MONDEO 2.5 AUT 5DRS, ZWART MET, AIRCO, ABS, AIRB, 190.000KM ......................................  `99 €.2.950,-
OPEL KADETT 2.0 CABRIO GSI, APK JUNI ’09, 101.800KM ....................................................................  `88 €.1.700,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • Citro n • en lt • nderho d • P

de Losw l 21  il ers  tel. 3  21 33
nd strieweg 3  rtensdi k  tel. 3  21

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

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

Lichtbruin brood
€1,20 

(normaal € 1,80)

Peren-
chocoladeslof

NU €6,95
(normaal € 7,65)

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Maartensdijk   tel. 3  - 21 13 3

Landwaart Groente & Fruit

Snijboontjes ..................400 gr 1,49

Worteltjes ....................500 gr 0,79

Trostomaten .................500 gr 0,69

Kropsla ........................... 0,49

Goudrenetten ............... héél kilo 0,99

Meloenmix ................. volle bak 0,99

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

Mineola's ................... héél 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

Malse

100 gram 0,99
Penne Pasta
met gevulde kip

100 gram 0,99
Nasi / Bami

met BabiPangang of Saté

De beste

Mooie

100 gram 0,79

Witlof
ham kaas schotel

Vers geschrapte Vers gesneden

Hollandse

Sap...sap...sap...

 



In de periode voor de samenvoeging 
van Maartensdijk en De Bilt viel hij 
tijdens een inspreekavond op met een 
ludiek verhaal. De secretaris van het 
CDA Maartensdijk was daarvan zo 
onder de indruk dat hij Van den Broek 
vroeg kandidaat te willen zijn bij de 
verkiezingen van Provinciale Staten 
in 1999.

Henk van den Broek ( 56)  is veehou-
der en het enige gemeenteraadslid uit 
Westbroek. Hij woont naast de boer-
derij waar hij geboren en getogen is. 
Henk is in 1975 gehuwd met Reina, 
die in Oud-Z uilen, dat toen bij West-
broek hoorde, geboren is. Samen met 
haar en zoon Robert ( 29)  runt hij een 
veebedrijf met 70 koeien. Van den 
Broek is niet vanuit een familietradi-
tie in de politiek beland. Wel was hij 
van jongs af aan bestuurlijk actief. ‘Ik 
heb hier in het schoolbestuur geze-
ten, in het bestuur van het dorpshuis 
en ik zat dertien jaar in het bestuur 
van landbouworganisaties. Als je in 
besturen zit dan merk je al gauw dat 
de politiek beslist. Als je iets voor 
elkaar wilt krijgen moet je meestal bij 
de politiek zijn.’ 

Bestuurder
Van den Broek was voorzitter van de 
regionale LT O ( Land- en T uinbouw 
Organisatie Nederland)  toen het CDA 
hem vroeg kandidaat te willen zijn 
voor Provinciale Staten. ‘Ik was niet 
eens lid van het CDA, omdat ik vond 
dat zolang ik als bestuurder bij de 
landbouworganisatie zat, ik geen lid 
van een politieke partij moest zijn. 
In de LT O zitten allerlei mensen, de 
een is lid van de SGP, een ander van 
de ChristenUnie en dan moet je geen 
stempel hebben. De secretaris bleef 
echter aandringen en zei dat ze me 
toch gingen voordragen. Ik heb toen 
na alles overwogen te hebben beslo-
ten lid van het CDA te worden. Ik 
werd dus voorgedragen voor de lijst. 
Dan kom je bij de vertrouwenscom-
missie en het resultaat was dat ik op 
plaats acht van de lijst van het CDA 
kwam te staan. De partij kreeg twaalf 
zetels en zodoende heb ik in de perio-
de 1999-2003 in de staten gezeten. Ik 

deed daar Ruimtelijke Ordening met 
landbouw en landinrichting en was de 
enige agrarië r in de CDA-fractie.’

Henk van den Broek is sinds 1986 
lid van de landinrichtingscommis-
sie Noorderpark. Het plan voor het 
Noorderpark is door de provincie in 
1994 vastgesteld. ‘Ik kwam later in de 
staten dus daar heb ik geen invloed op 
gehad. T ijdens het statenlidmaatschap 
had ik wel wat voordeel als het over 
landinrichting ging, omdat ik daar 
wat meer van afwist. T oen ik in de 
staten kwam, was het Noorderpark in 
de uitvoeringsfase.’ Van den Broek is 
uit de staten gegaan omdat het teveel 
tijd kostte. ‘Als agrarië r liep ik om 
vergaderingen te kunnen bijwonen 
vaak vast met mijn melktijden. Verder 
vond ik de provincie nogal afstande-
lijk. Ik ben als zelfstandig onderne-
mer toch een doener. Het werk bij de 
provincie vond ik erg ver van mensen 
afstaan met al die abstracte nota’s.’ 
Na de statenperiode is Henk van den 
Broek drie jaar niet politiek actief 
geweest.

Gemeenteraad
In 2005 werd hij gevraagd zich kandi-
daat te stellen voor de gemeenteraad. 
‘Ik heb lang geaarzeld, maar je hebt 
altijd wel eens een zwak moment 
en dan zeg je toch weer ja. Maar ik 
moet zeggen dat ik de gemeenteraad 
heel erg leuk vind. Bij de gemeente 
gaat het over zaken die zich dicht-
bij afspelen. Ik kan me anders dan 
bij de provincie bij onderwerpen nu 
wat voorstellen. Het leuke van het 
raadswerk vind ik dat je overal in 
de gemeente komt. Als iets me niet 
duidelijk is, rij ik er gewoon even 
naartoe. Ik maak ook af en toe een rit 
met de Boodschappenplusbus. Dan 
kom je ook onder de mensen en 
hoor je weer wat. Je hebt bij de raad 
ook nog wel eens een volle publieke 
tribune. De vergaderingen zijn bijna 
altijd in de avond, dus ik heb er wat 
meer de tijd voor.’ Van den Broek 
merkt dat mensen hem bij bepaalde 
zaken goed weten te vinden. Hij zit 
in de commissie Openbare Ruimte 
en is onder andere woordvoerder bij 

de behandeling van bestemmings-
plannen. ‘Je hebt als raadslid wel 
invloed, maar we zijn oppositiepartij. 
Oppositie voeren ligt mij wat minder. 
Ik ben toch bestuurder en dan wil 
je altijd meedenken. Maar je hebt 
wat invloed, zonder meer. Het CDA 
is natuurlijk geen echte geen echte 
oppositiepartij en de fractie heeft zich 
die rol de eerste jaren moeten aanle-
ren. We hadden daar geen van allen 
ervaring in. In mijn statenperiode 
was het CDA collegepartij en dat is 
toch anders.’ Hij merkt ook wel dat 
de politiek smalle marges heeft. ‘Als 
je in de politiek iets wilt veranderen, 
gaat het nooit met een haakse bocht. 
Maar de politiek beslist wel uitein-
delijk. Ik zeg altijd probeer er bij te 
zijn, want dan heb je wat invloed. We 
hebben samen met ChristenUnie en 
SGP het belang van de kleine kernen 
aan de orde gesteld en voor elkaar 
gekregen dat in Westbroek misschien 
wat woningen komen.’

Luisteren
De CDA-fractie wil de komende tijd 
wat meer aan de weg gaan timme-
ren en met de bewoners in gesprek 
gaan. Van den Broek vindt het wel 
eens moeilijk om achter de mening 
van de bevolking te komen. ‘Z o’n 
vijftien procent zet vaak de toon. 
Een klein percentage bepaalt het dus 
voor de rest.’ Hij merkt verder dat 
bij de gemeente veel zaken wat ad 
hoc verlopen. ‘Als ondernemer ben 
je ook met een bepaald doel bezig. 
Daar maak je dan een planning voor. 
We hebben nu 70 melkkoeien en we 
willen naar 90. Dat betekent dat je nu 
aan het bouwen van stallen moet gaan 
denken. Daar zijn we dus mee bezig. 
Als dit mijn doel is moet ik dat en dat 
doen. Dat vind ik bij de gemeente dus 
vaak wat ad hoc.’ Westbroekers weten 
mij ook wel te vinden, maar de West-
broekse bevolking is niet zo ontevre-
den. Het sluipverkeer is natuurlijk een 
probleem, maar daar komt nu ook een 
oplossing voor. Over het algemeen is 
men in het dorp niet ontevreden over 
de gemeente. Alles loopt hier redelijk. 
De korfbalclub kreeg een kunstgras-
veld en ook het dorpshuis ziet er 
goed uit en wordt redelijk onderhou-
den. De samenvoeging met De Bilt 
leverde hier ook minder problemen 
op dan in Maartensdijk. Westbroek 
had de samenvoeging met Maartens-

dijk al meegemaakt en toen waren de 
protesten eigenlijk veel groter. Een 
overleden Westbroeker zei eens, ik 
ben geboren in Achttienhoven, toen 
werd het Westbroek, toen is het Maar-
tensdijk geworden en nu kom ik in de 
gemeente De Bilt. Ik merk er eigen-
lijk niets van. Als het dorp maar blijft, 
zei hij.’ Henk van den Broek kreeg 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
voldoende voorkeursstemmen om op 
eigen kracht te worden gekozen.

Veranderingen
‘De gedachten over het beheer van 
het landelijk gebied en het belang 
van de boeren zijn de afgelopen jaren 
drastisch veranderd. De landinrich-
ting Noorderpark berust op drie pei-
lers. Landbouw, recreatie en natuur. 
In het Noorderpark gaat een derde 
naar natuur en recreatie. In de tachti-
ger jaren stonden landbouw en natuur 
nog lijnrecht tegenover elkaar. Nu 
is zelfs landbouwer en voormalig 
minister van Landbouw Cees Veer-
man voorzitter van de Vereniging 
Natuurmonumenten. Dat bijt elkaar 
niet meer zo. De landbouw is heel 

erg veranderd.’ Van den Broek vertelt 
over een reis naar Bulgarije, waar hij 
zich in de kleine dorpen weer waande 
in een tijd die we heel ver achter ons 
hebben. ‘Hier zie je in de landbouw 
een ontwikkeling met robotten. Er 
wordt mee gemolken en er bestaat al 
een kleine robot die om de zoveel tijd 
de mest tussen de roosters in de stal-
len weghaalt. Er wordt steeds meer 
geautomatiseerd. Er zijn natuurlijk 
ook dingen waar je als mens bij moet 
zijn. Ik ben bijvoorbeeld vannacht om 
1 uur bij de geboorte van een kalfje 
geweest. Daar moet je toch wel weer 
bij zijn. En dat vind ik ook mooi. We 
maken ‘s avonds altijd een rondje 
en dan zie je dus dat een koe bezig 
is. Je schat dan in hoe laat het kalf 
geboren wordt en dan ben je er bij. 
Er zijn ook boeren die een webcam 
ophangen en vanuit de slaapkamer 
de zaak in de gaten houden. Bij het 
robotmelken gaan koeien niet meer 
naar buiten. Dat is een schaduwkant. 
Wij hebben de koeien nog in de wei 
lopen en gelukkig is onze zoon daar 
ook heel erg voor. Dat zal dus bij ons 
wel blijven.’ 

 De Vierklank 5 10 september 2008

H enk van den Broek geniet 
van het raadswerk

door Guus Geebel

Wanneer het CDA -gemeenteraadslid H enk van den Broek in de raad het woord voert zie je aan 
de twinkeling in zijn ogen dat hij ervan geniet. Met veel gevoel voor humor weet hij ernstige zaken 
vaak te relativeren en een gespannen sfeer te ontspannen. Die ludieke benadering van zaken was er 

ook oorzaak van dat hij in de politiek terecht kwam. 

Z ij wil wel eens weten wat er aan de hand is, haar  c ollega’s grazen rustig 
door.

Gemeenteraadslid en veehoude r Henk van den Broek he ef t de koeien nog in 
de wei lopen. 

E en kalf je van nog geen dag oud kijkt 
verbaasd toe.

Cursus Windows en/ of internet 
De bibliotheek in Maartensdijk biedt dit najaar weer de gelegenheid tot het 
volgen van een computercursus Windows en/ of internet. De cursus internet 
is een vervolgcursus voor Windows. Indien u al enige basisvaardigheden 
onder de knie heeft in het werken met de computer, dan kunt u eventueel 
instappen bij de cursus internet. De cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt 
gehouden op maandagochtend, dinsdagavond en woensdagochtend. U zult 
worden ingedeeld op de dagdelen naar keuze, na overleg met u zullen de 
daadwerkelijke data worden afgesproken. Kosten voor de cursus zijn 32 
euro voor leden en 36,50 euro voor niet-leden. Dit is inclusief lesmateriaal 
en koffie/ thee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met T ine van Ginkel, tel: 
0346 212073. Inschrijfformulieren zijn af te halen bij alle bibliotheken van 
gemeente De Bilt of te downloaden van website www.bibliotheekdebilt.nl

A NWB-Wandeldag te Bilthoven
Z ondag 14 september organiseert Wandelsport Vereniging Jong en Vrolijk 
namens de ANWB en KNBLO-NL weer een gezellige wandeldag in Bilt-
hoven. Als lid van de ANWB of de KNBLO-NL kan gratis worden deelge-
nomen ( incl. 3 introducés)  aan de afstanden 5, 10 en 15 km tussen 9.30 en 
13.00 uur. Niet leden betalen 2,50 euro.
De wandeling in Bilthoven gaat door een bosrijke omgeving met stukken 
zandvlakte en ( flinke)  heuvels. Het begeleidende advies is dan ook om 
gemakkelijk zittende maar stevige schoenen aan te trekken en voldoende 
water mee te nemen voor onderweg. Aanmelden kan via www.anwb.nl/
wandeldag of telefonisch tel. 024 3655575.
De startplaats is BosPark Bilthoven, Burg. v.d. Borchlaan 7, 3722 GZ  te 
Bilthoven. Gelet op het aantal verwachte deelnemers is er bij de camping 
geen parkeergelegenheid beschikbaar. Er zijn parkeermogelijkheden aan 
de Sperwerlaan ( dan circa 10 minuten lopen naar startplaats) , een parkeer-
plaats voor circa 300 auto’s onder AH, winkelcentrum ’t Kwinkelier. En er 
is rondom de flats in de buurt eveneens voldoende parkeergelegenheid.



A dverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

interieurontwerp
en advies

elly leeksma
dennenlaan 44

3739 kp hollandse rading
035 - 5771750 tel

06 - 14511545 mob

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

Eerder is gemeld dat het rapport van 
het huis-aan-huis onderzoek klaar zou 
zijn. We hebben echter besloten nog even 
door te gaan met de volksraadpleging. Wel 
is een kort tussenrapport beschikbaar. Kom het halen
op het Maertensplein op de zaterdagen 6, 13 of 20
september. 

Zie ook de website www.sp.nl.debilt
of bel 030-2210759 of 06-50884486

(Dirk van Kekem).

 draagvlakonderzoek golfbaan:
Maartensdijk en Groenekan

massaal 

tegen!

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!

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

U iteraard kunt u ook voor Doe H et Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  T el/ F ax 0346 211579D e eerste de beste

 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.

Dalhia's bos 3,95

Trosanjers bos  3,95

Mini Cyclaam  1,95

Kalebassen v.a. 5 voor 2,50

India en Sri Lanka bij Groei en Bloei
Op 16 september organiseert Groei en Bloei afdeling Hilversum een lezing door de heer P. Boersma van 
de Plantenziektekundige Dienst. Hij maakte een rondreis door India en Sri Lanka en verzorgt deze avond 
een bijzondere diaserie. De dia’s zijn met twee camera’s tegelijk gemaakt en worden op één scherm gepro-
jecteerd, ze lijken daardoor diepte te hebben. Het lijkt of de toeschouwer zelf op reis is. Om dit effect te 
bereiken is een polariserende bril nodig, die bij binnenkomst wordt uitgereikt. Het belooft een boeiende 
ervaring te worden, die van 20.00 uur tot ca. 22.15 uur zal duren en plaatsvindt in de Bethlehemkerk aan de 
Loosdrechtseweg 63 (ingang Melis Stokelaan) te Hilversum. Toegang: leden gratis, niet-leden 2,50 euro.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

 De nieuwe 
Oilily-tassen 
zijn binnen!

Let op de 
actiekrant!
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Om de andere week op woensdag is 
er in T outenburg klaverjassen. Van 
14.00 tot 16.30 uur. De organisatie 
is in handen van het echtpaar Kors-
man, dat daar een jaar geleden mee 
is gestart. Corrie en Johan doen de 
administratie, zorgen voor de prijsjes 
en doen zelf naar hartenlust mee. 
Ondertussen zorgt de nieuwe vrijwil-
ligster mevrouw Dirks constant voor 
de versnaperingen. Deze middag zijn 
er zo’n vijftien Maartensdijkers en 
zelfs een paar van buiten het dorp. 
Korsman vertelt dat een aantal spelers 
ontbreekt doordat die vandaag met de 
bus een dagreis maken. 
Nadat locatiemanager Addy  Warmer-
dam een hartelijk woordje spreekt 
voor het begin van het nieuwe sei-
zoen is het gelijk feest. Er wordt niet 
alleen gekaart. Er wordt ook heel veel 
gelachen. Dat valt ook het nieuwe 
echtpaar Pafort op dat in T outenburg 
woont. ‘Wij hebben heel lang niet 
meer geklaverjast’, vertellen ze, ‘het 
was dus even wennen maar nu gaat 
het weer. In dit vrolijke gezelschap 
is het goed toeven.’ En als je wilt 
spelen maar veel vergeten bent, of het 
nog nooit gedaan hebt, dan wordt je 
geholpen. Dan krijg je les.’ 

Bridge
In T outenburg is ook een nieuwe cur-
sus bridge ( voor beginners)  gestart 
onder leiding van Henk van de Bunt. 
Om de andere week op woensdag-
avond zullen ze het weten. Want 
daar gaat het weer heel anders toe 
dan ’s middags bij het klaverjassen. 
Een twintigtal nieuwe deelnemers 
uit Maartensdijk en ruime omgeving 
komt binnen. In afwachting van wat 
komen gaat is iedereen stil. Opnieuw 
opent locatiemanager Addy  Warmer-
dam. Z e verwelkomt de aanwezigen, 
stelt de gastheer en gastvrouw Albert 
en Corry  van der Voorn voor en feli-
citeert de aanwezigen met hun besluit 
een cursus over deze denksport te 
gaan volgen.
‘Bridge is een ( denk-) sport’, zegt van 
de Bunt, ‘Bridge is een teamsport en 
dat zul je gaan ondervinden. Je zult 
voor bridge echt wat moeten gaan 
leren en niet alleen de 38 nieuwe 
woorden van de bridgevocabulaire. 

Heel belangrijk is ook dat je leert te 
luisteren naar je bridgepartner. Dat 
bedoel ik met teamsport. We gaan 
voorlopig in ongeveer twaalf avonden 

de basisregels van bridge leren. Maar 
iedere avond en ook zelfs vanavond 
gaan we ook al een beetje spelen. Er 
komt heel wat op u af, maar u zult 
ontdekken hoe mooi het is.’ 
De uitleg over de kaarten, de codes 
en de attributen wordt met aandacht 
gevolgd. De uitleg over een voor hen 
nieuw soort trucs valt in goede aarde, 
maar na een uur begint het toch te 
duizelen. Op dat moment komen ook 
de inmiddels gearriveerde assistenten 
Menno en Nanne de Vries in actie 
en gaan aan de tafels aan de slag om 
de cursisten bij te staan. Ook Addy 
draagt haar kennis van het bridgespel 
ondersteunend over. En de cursuslei-
der zelf geeft hoop met de woorden: 
‘Geloof me. Het komt echt goed’.

Koffieochtend
Donderdag is het in T outenburg elke 
week koffieochtend. Van 10.00 tot 
11.30 uur komen ze bijeen voor een 
praatje, het laatste nieuws, een spelle-
tje en de koffie. Als je daar      binnen-
stapt, wat je zomaar kunt doen, dan 
voel je een warme ontspannen sfeer. 
Ja, het is er inderdaad gezellig. Een 
twintigtal ouderen praat met elkaar 

aan de lange tafel terwijl daarnaast 
een viertal dames bezig is met het 
kaartspel rummy -cup. Een groepje 
mannen en vrouwen is druk met sjoe-
len terwijl anderen kijken wie er wint. 
Iemand staat te zoeken in de kast vol 
boeken, want dat kan ook. Ondertus-
sen zorgt het vrijwilligers echtpaar 
Koops, om de week afwisselend met 
het echtpaar van Voorst, dat het aan 
niets ontbreekt. Het zijn niet alleen 
bewoners van T outenburg die daar 
plezierig bezig zijn. Er zijn er heel 
wat die in het dorp wonen en als je er 
naar vraagt vertellen ze dat ze graag 
nog meer mensen van buiten zouden 
willen ontvangen. Gewoon voor en 
praatje en als je wilt een spelletje.

H andwerken
Elke vrijdag vanaf 14.00 uur zijn 
de dames er. Deze keer zijn het er 
acht. Soms zijn er minder en soms 
zijn er meer. Dat hangt af van andere 
bezigheden. Handwerken wordt het 
genoemd maar eigenlijk is dat een 
verkeerd woord. Dit is een gezellige 
wekelijkse bijeenkomst van gewone 
vriendelijke mensen waar veel wordt 
gepraat. Over vakantie en reizen, over 
de computerles waar er een mee bezig 
is, over de kleinkinderen natuurlijk en 
over gebeurtenissen in het dorp. Z e 
wisselen ideeë n uit. Er zijn er wel drie 
aan het breien maar je kunt er ook 
spelletjes doen. ‘We willen er best 
nog wel meer bij hebben’, vertellen 
ze. ‘Je kunt hier gewoon binnenlo-
pen. Je hoeft niet boven de 65 te zijn. 
Je hoeft geen vrouw te zijn. Je hoeft 
ook niet in T outenburg of Dijckstate 
te wonen. Er komen ook wel man-
nen en daar zijn we blij mee.’ Deze 
middag is het vrijwilligster Magda 
Kuipers die zorgt voor koffie, thee 
en versnaperingen. ‘Nee, ik ben geen 
docent’, zegt ze, ‘de dames helpen 
elkaar met waar ze mee bezig zijn. 
Ik doe gewoon aan tafel mee.’ Als je 
zo een tijdje kijkt en luistert naar het 
gezelschap dan ontdek je dat het hier 
goed klikt. 

Voor aanmelding en vragen over ac ti-
viteiten op andere dagen kan men 
langsgaan bij SW O in D ijc kstate of  
bellen 0346 214 161.  

A ctiviteiten in T outenburg 
niet alleen voor bewoners

door K ees P ijpers

Na de aankondigingen van de over de diverse locaties verspreide activiteiten van SWO De Zes Kernen De 
Bilt in De Vierklank( -en)  van vorige week en van daarvoor, zijn we eens bij een aantal ervan in T outenburg 

aan de Kievitlaan in Maartensdijk gaan kijken. Dan blijkt dat er niet alleen bewoners enthousiast bezig zijn, 
maar ook veel mensen van buiten. Ze zouden graag willen dat er nog veel meer omwonenden en van verder 

weg gaan meedoen.

D onderdag is he t in T outenburg elke 
week kof f ieoc h tend. Van 10 .0 0  tot 
11.30  uur komen ze bijeen voor een 
praatje, he t laatste nieuws, een spel-
letje en de kof f ie. E en groepje man-
nen en vrouwen is druk met sjoelen 
terwijl anderen kijken wie er wint.

Het ec ht paar P af ort:  ‘Wij he bben he el lang niet meer geklaverjast, he t was 
dus even wennen maar nu gaat he t weer. I n dit vrolijke gezelsc ha p is he t goed 
toeven.’

N anne de Vries he lpt aan de bridge-
taf el c ursisten op weg. Z oon Menno 
is met he tzelf de doel op weg naar een 
andere taf el.

Klankbord
V oor  

( V r ede s - ) paal
Enige tijd terug op een zaterdag liep ik 
ambtshalve om de Geertekerk te Utrecht. 
Binnenkort, op donderdag 25 september a.s.,  
worden daar voor mantelzorgers, hun familie en bekenden in deze regio 
twee gratis theatervoorstellingen over dementie gegeven en om de lezers 
van De Vierklank ‘op weg’ te helpen, dacht ik, na overleg met de organi-
satie en SWO-deskundige Willemien Hak, dat een foto van die Remon-
strantse kerk bij dat bericht daarover wel zou kunnen bijdragen. Nu vind 
ik ( oude)  kerken kijken übe rhaupt geen straf. Vaak zijn ze onderwerp van 
prachtige verhalen uit nog prachtiger boeken, maar bijna altijd maken ze 
deel uit van oude stadskernen, die het bezien alleen al meer dan waard zijn. 
Voorbeelden zijn de Groote Kerk in Maassluis, De Noorderkerk in Amster-
dam en de Geertekerk in Utrecht.

De Geertekerk is een vanaf 1259 
gebouwde kerk, deels in tufsteen, 
met een bakstenen toren. In de 14de 
eeuw zijn koor en dwarsschip opge-
trokken. De zijbeuken dateren uit 
de 15de eeuw. De kerk is vernoemd 
naar de heilige Gertrudis ( 576-659) , 
patrones van de reizigers. Z ij werd 
ook aangeroepen voor hulp tegen 
muizen- en rattenplagen. 

Wanneer je om de kerk heenloopt, 
valt een ten noorden van de kerk 
ongeveer twee meter hoge houten 
paal ( zie foto)  op, met daarop in 
drie talen - Nederlands, Engels en 
Arabisch - en in braille de tekst: 
Moge vrede heersen op aarde. Bij 

een dergelijke ontdekking ben ik niet meer te stoppen en wil ik weten van 
het hoe en waarom. 
Het verhaal begint kort na de aanslag van 11 september 2001 in New Y ork. 
Eleanore Merrill, geboren en getogen onder de ‘rook’ van de Geertekerk, 
ziet op een vakantie een vredespaal staan;  een teken van hoop. Z e komt 
erachter dat dit een initiatief is van de ’World Peace Praye r Society’ . Z e 
beijvert zich, dat er bij de Geertekerk zo’n Vredespaal komt. Op donderdag 
25 september 2003, in de Vredesweek, was het zover. De paal was klaar en 
kon onthuld worden. 

Gedachte
De gedachte achter de vredespaal is de volgende: In 1955 richtte in Japan 
Masahisa Goi de World Peace Praye r Society ( nu in de VS gevestigd)  op 
vanuit de gedachte, dat bidden van de woorden ‘May Peace Prevail on 
Earth’ mensen bewust maakt van hun verlangen naar vrede en ze verandert. 
De organisatie heeft zich ten doel gesteld het vredesbewustzijn in de wereld 
te vergroten. Eén van de manieren is de Vredespaal;  iedere groep mensen 
die dat wil kan op eigen initiatief een paal neerzetten. Wereldwijd staan er 
in 2003 zo’n 100000 exemplaren. In Nederland staan zulke palen o.a. in 
Amsterdam ( Begijnhof en Nieuwe Ooster- begraafplaats) , Utrecht ( Geer-
tekerk) , Ravensbos ( Limburg) , Z oetermeer;  Den Bosch ( Anne Frankplein) , 
Z wijndrecht, T iel, Emmen, en Amstelveen 
Masahisa Goi: ‘Door telkens weer gewoon de woorden ‘Moge vrede heer-
sen op aarde’ te bidden wordt een kaars ontstoken in je ziel en ontwikkelt 
zich een gevoel van geestelijke vrede en stabiliteit. Allerlei mensen hebben 
dit ervaren, van kinderen tot bejaar-
den’. Het zijn woorden die we nu en 
altijd ter harte kunnen nemen. 

In De Bilt
En dan de laatste ontdekking: En ik 
wist het echt niet. Niet op kantoor 
noch in de oude edities van De 
Vierklank heb ik er iets over kunnen 
vinden: Ook de gemeente De Bilt 
heeft een vredespaal: Op 1 janu-
ari 2006 onthuld in het bijzijn van 
onze vroegere eerste burger Alexan-
der T chernoff. De paal staat bij de 
ingang van de St. Michaelkerk in de 
Biltse kern van onze gemeente. De 
tekst ‘Moge vrede heersen op aarde’ 
staat er in vier talen op: Arabisch, 
Engels, Hebreeuws en Nederlands. 
De aanduiding in braille zien we er 
niet op staan.

Henk van de Bunt

D e Vredespaal bij de Geertekerk

Vanaf  1 januari 2006 staat deze paal 
bij de ingang van de St . Mic hae lkerk 
in onze gemeente D e Bilt.



Bouwman's Loonbedrijf BV
zoekt een kraanmachinist
en een trekker chauffeur

• gr rische werk heden • erh r grond er et chines

erkdi k 7
3615 BH Westbroek

el  3 -2 13
  3 -2 2 2

- il  in o bo w nsloonbedri .nl • ebsite  www.bo w nsloonbedri .nl

voor interesse neem contact met ons op

Elektrotechnisch
Installatieburo n Woudenberg b. .

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

OP ZOEK NAAR DE BESTE
BIJVERDIENSTE?

nteresse  el gr tis  - 23 3 1 o  s r  n r 
www.krantenbezorgen.nl

Lekker bi erdienen
oe het sli  word kr ntenbe orger

i  oeken be orgers oor de erspreiding n o. . het 
 de olkskr nt  ro w en de elegr . lke ochtend 

een rt e goed bet ld de kr nt be orgen en de rest 
n de d g o er oor ndere dingen. t is de snelste 

bi erdienste oor lle lee ti den. Pl s een gr tis regenp k 
en elke d g een gr tis kr nt. eedoen n bon s cties 
o ls o. . aanmeldpremie van € 50

en e 1  r o  o der  d n k n e direct n de sl g in 
MAARTENSDIJK en HOLLANDSCHE RADING.
e erdient onge eer  2 - per ier weken.

PC  istrib tiebedri  de beste p rtner in d gbl ddistrib tie
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advertentie

In 2004 vierde Het Braadspit haar 
100ste verjaardag. Door opa Vendrik 
begonnen als banketbakkerij aan de 
Kaatsbaan in Maarssen, bouwden de 
ouders van Joop Vendrik het bedrijf 
uit tot een automatiek en vanaf begin 
jaren vijftig tot een kippenrestaurant. 
Nadat de gemeente Maarssen hen 
tegenwerkte is Het Braadspit sinds 
1964 in Maartensdijk gevestigd, de 
laatste 20 jaar onder leiding van Joop 
Vendrik en zijn vrouw.

Middelpunt
Maandagmorgen 12.00 uur. Het 
Braadspit is gesloten maar de afspraak 
staat. Joop Vendrik opent een zijdeur 
en via de keuken komen we aan bij 
een klein tafeltje tegenover de kassa. 
Daar begint ons gesprek of eigenlijk, 
daar begint Joop Vendrik te vertellen. 
‘Vanaf mijn zevende jaar zit ik in het 
vak, eerst bij mijn opa en oma, later 
bij mijn ouders. Na de middelbare 
school ben in naar de Hotelschool in 
Maastricht gegaan, waar ik ook mijn 
vrouw heb leren kennen. De laatste 
twintig jaar hebben we samen met 
ontzettend veel plezier ons vak van 
- restaurantje spelen - uitgeoefend. 
Ik noem Het Braadspit een papa- en 
mamabedrijf, want zowel mijn vrouw 

als ik hebben ons altijd voor 100 %  
moeten inzetten om er een succesvol 
bedrijf van te maken. Alles wat er uit 
te halen was hebben we er ook uit 
gehaald en dat is ons heel goed beval-
len. Als ik nu voor de keuze stond zou 
ik het zo weer doen. Het is toch leuk 
als je elke dag visite krijgt en ze er 
ook nog voor betalen! ’ 

Joop Vendrik praat graag in en over 
zijn zaak en alles wat erbij komt. 
‘Veel mensen die in de horeca zit-
ten schrijven kookboeken en bij het 
honderd jarig bestaan heb ik me ook 
maar toegelegd op het schrijven van 
een boek. Niet een kookboek maar 
een boek over onze klanten. Over 
bijzondere gebeurtenissen die ons 
overkwamen tijdens het restaurantje 
spelen’. In de zaak hangen en liggen 
veel attributen en elk ding heeft zijn 
eigen verhaal. Die verhalen deelt hij 
graag met zijn klanten. Buiten de 
zaak wil hij absoluut niet in het mid-
delpunt staan.

A ndere activiteiten
T och heeft Joop Vendrik nog een 
leven naast het restaurantje spelen. 
‘Altijd ben ik geï nteresseerd geweest 
in radio en televisie. In Maastricht 

was ik destijds voorzitter van de 
ziekenhuisomroep. We brachten al 
het nieuws dat speelde in en rondom 
Maastricht. Bejaarden en zieken ble-
ven zo op de hoogte wat er in hun 
stad speelde. Eén van de hoogtepun-
ten voor mij was een klein interview 
met prins Bernard’. Daarnaast heeft 
Joop Vendrik meerdere malen mee-
gewerkt aan tv programma’s, zoals 
‘Man bijt hond’, ‘Opvoeden doe je 
zo’ en ‘Blauw bloed’. Ook kwam hij 
graag in het nieuws met zijn bijzon-
dere kip uit Portugal, zijn ‘kippen’ 
Hemelwagen uit Ghana en de peri-
kelen rond het bord Rotonde Braad-
spit, allemaal gratis publiciteit voor 
zijn kippenparadijs. T elevisie en radio 
hebben nog steeds zijn belangstel-
ling. Z elf heeft hij inmiddels twee 
documentaires gemaakt, één van zijn 
reis naar Wit Rusland en de andere 
over 31 kinderen uit Wit Rusland die 
voor zeven weken in Maarssen zijn 
geweest . ‘Vergunning om te filmen 
hadden we niet, maar we gingen er 
van uit dat als je daar met een grote 
camera loopt men er wel van uit zou 
gaan dat daar toestemming voor is’. 
De documentaire Hulp aan kinderen 
duurt 50 minuten en staat voor 16 
september op het programma van 
Filmgroep Centrum in Bilthoven.

T oekomst
Het appartement in Maastricht is 
gekocht en er zal weer tijd zijn voor 
mooie nieuwe momenten. Het pand 
waarin Het Braadspit is gevestigd 
is een huurpand en het is nog niet 
duidelijk wat de verhuurder hiermee 
van plan is. Joop Vendrik besluit: 
‘Sinds een jaar of dertig zullen we 
weer samen Kerst kunnen beleven 
met misschien wel Andre Rieu op 
het Vrijthof en op zondag kan ik 
weer met het bord op de schoot naar 
Studio Sport kijken. Daarnaast zal ik 
doorgaan met het begeleiden van stu-
denten van de Horeca Ondernemers 
Academie en zal ik ook doorgaan 
met het begeleiden van starters in 
de horeca’. Maar eerst draait alles 
nog even om de Meesterkluivers, de 
Buffalo Bush Wings en de Sissende 
Kippen desgewenst geserveerd met 
Heipaaltjes.

H et Braadspit gaat sluiten
J oop V en dr i k h an gt  de  ki p aan  de  w i lge n

door Marijke Drieenhuizen

De precieze datum van sluiten is nog niet bekend, maar in H et Braadspit zal ergens tussen  
de 19 en 26 oktober voor de laatste keer kip geserveerd worden. Op 1 november a.s. verhuizen  

Joop  Vendrik en zijn vrouw naar een appartement in het centrum van Maastricht. 

J oop en z’n vrouw gaan in Maastric ht  verder dromen.

Het interieur van ’t Braadspit. J oop wil zelf  niet op de f oto.

Voor de komende maanden heeft de 
Filmgroep Centrum in De Bilt een 
interessant programma samenge-
steld. Veel aspecten van het maken 
van video’s komen aan de orde en 
worden door deskundigen toege-
licht. Daarnaast is er aandacht voor 
de eigen producties van de leden.
Op 16 september toont Joop Vendrik 
uit Maartensdijk zijn documentaire 
over kinderen in Wit Rusland en 
wordt aandacht besteed aan bij-
dragen aan de regionale tv-uitzen-
dingen RT V De Bilt en Z eist. Op 

30 september en 7 oktober zijn 
er gastsprekers over respectievelijk 
interviewtechniek en problemen en 
valkuilen bij opnemen en monteren 
met high-definition video.
Bijzonder, zeker voor de beginnen-
de filmer, is de openbare les op 4 
november met Gabriel de Leeuw. 
Deze enthousiaste videofilmer ver-
telt waar een goede film aan moet 
voldoen met speciale aandacht voor 
cameravoering en de structuur in het 
verhaal. Op 2 december gaat het, 
onder leiding van een deskundig 

lid, over muziek bij films. Welke 
muziek maakt de film sterker en wat 
past niet zo goed?  De eigen produc-
ties van de leden komen op 21 okto-
ber, 18 november en 16 december 
aan de orde.
De avonden worden gehouden in 
het SWO-centrum, Jasmijnstraat 6 
in De Bilt en beginnen om 20.00 
uur. Gasten zijn altijd welkom, maar 
zeker bij de openbare les. Verdere 
informatie over deze vereniging 
voor videoamateurs is te vinden op 
www.filmgroepcentrum.nl.

Ook gasten welkom 
bij F ilmgroep Centrum

P ompoenfeest 
bij tuinderij E yc kenstein

Op 13 september 2008 houdt T uinderij Eyc kenstein in Maartensdijk de 
laatste Open Dag van het seizoen 2008. De tuinderij is gelegen op de fraaie 
voormalige moestuin van Landgoed Eyc kenstein. Op de T uinderij worden 
biologische groenten geteeld, waaronder ook een aantal vergeten en bij-
zondere groenten zoals knolselderij, schorseneren, pastinaak. Ook is er een 
bloemen- en kruidentuin.
Pompoenen zijn oorspronkelijk afkomstig uit Z uid-Amerika of uit Azië . 
Pompoenen zijn er in vele soorten, kleuren en maten. T uinderij Eyc kenstein 
teelt dit jaar diverse soorten eetbare pompoenen. De bekendste daarvan 
is de oranje hokkaidopompoen die uit Japan, van het eiland Hokkaido, 
komt. Pas in 1957 is deze pompoen door een Japanse professor in Europa 
geï ntroduceerd. T egenwoordig is deze pompoen niet meer weg te denken 
uit een ( biologische)  tuinderij. Naast de oranje ( en groene)  hokkaidopom-
poenen groeien er op tuinderij Eyc kenstein nog sweet dumpling- en early 
butternutpompoenen.
September is de maand dat de pompoenen op T uinderij Eyc kenstein volop 
geoogst worden. Daarom organiseert T uinderij Eyc kenstein op de laatste 
Open Dag dit seizoen zaterdag 13 september een pompoenfeest met koffie 
en thee, zoete pompoentaart, pompoenjam, pompoenmuffins en pompoen-
soep. Ook kunt u recepten meenemen van zoete en hartige pompoengerech-
ten. En natuurlijk kunt u aan Luuk Schouten, 
de tuinder vragen wat u altijd al heeft willen 
weten over een biologische tuinderij en de 
teelt van groenten. T ijdens de open dag zijn 
er naast de verschillende soorten pompoenen, 
aardappels en groenten te koop. 
U bent van harte welkom op T uinderij  
Ey ckenstein: Dorpsweg 264-achter,  
Maartensdijk 
Voor meer info: Luuk Schouten, tel: 06 44 54 
55 37 of kijk op www.landgoedgroenten.nl



H erstel voetbalveld bij tijdelijk 
Dorpshuis H ollandsche R ading

Vorige week is de gemeente begonnen met het herstellen van het voetbal-
veld bij het dorpshuis aan het fietspad richting Maartensdijk. 
Hoewel er geen afzetting om het veld is geplaatst, vragen wij u om het veld 
voorlopig niet te betreden, zodat het veld zich zo snel mogelijk kan herstel-
len. De herstelperiode wordt geschat op twee maanden, afhankelijk van de 
weeromstandigheden.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning 
( artikel 41 Woningwet)  voor:
R eguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Groenekanseweg 189, 

plaatsen harkroostergebouw;
•  Maartensdijk, Dorpsweg 71, 

gedeeltelijk vergroten van dam 
met duiker.

R eguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Westbroek, Korssesteeg 4, vergro-

ten bestaande jongveestal.
Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Groenekanseweg 121, 

plaatsen rijbak;
•  Groenekan, Groenekanseweg 121, 

plaatsen stapmolen;
•  Parallelweg Biltse Rading, plaat-

sen projectbord.
Sloopaanvraag
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 110, 

slopen schuur.

A anvraag Monumentenvergun-
ning
•  Maartensdijk, Dorpsweg 71, ver-

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

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 

459, oprichten opslagruimte (4-9-
2008) .

Verleende sloopvergunning 
•  Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 

459, slopen schuur (2-9-2008);
•  Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 

517, slopen voormalig dierenver-
blijf en verwijderen asbesthou-
dende materialen (2-9-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen?  Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning)  van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-

leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Wilt u bouw- of bestemmings-
planinformatie, maak dan een 
afspraak met de afdeling Vergun-
ningen en T oezicht 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.

Bilthov en, 10 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) .

Werk in uitvoering

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

tot 15  september 2008;
• De Bilt: Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase; tot half december 2008;
• Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk.

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, T el. ( 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, T el. ( 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
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M ede de li n g:  H et ge m een ten i eu w s  i s  v olledi g i n  de z e r u br i ek opge n om en . A lleen  
v oor  de  be ke n dm aki n ge n  en  v er gu n n i n ge n  i s  een  s electi e opge n om en , w aar bi j  i n  
i ede r  ge v al  al le i n f or m at i e ov er  de  dor ps ke r n en  w or dt  v er m eld. V olledi ge  v er m el-
di n g v a n  de  be ke n dm aki n ge n  v oor  de  k er n en  D e B i lt en  B i lth ov en  s taan  w eke li j ks  
i n  de  B i ltB u i s / B C en  op de  w ebs i te v an  de  ge m een te D e B i lt w w w .de bi lt.n l.

Verkeershinder 
in Westbroek

Vanaf donderdag 4 september wordt 
in de gemeente Utrecht gewerkt aan 
de ringweg langs Overvecht. De 
werkzaamheden zorgen voor lange 
files en veel (extra) sluipverkeer in 
Westbroek. Er wordt nog tot halver-
wege 2009 gewerkt, daarom is er de 
komende tijd meer verkeershinder te 
verwachten. 

Het werk aan de ringweg gaat gewoon 
door, maar de verkeershinder die dat 
in Westbroek veroorzaakt is onge-
wenst. Als reactie op de verkeershin-
der die daardoor ontstaat in Westbroek 
zal de voorgenomen spitsafsluiting nu 
enkele weken eerder ingaan, medio 
september. Verder zullen op de Huy-
decoperweg en bij de Christinastraat 
enkele kleine beheersmaatregelen 
getroffen worden.

De snellere invoering van de spits-
afsluiting kan tot gevolg hebben dat 
sommige recente, nog lopende aan-
vragen voor ontheffing niet helemaal 
op tijd worden afgehandeld. Uiter-
aard doet de gemeente zijn best om 
dat te voorkomen, maar het kan op dit 
moment niet gegarandeerd worden.
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer T. van de Hurk t. (030) 
2289411 of e. hurkt@debilt.nl  

Dorpsoverleg Westbroek

Graag willen wij de bewoners van Westbroek, met name die van de Kerk-
dijk, Kooijdijk en de Korssesteeg er op attent maken, dat zij zich alsnog 
kunnen opgeven als lid van het Dorpsoverleg van Westbroek. U kunt 
zich tot 22 september 2008 aanmelden bij de wijkcontactambtenaar van 
Westbroek, Gerard Kosterman. t. (030) 228 94 22/499 dan wel per email, 
kostermang@debilt.nl



De Stichting De Dag van de Oude-
ren De Bilt organiseert op donderdag 
9 oktober a.s. een excursie naar het 
Europees Parlement in Brussel. Er 
is zowel wat programma als finan-
cië n betreft medewerking verleend 
door één van onze politieke partijen. 
De deelnemersprijs bedraagt 25,00 
euro. Daar het maximum aantal 
deelnemers 50 is, worden aanmel-
dingen op datum genoteerd. Dus: 
wie het eerst komt...
Het zal een lange dag worden: De 
thuiskomst zal vallen tussen 21.00 

en 21.30 uur. In Brussel wordt een 
deel van een plenaire vergadering 
van het Europees Parlement bijge-
woond, waarna er gelegenheid is om 
met parlementarië rs in discussie te 
gaan. Na de lunch in het Europees 
Parlementsgebouw gaat de reis naar 
Antwerpen waar ter afsluiting zal 
worden gegeten.

De deelname staat uitsluitend open 
voor ouderen die in 2006 niet heb-
ben deelgenomen aan onze reis naar 
Brussel. Na uw aanmelding ont-

vangt u een ontvangstbevestiging en 
tevens het dagprogramma.
Aanmelden met een envelop met 
daarop vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer, geboortedatum 
en opstapplaats en ingesloten de 
25 euro deelnemerskosten kunnen 
in Maartensdijk worden ingeleverd 
bij: Stijlaart, Kon. Julianalaan 21 in 
Maartensdijk. In het opstapschema 
is het in Maartensdijk mogelijk om 
6.45 uur vanaf het Maertensplein te 
vertrekken. Andere opstapmogelijk-
heden zijn in Bilthoven en De Bilt.
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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 gemeen-
tehuis ‘Jagtlust’ te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering 
vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagt-
lust.

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 gym lokalen
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.  T erugkoppeling 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.  T erugkoppeling overige regionale organen
22.20 uur 8.  Rondvraag
22.30 uur 9.  Sluiting

E xt ra Commissie van advies Openbare R uimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 18 
september om 20.00 uur in de oude raadzaal van het gemeentehuis ‘Jag-
tlust’ te Bilthoven.

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

Voor deze vergadering is/ zijn de betreffende portefeuillehouder( s)  uitge-
nodigd.
De tijden op de agenda zijn indicatief. Het is mogelijk dat een agendapunt 
eerder of later dan gepland aan de orde komt. Insprekers en belangstellen-
den wordt verzocht hier rekening mee te houden.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2a  Bespreking aanpassing Welstandsnota
 2b  Woningbouwplan Utrechtseweg 341 te De Bilt
21.45 uur 3. Sluiting

In de vitrinekasten liggen vooral bron-
zen ringbanden vanaf het jaar 1000 na 
Christus. Deze zogenoemde ‘slaven-
ringen’ werden door stamhoofden, 
koningen en dorpshoofden gedragen 
en dienden als betaalmiddel. Het 
materiaal dat hiervoor gebruikt werd 
is voornamelijk brons, een koperle-
gering. In de tentoonstelling is een 
grote diversiteit van bronzen arm- en 
voetbanden te zien. In één van de 
vitrinekasten zijn de nek- en voet-
boeien waarmee de slaven werden 
geketend te zien.

Biltse sporen 
Enkele sporen van een historische 
relatie met de slavernij zijn nog zicht-
baar in Biltse gebouwen. Z o ligt in 
de opengestelde Dorpskerk van De 
Bilt een 18de eeuwse grafsteen van 
de familie Ameldüng, in die periode 
eigenaar van het opengestelde land-
goed Oostbroek. Het wapen van deze 
familie bevat drie negerkopjes. 

De familie Ameldüng had in de 18de 
eeuw eigendommen in Suriname en 
hield mogelijk ook slaven. Als we er 
naar vragen, kan koster Joost Paauw 
ons snel de plaats van de grafsteen 
wijzen: vlak voor de prachtige kansel. 
Paauw vertelt, dat het graf zelf waar-
schijnlijk midden in de kerk is, maar 
dat men bij een herinrichting alleen 
de grafsteen ‘van onder de banken 
van het middenschip’ naar oostelijke 
richting heeft verplaatst. 

Op het kerkhof van Groenekan staat 
de grote grafkelder van de familie 
Calkoen. De familie Calkoen was 
in de 18de en 19de eeuw eigenaar 
van het landgoed Voordaan in Groe-
nekan. Op de wapensteen van de 
familie Calkoen, boven de ingang 
van de kelder, staan eveneens twee 
negerkopjes. Deze zijn via de familie 
Van Loon, medeoprichters van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie 
( VOC)  in het wapen van de familie 
Calkoen terechtgekomen. Landgoed 
Oostbroek en Landgoed Voordaan 
zijn beide opengesteld tijdens de 
Open Monumentendag.

Orkanen 
Groenekanner Wim van Schaik ver-
haalt in zijn boek ‘Orkanen over 
Voordaan’ over het wapen met de 
twee negerkopjes: ‘Het is een inge-
wikkeld wapen. Met de vele emble-
men lijkt het wel op een rebus. Het 
eerste kwartier is het familiewapen 
van Calkoen zelf: kalkoen, passer 
en sterren. De overige drie kwartie-
ren zijn die van de echtgenotes van 
generaties Calkoen. Interessant is het 
tweede kwartier, het familiewapen 
Van Loon, zijn grootmoeder. Hier in 
komen twee negerkoppen voor. In de 
achttiende eeuw zullen deze negers 
zeker verwijzen naar de slavenhan-
del. Slaat dit wapen letterlijk op de 
slavenhandel van deze Amsterdamse 
kooplieden of alleen op de slaven op 
de Surinaamse plantages?  Jan van 

Loon senior ( 1725-1792)  hield zich 
druk bezig met de handel op Surina-
me en met zijn bestuursfunctie in de 
WIC., de West-Indische Compagnie. 
Van Schaik schrijft vervolgens dat 
het heel denkbaar is, dat er ook een 
andere conclusie over de betekenis 
van de twee morenkoppen kan wor-
den getrokken. In het eerste gedeelte 
van zijn genoemde boek licht hij dit 
verder uitgebreid toe. 
 
Nederland en de slavenhandel
In totaal zijn er zo rond de 20 mil-
joen slaven gevangen genomen. Deze 
slaven werden vooral in West Afrika, 
aan de vroegere slavenkust gekocht. 
De Nederlanders hebben hiervan 
ongeveer 5%  voor hun rekening 
genomen. Een deel van deze slaven is 
op de Surinaamse plantages terecht-
gekomen. De Biltse zustergemeente 
Gakpé, nu in Benin, lag vroeger aan 
de zogeheten slavenkust. Daar van-
daan vervoerden onder andere Neder-
landse slavenhandelaars slaven naar 
Noord- en Z uid Amerika. Pas in 1863 
werd de slavernij in Nederland verbo-
den en werden de slaven vrijgelaten. 

De tentoonstelling 
De tentoonstelling loopt van 4 tot 18 
september.T ijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis is de tentoon-
stelling gratis te bezichtigen. Dat kan 
op maandag tot en met donderdag 
van 9 tot 17 uur en op vrijdag van 9 
tot 16 uur. 

T entoonstelling slavenringen 
door Henk van de Bunt

Van 4 tot 18 september staat in de hal van het gemeentehuis van De Bilt een tentoonstelling van allerhande 
slavenringen uit de verzameling van de heer H arry Clee opgesteld. De tentoonstelling is ingericht in het 
kader van de landelijke Open Monumentendag op 13 september aanstaande. Deze dag heeft het thema  

‘Sporen’ meegekregen. E nkele Biltse gebouwen dragen nog sporen van een vroegere relatie met  
slaven en/ of slavenhandel van de toenmalige bewoners.

I n de opengestelde D orpskerk van 
D e Bilt ligt vlak voor de kansel een 
graf steen van de f amilie A meldüng, 
in die periode eigenaar van he t open-
gestelde landgoed Oostbroek. Het 
wapen van deze f amilie bevat drie 
negerkopjes.

Op he t kerkhof  van Groenekan staat de grote graf kelder van de f amilie Cal-
koen. Op de wapensteen van de f amilie Calkoen, boven de ingang van de 
kelder, staan twee negerkopjes.

Bezoek aan het E uropees P arlement



Wij le veren uitsluitend kwaliteits merkschoenen, in kleine en 
grote maten, van SMAL tot EX T RA 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 H eren 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  & Z n.
Egelantierstraat 90, 1171 JR Badhoevedorp, T elefoon/ T elefax: ( 020)  659 81 66
Ingeschreven Kamer van Koophandel Haarlem Nr. 86569.

Wij bezoeken* u op 
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Schoen- en pantoffelverkoop
voor dames en heren

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Nieuwe collectie najaar 2008

MET ZORG HEBBEN 
WIJ DE COLLECTIE 
SAMENGESTELD.
WIJ NODIGEN U UIT 
OM DEZE TE KOMEN 
BEKIJKEN

MODE VOOR HET HELE GEZIN!

FLEECE-VEST € 35,-

POLO-STREEP € 37,50
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Candia uit Rhenen was zaterdag de 
gast op het sportcomplex aan de Die-
renriem. Met de komst van de ten-
nisvereniging T outenburg kreeg het 
complex al een facelift. Nu is het 
voetbalgedeelte aan de beurt. Het 
nieuwe kunstgrasveld ligt er al en 
als ook de omheining binnenkort af 
is ligt er een mooi complex. Ook de 
resultaten van de vrijwilligers van 
SVM mogen er zijn. De keuken is 
volledig vernieuwd en de kantine ziet 
er erg gezellig uit. SVM timmert dui-
delijk aan de weg. 
Helaas gold dat zaterdag niet voor de 
hoofdmacht van de Maartensdijkers. 
SVM was enigszins gehavend door 
de afwezigheid van een aantal gebles-
seerde spelers en enkele vakantie-
gangers, maar dat mag niet de enige 
reden zijn van het vertoonde spel. Op 
alle fronten troefde Candia SVM af. 
De ruststand was 0 - 0, maar als het 
4 –  0 voor Candia had gestaan had 
niemand dat vreemd gevonden. SVM 
moest enkele keren flink ingrijpen om 
Candia van het scoren af te houden. 
Keeper Richard de Groot stond een 
paar keer goed in de weg. Michel 
Kemp mocht zijn handen dichtknij-
pen, dat hij slechts geel kreeg bij het 

neertrekken van een doorgebroken 
Candia-speler. 

E ngel lichtpuntje
In de 2de helft werd er dus volop 
gescoord. Het eerste doelpunt viel in 
57ste minuut. T om Atteveld liet zich 
verrassen door een lange bal en moest 
aan de noodrem trekken om Candia 
van het scoren af te houden. Een rode 
kaart en een strafschop waren het 
resultaat. De penalty werd verzilverd 
( 0-1)  
SVM was met tien man niet in staat 
om nog terug te komen in de wed-
strijd. De nieuwe trainer Ibrahim Evre 
probeerde met wat wissels het tij nog 
te keren, maar zonder resultaat. Evre 
is fervent voorstander van het 4-3-3 
sys teem, maar dat kwam niet uit de 
verf. Z eker niet na het wegsturen 
van Atteveld. De SVM-spitsen waren 
kansloos, slecht aanspeelbaar en niet 
in staat de bal in de ploeg te hou-
den. De diepste spits Marco Willemse 
stond teveel buitenspel. Lichtpuntje 
in de voorhoede was de ingevallen 
Björ n Engel. Deze Maartensdijker is 
van FC De Bilt overgekomen, is nog 
jong, maar kan een aanwinst voor 
SVM worden. T echnisch is hij sterk, 

maar moet nog even wennen aan het 
fys ieke geweld van de senioren.
In de 70ste minuut kopte Candia de 
2-0 in uit een corner en 10 minuten 
later stond het al 3-0. Vier minuten 
later kreeg SVM een opleving. Wou-
ter v.d. Linden, nota bene de kleinste 
van het stel, kopte de eerste competi-
tiegoal van SVM in. Heel even kwam 
er wat voetbal in de SVM-gelederen 
en was zichtbaar, dat het er best wel 
inzit. Het was maar van korte duur. 
Door knullige verdedigingsfouten 
liep Candia, vorig jaar nog degrada-
tiekandidaat, uit naar 1-5.

Goed maken 
Gelukkig deed de bij SVM vertrok-
ken trainer Michael van den Berg het 
met zijn nieuwe ploeg Valleivogels 
het nog minder goed door met 6-1 te 
verliezen. SVM begint dus niet onder-
aan. Volgende week mag SVM laten 
zien geen degradatiekandidaat te wil-
len zijn. Op het programma staat dan 
de altijd lastige uitwedstrijd tegen 
Jonathan in Z eist. Ook Jonathan ging 
afgelopen zaterdag fors onderuit met 
4-1 tegen Renswoude en zal dus net 
zo gebrand zijn op de eerste overwin-
ning van het seizoen.

Zwakke competitiestart SVM
SVM heeft de jarenlange traditie om de eerste competitiewedstrijd te verliezen in ere gehouden. 
In de thuiswedstrijd tegen Candia was SVM kansloos. De wedstrijd ging met liefst 1-5 verloren.

Rens Kersten, interim-voorzitter van 
FC De Bilt, schetst in zijn toespraak 
de weg die de vereniging is gegaan 
om tot dit resultaat te komen. Hij 
dankt iedereen die bij het realise-
ren van het complex betrokken is 
geweest. Speciaal noemt hij de inzet 
van de vrijwilligers bij de bouw van 
de kleedkamers. ‘De Biltse Sport 
Federatie ( BSF)  heeft een waarde-
volle onderbouwing gegeven om het 
geheel mogelijk te maken. Daarbij 
heeft sportambtenaar Wim T igelaar 
een belangrijke rol vervuld’, aldus 
Kersten. Oud-voorzitter Co van Dijk 
speelde in de aanloop naar de ver-
nieuwde accommodatie eveneens een 
belangrijke rol. Hij wordt toegespro-
ken door penningmeester T on Elders, 
die hem benoemt tot erevoorzitter 
van FC De Bilt. Van Dijk vertelt trots 
dat FC De Bilt ruim tien jaar gele-

den met 700 leden is begonnen en 
dat er nu 1.250 leden zijn. ‘Ik ben 
een heel tevreden oud-voorzitter.’ 
Sportwethouder Herman Mittendorff 
feliciteert FC De Bilt met de prach-

tige accommodatie. ‘Een gigantische 
verbetering vergeleken bij vroeger.’ 
Hij herinnert eraan dat twee jaar gele-
den voetballertjes van FC De Bilt, 
onder aanvoering van oud-trainer 
Rob Alflen, naar het gemeentehuis 
kwamen om de politiek duidelijk te 
maken dat de accommodatie niet aan 
de normen voldeed. ‘Dat signaal is 
opgepakt door het nieuwe college dat 
voor accommodaties 2,3 miljoen euro 
beschikbaar stelde. Daarvan kreeg 
FC De Bilt 1,3 miljoen. Door de 
samenwerking van BSF en politiek is 
dit na twee jaar het resultaat.’ Mitten-
dorff heeft veel waardering voor Co 
van Dijk. ‘Hij heeft als voorzitter de 
scepter gezwaaid in een periode die 
vanwege bezuinigingen heel moeilijk 
was. De gemeente is hem daar dank-
baar voor.’ De wethouder deelt mee 
dat Martin van Veelen volgend jaar 
voorzitter van FC De Bilt wordt.

F C De Bilt neemt vernieuwde 
accommodatie officieel in gebruik

door Guus Geebel

‘Ik zou het wel in mijn tuin willen hebben’, zegt een aanwezige bij de officië le ingebruikneming 
van de kunstgrasvelden van voetbalvereniging F C De Bilt. Ondanks de hevige regen kwamen op vrijdag 

5 september veel belangstellenden naar Weltevreden om de openingsplechtigheid bij te wonen. 

I nterim- voorzitter R ens K ersten van F C D e Bilt tijdens zijn openingsspeec h.

Met een geric ht  sc ho t tegen een vlag verzorgt Cas Hesp ook nog de opening 
van de vernieuwde kleedkamers.

Knieblessure
 
Afgelopen zaterdag is de voetbalcompetitie bij de amateurs begonnen zon-
der dat ik mijn vertrouwde wedstrijdje heb gefloten. Dertig jaar lang was ik 
wekelijks fluitend op de velden te vinden wanneer de bal ging rollen. Maar 
een hardnekkige knieblessure heeft een einde gemaakt aan deze arbitrale 
activiteiten, die ik ( en hopelijk ook sommige voetballers)  node zal missen. 
Mijn tenue ligt nu netjes gestreken in de kast. Misschien ga ik nog een keer 
opdraven bij een of andere erewedstrijd waarbij het deelnemen belangrijker 
is dan de fys ieke conditie.
Dat ik het toch nog zo lang als scheidsrechter heb kunnen volhouden, is 
ook te danken aan mijn persoonlijke therapeut. Z ijn naam: Jack Lutmers, 
die in de Utrechtse wijk T uindorp een mooie praktijk heeft. Deze week 
wordt zijn gerenoveerde accommodatie heropend en ik zal hem persoonlijk 
gaan feliciteren met dit heuglijke feit. Door me geregeld door hem te laten 
behandelen, heb ik natuurlijk ook een bescheiden geldelijk aandeel gehad 
in deze renovatie.

Ik ben overigens niet de meest beroemde klant geweest die door de handen 
van Jack is behandeld. Die eer moet ik laten aan ene Jim Cregan, de gitarist 
van Rod Stewart die zou optreden in De Kuip. Op een gegeven moment 
werd deze begaafde instrumentalist getroffen door ernstige rugpijnen waar-
door het concert op losse schroeven kwam te staan. Lutmers had destijds 
praktijk in Rotterdam en werd ijlings ontboden in het Hilton Hotel om de 
rockster alsnog van zijn pijnen te verlossen. 
Na een behandeling van anderhalf uur zat de wervel weer op de juiste plaats 
en kon het concert van Stewart en zijn begeleidingsgroep alsnog doorgaan. 
T waalf jaar later was er weer een soortgelijk concert in Rotterdam, maar 
toen had Stewart zelf ernstige rugklachten. De internationale vedette herin-
nerde zich nog de naam van de therapeut die destijds zijn gitarist zo goed 
had behandeld. En zo kon het gebeuren dat ‘mijn’ Jack Lutmers en Rod Ste-
wart rond de massagetafel een boeiend gesprek hadden over zijn favoriete 
club Celtic en zijn idool Wim van Hanegem. En niet te vergeten over ‘Vlo’ 
Jimmy Johnstone, die destijds met De Kromme in mei ’70 meespeelde in 
de legendarische Cupfinale tussen Feye noord en Celtic.

Mijn sportieve activiteiten zullen zich voortaan moeten beperken tot een 
partijtje koffietennis bij de plaatselijke club waar senioren uit het dorp 
elkaar twee ochtenden per week in een kalm tempo bestrijden. Het mes 
snijdt dan aan twee kanten: ik kan ondanks een kwetsbare knie toch redelijk 
meedoen en ik hoor ook nog eens het laatste nieuws. En misschien mis ik 
daarom ook mijn bezoekjes aan Jack Lutmers node. Op zijn massagetafel 
hoorde ik de meest actuele berichten uit de voetbalwereld want van hoog 
tot laag weten de sporters zijn praktijk te vinden. T ot profvoetballers toe die 
elders geen baat hebben gevonden bij hun revalidatie.

Hans van E c ht elt

T Z opent seizoen met 
winst op DF D

T weemaal Zes is het nieuwe korfbalseizoen goed begonnen. 
De Maartensdijkse korfbalclub, voor het derde achteré é nvolgende 

jaar uitkomend in de overgangsklasse en voor het eerst onder leiding 
van de trainer/ coach Gert van den Brink, wist in F riesland DF D 

te verslaan met 14-16. 

T weemaal Z es startte de wedstrijd, zonder de nog niet herstelde Wouter van 
Brenk, sterk en opende de score. DFD was echter de ploeg die het initiatief 
naar zich toe trok. De Friese ploeg pompte enorm veel energie in de aan-
vallende acties, wat resulteerde in een aanzienlijk rendement. De afronding 
kwam vaak voort uit doorbraakacties, waarna er een overname situatie ont-
stond en de daaropvolgende doelkans werd afgerond. Z odoende kon DFD 
halverwege de eerste helft een gat van vier punten pakken. T weemaal Z es 
liet zich echter niet van de wijs brengen en bracht vlak voor rust het verschil 
terug tot slechts één punt: 8-7.

In het begin van de tweede helft gaf T weemaal Z es gelijk gas. Het was 
duidelijk zichtbaar dat de Friese formatie zich in de eerste helft over de 
kop had gelopen. De afronding van DFD werd beduidend minder en T wee-
maal Z es kwam aanvallend op stoom. Waar één vak de eerste helft nog 
haperde, wisten in de tweede helft beide vakken met regelmaat tot score 
te komen. Z odoende kon T weemaal Z es een gat slaan van vier punten: 
7-11. DFD wist met een laatste krachtsinspanning de stand toch nog gelijk 
te trekken ( 12-12) , maar direct daarna sloeg T weemaal Z es definitief toe 
met twee doelpunten op rij: 12-14. Deze voorsprong werd niet meer weg-
gegeven, zodat er een verdiende 14-16 eindstand op het sco-
rebord stond. De eerste twee punten zijn binnen. Volgende 
week komt Groen Geel uit Wormer op bezoek in 
Maartensdijk. Vorig seizoen streed T weemaal Z es 
samen met deze club om de zaaltitel in de over-
gangsklasse. Groen Geel werd uiteindelijk 
kampioen. Aanvang: 15.30 uur.



REPARAT IE rolluiken-markie-
zen-zonneschermen ook elek-
trisch –  optrekband –  staal-
draad. Hans 06-26604779, 
Groenekan

DIVERSEN
 
T E HUUR: Stacar. Effe-dur-uut 
op de Heigraaf te Woudenberg!  
Bij Henschotermeer. T el. 0346-
211386. Voordelig in sept. è n 
oktober.

APPELDIENST EN
’t Ey kpunt, Ey kmanlaan 1 te 
UT RECHT . Donderdag 11 
september 20.00 uur, Willem 
J. Ouweneel. T hema: De 
Geestesgaven, 1/ 8: Een woord 
van Wijsheid.

Nieuw REGENPAK ver-
loren tussen Hilversum en 
Maartensdijk op 28-08-’08 
wie heeft het gevonden?  Bel 
06-43975300

Wij hebben inkt, hobby  arti-
kelen, computeronderdelen, 
speelgoed, enz. enz. Voor meer 
informatie kunt u terecht op 
www.vonn.nl

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

In kleine groepjes de FRANSE 
taal leren spreken en verstaan. 
T el. 0346-211667

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

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

SAX OFOON en KLARINET  
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 0655891237

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

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

Gevonden: wieltjes op school-
plein de Kievit 31 aug. Inl. 
0346-214271
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PLAY ST AT ION 2 met 10 spel-
len, 2 controlers, 2 memory  
cards, stuur. € 90,-. T el. 0346-
212275

Nokia 6610 I mobiel met boek-
je, oplader. € 20,-. Black Dekker 
accu boorstel i.z.g.s. € 15,-. T el. 
0346-214065/ 06-29506849

Lundia boekenkast +  tv-
meubel. € 50,-. T uinset grote 
tafel +  4 stoelen. € 50,-. T el. 
06-55508733

Gratis af te halen computer 
Windows 98 i.z.g.s. Groot 
scherm. T el. 0346-211780

Nieuwe werkschoenen met sta-
len neus. € 10,-. Maat 40. T el. 
0346-211738

Z ONWERING div. nieuwe 
markiezen 1e keus doek www.
swela.com voor tweedehands-
prijzen. Hans T el. 06-26604779, 
Groenekan

T E KOOP GEVRAAGD

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

FIET SEN/ BROMMERS

HERENFIET S Giant metro 
CS4. € 350,-. Gazelle Davos 
damesfiets. € 275,-. T el. 0346-
281745

Batavus meisjesfiets 24 inch. 
Voor meisjes van 7 tot 12 
jaar i.z.g.s. € 49,95. T el. 0346-
214142

Meisjesfiets Batavus 24 inch 
licht voor en achter goed. 
Dichte kettingkast, standaard 
en bel zitten erop. € 35,-. T el. 
0346-212133

PERSONEEL GEVRAAGD

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

HULP in de huishouding 
gevraagd voor 1 dagdeel 
per week. Voor info bel 
06-22849867

Gez. HUISHOUDELIJKE hulp 
2 uur per week strijken/ was 
vouwen. T el. 06-51843625 na 
18.00 uur in Westbroek

PERSONEEL AANGEBODE

Bianca voor uw NAGELS  
juist na uw vakantie. Bel 
06-14433481

T e koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel aangeboden

P ersoneel gevraagd

Diversen 

F IE T S SE R VICE  CE NT R U M MA A R T E N V. DIJ K
GR U T T OLA A N 18 T el.0346-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Z a. 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.

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

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

T e koop gevraagd

F ietsen /  Brommers

A dv er ter en  
i n  de  V i er kl an k!

I ets  v oor  u ?

B el dan  0346 21 19 92

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

VOE DING en gezondheid:  Onze voeding  toont grote tekorten, 
begin de dag  met  een goed  ontbijt vol vitaminen en mineralen. 
Vraag mij hoe?  Wiena Vink-Blonk, tel. 0346-571377,  zie web-
site: www.herbalifevink.nl

Smit T echnische Installatie Hollandsche Rading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387

Gezond van binnen en mooi van buiten!  Kies voor uw gezond-
heid, gewicht en vitaliteit met gezondheidsprogramma “ Weet hoe 
je eet” ® . Gratis persoonlijke begeleiding. Kenmerk begeleider 
enny .boogaard
H uidanaly se met geavanceerd apparaat om a.h.w. “ in 
de huid”  te kijken. Advies en gezichtsverzorging op maat. 
Cosmeticaproducten in top-4 wereldwijd!  Info/ afspraak: Enny  
Doornenbal-Boogaard, tel: 0346-212687

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 10 september zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse 
spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Het is de eer-
ste keer dat de spelletjesmiddag dit seizoen georgani-
seerd zal worden, dus zorg dat je erbij bent. Er wordt 
uiteraard een superleuk programma aangeboden door 
Hassan die weer terug is na een halfjaartje optredens 
doen in het theater. Natuurlijk zijn ook de vaste vrij-
willigers weer van de partij. Deelname aan de middag 
is gratis. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 
16.00 uur.  

Sportbus 
Aanstaande donderdag 11 september zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken 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 vrijwil-
ligers gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld 
aan allerlei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of 
een eenwieler. Bij slecht weer zijn de kinderen wel-
kom in Sojos waar het sportbus team een alternatief 
programma zal aanbieden..

E erste Kids Only Disco
Op vrijdag 12 september is er 
weer een Kids Only  Disco 
avond in Sojos. Het is de eer-
ste keer na de zomervakantie, 
dus kom allemaal weer lekker 
dansen!  De disco is bedoeld 
voor kinderen van 8 tot 13 jaar 
en de entree bedraagt 1 euro. Uiter-
aard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan bod 
komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, limbodan-
sen, 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 op 26 
september.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Op woensdag 17 september 2008 start in Sojos ( i.s.m. 
Sport Mee De Bilt)  weer een cursus weerbaarheid voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar. Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar, dus geef je nog snel op deze week ( tot 
vrijdag 12 sept. as.) .In de cursus ‘Weerbaarheid’ leren 
we je veel over onderwerpen zoals pesten en nee leren 
zeggen en hulp vragen. Maar we doen ook allerlei 
oefeningen waarvan je sterker wordt. Op het eind sla 
je zelfs een plankje door!  Heb je zin om mee te doen?   
Deelnamekosten bedragen 40 euro voor 8 lessen van 
anderhalf uur ( met U-pas 20 euro) .Inschrijven kan 
rechtstreeks bij Sojos, tel. 0346 210337 ( evt. inspre-
ken op het antwoord apparaat)  of per email naar;  
sojos_s jjm@hotmail.com,  beiden onder vermelding 
van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en email-
adres. Z org dat je er snel bij bent, want er zijn maar 
een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. Jongens en 
meisjes krijgen gescheiden les en wel op de volgende 
tijden: jongens op woensdag van 16.15 tot 17.45 uur 
en meisjes op woensdag van 18.15 tot 19.45 uur. 

DOS verliest 
eerste veldwedstrijd

Afgelopen zaterdag moest DOS aantreden tegen de uit de 2de klasse gedegra-
deerde ploeg DES in Delft. DOS heeft vorig seizoen afscheid genomen van drie 
ervaren spelers en hiervoor in de plaats hebben zich twee talentvolle jeugdige 
spelers gemeld. Ook staat met Jannie van der Vaart een nieuwe trainer/ coach 
aan het roer. Het was duidelijk dat iedereen aanvallend zijn plekje en die van de 
medestander nog moest zoeken. Verdedigend zat het veelal prima in elkaar en 
werden vele duels in het voordeel van DOS beslist. 

Met een scheidsrechter van DES ( deze scheidsrechter floot prima) , omdat de 
aangewezen scheidsrechter door de korfbalbond naar Hillegom gestuurd was, 
begon de wedstrijd, waarin DOS al vrij direct tegen een achterstand aan keek. 
Deze werd in de eerste helft niet meer goed gemaakt. 

De tweede helft begon met de inmiddels op de juiste plaats gearriveerde scheids-
rechter. DES bouwde de voorsprong goed uit, mede doordat DOS moeite had 
in de afronding. Er zaten echter al goede veelbelovende aanvallen tussen, die 
helaas niet werden beloond met een doelpunt. Eindstand 14-6.

Volgende week speelt DOS thuis tegen Weidevogels. Overigens spelen alle 
seniorenteams van DOS thuis en dat belooft dan ook een heus openingsfestijn 
te worden met allerlei activiteiten eromheen.

U it je bol op E igenwijz!
Jongeren uit Bilthoven en Utrecht organiseren een heel leuk feest voor jongeren 
van 12 t/ m 17 jaar. De organisatie van Eigenwijz houdt het feest alcohol-  en 
drugsvrij. Elke jongere zonder uitzondering. Eigenwijz maakt zich hard om een 
leuk feest te organiseren met een positieve inslag waarbij gelijkwaardigheid hoog 
in het vaandel staat. Aanstaande vrijdag 12 september kan je van 20.00 tot 1.00 
uur los in Club Arena, Stadhuisbrug 3 te Utrecht ( onder het stadhuis)  met VAT OO 
GONZ ALEZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z !  en de DJ' s X tralrge, Stavros en Martina & Ferris. 
De entree bedraagt € 8,50 en iedereen tussen de 12 en 17 jaar die zich gedraagt 
is van harte welkom.
Kaartverkoop op alle locaties van het St. Gregorius College in Utrecht, de WP 
Kees Boekeschool in Bilthoven of aan de deur.
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De spelers, sinds drie weken weer 
in training, beginnen met de war-
ming-up en lopen in het kunstlicht 
wat rondjes om het veld. Dan ver-
schijnt daar hun trainer weer. Hij laat 
de mannen allerlei basisoefeningen 
doen. Z e rekken, strekken, lopen, 
rennen en springen. Luid klinken de 
bevelen en aanwijzingen. De man-
nen doen hun best. Aansluitend is er 
een partijtje. Als de trainer het spel 
stil legt geeft hij aanwijzingen op het 
tactische vlak. Daarna gaat het weer 
verder. Er wordt die avond best pittig 
gespeeld. Z o wil de trainer het ook 
graag. Maar gescoord wordt er niet. 
Dat heeft ook geen zin, want er staan 
toch geen keepers in het doel.

De naam van de trainer is Ibrahim 
Evre ( spr. È vrè ) . Hij is de opvol-
ger van Michael van den Berg die, 
na het aflopen van zijn contract, de 
overstap maakte naar Valleivogels 
uit Scherpenzeel. Evre ( 40)  is 13 
jaar 1ste elftalspeler geweest van IJs-
selmeervogels. Hij is gehuwd, heeft 
twee kinderen, jongens van vier en 
van één jaar. Voorlopig zijn die nog 
niet aan voetballen toe, geeft hij aan. 
Evre kwam op 10-jarige leeftijd van-
uit Oost T urkije naar Nederland. In 
het dagelijkse leven heeft hij een 
autorijschool in zijn woonplaats Spa-

kenburg. Hij heeft eerder gedurende 
vier jaar de A1 en het tweede elftal 
van Sparta-Nijkerk getraind. ‘Ik was 
wel toe aan iets nieuws’, vertelt hij. 
‘Het is nooit goed om lang bij één en 
dezelfde club te blijven hangen.’ Op 
introductie van plaatsgenoot Michael 
van den Berg kwam hij bij SVM waar 
hij zich eigenlijk meteen wel thuis 
voelde. SVM is een gemoedelijke 
vereniging, een echte dorpsclub. ‘Het 
lijkt nu al of ik hier al jaren rond-
loop’, zegt hij. 

Veeleisend
Over de kwaliteit van de selectie wil 
hij nog niet zo veel kwijt. Daarvoor is 
hij nog te kort bezig bij de club. Ook 
zijn op dit moment nog niet alle spe-
lers terug van vakantie. Er zijn drie 
spelers vertrokken uit het 1e elftal 
maar er zijn er ook weer drie bijgeko-
men. De selectie van eerste en tweede 
elftal telt in totaal 36 man. 
Evre noemt zichzelf een trainer die 
altijd wil winnen. Belangrijk vindt 
hij ook het begrip verantwoordelijk-
heidsgevoel. Dat moet bij alle spe-
lers aanwezig zijn, is zijn opvatting. 
Verantwoordelijk voor elkaar, voor 
het hele elftal. Klaar staan als er in 
het veld soms dingen mislopen. Dan 
moet je fouten van elkaar kunnen 
opvangen. Het eerste en tweede elftal 

zijn heel belangrijk als voorbeeld 
voor de jeugd binnen de vereniging. 
Die jeugd moet eigenlijk kunnen 
opkijken naar de selectie, dat moet 
een voorbeeld voor ze zijn. Hij pleit 
er voor dat spelers uit de selectie 
hun vakantieplannen aanpassen aan 
de start en de voorbereiding van het 
nieuwe seizoen. Dat gebeurt nu niet. 
Ook dit heeft volgens hem met ver-
antwoordelijkheidszin te maken. Het 
gevolg van deze situatie is dat hij nu 
traint en bekervoetbal moet spelen 
met een beperkte selectie. Evre vindt 
dat, zo laat hij duidelijk merken, 
eigenlijk maar niks. ‘Ik eis veel van 
mijn spelers’, voegt hij er aan toe. 
‘Ik wil altijd aanvallend bezig zijn 
en ook nog eens het beste uit mijn 
spelers halen. Positiespel is daarbij 
het belangrijkste. Natuurlijk lukt lang 
niet alles in het veld. Dat geeft ook 
niet. Maar werken voor het elftal kun 
je altijd.’ Hij ziet, en dat is het posi-
tieve op dit moment, toch nu al op 
deze punten een bepaalde groei.

A ltijd winnen
‘Ik ga altijd voor de winst’, vertelt hij 
nog maar eens. ‘In iedere wedstrijd. 
Ik pas me niet aan de tegenstander 
aan. Ik heb mijn eigen opvattingen 
over hoe voetbal gespeeld moet wor-
den. Nu heb ik nog geen idee hoe 

hoog we gaan eindigen. Maar voorop 
staat dat we aanvallend en aantrek-
kelijk voetbal willen laten zien. Het 
moet ook voor de supporters leuk zijn 
om op zaterdag bij SVM te komen 
kijken. En als er dan een keer niet 
gewonnen wordt moet je daar vrede 
mee hebben, want zo gaat dat nu een-
maal in de sport.’
Houdt hij ook bij hoe de bekende 
toptrainers uit het betaalde voetbal 
hun vak uitoefenen?  Evre volgt dat 
wel maar vaart toch vooral zijn eigen 
koers. Hij vindt het wel leerzaam om 
te zien hoe in het betaalde voetbal 
spelers begeleid worden. Bij de prof-
clubs wordt daar veel aandacht aan 
geschonken.

A mbitieus
Hij geeft toe ambitieus te zijn. Dat 
zou de club wat hem betreft ook wel 
wat meer mogen zijn. Hij wil in de 
toekomst als trainer best nog wel eens 

terecht komen bij een bekende club 
uit een hogere klasse. Voorlopig geeft 
hij nu zijn beste krachten aan SVM. 
Z ijn T urkse achtergrond ervaart hij 
daarbij niet als belemmering. Hij 
rekent zichzelf tot de Alowieten, een 
liberale stroming binnen de Islam. 
Z ijn lange verblijf in Spakenburg, 
een dorp dat bekend staat als tradi-
tioneel christelijk, heeft hem kennis 
laten maken met de verschillende 
aspecten van Nederlandse religie en 
cultuur. Z ijn eigen opvatting is dat de 
mensen belangrijk zijn. De persoon 
zelf telt, niet zijn religie of culturele 
achtergrond. Normen en waarden in 
het leven zijn zaken die hij voor 
iedereen belangrijk vindt. Komt tot 
de conclusie dat het wat dat betreft in 
de wereld, veraf of dichtbij, nog niet 
ideaal is. Het zijn overwegingen die 
men terug zal kunnen vinden in zijn 
benadering van het voetbal en zo zal 
hij aan het werk gaan bij SVM. Het 
zou mooi zijn, voegt hij er tenslotte 
nog aan toe, als er op zaterdag wat 
meer mensen langs de lijn zouden 
staan. Ook de inbreng van sponsors 
zou wat groter mogen zijn. Goed voor 
de club, voor de sponsors en voor 
Maartensdijk. 

Jongstleden zaterdag ging de compe-
titie met deze nieuwe trainer van start. 
Z e zullen dit jaar ook stuiten op… 
Valleivogels, de nieuwe club van 
SVM’s vorige trainer Michael van 
den Berg. Valleivogels degradeerde 
namelijk, wat van den Berg ook niet 
verwachtte toen hij halverwege het 
seizoen tekende bij deze vereniging. 
Maar in Maartensdijk kijken ze nu al 
uit naar de confrontatie met de club 
van hun vorige trainer. En misschien 
hoort daar dan ook wel een beetje 
gegniffel bij.

Nieuwe trainer SVM legt nadruk 
op verantwoordelijkheidsgevoel

door Martijn N ekkers

Maandagavond 25 augustus. H et is al donker als de spelers van het eerste en tweede elftal van SVM uit 
Maartensdijk aan hun training beginnen. Ze zijn het weekend daarvoor op trainingskamp geweest in het 
Brabantse H erpen. De spelers hebben net een nagesprek gehad en zijn vervolgens naar het trainingsveld 

gegaan. H un trainer is daar nog niet bij, deze heeft nog wat te bespreken met de technische staf.

I brahi m E vre is de nieuwe trainer 
van SV M.

Z aterdag 13 september 2008 houdt 
scouting Agger Martini weer de jaar-
lijkse open dag;  de ‘scout-mee-day’ . 
Deze dag is voor iedereen die eens 
een keertje wil komen kijken wat 
er zoal op scouting gebeurt. Vanaf 
12.30 uur tot 16.00 uur is iedereen 
welkom om scouting te beleven, 
zoals stokbrood bakken boven het 
kampvuur, pionieren, pannenkoe-
ken eten in een echt scoutingkamp, 
leuke scoutingdingetjes kopen in het 
winkeltje en nog veel meer leuke 
dingen....

Scouting Agger Martini Groep 
( kortweg AMG)  is een scouting-
groep met jeugdleden van 5 tot 18 
jaar. In vier leeftijdsgroepen ver-
deeld doen zij elke vrijdagavond en 
zaterdag een enorm aantal verschil-
lende dingen. Er worden spelletjes 
gespeeld, zowel binnen als buiten, 
er wordt gepionierd ( bouwwerken 
maken van touw en hout) , speur-
tochten worden uitgezet en gelopen, 
er wordt geknutseld, gefietst, gehakt 
en gezaagd, kortom: je kunt het zo 
gek niet bedenken of het gebeurt bij 
scouting. En dat mag iedereen een 
dagje meemaken!

De scout-mee-day is niet alleen voor 
kinderen die zelf graag op scouting 
willen. Ook kinderen en volwas-
senen die gewoon zin hebben in 
een gezellige middag zijn zaterdag 
13 september vanaf 12.30 uur van 
harte welkom. Het clubhuis staat 

aan de Dierenriem 10, achter de 
sportvelden in Maartensdijk. Voor 

meer informatie: José Lam, tel. 
0346 211514. 

Scout-mee-day 2008

E r wordt gepionierd:  bouwwerken maken van touw en hout .

Open schaakkampioenschap 
Op de vrijdagen 12, 19 en 26 september organiseert de schaakclub DBC 
het open schaakkampioenschap van De Bilt. Locatie is De Voorhof, Burge-
meester de Withstraat 29a in De Bilt. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. 
Per avond worden twee partijen gespeeld met een uur bedenktijd per per-
soon per partij. Vorige week is het salamitoernooi gespeeld in drie groepen. 
Winnaar in de hoogst geklasseerde groep werd Ben van der Laan. In de 
overige twee groepen wonnen Pascal de Wit en Nolan Wijenberg. Belang-
stellenden voor het open kampioenschap of voor de schaakvereniging kun-
nen contact opnemen met Henk Kuye r, tel. 030 2281492 of via de website 
www.dbcschaak.nl.

Bridgelessen voor beginners
Bij voldoende aanmeldingen starten er in september bridgelessen in Buurthuis 
’t Hoekie. De lessen zijn ’s middags op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en 
worden gegeven door George van Dam. De kosten zijn 50 euro voor 20 lessen 
inclusief lesmateriaal. Informatie en/ of aanmelding: info@buurtwerkdebilt.nl, 
bij Buurthuis ’t Hoekie!  Prof. Dr. T .M.C Asserweg 2 te De Bilt of telefonisch 
tel. 030 2200702.

Wervingactie bij DOS-Westbroek
Op zaterdag 13 september a.s. vinden de eerste thuiswedstrijden van de 
senioren van korfbalvereniging DOS uit Westbroek plaats. Op deze dag 
organiseren de jeugd( technische) commissie en de vrijwilligerscoör dinato-
ren een startdag, waarvan het doel is om zoveel mogelijk nieuwe leden én 
vrijwilligers te werven voor de vereniging. 

Er kan worden geschminkt en er zijn Kangoeroespelletjes voor kinderen 
van groep 1 t/ m 3. Kinderen van groep 4 t/ m 8 kunnen meedoen aan Blij, 
dat rond 15.00 uur start. Een half uurtje later kan de jeugd van 13 t/ m 17 
jaar blij bij het glijden zijn. De jeugd in de leeftijdrange van 4, 5 en 6 jaar 
kan deelnemen aan een heuse kleurwedstrijd.

Er zijn ook diverse dingen met de bal te doen. Ook is er deze middag een 
springkussen aanwezig. Nieuwe leden en/ of vrijwilligers worden verwel-
komd met een presentje. Er is op deze dag uitgebreid gelegenheid om 
informatie te vragen over de vereniging.
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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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
14-9

Woe.
17-9

Do.
18-9

Woe.
10-9

9,75

9,50

5,00

Herfst stoof
met puree 

Victoriabaarsfilet
met saffraansaus

t/m

5 jaar 
Naast de buren

5 dagen stamtafel

Het Daltononderwijs is verankerd 
in drie pedagogische ankerpunten: 
vrijheid in gebondenheid, zelfstan-
digheid en samenwerking. In 1905 
begon Helen Parkhurst een eenmans-
school in het plaatsje Dalton in de 
Amerikaanse staat Massachusetts. Z e 
werd daar geconfronteerd met het 
verschijnsel dat de school bezocht 
werd door kinderen met zeer grote 
verschillen in ontwikkeling. Het klas-
sikale onderwijs werd grotendeels 
afgeschaft en de leerlingen gingen op 
niveau werken aan bepaalde taken in 
daarvoor speciaal ingerichte hoeken. 
De leerlingen mochten zelf kiezen 
welke taken zij wanneer uitvoerden. 
Sinds 1926 wordt er ook in Nederland 
volgens deze methode lesgegeven en 
er zijn nu 322 basisscholen waar Dal-
tononderwijs wordt gegeven. 

De Kievit
Nu al is het zelfstandig werken ken-
merkend voor het onderwijs op de 
Kievitschool naast het werken met 
een weektaak en het samenwerken. 
Deze methode hanteert de Kievit al 
geruime tijd en met goede resultaten. 

Komende jaren zal de Kievitschool 
onder begeleiding van de Schoolbe-
geleidingsdienst Eduniek uit Maar-
tensdijk zich gaan aansluiten bij de 
Daltonvereniging en met het behalen 
van de licentie zal de school zich 
dan officieel een Daltonschool mogen 
noemen. 
Etty Drenth, leerkracht aan de Kie-
vitschool: ’Ik vind het een prima 
manier van lesgeven, ook omdat we 
al jaren werken met combinatieklas-
sen, zoals bijvoorbeeld groep 7 en 8 
bij elkaar. De leerlingen weten waar 
ze aan toe zijn, er is een heel duide-
lijke structuur. We werken op school 
nu al met een maatje, ze kunnen kie-
zen met een planbord en we werken 
met weektaken. Ook hebben we de 
leerlingen geleerd om te gaan met 
uitgestelde aandacht. Als ze iets niet 
begrijpen raadplegen ze hun maatje. 
Lukt het dan nog niet dan plaatsen 
ze het vraagtekenbordje op hun tafel 
en werken daarna rustig verder aan 
stof die wel begrepen wordt. Z odra 
ik tijd voor ze heb leg ik uit wat ze 
niet snappen, er is dus gewoon rust in 
de klas. Maar niet altijd hoor, geluk-

kig blijven het wel kinderen’. Alle 
kinderen werken op hun eigen niveau 
en in hun eigen tempo. T ussentoetsen 
geven aan hoe de leerling er voor 
staat. ‘Ik denk te kunnen garanderen 
dat elke leerling deze school verlaat 
op het niveau dat maximaal voor 
hem of haar haalbaar is’, besluit Etty 
Drenth enthousiast haar betoog. 

Informatieavond
Om ouders en andere belangstellen-
den hierover uitleg te geven wordt 
er op maandag 15 september a.s. 
een informatieavond gehouden. Pie-
ter Wilhelmus van de Schoolbegelei-
dingsdienst Eduniek komt het één en 
ander toelichten, er wordt een video 
van de Daltonvereniging vertoond, 
er worden voorbeelden gegeven van 
werken met de weektaak, omgaan 
met uitgestelde aandacht en ook het 
samenwerken met een maatje zal aan 
bod komen. Daarnaast is er ruimte 
voor het stellen van vragen. De avond 
begint om 20.00 en zal om 22.00 uur 
afgesloten worden. Iedereen is van 
harte welkom op de Kievitschool aan 
de Nachtegaallaan in Maartensdijk.

OBS De Kievit wordt Daltonschool 
door Marijke D rieenhui zen

De Openbare Basisschool De Kievit in Maartensdijk gaat zich er op toeleggen om de licentie te verkrijgen 
waarmee de school zich officieel Daltonschool mag noemen. Deze onderwijsmethode is de laatste jaren al 

gedeeltelijk ingevoerd maar nog niet voldoende om de licentie te bemachtigen

E tty  D renth:  ‘E r is dus gewoon rust in de klas. Maar niet altijd hoor , gelukkig 
blijven he t wel kinderen’.

Muziek met peuters 
Op donderdag 11 september beginnen er  in Buurthuis ’t Hoekie weer 
nieuwe lessen ‘Muziek met peuters’. Deze lessen worden verzorgd door 
Ingrid T jaden en zijn bedoeld voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar;  de 
ouders /  verzorgers zijn hierbij aanwezig. Er worden, behalve muziekin-
strumenten, allerlei materialen gebruikt waar de kinderen zelf muziek mee 
mogen maken. Muziek is een taal die voor iedereen toegankelijk is of kan 
worden. Groot of klein, wat terughoudend of lekker bijdehand?  Het maakt 
niet uit: iedereen kan en mag meedoen!  
De kosten bedragen 75,00 euro voor 8 lessen. Er is nog plaats in de groep 
die om 9.00 uur begint. Voor meer informatie of aanmelden: T el. 030 
2201702 of info@buurtwerkdebilt.nl 

Het Rode Kruis afd. De Bilt organi-
seert ook dit jaar weer Jeugd EHBO 
cursussen in Maartensdijk. De cursus 
Jeugd Eerste Hulp A is bestemd voor 
jongeren van 11 en 12 jaar ( Iedereen 
die in maart 2009 elf jaar is, kan zich 
aanmelden) . De cursus Jeugd EHBO 
B is bestemd voor jongeren van 13 
t/ m 15 jaar. 
De cursussen worden wekelijks op 
woensdagavond gegeven in de cur-

susruimte van de SWO-vestiging 
Maartensdijk in Dijckstate aan het 
Maertensplein. T ijdens de cursus leer 
je het verlenen van eerste hulp in 
allerlei ongevalsituaties. De cursus is 
gedeeltelijk theorie, en een groot deel 
praktijk. Ook worden ongevalsitua-
ties nagebootst om de handelingen zo 
goed mogelijk te leren. Verder wordt 
er aandacht besteed aan de verzorging 
van de zieke en gehandicapte mede-

mens. De cursus start op woensdag 
17 september 2008 en duurt tot het 
voorjaar van 2009. De cursus wordt 
afgesloten met een examen. Lestijden 
zijn van 19.00 tot 19.45 uur. De kos-
ten bedragen 22,50 euro. 
Meer informatie en/ of aanmelden bij: 
Annelies van Heeringen, T horbec-
keweg 1, 3732 BH De Bilt, tel. 030 
2205723 of via AvanHeeringen@
gmail.com.

Je ugd E H BO cursussen

E xc ursie van 
Groenekans 
Landschap

Z aterdag 20 september organiseert 
het Groenekans Landschap haar 
jaarlijkse excursie waarbij iedereen 
hartelijk welkom is. Dit keer op 
de biologische tuinderij ’n Groene 
Kans.
Jan Hilbert, medetuinder en 
bestuurslid van het Groenekans 
Landschap, leidt de deelnemers aan 
de excursie rond op de tuin. Hij 
geeft uitleg over de tuin en de 
natuurontwikkeling die daar plaats 
vindt. Er wordt onder andere een 
ouderwetse manier van aardap-
pelrooien gedemonstreerd. De tuin 
heeft een sys teem van op elkaar 
afgestemde teelten, vruchtwisseling 
en een daarbij behorende bodembe-
werking. In 2005 zijn in het kader 
van het Fly- Over project langs de 
randen van de tuinderij kleinschali-
ge natuurelementen aangelegd. Hier 
vindt natuurontwikkeling plaats.
De rondleidingen vinden plaats om 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 
16.00 uur bij tuinderij ’n Groene 
Kans op de Groenekanseweg 142 
te Groenekan. Neem bij nat weer 
laarzen of wandelschoenen mee.

50 jaar
K orstiaan Hoogendijk bezorgt in 
Groenekan iedere woensdag D e 
Vierklank. A .s. woensdag 10 sep-
tember zal dat niet anders zijn, 
ondanks he t f eit, dat zijn vader A d 
die dag zijn vijf tigste verjaardag 
viert. A f gelopen vrijdag werd er in 
hui ze ( en tuin)  Hoogendijk al aan-
dac ht  gesc honk en aan dit he uglijke 
f eit. Het beroep van vader A d laat 
zic h gemakkelijk raden [ HvdB] .

p/st van 4.19 nu      3,19

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Verse
Slagroom schnitte

Klapper van de Banket bakker




