
De verkoopdocumentatie voor de vrije 
sector twee-onder-één-kap wonin-
gen, met de koopsomindicatie vrij op 
naam vanaf 515.000 euro is vanaf 13 
augustus 2008 af te halen bij De Jong 
& Greven makelaardij o/g, Dorps-
weg 82 te Maartensdijk, bereikbaar 
onder telefoonnummer 0346 211813. 
Tevens is de verkoopdocumentatie 
beschikbaar tijdens de verkoopinfor-
matieavond op woensdag 3 septem-
ber 2008 van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in De Vierstee, Nachtegaallaan 30 te 
Maartensdijk.
De belangstellenden voor de twee-
onder-één-kap woningen zijn door 
BEMOG geïnformeerd met betrek-

king tot het beschikbaar komen 
van de verkoopdocumentatie. Door 
Woonstichting SSW zijn de belang-
stellenden geïnformeerd met betrek-
king tot het beschikbaar komen van 
informatie voor de 12 koopwoningen 
en de 20 huurappartementen.

Bouwrijp maken
Nadat medio 2005 de gemeenteraad 
van De Bilt Bemog Projektontwik-
keling Utrecht B.V. heeft uitgeroe-
pen tot winnaar van de selectie voor 
de ontwikkeling van de voormalige 
gemeentewerf te Maartensdijk is er 
heel veel werk verzet. Gezamenlijk 
hebben de Gemeente De Bilt, Woon-

stichting SSW en BEMOG de voorbe-
reidende werkzaamheden uitgevoerd.
Inmiddels zijn de eerste zichtbare 
werkzaamheden voor het project uit-
gevoerd. Zo zijn het clubhuis, de 
tennisbanen van tennisvereniging 
Tautenburg en de huisvesting op de 
voormalige gemeentewerf gesloopt 
en zal binnenkort gestart worden met 
het bouwrijp maken van het plan-
gebied. Nadat deze voorbereidende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan 
dan werkelijk worden gestart met 
de realisatie van dit unieke project: 
14 vrije sector twee-onder-één-kap 
woningen, 12 koopwoningen en 20 
huurappartementen.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

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

‘Opgetogen’, dit mag men niet missen

De architect liet zich voor de gebogen kappen in zijn ontwerp inspireren 
door de vorm van de betonnen bovenleidingpalen van de spoorweg Utrecht-
Hilversum.

Het Houthakkersfeest dat op zaterdag 
16 augustus voor de drieentwintigste 
keer in De kuil van Drakensteijn 
in Lage Vuursche plaatsvond trok 

dit jaar weer heel veel bezoekers. 
Hout stond uiteraard centraal, maar 
er waren natuurlijk ook andere acti-
viteiten. De vele honderden bezoe-
kers kwamen ruim aan hun trekken. 
De grote hoeveelheid kramen en het 
fraaie zomerweer speelden daarbij 
een belangrijke rol. Uiteraard was er 
ook van alles te eten.

Zoals elk jaar was er weer de wed-
strijd om de titel ‘Houthakker van het 
jaar 2008’ en werden er Jack Russel 
wedstrijden gehouden. De populaire 
line dancers van Born Country uit 
Maartensdijk gaven een succesvol 
optreden. Ook de Eemzangers uit 
Baarn genoten veel belangstelling. 
Het was dit keer zo enorm druk dat 
het veel moeite kostte om alle acti-
viteiten te kunnen zien. Vooral bij de 
Jack Russel races was het erg moei-
lijk een plekje vooraan te krijgen. Het 
brandweercorps uit Baarn had vooral 
veel belangstelling van de jongeren. 
Die mochten dan ook achter het stuur 
van een echte brandweerauto plaats-
nemen.

Willem Kuus uit Bunschoten won 
voor de vierde opeenvolgende keer de 
Houthakkerswedstrijd. Kuus woon-
de in zijn jeugd in het huisje, dat 
op de kruising Maartensdijkseweg 
- Vuursesteeg staat. Een dag later 
vertelde hij, samen met zijn vrouw juf 
Erica van de Maartensdijkse Martin 
Luther Kingschool, dat het dit jaar 
minder gemakkelijk ging dan bij eer-
dere afleveringen: ‘Ik ging qua tijd 
als vierde naar de finale. Daar kon ik 
pas op basis van uitvoering en tech-
niek de achterstand inlopen’. [GG]

Willem Kuus geniet met zoon en dochter 
van de zojuist ontvangen eerste prijzen. 
(foto Erica Kuus - van der Snel) 

De winnaar sculptuurzagen van 2007, Rolf Döderlein de Win, probeert zijn 
titel te verdedigen.

Enorme drukte bij 
Houthakkersfeest

Daniël droomt ervan eens een echte 
brandweerman te zijn.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

24 augustus - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

24 augustus - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
24 augustus - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
24 augustus - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek, Odijk

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

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

24 augustus - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. A. v.d. Galien, 

Dokkum

Ned. Ger. Kerk Westbroek
24 augustus - 10.00 uur

Ds. P.S. Veldhuizen, Schoonhoven
24 augustus - 18.30 uur

Ds. G.M. Landman, De Bilt

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
24 augustus - 10.00 uur
Ds. M. van der Zwan

24 augustus - 18.30 uur
Kandidaat G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

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

24 augustus - 10.00 uur
Ds. A. van Cappellen, Putten

24 augustus - 18.30 uur
Ds. L.W. Smelt, De Bilt

Onderwegkerkje Blauwkapel
24 augustus – 9.30 en 10.30 uur

Pastor M. de Meij
Oecumenische dienst
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Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘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

Ex-Journaal presentatrice Aldith 
Hunkar geeft van 26 t/m 28 augus-
tus a.s. een 3-daagse mediaworkshop 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in 
Buurthuis ‘t Hoekie. Het betreft een 
pilotversie van een door haar ont-
wikkelde kinder- mediatraining. Voor 
deze workshop zijn nog plaatsen vrij. 
De training is van 13.00 tot 16.00 
uur. De kosten bedragen 20 euro. 
U-pasregeling is mogelijk. Aanmel-
den kan via Buurthuis ’t Hoekie, tel. 
030 2201702 tot en met vrijdag 22 
augustus a.s.

3-daagse mediaworkshop voor kinderen

VakantieBijbelFeest en 
ZomerJeugd2Daagse

Op woensdag 27 en donderdag 28 
augustus a.s. organiseert de Evange-
lisatiecommissie van de Hervormde 
Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt het 
VakantieBijbelFeest in het gebouw 
De Voorhof, gelegen naast de Kerk 
aan de Dorpsstraat en Burg. De Wit-
hstraat te De Bilt. Beide dagen duren 
van 10.00 tot 15.00 uur.
Het thema is ‘Effe Anders’ en hoe 
anders, kun je zelf mee maken! We 
hopen jullie te zien op 27 augustus 
rond 9.45 uur om in te schrijven! En 
ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, 
nichtjes, iedereen tussen de 4 en 12 
jaar is welkom! Info vooraf: Adri van 
der Weide: tel. 030 6586261 of Gea 

de Rooij: tel. 030 2201705.
Ben je tussen de 12 en 15 jaar, dan is 
het ’s avonds raak. Het Baken (naast 
de Dorpskerk aan de Burg. de Wit-
hstraat in De Bilt) staat open! Twee 
open jeugdavonden met een Bijbelse 
boodschap! Woensdag 27 augustus 
van 18.00 uur tot 21.00 uur is het 
thema: ‘Praaf effe anders’ en kun je 
meekoken en - eten in het chat-cafe! 
Donderdag 28 augustus van 20.30 uur 
tot 23.30 uur is het thema: ‘Denk effe 
anders’ en is er een gijzelingsdrama 
in het bos…….. Neem hiervoor je 
fiets mee. En beide avonden is alles 
voor niets! Wil je nog meer weten bel 
even naar Arnold tel. 06 30963054.

KBO gaat naar Friesland
Op woensdag 27 augustus a.s. organiseert de K(atholieke)B(ond) van 
O(uderen) een bustocht naar Friesland; naar o.a. Hindelopen en een aantal 
andere Friese (Elf-)steden. In Hindelopen is de ontvangst met koffie en 
Friese koek. Er wordt een bezoek gebracht aan het schaatsmuseum en een 
rondwandeling door Hindelopen gemaakt met tussendoor een Elfstedentocht-
vragenspel met leuke prijzen. Er is vervolgens een echte boerenlunch met o.a. 
soep, een fantastische stoofschotel met passend dessert, allemaal (h)eerlijke 
Friese gerechten. Daarna maakt de bus begeleid door een gids een mooie tocht 
langs een aantal van de Friese Elfsteden. Bij terugkomst in Hindelopen wordt 
er koffie met suikerbrood geserveerd, afgesloten met de (terug-)reis naar De 
Bilt. Niet-leden zijn ook van harte welkom; een telefoontje voor informatie en 
aanmelding kan naar de nummers 030 2287117 of 030 2286483.

VakantieBijbelWeek
Nog 6 nachtjes slapen en dan is het zover… op dinsdag 26 augustus begint 
de VakantieBijbelWeek in Westbroek! Net als de voorgaande jaren is ieder-
een welkom in de tent bij de Holsblokkenweg. Overdag is er een program-
ma voor alle basisschoolkinderen of in de eerste groep van het voortgezet 
onderwijs. Rondom het thema ‘ff Anders’ zal er iedere dag een Bijbelver-
haal verteld worden, is er een sketch, zingen we met elkaar, doen spellen 
en maken iets moois om mee naar huis te nemen. Dinsdag, woensdag en 
donderdag begint het programma om 10.00 uur en is het om 15.00 uur afge-
lopen. Op vrijdag is er een speciaal programma; dat begint om 10.00 uur en 
is afgelopen om 12.15 uur. Op dinsdag en woensdag dien je een lunchpak-
ket mee te nemen.  ’s Avonds is er vanaf 19.30 uur een jongerenprogramma 
voor iedereen vanaf 12 jaar. Op dinsdagavond is er een volleybaltoernooi en 
op woensdagavond het spannende ‘ff Anders’-spel met als hoofdprijs een 
taart! Dus maak een team en doe mee! Op donderdagavond vanaf 19.00 uur 
is er de ‘Family evening’ met diverse activiteiten, jong en oud is hierbij van 
harte welkom.

Zomermarkt in 
Lage Vuursche

Zaterdag 23 augustus wordt in Lage Vuursche een zomermarkt gehouden. 
Van 10.00 tot 16.00 uur is het Dorpshuis De Furs (Slotlaan 4) het middel-
punt van diverse activiteiten. De opbrengst is bestemd voor het onderhouds-
fonds van de Ned. Herv. (PKN) Kerk in het dorp. Er is een rommelmarkt, 
een luchtkussen en het Rad van Fortuin draait. Dit is maar een greep uit de 
activiteiten. Tussen 10.00 en 13.00 uur kan de auto worden gewassen voor 
een vriendelijk prijsje. Verder is er van alles te koop, te eten en te drinken. 

Orgel
Tussen 13.00 en 16.00 uur wordt er afwisselend op het monumentale van 
Oeckelen-orgel in de Ned. Hervormde Kerk door respectievelijk (vaste 
organist) Paul van Rooijen en de aan de kerkelijke gemeente verbonden 
predikant ds. Gijsbert Kruijmer gespeeld. Als toegangsprijs wordt dan 1 
euro gevraagd. Om 16.00 uur is de uitslag van de grote verloting. Iedereen 
hartelijk welkom. Inlichtingen vooraf 035 6015185 t.n.v. J. Kuijt.

“Mijn genade is U genoeg”
2 Korintiërs 12 : 9

Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen
mijn innig geliefde man, onze broer en zwager

Gijsbertus van Zijtveld
echtgenoot van Neeltje van Zijtveld - van Dijk 

in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

18 augustus 2008
Tolakkerweg 86
3739 JR  Hollandsche Rading

Mijn man, onze broer en zwager is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren op D.V. woensdag 20 en donderdag 21 augustus van 
19.00 tot 20.00 uur aan de Tolakkerweg 86 te Hollandsche Rading.

De rouwdienst wordt in besloten kring aan het rouwadres gehouden.

De begrafenis zal op D.V. vrijdag 22 augustus omstreeks 12.30 uur plaatsvinden 
op de Hervormde begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Wij zijn ze kwijt….
Wie, o wie heeft donderdag 14 of vrijdag 15 augustus jl. de twee korfbalpalen 
inclusief originele wedstrijdmand (van DOS) voor grof vuil aangezien en 
meegenomen? Zij lagen aan de rand van het pleintje aan de Wolkammerweg 
in Westbroek. Wij krijgen ze graag terug. 

Familie De Rooij, Wolkammerweg 32, Westbroek, tel. 0346-282161
 



In de Vierklank van 19 augustus 1998 
stond een oproep: ‘Zin in een dagje 
Friesland? Henk Broekhuizen, ook 
wel bekend als ‘de dorpsomroeper 
van Maartensdijk’, organiseert een 
dagje uit voor 55+ ers. Hij doet dat 
op eigen initiatief. Als het aanslaat 
komt er misschien wel een ’reisgezel-
schap’.
Vorige week dinsdag 12 augustus 
2008 vertrok Reisclub 55+ van Henk 
en Henny Broekhuizen voor een dag-
reis naar Friesland, die exact gelijk 
was aan de allereerste reis, die ze tien 
jaar geleden maakten.

Gekomen
Dat reisgezelschap is er dus gekomen. 
De Reisclub 55+ heeft in de afge-
lopen tien jaar gemiddeld 25 reizen 
per jaar gemaakt en dat zijn er 250 
bij elkaar, waaronder dagtochten in 
eigen land en vier-, vijf- en zesdaagse 

reizen naar Berlijn, Dresden, België 
en Luxemburg, Sauerland, Texel en 
Zeeland. ‘We hebben altijd met prima 
chauffeurs gereden en nog nooit 
brokken gehad’, zegt Henk. ‘Tijdens 
al die reizen hebben we ooit éénmaal 
iemand onderweg naar een zieken-
huis moeten brengen. Dat was in Ber-
lijn en haar terugreis daarna is prima 
geregeld. We hebben ergens anders 
ook eenmaal iemand na heel lang 
wachten moeten achterlaten omdat 
die nooit meer kwam opdagen.’

Eerste reis
Tien jaar geleden op woensdag 16 sep-
tember vertrokken 50 senioren vanaf 
het Maertensplein met de bus voor 
een dagje naar Friesland. De gemid-
delde leeftijd van het gezelschap was 
60 jaar De oudste deelnemer was 82. 
De foto in de Vierklank toont Henk 
Broekhuizen naast een volle bus. Het 

is vlak voor het vertrek. Hij staat er 
bij of hij het al jaren doet, maar het 
is zijn eerste reis. De première. Hij 
krijgt bij het vertrek een hand van één 
van de sponsors van voorheen, Jeroen 
de Zeeuw, van C 1000. Ze waren 
die dag in Hindeloopen in het Hidde 
Nijlandmuseum, ze waren in Workum 
op bezoek bij het Jopie Huisman 
museum, het aardewerkmuseum, het 
bromfietsmuseum, de scheepswerf 
De Hoop en het vliegveld Lelystad. 
Ze dronken koffie met gebak. Er was 
een lunch van soep, stokbrood en fruit 
en ze hadden volop plezier. Er was 
toen een mevrouw van hoge leeftijd 
die zei: ‘Nu ontdek ik pas hoe mooi 
Nederland is.’

Vertrouwen
Vorige week dinsdag vertrok er 
opnieuw een bus vol 55-plussers naar 
Friesland. Zestig waren het er. Niet 
alleen deelnemers uit Maartendijk, 
maar ook uit Bilthoven en De Bilt. 
De reis was precies dezelfde als die 
van tien jaar geleden. Einde middag 
waren ze terug. Alles ging perfect, 
vertellen ze en het kost maar 20 euro. 
Enkele reizigers gaan naar huis, maar 
de meeste praten na in Dijckstate met 
een drankje en blijven eten. Chef-
kok Wilfried Schwarte is blij met de 
omzet die de reisclub oplevert. Aan 
tafel roept Mieke de Kruyf opgetogen: 
‘Van al die tien jaar heb ik in negen 
jaar, bijna alle reizen meegemaakt en 
ik blijf het doen hoor, want het is fan-
tastisch’. Constant Gielingh, die ook 
al vele reizen meemaakte is het daar 
van harte mee eens. Mevrouw Nel 
Otten die in Dijckstate woont, heeft 
dezelfde ervaring en zegt:: ‘Henk kan 
dat alleen maar met zo’n vrouw als 
Henny is. Die combinatie van organi-
satie en zorg is geweldig. Daar kun je 
op vertrouwen.’ 

‘Ik ben blij dat zo velen ondanks de 
regen zijn gekomen. Daaruit blijkt 
dat we moeten blijven herdenken, 
zodat de huidige generatie begrijpt 
wat er gebeurd is’, zegt Jeanne Hil-
dering van het organisatiecomité in 
haar openingswoord. ‘We staan stil 
bij de vele slachtoffers die de vrede 
niet hebben mogen halen. Samen her-
denken en verbonden voelen, maar 
ook samen willen doorgaan vanwege 
de vrijheid. Het gebeurde is voorbij, 
maar voor altijd in ons opgeslagen.’

Diep respect
Ook burgemeester Arjen Gerritsen 
gaat in zijn toespraak in op het belang 

van herdenken. ‘Met elkaar proberen 
we mensen die oorlog noch bezetting 
hebben meegemaakt doordrongen te 
houden van wat vrijheid en mede-
menselijkheid waard is.’ De capitula-
tie van Japan in 1945 gebeurde nadat 
Japan onmenselijk en onbeschrijfbaar 
leed had toegebracht aan miljoenen 
mensen in Zuidoost-Azië en met name 
Nederlands-Indië. ‘Dat leed vormt de 
grondslag van ons herdenken. Dat is 
waar het in de eerste plaats om gaat. 
Niet uit wraak of kwade gevoelens 
jegens degenen die ons dit hebben 
aangedaan, maar vooral uit het gemis 
van degenen die vandaag niet meer in 
ons midden zijn.’ Gerritsen gaat in op 
het verdriet, de zorg over het verwer-
ken van onmetelijk leed en de zorg 
over het weer moeten opbouwen van 
een nieuw bestaan in een ander land, 
waarmee slachtoffers te maken kre-
gen. De burgemeester is dankbaar dat 
we er ondanks het verloop van tijd, 
nog steeds in slagen de boodschap van 
het herdenken van de Tweede Wereld-
oorlog te verbreiden. ‘Als ons wordt 
gevraagd elkaar te helpen, elkaar het 
beste te geven, elkaar te beschermen, 

dan behoort in ons achterhoofd een 
herdenking als deze te zitten. Die laat 
ons zien hoe broos, hoe breekbaar ons 
leven en onze vrijheid is. Hoe lang 
een vernield mensenleven kan duren. 
Hoe diep we elkaar wonden kunnen 
toebrengen. U bent hier allemaal als 
deelgenoten van een verleden dat 
zich tot ver na 1945 uitstrekte. Voor 
u is niets abstract aan deze herden-
king. En toch heeft u, met alles wat 
u is wedervaren, een toekomst opge-
bouwd. Ik betuig u daarvoor mijn 
diepe respect.’

Repatrianten
Na de toespraak van de burgemeester 
plaatsen 63 aanwezigen een rode roos 
in vazen bij het monument. Voor elk 
jaar dat de bevrijding nu duurt een 
roos. Een vertegenwoordiger van de 
vierde generatie plaatst daar een witte 
roos tussen. Die roos symboliseert de 
toekomst.
De toespraak van Henk Woudstra uit 
Groenekan gaat over de overlevenden 
van de oorlog in Nederlands-Indië. 
Woudstra is er door zijn huwelijk met 
Hannie, een ‘anak Palembang’, bij 

betrokken geraakt. ‘Hannie is na de 
kampjaren in 1946 met haar ouders 
van Indië naar Nederland gekomen. In 
de jaren na 1945 zijn enkele honderd-
duizenden mensen in twee golven uit 
Indië naar Nederland gekomen. De 
eerste 140.000 mensen kwamen tus-
sen 1945-1948 uit de kampen. Naar 
lichaam en vaak ook naar geest mis-
handeld en beschadigd. De meesten 
van hen hadden het vaste voornemen 
in Nederland te herstellen, nieuwe 
krachten op te doen en terug te gaan 
naar hun Indië. De tweede golf kwam 
na 1950, omdat voor iedereen die 
uit Nederland kwam het verblijf in 
Indië onmogelijk werd gemaakt. In 
totaal zijn ongeveer 300.000 mensen 
naar Nederland gekomen.’ Woudstra 
vertelt over de vernederende manier 
waarop in die tijd vaak over repatri-
anten werd gedacht en gesproken. 
Hij hekelt ook de houding van de 
Nederlandse regering van die tijd. 
‘Er bestonden in die tijd geen sociale 
wetten. De binnenkomers werden aan 
zichzelf overgelaten. De mensen uit 
Indië kregen geen enkele genoeg-
doening voor de schade, de pijn en 
het verdriet hun aangedaan door de 
Jappen. Overheidsdienaren kregen 
zelfs hun achterstallig traktement niet 
uitbetaald.’ Cynisch vertelt hij dat het 
schuldbesef in 2000 de Nederlandse 
regering te machtig werd en dat die 

toen met ‘Het Gebaar’ kwam. ‘Geen 
schadeloosstelling. Nee het werd een 
symbolisch bedrag. Gelukkig voor de 
regering vielen de kosten mee, want er 
waren van de gerechtigden inmiddels 
al 200.000 overleden.’ Woudstra con-
stateert dat de Indische Nederlanders 
zich ondanks het gebrek aan begrip 
en medewerking bewonderenswaar-
dig aanpasten. ‘Zij gingen aan het 
werk en hanteerden hun eigen Indi-
sche arbeidsethos. Keihard werken, 
niet zeuren en je eigen problemen 
oplossen. Zij bleken een verrijking 
van onze Nederlandse samenleving.’ 

Last Post
Peter van der Horst van de Konink-
lijke Biltse Harmonie brengt de Last 
Post ten gehore en speelt, nadat een 
minuut stilte in acht is genomen, het 
Wilhelmus. Dat wordt door de aan-
wezigen meegezongen. Burgemeester 
Gerritsen en wethouder Mittendorff 
leggen namens het gemeentebestuur 
de eerste krans. Vervolgens worden 
kransen gelegd door het organisatie-
comité en de oud-strijders. Daarna 
wordt de halfstok hangende vlag in 
top gehesen en begint het defilé waar-
bij veel bloemen bij het monument 
worden gelegd. De zon is inmiddels 
weer gaan schijnen. De herdenking 
wordt op Indische wijze met koffie en 
spekkoek afgesloten.
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Weer veel belangstelling bij herdenking 
Japanse capitulatie

door Guus Geebel

Op vrijdag 15 augustus was het 63 jaar geleden dat Japan capituleerde en er ook in Zuidoost-Azië een einde 
kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust herdachten 

enkele honderden slachtoffers en nabestaanden het einde van de Japanse terreur. 

Henk Woudstra uit Groenekan vertelt 
hoe het de overlevenden van de oor-
log in Nederlands-Indië is vergaan.

Weer veel aanwezigen bij de herdenking.

Tien jaartjes verder
door Kees Pijpers

Deze dagen bladeren we eens in voorbije Vierklanken en pikken er wat 
uit, waarbij we denken: Hoe zou het hem, haar of het zijn vergaan…….

Halverwege het eerste decennium: 16 april 2003 vertrekt Reisclub 55 +++  
voor een dagtocht naar de Achterhoek. Voor het vertrek wordt nog snel even 
De Vierklank, waar een goede band mee bestaat, ingekeken. 

Alpenplanten-spektakel 
Voor de gevorderde maar ook voor de beginnende liefhebber, is er op 23 en 
24 augustus a.s. weer het ‘Alpenplanten Rariteiten Weekend’
Kwekerij Ploeger in De Bilt doet dit weer samen met onze bekende bui-
tenlandse collega’s uit Engeland, Schotland en Zwitserland. Gezamenlijk 
brengen zij Europa’s grootste collectie rotsplanten en alpineplanten. Vanaf 
begin augustus wordt er via internetsite: www.ploegerdebilt.nl informatie 
verstrekt over alle plantensoorten welke dat weekend aanwezig zullen 
zijn.
Dit jaar wordt voor het eerst de Najaarsverkoopdag van de Nederlandse 
Rotsplanten Vereniging in de Botanische Tuinen in Utrecht gelijktijdig met 
dit Alpenplanten Rariteiten Weekend georganiseerd. Een gecombineerd 
bezoekje is zeker de moeite waard.
Het Internationaal alpenplanten-spektakel wordt gehouden bij Kwekerij 
Ploeger, Blauwkapelseweg 73, 3731 EB De Bilt. Tel.030 2202602; De 
Openingstijden zijn: zaterdag 23 augustus 2008 van 09.00 tot 17.00 uur en 
zondag 24 augustus 2008 van 10.00 tot 16.00 uur

Kruiden centraal op Open Dag 
Op 23 augustus 2008 van 11.00 tot 16.00 uur houdt Tuinderij Eyckenstein, 
Dorpsweg 264-achter in Maartensdijk weer een Open Dag. Tuinderij Eyc-
kenstein is gelegen op de fraaie voormalige moestuin van Landgoed Eyc-
kenstein. Op de Tuinderij worden biologische groenten geteeld, waaronder 
ook een aantal vergeten en bijzondere groenten zoals knolselderij, schorse-
neren, pastinaak. Ook is er een bloemen- en kruidentuin.
Op Tuinderij Eyckenstein wordt nu op kleine schaal kruiden gekweekt. In 
2009 gaat dat echter veranderen! Agnes Looman gaat dan op een stuk grond 
aangrenzend aan de huidige Tuinderij starten met een kruidenkwekerij. 
Agnes volgt de opleiding tot herborist. Op 23 augustus laat Agnes zien wat 
er allemaal met kruiden kan worden gedaan. Zij verzorgt om 12.00 en 14.00 
uur een workshop waarin men o.a. kruidenazijn en kruidentinctuur gaat 
maken. Deelname aan de workshops kost 7,50 euro per persoon. Aanmel-
den voor de workshop mag maar hoeft niet (vol=vol). Dit kan via contact@
landgoedgroenten.nl tot a.s. vrijdag 18.00 uur.
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Bildtstar aardappels  zak 2 1/2 kg 
 2e zak gratis!!!

Trostomaten 500 gr 0,99
 2e 500 gram gratis!!!

Bloemkool nu 0,99
 

Soepgroente 250 gr voor 0,49
 

Sperziebonen 500 gr 0,99
 2e 500 gram gratis!!!

IJsbersla krop 0,99
 nu 2e krop gratis!!!

Victoria Druiven héél kilo 1,98

Delbarestival kilo 1,49
handappels

Nieuwe oogst

Hollandse
Hollandse

Hollandse

Grote

Vers gesneden

De lekkerste

Nieuwe oogst

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAARTgroente en fruit, verser kan niet!

Donderdag 21/8 gaan we weer open!!
Profiteer nu van onze OPENINGS KOOPJES!!

Landwaart Groente & Fruit

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

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

Alleen donderdag
200 gram

1,00

Vers van de Traiteur

100 gram 1,25
Pittige vis
uit de oven

100 gram 0,99
Pasta met zomergroenten

en procureur Volop verse maaltijden

en nieuwe gerechten!!

100 gram 0,99
Gestoofde kip in mosterd saus

met krieltjes

Nieuw

Nieuw

Nieuw



Donderdag 4 september gaan een 
dertigtal deelnemers vijf dagen op 
reis naar de Biltsche zustergemeente 
Miescisko in Polen. Naast de bur-
gemeester en een aantal raadsleden 
zijn er weer particulieren bij uit 
bijna alle kernen van de gemeente. 
Dinsdagavond 5 augustus waren 
een achttiental reizigers bijeen in de 
oude raadszaal van het gemeente-
huis Jagtlust in De Bilt. Razemvoor-
zitter Tineke Cramer en bestuurslid 
Jean Rijksen bespraken in de oude 
raadszaal het programma, de reis, de 
opvang bij particulieren, de excur-
sies en natuurlijk de verkoop op de 
jaarmarkt. Vooral de deelnemers, die 
voor de eerste keer meegaan werden 
ingelicht over de gang van zaken 
en zij wilden het liefst al gelijk 

vertrekken. De reizigers zullen op 4 
september om 17.00 uur aankomen 
in Miescisko en daar de reis klokje 
rond duurt, gaan ze met elkaar in 
eigen auto’s al vroeg op pad. 

Kerkje
Een aantal deelnemers zijn routi-
niers, die al vele malen Miescisko en 
omgeving hebben bezocht. Het doel 
van de reis is ook ditmaal vooral 
de St. Michaelsmarkt in Miescis-
ko. Deze jaarmarkt, die zeer veel 
bewoners uit deze Poolse agrarische 
streek trekt, wordt nu voor de der-
tigste keer gehouden. Jean Rijksen 
uit Maartensdijk, die deze markt al 
vele jaren organiseert is net terug 
uit Polen waar hij een vrachtwa-
gen vol ingezamelde spullen heeft 

afgeleverd. Zoals altijd veel kle-
ding, dekens en gordijnen. Maar ook 
koperen voorwerpen en speelgoed 
en knuffels voor de kinderen en 
soms een naaimachine. Ze gaan er 
een grote tent opzetten en de spul-
len verkopen. Het door de verkoop 
verdiende geld wordt daar weer aan 
een goed doel besteedt. Ditmaal aan 
de restauratie van een verwaarloosd 
kerkje. Dinsdag 9 september komt 
het gezelschap weer terug. 
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In september 2007 is een verkeersbe-
sluit bekend gemaakt over het instel-
len van een geslotenverklaring van 
de Korssesteeg voor gemotoriseerd 
verkeer. Daarop zijn in oktober twaalf 
bezwaarschriften tegen het verkeers-
besluit ingediend. Naar aanleiding 
van de ingekomen bezwaren is het 
college in overleg getreden met een 
vertegenwoordiger van de bedrijven 
in Westbroek. Besproken is, welke 
nadelen de geslotenverklaring ople-
vert voor de bedrijven, hun leveran-
ciers en hun klanten. De bedrijven 
hebben suggesties gedaan om deze 
nadelen op te lossen. Intussen werden 
de bezwaarschriften in januari van dit 
jaar behandeld in een zitting van de 
Adviescommissie Bezwaarschriften. 
Eind februari heeft de adviescom-
missie het college geadviseerd om de 
bezwaarschriften deels niet ontvanke-
lijk en voor het overige ongegrond te 
verklaren. 

Heroverweging
In heroverweging van het verkeersbe-
sluit naar aanleiding van de bezwaar-
schriften heeft het college toen 
opnieuw besloten een geslotenverkla-
ring in te stellen op de Korssesteeg, 
tussen de Achterweteringseweg en de 
Dr. Welfferweg, voor alle motorvoer-
tuigen, behalve voor landbouw- en 
vrachtverkeer. De geslotenverklaring 

geldt van maandag tot en met vrij-
dag van 06.30 tot 09.00 uur richting 
Westbroek en van 16.00 tot 18.00 uur 
richting Maartensdijk. 
Er is een beleidsregel vastgesteld 
voor het verlenen van ontheffingen 
van de geslotenverklaring. Het col-
lege gaat nu de ontheffingen verlenen 
en de verkeersborden bestellen. De 
maatregel wordt van kracht zodra 
de verkeersborden, naar verwachting 

september 2008, zijn geplaatst. In het 
eerste kwartaal van 2009 wordt een 
verkeerstelling houden op de Achter-
weteringseweg, de Huydecoperweg 
en de Kerkdijk ter vergelijking van de 
verkeersintensiteiten uit 2006, waar-
na kan worden vastgesteld of de ver-
keersintensiteit is afgenomen en of de 
maatregel het gewenste effect heeft. 
De resultaten van de telling zullen 
met de bewoners worden besproken.

Sluipverkeer Westbroek
door Kees Pijpers

In het mededelingenblad van de gemeente De Bilt (het College informeert hiermee de gemeenteraad) van 24 
juli jl. is onder andere bekend gemaakt welke maatregelen tegen het sluipverkeer in Westbroek

worden genomen.

Op de in opdracht van de gemeente De Bilt uitgegeven plattegrond (2de druk) 
van de gemeente wordt het bedoelde gedeelte van de Korssesteeg aangegeven 
als behorend bij de dr.Welfferweg [HvdB].

In de digitale stratenatlas (versie 1.1) (van dezelfde kaartenmaker als de plat-
tegrond van de gemeente De Bilt) wordt het bedoelde gedeelte van de Kors-
sesteeg aangegeven als behorend bij de Achterweteringseweg [HvdB].

Voor de dertigste keer naar de 
Jaarmarkt in Miescisko

door Kees Pijpers

Bespreking in de oude raadzaal.

Boom moet weg?
Vorige week is namens een aantal bewoners van de Prins Bernhardlaan te 
Maartensdijk bij de Rechtbank (Sector Bestuursrecht) te Utrecht beroep 
aangetekend tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van De 
Bilt tot ongegrond-verklaring van een ingediend bezwaarschrift tegen het 
verlenen van een kapvergunning voor diverse bomen ten behoeve van de 
realisatie van het plan ‘Opgetogen’ op de voormalige tennisbanen en de 
eveneens voormalige gemeentewerf aan de Prins Bernhardlaan c.a.

Volgens woordvoerder Rene van Eymeren van de bewoners wijst voorals-
nog er niet veel op, dat de voorbereidingen voor de realisatie van het plan 
worden opgeschort. Bij die voorbereidingen behoort ook het kappen van 57 
bomen en struiken. Van Eymeren: ‘Alle te sparen bomen zijn vorige week 
‘gestrikt’ met een rood-wit lint, voorzien van de naam Arcadis (expert in 
het verplaatsen van zeer grote bomen red. ). Op een plattegrond van de 
kappen bomen is ook bijvoorbeeld een boom (genummerd 4) als te kappen 
aangegeven. Dit terwijl drie daarnaast staande bomen als ‘te sparen’ zijn 
gekwalificeerd en dus van het bedoelde lint zijn voorzien. De te kappen 
boom staat niet met de kroon tegen het te bouwen appartementencomplex 
en hij staat het dichtst op de Prins Bernhardlaan. Ook zorgt hij niet voor 
sterk verminderde tot geen lichtinval in de nieuwe woningen en staat hij 
niet te dicht op de andere bomen. De boom is goed ontwikkeld (zit vol met 
vrucht) en heeft dus geen groeiachterstand als gevolg van gebrek aan licht 
en lucht. Kortom; alle argumenten, welke de Gemeente De Bilt aanvoert, 
waarom 20 bomen in het park moeten verdwijnen kunnen op deze boom 
niet van toepassing zijn. En toch moet deze worden geveld. Ik wil dit voor-
beeld ook en alleen maar gebruiken om het onbegrijpelijke van het besluit 
van het College aan te tonen’.

De betreffende bewoners kijken iedere dag gespannen uit. Vooralsnog gaat 
de groep ‘bezwaarden’ ervan uit, dat er met betrekking tot het eventueel 
kappen van temporiseren (tot een beter tijdstip uitstellen) sprake zal zijn, 
totdat de rechter een uitspraak zal hebben gedaan, maar helemaal gerust is 
men gezien de activiteiten daar niet op [HvdB].

Drie van de vier bomen worden gespaard (zie lint). Waarom de vierde ook 
niet?

Insluiping in Toutenburg
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag heeft er een insluiping plaats gevonden in een van de benedenflats van Toutenburg in 
Maartensdijk. Terwijl de vrouw (84) op haar bank in de woonkamer lag te slapen heeft een onverlaat haar 

tas op de stoel, naast haar hoofd, doorzocht en geld, pinpas en mobieltje meegenomen. 

‘Ik had begin die middag boodschappen gedaan’, zegt ze, ‘ben op de bank gaan zitten en in slaap gevallen. Ja, hier 
in de woonkamer. Toen werd ik wakker en zag een keurige knul in de deur staan. Een twintiger volgens mij, maar 
ik heb minder goede ogen. Ik vroeg wat hij wilde. Hij mompelde iets over een fysiotherapeut en liep weg. Nee, ik 
zag niet welke kant hij opging. Pas uren later toen ik wilde bellen, ontdekte ik dat het mobieltje uit mijn tas weg 
was. Ik ontdekte ook dat er geld was verdwenen en mijn pinpas. Die dief moet heel voorzichtig langs mij heen zijn 
gelopen en daarna de tas naast mijn hoofd hebben doorzocht. Hij heeft de 85 euro en mijn pinpas uit de portemon-
nee gehaald en de lege portemonnee weer in de tas terug gestopt. Eng eigenlijk.’

Pincode
Hoewel ze toch goed geschrokken moet zijn, lijkt ze niet bang en vertelt rustig: ‘Ik heb natuurlijk direct de politie 
gewaarschuwd en die was er heel snel. We hebben gelijk contact opgenomen met de bank om te voorkomen dat er 
geld van mijn rekening zou verdwijnen. Maar dat was niet gebeurd. Nee, ik ben niet zo gek om mijn pincode bij de 
andere spullen te bewaren. Dat is maar goed ook, want dan was het verlies veel erger geweest. Ik kom wel over die 
85 euro heen hoor. Nee, de deur was niet op slot, het was mooi weer. Dit is een goede les voor de andere bewoners 
van de benedenflats om de deur van de woonkamer op slot te houden, want die grenst direct aan de tuintjes en de 
straat. Voorzichtig zijn geldt natuurlijk ook voor de bewoners in de bovenflats. Een andere les is om te zorgen dat 
de code van de pinpas goed verstopt is. 
Nee meneer, zet mijn naam maar niet in de krant.’ 



Adverteren in de Vierklank!Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
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Vanaf 13 augustus 2008 zijn de verkoopbrochures 
te verkrijgen bij De Jong & Greven makelaardij o/g 

of op woensdag 3 september 2008 tijdens de 
verkoopinformatieavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 

in De Vierstee te Maartensdijk.

14 twee onder één kap woningen 
(koopsomindicatie vrij op naam vanaf € 515.000,-)

Op de voormalige gemeentewerf van Maartensdijk 
worden 14 vrije sector twee-onder-één-kap 

woningen gerealiseerd in een frisse moderne stijl met 
een knipoog naar de Gooise, tuindorpse sfeer 

van de jaren 20-30. 

Dorpsweg 82
3738 CG  Maartensdijk
0346 - 21 18 13
info@dejong-greven.nl
www.dejong-greven.nl

www.niki.nlwww.opgetogen.nl

Bemog Projektontwikkeling Utrecht B.V.
Postbus 273
3990 GB  Houten
030 – 639 11 11
utrecht@bemog.nl
www.bemog.nl

stofzuigers
koop je natuurlijk bij Vink Witgoed.

Moderne apparaten en 
ouderwets degelijke service!

OLI-FANTASTISCHE

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWAREN-DUO

KANT & KLAAR!

2x100
gram 3.49

Runderrookvlees
Boerenham

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

Schnitzels naturel 
of gepaneerd

Fricandeau aan stuk

Speklapjes naturel 
of gemarineerd

500
gram 4.50

500
gram 3.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 2.98

Rundergehaktstaven
Gehaktschnitzels
Gehaktballen

6 halen / 5 betalen

met gratis 500 gram witte rijst!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 4.75 100

GRAM 0.99

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 augustus 
t/m woensdag 27 augustus

ROOMBRIE

Babi pangang 

Kipfilet in 
kerriesaus

 Maertensplein 26a  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Zonnebloemen  bos 5 stuks 3,95
Alstroemeria  bos  3,95
Mini cyclaam  binnen of buiten 1,95
Ballon plant vast 3 voor  3,95
XXXL tuinhibiscus 
winterhard  12,95



Naast deelname aan activiteiten kan 
men bij de SWO ook terecht voor 
verschillende diensten, waarvoor men 
om inlichtingen en aanvragen kan 
men bellen met de SWO De Zes 
Kernen in de Bilt of Maartensdijk. 
Tenzij anders aangegeven kan men 
als 55+ er gratis gebruik maken van 
bijvoorbeeld 
Hulp bij belastingaangifte 2008, De 
klussenbus, Tafeltje Dekje, Open 
tafel ‘Samen Eten’ en de Boodschap-
penPlusBus De klussenbus rijdt in 
de gemeente De Bilt voor 65+ers, 
voor gehandicapten en mensen met 
een uitkering. Heeft men een klein 
karwei, dat niet zelf opgelost kan 
worden, dan kan men de klussenbus 
bestellen via de SWO. De klusjesman 
komt na afspraak bij de aanvrager 
langs. 

Eten
Tafeltje Dekje is een vriesverse maal-
tijd-voorziening. Deze voorziening 
heeft als doel zelfstandig wonende 
ouderen die, om diverse redenen, niet 
in staat zijn zelf te koken, van maal-
tijden te voorzien. Uit een catalogus 
kan men kiezen welke maaltijd men 
verkiest en deze vervolgens bestel-
len bij de SWO in Maartensdijk. 
Er is volop keus uit de traditionele 
keuken maar er zijn ook buitenlandse 
specialiteiten verkrijgbaar. Alle maal-
tijden zijn te bereiden in de magne-
tron en worden 1 maal per 2 weken 
thuis bezorgd. Men dient daarom te 
beschikken over een diepvries-(lade). 

De prijs van een maaltijd is ongeveer 
4 euro en soep kost 1 euro. Het thuis 
bezorgen gebeurt door vrijwilligers 
en is gratis. 

Maaltijd open tafel ‘samen eten’
Met elkaar genieten van een heerlijke 
warme maaltijd? ‘Samen Eten’ biedt 
de mogelijkheid om aan te schuiven 
voor het diner. Men kan zich hiervoor 
aanmelden bij de betreffende con-
tactpersonen (Dorpshuis Hollandsche 
Rading) Mevr. G. Veenstra, Tel: 035 
5771380 en (Ontmoetingskerk Maar-
tensdijk) Mevr. M. Siemons, Tel: 
0346 212384. Beide dames verstrek-
ken ook desgewenst inlichtingen over 
data en kosten.

Boodschappenplusbus 
Wilt u graag zelf uw boodschappen 
blijven doen, maar is dit een pro-
bleem? Er kunnen redenen zijn die 
maken dat dit een hele opgave voor u 
is, bijvoorbeeld moeilijk lopen, min-
der gezichtsvermogen of het gebruik 
van een rolstoel: Dan biedt de Bood-
schappenPlusBus de gelegenheid om, 
als u dit niet meer alleen kunt, toch 
zelf uw boodschappen te doen. Niet 
alleen, maar samen met anderen. Het 
is dus geen vervanging voor de regio-
taxi.
Op verschillende dagen van de week 
kunt u mee. U wordt thuis opgehaald 
en in de winkel begeleid door één van 
onze vrijwilligers. Hij/ zij helpt u evt. 
met het doen van de boodschappen, 

het inpakken en zet ze voor u in de 
bus. Na afloop drinkt u samen een 
kopje koffie.
Daarna wordt u weer veilig thuis 
gebracht en wordt u als dat nodig is 
geholpen om uw boodschappen in 
huis te krijgen.
Minimaal één keer per week wordt er 
een uitstapje georganiseerd, bv. naar 
een tuincentrum. Heeft u een speciale 
wens, iets waar u graag nog één keer 
naar toe zou willen, dan kunt u die 
aan ons doorgeven, als het haalbaar is 
zetten wij het op het programma. Het 
telefoonnummer is: 
0346 214161 

 

Adviseurs wonen, welzijn en zorg
Deze Adviseur is een onafhanke-
lijke persoon, die mensen bijstaat 
om de juiste diensten te verkrijgen. 
Wanneer u problemen ondervindt in 
het dagelijks leven en hiervoor zelf 
geen oplossing vindt, kunt u bij haar 
terecht. De hulp van de adviseur is 
gratis. In de meeste gevallen maakt 
zij een afspraak met u voor een huis-
bezoek. 
De Adviseur werkt vraaggericht en 
houdt rekening met uw wensen op 
het gebied van wonen, welzijn en 
zorg. Als specialist op de genoemde 
gebieden probeert de adviseur inzicht 
te krijgen in uw thuissituatie en helpt 
u bij het vinden van mogelijkheden 
om zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. 
De Adviseur wwz kan voor u bemid-
delen om de juiste aanbieder van 
zorg-, welzijn-, en woondiensten 
te vinden. Hierbij beschouwt zij u 
als directe opdrachtgever en staat 
onvoorwaardelijk aan uw kant. Zij 
moet echter wel rekening houden met 
de wettelijke en financiële mogelijk-
heden bij het geven van een advies. 
Indien u de Adviseur WWZ inscha-
kelt, wordt er een vaste procedure 
gevolgd. Zij komt bij u langs voor een 
intakegesprek. Vervolgens wordt er 
samen met u onderzoek gedaan naar 
uw mogelijkheden en wensen. Er 
worden afspraken gemaakt over wat 
er in uw geval gedaan moet worden. 
Samen wordt bekeken welke stappen 

u zelf gaat ondernemen en waarbij 
u hulp van de Adviseur wwz nodig 
heeft. 
In Maartensdijk is Cynthia Vrijsen te 
bereiken op telefoon: 0346 211055 en 
voor Bilthoven, Westbroek, Holland-
sche Rading en Groenekan Cynthia 
Vrijsen en Lauk Spelberg Telefoon: 

0346-214161. De adviseurs zijn vaak 
op huisbezoek. U kunt altijd uw naam 
en telefoonnummer doorgeven. De 
adviseur neemt dan contact met u op.

Bibliotheek
Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur staat de bibliotheekwagen 
met prachtige boeken in de Inloop in 
Dijckstate, waar boeken gelend kun-
nen worden en/of het gelezen boek 
weer terug kan worden gebracht. Vrij-
willigers zijn bereid te helpen met 
het uitzoeken van een mooi boek. Op 
donderdag, eveneens van 10.30 tot 
11.30 uur kan dat in de Inloop van De 
Toutenburg. Beide keren is mevrouw 
G. Hund bibliothecaresse.
In het SWO-Informatiepunt bij de 
Rabobank (Prinses Christinastraat 1) 
in Westbroek is mevr. T. van Wins-
sen-Donselaar iedere donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur als bibliotheca-
resse aanwezig voor de lezersgroep 
in Westbroek. Zij hoopt op wat meer 
belangstelling uit deze kern voor de 
boekenuitleenmogelijkheid.

Bingo
Bingo is een spel voor meer spelers, 
waarbij iedere speler een formulier 
met getallen heeft, die kunnen wor-
den weggestreept wanneer het getal, 
dat wordt getrokken door de spel-
leider (mevrouw Henny Bakker), ook 
op dit formulier staat. Het wordt 
gespeeld met de getallen 1-75, waar-
bij een enkele sheet bestaat uit 24 

getallen (5x5 getallen). In het midden 
van het formulier is geen getal aan-
wezig. Boven de kolommen staan de 
letters B I N G O.
Voor de liefhebbers van het bingos-
pelletje is er iedere 3de vrijdag van 
14.15 tot 16.30 uur van de maand 
bingo in de Inloop van Dijckstate. 
In de pauze kan men gezellig even 
bijpraten en een kopje koffie of thee 
drinken.

Bridge in de inloop dijkstate
Op maandag van 13.45 tot 16.35 uur 
staan de bridgetafels in de Inloop 
klaar om gezellig met elkaar te brid-
gen. Er wordt in een iets lager tempo, 
dan op bridgeclubs gespeeld. Coördi-
nator ervan is Henk van Gend. Twee 
keer per jaar wordt er een bridgedrive 
gehouden en zijn er prijzen te winnen. 
Indien u mee wilt gaan doen kunt u 
zich aanmelden bij SWO-vestiging 
Maartensdijk (0346 214161).

In een volgende bijdrage zullen wij 
op andere onderdelen van SWO-acti-
viteiten ingaan.
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SWO De Zes Kernen De Bilt ambitieus
door Henk van de Bunt

SWO De Zes Kernen De Bilt publiceerde onlangs haar activiteitenprogramma 2008-2009. Het totaal is een 
boekwerk van niet minder dan ruim 70 pagina’s geworden. De SWO benadrukt dat een dergelijk ambitieus 

programma niet uitvoerbaar is zonder de grote en vaak belangenloze inzet van velen. De enorme inzet 
van alle docenten en leiding van activiteiten, rijders, huisbezoekers, gastvrouwen en -heren, conciërges en 
vrijwilligers die administratief werk doen maakt het de SWO mogelijk, zoveel activiteiten uit te voeren. 

Vanaf 11 augustus 2008 bestaat de mogelijkheid zich aan te melden c.q. in te schrijven voor een cursus of 
activiteit.

Gastvrouw of gastheer worden?

In de Bilt (De Duiventil): 
Bel Carolien Boon,

 030 2203490

In Maartensdijk
(Dijckstate of Toutenburg):

Bel Addy Warmerdam:
0346 214161

Henk van Gend verzorgt als opvolger 
van ‘good old’ Jan Gaasenbeek de 
maandagse bridgeactiviteiten.

Maartje Siemons coördineert het 
‘Samen Eten’ in Maartensdijk.

Mw. v. Winssen is ook gastvrouw bij de ‘culturele’ dinsdagochtend-koffieclub 
van de SWO in de Rabobank van Westbroek. Deze ochtend is 1 x in de maand 
op de derde dinsdag.

Bram en Greet Hund. Bram organiseert het sjoelen in Toutenburg en Greet is 
bibliothecaresse in zowel Dijckstate als Toutenburg.

Gerda Veenstra verzorgt het met anderen ‘Samen Eten’ in Hollandsche 
Rading.

Henny Bakker is de bingodame van 
de Maartensdijkse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt.



Word vierklankbezorger! 
Bel 0346 - 21 19 92
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Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Curl-Sys knippen
Exclusieve krul-kniptechniek uit Engeland, 

alleen verkrijgbaar bij Hairdesque.

• Mooie losse bundels krullen
• 2x zoveel volume

• Minder pluizige krullen

Curl-Sys knippen uitsluitend op afspraak

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Koelbox 8 ltr Euro 12,95

Afwasdruiprek Euro 3,50
 

Veger en blik Euro 1,25
 

Hangend wasrek met knijpers Euro 5,30

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN BERLINGO MPV 1.6 16V, AIRCO, CRUISE, RAD/CD/NAVIGATIE, ABS
TREKH, ZILVER.GRIJS MET, 66.500KM ..................................................................................................  `05 €.14.500,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ....................................  `06 €.12.950,-
206 CC 2.0 16V, LEDER, CLIMA, ABS, RAD/CD, LMV, MLV, ZILV.GRIJS, 45.000KM ................................  `03 €.11.950,-
PARTNER MPV, BLAUW MET, AIRCO, SCHUIFD, ER, CV, AIRBAGS, 23.000KM .....................................  `03 €.10.250,-
306 1.8 16V BREAK, D ROOD MET, ER, CV, SB, TREKH, AIRBAGS, 174.000KM ....................................  `98 €.3.450,-
306 CABRIO, ZILV GR, ER, SB, LEDER, AIRCO, LMV, RAD/CD, INCL. HARD-TOP, 67.000KM ................  `02 €.11.500,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ......................................................................................  `03 €.8.750,-
307 SW 2.0 16V, GOUD MET, CLIMA, PANORAMADAK, ABS, ESP, LMV, CRUISE,
RAD/CD, TREKH, 124.000KM...................................................................................................................  `04 €.10.950,-
307 1.4 5DRS, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD/NAVI, ESP, 67.000KM .....................................  `02 €.9.950,-
308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS, BLAUW MET, CLIMATE,
ER, CV, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE, LMV, 10.600KM ...............................  `07 €.20.950,-
407 SW 2.0 HDI, GRIJS MET, CLIMATE, ER, CV, SB, RAD/CD,
CRUISE C, ABS, LMV, AIRBAGS, MLV, 109.000KM ..................................................................................  `05 €.14.500,-
EXPERT 2.0 HDI, ER, CV, SB, BLAUW MET, TREKHAAK, 160.000KM ....................................................  `00 €.5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C3 1.4 AUT, ZWART, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, 54.000KM .........................................  `03 €.10.950,-
CITROEN PICASSO 2.0 16V AUT, GRIJS, P.SYST, R/CD, CLIMA, CRUIS, 17.700KM, ..............................  `05 €.17.700,-
CITROEN  C5 BR, GRIJS, CLIMA, ABS, RAD/CD/NAVI, AIRB, 70.000KM ................................................  `04 €.12.900,-
RENAULT SCENIC1.6 16V, GRIJS, CLIMA, H.LEDER, ABS, AIRB, RAD/CD,106.000KM  .........................  `02 €.9.950,-
RENAULT MEGANE COUPE, D BL MET, ER, CV, SB, LMV, LEDER, 84.000KM.......................................  `99 €.5.950,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84.000KM .........................................  `04 €.8.750,-
RENAULT CLIO 1.4I 3DRS, AIRB, ER, CV, SB, LMV, MLV, RAD/CD, ZWART MET., ..................................  `00 €.3.500,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86.000KM ............................................................................................................  `02 €.7.950,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET, ABS,
CLIMATE, CRUISE, LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180.000KM...........................................  `98 €.5.250,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV,
SB, CLIMATE, CRUISE, LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM ........................................................................  `07 €.23.950,-

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

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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advertentie

‘De nieuw ingerichte winkel is in veel 
opzichten anders dan de oude winkel, 
dat klopt’, vertelt Bert Bos. ‘Ik wil 
mee in de tijd, vooral wat betreft de 
inrichting van een winkel. Bij drukte 
kwamen de nadelen m.b.t. de hui-
dige inrichting duidelijk naar voren. 
Datgene, wat aan de rugzijde van 
de klant (wanneer deze bijvoorbeeld 
afrekende) stond uitgestald, werd 
soms niet eens opgemerkt. Daar waar 
het vroeger alleen maar bediening via 
de toonbank was, krijgt de klant in de 
nieuwe winkel veel meer de ruimte 
om zelf te kijken, te zoeken, te proe-
ven en te pakken. De volgorde van 
binnenkomen hoeft niet langer meer 
gelijk te zijn aan de volgorde van naar 
buiten gaan. 
De ene klant winkelt nou eenmaal 
graag snel, de ander heeft wat meer 
de tijd of heeft speciale wensen of wil 
advies. Dat kan straks tegelijkertijd, 
zonder dat de eerste zich opgehouden 
voelt of de ander het idee heeft dat hij 
of zij op moet schieten.’

Uitkomst
Het lijkt een uitkomst, maar hoe werkt 
het precies in de praktijk? Annemieke: 
‘Door een deel van het assortiment in 
zelfbediening te presenteren, kan de 
klant, die gericht voor iets komt dat 
eenvoudig zelf pakken en direct naar 
de kassa lopen. De klant die gebak 
wil of bijvoorbeeld een brood dat nog 
niet is gesneden helpen we ter plekke. 
Zo loopt het natuurlijker door elkaar 
heen. We verwachten dat klanten zich 
hier prettig bij voelen, meer de tijd 
nemen om rond te kijken en dus ook 
meer naar de producten kijken dan 
naar elkaar om in de gaten te houden 
of ze al aan de beurt zijn.’

Voorbereid
Ter voorbereiding van deze meta-
morfose bezochten Bert en Annemie-
ke diverse collega’s, die al met een 
dergelijke winkelinrichting werkten. 
Deze ‘kijkjes’ bevestigden het beeld 
dat ze op de goede weg zaten met 
hun plannen. De winkel zal straks 

nog twee echte bedieningspunten 
hebben. Bert Bos: ‘Wanneer je bin-
nenkomt in de winkel tref je eerst 
aan de linkerkant al ons harde en 
zachte kleinbrood aan, gevolgd door 
de diepvries en het grootbrood. Ach-
ter in de winkel is een balie waar 
we het brood snijden en broodjes en 
snacks afbakken. Daarna komt nog 
het banket, dat deels in zelfbediening 
wordt aangeboden en deels nog wordt 
bediend. Dat kan afhankelijk van de 
drukte in de winkel door een collega 
gebeuren, die bij de kassa staat of 
achter de balie bij de oven.’ 
Centraal in de winkel komen twee 
grote tafels waar volop artikelen lig-
gen uitgestald die de klant zo kan 
pakken en in een mandje mee kan 
nemen richting kassa. De sfeer in de 
winkel wordt naast de geur van de 
ovenproducten en de prominente pro-
ductpresentatie ondersteund door de 
kleur op de muur en het gebruik van 
grote foto’s op de wand. Door zowel 
kleur als zwart/wit te gebruiken ont-

staat een spannende en eigentijdse 
mix, die goed bij de winkel past.

Medewerkers
Annemieke is duidelijk enthousiast, 
wanneer ze over hun nieuwe winkel 
vertelt. ‘De winkelmedewerkers heb-
ben een informatieavond gehad waar-
in het gehele concept en de nieuwe 
manier van werken is besproken. Ook 
zij zijn meteen enthousiast gewor-
den. Helemaal toen ook de acties ter 
sprake kwamen, waarmee de winkel 

heropend zou worden. Scherpe aan-
biedingen en een spaaractie waarbij 
de klant kans maakt op een nieuwe 
fiets; daar kun je mee ‘voorrijden’. 
‘Zo wordt het verhaal compleet!’, 
was één van de reacties. 
Om in het enthousiasme van Bert 
en Annemieke en de medewerkers 
te kunnen delen moet men snel een 
bezoek aan de heringerichte winkel 
aan het Maertensplein brengen. Men 
heeft er slechts vier dagen op hoeven 
te wachten.

Bakkerij Bos op Maertensplein heropent
door Henk van de Bunt

Aanstaande vrijdag 22 augustus heropenen Bert en Annemieke Bos van Bakkerij Bos hun winkel op het 
Maertensplein. In een recordtijd van slechts vier dagen is de winkel totaal verbouwd en heeft deze een totale 
Makeover ondergaan. Met een aantal scherpe acties wordt de opening luister bij gezet, maar wat het meeste 

zal opvallen is de winkel zelf. Die ziet er heel anders uit als de oude winkel. 

Zaterdag 16 augustus om half één: Nog een laatste foto met v.l.n.r. Anne-
mieke, Bert, Heleen, Helma en Christa en een laatste blik op het vroegere 
interieur. Vanaf vrijdag 22 augustus a.s. zal alles anders, maar toch weer 
vertrouwd zijn.

Dit moet het tweehonderdste ‘Op 
’t bankje’ worden. Het liefst had 
ik ijsjes meegenomen om mensen 
die vandaag bij me komen zitten te 
trakteren, maar dat kan natuurlijk 
niet. Daarom heb ik maar een doos 
Merci-chocolaatjes gekocht om toch 
uit te kunnen delen. Ik vind dat wel 
passend, want de verhalen kwamen 
uiteindelijk tot stand dank zij de pas-
santen. Maar ja, als je midden in de 
zomer een jubileum viert kunt geen 
grote opkomst verwachten. Bijna 
iedereen is met vakantie en het is 
dus maar de vraag of er vandaag 
überhaupt iemand bij me komt zit-
ten. Voorlopig zit ik helemaal alleen 
en ik begin zelf maar vast aan een 
chocolaatje. Na bijna een uur heeft 
nog niemand de behoefte gevoeld 
bij me te komen zitten. Gelukkig 
is het lekker weer en kan ik rustig 
mijn gedachten laten gaan en van de 
omgeving genieten. Ik probeer de 
gesprekken die ik de afgelopen jaren 
met heel veel mensen heb gevoerd 
weer terug te halen. Het lijkt me wel 
aardig om er een top tien van samen 
te stellen. Dat valt niet mee. Als ik 
denk dat ik er ben, schieten me weer 
andere verhalen te binnen. Ik begin 
te lachen als ik eraan denk dat het 
eerste bankje over hondenpoep ging 
en het laatste bankje ook weer. De 

eerste keer liet een meisje 
een grote hoop van haar hond 
zomaar op straat liggen. Die heb ik 
toen opgeruimd. Nu zijn er honden-
poepzakjes en beginnen mensen de 
poep zelf op te ruimen. Het is net 
als met roken bedenk ik. Sigaretten 
worden ook niet meer zomaar opge-
stoken. De glimlach op mijn gezicht 
moet wat vreemd overkomen bij een 
ouder echtpaar op de fiets dat het 
bankje uitkiest voor een rustpauze. 
‘Ik zie dat u er plezier in heeft’, zegt 
de man. Ik besef dat het er inder-
daad wat koddig uit moet zien dat ik 
zomaar wat zit te lachen. ‘Ik dacht 
aan iets grappigs’, zeg ik quasi ver-
ontschuldigend. ‘We hebben er al 
twintig kilometer opzitten vandaag, 
dus even tijd voor een bakkie’, zegt 
de vrouw. Ze haalt een thermosfles 
en een paar plastic bekertjes uit 
de fietstas en gaat weer zitten. ‘U 
drinkt vast wel een beker koffie met 
ons mee’, zegt ze resoluut. Zonder 
mijn reactie af te wachten schenkt 
ze drie bekertjes in. Het komt goed 
uit, want ik wil graag wat uitdelen. 
‘Dan heb ik wat voor bij de koffie’, 
zeg ik daarom enthousiast en bied 
ze een Merci-chocolaatje aan. De 
vrouw kijkt eerst wat bedenkelijk, 
maar neemt er dan toch maar een. 
‘Eigenlijk is het niet goed voor 

de lijn, maar we zijn tenslotte met 
vakantie en we hebben ook wat te 
vieren. We zijn vandaag vijfenveer-
tig jaar getrouwd.’ Ik feliciteer ze 
en zeg maar niet dat ik vanwege 
het tweehonderdste bankje ook een 
jubileum te vieren heb. Dat kan ik 
eigenlijk bij niemand kwijt en daar-
om krijgt deze mijlpaal geen spe-
ciale aandacht. Of toch. Ik droom 
een beetje weg bij de beker koffie 
en denk aan een verhaal dat ik pas 
hoorde. Bij kapper Hans Stevens op 
het Maertensplein was zomaar een 
zonnebloem uit de voegen van de 
straatstenen komen groeien. Hele-
maal spontaan naast het bankje bij 
hem voor de deur. Misschien is dat 
wel het cadeau voor het tweehon-
derdste bankje. Niet dat ik altijd 
op dát bankje zit, maar een bankje 
is een bankje. Weer krijg ik een 
glimlach op mijn gezicht. Rare man, 
moet het echtpaar denken als ze na 
de koffie hun rit voortzetten.

Maerten

Op ‘t bankje (200)

In de vorige Vierklank vroeg de 
redactie zich af of er misschien 
in Maartensdijk cum annexis net 
zulke mooie of zelfs nog grotere 
zonnebloemen waren te vinden, als 
die van Jasper en Elise Reyersen.
Kapper Hans Stevens van het Maer-
tensplein las dit en vertelde dat er 
bij hem voor zijn zaak (ook) een 
zonnebloem zomaar groeide tussen 
de stenen van het plein. Deze is 
spontaan opgekomen; Hans heeft 
haar niet zelf gepoot. Hij heeft 
de zonnebloem geadopteerd, geeft 
haar af en toe wat water en praat 
tegen haar terwijl hij haar dan even 
gezelschap houdt [HvdB].

Zonnebloem 
geadopteerd

Café-Bridgedrive
In Hilversum wordt op zaterdag 20 september voor de 12e keer een cafébridgedrive gehouden. Iedere thuisbridger 
of clubspeler, die 4 spellen in een half uur kan spelen, kan aan deze drive meedoen. Dankzij de bereidwillige mede-
werking van verschillende horecagelegenheden in het centrum is het mogelijk deze ‘kroegentocht’ te organiseren. De 
start is vanaf 10.00 uur vanaf Koningstraat 19 (hoek Nassaulaan) te Hilversum, waar ook om 17.00 uur de feestelijke 
prijsuitreiking plaatsvindt. 
Geïnteresseerden kunnen à raison van 39 euro per paar (over te maken op rekeningnummer 821731025 van S.N.S. 
bank te Hilversum) zich hiervoor aanmelden. Vanwege de op te maken wedstrijdschema’s is snelle inschrijving 
gewenst. Bij de aanmelding dient men tevens het adres te vermelden. Informatie: tel.035 6216120 of 035 6213513 . 
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We hebben er zin in.

1.05

0.99
kilo 1.98

1.49

1.19
kilo 3.97

2.49

1.49

4.95

3.49
kilo 6.98

1.59

1.29
kilo 5.16

2.69

1.99

Week 34 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2008.

Pas op: 
duikelingwekkend
lage prijzen!

Biorganic 
macaroni of spaghetti
zak 500 gram

Nasi- of
bamigroente
gewassen
zak 300 gram

Bloemkool
per stuk

Rundergehakt
500 gram

Biorganic 
pindakaas
pot 250 gram

Oerbrood 
origine, donker 
of granen
heel

Ru
500

1.99

2.40

Biorganic koffiepads
regular of dark
zak 18 pads

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

Goed én goedkoop! 
In ons assortiment vindt u steeds meer biologische producten. Dat zijn producten die met respect voor mensen, dieren en hun natuurlijke omgeving tot stand komen. Biologische producten krijgen bovendien de tijd om te groeien en hebben daardoor een betere smaak en structuur.Met de éxtra voordelige prijzenin de duikelweken: goed én goed-koop dus!

Johan de Zeeuw

615_ADV_CL3_WK34.indd   2 14-08-2008   12:55:05



De vereniging ontstond in de zeventi-
ger jaren op initiatief van onder ande-
ren Henk de Graaf uit Hollandsche 
Rading, die zijn schuur beschikbaar 
stelde. Op het terrein van De Herten-
kamp werden 33 jaar geleden banen 
voor stoomtreinen aangelegd, met de 
bedoeling ook kinderen van De Her-
tenkamp te rijden. Op de twee banen 
van 350 en 400 meter, fraai gelegen 
in de bossen, kunnen modellen rij-
den die op vier verschillende schalen 
gebouwd zijn. 
De kleinste miniatuur stoomtrein die 
met kolen gestookt kan worden heeft 
een spoorbreedte van 45 mm. De 

andere spoorbreedten zijn 3,5 inch, 5 
inch en 7,25 inch. 

Boskabouters
Henk Witteman is lid van de vereni-
ging en coördineert het onderhoud van 
de banen en alles wat daarbij hoort. 
‘Ze noemen mij de baancommissa-
ris’, zegt hij lachend. Elke  woensdag 
komt een aantal leden in het clubge-
bouw aan de Karnemelkweg 8 in Hol-
landsche Rading bij elkaar. Sommigen 
zomaar voor de gezelligheid, anderen 
om aan hun hobby te werken. ‘Ook in 
de winter, want dan zorgt een kachel 
ervoor dat het verenigingsgebouw 

goed verwarmd is. ’s Zomers komen 
de zogenaamde boskabouters. Dat 
zijn leden die de baan onderhouden’, 
aldus Henk Witteman. De vereniging 
houdt elke eerste vrijdagavond van 
de maand een clubavond. Leden pra-
ten dan over hun stoomhobby en er 
wordt besproken welke werkzaamhe-
den moeten gebeuren. De vereniging 
telt 54 leden, waaronder één vrouw, 
de penningmeester. ‘Niet alle leden 
zijn actief, maar op een jaarvergade-
ring komen toch meestal wel 35 tot 
40 leden.’

Miniatuur 
Tijdens de Open Dag staan op de 
binnenplaats van De Hertenkamp 
zo’n dertig kramen met van alles 
wat betrekking heeft op stoom, zoals 
boeken en gereedschap. Ook zijn er 
modellen in aanbouw te zien. Er zijn 
niet alleen treinen, maar ook stoom-
machines, heimachines, stoomtrek-
kers, stoomwalsen en een stoomge-
maal. Dus van alles wat er op stoom-
gebied in miniatuur bestaat. Een soort 
Madurodam voor stoom. ‘Stoom zit 
heel veel mensen in het hart. Ik ben 
als kind met een hele kleine stoom-
machine begonnen en dat is uitge-
groeid tot het grote gebeuren’, zegt 
Henk Witteman. Hij is van beroep 
loodgieter en metaaldraaier geweest. 
‘Metaal zit dus wel in mijn vingers, 
maar de hobby is niet vanuit mijn 
beroep ontstaan. Het heeft puur met 
enthousiasme te maken.’ Leden van 

de vereniging maken de voorwerpen 
op schaal met de tekening van het 
originele ontwerp. ‘Je moet wel een 
technische ondergrond hebben. Ook 
moet je om te kunnen solderen de 
techniek in huis hebben, en beschik-
ken over een draaibank, een frees-
bank en boormachines. Het beno-
digde materiaal is over het algemeen 
vrij kostbaar’, vertelt Witteman.

Open dag
Vorig jaar bezochten 3000 mensen de 
Open Dag. Dit jaar hopen de organi-
satoren weer op een goede opkomst. 
Behalve dat er treinen op de banen 
rijden, is er dit keer voor het eerst ook 
een vijver waar stoomboten varen. 
Bert Wiegers en Henk Witteman vin-
den het jammer dat de belangstelling 
voor stoom bij de jeugd niet erg groot 
is. ‘De techniek gaat daardoor een 
beetje verloren. Bij de vereniging 
is ook weinig aanwas van jongeren. 
De jeugd heeft andere belangstel-
ling. Vandaar dat we de open dagen 
houden om te laten zien dat er toch 
mensen zijn die het in stand wil-
len houden. Wie belangstelling voor 
stoom heeft kan zich het beste bij een 

vereniging aansluiten, want dan kun 
je hulp verwachten. Samen kun je 
vaak oplossingen vinden voor proble-
men. Het is daarnaast ook een vrien-
denclub.’ De oudste zoon van Henk 
Witteman is ook lid van de vereniging 
en erg technisch. ‘Het zit dus wel 
in de genen’, concludeert Witteman. 
Stoomgroep Rading Spoor is aange-
sloten bij Stoomgroep Holland en de 
NVM (Nederlandse Vereniging van 
Modelbouwers). Voorzitter Harry ten 
Broeke is ook keurmeester van ketels, 
want die vallen onder het Stoomwe-
zen. Voor de veiligheid van kinderen 
en anderen worden de ketels om de 
twee jaar gekeurd. Niet gekeurd bete-
kent niet rijden. ‘We gaan met ons 
materiaal ook op bezoek bij andere 
verenigingen. We gaan naar Ensche-
de, Leek, Breda of Den  Haag, maar 
ook naar omringende landen. Op 
onze Open Dag worden ook kraam-
pjes bemand door mensen van andere 
verenigingen.’ 
De Open Dag is op zaterdag 30 
augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Adres Karnemelkweg 8 Hollandsche 
Rading (tegenover de Fazantenhof). 
De toegang is gratis. 
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Open Dag Stoomgroep Rading Spoor 
door Guus Geebel

Stoomgroep Rading Spoor heet de vereniging die op zaterdag 30 augustus in Hollandsche Rading voor de 
tweeendertigste keer Open Huis houdt. Leden van de vereniging hebben stoom en stoomaandrijving als 

hobby en bouwen op schaal van alles wat in de afgelopen eeuw op stoomgebied is uitgevonden. Vaak zijn 
dat stoomtreinen en stoomboten, maar ook trekkers, walsen, heimachines of gemalen met stoomaandrijving 

worden op schaal vanaf tekening nagebouwd.

Kinderen zullen weer genieten van een treinrit met een miniatuur stoomloco-
motief.

In de Vierklank van 25 juli 2007 
stond een artikel met daarin de aan-
kondiging van enkele inbreidingslo-
caties binnen de kern Maartensdijk. 

Eén daarvan betrof de starterwonin-
gen aan de Dorpsweg 102-104 ach-
ter de boerderij Vredestein, die voor 
zoveel commotie zorgde en waarvan 

we weten hoe dat is afgelopen. De 
bouwvergunning voor de starterwo-
ningen en de verbouwing van de 
boerderij is verleend op 28 december 
2007 waarvan in De Vierklank van 9 
januari 2008 in het gemeentenieuws 
melding is gemaakt. 
Een andere aankondiging betrof de 
woningen en appartementen op de 
voormalige gemeentewerf en tennis-
banen. Hierbij is door buurtbewoners 
bezwaar gemaakt tegen de verleende 
kapvergunning van bestaande bomen, 
zoals we vorige week in De Vierklank 
konden lezen. Er is ook een woning-
bouwplan in voorbereiding voor het 
voormalige gemeentehuis en omge-
ving. Bij navraag op het gemeente-
huis bij de afdeling bouwen en wonen 
blijkt dat nog niet bekend is wanneer 
de bouw op de gemeentewerf en ten-
nisbanen en die bij het voormalige 
gemeentehuis van start gaan.

Vergunning verleend
Over een andere locatie in het 
genoemde artikel, is nu meer bekend. 
Het betreft de locatie Molenweg 14. 

Er was vorig jaar een bouwplan voor 
drie woningen ingediend waarvoor 
het college van B en W op 30 mei 
2007 de bouwvergunning heeft ver-
leend. Eigenaar de Graaf van Molen-
weg 14 en van de geplande drie 
woningen, die het plan indiende, ver-
telt dat de oorzaak van de vertraging 
van de bouw ligt in een rechtszaak, 
die door een tweetal buurtbewoners 
tegen de bouwvergunning is aange-
spannen. En dat wil wel eens even 

duren. De buurtbewoners hebben hun 
zaak verloren en de bouw gaat zeer 
binnenkort beginnen. 

De drie ruim uit elkaar staande wonin-
gen komen op de nu nog slordige 
vlakte tussen de Molenweg en de Dr. 
Steylingweg. De uitrit naar de Molen-
weg naast nummer 14 wordt dan een 
keurige doorgang met aan beide zij-
den bomen en beplanting.

Een jaartje verder
Inbreidingslocaties

door Kees Pijpers

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

De drie woningen komen op het terrein tussen de Molenweg en de Dr. Stey-
lingweg. De uitrit (naar de Molenweg) wordt dan een keurige doorgang met 
aan beide zijden bomen en beplanting.

De oude boerderij Vredestein aan de Dorpsweg 102-104 in Maartensdijk 
zal gebruikt worden  als Thomashuis Maartensdijk. Dit is een kleinschalige 
woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarachter vindt 
nieuwbouw plaats: er worden 16 sociale huurwoningen voor starters gereali-
seerd. Het complex krijgt de vorm van een schuur zodat boerderij en ‘schuur’ 
één geheel vormen. 

Henk Witteman (links) en Henk Veldhuizen bij de stoomlocomotief die op de 
Open Dag gaat rijden.
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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

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

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

SUPER VOORDEEL REK
met diverse artikelen

Nu voor € 10,00 per stuk

EXTRA korting
van de HALVE

prijs!!!20%
Sl

a 
nu

Uw
 sl

ag
!!

Deze week nog eens

Doe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-Fit
Bouw in 6 trainingen je
conditie op en maak
jezelf de basistechniek
mountainbiken  eigen.

Meld je aan op
www.fi ets-fi t.nl en 
kies voor de startlocatie 
 in Bilthoven        

Belangstelling? 
Wilt u in aanmerking komen voor een 
Koop-Goedkoopwoning? Schrijft u zich 
dan in als woningzoekende. De woningen 
worden toegewezen aan huishoudens die 
minimaal uit twee personen bestaan. Bij 
de woningtoewijzing hanteren we de on-
derstaande volgorde: 
 
1. Woningzoekenden uit de kernen De 
 Bilt en Bilthoven. Doorstromers uit een 
 huurwoning hebben voorrang op  
 starters; 
2. Woningzoekenden uit de overige  
 kernen van gemeente De Bilt.  
 Doorstromers uit een huurwoning  
 hebben voorrang op starters; 
3. Overige woningzoekenden uit de regio. 

Park Brandenburg 
Woonstichting SSW realiseert in Bilthoven een aantal bijzondere woningen. Naast een 
aantal huurwoningen bouwt SSW zes eengezinswoningen. Deze woningen worden vol-
gens het principe van Koop-Goedkoop verkocht. Binnenkort begint de verkoop van deze 
woningen. 

De woningen worden vrij op naam vol-
gens het Koop-Goedkoop principe ver-
kocht. 
 
Koopprijs (opstal) vanaf:  € 238.000,- 
Erfpacht na 10 jaar vanaf: € 4.590,- p/j 
 
Koop-Goedkoop 
Bij Koop-Goedkoop worden de woning en 
de grond gesplitst. U koopt alleen de wo-
ning. Alleen voor de aankoopprijs van de 
woning sluit u een hypotheek af. SSW 
blijft eigenaar van de grond. Voor het 
gebruik van de grond die bij de Koop-
Goedkoopwoning hoort, betaalt u erfpacht 
aan SSW. En op erfpacht krijgt u van ons 
korting. Te beginnen bij 100%. Deze kor-
ting wordt in 10 jaar tijd afgebouwd.  

TE KOOP  
6 nieuwbouw  
eengezinswoningen 

Meer informatie 
Heeft u belangstelling voor één van de zes woningen? Haal de folder en een belangstel-
lingsformulier bij Woonstichting SSW. U kunt deze ook downloaden van de website van 
Woonstichting SSW. Lever het formulier vóór 5 september in bij Woonstichting SSW. 
De verkoop van de woningen wordt begeleid door Nijland Makelaars uit Bilthoven. 15 
september start de verkoop. 

Woonstichting SSW 
Waterman 45, Bilthoven 
Postbus 265 
3730 AG  De Bilt 

T 030 220 58 33 
F 030 220 05 87 
E info@woonstichting-ssw.nl 
I www.woonstichtnig-ssw.nl 

 

Huisartsenpraktijk
‘Molenweg’ is i.v.m. de 

installatie van een
nieuwe telefooncentrale
donderdag 21 augustus, 

beperkt bereikbaar tussen 
12.00-13.00 uur

ALLEEN op telefoonnummer
06-28539481



In De Vierklank van 11 juni 2003 
schreven we over de houtactiviteiten 
van de familie Som de Cerff. Onlangs 
vertelde de alweer enige jaren in De 
Bilt wonende Oud-Groenekanner Ko 
Evertse, dat mevr. Alida Johanna Groe-
newold - Som de Cerff 31 juli jl. op 
96-jarige leeftijd te Emmen is overle-
den. Mevrouw Groenewold werd op 10 
augustus 1911 als Jopie Som de Cerff 
in Maartensdijk geboren. 
Jopie’s vader - Arie W. Som de Cerff - 
dreef begin vorige eeuw tot 1932 een 
houtzagerij achter hun boerderij aan 
de Dorpsweg 173, links 
van de Aanlegsteeg. Op 
de foto uit 1921 uit de 
verzameling van Ko 
Evertse staat Jopie hele-
maal rechts. Ze is later 
met Wolter Groene-
wold uit Klazienaveen 
getrouwd. Wolter was 
agent bij de gemeen-
tepolitie. Na hun trou-
wen zijn ze bij het Zui-
derpark in Den Haag 
gaan wonen en kregen 

één zoon Ab, die later onderwijzer is 
geworden. Bijzonder voor die tijd was 
dat Jopie al vrij jong een motorrijbe-
wijs behaalde en voor haar plezier veel 
motor reed. Ze kwam nog regelmatig 
in haar geboortedorp Maartensdijk en 
trok veel op met Ger Evertse, een zus 
van Ko. Na de pensionering van Wol-
ter bij de politie zijn Wolter en Jopie 
naar Klazienaveen verhuisd. Wolter 
is in 1971 overleden en Jopie heeft 
de laatste zes jaar van haar leven in 
een woon- en zorgcentrum te Emmen 
gewoond.
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In 1921 onder de net verbouwde hooiberg achter de 
boerderij aan de Dorpsweg 173 v.l.n.r. Timerman Toon 
Roelofs uit Kortenhoef, Aartje van Ek (later met Wil-
lem de Jong getrouwd), Gijsje Koops (woonde aan de 
Aanlegsteeg en is later met Diesemer Kok getrouwd), 
Willem Som de Cerff, Johanna Som de Cerff-van der 
Horst, Riek Blankenstein, Celia van Ginkel (is later met 
van Hattem (Tuinlaan) getrouwd), Klazien van Ginkel, 
Willem van Ginkel, Maria Wilhelmina Som de Cerff 
(later met Gart Koops getrouwd), bakker Hendrik van 
Tongeren, Arie Willem Som de Cerff, ‘Alida Johanna 
Som de Cerff (Jopie)’ en op paal Dolf van Ginkel.

De Vergeten Kiek
door Koos Kolenbrander

Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

Informatieavond: Woensdag 3 september 2008 
Aanvang 20.00 uur. De Vierstee, Maartensdijk 

Belangstelling? 
Wilt u in aanmerking komen voor een 
Koop-Goedkoopwoning? Schrijft u zich 
dan in als woningzoekende. De woningen 
worden toegewezen aan huishoudens die 
minimaal uit twee personen bestaan. Het 
gezamenlijk belastbaar inkomen mag 
maximaal € 50.000,- per jaar bedragen. 
Bij de woningtoewijzing hanteren we de 
onderstaande volgorde: 
 
1. Woningzoekenden uit de kern  
 Maartensdijk. Doorstromers uit een 
 huurwoning hebben voorrang op  
 starters; 
2. Woningzoekenden uit de overige  
 kernen van gemeente De Bilt.  
 Doorstromers uit een huurwoning  
 hebben voorrang op starters; 
3. Overige woningzoekenden uit de regio. 

Plan Opgetogen 
Op de voormalige locatie van de gemeentewerf en de tennisbanen in het centrum van 
Maartensdijk wordt nieuwbouwplan ’Opgetogen’ gerealiseerd. Woonstichting SSW 
bouwt hier 12 vier-onder-één-kap koopwoningen met stijlkenmerken uit de jaren ‘20 en 
‘30. Binnenkort begint de verkoop van deze woningen. 

TE KOOP  
12 nieuwbouw  
eengezinswoningen 

Meer informatie 
Heeft u belangstelling voor één van de 12 woningen? Kom dan naar de informatieavond 
van 3 september 2008. Of haal de folder en een belangstellingsformulier bij Woonstich-
ting SSW. U kunt deze ook downloaden van de website van Woonstichting SSW. Lever 
het formulier vóór 5 september in bij Woonstichting SSW. De verkoop van de woningen 
wordt begeleid door Nijland Makelaars uit Bilthoven. 15 september start de verkoop. 

Woonstichting SSW 
Waterman 45, Bilthoven 
Postbus 265 
3730 AG  De Bilt 

T 030 220 58 33 
F 030 220 05 87 
E info@woonstichting-ssw.nl 
I www.woonstichtnig-ssw.nl 

De woningen worden vrij op naam vol-
gens het Koop-Goedkoop principe ver-
kocht. 
 
Koopprijs (opstal) vanaf: € 189.000,- 
Erfpacht na 10 jaar vanaf: € 3.645,- p/j 
 
Koop-Goedkoop 
Bij Koop-Goedkoop worden de woning en 
de grond gesplitst. U koopt alleen de wo-
ning. Alleen voor de aankoopprijs van de 
woning sluit u een hypotheek af. SSW 
blijft eigenaar van de grond. Voor het 
gebruik van de grond die bij de Koop-
Goedkoopwoning hoort, betaalt u erfpacht 
aan SSW. En op erfpacht krijgt u van ons 
korting. Te beginnen bij 100%. Deze kor-
ting wordt in 10 jaar tijd afgebouwd.  

 

‘ …en onder prachtige oer-Hollandse wolkenluchten zie 
ik paarden, koeien en kwekerijen in oneindig groenland 
staan’.

Zie verder pagina 16
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Tijdens de jaarmarkt

TWEEDEHANDS MARKT

KEUZE UIT 150 FIETSEN
OP=

OP
Gebruikte fietsen

vanaf € 50,-
met diverse andere aanbiedingen



Arinfo BV   

Kon. Wilhelminaweg 461   

3737 BE Groenekan   

The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

U hoeft niet 
verder dan 
Groenekan 

voor

kopieerpapier
pinrollen

kassarollen
drumkits

tonercartridges
inktpatronen 

Geopend 

maandaG t/m 

vrijdaG 

8.30-17.00 uur

Met wat Jasper en Elise presteren
mogen we ze best eens feliciteren
zij krijgen eeuwige roem
door een boom van een bloem
en dat zullen ze vast wel waarderen

Guus Geebel Limerick

HULP in de huishouding voor 
1 dag(deel) in de week. Bel 
voor meer info 0346-282202 of 
06-24833550

Welke aardige vrouw wil mij 
1x in de week, graag dins-
dagochtend helpen met de 
HUISHOUDING in een 
3-kamerflat. Tel. 030-2253867

HULP in de huishouding 
3-4uur p. wk. Tel. 0346-820554 
(Westbroek)

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

65-Plusser biedt zich aan voor 
WERKZAAMHEDEN in en 
om huis, ook chauffeurswerk. 
Tel. 030-8900806

Autowassen bij de Furs in 
Lage Vuursche. Zaterdag van 
10-13uur. Voor €5,- uw auto 
blinkend schoon. De opbrengst 
is voor de kerk. Afspreken kan 
op telnr. 035-6015185.
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Videorecorder Panasonic met 
afstandsbediening en show-
view. €20,-. Tel. 06-44420668

Klein steriomeubeltje met gla-
zen deurtjes. kleur zwart. €20,-. 
Tel. 06-10419043

2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 53x35 cm. Beide met 
2 tableau. €8,- p.s. Tel. 0346-
212492

Kamerplant sansevieria klein. 
€1,50. Slaapzak d. blauwe ruit. 
190x70cm. Lichtgew. €15,-. 
Tel. 0346-212492

2 Stuurtassen (fiets) + beves-
tiging + kaartleesm. AGU zw. 
Z.g.a.n. €7,50 p.s. Kinderstoel 
hout + voetenplankje. €15,-. 
Tel. 0346-212492

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

YOGA Even nog in vakan-
tie ontspanning  blijven? De 
nieuwe serie lessen
start op dinsdag 2 september 
in Maartensdijk en Groenekan. 
Opgave: Camee Michon tel : 
0575 - 494751.

Voor een goed model kom je 
naar BETTY'S CORNER! Bel 
voor een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

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

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

Te koop gevraagd

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

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

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

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK 
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur.  Vr. 13.00-20.00 uur. Za.9.00-
17.00 Onderdelen uit voorraad leverbaar 90% reparaties (ook op 
afspraak) dezelfde dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en 
gebruikte fietsen.

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

Diversen
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 steps van 13.00 uur tot 14.00 uur
 bodyshape  14.00 uur tot 15.00 uur
 kickfun 15.00 uur tot 16.00 uur ( nieuw)
 kickboksen  16.00 uur tot 17.00 uur

profesionele  begeleiders geven uitleg
over fitness en fysiofitness.

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

its sport
zaterdag 6 september
open dag bij its sport

Doe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-FitDoe mee met Fiets-Fit
Bouw in 6 trainingen je
conditie op en maak
jezelf de basistechniek
mountainbiken  eigen.

Meld je aan op
www.fi ets-fi t.nl en 
kies voor de startlocatie 
 in Bilthoven        



Knotshockey bij SCHC?
SCHC wil met steun van de hockeybond en Sport mee! De Bilt onderzoe-
ken of er voldoende belangstelling is voor Knotshockey in de gemeente De 
Bilt. Het streven is om van Knotshockey een reguliere verenigingsactiviteit 
te maken. Bij voldoende belangstelling wordt deze nieuwe, voor senioren 
bedoelde, hockeyvariant in september 2008 geïntroduceerd tijdens een 
Knotshockeydag op hockeyvereniging SCHC. 

Martine Schuur van SCHC is zeer enthousiast over deze hockeyvariant, die 
in 2006 door de KNHB is gelanceerd. ‘Het is erg leuk, juist voor mensen die 
nog nooit eerder in contact zijn geweest met de hockeysport. Het is door de 
knotsen met de grote uiteinden gemakkelijker om de bal te raken en mede 
daarom erg laagdrempelig. De sticks zelf zijn van zacht foam en dus veilig. 
De sport is buitengewoon goed geschikt voor ouderen die nog actief willen 
en kunnen zijn. De doelstelling van de sport is dan ook simpel: veel plezier 
met elkaar beleven en spelenderwijs gezond blijven en daar waar mogelijk 
nog fitter worden."

Acties
Sport mee! De Bilt inventariseert op dit moment in overleg met de oude-
renorganisaties en het netwerk van huisartsen en fysiotherapeuten welke 
mogelijkheden er zijn om SCHC in contact te brengen met de doelgroep. 
Het is de bedoeling dat er de komende periode op verschillende momenten 
Knotshockey demonstraties gegeven worden. Na de zomer is SCHC aanwe-
zig op de VrijeTijdMarkt waar ze Knotshockey promoten. 

Meedoen
Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend het formulier invullen op 
www.sportmeedebilt.nl en er mede voor zorgen dat Knotshockey een 
wekelijks sportaanbod voor ouderen wordt op SCHC. Bellen of mailen kan 
ook naar sportconsulente Marijn van de Meulengraaf, op woensdag via 06 
13662778 of mail info@sportmeedebilt.nl. 

 De Vierklank 15 20 augustus 2008

Ondanks vaak minder fraaie weersomstandigheden is het 16de Tautenburg 
Open toch goed verlopen. Slechts twee wedstrijden konden niet op het 
geplande tijdstip worden gespeeld. De afsluitende finalezondag begon in 
mineur maar gaandeweg de dag werd het droog en scheen de zon en kon het 
talrijke publiek van goede wedstrijden genieten. In de finale Gemengd Dubbel 
(18 +) wonnen v.l.n.r. Claudia Cornelissen (Luck Raeck) en Frans van Eck 
(Tautenburg) van Wim Vlaanderen en Selma van Dijk (beiden Helios).

Tautenburg OpenVan en over de (sport-)velden
door Kees Pijpers

Bij SVM in Maartensdijk zijn de werkzaamheden aan het kunststof voetbalveld eind vorige week voltooid. Op de 
zwarte laag uitgegaste steenkool is eerst een witte plastic ondergrond gelegd, waarop de grasrollen rij na rij werden 
afgerold. Dat gebeurde door een tractor die over de gehele breedte van het veld, met een lange lijn de rol naar zich 
toetrok, ter plaatse geholpen door bijsturende werknemers. Daarna werden de zijkanten tegen elkaar gelijmd. Het 
ziet er fraai uit.

‘Het probleem van het derde SVM (gras-)voetbalveld, dat heel dicht tegen het in gebruik bij de korfbalvereniging 
Tweemaal Zes blijvende korfbalveld wordt aangelegd en waar de korfballers gedeeltelijk een hoog hek tussen wil-
len, is in eerste instantie een zaak van overleg tussen de beide verenigingen en de gemeente’, zegt voorzitter Rens 
Kersten van de Biltse Sport Federatie. ‘Pas als zij er niet uitkomen, komen ze bij ons.’ 
Wethouder Herman Mittendorff heeft nog geen verzoek gekregen voor een hoog hek. Hij staat open voor een 
gesprek, maar dan moet men met goede argumenten komen. De wens van Tweemaal Zes voor een tweede kunst-
grasveld is hem wel bekend, maar hij twijfelt aan de haalbaarheid in verband met de hoge kosten.

Op de zwarte laag uitgegaste steenkool is eerst een witte plastic ondergrond gelegd, waarop de grasrollen rij na 
rij werden afgerold.

Nog twee keer Zomerbridge
De belangstelling voor het Zomer-
bridge in Hollandsche Rading neemt 
aan het einde van de vakantiepe-
riode steeds meer toe. Tot zelfs na 
het aanmeldingstijdstip van 19.30 
uur kwamen donderdag 14 augus-
tus jl. de bridgeliefhebbers naar het 
tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche 
Rading en moesten tot teleurstel-
ling van wedstrijdleiding en zich zelf 
weer onverrichter zake huiswaarts 
keren. Het gebruik van het computer-
rekenprogramma bij het invoeren en 
het verwerken van de scores vraagt 
nu eenmaal een aantal onomkeerbare 
handelingen vooraf. De eerste plaats 

in de A-lijn was voor Henny Hunte-
lerslag + Krijn van Dijke (59,03 %), 
het zilver ging naar Trees van Doorn 
+ Toon Smits (57,64 %) en het brons 
was voor Bert + Lia Smit (55,56 %). 
Winnaars in de B-lijn waren Henk 
van de Bunt + Ria Otten - van Braak 
(59,58 %). Gerard van der Laan + 
Henk Theebe werden tweede met 57, 
50 % en de derde plaats was voor de 
dames Sonja van Eck + Thea Koetze 
met 55,00 %. 

In de individuele competitie (gere-
kend over alle tot nu toe gespeelde 
zeven avonden) zijn er goede vooruit-

zichten op de eindoverwinning voor 
Trees van Doorn (59,12 %), Tine van 
Ginkel - Assen ( 56,73 %), en Toon 
Smits (56,43 %).
Deelname aan Zomerbridge is dit 
seizoen nog twee keer mogelijk tot en 
met de laatste donderdag van augus-
tus in het tijdelijk dorpshuis in Hol-
landsche Rading. Aanvang 19.45 uur. 
Aanmelden en inschrijven per paar 
is mogelijk op de speeldag tot 19.30 
uur en kan ook vooraf per e-mail tot 
17.30 uur (bridgehollrading@casema.
nl). Niet-leden van de organiserende 
Bridgeclub Hollandsche Rading beta-
len 1 euro p.p. per avond.

Bij voldoende belangstelling start SCHC met knotshockey; een nieuwe voor 
senioren bedoelde hockeyvariant.

Bij de SWO-vestiging Maartensdijk 
start in september a.s. een cursus 
Bridge voor beginners. In circa 12 
avonden wordt de theorie behandeld 
en wordt men begeleidt bij spel-
voorbeelden en oefenspellen. De 
startdatum is woensdag 3 septem-
ber en vervolgens tweewekelijks op 

respectievelijk 17 september, 1, 15 
en 29 oktober, 12 en 26 november 
en 10 december 2008 en 7 en 21 
januari en 4 en 18 februari 2009 van 
19.30 tot 22.30 uur in de recreatie-
zaal van Toutenburg aan de Kievit-
laan in Maartensdijk. De kosten zijn 
35 euro voor totaal 12 lessen.

Aanmeldingen worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst en 
kunnen worden gedaan bij locatie-
manager Addy Warmerdam , e-mail 
a.warmerdam@swodebilt.nl. 
Telefonische aanmelding kan ook 
op nr. 0346 214161.

Bridgecursus voor beginners

Open Bridgeavonden bij RBC ‘De Kwinkslag’
Op de donderdagen 21 en 28 augustus 2008 houdt ‘De Kwinkslag’ open bridgeavonden. Geïnteresseerden, die ken-
nis willen maken met de vereniging zijn van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig en er zijn geen kosten 
aan verbonden. De locatie is: ‘De Schakel’, achter de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49b te Bilthoven. De 
aanvang is om 19.30 uur; aanmelden kan tot 19.20 uur. Voor nadere informatie: Ria van Tol, tel. 030 2202661 of 
Kläre van Dam, tel: 030 2286598.



Wat mij toentertijd als buitenstaan-
der opviel was, dat kinderen in dit 
dorp nog gewoon op straat spelen 
(waar kunnen/doen ze dat nog?). En 
ook werd ik toen meteen getroffen 
door de rust en de vriendelijkheid die 
Groenekan uitstraalt. De mens lijkt 
hier nog de maat der dingen. Ook nu 
nog, na 3 jaar, lijkt het wel alsof, bij 
thuiskomst van het werk, de jachtig-
heid van de randstad vanzelf van me 
af valt. Alsof die geen grip heeft op 
dit dorp. Zou dat ook een effect zijn 
van al dat groen en die fraaie monu-
mentale bomen? 

Nu kan je omgeving, objectief gezien, 
nog zo mooi zijn, een paar etters van 
buren hebben zo’n positieve beleving 
heel snel om zeep geholpen. Geluk-
kig is Groenekan ook op dat buren-
vlak - naar mijn bescheiden waarne-
ming - niet slecht bedeeld. In de loop 
van die paar jaar dat ik hier nu woon 
heb ik heel wat aardige en betrokken 
dorpsgenoten leren kennen. Dorps-
genoten die elkaar nog helpen, en 
dan niet alleen bij alledaagse klusjes, 

maar ook bij het organiseren van een 
baaierd aan originele, interessante en 
soms grote en grootse activiteiten. 
Voor mij tot nu toe culminerend in 
dat fantastische Shakespeare-spekta-
kel van begin juli. Wat een gemeen-
schapszin, wat een bereidheid om er 
samen de schouders onder te zetten! 
Hartverwarmend! En dan is het, wat 
mij betreft, mooi meegenomen als 
dat dan ook nog eens een bijzonder 
hoge artistieke kwaliteit blijkt op te 
leveren! 

Om een lang verhaal toch maar even 
kort te maken: als er een paradijs op 
aarde bestaat dan moet het wel wat 
weg hebben van dit Groenekan (maar 
dan zonder A27). 
De grote actiebereidheid onder de 
Groenekanse bevolking - b.v. bij de 
kwestie Beukenburg - laat zich uit het 
voorgaande natuurlijk goed verkla-
ren: Groenekan en de Groenekanners 
hebben veel te verliezen! 
Ik voel me bevoorrecht om hier te 
mogen wonen. Ik hoop dat mijn 
dorpsgenoten dat met mij ook zo 

voelen en dat we met z’n allen zuinig 
op dit Groenekan zullen zijn. En dan 
niet alleen voor onszelf, maar ook 
voor degenen die na ons komen en 
voor de talloze wandelaars en fietsers 
die hier week in week uit genieten. 
Maar laten we, indachtig de woorden 
van Lucebert dat ‘alles van waarde 
weerloos is’, ook goede rentmeesters 
zijn van de flora en fauna, die onlos-
makelijk verbonden zijn met dat spe-
ciale karakter van Groenekan. 

De hoofdrolspeelster heeft in het 
dagelijkse leven een afwisselende 
werkkring. Het grootste gedeelte 
van haar werktijd is ze te vinden in 
een verpleeghuis in Bilthoven, een 
ander gedeelte is ze werkzaam bij het 
Utrechtse Archief in de hoofdstad van 
de provincie. Een nogal uitzonderlijke 
combinatie. ‘Ik vind het leuk om ver-
schillende en afwisselende dingen te 
doen’, vertelt Ilja Raspe, ‘dat past wel 
bij mijn karakter.’ Hoewel dus geen 
echte professionele actrice heeft ze 
wel enkele jaren op de toneelschool 

gezeten. ‘Maar dat was wel heel lang 
geleden’, voegt ze er aan toe. 

Shakespeare
Ilja houdt van toneel deed een paar 
keer mee met ‘Muze in het groen’ 
en het ‘Smartlappenfestival’. Onlangs 
had ze nog een rol in de Shake-
speare opvoering in Fort Ruigenhoek. 
Via producente Gislind Stuut leerde 
ze Berry van der Vorst kennen die 
op zoek was naar een actrice voor 
zijn nieuwste film. Het bleek dat Ilja 
Raspe precies voldeed aan het beeld 
van de vrouw die hij voor zijn laat-
ste film op het oog had. Deze jonge 
regisseur (25) heeft niet alleen het 
verhaal van de film geschreven, hij 
maakte ook het script, regisseerde 
de film, deed het camerawerk en 
tekende voor de montage. Hij heeft 
de film bovendien zelf gefinancierd. 
Van der Vorst brengt ongeveer om 
de twee jaar een film uit en verdient 
verder hoofdzakelijk zijn geld met het 
maken van commercials. ‘Rex’ is zijn 
vierde film. Hij gaat zeker door met 
het maken van films, maar concrete 
plannen voor de naaste toekomst zijn 
er nog niet.

Emotie
In de film speelt Ilja Raspe een oude 
dementerende vrouw, afkomstig uit 
betere kringen. Voor die rol heeft ze 
vooral goed gekeken naar de bewo-
ners op de verpleegafdeling van haar 
eigen verpleeghuis. Ze leefde zich 
sterk in in de karakters van de mensen 
die ze daar ontmoet. Raspe ziet hoe de 
mensen aan het einde van hun leven 
kunnen terugvallen in een ontluiste-
rende staat. Er is niet zo veel meer 
over van de zelfstandige mens die ze 
eens waren. ‘De regisseur wilde niet 
oefenen voordat de opnames begon-
nen’, vertelt Ilja. ‘Hij gaf van te voren 
de vorm aan hoe we moesten acteren. 
Hij wilde dat we speelden vanuit een 
directe emotie. Hierna begonnen met-
een de opnamen. Dan concentreerde 
ik me op de mensen die ik ken uit 
het verpleeghuis, overigens met alle 
respect die ik voor ze heb. Hiermee 
probeerde ik de hoofdfiguur Lise een 
overtuigend karakter mee te geven. 
Ik denk wel dat me dit gelukt is. Het 
is een mooie manier van werken en 
ik verwacht heel veel van het resul-
taat.’ Dat heeft Ilja overigens op dit 
moment nog niet gezien. Natuurlijk 

moesten regelmatig scènes worden 
over gedaan, totdat het resultaat zo 
was geworden als de regisseur voor 
ogen had.
De opnamen vonden voor het groot-
ste deel plaats in een oud en deftig 
landhuis. In dit geval stond dat huis 
aan de Groenekanseweg. Er werd 
ook nog gefilmd in een kerk in Poel-
dijk. Ilja heeft zelf in mei vier dagen 
voor de camera gestaan. De totale 
opnamen van deze low budget film 
duurden iets langer.

Geweldige ervaring
Ze heeft het spelen in ‘Rex’ als een 
geweldige ervaring beschouwd. Voor-
al de transformatie in een personage 
wat er heel oud, lelijk en onappe-
tijtelijk uitziet. Hoe je dan na zo’n 
transformatie iemand kunt neerzet-
ten die aan het einde van haar leven 
volkomen paranoïde en psychotisch 
is geworden en vol niet verwerkte 
emoties zit. Karlijn Kant speelt in 
de film dezelfde vrouw maar dan 
als jong meisje. Het leren van de 

tekst was niet zo’n probleem. Daar-
bij was het karakter van de vrouw 
belangrijker dan de tekst zelf. Ze is 
vol lof over regisseur Berry van der 
Vorst die ze heel kundig en gedreven 
noemt. Foto’s uit de film en de trailer 
zijn te zien op www.rexdefilm.nl. De 
bedoeling is dat ‘Rex’ dit jaar op ver-
schillende internationale filmfestivals 
wordt vertoond. Het is moeilijk om 
een film als deze in de bioscoop te 
krijgen. Wel is het mogelijk om via 
de website een DVD van de film te 
bestellen.
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Deze maand:
Pittige mosterdsoep

*
Brochette met stroganoffsaus

*
Verfrissend citroen dessert

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
21-8

Wo.
27-8

Do.
28-8

Gebakken zalmfilet met 
citroensalsa

Woe.
20-8 9,95

9,50

9,50

9,50

Biefstuk pepersaus

Pasta met knoflook garnalen

Gehaktbrood met crudité

Groenekan speelt belangrijke rol in 
nieuwe Nederlandse film ‘Rex’

door Martijn Nekkers

Op 25 augustus a.s. gaat in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht de nieuwe (korte) Nederlandse 
speelfilm ‘Rex’ van regisseur Berry van der Vorst en producente Gislind Stuut in première. Deze productie 
kent een grote Groenekanse inbreng. Niet alleen is de producente afkomstig uit dit dorp, het is daar voor 

het grootste gedeelte ook opgenomen. Hoofdrolspeelster Ilja Raspe woont er ook, net als de jeugdige Karlijn 
Kant die eveneens een rol in de film heeft. Het is een film die handelt over een maatschappelijk probleem wat 
zich in het verleden van de hoofdpersonen heeft afgespeeld. Zij beleven nu, aan het einde van hun leven die 
periode opnieuw, ze zijn er eigenlijk nooit bevrijd van geweest. Het levert een film op met een benauwende 

sfeer en heel veel diepgang, vertelt hoofdrolspeelster Ilja Raspe (56).

Speelfilm Rex, speelduur 23 minuten
met: Ilja Raspe, Peter in ’t Hout, 
Brian Smits,
Aida Rodriguez Mussach, Karlijn 
Kant e.a.
Regie, script, camera en montage: 
Berry van der Vorst.
Productie: Gislind Stuut
Muziek: Jesse de Blois
Stormcloud Pictures, Den Haag
www.rexdefilm.nl.

Ilja Raspe thuis in Groenekan.

Karlijn Kant als de jonge Lise in de film ‘Rex’.

Lofzang op Groenekan
Verteld door Frank Klok

‘Denkend aan Groenekan zie ik zwaar belommerde lanen door lange stroken turfland gaan. En machtig reiken hoge 
beuken als pilaren naar het dak van een groene kathedraal’. 
Dat was mijn eerste indruk toen ik, nu ruim 3 jaar geleden, voor het eerst kennis maakte met dit mooie dorp. En 
sindsdien heb ik alleen nog maar meer mooie kanten leren kennen. 
‘ …en onder prachtige oer-Hollandse wolkenluchten zie ik paarden, koeien en kwekerijen in oneindig groenland staan’. 
Dat mooie overgangsgebied tussen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en de uitgestrekte vlakheid van het Hol-
lands polderland: ‘het beste van twee werelden’! Werelden die precies hier, in Groenekan, samenkomen!

‘Denkend aan Groenekan zie ik zwaar belommerde lanen door lange stroken 
turfland gaan. En machtig reiken hoge beuken als pilaren naar het dak van 
een groene kathedraal’.
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