
Voorzitter Ruud Kreutzer van de 
bewonersvereniging Tolakkerweg 
kondigde woensdagavond 21 mei jl. 
als gespreksleider Ben Wamelink aan 
met de woorden: ‘Hij is hier in de 
buurt vooral bekend als organisator 
van de mega-koormanifestaties van 
het Algemeen Zankgoor Maartens-
dijk’. Ongetwijfeld heeft de orga-
nisatie hierbij bedacht, dat koor in 
de toneelwereld staat voor ‘groep 
acteurs, die commentaar levert op het 
gespeelde’. Zowel de gespreksleider 
als het koor kweten zich deze avond 
goed van hun taak.

Helpers weg
In de eerste ronde van het debat 
kregen beide wethouders de gelegen-
heid het standpunten naar voren te 
brengen. Wamelink deed dit door het 
stellen van open vragen, waardoor 
de gemeentelijke vertegenwoordigers 
ruime mogelijkheden hadden hun 
standpunten toe te lichten. Groen-
Links wethouder Nelleke Schenkkan 
van Wijdemeren (Ankeveen, ’s Gra-
veland, Kortenhoef, Loosdrecht en 
Nederhorst den Berg), die onder meer 
milieu in haar portefeuille heeft, deed 
haar uiterste best om de plannen te 
verdedigen, maar zij liep op tegen een 
muur van scepsis. Zo werd in twijfel 
getrokken of er op die locatie wel 

zo’n behoefte is aan nieuwbouw voor 
starters, jonge gezinnen en senioren. 
‘Een woningzoekende in Kortenhoef 
(ook gemeente Wijdemeren) heeft 
niets aan een woning aan het andere 
eind van de gemeente’ aldus een 
van de aanwezigen. En passant ver-
telde de wethouder, dat de toekom-
stige bewoners van Ter Sype ( Wijde 
Meren heeft plm. 23000 inwoners en 
1100 woningzoekenden) gezamenlijk 
de extra kosten voor de gedachte 
aanpassing moeten ophoesten. Aan-
wezigen repliceerden hierop, door te 
stellen, dat starters, jonge gezinnen 
en senioren hierdoor mogelijk snel 
zouden afhaken.
De wethouder had er geen begrip 
voor, dat de aanwezigen een kop-
peling legden tussen enerzijds de 
aanpassingen van het vliegveld en 
anderzijds de nieuwe bouwlocatie. 
Zij bleef bij dit standpunt, ondanks 
opmerkingen van de aanwezigen, die 
de onlosmakelijke samenhang van 
beiden aantoonden. Ze had moeite 
de legitimatie van de plannen van 
Wijde Meren met het vliegveld (ligt 
op grondgebied van de gemeente Hil-
versum) te onderbouwen en deze dan 
nog steeds niet te willen betrekken op 
de geplande nieuwbouw.

Verhard maar niet hard
Nog moeilijker was het voor haar om 
de geplande aanpassingen van het 
vliegveld Hilversum toe te lichten en 
te verkopen. Volgens de exploitant is 
het nodig om een verharde baan aan 
te leggen (op kosten van de toekom-
stige bewoners van de wijk Ter Sype) 

omdat een van de drie bestaande aan-
vliegroutes over het bouwterrein van 
Ter Sype loopt en moet vervallen om 
de nieuwbouw mogelijk te maken. 
Schenkkan kon niet hard maken dat 
er goed onderzoek is gedaan naar 
de noodzaak van een verharde baan 
en kon evenmin overtuigen dat de 
gevolgen ervan beperkt zouden blij-
ven. Iedereen is ervan overtuigd dat 
een verharde baan zal leiden tot meer 
vluchten met gemiddeld zwaardere 
toestellen.

45 miljoen
Wethouder Arie-Jan Ditewig van De 
Bilt is net als de voltallige gemeente-
raad van de gemeente mordicus tegen. 
Zijn bezwaar betreft o.a. dat dit plan 
geen rekening houdt met de belan-
gen van omwonenden uit aanliggende 
gemeenten. ‘We hebben met z’n allen 
de afgelopen tijd meer dan 45 miljoen 
euro geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van het Noorderpark, de dagrecreatie 
en het stiltegebied daar. De aanvlieg-
route van die verharde baan zou pre-
cies over dat gebied lopen. Dat moet 
je niet willen’.
Veel inwoners van Hollandsche 
Rading zijn vooral bang dat de bouw 
van een nieuwbouwwijk zal leiden 
tot een forse toename van het verkeer 
over de provinciale wegen door het 
dorp en de andere kernen, die toch 
al overbelast zijn. Schenkkan sugge-
reerde dat die grote drukte ervoor zou 
zorgen dat de toekomstige inwoners 
van Ter Sype andere routes naar hun 
werk zouden zoeken, maar dat lever-
de alleen maar hoongelach op in de 

zaal. Ook Ditewig zag geen mogelijke 
aanpassingen hierin: ‘Als extra ont-
sluitingen voor andere bouwlocaties 
zoals  bijvoorbeeld Leidse Rijn met 
90000 nieuwe bewoners al worden 
afgewimpeld, dan kun je het bij deze 
omvang wel helemaal schudden’.
Ditewig kreeg als repliek op zijn 
verhaal van een inwoner uit Loos-
drecht: ‘Waar bemoeit u zich mee? 
Gunt u Loosdrecht geen uitbreiding?’ 
De Biltse wethouder was kort en 
duidelijk in zijn antwoord: ‘Het pro-
bleem van Loosdrecht dient niet op 
het bordje van De Bilt te worden 
gelegd’.

Race
Voorzitter Ruud Kreutzer van de 
bewonersvereniging Tolakkerweg 
ziet de avond als bewijs dat het nog 

geen gelopen race is, zoals hier en 
daar wordt geroepen. ‘Ik was voor-
al blij dat wethouder Ditewig dui-
delijk maakte dat de gemeente De 
Bilt tot het uiterste wil gaan om de 
plannen tegen te houden, ook als 
het moet via juridische procedures’. 
Hij vindt het ook opvallend dat de 
tegenstellingen dwars door de par-
tijen heenlopen. De beste illustratie 
daarvan was de opmerking van het 
Hilversumse gemeenteraadslid Aynur 
Polat (GroenLinks), die zei zich te 
schamen dat partijgenoten van haar, 
met name wethouder Schenkkan en 
gedeputeerde Rob Moens van de pro-
vincie Noord-Holland, de belangrijk-
ste gangmakers zijn van de plannen 
die haar fractie in de Hilversumse 
gemeenteraad helemaal niet ziet zit-
ten.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

31 mei
OPEN

KACHELEXPOSITIE
Kerkdijk 122

3615 BJ  Westbroek
0346-281713

Problemen Wijde Meren niet bij
anderen parkeren

door Henk van de Bunt

Rond de 100 inwoners, belanghebbenden en belangstellenden waren naar de avond gekomen die was 
georganiseerd door de bewonersvereniging Tolakkerweg e.o. en het Wijk- en Dorpsgericht werken in 

Hollandsche Rading. In een bomvol Dorpshuis hebben bewoners van Hollandsche Rading en vele anderen 
in meerderheid duidelijk gemaakt dat zij tot het uiterste zullen gaan in hun verzet tegen de plannen van 
de gemeente Wijdemeren om een nieuwe wijk te bouwen naast het vliegveld Hilversum, dat daarvoor een 
verharde baan zou moeten krijgen. Er waren vertegenwoordigers van milieuorganisaties en van politieke 
groeperingen van de gemeenten De Bilt, Hilversum en de vroegere gemeente Loosdrecht, die in een soms 

emotioneel debat voor hun belangen opkwamen.

In een bomvol Dorpshuis maakten bewoners van Hollandsche Rading en vele 
anderen in meerderheid duidelijk, dat zij tot het uiterste zullen gaan in hun 
verzet tegen de plannen.

V.l.n.r. wethouder Arie-Jan Ditewig, gespreksleider en oud-journalist Ben 
Wamelink en wethouder Nelleke Schenkkan luisteren geboeid naar de zaal.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

1 juni - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

1 juni - 11.00 uur 
Mevr. H. Compagner, Utrecht

St. Maartenskerk Maartensdijk
31 mei -19.00 uur en 

1 juni - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente De 
Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
1 juni - 10.30 uur

Drs. P.W. van der Steeg, Harmelen

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
1 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

1 juni - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. B. Klootwijk, 

Alblasserdam

Ned. Ger. Kerk Westbroek
1 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga 

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
1 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

1 juni - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
1 juni - 18.30 uur

Ds. A. Bloemendal,
Groot - Ammers

Onderwegkerkje Blauwkapel
1 juni - 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam
Oecumenische dienst

Familiedrukwerk
www.jvand.nl

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Mama, gefeliciteerd dat 
je per 1 juni 50 jaar
ingeschreven staat

voor een huis.

Yvonne, Guido,
Marjan en
kinderen

Dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid, die wij van hem hebben mogen 
ontvangen is, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis De Biltse Hof van 

ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Mr. H.J.W. Terlet
Hein

* Amsterdam, 14 september 1916                    † Bilthoven, 19 mei 2008
 

Dennenlaan 5
3739 KL Hollandsche Rading

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 23 mei

in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Lillian Terlet - Kloppers
Peter en Roos

Rogier, Iris
Jeannette en Peter

Robert, Jeroen

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Langs deze weg wil ik mede namens mijn kinderen alle vrienden, 
buren, kennissen en dorpsgenoten bedanken voor hun deelneming 

en medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw

Heide van Rossum - Rose

De grote belangstelling tijdens haar ziekte en na haar overlijden 
was voor ons een grote steun en troost.

Uit aller naam:
Frank van Rossum

Maartensdijk, mei 2008

De Heer is mijn Herder!

Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij tijdens zijn leven van hem mochten 
ontvangen, geven wij u kennis dat de Here tot Zich heeft genomen mijn lieve 

man, onze zorgzame vader,  groot- en overgrootvader

Teunis van Barneveld

op de leeftijd van 82 jaar.

Wij danken de medewerkers van Dijckstate voor de liefdevolle verzorging.

20 mei 2008 
Maertensplein 130
3738 GR  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op zaterdag 24 mei op de
Hervormde begraafplaats te Maartensdijk.

W. van Barneveld - Swart
Nel en Peter
Kim en Theo
Mabel
Mabel en Frans
Piet en Jacqueline
Rianne, Marit
Bep
Diana, Petra
Alex en Hetty
Bart en Mirjam
Anne en Hans
Lydia en Ditty
Marjan en Bert
Lotte, Marieke

Oud papier 
Westbroek
Op donderdag 29 mei zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 31 mei wordt door muziek-
vereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U 
wordt vriendelijk verzocht het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Fietsgilde
Fietsgilde 't Gooi rijdt zondag 1 juni de mid-
dagtocht ‘Kris Kras Hilversum, vertrek 13.00 
uur van Kerkbrink Hilversum (Museum). 
Voor overige tochten zie www.fietsgilde.nl

Fotoclub
Op 2 juni komen de leden van de fotoclub Bilthoven e.o. dit seizoen voor 
de laatste keer bij elkaar. Er wordt eigen werk gepresenteerd in kleur en 
zwart-wit. De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 te De Bilt en begint om 20.00 uur. Inlichtingen over 
de fotoclub: tel. 0346 213363 of 030 2280609.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Met plezier heb ik gelezen over de activiteiten van het Maartensdijkse 
Herengezelschap en de goede doelen, die door deze club worden onder-
steund. 
Er is echter één ding dat mij - en ik neem ook andere Maartensdijkers - 
onplezierig trof:  Het gezelschap organiseert dingen voor ‘de oudjes’. Ik 
weet wel zeker, dat vele oudere medeburgers het bijzonder onplezierig 
zullen vinden aangeduid te worden als ‘oudje’. Het gaat om volwassen en 
gelijkwaardige oudere mensen die terecht met respect behandeld willen 
worden, een respect dat niet blijkt uit het gebruik van het woord ‘oudje’. Ik 
hoop dat het herengezelschap zich in de toekomst als heer gedraagt en dit 
soort uitglijders vermijdt.

Ingrid Doedens, Maartensdijk

Insluiping
Tijdens (warme) zomerdagen laten 
mensen regelmatig de deuren en 
ramen opstaan terwijl zij afwezig 
zijn of er niet direct zicht op hebben. 
De kans op insluipingen en wonin-
ginbraken is bij mooi weer daarom 
groter dan normaal.

Insluipers en inbrekers zien veelal 
kans via de openstaande achterdeur, 
raam of schuifpui naar binnen te 
dringen en snel waardevolle goe-
deren mee te nemen. Soms zelfs 

terwijl de bewoners elders in het 
huis aanwezig zijn. Populaire buit 
bij insluipingen zijn portemonnees, 
handtassen en mobiele telefoons. 
Ook tuinmeubelen en fietsen uit niet 
afgesloten tuinen worden gestolen. 
Insluipers schromen niet hun slag 
te slaan als de gelegenheid zich 
voordoet.

Om insluipingen in de woning te 
voorkomen, adviseert de politie om 
ramen - ondanks het mooie weer - 
bij afwezigheid altijd af te sluiten. 
Ook bij korte afwezigheid!



Kader Abdolah (Iran 1954) kwam in 
1988 als politiek vluchteling via Tur-
kije in Nederland. ‘Ik wilde eigenlijk 
nooit mijn vaderland verlaten’, vertelt 
hij. ‘Moreel gezien had ik daar moe-
ten blijven!’ Als student kwam hij in 
contact met linkse bewegingen en 
was daarin actief. Dat is in het Iran 
van de ayatollahs een gevaarlijke 
zaak. Het leidde er toe dat hij moest 
vluchten. ‘Ik had daar drie dromen’, 
vertelt hij zijn publiek. ‘De eerst was 
dat ik een beroemde Perzische schrij-
ver wilde worden. De tweede dat pre-
sident wilde worden. Maar de derde 
vertel ik jullie niet. Daar praat ik niet 
over, die houd ik in m'n broekzak! 
Maar, voegt hij er aan toe, ‘zonder die 
dromen zou ik jullie vandaag ook niet 
ontmoet hebben.’ 

Jip en Janneke
Op humoristische wijze vertelt hij 
over zijn eerste contact met Neder-
land. Over zijn eerste wandeling door 
Amsterdam waar hij spontaan bin-
nenliep bij een Perzische tapijtenhan-
delaar, dat was toch een landgenoot? 
Over een tocht op een dijk in een 
koud Nederlands klimaat, compleet 
met regen en wind. Hij bekent dat hij 
aanvankelijk niet in Nederland wilde 
blijven en probeerde tot drie maal 

toe met een vals paspoort naar de 
Verenigde Staten te vertrekken. Het 
mislukte alle keren. 
Toen ontstond een nieuwe droom: een 
beroemd Perzische schrijver worden 
in Nederland. In een bibliotheek vond 
hij zijn eerste Nederlandse boek: ‘Jip 
en Janneke’. Zo heeft hij als asiel-
zoeker voor de eerste keer de Neder-
landse taal opgepakt, vertelt hij. Met 
‘Jip en Janneke’ slaagde hij er in om 
het begin van zijn woordenschat op 
te bouwen. Het zou de basis worden 
voor zijn latere bloemrijke taalge-
bruik in vele boeken. Dat taalgebruik 
is ook gebaseerd op de taal van zijn 
vader die overigens doofstom was. 
Meer dan dertig jaar lang communi-
ceerde hij met zijn vader in gebaren-
taal. Toch ervaarde hij de taal van zijn 
vader als poëtisch en krachtig. Die 
taal als basis voor zijn boeken zou 
hem nooit meer verlaten.

Het huis van de moskee
In ‘Het huis van de moskee’ beschrijft 
hij hoe, naar zijn mening, veel dingen 
in ons leven bepaald worden door de 
invloed van de generaties voor ons. 
Alle pijn, herinneringen, verlangens 
en verdriet spelen een rol. Dat is een 
niet te miskennen kracht die ieder 
mens in zich heeft. Het hoort bij de 
‘wij-cultuur’ in Iran, die zo anders is 
als de ‘ik-cultuur’ in Nederland, zo is 
zijn mening. Na het succes van ‘Het 
huis van de Moskee’ vroeg hij zich 
af waar zijn volgende boek over zou 
kunnen gaan. ‘Op een nacht werd ik 
wakker’, vertelt hij. ‘Uit de kelder 
van mijn geheugen werd ik wakker 
geschud. Ik hoorde zeggen: Kader 
doe iets met de koran!’ De schrijver 
vertelt hoe hij sinds z’n vijftiende 
eigenlijk niets meer met die koran 
te maken wilde hebben. Als student 
beschouwde hij de koran als ‘opium 
voor het volk’. ‘Mijn arme vader was 
verslaafd aan de koran. Ik kon mij 
niet voorstellen dat 1 miljard mos-
lims dat moeilijke boek, dat al 1400 
jaar oud is, konden begrijpen. Maar 
ik ontdekte iets belangrijks toen ik 
dat boek weer begon te lezen: lees 
mij en je zult me nooit begrijpen! Ze 

hebben alles door elkaar gegooid in 
dat boek. Door studie ontdekte ik de 
juiste volgorde. Ik heb de 114 soera’s 
vertaald en er nog één aan toege-
voegd. Ik heb in drie jaar 700 glazen 
bier moeten drinken om in contact te 
blijven met de koran van mijn vader. 
Want die is de basis van mijn verta-
ling. Maar mijn vader kwam nooit 
in contact met de ware geest van de 
koran. Daarnaast heb ik de eerste 
Perzische vertalingen bestudeerd en 
ook een vertaling in het Nederlands. 
En toen mijn vertaling af was kon ik 
zeggen: Wow, wat een boek!’

Gegijzeld
Abdolah is van mening dat Saudi 
Arabië, de ayatollahs in Iran en de 
imams in de grote steden van Neder-
land de koran hebben ‘gegijzeld’. ’Ze 
laten alleen de donkere kant zien. 
En miljoenen moslims kennen alleen 
díe koran. Maar de lezers kunnen de 
koran niet begrijpen als ze Moham-
med niet begrijpen. En ik heb de 
profeet Mohammed als mens ontdekt! 
Hij is een dromer die kon genieten 
van het leven. Natuurlijk heeft hij 
later in zijn leven ook vuile handen 
gemaakt. Maar toen was hij al het 
product van de geschiedenis. Vandaar 
ook dat andere boek: ‘De boodschap-
per’ over het leven van de profeet. Ik 
wil jullie de boodschap van de koran 
meegeven, de boodschap van het 
leven. Ik wist ook dat deze twee boe-
ken alleen in Nederland gepubliceerd 
konden worden. Niet in Saudi Arabië, 
daar gaat je hoofd er af. Dit is eigen-
lijk een polderkoran. 'Onze kinderen’, 
zo is de overtuiging van Kader Abdo-
lah, ‘zullen leven in een Christelijk/
Joodse/Islamitische cultuur. Dit boek 
heb ik geschreven voor wie het wil 
lezen. Voor 15 miljoen Nederlander 
èn voor de 1 miljoen moslims die 
hier ook wonen en voor alle komende 
generaties. Ik denk dat deze twee 
boeken nodig zijn. Ze kunnen ons rust 
geven, er is de laatste jaren zoveel 
chaos in Nederland geweest. Dit boek 
is met liefde geschreven. Ik dacht: nu 
is het de tijd! Ik heb op mijn manier 
een kus gezet op de koran. Ik was 

heel blij met de reactie van een jonge 
moslima: Deze koran kan ik aan mijn 
kinderen geven. Die oude, zoals mijn 
eigen vader die las, niet!’

Balanceren
In de pauze trad de uitstekende band 
‘Kayu‘ op met authentieke Perzische 
muziek. Kader Abdolah startte toen 
ook een signeersessie. Een lange rij 
trok aan hem voorbij, waardoor de 
pauze lang duurde. Veel bezoekers 
kochten bij boekhandel Bouwman, 
aanwezig op deze avond en één van 
de organisatoren, alsnog een exem-
plaar, zodat de rij maar niet korter 
werd.
Na de pauze konden er vragen wor-
den gesteld. Eén van de vragen: is er 

ook commentaar uit de fundamen-
talistische moslimkringen? Kader 
Abdollah.’Laten we het zo zeggen: ik 
ben niet naïef. Er zouden problemen 
kunnen komen. De betrokken instan-
ties zijn op de hoogte. Ik moet steeds 
balanceren om de boodschap goed 
over te brengen. Maar wie geweld 
zoekt krijgt ook geweld, dat is mijn 
overtuiging.’ Heeft hij al een nieuwe 
droom, is een andere vraag. ‘Ik wil 
als Pers de Nederlandse literatuur in 
de hele wereld vertegenwoordigen. Ik 
wil een groot schrijver worden!’ Werk 
van Kader Abdolah is al in 19 talen 
vertaald. Dat gaat dus de goede kant 
op. Het was een meer dan boeiende 
avond in Bilthoven, bijgewoond door 
circa 400 aandachtige toehoorders.
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advertentie

Kader Abdolah wil brug slaan tussen 
Nederland en koran

door Martijn Nekkers 

Het is woensdagavond 21 mei. In de grote zaal van het RIVM in Bilthoven betreedt. schrijver Kader Abdolah 
het podium. Hij kijkt vorsend de zaal rond. ‘Goedenavond,’ klinkt dan uit zijn mond. ‘Ik moet eens even 

kijken. Dit moet een mooie avond worden. Het komt allemaal goed!’ Het is het begin van een boeiende avond, 
georganiseerd door het ‘Schrijverspodium’, waarin de schrijver vertelt over zijn leven, zijn idealen en zijn 

beweegredenen waarom hij zijn laatste werk ‘De Boodschapper’ heeft geschreven.

Kader Abdolah signeert.

De zaal van het RIVM was goed gevuld.

Klankbord

Mei 1940
Om acht uur word ik wakker. Het 
zonlicht schijnt mijn kamer bin-
nen. De hemel is strak blauw. Dat 
belooft een mooie dag te worden. 
Buiten voor ons huis hoor ik men-
sen opgewonden praten. Uit het 
raam zie ik mijn ouders en een 
groepje buren op een kluitje bijeen. 
Ze kijken ernstig en lijken ongerust. 
Het is vrijdag 10 mei 1940. Ik ben 
tien jaar oud, heb Pinkstervakantie 
en hoor dat de oorlog is begonnen. 
Ik weet wel een beetje wat oorlog 
is. In de krant en in Panorama heb 
ik foto’s gezien van een hele troep 
marcherende Duitse soldaten met 
geweren in Oostenrijk, terwijl de 
mensen in de straat staan te jui-
chen. Die leken blij te zijn. Ik zag 
ook foto’s van heel arme mensen in 
Polen die aan het vluchten waren, 
met op de achtergrond een ruïne en 
erboven hoge zwarte rookwolken. 
Ik heb er ook wel over horen pra-
ten. Maar dat ging over een oorlog 
heel ver weg.

Vier dagen later dwarrelt er een 
wolk van papiertjes uit de lucht, 
meegevoerd door de zachte wes-
tenwind. Dansend dalen snippers 

op straat en in de tuin. ‘Wat kan dat 
nou toch zijn?’ hoor ik mijn moe-
der roepen. Het is 14 mei. Buiten 
kijken we naar wat er uit de hemel 
komt. Het zijn verbrande kassabon-
nen van V en D, De Bijenkorf en 
andere bekende winkels in Rotter-
dam. Vanuit de achterkant van ons 
huis kunnen we over het kanaal en 
de polders eindeloos ver naar het 
westen kijken. In de verte hangt 
een grote zwarte wolk van rook die 
het zonlicht verduistert. Ik zie nog 
de schrik in de ogen van mijn moe-
der toen ze het begreep. Rotterdam 
staat in brand. 

Op 15 mei is het na het bombar-
dement van Rotterdam afgelopen. 
Iedereen is somber. De Duitsers 
hebben gedreigd ook Utrecht te 
bombarderen als er geen overgave 
komt. We weten niet wat er nu 
allemaal gaat gebeuren. Een Neder-
landse soldaat loopt in zijn eentje 
in onze straat op weg naar huis. 
Hij heeft zijn geweer bij zich. Wij 
jongens gaan naar hem toe. Hij 
is woedend en vloekt. Hij heeft 
die vijf dagen niets te doen gehad 
en lijdzaam moeten luisteren naar 
berichten over de gevechten bij de 
Grebbelinie. Er komt een Juncker 
over, traag en laag en dicht bij. 
De soldaat pakt zijn geweer, richt 
en schiet. Ik sta pal naast hem. 
De knal is oorverdovend. Of hij 
iets geraakt heeft weet ik niet. De 
Juncker vliegt gewoon door en de 
soldaat loopt vloekend verder. Voor 
het eerst heb ik van heel dicht bij 
een kogel horen afschieten. Er zou-
den er nog heel wat volgen.

Kees Pijpers



ONZE HEERLIJKE 
GRASKAAS!

EMMERVOORDEEL 
RICE COOKIES

500
gram 4.50

Let op!

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG SALADEDUO

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

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29  mei 
t/m woensdag 4 juni

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

100
gram 0.70

Rundervinken
Slavinken
Gehaktspeciaaaltjes

SALADEDUO

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWARENDUO

2x100
gram 2.49

2x100
gram 1.98

Boerenham
Rauwe ham

Filet Américain
Huispaté

Kipfilet

6 halen / 5 betalen

Biefstuk-
spiezen

Varkenshaas-
spiezen

Gemarineerde 
filetlapjes

100 GRAM | 1,59

1 Kg. | 6,98

100 GRAM | 1,29

1 Kg. | 8,90

 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.

te zoenen  bos (5 st.)  4,95

Chrysanten 2 bossen 4,95

Tuintafelbakjes v.a.  3,95

Escargo (80m2) v.a.  4,50
Last van slakken ...

Pioenen om ...

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT MEGANE CC 2.0 16V, D GROEN MET, HALF LEDER, ER, CV,
XENON, CLIMATE C, RAD/CD, SB, REGENS, LMV, AIRBAGS, 32000KM .............................. `06 €. 23.500,-

PEUGEOT
206 1.4 XT 3 DRS, L BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM .............. `99 €. 5.950,-
206 SW XS 1.4, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, RAD/CD/NAV, 118000KM ........................ `03 €. 8.450,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEK KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, (EVT WINTERKAP EXTRA) 145000KM .................................... `00 €. 8.600,-
307 XS 2.0 16V SW PACK AUT4, PAARS MET, CLIMATE,LMV, RAD/CD WISS,
LEDER ALCANTARA, ABS, CRUISE C, AFN TREKH, CV, ER, 54000KM ................................ `06 €. 22.750,-
307 XR 1.6 16V 3 DRS, ZILV GR MET, CLIMATE C, ER, CV, RAD/CD, 93000KM ................... `01 €. 8.100,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,- 
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM .......................................... `01 €. 9.950,-
PARTNER 170C 1.9 D, WIT, ER, CV, SB, AIRBAG, WIS/WAS ACHTER................................... `99 €. 3.950,-
BOXER 2.0 HDI, WIT, 120000KM, PRIJS EXCL BTW .............................................................`02 €. 8.250,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €. 13.500,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, BEIGE MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, CRUISE C, RAD/CD, LMV, PARKEERS, ESP, REGENS, AIRBAGS, 35500KM ........... `05 €. 15,950,-
CITROËN C3 1.1I, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 89000KM ............................... `03 €. 8.100,-
CITROËN C5 2.0 16V BREAK LPG G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, DAKRAIL, RAD/CD, REGENS, (EVT EXTRA LMV), 188000KM .......................... `02 €. 8,500,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI  MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84000KM....................... `04 € .8.750,-
RENAULT SCENIC 2.0 AUT, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, CRUISE C, RAD/CD .................... `99 € .6.950,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86000KM ........................................................................................... `02 € .7.950,-

BUDGET CARS
CITROËN XANTIA 1.6I, GRIJS MET, KEURIGE AUTO, 146000KM ......................................... `95 €. 1,750,-
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK ................................................. `96 €. 2,250,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

SENIOREN REISCLUB 55+
MAARTENSDIJK - DE BILT e.o.

tel.0346-212288 - 06 53 85 35 57

Voordelig en goed
verzorgd op reis.

programma voor Juni:
Dagtochten op 3 en 17 juni

Betaal-informatie ochtend
Zaterdag 31 Mei
in Dijckstate aanvang 10.00 uur.

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Deze week veel voor weinig!!!

Spinazie ................. 3x 300 gram 1,25

Hollandse Trostomaten ......... kilo 1,25

Pluksla ................. zak 200 gram 1,25

Hollandse Komkommers .......3 voor1,25

Witte Druiven ............. 500 gram 1,25

Galia Meloen ...................... 1,25

Nectarines  ................ 500 gram 1,25

Mandarijnen  ................10 voor 1,25

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 gewassen

Verse

Heerlijke zoete

100 gram 0,99

Varkenshaas in
champiqnonroomsaus

+ gebakken aardappels
100 gram 0,99

Nasi of Bami
met saté of babipangang

Mooie

Pitloze

100 gram 0,99

Kip-kerrie
met groenterijst 



Op de prachtige historische moestuin 
van Landgoed Eyckenstein in Maar-
tensdijk achter huisnummer 264 aan 
de Dorpsweg is Luuk Schouten begin 
2006 gestart als biologisch tuin-
der. Hij teelt daar lekkere en mooie 
groenten op een milieuvriendelijke 
(biologische) wijze. Er worden geen 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
gebruikt en al het zaai- en pootgoed 
is biologisch geteeld.
Vroeger hadden bijna alle landgoe-
deren een moestuin waarin groenten 
en fruit voor eigen gebruik en soms 
ook voor de verkoop werden geteeld. 
Op de plaats van de huidige tuinderij 
lag vroeger de moestuin van hofstede 
Berkenstein. In 1825 koopt Maurits 
Eyck, eigenaar van Eyckenstein, het 
landgoed Berkenstein. De moestuin 
van Eyckenstein lag oorspronkelijk 
achter het huis. In 1879 begon de 
toenmalige eigenaar, Willem Carel 

van Boetzelaer, met de verbouwing 
van het huis en koos er daarbij voor 
om de moestuin van Eyckenstein te 
verplaatsen naar de overzijde van de 

Dorpsweg op het terrein van Berken-
stein. Tuinderij Eyckenstein is geves-
tigd op deze oude moestuin.

Open dagen
Afgelopen zaterdag 24 mei was de 
eerste van in totaal 6 Open dagen in 
2008, waarbij men tussen 11.00 en 
16.00 uur kan rondlopen op de tuin. 
Ook zijn er rondleidingen, koffie/
thee met iets lekkers en zijn plan-
ten, groenten en kruiden te koop. De 
eerstvolgende open dag(en) is/zijn op 
21 en 22 juni a.s. 
Luuk kijkt tevreden terug op de eerste 
open dag in 2008. ‘Het is heel druk 
geweest. Vanaf vanmorgen 11.00 uur 
toen we open gingen was het gelijk 
druk; zeker tot een uur of één. Daarna 
even een dipje en vervolgens liep het 
gewoon weer lekker door, maar wel 
iets minder druk dan de eerste uren’. 
Op de vraag of mei voor een tuinde-
rij niet wat vroeg is voor een open 
dag antwoordt hij bevestigend. ‘Er 
is inderdaad nog weinig oogst, maar 
het accent lag ook duidelijk meer op 
de verkoop van plantgoed en dat liep 
uitstekend. Het gaat bij deze biologi-
sche tuin in eerste instantie wel om de 
teelt en verkoop van groenten, maar 
om het enigszins rendabel te maken 

doe ik er de verkoop van plantgoed, 
dat ik er dus speciaal voor gekweekt 
heb, bij. 

Verkoop
Luuk is blij, dat deze wat uit de hand 
gelopen hobby letterlijk en figuurlijk 
een beetje z’n vruchten begint af te 
werpen. ‘Gelukkig heb ik wat vaste 
afzetgebieden: In Maartensdijk zijn 
de producten te koop bij Landwinkel 
De Tolboom. 
Verder lever ik wat aan restaurants 
en conferentiecentra in de directere 
omgeving en aan een biowinkel in 
Zeist. Maar een biologische tuinderij 
levert onvoldoende op om volledig 
van te kunnen bestaan. Mijn part-
ner Annemarie heeft gelukkig een 
inkomen, want zonder dat zou het 
niet kunnen. In de winterperiode doe 
ik er zelf ook nog wat anders bij’.  
Luuk maakt nog even wat tijd vrij 
voor een foto en staat daarna de 
volgende bezoeker alweer te woord. 
Want dat hoort nu eenmaal ook bij 
Open dagen.

 De Vierklank 5 28 mei 2008

De komende weken behandelen we 
verkeerssituaties in Maartensdijk en 
omgeving die door weggebruikers 
als heikele punten worden ervaren en 
geven uitleg hoe het hoort. De regels 
zijn doorgenomen met de bestuurs-
leden van ‘Veilig Verkeer Nederland 
afd. De Bilt’, Otto en Enny Doornen-
bal van de bekende Autorijschool en 
voorzitter Gerard van Witzenburg. 
Als er bij de lezers van De Vierklank 
vragen zijn dan kunnen die worden 
ingestuurd.

Snelheid
In dorp Maartensdijk zijn er twee 
wegen met gedeeltelijk een maximum 
snelheid van 50 km/h. Dat zijn de 
Dorpsweg en de Dierenriem. De snel-
heid van 50 km/h op de Dorpsweg 
geldt vanaf de rotonde bij het voor-

malige gemeentehuis tot net voorbij 
de Bantamlaan waar het bord aangeeft 
dat daarna 60 km/h is toegestaan. Op 
de Dierenriem is 50 km/h toegestaan 
vanaf de Dorpsweg tot het bord 30, 
kort voor de kruising Kievitlaan – 
Planetenlaan bij Toutenburg. Op alle 
andere straten en lanen in het dorp, 
de bebouwde kom, is de toegestane 
snelheid 30 km/h geworden. 

Bestuurders gaan vóór kruisende 
voetgangers
Binnen de bebouwde kom geven, 
op gelijkwaardige kruispunten, de 
bestuurders voorrang aan bestuurders 
die voor hen van rechts komen. Voet-
gangers moeten wachten tot bestuur-
ders gepasseerd zijn. Dus iemand die 
zijn kruiwagen, fiets of motor loopt 
te duwen of aan het steppen is (voet-

ganger) moet niet alleen voorrang 
verlenen aan een motorvoertuig en de 
elektrische SRV wagen maar ook aan 
iemand die een handkar duwt of met 
vee loopt te zeulen (bestuurder).

Woonerf
Een woonerf is een gebied binnen de 
bebouwde kom en wordt aangegeven 
door een blauw bord waarop te zien is 
dat daar wordt gewoond en gespeeld 
en dat verkeer is toegestaan. Op een 
woonerf mogen motorvoertuigen en 
brommobielen alleen parkeren in par-
keervakken aangeduid met de letter 
“P”. Bestuurders mogen niet sneller 
dan 15 km/h. (stapvoets). De voor-
rangsregels zijn gelijk aan die in de 
30 km zone voor zover bestuurders 
op een woonerf zijn toegestaan. Op 
gelijkwaardige kruispunten binnen 

het woonerf geven bestuurders voor-
rang aan bestuurders die voor hen van 
rechts komen. Voetgangers moeten 
wachten tot bestuurders gepasseerd 
zijn. Dus een fietser, grasmaaier, een 
ruiter en al die andere bestuurders 
hebben voorrang boven iemand die 
met een kruiwagen of wandelwagen 
aan de hand loopt. Bij het verlaten 
van de uitrit en het inrijden van een 
inrit heeft al het andere verkeer, dus 
ook voetgangers, voorrang.

Verkeersdrempels
Op de verhoogde kruisingsvlakken 
en verkeersdrempels die dienen als 
snelheidsremmer zijn korte en lan-
gere strepen aangebracht. Dit heet 
een pianoklavier en is gedaan om de 
verhoging goed zichtbaar te maken. 
Deze markering heeft niets met voor-
rang te maken.

Nachtegaallaan
Op een aantal lanen zijn er voor 
veel verkeersdeelnemers onduidelijke 
situaties. Hierbij gaan we uit van 

verkeersdeelnemers vanaf Dorpsweg 
richting Kievitlaan. Op de Nachte-
gaallaan nadert men de verkeersdrem-
pel waar de Graspieper op uitkomt. 
Het laatste gedeelte van de Gras-
pieper, naast het parkeerterrein van 
De Vierstee, is echter geen woonerf 
meer. Dat betekent dat bestuurders op 
de Nachtegaallaan voorrang moeten 
verlenen aan bestuurders vanaf de 
Graspieper. Verder op de Nachtegaal-
laan ligt het kruispunt met de Prinses 
Marijkelaan. Aan de rechterkant, juist 
voorbij de kerk, ligt het doodlopende 
gedeelte en een fietspad, waar het ook 
vaak fout gaat. Hier moeten bestuur-
ders voorrang verlenen aan  bestuur-
ders vanaf het doodlopende deel van 
de Prinses Marijkelaan èn aan fietsers 
die vanaf het fietspad de Nachtegaal-
laan willen oprijden of oversteken. 
Brommers en snorfietsen met inge-
schakelde motor mogen al helemaal 
niet op een fietspad rijden. Soms 
werd dit nog wel eens extra benadrukt 
door een onderbord te plaatsen met de 
tekst: “dus niet brommen”. 

Hoe hoort het in het verkeer ? (2)
Verkeersregels toegepast op Maartensdijk

door Kees Pijpers

Gijsbert en Henny de Rooij zijn echte 
Maartensdijkers. Hij kwam van een 
boerderij aan de Tolakkerweg, zij 
van een boerderij aan de Dorpsweg. 
Zij kerkte in de Hervormde Bonds-
kerk op Gereformeerde Grondslag 
aan de Dorpsweg, hij in de Gerefor-
meerde kerk van Maartensdijk. Ze 
kwamen uiteindelijk samen terecht in 
de Christelijke Gereformeerde Kerk 
van Utrecht-West. In deze kerk zijn 
ze ook getrouwd. Beiden zouden later 
veel werk verzetten voor deze geloofs-
gemeenschap. Het echtpaar heeft drie 
kinderen en vijf kleinkinderen. Gijsbert 
is momenteel voorzitter van de ker-
kenraad. Henny geeft daar momenteel 
leiding aan de jeugdclub voor kinderen 
van 8 tot 15 jaar. Daarnaast ondersteunt 
zij enkele oudere gemeenteleden in hun 
dagelijkse leven.

Het meest zijn Henny en Gijsbert 
overigens in Maartensdijk bekend als 
steunpilaren van Tweemaal Zes. Dit 
jaar bestaat deze vereniging 40 jaar. 
Vanaf het begin is Henny daarbij 
betrokken geweest. Ze was zelfs de 
eerste secretaris van de vereniging. 
Die club werd opgericht door leraar 
Jan de Bruin van het College Blau-
capel waar Henny toen leerlinge was. 
De Bruin vond dat er in Maartensdijk 
naast voetbal en volleybal te weinig 
gelegenheid was om te sporten. Hij 
nam het initiatief voor Tweemaal Zes 
dat 40 jaar later nog steeds een vitale 
en succesvolle korfbalclub is. Henny 
en Gijsbert zijn alle twee oudspelers 
van het eerste team Ze hebben elkaar 
daar eigenlijk pas goed leren kennen. 
‘Bij het korfbal is het vonkje over-
geslagen‘, vertelt Gijsbert met een 

knipoog. 
Ze spelen sinds enkele jaren geen 
wedstrijden meer bij Tweemaal Zes 
maar maken zich dienstbaar in een 
veelheid van functies bij de vereni-
ging. Henny is wedstrijdsecretaris en 
voorzitter van de jeugdcommissie. Ze 
traint de recreatiegroep en de kinde-
ren van 4 tot 6 jaar (de Kangoeroes). 
Daarnaast doet ze ook bardienst. Gijs-
bert zit in de technische commissie en 
regelt de oefenwedstrijden. Hij traint 
de junioren en zorgt ook nog voor de 
inzameling van het oud papier. Verder 
is hij, los van T.Z., ook assistent-
scheidsrechter op landelijk niveau 
van de KNKB. In die functie is hij 
regelmatig op reis door het hele land. 
Toch gaat bij hem het meeste werk 
zitten in het kerkenwerk. Het is dui-
delijk dat het echtpaar de Rooij zich 

nooit hoeft te vervelen. Want naast 
zijn gewone werk en de activiteiten 
voor vereniging en kerk heeft Gijs-
bert ook nog een moestuin, is Henny 
regelmatig oppasmoeder en naait ze 
graag kleding voor haar kleinkinde-
ren. In de zomer houden ze er van om 
te fietsen met een vast groepje vrien-
den. Een rijk en gevuld leven, zo zou 

je het kunnen samenvatten. 
Hadden ze deze onderscheiding ver-
wacht? Zeker niet, is hun antwoord. 
Vinden eigenlijk dat er heel wat men-
sen zijn die zo’n onderscheiding meer 
verdienen dan zij. Ze beschouwen het 
evenwel toch ook als een blijk van 
waardering voor alles wat ze gedaan 
hebben.  

Familie de Rooij actief voor kerk en korfbal 
door Martijn Nekkers

Onder de Maartensdijkers die dit jaar koninklijk werden onderscheiden behoren ook Gijsbert en Henny de 
Rooij-Kreuger. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor hun kerk en voor hun korfbalvereniging. Allebei hadden 
ze deze onderscheiding niet verwacht. Het was dan ook een grote verrassing voor ze toen burgemeester Gerritsen 

op vrijdag 25 april in de kantine van Tweemaal Zes opdook om de medailles uit te reiken.

Henny en Gijsbert De Rooij werden koninklijk onderscheiden.

Geslaagde Open dag biologische tuin
door Henk van de Bunt

Luuk Schouten: ‘Deze biologische tuinderij is een wat uit de hand gelopen 
hobby. In de winterperiode moet ik er nog wel wat anders bij doen’. 



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

Maak tijdig uw afspraak 
voor de zomer, want ook 

wij gaan op vakantie

 Miranda 17 juni t/m 28 juni
 Wendy 21 juli t/m 11 augustus
 Francisca 21 juli t/m 11 augustus
 Christa 5 augustus t/m 26 augustus
 Annelinde in september
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Natuurlijk, hij is een mascotte. Maar behalve dat hij voor 
succes zorgt bij het Nederlands elftal, brengt hij ook leven 
in de brouwerij bij C1000 en bij u thuis. Zijn guitige beeltenis 
prijkt op diverse leuke EK-gadgets die u gratis krijgt bij aan-
koop van bepaalde producten. Bovendien kunt u voor 
slechts €4,99 een fantastisch lucky Loeki-shirt kopen. 
Succes verzekerd met zo’n out� t! Houd onze aanbiedingen 
in week 24 in de gaten!

Brengt 
lucky Loeki echt geluk?

Maak kennis met lucky Loeki, de geluksleeuw van het EK. Thuis voetbal kijken 
wordt met lucky Loeki een nóg groter feest, dus haal hem snel in huis!
Hoe komt u in het bezit van lucky Loeki?
Bij iedere €10,- aan boodschappen ontvangt u een lucky Loeki-kaart. 
Bij sommige producten zijn extra kaarten te scoren.

Voor vijf lucky Loeki-kaarten en met bijbetaling van €4,99 kunt u een 
lucky Loeki uitzoeken. Er zijn drie varianten: thuis-, uit- en keeperstenue.

We hebben er zin in.

Spaar ze alle 3
lucky Loeki in uit-, thuis- en keeperstenue

Scheidsrechterkaarten

Sticker-
vellen

  Verschillende 
   onderzetters

T-shirt

4. 99

De EK selectie
van C1000

  De waardebonnen worden uitgegeven van 
maandag 26 mei t/m zaterdag 21 juni 2008.
  De waardebonnen zijn inwisselbaar tot en met 
zaterdag 28 juni 2008, zolang de voorraad strekt.
 Deze actie is alleen geldig bij de deelnemende C1000 vestigingen.

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

elektrotechnisch
installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Open dag / Feestelijke 
opening

Expositieruimte
Mibakunst

Zaterdag 31 mei en 
zondag 1 juni 2008
van 12.00-22.00 uur.

Iedereen is van
harte welkom!

Schilderijen Mibakunst
Koningin Wilhelminaweg 413

3737 BD  GROENEKAN
www.mibakunst.nl

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen 

of nieuw complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

dtP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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
+31(0)346 213204
F +31(0)346 213824
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl



Wil (geboren van de Bunt) is een 
echte Maartensdijkse. Haar man is 
afkomstig uit Velzen. Hij was de zoon 
van een schipper en zij de dochter 
van de poelier aan de Molenweg. In 
1962 zijn ze getrouwd en gingen ze 
wonen in Utrecht. Het echtpaar heeft 
drie dochters gekregen die al lang 
getrouwd en uit huis zijn. Er zijn vier 
kleinkinderen. Harm was meubelma-
ker en werkte bij jachtbouwer Le 
Comte in Vianen. Daar voorzag hij 
de luxe jachten aan de binnenkant van 
een fraaie houten betimmering. Wil 

heeft meer dan acht jaar gewerkt bij 
Veli in Hilversum waar ze ontelbaar 
veel schorten in elkaar heeft genaaid. 
Tot 2002 hebben ze in de Utrechtse 
wijk Zuilen gewoond. Zij hebben 
deze wijk zien afglijden tot het hui-
dige niveau waardoor Zuilen zelden 
nog positief in het nieuws komt. Toch 
herinneren beiden zich nog heel goed 
dat het daar in de jaren vijftig heel 
anders was. Een gezellige levendige 
volkswijk met een echte Utrechtse 
sfeer. Ze waren blij dat ze in 2001 
naar Maartensdijk konden verhuizen 

en hebben daar enkele fijne jaren 
gehad. Toch stonden ze al 9 jaar in 
de Gelderhorst ingeschreven. Door 
lichamelijke beperkingen gedwongen 
gaan ze nu versneld over naar Ede. 
Na de nodige medische verklarin-
gen konden ze op indicatie vrij snel 
een plaats krijgen. De flat is aange-
past voor mensen met een gehoor-
beperking. Zo zijn er flitslampen 
(die reageren op de deurbel) en een 
video-intercomsysteem. De woning is 
gelijkvloers en indien nodig kunnen 
ze 24 uur per dag gebruik maken van 
de zorg van De Gelderhorst.

Unieke voorziening
De Gelderhorst is een unieke voorzie-
ning. Hoe kende het echtpaar van der 
Paard deze instelling? Ze vertellen 
dat ze veel vrienden met de zelfde 
beperking kennen die daar al woon-
achtig zijn. Ze gingen er regelmatig 
op bezoek. De kring van de doven 
lijkt wat dat betreft ook een beetje 
een eigen wereld te zijn. De activitei-
ten voor de bewoners zijn helemaal 
aangepast op hun handicap. Als er 

toneelvoorstellingen worden gegeven 
worden die ondersteund met gebaren-
taal van een doventolk. Films (ook de 
Nederlandstalige) zijn altijd onderti-
teld. Vlak naast De Gelderhorst is het 
winkelcentrum De Stadspoort. Door 
een gebarentaalproject voor het win-
kelpersoneel is dat in de gelegenheid 
de cliënten uit De Gelderhorst goed 
te bedienen. Ede lijkt zich ook steeds 
meer te ontwikkelen tot een landelijk 
centrum voor doven. Steeds meer 
mensen met deze handicap komen 
wonen in de directe omgeving van 
De Gelderhorst. Het RIAGG in Ede 
beschikt over een eigen doventeam 
en de voorzieningen in het nieuwe 
Gelderse Valleiziekenhuis worden in 
de toekomst steeds meer afgestemd 
op dove cliënten. Is zo’n bijzon-
dere instelling als deze wel genoeg 
bekend? De heer en mevrouw van der 
Paard vertellen dat De Gelderhorst 
heel goed bekend is in de wereld van 
de dove mensen. Er zijn overigens 
nog een paar kleinere instellingen als 
De Gelderhorst in andere delen van 
het land.

Integratiew
De Gelderhorst zelf stimuleert de 
integratie van doven en horenden 
in de onmiddellijke omgeving. Wil 
en Harm van der Paard staan hier 
helemaal achter. Ze zijn niet van plan 
om daar in een soort ‘commune’ te 
gaan leven. Ze blijven zo lang moge-
lijk zelfstandig en stellen zich open 
voor de hele wereld. Net zoals ze 
dat altijd gedaan hebben in Utrecht 
en in Maartensdijk. Ze hebben hun 
handicap nooit als een grote belem-
mering ervaren. Wel weten beiden 
hoe belangrijk het is dat horenden 

zich instellen op communicatie met 
dove medeburgers. Dat betekent altijd 
goed aankijken en duidelijk praten. 
Ze vinden dat de meeste mensen zich 
goed aanpassen en hebben zich nooit 
ongemakkelijk gevoeld in deze toch 
door horende mensen gedomineerde 
wereld. Ze weten hun handicap goed 
te relativeren. Ze zijn trouwens van 
mening dat dove mensen meestal veel 
beter zijn in hun werk dan niet dove 
want de eersten worden nooit afgeleid 
in hun werk en staan nooit te klet-
sen. O zo! Toch is het zo dat beiden 
veel baat hebben gehad bij de komst 
van moderne communicatiemiddelen 
zoals teksttelefoon, fax en sms. Of ze 
Maartensdijk echt gaan missen weten 
ze nog niet. Wel willen ze kwijt dat 
ze Maartensdijk niet zouden verlaten 
als hun fysieke toestand momenteel 
beter was geweest. Zo zetten ze hun 
leven voort in een omgeving met veel 
lotgenoten. Ze zien er naar uit. Ook 
daar gaan ze verder met hun hobby’s. 
Dat betekent voor Wil veel creativi-
teit zoals het maken van 3D kaarten. 
Harm krijgt nooit genoeg van zijn 
interesse in alles wat te maken heeft 
met de tweede wereldoorlog. Dat is 
een bijzondere fascinatie die hij terug 
vindt in boeken, video’s en DVD’s. 
En natuurlijk blijft het contact met 
kinderen, familie en vrienden.

 De Vierklank 7 28 mei 2008

Vergadering 
Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies 
en Overleg De Bilt vergadert op 
woensdag 4 juni 2008 om 14.00 
uur in het gemeentehuis, Soestdijk-
seweg Zuid 172 te Bilthoven in de 
Gapkezaal.

Op de agenda staat o.m. overleg 
met de heer Bouke Heikamp, amb-
tenaar WMO-zaken.

Belangstellenden voor deze open-
bare vergadering en suggesties 
voor onderwerpen betreffende 
het gemeentelijke beleid die voor 
advisering in aanmerking kunnen 
komen zijn van harte welkom.

Voor verdere informatie: Secretari-
aat: Wout Wanrooy, Kon. Juliana-
laan 33, Maartensdijk.
Tel. 0346 211299 en
e-mail: wanmast@casema.nl

Agenda

Kennismaken met aquarelleren
Op maandag 2 juni start een cursus 
aquarelleren in de Biltse vestiging van SWO. Tijdens deze zomerlessen 
kunt u kennismaken met aquarelleren. Zowel cursisten met als zonder 
ervaring kunnen meedoen. De kosten bedragen 35 euro voor 5 lessen. Voor 
meer informatie en/ of inschrijving: SWO-vesting De Bilt, Jasmijnstraat 6. 
Tel: 030 2203490.

Filosofie
Op maandag 9 juni organiseert de SWO een filosofielezing over ‘toekomst 
en utopia’ in De Toutenburg in Maartensdijk. Op dinsdag 10 juni wordt 
dezelfde lezing gehouden in SWO-centrum de Duiventil. Beide lezingen 
beginnen om 9.30 uur en de kosten bedragen 5 euro. 
Voor meer informatie en/ of inschrijving: SWO-vesting Maartensdijk in 
Dijckstate, Maertensplein 96, Tel: 0346-214161.

Dat wil ik nogmaals ‘effe’ kwijt…
Dorpshuis in Hollandsche Rading

Het is goed dat er in het openbaar wordt gediscussieerd over het dorpshuis 
in Hollandsche Rading, al pleit ik voor een constructieve toon tussen dorps-
genoten. Mevrouw Stofberg stelt dat ik een onjuiste voorstelling van zaken 
zou hebben gegeven. Ik onderschrijf echter mijn eerdere stelling: Al twee 
en een half jaar praten wij in Hollandsche Rading over een dorpshuis. Een 
bewonerscomité en twee externe bureaus hebben zich daarover gebogen. 
Een noodgebouw fungeert als ‘voorlopige’ oplossing. Dat kost allemaal 
veel geld. Het is goed te vernemen dat de verantwoordelijke wethouder 
Kamminga open overleg voert met de dorpsraad in Hollandsche Rading. 
Maar het gaat om (zijn) doortastendheid. Er zijn kengetallen per m3 om 
kosten voor nieuwbouw te berekenen. Op de achterkant van een sigaren-
doosje had de wethouder al veel eerder aan de Gemeenteraad kunnen voor-
leggen dat een dorpshuis niet budgettair neutraal kan worden gefinancierd. 
Dát is de taak van een bestuurder. Op 31 maart jl. heeft de wethouder in de 
dorpsraad gesteld dat het dorpshuis ‘wat hem betreft wel wat mag kosten, 
maar hij benadrukte dat de gemeenteraad daarover moet besluiten’. Aan 
een persoonlijke uitspraak heeft niemand wat. Hij moet als wethouder een 
standpunt namens B&W formuleren. De wethouder heeft vervolgens op 15 
mei jl. in het Algemeen Dagblad verklaard dat er voor het dorpshuis een 
tekort van 1 miljoen euro bestaat. Dat is wel concreet, maar ik vrees dat een 
dergelijk bedrag niet is gereserveerd en ben benieuwd of hij daarover met 
een concreet voorstel in de raadsvergadering van juni komt. 
Mevrouw Stofberg speculeert over partijpolitieke belangen met de verkie-
zingen in het vooruitzicht. Dat zegt wellicht meer over zichzelf. Mevrouw 
Stofberg is fractieassistent van de ChristenUnie in de gemeenteraad en 
presenteert zich nu als woordvoerder van de dorpsraad. Ik heb mij twee 
jaar geleden teruggetrokken uit de dorpsraad omdat ik mijn positie in de 
gemeenteraad niet wilde vermengen met die van de dorpsraad. Wellicht een 
overweging voor mevrouw Stofberg, vooral bij dit onderwerp? Het was de 
wethouder van de CU in de vorige coalitie die in belangrijke mate verant-
woordelijk was voor het plotselinge sluiten van ons dorpshuis zonder dat er 
geld voor een nieuw dorpshuis was gereserveerd.

Ebbe Rost van Tonningen, Hollandsche Rading

Van Maartensdijk naar Ede
Familie van der Paard verhuist naar De Gelderhorst

Door Martijn Nekkers

Wil (71) en Harm (81) van der Paard verruilen binnenkort hun woning aan de Marijkelaan in Maartensdijk 
voor een aanleunflat in het complex Gelderhorst in Ede. Dat is een woon- en activiteitencentrum voor oudere 
doven. Dat maakt snel duidelijk dat beide echtelieden deze beperking hebben, beiden al vanaf hun geboorte. 
Omdat ze bovendien langzamerhand ook te maken krijgen met lichamelijke ongemakken vinden ze het fijn 
om daar verder hun oude dag door te kunnen brengen. Het echtpaar blijft zelfstandig wonen maar kan, als 

het nodig is, een beroep doen op ondersteuning vanuit dit huis. Ze wonen daar tussen medebewoners die 
dezelfde beperking hebben. Ze zijn echter zeker niet van plan om zich binnen deze groep terug te trekken. 

Daarvoor hebben ze altijd te veel contacten gehad met de ‘horende’ wereld om hen heen.

De heer en mevrouw van der Paard-van de Bunt zien de toekomst in Ede zon-
nig tegemoet.

ELKE KLANT ONTVANGT EEN GRATIS BOODSCHAPPENTAS TWV 2.50 MET DAARIN EEN ITALIAANSE CAKE TWV 
10.00. U BETAALT NIETS,HELEMAAL NIETS. KOM LANGS EN MAAK GEBRUIK VAN

DEZE EENMALIGE AKTIE. OP =OP EN 1PER KLANT.

Ovenverse
broodsoorten

1.10 per stuk
(5 voor 5.00)

Oranje Tompoucen
8 voor 5.00

(geschikt voor de vriezer)

Alle koeken
naar keuze

(gevulde,appel,cocos,
roze,bokkepoot,
mergpijp etc...)

Appel taarten
3.50 per stuk

2e appeltaart GRATIS

Witte en bruine
bollen a 6 stuks

normaal 1.00 per zak
nu 4 zakken 2.50

Op vrijdag bij
 het dorpshuis

in westbroek
van 13.15-16.45 uur



VINK wItgoed

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk

Trouwkaarten

Geboortekaartjes

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

Vrijdag 
koopavond

 tot 20.00 uur

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Drinkwatersysteemreiniger  € 19,95

Kogeldrukmeter   €  8,95 

Jerrycan met kraan 10 ltr €  5,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

(compleet: reiniging + bacteriedodend)

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

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

Pompoen bol
4+1 GRATIS

(normaal € 0,45)

Slagroomschnitte
met verse aardbeien

Nu € 5,95

Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan/Utrecht
Tel. 0346 - 212530 Fax 0346 - 214096

Eetcafé
Het W

apen van Maartensdijk

Voor een lekkere lunch of diner

Het Wapen van Maartensdijk
presenteert:

EK VoEtbal 2008!!!
alle wedstrijden op 3 grote schermen.

Voor alle wedstrijden van Nederland

Gratis bbQ
tijdens de wedstrijden 
van Nederland kost een 
biertje €1,25!

www.hetwapenvanmaartensdijk.nl

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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



De BoodschappenPlusBus is een ini-
tiatief van het Nationaal Fonds Oude-
renhulp. Het Fonds heeft vorig jaar de 
bus in de gemeente De Bilt afgeleverd 
en stond ook garant voor een éénja-
rige financiering. Het project wordt 
uitgevoerd door SWO De Zes Kernen 
De Bilt en Stichting De Bilthuysen 
via het project Diensten bij Wonen 
met Zorg. Bea Alma is belast met de 
dagelijkse gang van zaken.

Goede resultaten
De directeur van SWO De Zes Kernen 
De Bilt vertelde de aanwezigen over 
het al bereikte resultaat en de plannen 
voor het komende jaar. Er hebben 120 
mensen regelmatig gebruik gemaakt 

van de bus, die zowel mensen ver-
voert als begeleidt. Vooral dat laatste 
is specifiek aan de Boodschappen-
PlusBus omdat die vooral bedoeld 
is voor mensen die niet meer in staat 
zijn zelfstandig iets te ondernemen. 
De begeleiders op de bus zijn altijd 
bereid om te helpen, middels een arm 
of door het dragen van de boodschap-
pentas en na afloop kan er samen 
koffie worden gedronken. Driemaal 
per week rijdt de bus naar verschil-
lende winkels in de omgeving en 
inmiddels 6 maal per maand worden 
er uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld 
naar een tuincentrum. Ook rijdt de 
bus eenmaal per week naar zwembad 
Blaucapel waar dan onder begelei-
ding gezwommen wordt. Dit alles 
is mogelijk door de inzet van twaalf 
vrijwilligers. 

Ambitieus
De plannen zijn ambitieus: het aantal 
gebruikers verdubbelen, zesmaal per 
week boodschappen doen, naar tien 
uitstapjes per maand, het aantal vrij-
willigers brengen op 24 en tweemaal 
per week de mogelijkheid bieden om 
te zwemmen of een andere vorm van 
bewegen.  De BoodschappenPlusBus 
is het eerste jaar gefinancierd door 
het Nationaal Fonds Ouderenhulp en 
de gemeente heeft dit overgenomen 
middels de goedkeuring van de subsi-
dieaanvraag 2008 van Biltse Stichting 
Welzijn Ouderen. 

Ook verantwoordelijk wethouder, 
Herman Mittendorff, roemde de 
mogelijkheden die deze voorziening 
biedt. Het gemeentebestuur stelt veel 
in het werk middels allerlei voorzie-
ningen om oudere mensen de kans te 
bieden zo lang mogelijk in hun eigen 
huis te kunnen wonen. De Bood-
schappenPlusBus sluit hierbij heel 
goed aan. 

Koffie, taart, show
Na de feestelijke taart en de koffie 
was er een optreden van Persmus-
kieten Anneke Iseger en Guus Gebel, 
onder begeleiding van pianiste Karien 
Verhagen. Tijdens hun optreden wer-
den er ook wat zelfgeschreven lied-
jes gezongen over vroeger, toen veel 
mensen nog aan de deur spullen ver-
kochten en nu, de tijd waarin dat niet 
meer gebeurt en er steeds vaker win-
kels verdwijnen uit vooral de kleinere 
kernen. 

Op de melodie van Het dorp van Wim 
Sonneveld zongen de Persmuskieten:

‘Nu zijn dus alle winkels weg
heb je wat nodig dan heb je pech,
want dan moet je naar De Bilt.
Dat is een hele toer,
als je er toch een keer heen wilt.
Toch staat er sinds een jaar,
een BoodschappenPlusBus voor je klaar.
Waarmee je lekker kunt gaan shoppen.
Je rijdt er mee van deur tot deur,
het geeft je leven veel meer kleur
en in de bus vertelt men moppen’. 

Mevrouw Boshuis uit Maartensdijk 
vertelt heel blij te zijn met de Bood-
schappenPlusBus. ‘Vroeger ging ik 
elke morgen zwemmen in Branden-
burg. Heerlijk vond ik dat en een 
goede manier om soepel te blijven. 
Tien jaar lang is het niet meer moge-
lijk geweest omdat ik er niet meer 

kon komen. Nu zwem ik weer een-
maal per week. En dat bevalt heel 
goed’.
Mensen die meer willen weten over de 
mogelijkheden die de Boodschappen-

PlusBus biedt kunnen contact opne-
men met Bea Alma. Zij is bereikbaar 
bij de Maartensdijkse vestiging van 
SWO De Zes Kernen De Bilt of op 
telefonisch via 0346 214161.

 De Vierklank 9 28 mei 2008

advertentie

Als smartlappenkoren gaan zingen
zijn tranen niet meer te bedwingen
want er zit in zo’n lied
vaak heel veel verdriet
dat wordt dus je zakdoek uitwringen

Guus Geebel Limerick

Eén jaar BoodschappenPlusBus

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week werd feestelijk het éénjarig bestaan van de Biltse 
BoodschappenPlusBus gevierd. Gebruikers uit de gemeente, 

chauffeurvrijwilligers, begeleiders, bestuur SWO en politiek waren 
aanwezig en werden bedankt voor hun aandeel in het 

slagen van dit project.

Na de taart was er een optreden van de Persmuskieten, Anneke Iseger en 
Guus Geebel, onder begeleiding van pianiste Karien Verhagen.

Bea Alma sneed ook de taart aan.

Avondvierdaagse van start
Afgelopen maandag startte de Avondvierdaagse in Maartensdijk. In totaal 614 (iets minder dan in 2007) deelnemers 
vertrokken voor de afstanden 5 of 10 km richting Hollandsche Rading en Lage Vuursche.

Op initiatief van een aantal ondernemers uit Maartensdijk is er begin april 
een bijeenkomst geweest van Maartensdijkse ondernemers. Op deze bijeen-
komst is een aantal knelpunten naar voren gekomen voor de Maartensdijkse 
ondernemers, waaronder:
•	 	de	leegstand	op	het	Maertensplein
•	 	verpaupering	van	de	Industrieweg
•	 	de	gevolgen	van	de	woningbouw	op	de	Industrieweg	t.a.v.	de	bedrijven
•	 	noodzakelijke	woningbouw	i.v.m.	de	leefbaarheid	en	huisvesting	werk-

nemers
•	 	recreatiemogelijkheden
•	 	behoud	 en	 eventuele	 uitbreidingsmogelijkheden	 van	 Maartensdijkse	

bedrijven
•	 	verkeerssituaties
•	 	parkeren

Tijdens deze bijeenkomst is besloten een werkgroep samen te stellen om 
alle knelpunten te inventariseren en bij voldoende belangstelling de KOM 
(Kring Ondernemers Maartensdijk) weer te activeren om zo de belangen 
van de ondernemers te bundelen. Het is naar de mening van de werkgroep 
van groot belang dat alle ondernemers, die graag in Maartensdijk wil-
len blijven, zich voor een symbolisch bedrag aansluiten bij de KOM en 
meedenken over mogelijke oplossingen. Ook bedrijven, waar nu nog alles 
probleemloos verloopt, zijn natuurlijk van harte welkom bij de KOM.
De inzet van de KOM voor Maartensdijk e.o. is dan ook een gezonde 
leefbare gemeenschap, waarin werken, wonen en recreëren in een actieve 
samenleving voorop staat.
Kring Ondernemers Maartensdijk
p/a Maertensplein 22
3738 GK Maartensdijk
e-mail: kringondernemers.maartensdijk@live.nl

Een groep van de Kievitschool heeft de eerste avond er al weer bijna opzitten en stelt zich op om met hulp van 
verkeersregelaar Jan van der Pol veilig over te kunnen steken.

De KOM weer actief?

Nu 0,ÉÉ

Verwijder de
uitgebloeide bloemen

voor een langdurige
bloei. In diverse kleuren

verkrijgbaar. Potmaat
13 cm. Per stuk

Petunia Surfinia ®

GroenRijk Hollandsche Rading - Tolakkerweg 138 - 035-5771425 - www.groenrijk.nl
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Hessenweg 206, De Bilt  Tel. 030-2210800
www.vavh.nl

Paduaweg 1a, Den Dolder  Tel. 030-2291379
www.stichtsemakelaar.nl

MAKELAARDIJ O/G BV
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN
VERZEKERINGEN

NELLEKE ALBERS

Dorpsweg 158, Maartensdijk  Tel. 0346-213446
www.nellekealbers.nl

Emmaplein 6, Bilthoven  Tel. 030-2287611
www.burgersdijk.com

BURGERSDIJK
MAKELAARS

Julianalaan 49, Bilthoven  Tel. 030-2400400
www.giesberts.nl

Soestdijkseweg Z 280, Bilthoven Tel. 030-2290079
www.holenmolenbeek.nl

De Kwinkelier 2, Bilthoven  Tel. 030-2285858
www.nijland.nl

Vinkenlaan 1, Bilthoven  Tel. 030-2282387
www.ruyssenaars.nl

Zaterdag 31 mei a.s. 
van 11.00 tot 14.00 uur

OPEN
HUIZEN
ROUTE

Bezichtigen zonder afspraak!
Meer dan 65 deelnemende panden. kijk voor meer informatie op 

www.openhuisbilthoven.nl
DE BILT

appartementen

Akker 221

€ 165.000,-- k.k.

Abt Ludolfweg 56

€ 170.000,-- k.k.

Akker 93

€ 177.500,-- k.k.

Henrica van Erpweg 57

€ 195.000,-- k.k.

Akker 92

€ 224.000,-- k.k.

Akker 128

€ 224.500,-- k.k.

Akker 102

€ 239.000,-- k.k.

Fr. Mauriacweg 67

€ 245.000,-- k.k.

Akker 114

€ 249.500,-- k.k.

DE BILT

woonhuizen

Nieuwstraat 115

€ 259.000,-- k.k.

Troelstraweg 32

€ 319.000,-- k.k.

Waterweg 6

€ 398.000,-- k.k.

Groenekanseweg 88

€ 398.000,-- k.k.

Waterweg 40

€ 398.000,-- k.k.

Looydijk 125

€ 425.000,-- k.k.

Waterweg 181

€ 449.000,-- k.k.

Waterweg 91

€ 519.000,-- k.k.

Groenekanseweg 60

€ 595.000 k.k.

Dr. Letteplein 17

€ 625.000,-- k.k.

BILTHOVEN

appartementen

Cornelia de Rijcklaan 49

€ 198.000,-- k.k.

Clara Peeterslaan 41

€ 209.000,-- k.k.

Hans Memlinglaan 89

€ 224.500,-- k.k.

BILTHOVEN

woonhuizen

Pluvierenlaan 41

€ 298.000,-- k.k.

Rogier v.d. Weydenlaan 81

€ 299.000,-- k.k.

Schutterslaan 7

€ 332.500,-- k.k.

Berkenlaan 4

€ 339.000,-- k.k.

Jupiterlaan 12

€ 345.000,-- k.k.

Meutelaan 11

€ 368.000,-- k.k.

Putterlaan 8

€ 379.000,-- k.k. 

Hans Memlinglaan 20

€ 398.000,-- k.k.

Paltzerweg 69

€ 475.000,-- k.k.

Paltzerweg 53A

€ 487.500,-- k.k.

Diepenbrocklaan 4

€ 549.000,-- k.k.

Kometenlaan 5

€ 588.000,--k.k.

Joos van Clevelaan 1

€ 685.000,-- k.k.

Palestrinalaan 24

€ 695.000,-- k.k.

Hobbemalaan 45

€ 775.000,-- k.k.

Soestdijkseweg-zuid 191

€ 995.000,-- k.k.

Obrechtlaan 32

€ 1.185.000,-- k.k.

Jan Steenlaan 11

€ 1.215.000,-- k.k.

Haydnlaan 35

€ 1.245.000,-- k.k. 

Soestdijkseweg-noord 359

€ 1.427.500,-- k.k.

Soestdijkseweg-zuid 259

€ 1.495.000,-- k.k.

Jan Steenlaan 15

€ 1.645.000,-- k.k.

BOSCH en DUIN

woonhuizen

Bremlaan 19

€ 485.000,-- k.k.

Reelaan 24

€ 789.000,-- k.k.

Spoorlaan 7

€ 1.095.000,-- k.k.

Tolhuislaan 6

€ 1.295.000,-- k.k. 

DEN DOLDER

woonhuizen

Paltzerweg 239

€ 549.500,-- k.k.

Baarnseweg 59

€ 695.000,-- k.k.

Nieuwe Dolderseweg 70

€ 845.000,-- k.k.

HUIS TER HEIDE

appartementen

Park Rodichem 28

€ 74.000,-- k.k.

HUIS TER HEIDE

woonhuizen

Dolderseweg 11

€ 549.000,-- k.k. 

Dolderseweg 11A

€ 549.000,-- k.k. 

Rembrandtlaan 9B

€ 729.000,-- k.k.

GROENEKAN

woonhuizen 

Veldlaan 40

€ 369.000,-- k.k.

Berkenlaan 12

€ 583.000 k.k.

MAARTENSDIJK

appartementen

Bovenkruier 60

€ 189.000,-- k.k.

MAARTENSDIJK

woonhuizen

Bovenkruier 62

€ 235.000,-- k.k.

Pr. Bernhardlaan 16

€ 239.000,-- k.k.

Pr. Bernhardlaan 71

€ 294.000,-- k.k.

Otto Doornenbalweg 42

€ 335.000,-- k.k.

Havikskruid 13

€ 539.000,-- k.k.

Planetenlaan 27

€ 649.000,-- k.k.

HOLLANDSCHE RADING

woonhuizen

Tolakkerweg 67

€ 499.000,-- k.k.

Spoorlaan 16

€ 575.000,-- k.k.

Vuurse Dreef 8

€ 599.000,-- k.k.

Tolakkerweg 5a

€ 749.000,-- k.k.

WESTBROEK

woonhuizen

Burg. Huydecoperweg 5

€ 449.000,-- k.k.

Burg. Huydecoperweg 10

€ 499.000,-- k.k.

Kerkdijk 82

€ 995.000,-- k.k.

Kerkdijk 108

€ 1.095.000,-- k.k.

LOOSDRECHT

woonhuizen

Rading 126

€ 649.000,-- k.k

TIENHOVEN

woonhuizen

Westbroekse Binnenweg 12a

€ 895.000,-- k.k.
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Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel: (0346) 21 10 55
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk.

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, tel.(030) 221 75 50
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 – 3731 KX De Bilt

Spreekuren De Bilt West
•	 	Donderdag	29	mei	van	11.00	tot	12.00	uur	Lia	Hottinga,	maatschappelijk	

werker Vitras
•	 	Vrijdag	 30	 mei	 van	 16.00	 tot	 17.00	 uur	 Roy	 Delicaat,	 eerste	 hulp	 bij	
mobiele	telefonie

Themabijeenkomsten indicatiestelling huishoudelijke hulp 

Donderdag 29 mei houden de Adviseurs wonen, welzijn, zorg, Heleen Roep 
en	 Cynthia	 Vrijsen	 een	 themabijeenkomst	 over	 indicatiestelling in het 
kader van de WMO.	Deze	themabijeenkomsten	vinden	gelijktijdig	plaats	in	
beide	Wijkservicecentra	op	donderdag	29	mei	van	10.30	tot	12.00	uur.	

Met	de	themabijeenkomst	willen	de	adviseurs	ingaan	op	de	vele	vragen	over	
indicaties	die	er	leven.	Met	de	invoering	van	de	Wet	maatschappelijke	onder-
steuning	(WMO)	heeft	een	herindicatie	plaatsgevonden.	De	nieuwe	indicatie	
pakt	voor	bepaalde	mensen	anders	uit	dan	voorheen.	Zo	kan	het	zijn	dat	men-
sen die vroeger twee keer per week huishoudelijke hulp kregen, na de herindi-
catie zijn teruggegaan naar één keer per week. Mensen willen graag weten hoe 
dat	zit.	Ook	is	gebleken	dat	mensen	met	een	positieve	indicatie	niet	altijd	weten	
dat zij zelf actie moeten ondernemen om de hulp in gang te zetten. 

Waar en voor wie?
De	ochtend	 is	 bedoeld	voor	wijkbewoners	met	 vragen	over	 de	 indicatie-
stelling	Wmo.	Heleen	Roep	ontvangt	van	10.30	tot	12.00	uur	mensen	uit	
De	Bilt	West	in	Wijkservicecentrum	MENS	De	Bilt	West,	Prof.Dr.	T.M.C.	
Asserweg	2	in	De	Bilt.	Cynthia	Vrijsen	zit	op	dezelfde	tijd	klaar	voor	inwo-
ners van Maartensdijk in Dijckstate, Maertensplein 96 te Maartensdijk.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Gezond-
heidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht,  SWO De Zes Kernen, 

Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering

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

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	juni	2008;

•	Bilthoven:	herinrichten	van	Dijckschool	tot	eind	juli	2008;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	21	april	tot	9	juni	2008.

Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•		Groenekan,	 	 Versteeglaan	 142,	

gedeeltelijk vergroten van de 
woning

•		Groenekan,	Kastanjelaan	2,	plaat-
sen	bord	

Sloopaanvraag
•		Maartensdijk,	 Dr.J.J.F.	 Steyling-

weg 30, slopen schuur naast de 
woning

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

Verleende bouwvergunningen
•		Groenekan,	Versteeglaan	94,	ver-
groten	bijgebouw	(15-5-2008)

•		Groenekan,	Grothelaan	8,	oprich-
ten	drie	dakkapellen	(20-5-2008)

Verleende Sloopvergunning
•		Westbroek,	 Kerkdijk	 27,	 slopen	
schuur	(15-5-2008)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten recht-
streeks	in	uw	belang	bent	getrof-
fen?	 Dan	 kunt	 u	 op	 grond	 van	
de Algemene wet bestuursrecht 
een	 gemotiveerd	 bezwaarschrift	
indienen bij het college van 
B&W. U moet dat doen bin-
nen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum ach-
ter de verleende vergunning) van 
het besluit. Ook al dient u een 
bezwaarschrift	 in,	dan	mag	 toch	
van de verleende vergunning 
gebruik worden gemaakt. Als u 
dat wilt voorkomen, dan kunt 
u tegelijk met het indienen van 
een	 bezwaarschrift	 een	 voorlo-
pige voorziening aanvragen bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	13023,	3507	LA	Utrecht.	
U moet voor een dergelijke voor-
ziening	griffierecht	betalen.	Voor	
meer	 informatie	 over	 de	 hoogte	
daarvan kunt u contact opnemen 
met	de	griffier	van	de	rechtbank.

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

WET	MILIEUBEHEER

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

gende melding	8.40
(Algemene	maatregel	van	Bestuur)	
is	binnen	gekomen:

Aanvrager: dhr. M.v.d. Bosch
Inrichting: MMHC Voordaan 
Adres: Lindenlaan 66, Groenekan
Omschrijving: verandering van 
een	bedrijf
Betreft:	Activiteitenbesluit	milieu-
beheer.	

Tegen deze melding staat géén 
beroep	open	volgens	de	Wet	milieu-
beheer.

U kunt de melding inzien van 2 
juni tot 16 juni 2008 in het gemeen-
tehuis van 8.30 tot 12.30 uur (of 
volgens	afspraak).

Burgemeester en wethouders van 
De	Bilt	maken	bekend	dat	de	vol-
gende melding	8.40
(Algemene	maatregel	van	Bestuur)	
is	binnen	gekomen:

Aanvrager:	J.	Kuipers
Inrichting: Groothandel Pfann B.V. 
Adres:	 Industrieweg	 22-D,	 Maar-
tensdijk
Omschrijving: verandering van 
een	bedrijf
Betreft:	Activiteitenbesluit	milieu-
beheer.	
Tegen deze melding staat géén 
beroep	open	volgens	de	Wet	milieu-
beheer.
U kunt de melding inzien van 2 
juni tot 16 juni 2008 in het gemeen-
tehuis van 8.30 tot 12.30 uur (of 
volgens	afspraak).

Bilthoven, 28 mei 2008

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

Vergunningen en Toezicht

Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer

Agenda Wijkservicecentra 
29 – 4 juni 2008

In	aansluiting	op	de	huidige	werkzaam-
heden	in	de	Boslaan	aan	het	bergbezink-
bassin,	wordt	in	de	weken	vanaf	26	mei	
t/m 12 juni het wegdek in de Boslaan en 
het	eerste	deel	van	de	Sperwerlaan	(tot	
de	Merellaan)	 opgeknapt,	 hierdoor	 zal	
op de volgende momenten de Boslaan 
van 20:00 tot 6:00 afgesloten worden: 
Maandag	2	juni,	Dinsdag	3	juni,	Dinsdag	10	juni	en	Woensdag	
11 juni. Het verkeer zal worden omgeleid.

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek 

opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen 

is een selectie opgenomen, waarbij in ieder geval alle 

informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige 

vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en 

Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website 

van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Werkzaamheden Boslaan - 
Sperwerlaan

Er	 kunnen	 nog	 kinderen	
ingeschreven worden 
voor	 de	 Biltse	 Sport-
week! Het is deze keer 
op 27, 28 en 29 augustus, 
bedoeld	voor	150	kinde-
ren	die	(nu)	in	groep	4	t/m	8	zitten.	Deze	kin-
deren gaan in 3 dagen tijd kennismaken met 
tenminste	 15	 sporten.	 Je	 kunt	 je	 inschrijven	
door het formulier in te vullen en met € 10,- in 
te	 leveren	bij	de	balie	van	het	gemeentehuis.	
Het	kan	even	duren	voordat	je	een	brief	krijgt	
met	de	groep	waarin	je	bent	ingedeeld	en	het	
programmaboekje.	 Het	 hangt	 ervan	 af	 hoe	
snel we het programma rond krijgen. Vraag je 
je ouders nog of ze hulpouder willen zijn? Als 
je	 ingeschreven	 bent,	 maar	 je	 kunt	 achteraf	
toch niet, vraag dan zelf iemand anders in 
jouw plaats. 
Schrijf	 je	 snel	 in,	 het	 wordt	 vast	 weer	 hart-
stikke leuk!

Kijk ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Biltse Sportweek Inschrijfformulier	sportweek	2008
Inleveren	aan	de	balie	van	het	gemeentehuis	uiterlijk tot 1 juni 
(neem	€	10,00	mee!)

Naam: ________________________________________________ J/M*

Adres: ____________________________________________________

Postcode: ____________________ Plaats: _______________________

Telefoon: ____________________ Mobiel: ______________________

School: _____________________

Groep waarin je nu zit: _________

Ik	heb	een	zwemdiploma	en	mag	van	mijn	ouders	meedoen					ja/nee*

Handtekening ouder of verzorger: 

Ik	wil	een	dag	wel/niet*	helpen	als	hulpouder.

Zo	ja,	mijn	naam	is	: _________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.



We hebben er zin in.

Voordeel
nieuws

Biologisch Fair Trade

1.39
1.79
1.591.49

1.99
kilo 4.97

1.19
1.45

Week 22 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 31 mei 2008.

Natuurlijk, gezond en (h)eerlijk

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

Fair Trade
rooibos thee
normaal, spicy of 
earl grey
pak

Fair Trade honingkoek
gesneden
pak 300 gram

Biorganic 
jus d’orange 
of appelsap
pak 1 liter

Buiten deze aanbiedingen hebben 
wij natuurlijk een nog ruimere keuze in 

eerlijke en biologische producten.
Speciaal voor u, uw gezondheid en het milieu.

Jong belegen kaas
kilo

 11.45

Biorganic witte rijst
pak 400 gram
kilo 2.48 0.99

Biorganic zilvervliesrijst
pak 400 gram
kilo 2.48 0.99

Biorganic Afrikaanse saus
pot 365 gram
kilo 6.27 2.29

Biorganic Mexicaanse saus
pot 365 gram
kilo 6.27 2.29

Biorganic chips paprika
zak 125 gram
kilo 12.72 1.59

Biorganic chips naturel
zak 125 gram
kilo 12.72 1.59

Fair Trade chocolade reep
puur
reep 100 gram
kilo 15.90 1.59

Fair Trade chocolade reep
melk
reep 100 gram
kilo 15.90 1.59

Fair Trade hagelslag
puur
pak 400 gram
kilo 4.98 1.99

Fair Trade hagelslag
melk
pak 400 gram
kilo 4.98 1.99

Fair Trade stroopwafels
pak 175 gram
kilo 9.66 1.69

Wij willen dat iedereen ‘natuurlijk’ 
kan genieten.Daarom is ons assortiment 

nog beter afgestemd op 
speciale wensen!Voor steeds meer artikelen bieden 

wij een biologisch alternatief. 

Ook komt u steeds meer Fair Trade 

producten bij ons tegen. 
Voor meer informatie kunt u 

altijd terecht bij één van onze 

medewerkers.
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Een klein gezelschap van 15 deelne-
mers was jl. zondag te gast bij Wim 
van Schaik te Groenekan in het kader 
van een themawandeling van de Soci-
alistische Partij in de bossen van de 
landgoederen Voordaan en Beuken-
burg. Onder het genot van koffie en 
zelfgebakken werd eerst iets verteld 
over de geschiedenis en de waarde 
van het gehele gebied en de verschil-
lende landgoederen in het bijzonder. 
Vervolgens werd gedurende een circa 
anderhalf uur durende wandeling 
genoten van de prachtige bossen en 
nog verder in gegaan op kenmerken-
de eigenschappen van beide mooie 

plekjes in de gemeente De Bilt.
Het landgoedbos van Voordaan 
dateert uit de 18e eeuw. De grondleg-
ger Abraham Calkoen en vervolgens 
zijn zoon deden grote grondaankopen, 
waardoor het mogelijk werd een park 
in te richten in de barokstijl. Het was 
een stelsel van rechte lanen. Hiervan 
zijn er nog slechts enkele over. Het 
was meer een parklandschap dan een 
parkbos.
Deze lanen bepalen nog steeds de 
structuur van het parkbos. Later zien 
we in het parkbos de invloeden van 
andere opvattingen over landschap-
sarchitectuur. In de eerste helft van de 

twintigste eeuw kwam het landhuis 
en successievelijk het restant van het 
parkbos in het bezit van de gemeente 
Maartensdijk. Dankzij een werkgele-
genheidsproject tijdens de crisisjaren 
'30 van de vorige eeuw werd het bos 
vol met narcissen geplant; ze kleuren 
tegenwoordig nog steeds een groot 
deel van het park vrolijk geel tijdens 
het voorjaar. 

Landgoed Beukenburg 
Ten oosten van Groenekan Iigt Land-
goed Beukenburg. Het 185 hectare 
grote landgoed grenst aan de bosge-
bieden De Leyen en het Ridderoordse 
Bos. Beukenburg is ontstaan in de 
17e eeuw als herenboerderij. Rond 
1810 maakte de boerderij plaats voor 
een herenhuis; het park werd toen 
in Engelse landschapsstijl aangelegd. 
Beukenburg wordt beheerd door Het 
Utrechts Landschap en bestaat voor-
namelijk uit bos en boerenland. Het 
bosoppervlak is opgebouwd uit hak-
houtpercelen en uit parkbos met beu-
kenlanen. 

Wandeling
Veel van hetgeen was verteld kon in 
de uiteindelijke wandeling worden 
‘beleefd’. Ook kon men constateren 
dat het bos een recreatiegebied is 
geworden, ook voor velen van buiten 
Groenekan.

De deelnemers aan de themawandeling van de SP passeren een brug in Bos 
Voordaan.

Op zondag 1 juni organiseert Het 
Utrechts Landschap een natuur- en 
cultuurhistorische excursie over 
Landgoed Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt(achter het Van 
der Valkhotel) Het startpunt van de 
excursie is om 14.00 uur bij het 
Bezoekerspaviljoen op het landgoed. 
Deelname is gratis.

Tijdens deze wandeling van ca. 
anderhalf uur vertelt de gids over de 

rijke historie van dit landgoed. Dit 
keer staan de vroegere eigenaren van 
dit gebied centraal, die destijds een 
goede boterham verdienden met het 
eikenhakhout. De wandeling voert 
langs verschillende eikenbomen op 
dit landgoed. De gids vertelt over 
de gebruiksmogelijkheden van het 
eikenhout en -schors.

Aan het slot van de wandeling wordt 
op de zolder van het Bezoekerspa-

viljoen van Landgoed Beerschoten 
de expositie bezocht, die gewijd is 
aan de rol van het eikenhout op de 
Utrechtse Heuvelrug. Op deze expo-
sitie wordt aan de hand van foto’s, 
tekeningen en oude gereedschap-
pen de functie van het eikenhout 
getoond. 

In diverse diorama’s zijn ambachts-
lieden te zien, die met het eiken-
hakhout hun kostje verdienden: de 

schors werd gebruikt in de leerlooi-
erijen, het hout diende als brandhout 
en werd gebruikt voor het maken 
van omheiningen. Ook vormde het 
eikenhout de basis voor vlechtwerk 
in de bouw. De eikenhakhoutcultuur 
bloeide vooral in de negentiende 
eeuw. Nu is dat verleden tijd, want 
als brandstof is het eikenhout ver-
vangen door olie en elektra. In de 
leerlooierijen wordt nu gewerkt met 
chemische middelen. Hierdoor heeft 

het eikenhakhout een nieuwe functie 
in het landschap gekregen. Het is een 
bron van leven voor insecten, vogels 
en andere dieren en daarom een bij-
zonder stuk hedendaagse natuur. 

Belangstellenden kunnen de exposi-
tie ook op andere dagen bewonderen. 
De openingstijden van het Paviljoen 
Beerschoten zijn van dinsdag t/m 
zaterdag 13.30 -16.30 uur en op zon- 
en feestdagen 11.00-16.30 uur. Voor 
meer informatie over de activiteiten 
van Het Utrechts Landschap kijk op
www.utrechtslandschap.nl

Open Tuinendag Westbroek
Zaterdag 31 mei wordt er van 10.00 tot 17.00 uur in Westbroek weer de 
jaarlijkse ‘Open Tuinendag’ gehouden. Een diversiteit aan tuinen - zo niet 
lusthoven - wordt (gratis) opengesteld voor het publiek.

•	 	De	 tuin	 van	 de	 familie	 de	Rooij	 (Doctor	Welfferweg	 94)	 is	 een	 jonge	
tuin die zelf is aangelegd op een zeer vruchtbaar stuk weiland. De tuin, 
waarvan het begin en eind gemarkeerd worden door twee prachtige zeer 
verschillende vijvers, is dwars op de kijkrichting opgedeeld in stukken. 
Het is een echte liefhebberstuin met een grote diversiteit aan planten; er 
staan bijvoorbeeld meer dan 100 soorten (!) rozen. NB: huisdieren wor-
den niet toegelaten.

•	 	Marjolijn	 Delver	 (Kerkdijk	 127)	 heeft	 een	 afwisselende	 tuin,	 die	 een	
weids uitzicht biedt over de polder. Binnen een overzichtelijke structuur 
kunnen de planten hun gang gaan. Er zijn niveauverschillen, diverse 
klimrozen, spannende grassen, een grindtuin, een moestuin. De planten 
zijn vooral op bladstructuur gekozen zodat de tuin ook mooi is buiten de 
bloeitijd. Er is ook keramisch gevogelte van Harry Meussen te bewonde-
ren.

•	 	De	‘Moeras-	en	Stinzenplanten	tuin’	van	de	familie	Baas-Volkers	(Kerk-
dijk 132) grenst aan het reservaat ‘de Westbroekse Zodden’. Naast de 
moerasnatuur (met wilde orchideeën en de ongevaarlijke ringslang) 
zijn er biotopen aangelegd voor exotische stinzenplanten (ingeburgerde 
zuidelijke bosplanten). Een botanische tekenaar geeft uitleg, er is een 
antiquariaat met natuur- en tuinboeken en een apotheker informeert over 
natuurlijke genees- en verzorgingsmiddelen. Er zijn zaden en planten te 
koop, evenals porselein en boeken uit eigen verzameling. (NB: Deze tuin 
is in 2008 ook vrij toegankelijk elke laatste zaterdag van feb. t/m sept. en 
op zaterdag 14 juni)

•	 	De	 familie	Kalisvaart	 (Kerkdijk	 106)	 heeft	 een	 ‘hobby-erf’,	 bestaande	
uit een zelf ontworpen bloementuin, een boerenmoestuin en een klein-
dierweide. Men kan er kennismaken met biologische producten van het 
platteland. Er is een doorlopende demonstratie tingieten en porselein-
schilderen. Verkoop van tuinplanten en curiosa. Aan het einde van de 
middag worden hier de schapen geschoren.

•	 	De	tuin	van	Ineke	Hasenaar	(Doctor	Welfferweg	60)		laat	zien	hoe	er	met	
een planmatige aanpak een mooie basisstructuur ontwikkeld kan worden 
waardoor er een gevarieerde eenheid ontstaat. De individuele planten 
komen zo goed tot hun recht. De tuin krijgt als het ware een landschap-
pelijk karakter.

•	 	Daarnaast	kan	men	ook	gebruik	maken	van	de	gelegenheid	de	beelden-
tuin/galerie	Westbroek	aan	de	Kerkdijk	154	te	bezichtigen.

Bij bezoek aan de tuinen op de Kerkdijk graag parkeren op het daartoe 
gereserveerde weiland.

De tuin van Marjolijn Delver heeft een overzichtelijke structuur met niveau-
verschillen.

Op 1 juni organiseert het IVN-De Bilt 
(Vereniging voor Natuur- en Milieu-
educatie) een wandeling die door het 
noordelijk deel van de Utrechtse Heu-
velrug en het oostelijk deel van het 
Vechtplassengebied loopt. De wande-
ling gaat vanaf station Hollandsche 
Rading allereerst door landgoedbos 
omhoog de Heuvelrug op tot aan de 
Hoorneboegsche heide. Van het zand 
dalen we vervolgens af naar het einde 
van het Tienhovens kanaal en dit 
kanaal volgend komen we in het (tril)
veen van Westbroek. Tijdens de tocht 
treden we o.a. in het spoor van de das, 
betreden we het leefgebied van de 
boommarter, bezoeken we het laatst 
bekende leefgebied van het korhoen 
in de provincie Utrecht en dalen we af 
naar de zompige en vogelrijke moe-
rassen van het Noorderpark. 

De wandeling maakt deel uit van de 
IVN-estafette ‘Stappen door Utrecht-
se Landschappen’. Onder leiding van 
IVN-gidsen volgt u te voet de wegen 
van de natuur. Op deze manier ont-

dekt u hoe verschillende planten en 
dieren in de omgeving zich verplaat-
sen. Tijdens de excursie ziet u wat er 
gedaan wordt om natuurgebieden met 
elkaar te verbinden en welke kansen 
hiervoor nog zijn in uw omgeving. Na 
afloop van deze wandeling wordt het 
estafettestokje doorgegeven aan de 
afdeling Vecht en Plassen die de vol-
gende wandeling organiseren vanaf 
Slot Zuylen. Zo kunt u tot eind juni 
elk weekend een ander landschap in 
de provincie Utrecht ontdekken.

Excursie-estafette 
Met deze excursie-estafette brengt 
het IVN het belang van ecologi-
sche verbindingen bij inwoners en 
bestuurders van de provincie onder 
de aandacht. Tijdens de excursie ziet 
u welke verbindingswegen gereali-
seerd zijn, waar verbindingen nodig 
zijn en waar bestaande verbindingen 
verbeterd kunnen worden. De natuur 
in Nederland is een lappendeken van 
kleinere natuurgebieden, versnipperd 
door snelwegen, rivieren en kanalen, 

spoorlijnen en oprukkende steden en 
industrieterreinen. Door verbindingen 
te maken tussen de natuurgebieden 
kunnen dieren van het ene naar het 
andere gebied gaan, hierdoor wordt 
hun leefgebied vergroot. Dit is een 
voorwaarde voor een gezonde ont-
wikkeling en het voortbestaan van 
planten- en diersoorten. 

De wandeling start om 10.30 uur 
op de parkeerplaats naast NS-station 
Hollandsche Rading. De lengte van 
de wandeling bedraagt 11-12 km; dus 
we zullen ruim 4 uur onderweg zijn. 
De deelnemers worden verzocht zelf 
een lunchpakket en wat te drinken 
mee te nemen. U hoeft zich niet van 
te voren aan te melden. Informatie 
over de wandeling: tel. 030 2283286 
of	030	2319016.

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 over	 de	
estafette-wandelingen op
www.ivn.nl/utrecht

Weinig belangstelling voor
Voordaan en Beukenburg

door Henk van de Bunt

Op pad door de Utrechtse landschappen

Themawandeling Eikenschors



Loop/sloop en schade AUTO’S, 
busjes, vrachtwagens, bedrijfs-
wagen en pick-up’s, tractoren, 
heftrucks en aanhangers. Tel. 
06-27500115

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

Pfann-GBB is op zoek naar een 
MEDEWERKER binnendienst 
voor logistieke en commerci-
ele werkzaamheden. Voor meer 
info bel Dhr. M. Hoebe Tel. 
0346-259040

Te huur aangeboden zelfstandi-
ge WOONRUIMTE in G’kan. 
Geschikt voor 1 persoon. Tel. 
06-13262745

Te huur gevraagd: pand, hal 
of BEDRIJFSRUIMTE, circa 
75m², Europa auto export. Tel. 
06-27500115

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

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

Goed geknipt bij BETTY'S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Workshop SCHILDEREN 
in G’kan. 25 en 26 juni. 
Landschap, bloemen, fig/abstr. 
Info 030-2210052

TENNISMAATJES gezocht 
voor de winterperiode in G’kan. 
Inl. 0346-213319

FRANS leren spreken in kleine 
groepjes, aanvang eind sept. 
Inl. 0346-211667
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ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

9 EMMERS à 15 kg korrel-
pleisters fijn op kleur gemengd, 
licht mosterdgeel van Karwei. 
In 1 koop €100,-. Tel. 06 
23718384.

AARDGASKOOKTOESTEL 
4-pits. €45,-. Hanglegkast 
met passpiegel. €50,-. Tel. 
0346-281452

Stephen King boeken. à €1,-. 
Tel. 0346-211738

Gardena oprolbare tuinslang 
15m in cassette. €50,-. Tel. 
0346-213909

4 D. blauwe stapelstoe-
len. €10,-. Rieten nacht-
kastje. €5,-. Ps2 spellen. 
€10,-. Pitrietstoel. €5,-. Tel. 
0346-212881/06-24721434

Slaapzak d. blauw met ruit 
190x70cm. l. gew.polyester/
visc./polyam. €15,-. 2 Stuurtass 
+ bevest. “Agu”. zwart. €10,- 
p.s. Tel. 0346-212492.

Kinderstoel hout met voe-
ten plankje. €25,-. Tel. 
0346-212492

3 nostalgische rotan stoelen. 
€10,-. Event. per stuk. €5,-. Tel. 
0346-212707

Nintendo Wii spellen: resident 
evil 4, resident evil: umbrel-
la, chronicles en Medal of 
Honor. €25,- p.s. i.z.g.s. Tel. 
0346-211609

Wieg/wagen dekentje 
75x100cm. €8,50. Lakensetje 
broderie 100 katoen. €10,-. Tel. 
06-54665050

Buitenhok voor konijn of cavia. 
€10,-. Tel. 0346-214285

Tupperware ijslolly maken 
voor 6 stuks €5,50. Tuperware 
puddingvorm met 3 verschil-
lende bodems. €5,50.

Houten tafeltje met 2 tableaus 
63x33x40cm. €10,-. Rond 
houten tafeltje + onderblad 
Ø53cm. 3 br. pootjes. €10,-. 
Tel. 0346-214292

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Is aanwezig Ma. t/m Vr. 16.00-20.00 Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

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

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

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

Te koop gevraagd

Diversen

Personeel gevraagd

Geboortekaartjes

www.jvand.nl

Spiderwick in De Vierstee
Spiderwick is een live-action avonturenfilm geba-
seerd op de gelijknamige kinderboeken waarin drie 
kinderen een geheimzinnig boek ontdekken. Een 
korte inhoudbeschrijving: Mallory en haar tweeling-
broers Jared en Simon verhuizen met hun moeder 
naar Villa Spiderwick, een groot huis van hun tante. 
De kinderen ontdekken al snel een geheime biblio-
theek in huis waar een geheimzinnig boek wacht. 
Ze ontdekken ook dat er nog iemand in huis is, een 
kleine kobold, die hen het leven zuur maakt door 
Simons kikkervisjes in te vriezen, zijn muizen te laten 
ontsnappen en Mallory's haar aan haar bedeinde vast 
te knopen. Ze proberen de kobold gunstig te stemmen 
door een nieuw huisje voor hem te maken, het oude 
hadden ze kapot gemaakt. Als dank voor zijn nieuwe 
huisje geeft hij hen een waarschuwing: verbrand het 
geheimzinnige boek. Maar dat kunnen ze niet...
Deze film is op woensdag 4 juni a.s. om 14.00 uur in 
De Vierstee te zien. Kaarten van 4,50 euro zijn vooraf 
verkrijgbaar bij De Vierstee [HvdB].

Masquerade speelt
Aanstaande zaterdag 31 mei en zondag 1 juni speelt 
jeugdtheaterschool Masquerade 'Erin geluisd' in 
Theater Het Kunstenhuis aan de Egelinglaan 2B te 
Zeist.
Robin is verhuisd en gaat naar een nieuwe school. 
Maar daar is iets vreemds aan de hand. De kinderen 
maken graag huiswerk, drinken liever melk dan 
cola, vinden skaten veel te gevaarlijk, maar zijn gek 
op rekenen en taal als het pauze is. Dat is toch niet 
normaal.
Robin gaat op onderzoek uit en ontdekt langzaam 
wat er echt aan de hand is. Wie kan ze nog vertrou-
wen?
Een voorstelling ontstaan vanuit improvisatie en 
geïnspireerd op het boek 'Klem' van Mirjam Olden-
have. Aanvang zaterdag 31 mei 19.30 uur. Zondag 
1 juni 15.00 uur.

Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdag 28 mei 
zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar weer 
welkom op de tweeweke-
lijkse spelletjes- en knut-
selmiddag van Sojos. Er 
wordt uiteraard weer een 
superleuk programma 
aangeboden door Guner, 
de tijdelijke vervanger 
van Hassan. Uiteraard 
zijn ook de vaste vrijwil-
ligers weer van de partij. 
Deelname aan de mid-
dag is gratis. De middag 
begint om 14.00 uur en 

duurt tot 16.00 uur. De 
erop volgende middag is 
i.v.m. de Roefeldag van 
11 juni pas weer op 25 
juni. Dit zal tevens de 
laatste spelletjesmiddag 
van het seizoen zijn.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 29 
mei zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer 
in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein 
aan de Nachtegaallaan 
tussen 15.15 uur en 17.00 
uur. De sportbus bevat 

allerlei spelmaterialen 
die door de kinderen en 
de oudere jeugd gratis 
en onder begeleiding van 
vrijwilligers gebruikt 
kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook 
bijv. steltlopen of een-
wieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen welkom 
in Sojos waar het sport-
bus team een alternatief 
programma zal aanbie-
den.

Disco Party Sojos: Sum-
mer Feelings
Op vrijdag 6 juni zal er 
in Sojos een grote dis-
coparty onder de naam 
‘Summer Feelings’ geor-
ganiseerd worden. Dit-
maal zal er een breed 
aanbod aan muziekstijlen 
(Electro, House, Mini-

mal, Apres-ski and more) 
worden aangeboden door 
o.a. Martijn (DJ Disres-
pected), Alexander (DJ 
Lexio) en Wim (DJ Scott 
Marten). De avond begint 
om 21.00 uur en duurt 
tot 03.00 uur. Leeftijd is 
vanaf 16 jaar (legitimatie 
verplicht !) en de entree 
bedraagt 4 euro.
Dat wordt weer knallen!

Voetbal kijken
De volgende Kids Only 
is gepland op 13 juni. 
Omdat dit samenvalt 
met het EK voetbal, is 
de Kids Only voor een 
keertje aangepast. Er zal 
dan namelijk naar de EK 
voetbalwedstrijd Neder-
land - Frankrijk gekeken 
worden op super groot 
scherm. En het leuke is; 
je mag je ouders meene-

men om samen de wed-
strijd te kijken. Wat is er 
nu leuker dan samen met 
je vrienden en familie 
zo’n topwedstrijd te kij-
ken. De entree is geheel 
gratis. Je bent welkom 
vanaf 19.00 uur.
 
Cursus Weerbaarheid 
in Sojos
Vanaf woensdag 17 sep-
tember 2008 start in 
Sojos (i.s.m. Sport Mee 
De Bilt) weer een cursus 
weerbaarheid voor kinde-
ren van 10 tot 12 jaar. In 
de cursus ‘Weerbaarheid’ 
leren we je veel over 
onderwerpen zoals pes-
ten en nee leren zeggen 
en hulp vragen. Maar we 
doen ook allerlei oefe-
ningen waarvan je sterker 
wordt. Op het eind sla je 
zelfs een plankje door! 

Heb je zin om mee te 
doen? Deelname kosten 
bedragen 40,- euro voor 8 
lessen van anderhalf uur 
(met U-pas 20,- euro).
Inschrijven kan recht-
streeks bij Sojos, tel. 
0346-210337 (evt. inspre-
ken op het antwoord appa-
raat) of per email naar; 
sojos_sj jm@hotmail .
com , beide onder ver-
melding van naam, adres, 
leeftijd, telefoonnummer 
en emailadres. Zorg dat 
je er snel bij bent, want 
er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsten beschik-
baar. Jongens en meisjes 
krijgen gescheiden les en 
wel op de volgende tij-
den: jongens op woens-
dagmiddag van 16.15 
tot 17.45 uur en meisjes 
op woensdagmiddag van 
18.15 tot 19.45 uur. 

Sojos Agenda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of 

bijvoorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos 
website bezoeken. De website van Sojos is te 

vinden op www.freewebs.com/sojos1

Beauty-
verwendag
Op zondag 1 juni is er 
in buurthuis ’t Hoekie 
een beauty-verwendag. 
Van 13.00 tot 17.00 uur 
kan men zich heerlijk 
laten verwennen. Er zijn 
allerlei verschillende 
behandelingen moge-
lijk, zoals gezichtsbe-
handeling, manicure, 
pedicure, verschillen-
de massages enz. De 
entree is 2,50 euro en de 
behandelingen kosten 
maximaal 5 euro. Meer 
informatie: Buurthuis ’t 
Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2, De Bilt.  
Tel. 030 2201702, 
e-mail 
info@buurtwerkdebilt.nl.

Groentjes-markt bij peuterspeelzaal 
Op zaterdag 31 mei wordt weer de ‘Groentjes-markt’ 
gehouden bij Peuterspeelzaal ‘De Groentjes’ in Groe-
nekan. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is er van alles te 
doen. De kinderen kunnen onder andere pony rijden 
en cake versieren, er is een grabbelton en er kan 
worden geschminkt. Er zijn mooie prijzen te winnen 
bij het spannende rad van avontuur en bovendien is 
er een clown en een springkussen. Iedereen is van 
harte welkom op de Oranjelaan 22 in Groenekan. 
De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de peuterspeelzaal 
tel. 0346 211498 (van 9.00 tot 12.00).

Ook vorig jaar was er een clown 

bij de Groentjesmarkt.



Born Coutry treedt op
De dansers van de Country Line Dancers Born Country uit Maartensdijk 
traden onlangs op in attractiepark Slagharen en in de Keukenhof te Lisse. 
Bij de molen in het park gingen de voeten van de vloer. Er werden door 
de bezoekers veel foto's gemaakt. De dansers genoten van het mooie weer 
en van de vele bezoekers die kwamen kijken. Born Country treedt ook op 
bij het Houthakkersfeest te Lage Vuursche in augustus a.s., in september 
tijdens de 50+ beurs in de Jaarbeurshallen te Utrecht en in oktober in Ahoy 
te Rotterdam. Zie verder www.borncountry.eu

De wedstrijd startte gelijkopgaand, 
alhoewel DFD een lichte voorsprong 
pakte in de beginfase: 1-3. Twee-
maal Zes beet zich echter vast in de 
tegenstander en kroop langszij: 3-3. 
Toch was het DFD dat steeds weer 
aan de goede kant van de score kwam 
en pakte wederom een voorsprong: 
4-6. Dit kwam mede voort uit de 
nodige slordigheden in de verdedi-
ging van Tweemaal Zes. Dit leverde 
DFD relatief makkelijke kansen op. 
Met een stand van 6-8 op het score-
bord werd er gerust. De tweede helft 
wist Tweemaal Zes dat er een schepje 
bovenop moest, zowel aanvallend als 

verdedigend. Dit leek positief uit te 
pakken, aangezien Tweemaal Zes drie 
doelpunten op rij wist te produce-
ren, wat resulteerde in een kanteling 
van de stand: 9-8. Echter, wederom 
maakte Tweemaal Zes verdedigend 
vaak de verkeerde keuzes. DFD 
maakte hier dankbaar gebruik van. 
Met name rond de korf was Twee-
maal Zes minder scherp. Toch kwam 
Tweemaal Zes weer langszij: 10-10. 
Op dat moment werd Tim Meijers 
ingebracht voor Maik van Koute-
rik, voor meer aanvallende impulsen. 
Door snel balverlies in de aanval en 
een snelle tegentreffer aan de overzij-

de kon DFD wederom op voorsprong 
komen. De scheidsrechter had inmid-
dels aan beide kanten al enkele 100 
% strafworpen moeten geven, maar 
weigerde dit. Met name in de eind-
fase creëerde Tweemaal Zes een groot 
veldoverwicht en produceerde veel 
meer kansen dan de tegenstander, 
maar was simpelweg niet bij machte 
om een aantal hiervan te verzilveren. 
DFD kwam op een 13-14 voorsprong 
en koesterde deze voorsprong met 
een laatste lange aanval, waarin de 
bal niet meer werd verspild.
Een deceptie voor Tweemaal Zes, 
aangezien de koppositie verloren is 

gegaan. DFD heeft door deze winst 
zichzelf iets meer lucht verschaft in 
de strijd om handhaving. Volgende 

week reist Tweemaal Zes naar num-
mer drie Excelsior in Delft. Aanvang: 
15.30 uur.

Tweemaal Zes trekt aan kortste eind 
Na een minuut van stilte, ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Teus van Barneveld, één van de nestors 
van de club, ging de wedstrijd tegen het Friese DFD van start. De uitwedstrijd tegen DFD werd eerder deze 

competitie winnend afgesloten door Tweemaal Zes.

Tweemaal Zes creëerde een groot veldoverwicht, maar was niet bij machte 
om de zege te grijpen.

Bryan scoorde 18 punten en behaalde hij het goud in zijn 
poule. Lorenzo was goed voor een 5e plaats in zijn poule. Erin 
behaalde de derde plaats in haar poule. Barry kende een score 
van 3 gewonnen wedstrijden met 20 punten en werd derde in 
zijn poule en Bart tweede in diezelfde poule door een hogere 
score.
Vervolgens waren Babette de Groot, Sterre Stekelenburg, 
Joost Veldhuizen, Mike van Ek en Dirk-Jan Kooy aan de 
beurt. Babette en Sterre moesten uitkomen in dezelfde zware 
poule en werden respectievelijk 2de en 3de in deze poule. 
Joost werd 5de en Mike evenaarde dit resultaat even later. 
Dirk-Jan beeindigde zijn poulewedstrijden als derde. Na de 
middag kwamen Joost Brinksma, Kees Szabo, Jan Broek-
meijer, David Crommentuijn, Niels Landwaart, Victor en 
Marilou Boddé, Alex Moret, Bram de Bruijn, Niels Broek-
meijer en Thomas Alfen aan zet.Joost werd 4de in zijn poule. 
Kees woon alles en kon het goud mee naar huis nemen. Jan 
en David waren beide goed voor een 4de plaats. Niels, Victor 
en Alex moesten in dezelfde poule uitkomen en werden in 
deze volgorde respectievelijk eerste, tweede en derde. Bram 
en Niels moesten ook in dezelfde poule uit komen. Bram verloor al in de eerste partij van Niels. Niels werd uiteindelijk 
3de en Bram 4de. Als laatste moesten Thomas en Marilou optreden en zij werden derde en vierde in hun poule. Judokan 
ging met 13 prijzen naar huis terug. De judoka’s zullen na deze dag weer meer zelfvertrouwen krijgen en zien nu al uit 
naar een volgend toernooi.

Judokan succesvol
Zaterdag 24 mei gingen 21 judoka’s van Judokan met 

hun trainer John Jansen, naar Weesp om daar aan 
een goed bezet toernooi deel te nemen. Er waren 130 
judoka’s, die op drie matten om de prijzen streden.

Afgelopen zaterdag heeft DOS gewonnen van DKV 
uit Velsen, waardoor de ploeg uit Westbroek naar een 
gedeelde vierde plaats steeg. In de uitwedstrijd in Vel-
sen had DOS nog met 10-9 de punten aan DKV moeten 
laten. De wedstrijd kwam langzaam op gang want na 16 
minuten stond er 2-2 op het scorebord.  
Het tweede gedeelte van de eerste helft speelde DOS op 
zeer goede wijze de kansen uit en werd verdedigend de 
druk verder opgevoerd. DKV kwam hierdoor tot aan de 
rust niet meer tot scoren, terwijl DOS nog maar liefst 
acht doelpunten kon laten aantekenen. De kleedkamers 

werden met een 10-2 tussenstand opgezocht. 
In de tweede helft werd geprobeerd om hetzelfde niveau 
te bereiken als in de eerste helft. 
Het enige nadeel bij zo’n grote voorsprong is dat je als 
ploeg wat te snel naar een kans toe wilt spelen waarbij 
er dan slordigheden ontstaan. Maar door wederom weer 
een aantal goede aanvallen op te zetten wist DOS de 
eindstand te bepalen op 16-5. 
Komende zaterdag ontvangt DOS één van de twee 
koplopers. Rapid uit Haarlem komt naar Westbroek. De 
wedstrijd begint om 15.30 uur.

De D1 van SVM werd onlangs kam-
pioen in de 2de klas van de pupillen 
voorjaarsreeks. 
Achterste rij v.l.n.r.: Jan de Rooij 
(leider en trainer), Ruben Floor, Tom 
Koekoek, Ruben Hoogeveen, Gerrit 
Boshuis (sponsor), Pelle Schardam 
en Paul van Dijk (leider en trainer) 
Voorste rij v.l.n.r.: Jesper van Rooij-
en, Mike Boshuis, Chester Kemp, 
Jordi van der Lee, Stan van Dijk, 
Max Muys, Toin de Rooij, Bas Bos 
en Arne van Zijtveld (foto Ingrid 
Straalman).

SVM onlangs kampioen

DOS wint overtuigend
Ondanks dat er nog een aantal competitieronden moeten worden gespeeld 
zijn bij korfbalvereniging Tweemaal Zes zaterdag jl. De D1, D2 en DM3 
kampioen geworden.

kampioen geworden
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De Biltse Muziekschool houdt gere-
geld leerlingenpresentaties met een 
thema. Leerlingen van de muziek-
school treden dan voor het voetlicht 
met een speciaal programma. De 
eerstvolgende thema-avond heeft de 
blokfluit als onderwerp.
Leerlingen klassiek en pop bundelen 
op vrijdag 30 mei hun talenten en 
brengen een gevarieerd programma, 
waarbij integratie van beide tevens 
een onderdeel vormt. Slagwerkdo-
cent en initiator Patrick Onderweegs: 
‘Samen met viooldocente Ineke van 

Enk hebben we speciaal voor dit con-
cert een klein Bilts Metropole Orkest 
gevormd. Daarnaast spelen er diverse 
pop- en klassieke ensembles. Tijdens 
deze avond wordt er zowel muziek 
van Madonna en Metallica als van 

Händel gespeeld. Voor het publiek 
een mooie gelegenheid om ook ande-
re muziekstijlen te ontdekken’.
Aanvang is 19.30 uur in de Julius 
Röntgenzaal van de Biltse muziek-
school en de toegang is gratis.

De demonstratie Schapenscheren werd afgelopen zaterdag door veel men-
sen bekeken. Ook de kraamhouders van de Country Fair op het Maertens-
plein kregen veel aanloop. De volgende activiteit staat gepland op zaterdag 
7 juni. Er kunnen dan weer oude motoren, auto’s en fietsen worden bewon-
derd. Ook kunnen senioren dan als passagier een ritje maken in een aantal 
voertuigen en mensen die hun ‘oude’ voertuig ook graag willen tonen aan 
het publiek zijn van harte welkom. Aanmelden voor e.e.a. kan telefonisch 
Jannet Rijksen ( 0346 211380) [MD].
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Deze maand:
Soep naar keuze

*
Saté, kroepoek, friet & sla

*
Sorbet
€ 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

Summer Feelings 2008 wordt een 
Hardcorefeest met Top 40-muziek en 
Electro house. Het moet een groots 
dance-feest worden, zoals bijvoor-
beeld de Hardcorefeesten in de Vecht-
sebanen, maar ook zoals de feesten 
tijdens Oud en Nieuw in Sojos zelf. 
Maar dan nu wel met veel extra licht 
en geluid. Een feest voor iedere Hard-
core liefhebber van 16 jaar en ouder.

Summer Feelings 2008
Martijn Roose, zelf dj in zijn vrije 
tijd, heeft onlangs Wim van Bar-
neveld benaderd. Wim regelde de 
inmiddels tijdelijk gestopte maar zeer 
goedbezochte Sojos discoavonden 
voor de jeugd in Westbroek. Samen 
met Alexander en Wouter wordt er 

nu samengewerkt om één groot feest 
neer te zetten. ‘Regelmatig bezoeken 
we ieder grote feesten en in Maar-
tensdijk en omgeving heb ik, samen 
met anderen, ook al een aantal feesten 
georganiseerd. Ik denk dat we weten 
wat de jongere en oudere ‘jeugd’ leuk 
vindt. Wim en ik zullen wisselend 
draaien en Alexander en Wouter rege-
len het licht en het geluid. We hebben 
zelf allemaal apparatuur, dat we mee 
nemen en huren ook nog extra mate-
riaal in, zoals extra geluid, lasers, 
diverse led lights, led verlichting en 
een verhoogd podium. 

We werken met drie vaste portiers die 
via oortjes met elkaar in verbinding 
staan, net zo als met Oud en Nieuw 

in Sojos. Ook de andere medewer-
kers voor de bar en de kaart en munt 
verkoop, Jan Gijssen, Frank Nauta, 
Joost Wouterloot, Marnix Kramer, 
Peter Kemp, Rutger van Amstel en 
Stephan Schuller hebben dit werk 
vaker gedaan’. Het leuke is dat de 
organisatoren allemaal in leeftijd ver-
schillen en weten wat veel van hun 
leeftijdsgenoten leuk vinden. 

‘Dit feest is toegankelijk voor ieder-
een van 16 jaar en ouder en omdat 
we elk tot een andere leeftijdsgroep 
behoren verwachten we ook mensen 
van 30 jaar en ouder. We denken 
dat het ook een soort reünie wordt 
van allemaal verschillende groepen 
mensen, die elkaar ook weer ken-

nen’, vertelt Wim. Martijn vult aan: 
’De toegangsprijs hebben we laag 
gehouden, 4 euro. We houden er niets 
aan over, maar dat hoeft ook niet. We 
genieten er zelf ook van en als het 
feest geslaagd is vinden we dat een 

goede beloning’. De deur gaat om 
21.00 uur open en om 03.00 uur is het 
feest afgelopen. Er kunnen maximaal 
220 mensen worden toegelaten en 
vol is vol.

Summer Feelings 2008
door Marijke Drieenhuizen

Martijn Roose, Alexander van Hartingsveldt, Wouter van der Horst en Wim van Barneveld organiseren 
op vrijdag 6 juni voor jongeren uit Maartensdijk en omgeving een groot feest in het Sojosgebouw aan de 

Dorpsweg in Maartensdijk.

Martijn Roose (links) en Wim van Barneveld zijn de dj’s tijdens het Summer 
Feeling 2008 feest.

Ook het onderhoud van de JOP laat 
de hangjeugd niet onverschillig. Tij-
dens een door hen gearrangeerde ont-
moeting vertellen ze plekken die (nu 
al) aan slijtage onderhevig zijn voor 
wat betreft het schilderwerk zelf in 
de oorspronkelijke kleuren te willen 
opknappen. 
Op de vraag of het de jongeren goed 
bevalt in hun JOP komen diverse 
antwoorden. De één zegt spontaan 
‘Ja’, een ander vindt dat er te weinig 
zitplaatsen zijn (‘als we hier met z’n 

tienen zijn is er niet voor iedereen 
plaats’) en weer een ander vertelt het 
verhaal, dat juist die middag twee 
mensen met een kaart in de hand hem 
aanspraken, met de vraag: ’Is dit het 
hokje van de bushalte?’ Het verhaal 
wordt afgerond met de alleszeggende 
opmerking: ‘Ze dachten ook nog, dat 
ze op de Dorpsweg (in Maartensdijk 
red.) liepen’.

Opening
Het blijkt, dat er alsnog een officiële 

opening zal komen van deze Groe-
nekanse aanwinst in het kader van 
jeugd- en jongerenbeleid. Ook de 
jongeren zelf ondersteunen deze cere-
monie protocollaire. ‘Dat moet toch 

ook wel. Er zijn er zoveel, die deze 
JOP hebben gesponsord met grote of 
kleine bedragen; daar moet je wel wat 
voor doen’. Voorlopig staat vrijdag 
27 juni daarvoor in de agenda rood 

omcirkeld. In eerste instantie dacht 
de jongerengroep daarbij aan een bar-
becue, maar bij nader inzien kleefden 
daar toch te veel organisatorische en 
brand(on)veilige bezwaren aan. Nu is 
men uitgekomen op een eenvoudig 
hapje en een drankje. 

Om de kosten daarvan zelf te kunnen 
opbrengen, is de groep voor een aan-
tal weken een ‘klusbedrijfje’ begon-
nen. Men denkt daarbij aan allerlei 
dingen, zoals grasmaaien, auto was-
sen, rommel opruimen enz. enz. Voor 
5 euro per uur is men in overleg voor 
wat betreft datum en tijd ‘in te huren’. 
Na de openingsvrijdag zal het bedrijf-
je weer snel worden geliquideerd. 
Lennart wordt spontaan aangewe-
zen als regelneef. Door hem op z’n 
06 te bellen, kan een afspraak wor-
den gemaakt. Zijn nummer is 06 
52450690. Hij zal de vragen uitzetten 
onder de andere plm. 20 leden van 
de hanggroep; een groep die staat te 
popelen om op deze manier financieel 
aan de openingskosten bij te dragen.

JOP jeugd in het spoor van 
‘Heitje voor een karweitje’

door Henk van de Bunt

Er is sinds de plaatsing van de JOP in Groenekan een grote vooruitgang 
geboekt in het schoonhouden van deze hangplek. Er zijn nu dagen, dat 
omwonenden geen lege flessen etc. in hun tuin vinden als overblijfsel 
van het aangenaam verpozen de vorige avond. In de JOP zijn bezem, 

stoffer en blik aanwezig en deze worden goed gebruikt. Er ligt 
nauwelijks rotzooi op straat. Omwonenden zijn ook daarom tevreden. 

De klusgroep is er klaar voor. Door 06 52450690 te bellen kan men een 
klusjesjongere inhuren.

Schapenscheren ‘Pop meets classic’

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
29-5

Wo.
04-6

Do.
05-6

Vr.
30-5

9,50 

9,50 

9,50 

Woe.
28-5 "Kliekjesdagen"

diverse vis, vlees en 
vegetarische gerechten

Pangafilet met noorse garnalen

Kalkoen schotel met rijst en 
zomersalade

Nieuwe "à la carte" kaart
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